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PROZĂ

Radu A. CERNĂTESCU
OMUL ÎNTÂMPLĂTOR ȘI OMUL PERMANENT
casa șefului de post este numărul 62. Atât arată
cuvântul Lixi în cifre latine. Este numărul celui
de-al 62-lea înger al kabbalei, îngerul singurătăţii,
Iahel. El este şi îngerul faimei, care nu poate face
casă bună cu un banal șef de post, oricât de bun
truditor cu plugul pe ogorul frumoasei moldovence o fi el.
Am vorbit și de cărămida de bani. Lixi a
consimțit ca, în semn de recunoștință pentru că
am scăpat-o de la moarte, să o facă dispărută, şi
chiar s-a înduioşat când i-am povestit de-a fir a
păr despre plățile care au rămas de făcut pe lumea cealaltă. La urmă, ne-am luat toți rămas bun
într-o margine de zi senină, cu bere pe masă,
strângeri în brațe și cu un soare luminos de april
în priviri. Cea mai lungă îmbrățișare a fost cu
demonul meu...
‒ A venit vremea, prietene, i-am spus ștergându-mi pe furiș o lacrimă, să ne luăm rămas
bun! M-am gândit de nenumărate ori la clipa asta
și la ce o să îți spun, dar toate cuvintele îmi par
acum de prisos. Îți voi spune doar ce i-a spus
Prospero lui Ariel, când s-au despărțit, magul rămânând mai sărac cu un prieten și mai bogat cu
o prietenie: Be free, and fare thou well! Fii slobod
și mergi în tihnă, Anephexeton!...
*
* *
Taxiul lui tata Puiu m-a dus până în centrul
Sibiului prin labirintul de străduțe înguste, deja
cunoscut. Doar că acum nu mai erau pline de
umbre, ci de oameni vii și grăbiți, semn că nu
există o linie clară de demarcație între viața din
vis și viața împărtășită cu păsările și cu îngerii.
Pentru câteva clipe, m-am simțit fără umbră, ușor
ca o pasăre ieșită din trupul rămas undeva, de-

Când am ieșit la lumină, pluteam toți trei fericiți, atât de sus, încât auzeam păsările cum aterizează pe fața nevăzută a lunii. În jurul nostru, o
amiază de primăvară alerga cu limba scoasă, de
parcă era fugărită de hingheri. La propunerea demonului, ne-am refugiat pe terasa hotelului, unde
Lixi m-a cinstit cu mai multe rânduri de beri. Mai
greu a fost să-i explic de ce eu ceream mereu
două halbe și de ce una se golea singură. I-am
povestit apoi de-a fir a păr cum stă tărășenia cu
bonurile de tezaur rusești. Avea să facă un raport
a doua zi, dar nu părea deloc entuziasmată. Cazul de falsificare nu ținea de departamentul ei.
Pe ea o interesa doar traficul de persoane
și era bucuroasă că putea să scrie în raport: misiune încheiată, Peştele cel Mare a fost prins. La
rândul ei, ea mi-a povestit de cel care a deconspirat-o, cârtița care sapă galerii pe sub Interpol.
Are ea o bănuială și s-a jurat să nu se lase până
nu-l va vedea legat pe trădător cu aceleași cătușe cu care a fost legată și ea acolo, în subterane.
I-am spus că, după asemenea ispravă, avea să
fie avansată, dacă nu la Chișinău, măcar la poliția din Bălți...
„Oricum, a spus demonul, care a ținut să se
bage și el în vorbă, va ajunge superiorul soțului ei
care, foarte probabil, se va apuca de băut. Nu fiindcă el a prins, ca șef de post, doar hoți de zarzăre și cocalari cu patru clase primare, dar numai
gândul că soția lui are mașină la scară și fotografii în cele mai importante ziare din Chișinău, nu îl
va lăsa să doarmă și îi va albi părul și nopțile. Se
știe că vântul invidiei aduce în suflete doar praf și
mărăcini.”
În sinea mea, îl aprobam fără rezerve, și
asta fiindcă semnul care prevestea furtuna din
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parte, pe celălalt tărâm. Zburam peste case și
peste griji, de parcă împlinisem o poruncă și îmi
tot spuneam că datoria împlinită face diferența între omul întâmplător și omul permanent. Talmudul atenționează să nu uităm niciodată ce am
început, fiindcă toate lucrurile neterminate le vom
purta în spate, condamnându-ne la o viață fără
de bucurii și plină de chin.
Nici eu nu terminasem ce aveam de împlinit!
Am convenit cu tata Puiu să mă aștepte în
taxi ca să mă ducă la gară, de unde aveam să
iau un tren spre București. Gândul că urma să
îmi revăd familia, marea mea familie, cărțile, mă
făcea să alerg de parcă eram un câine scăpat din
lanț. Tata Puiu, bandajat la cap, cu gândul numai
scrâșnet de dinți, a acceptat cu un entuziasm
ponderat, stimulat de multe bancnote, să parcheze la poarta doamnei Erzsi, în loc nepermis.
Eram pe strada Avram Iancu, la numărul 17
bis. Când poarta s-a deschis, m-a întâmpinat o
liniște ca de mormânt. În capul scării, în veșnicul
ei capot cu bigudiuri, doamna Kubiak părea că
mă așteaptă demult.
‒ Cine ești dumneata? Adevăratul acordor
de piane tocmai a plecat, bombănind că pianul
meu nu valorează nimic. Are nu’ș’ ce placă de
lemn crăpată... Și i-am mai dat și din plăcinta cu
rubarbă care te aștepta pe dumneata...

‒ Sunt cel ce vrea să vă cumpere pianul!
‒ Îmi pare rău, domnule dragă, dar l-am arvunit deja pe 50 de euro cu acordorul de care
tocmai v-am vorbit.
‒ Și cum rămâne cu fațada, cu primăria, cu
amenda?
‒ M-oi descurca eu cumva! Mai vând de
prin casă, ce să fac? Poate pe Gombolyag... Nu-i
așa, Gombolyag?! Și pe mine o să mă vând, dacă m-o vrea cineva...
M-am făcut că nu pricep.
‒ Dar dacă vă ofer 500 de euro? Pentru
pian?!
‒ Tot nu ar ajunge, iar cuvântul meu e cuvânt! Pe deasupra, am primit și căpară. Mâine vine să îl ia...
Am pufnit în râs. Mi se părea hilară toată
negocierea asta, eu cu picioarele pe pământ,
doamna Kubiak cu capul în nori, iar Keresztély
Sándor cu pianul lui antic între noi.
‒ Dar dacă v-aș oferi 5.000 de euro?
‒ Vai, domnule dragă, îți place să șuguiești
cu o sărmană văduvă neajutorată! Vezi să nu leșin și să mă prăvăl peste dumneata, că tare șarmant și șugubăț mai ești!
‒ Bine, atunci 50.000 de euro! Ultima strigare! Dar numai cu condiția să transformați casa
asta în casa memorială pictor Kubiak!
Fiindcă femeia părea neîncrezătoare și nu
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absurdă, ca orice vis clădit pe subconștient.
Ne-am îmbrățișat îndelung, de parcă nu ne văzusem de câteva vieți. El a scos un lung suspin, eu
am vărsat o lacrimă și amândoi am simțit că ceva
s-a întregit și a revenit unde trebuia, la loc, în
piept. De la momentul de efuziune sufletească nu
puteau să lipsească nici prietenele mele, cărțile.
Mi-am scos pălăria în fața lor și, cu o privire aburită, le-am mulțumit. Fără ele, ochiul meu interior
nu s-ar fi deșteptat și eu nu aș fi văzut lumea din
spatele lucrurilor. O lume ascunsă, dar atât de întinsă, încât toate întrebările își află acolo răspuns.
Cărțile m-au binecuvântat cu un foșnet fericit. Am alergat apoi la vitrina în care țineam cartea mea scumpă, Completările la Zohar, și am
mângâiat-o ca pe o iubită înșelată, cerându-i iertare pentru adulter și pentru noaptea de rușine în
care cele mai ascunse vise ale mele m-au năpădit, ca omizile un măr înflorit. Am dat vina pe iraționalul previzibil numit subconștient, de care nu
scapi, ca de o boală cu fierbințeli, și uiți pentru
câteva clipe cine ești. M-am jurat apoi ca în fața
unei neveste supărate, că ea, cartea, a rămas
pentru mine singura iubire și singura întrupare a
Shekinei, minunea cu trup de lumină ce pogoară
pe pământ pentru a le împărtăși celor nedesăvârșiți din perfecțiunea ei. M-am jurat apoi cu
mâna pe pagina cu imaginea sfântului arbore
sefirotic că m-am lepădat definitiv de epicureicul
demon, care m-a atins cu negura aripilor lui.
Plângând, m-am întors în genunchi la povețele lui
Moshe ben Shem-Tov, la revelațiile lui Recanati,
la magia lui AriZal, binecuvântați fie toți de Cel
binecuvântat. Fără ei și fără sfaturile lor, aș mai
rătăci și acum prin vis, căutând răspunsuri la întrebarea pe care și-o pun toți: Cine sunt eu?
La întrebarea asta, la care umbra ta tot ridică din umeri, kabbala a ales să răspundă cu o altă întrebare: Ce drum ți-ai ales? Fiindcă omul nu
e doar ființa căzută în timp (hawayah zemanit), ci
și calea pe care el a ales să mergă încă demult,
dintr-o altă viață a sa. Sunt în total 613 de căi ale
omului, câte mitzvot, comandamente, a numărat
Rabbi Simlai și câte frunze sunt pe fiecare ramură a Copacului Vieții. Copacul acesta are 613 rădăcini, câte dorinți se găsesc în inima fiecărui om
și câte semințe sunt într-o rodie. Cine alege să își
înfrâneze cel puțin una din cele 613 dorinți, va
ajunge să fac loc în inima lui pentru una din virtuțile capitale, care îi vor arăta că drumul cel drept
duce invariabil spre Kether, spre coroana copacului vieții, plină de rod de lumină, care așteaptă
ca tu să vezi și să vii. Spre această splendoare
îndrumă Zohar-ul (care zohar înseamnă tocmai

știa ce să facă, să leșine sau să îmi arate tâmpla
cu degetul, am scos cărămida de bancnote și am
fluturat-o pe deasupra capului.
‒ Oh, domnule dragă, de când visez să-i
fac lui Lengyel muzeu! Dar nu șuguiești? Hai, vină să te pipăi și să văz de ești înger... ori poate
diavol ești, de ademenești o biată vădană cu-n
râu de aur și s-o îneci în famtasme și remușcări.
Hai, urcă, să te văz mai bine la față! Mai am plăcintă cu rubarbă, să știi!, că doar nu era să i-o
dau toată pungașului de acordor. Auzi, coțcarul,
50 de euro! Se vede că dumneata ești un cunoscător...
Cinci. Cifra îmi amintea obsesiv de Tarot,
acolo unde ea este ilustrată de un hierofant.
Acesta este Marele Preot al misterelor antice,
păstrătorul cheii arcanelor, cel care le-a arătat
oamenilor calea spre nemurire și chiar i-a condus
până la primul colț. În iudaism, după distrugerea
celui de-al doilea Templu, din funcția de Mare
Preot nu a mai rămas decât apelativul de om
sfânt și drept (tzadik), care se dă celui ce se nevoiește pe calea nemuririi. Tzadik-ul are o însușire care stă și ea în strânsă legătură cu cifra 5 și
cu litera care o ilustrează: hei. Adăugată la cuvântul tzadik, ea formează o vocabulă esențială:
tzdakah, compasiune. E însușirea de căpătâi a
omului desăvârșit, un semn că fără milă și fără
iubirea de aproapele tău, sfințenia nu are vreun
rost și nu e decât însingurare și pustiu neroditor.
De asta se spune despre Acher, unul din cei patru rabini care au ajuns prin extază în Paradis, că
„a distrus florile din grădina cerească”. El nu avea
compasiunea necesară care te poate face să rămâi în grădina desfătărilor. Sunt mulți oameni
dedicați faptelor bune, spune AriZal, la fel de
mulţi cunoscători ai Torah și, poate, și mai mulți
cunoscători ai rugăciunilor, dar numai unul este
tzadik-ul care deține toate aceste însușiri şi doar
el va păși după moarte în Paradis.
‒ Aveți aici... 50.000 de euro! Iar dacă vă
mai întâlniți cu domnul Kubiak, poate în vis, poate în lumea spiritelor, spuneți-i să nu se mai frământe, că datoria lui Oszkar, de 4.600 euro, a
fost plătită...
‒ Ce faceți, unde plecați?! Stați să vă dau
hârtie la mână!... Spuneți-mi măcar cum vă
cheamă!... Cum să vă trec în acatiste?!
*
*
*
Am ajuns în București noaptea târziu, obosit și flămând, dar am alergat spre casă de parcă
eram un câine rătăcit ce se întoarce în bătătura
unde se simte el de folos. Mă aștepta neshamah,
sufletul care se nevoia prin lumea lui scundă şi
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nu are nici adresă, nici chip nu are, nici telefon. E
doar un nume pierdut în marea de oameni și o
voce care m-a bântuit ca un vis rebegit. Ia stai!
Telefonul meu străvechi, din vremea fugii din
Eghipet, poate reține ultimele trei numere de la
care am fost apelat. Dar numărul de telefon de la
care a sunat Wang Yijie e de la pușcăria în care
bietul om zace. Doar nu crezi că pușcăriile din
China sunt un hagialâc de maici pe sub caiși în
floare? Parcă văd gardianul care abia așteaptă
cu zâmbetul lui știrb ca o greblă uzată să-mi tragă o sudalmă și să îmi închidă telefonul în nas...
‒ Geronda, știi cât e ceasul? S-a întâmplat
ceva? Unde arde?
‒ Shalom chaver sheli (salut, prieten al
meu)! Cu iertăciune, Daniel! Știam eu că nu
dormi. Tocmai m-am întors de la Sibiu, dar călătoria asta a mea nu se poate numi încheiată până
nu dau de un oarecare profesor Wang Yijie de la
Universitatea din Beijing, Departamentul de Filosofie și Studii Religioase. E o chestiune de viață
și de moarte!... Altfel nu te sunam...
‒ Geronda, la Beijing e ora... stai să îți
spun exact... 6 dimineața. Unde suni? Cât despre
numărul de telefon de la Universitatea din Beijing, nimic mai simplu! Așteaptă puțin... Ai cu ce

„splendoare”), ajutând căutătorul de lumină să înțeleagă că moartea nu este decât o pregătire
pentru o lungă visare, iar viața fără vis, un lung
suspin.
Despre viață și despre moarte a vorbit cu
disperare și profesorul Wang, care a vrut să-și
repare onoarea și să arate celor din jur că visul
său încă îl poartă cu fruntea sus și cu strălucirea
soarelui cel adevărat în priviri... Cărțile parcă au
simțit că mă frământă ceva. Le auzeam cum foșnesc și cum se întreabă: ce-o fi cu el? Ce era să
le spun? Că am alergat până pe celălalt tărâm ca
să adun frunzele uscate ale lui Mephisto, când o
comoară de înțelepciune mă aștepta acasă, nu
mai departe de pagina întoarsă? Ea mi-ar fi spus
că frunzele se pot transforma în bani și banii în
amăgire, dar tot ceea ce contează sunt doar virtuțile câștigate și faptele bune făcute, căci doar
ele te ajută să nu pierzi calea cea dreaptă și
onoarea de a fi.
Onoarea!
Cum de am putut uita de onoarea sărmanului domn Wang? Călătoria mea nu se pote numi
încheiată până ce nu-i voi alunga omului disperarea și nu voi face ca lamura luminii să-i strălucească iar în priviri. Dar cum să dau de el? Omul

Iustin MORARU (Cluj Napoca), Florin TOMA (București).
BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. FotoLV
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cărnii de porc e prohibită de toate cele cinci cărţi
ale lui Moise, ci fiindcă rebbe vedea trupul ca pe
singurul vinovat de frica morţii ce ne cuprinde
când sufletul se desparte de trup ca de un balast.
Da, moartea sperie fiindcă plăcerea seduce și, fiind ea mai aproape de trup, face sufletul să se
îndoiască că veșnicia există și că tu ai fost ales
să o cunoști.
Abia după ce am spus rugăciunea de dimineață, privirea aburită de umbrele nopții trecute
mi s-a mai limpezit. Am putut chiar să văd cum
un porumbel alb s-a oprit pe pervazul ferestrei ca
să mă privească drept în ochi. Se uita la mine
pieziş, ca un ciclop, iar ochiul cu care mă privea
îmi părea un ochian întors prin care mă vedea
cât o furnică. Îl auzeam cum se miră și se întreabă cum de vrea vietatea asta atât de mică să intre în grădina secretă şi cum de va duce în spate
lumina ei înaltă și grea. Nemișcat, ca să nu o
sperii, am urmărit pasărea gândind că precis este
un mesager divin. Pe vremuri, preoții Romei, Augurii, cei care păstrau cărțile sibilinice sub cheie,
se îndeletniceau cu ornitoscopia, fiind convinși că
porumbeii sunt trimișii zeilor pe pământ ca să le
arate oamenilor ce le este scris în ceruri. Am
zâmbit. Să lași destinul capitalei lumii (Roma
caput mundi, ehei!) pe seama unui fâlfâit de aripă
îmi pare a fi cea mai înaltă dovadă a celei mai
adânci credințe în lumea nevăzută și în legile ei.
Priveam porumbelul cum se plimbă ţanţoş
pe pervazul ferestrei și mă vedeam tânăr augur,
cercetând cu mâna streașină la ochi zborul păsărilor sacre. Încercam să înțeleg cum m-aș simți
dacă, tot viitorul și toată greutatea lumii ar sta pe
umerii mei și pe aripile plăpânde ale acestui porumbel. Un gând răsărit pe neașteptate m-a făcut
să pun un pariu prostesc. Dacă porumbelul nu
zboară până număr la trei, e semn că soarta
domnul Wang Yijie va rămâne între încuietori și
zăbrele și eu nu voi mai ajunge niciodată la el.
Și nu a zburat...
Dezamăgit, mi-am mutat privirea înspre zăpada florilor de cireș, care cădea în mica mea
grădină cu pomi roditori. O pasăre cu aripi transparente, întinse peste o jumătate de cer, înainta
prin dalba ninsoare. Părea un înger obosit, venit
să dea lumii o veste, iar întreaga cetate îl aștepta
cu sufletul la gură. Dar îngerul nu a strigat, doar a
gângurit ceva. Augurii împodobiți cu ramuri de
măslini, care dansau în fruntea hoardei cu măști
de carnaval, abia de l-au auzit. Doar eu l-am înțeles! În limba cea veche, a îngerilor căzuți, pasărea vorbea despre un palat de cleștar cu o
minunată grădină suspendată, un loc de unde tot
viitorul lumii se vedea ca-n palmă. Și pasărea a

să-ți notezi? 0086106... E un număr de centrală,
ceri departamentul pe care îl vrei și ți se va face
legătura. Simplu! Să știi că mă bate gândul să-ți
cumpăr un calculator... Măcar un telefon mai
acătări! Așa, nu o să mă mai suni la orice oră din
zi și din noapte pentru un flecușteț...
‒ Stai, mai am o întrebare! Pot să trimit o
sumă de bani dacă am doar numele și adresa
profesorului Wang?
‒ Desigur, dar numai în monedă convertibilă.
‒ Ce e aia monedă convertibilă?
‒ Adică dolari, euro, lire sterline... Of, pe ce
lume trăiești?! Mergi dumneata fain frumos la orice bancă, fiindcă, vezi?, calculator nu ai, și spune
că vrei să trimiți niște bani cetățeanului cutare,
din țara numită China, prin transfer online. Dacă
omul nu are un cont în valută i se va deschide
unul temporar. E suficient să-i știi numele, adresa
și numărul de telefon. Atâta doar că nea cutare o
să-i primească în yuani, iar banca o să-ți perceapă o taxă. De regulă, cam 1% din tranzacție.
‒ Și dacă omul e la închisoare?
‒ Hm, uite, asta mă depășește! Probabil va
primi, el sau poliția, o înștiințare, ceva. Nu știu.
‒ O înștiințare ar fi suficient... Mulțumesc
Daniel!
‒ Somn ușor, Învățătorule!
M-am întors în chilia mea și am făcut un
duș la repezeală. Apoi, în pijamaua înflorată
m-am perpelit minute bune în pat de parcă îmbrăcasem cămașa lui Nexus, otrăvită de gândul
că s-ar putea să nu dau de omul pentru care
4.600 de euro reprezintă toată viața lui. M-am întors de pe o parte pe alta până a răsărit soarele.
Of, cât de greu trece timpul când vrei să salvezi
un om, darămite să fii Mesia și să vrei să salvezi
un popor. Fiindcă nu mai aveam stare, m-am dus
în cămară să văd ce pot face de mâncare pentru
ziua de azi. Voi găti fasole! Ba nu, un pilaf cu
sos. O mâncare de cartofi? Mai simplu, voi fierbe
doi napi-porcești în apă sărată, și gata, voi fi sătul
până la învierea morților. Mi-am amintit imediat
de noroiul plăcerilor trupeşti în care m-am bălăcit
până mai ieri şi parcă foamea s-a preschimbat în
vomă şi amintirea în părere de rău. Să fie ăsta
semnul că am năpârlit de umbra numită trup, singura vinovată că oamenii nu se înalţă şi nu ajung
zei? Nu, nu trupul iubeşte femeia de aer, cea pe
care o respir de o viaţă întreagă, ci spiritul. El o
doreşte cu ardoare şi caută nuntirea cu Shekina,
Doamna lui, la umbra Copacului Vieții! Mi-am
amintit că AriZal numește trupul fratele meu porcul (achi chazir), nu fiindcă porcul ar fi cel mai detestat animal din iudaism, nici fiindcă mâncarea
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mai spus ceva, că de lumea asta, a noastră, depinde soarta grădinii din ceruri, care se contractă
pe zi ce trece, asemeni lumii oamenilor, până ce
nu va mai rămâne din palatul de cleștar decât ruine, ciulini și blesteme. De undeva, de pe o pagină uitată, AriZal îmi tot striga să nu mă temem,
căci atunci când o lume se sfârşeşte, începe întotdeauna alta. Cât despre moartea omului, ea
nu e decât un semn că zborul fără aripi se poate
învăţa oricât de târziu...
Am sărit în picioare. Gata cu visarea! Chiar
dacă nu se luminase de ziuă, eu aveam de trimis
o pasăre cu clonț de argint peste Marele Zid Chinezesc!
‒ Bună dimineața, mă numesc...
‒ Ați sunat la Universitatea din Beijing. Prin
continuarea apelului vă exprimați acordul ca
această convorbire să fie înregistrată. Vă rugăm,
așteptați!
O muzică de țiteră altoită pe un fluier de locomotivă făcea să urle câinii până în Giurgiu. Într-un târziu, când nu mai aveam nicio speranță și
voiam să închid, o voce plată, de speaker ce parcă făcea gargară cu ceai de ginseng, m-a luat în
primire:
‒ Vă rog să confirmați sau să infirmați. Sunați din România?
‒ Da.
‒ Din București?
‒ Da.
‒ Locuiți pe strada Memalery?
‒ Se pronunță Mămulari. Dar dacă doriți,
putem vorbi în chineză, poate că vă e mai la-ndemână...
Vocea a continuat imperturbabilă cu același
accent cockney, al măturătorilor londonezi.
‒ La numărul 7?
‒ Nu, 7 bis.
Îmi venea să renunț. Mă pierdeam într-un
desiș de întrebări fără capăt și fără sens, ca cel
prin care rătăceau toți cei care alergau la templul
lui Apollo să afle ce le spune cerul prin gura
Sibyllei. Preoții lui Apollo știau însă că omul nehotărât renunță întotdeauna, fiindcă ori uită de ce
a venit, ori îi e frică de ce va auzi. Oricum, se va
întoarce negreșit și va plăti îndoit obolul pentru
ghicit.
‒ În ce scop sunați? De studii. De afaceri.
Jurnalistic. Privat. Altele.
‒ Privat.
‒ La ce departament doriți să vi se facă legătura?
‒ Filosofie și Studii Religioase.
‒ Așteptați...
Mi s-a pus aceiași muzică în care am recu-

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia FICŢIUNE ŞI INFANTERIE

noscut imediat o guzheng, citera tradițională chinezească, acompaniată de scârțâitul porții dinspre Infern, care în chineză se spune Dì yù.
Când tocmai mă pregăteam să o rup la sănătoasa, o voce plăcută, ușor timorată, a spus în limba
chineză:
‒ Bună dimineața! Ați sunat la departamentul de Filosofie și Studii Religioase. Cu ce vă pot
fi de folos?
‒ Bună dimineața! Aș dori să vorbesc cu
domnul profesor Wang Yijie.
A urmat o pauză lungă, timp în care eu încercam să rezolv o dilemă lingvistică, cum să mă
adresez mai impersonal și mai corect unei voci
feminine, ca să nu fac vreo impietate. Chinezii au
tot felul de apelative pentru tinerele femei...
‒ Wang Yijie, Wang Yijie... profesor de...?
‒ Filosofie...
M-am hotărât! Voi folosi ambiguul xiaojia,
folosit pentru domnișoară, chiar dacă el mai înseamnă și soră mai mare, ba uneori și servitoare
bătrână... Depinde de context!
‒ Îmi pare rău, nu avem niciun profesor
Wang Yijie în departament. Poate e student?
Femeia își merita cu vârf și îndesat apelativul de servitoare bătrână...
‒ Nu se poate, domnișoară, e profesor.
Specialist în filosofie comparată, are lucrări în
domeniu...
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evrei și români
Studii & Eseuri
București, Hasefer, 2022

‒ Stați, nu vă impacientați, eu sunt doar secretară și sunt nouă aici. Am să vă fac legătura la șeful de catedră...
Și iar muzica aia care parcă te îmbia să îți dai palme, și ție și
umbrei tale... Până când, o voce miloasă, cu rame groase și multe
dioptrii a venit să mă mângâie pe creștet.
‒ Alooo, bună dimineața! Am înțeles că îl căutați pe domnul
profesor Wang Yijie?
‒ Da... Bună dimineața! Mă puteți ajuta?
‒ Ciudat! Hâm! Sunt mulți ani de când domnul profesor a murit... Hâm!
‒ Nu se poate, trebuie să fie o eroare!
‒ I-am fost student și discipol, singurul acceptat de familie la
veghea de shou ling. Domnul profesor a avut niște tribulații cu poliția, iar oprobiul public a făcut ca înmormântarea să se țină pe ascuns...
‒ A fost condamnat pentru delapidare?
‒ Exact! Numele i-a fost șters din manuale și cărțile lui au fost
date la topit. Eu zic că bietul om nu merita rușinea asta și, împreună cu câțiva colegi, foști studenți de-ai lui, încercăm să publicăm o
ediție omagială în care să adunăm toate lucrările domnului profesor
Wang Yijie. Dar știți cum e, nu sunt fonduri și nici interes nu poate fi
pentru cei lapidați de regim...
Nu mai înțelegeam nimic. Călătorisem prin visul altcuiva? Banii din geantă erau doar frunze uscate aduse de vânt? Atunci, cine
și de ce m-a pus pe drumuri? Pe cale, mai bine zis! Încet, încet, am
început să înțeleg. Aşa acţionează, cu nelămuriri și taine, lumea
nevăzută a spiritelor și a celor drepți și înțelepți.
‒ Despre bani aș fi vrut să vă vorbesc și eu. Aici, în România,
amintirea domnului profesor e ținută la mare cinste. Ba, mai mult,
sunt și 4.600 de euro care i se cuvin. Acum, când spuneți că vreți
să îi ridicați o statuie de hârtie, cred că banii aceștia își vor găsi rostul și toți vom fi fericiți. Vă rog să îmi dați o adresă, un cont, ca să
vi-i pot trimite.
Alo! Mă auziți?...
Alo?!...
__________________________
Fragment din volumul
Kaballistul,
în pregătire la Junimea,
colecția „Ficțiune și infanterie”

COPACUL
cu rădăcini de 1700 de ani
O istorie a evreilor în Germania și în
Europa Centrală
Coordonatori: Fundația Magna cum
Laude-Reut, prof. univ. dr. Adrian
Cioroianu
Cu o deosebită contribuție din partea
E.S. Emil Hurezeanu
București, Monitorul Oficial/ Paideia,
2022
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PROZĂ

Dan STANCA
ȘAPTE VEACURI
M-am întors în Germania, în orașul tihnei,
care nu întâmplător se cheamă Karlsruhe, cu
simțământul că vin dintr-o altă lume. Cu alte cuvinte, mi se părea că ies la suprafață după ce
până atunci călătorisem pe tărâmuri subpământene. Lăsam în spate Răsăritul și mergeam spre
Soare Apune. Este ciudat că denumirile acestea
sunt profund înșelătoare. Acolo unde răsare soarele e de fapt întunericul, iar unde apune crește
lumina. Coordonatele sunt în așa fel așezate încât nu mai aparțin aceluiași plan, ci întruchipează
o verticală. Altfel spus, nu mai mergi, ci urci, adică din străfund pornești spre cer.
Mă numesc Serenus Haller, sunt cetățean
german, dar părinții mei provin din România,
având o ascendență de secole în această țară.
Sunt un latinist solar care refuză întunericul. De
aceea, voiajul meu în Răsărit nu a fost tocmai fericit. Poate făceam mai bine dacă îl refuzam, dar
nu mi-a venit, deoarece profesorii din capitala țării unde am fost invitat sunt oameni foarte drăguți
care, la rândul lor, au călătorit în Germania și în
tot Occidentul și au făcut o impresie excelentă.
Atunci cum să fi refuzat? Mai ales că, de când în
Europa nu mai sunt granițe, deplasarea dintr-un
punct în altul e ceva ca de la sine înțeles, accesibilă oricui, și, de multe ori, ai impresia că nici nu
ai plecat de acasă. Doar că asta înseamnă să judeci superficial, și așa, din păcate, am judecat și
eu. Am ajuns acolo cu inima ușoară și am plecat
cu ea grea. Nu mi-am închipuit niciodată că inima
poate fi atât de grea. Dar toate s-au înlănțuit în
așa fel încât aici, în Karlsruhe, voi avea nevoie
de o perioadă lungă de convalescență.
Părinții mei, Dietmar și Else, au pătimit îngrozitor, deportați când erau foarte tineri într-o lo-

calitate de dincolo de Urali, pentru a trudi într-o
mină de cupru, siliți astfel să participe, ca toți etnicii germani, la efortul de reconstruire a măreței
Uniuni Sovietice, după ce conaționalii lor hitleriști
au distrus-o în timpul războiului. Au fost ridicați
într-o noapte din satul unde se ascunseseră. Era
pe atunci ianuarie 1945 și crăpau pietrele de ger.
În apropiere se înălțau munții Carpați neclintiți și
insensibili. Țara unde au trăit părinții mei, cum
am spus, se cheamă România și aici m-am dus
pentru a conferenția la simpozionul organizat de
Facultatea de Litere din București, cu ocazia împlinirii a șapte secole de la moartea lui Dante Alighieri. Profesorul emerit care m-a însoțit tot
timpul, Ion Bogdan, a purtat mereu pe buze un
zâmbet de triumf, de parcă ar fi avut întreaga lume la picioare. Cunoștea situația mea de fiu al
unor etnici germani care au supraviețuit deportării
și tuturor greutăților suferite în URSS, emigrând
apoi în RFG, unde eu am crescut și mi-am făcut
studiile. Până și Herta Muller, laureată a premiului Nobel pentru literatură, e originară din aceeași
țară și chiar a scris o carte inspirată de drama
deportaților. Am cunoscut-o, dar nu pot să spun
că mi-a făcut o impresie grozavă. I-am spus că și
părinții mei provin din România, dar a rămas rece
în fața acestei informații. Este o femeie dură și în
mare măsură supusă tuturor exigențelor ideologice care fac acum legea. Nu am polemizat, dar
alinierea ei mi se pare o atitudine inspirată mai
degrabă din conformism decât dintr-o convingere
fierbinte. Oricum, întrevederea noastră nu a durat
mult. Tot ce am vorbit a fost cuminte și nu a produs emoții. Doar la sfârșit, doamna a zis așa,
într-o doară, că țara asta e dezorganizată și imprevizibilă. M-au luat prin surprindere cuvintele
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Cuvânt însoțitor de Viorel Mureșan
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Abhay K.
Haiku
Traducere în română: Olimpia Iacob
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Bunicul și marea/ Grandfather and
the Sea/…/ Idadabe sy ny riaka
Traduceri: în engleză –
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Miruna MUREȘANU
Aproapele meu Dumnezeu
Cuvânt însoțitor de Gellu Dorian
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ei, care nu păreau chiar rostite la întâmplare. Lăsa impresia că știe
mai mult decât spune. Mai ales că după aceea ne-am și despărțit,
despărțire cumva brutală pentru a tăia orice evoluție ulterioară a
discuției. Adică dacă aș fi dorit să-mi explice ce a vrut să spună prin
cele două atribute, să-mi pun pofta în cui.
Cât am stat în București am făcut o serie de plimbări și am
rămas uimit de aspectul eteroclit al orașului. Nu am pomenit ceva
mai amestecat, mai haotic, mai strâmb. Un grup de turiști niponi
căsca gura la acea construcție faraonică, numită Casa poporului,
unde se află acum forul legislativ al țării, și păreau copleșiți de admirație. Eu știu, din fericire, cum s-a clădit hardughia aceasta și de
aceea nu pot împărtăși nici un fel de entuziasm, Orașul este străbătut de bulevarde late, pe unde spumegă mașini de teren, puternice,
mușchiuloase, făcute să duduie pe autostrăzile Europei, dar mai
sunt și străduțe înguste, meschine, ulițe mărginite pe ambele laturi
de case care stau să se prăbușească, încât nu mai știi ce să crezi.
Dacă a pornit un program de reconstrucție a Bucureștiului, de ce
oare nu a fost dus până la capăt? Sau fiindcă a avut loc răsturnarea din decembrie 1989, toate cele pregătite au rămas de izbeliște?
De la părinții mei am aflat ce năpastă a fost comunismul în această
țară, dar tot ei mi-au mai spus că românul neaoș este îngrozitor de
prefăcut, de fariseic, că are o capacitate incredibilă de adaptare și
poate duce în cârcă greutăți pe care altul străin nu ar fi în stare să
le suporte. Românul, e o vorbă, merge pe burtă ca nimeni altul, se
gudură pe lângă cel puternic și-l calcă în picioare pe cel slab. Nu
mă preocupă neapărat etnopsihologia, dar din când în când îmi
place, când ajung într-o țară străină, să mă interesez cam cum sunt
oamenii de acolo. Am stat de vorbă cu acel profesor emerit, Ion
Bogdan, căruia pesemne nu i se șterge niciodată de pe figură zâmbetul de triumf, și care, amuzat de interesul meu, mi-a făcut o mărturisire „între patru ochi”, potrivit căreia, dacă România ar fi avut
soarta din război a Germaniei, de-a fi bombardată din toate părțile,
nu-și mai revenea nici în anul 3000. De aici am dedus că domnia
sa are o părere foarte proastă despre conaționalii săi și, când se întâlnește cu cineva dintr-o altă țară, nu întârzie să i-o împărtășească. Dar nu mă interesau opiniile sale critice.
Părinții mei au plecat din România în momentul în care s-au
simțit acolo de prisos. Conducerea partidului comunist naționalist
detesta tot ce nu era românesc, iar pe români îi transformase într-o
populație de sclavi. Părinții au făcut cerere de emigrare în RFG și
până la urmă au primit pașaport. Nu știau ce-i așteaptă acolo, dar
după experiența deportării, ceva mai rău nu li s-ar fi putut întâmpla.
Tata a fost dulgher și a considerat că-și va găsi repede un loc de
muncă. Mama, croitoreasă, gândea la fel. Se mulțumeau cu puțin,
dar nu mai voiau să se simtă amenințați de vreo primejdie. E interesant că din oameni simpli ca ei provin eu, Serenus, atras de mic
de cărți, scufundându-mă în lectură zile la rând și visând să ajung o
persoană pe care ceilalți s-o respecte tocmai pentru știința lui de
carte. Am fost captivat de limbile clasice, m-am desfătat cu literaturile antice, sunt un cititor de Homer și Vergiliu, dar întâlnirea fundamentală tot cu Dante a avut loc. Cititor devotat, am simțit că pot
prelua toate suferințele trăite de autor. La urma urmei, dacă el a
avut de pătimit o groază, de ce să nu ajung și eu în aceeași situație? Persecutat fiind, lectura ar căpăta mai multă greutate. Anul
acesta, când s-au împlinit șapte secole de la moartea lui, am
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ment. Mă însoțea același profesor Ion Bogdan,
care probabil că primise sarcina să se ocupe de
mine pe toată durata sejurului. Nu e însă nici italienist, nici latinist, așa că nu-mi explic, totuși,
prezența lui la un simpozion despre Dante. Poate
fiindcă vorbește foarte bine limba germană... De
altminteri, nu a fost deloc atent la ce am citit. Nu-i
vorbă, nici nu am prezentat ceva ieșit din comun.
La un moment dat, pur și simplu am vrut să tac,
dar ceva, în ultima clipă, m-a salvat de la abandonul jenant. Oi fi eu neamț, dar în sufletul meu
adie și o boare din țara unde părinții mei, tot
nemți, au trăit la fel ca părinții lor și ca alte generații preț de sute de ani. Fiindcă aici nimic nu e
bătut în cuie și nici nu este măsurat cu șublerul,
la o adică, poți să te faci de râs fără ca râsul celorlalți să te indispună. La un moment dat așadar,
am îndepărtat foile din față și le-am spus celor
care mă ascultau, profesori și studenți, că doresc
să le fac o mărturisire. Evident, surpriza a fost
mare. Am simțit aceasta după valul de rumoare
iscat. Profesorul Bogdan a tresărit la rândul lui și
nu a lipsit mult să mă tragă de mâneca hainei

participat la multe simpozioane, bucuros că după
atâta vreme continuă să fie apreciat. De aceea
m-am ambiționat să pun și eu pe hârtie ce gândesc și invitat de o universitate sau academie din
lumea largă să-mi prezint ideile. Astfel am ajuns
în București, România, țara unde s-au născut părinții mei și pe care, până la urmă, au părăsit-o.
Mi-a plăcut clădirea Universității bucureștene. Deși e veche, va mai supraviețui vreo două
veacuri. Clădirile din centrul orașului sunt la fel
de neclintite și mute. E același aer de vechime
care le face intangibile, deși, din câte știu, din
cauza vulnerabilității la seisme, la o primă zguduire, se pot dărâma. Dar oamenii nu par să se
gândească prea mult la nenorociri de acest gen.
Îi preocupă de fapt viața de azi pe mâine și de
aceea își cercetează portofelul cu un fel de superstiție bolnăvicioasă. Poate speră să le pice
acolo, din când în când, niște bani, iar ei, apoi,
plângând de bucurie, să-i mulțumească Domnului
pentru minunea înfăptuită.
Am intrat în Facultatea de Limbi Romanice,
pășind cu timiditate pe pardoseala tocită, de ci-

Dan-Silviu BOERESCU, Dumitru UNGUREANU, Lucian VASILIU.
BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. Foto Frăguța ZAHARIA
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Râse cu aceeași suficiență:
– Să fim serioși... De fapt, mi-e milă de om,
dar poate-și merită soarta. Când era mai tânăr o
făcea pe nebunul scoțându-ne pe toți din sărite...
Promisesem că voi face o mărturisire și trebuia să mă țin de cuvânt. Lumea din amfiteatru
era atât mirată cât și provocată. Până atunci, tot
ce expusesem se caracterizase printr-o banalitate înfricoșătoare. Vorbisem despre talent literar,
imaginație prodigioasă, despre viziunea integrală
a universului... Uitându-mă la omul beat din spate, mi s-a părut că citesc pe fața lui un zâmbet
disprețuitor, ca și când prin felul cum se strâmba
voia să-mi sancționeze platitudinile. Zâmbea în
felul acesta numai și numai pentru mine, pentru
ca eu să-l observ și să mă simt ofensat. Dar, în
mod bizar, disprețul acela al lui, care se lăsa întrezărit dincolo de norii beției, nu mă irita, dimpotrivă, mă liniștea sau mă ajuta să înțeleg că
lucrarea mea este de la un cap la altul inutilă,
cum probabil erau alte sute, prezentate poate la
aceeași oră în lumea largă spre a-l omagia pe
Dante Alighieri. Am început să vorbesc, având
vocea ușor strangulată, deoarece în calitatea
mea de invitat, cu un anumit statut academic,
parcă nu se făcea să-mi dau în petec, dar cum
altfel să ies din impas?
– Vedeți, de-a lungul timpului am citit opera
lui Dante de mai multe ori. De altminteri, dumneavoastră știți foarte bine că o singură lectură
este insuficientă. Fiecare vârstă are lectura ei și
abia când ne apropiem de sfârșitul vieții deslușim
ceva ce până atunci ne-a fost inaccesibil. Acestea au fost raporturile mele cu poetul ghibelin. Ultima citire a Divinei Comedii a avut loc în urmă cu
o săptămână. De aceea, am și vrut să vă fac
aceasta mărturisire, deoarece e ceva recent, trăit
de mine de curând, care m-a pus într-o situație
extrem de incomodă.
Vorbeam astfel și ochii mei erau ațintiți spre
individul din spatele amfiteatrului, care lăsa impresia că se trezise și-mi urmărea cuvintele cu
viu interes. Nu mai vedeam pe fața lui nici un fel
de zâmbet și parcă, prin faptul că devenea din ce
în ce mai atent, mă încuraja să vorbesc până la
capăt.
– De unde provenea simțământul de disconfort? Era ceva cu totul și cu totul inexplicabil,
dar dacă nu aș fi găsit o explicație cât de cât mulțumitoare nu mai puteam să citesc un rând.
M-am dumirit însă destul de repede. Pur și simplu, aveam senzația că fac ceva interzis. Cu alte
cuvinte, lectura aceea nu era îngăduită de autorități. Mă puteți întreba la ce autorități mă refer. Cine oare în ziua de azi te poate pedepsi fiindcă-l

CĂRŢILE JUNIMII
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pentru a-mi atrage atenția că am luat-o razna,
dar puțin mă sinchiseam de avertizarea lui. Altceva se petrecuse.
De când începusem conferința, plimbându-mi ochii prin amfiteatru, am reținut figura unui
bărbat cam de vârsta mea, de-a dreptul prăbușit
într-una din băncile semicirculare care urcau în
trepte până la peretele din spate. Lăsa impresia
unui om beat care, în orice clipă, se poate lichefia. Prezența lui acolo era neverosimilă și mă întrebam cum de a fost admis într-o asemenea
stare jalnică. Ciudat că profesorul Bogdan, până
atunci absent, adulmecându-mi nedumerirea, a
venit prompt cu o explicație. Nu-i cerusem nimic,
dar el s-a simțit dator să vorbească, de parcă asta și aștepta, să mă lămurească pe mine asupra
cetățeanului care moțăia într-o bancă a amfiteatrului.
– E un coleg de-al nostru de catedră, dar a
ajuns în ultimul hal din cauza băuturii și a altor
motive. Ar trebui dat afară, dar îl ținem de milă, fiindcă nu mai are decât un an până la pensie...
A spus toate acestea cu o anumită satisfacție, mai ales că gestul de mizericordie de la sfârșit, în loc să anuleze efectul creat până atunci,
mai degrabă îl accentua. Nu m-am putut abține:
– Am impresia că vă bucură oarecum situația în care se află...
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citești pe Dante? L-au îngăduit regimurile totalitare, de ce atunci, în lumea liberă, să fie interzis?
Evident, senzația mea era cu totul nejustificată,
dar mă domina și nu puteam s-o ignor. Mă așteptam ca, din clipă în clipă, în camera mea de lucru
să dea buzna un pluton de jandarmi, cu mandat
de percheziție. Huidumele dărâmă tot ce le stă în
cale, în timp ce procurorul, pipernicit și urât, așteaptă găsirea corpului delict. Care nu poate fi altul decât opera lui Dante. Am pus cartea
deoparte și am căzut pe gânduri. Treptat, m-am
liniștit, dar aceasta cu ce preț? Nu mai aveam
nici un chef de lectură. Altfel spus, citisem cu
adevărat doar în intervalul de timp cât mă simțisem amenințat, odată trecând spaima, citirea nu
mai prezenta nici un farmec. Ce urma să fac? Să
dezvolt în continuare o aprehensiune absurdă
sau să știu că nu mă paște nici un pericol? Am
trăit o basculare bruscă, luat de la masă, dat peste cap. Am înțeles atunci că marile opere nu pot fi
citite având un sentiment de deplină siguranță.
Dimpotrivă, le citești mai bine dacă te simți în nesiguranță, amenințat că-ți poți pierde libertatea,
că nu doar un polițist nătâng, ci chiar vecinul de
alături, cu care până atunci ai avut relații excelente, observând cu ce te ocupi, întoarce foaia și te
reclamă sau chiar el te arde de nu te vezi. Dar
numai în asemenea condiții au loc lecturile adevărate.
După ce am spus toate acestea, am privit
speriat în toate direcțiile, așteptându-mă la cine
știe ce reacții. Nu a existat nici cea mai firavă ripostă, iar mutra posacă a traducătorului înlocuia
cea mai bună dovadă. Profesorul Ion Bogdan părea nepăsător, dar simțeam deja că-mi devenise
ostil. Evident, conferința fusese un eșec. Nici
acum, când sunt acasă la mine, nu înțeleg ce s-a
petrecut. Poate mă cotropiseră amintirile părinților, îi vedeam în timpul deportării, cu toate speranțele năruite, convinși că nu vor mai scăpa cu
viață și nu vor mai avea un copil. Mă puneam în
locul lor și-mi dădeam seama că eu nu aș fi supraviețuit nici o săptămână. Și dacă în acele zile
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aș fi avut asupra mea opera lui Dante, mai mult
ca sigur că, inexplicabil, ar fi început să ardă de
la sine, cu o flacără puternică. Ar fi ars și nu s-ar
fi stins. Gardienii din colonia de muncă forțată nu
ar fi înțeles nimic, m-ar fi privit ca pe o altă arătare și probabil că m-ar fi izolat de ceilalți deportați.
Poate aș fi fost închis într-un penitenciar. Toate
aceste simțăminte mi-au întărit convingerea că
lectura oricărei cărți importante e ceva cu adevărat interzis, care, la o adică, poate produce miracole...
__________________________
Din volumul Animal fragil,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Ficțiune și infanterie”
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Importante pentru coerența unui discurs,
semne ale unui discurs închegat, cuvintele de legătură sunt acele detalii care fac diferența între un
enunț studiat, alcătuit filologic și un enunț căruia
nu i s-a acordat atenția cuvenită. Regulile nu sunt
întotdeauna sinonime cu restricțiile, iar filologul nu
este corectorul neiertător, ci adeptul rațional al
simplității și al naturaleței. Contextul este foarte
important, iar raportarea la această ramă a tabloului discursiv trebuie făcută în permanență. În situațiile firești să folosim în mod firesc prepozițiile simple în și la, să nu avem impresia că niște construcții precum în cadrul, la nivelul ne garantează ținuta
academică a frazei. A fi cult sau a vorbi academic
nu înseamnă a vorbi forțat sau a înghesui un
enunț într-o regulă. Sunt profesor la universitatea
aceasta. Este mult mai firesc să spunem așa, în
loc de Sunt profesor *în cadrul universității…
Tot din cultura… prepozițiilor: dinainte este o
prepoziție care nu trebuie precedată de o altă prepoziție, anume de. Vom spune, așadar, perioada
dinainte de 1989, iar nu perioada *de dinainte de
1989, dinainte fiind compusă din de + înainte. Vorba aceea: De-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar
păzi! Să avem încredere în dicționare și în articolele prețioase ce le compun și să le deschidem ca
pe cărți de căpătâi înainte de a deschide calea ideilor!
Pledoaria pentru simplitate se aplică și în cazul următor: pentru introducerea unui agent nonuman al unei acțiuni dintr-o construcție pasivă nu
trebuie folosită prepoziția de către, ci simplul de.
Mașina mea a fost lovită de o altă mașină chiar în
parcare. Tot despre simplitate și logică gramaticală
este vorba și în această situație: nu folosim ca și
sau ca virgulă în locul prepoziției ca pentru a evita
producerea unei cacofonii. Virgula se folosește în
scris, în vorbire avem pauza; facem o pauză dacă
ne deranjează o alăturare nepotrivită de sunete,

nu rostim numele unui semn grafic. Avem sinonime, posibilitatea unor restructurări, reorganizări.
Soluțiile sunt la îndemână: Copil fiind, în calitate
de consilier.
Grație, datorită, mulțumită nu se asociază cu
a. Vom spune simplu: grație muncii și talentului. A
are rost și rol într-o situație de tipul: grație a mulți
oameni săritori. Prin urmare, să fim atenți la plasarea lui al/a/ai/ale: dacă nu avem un genitiv, al nu
își are locul în context. Este incorectă asocierea:
*grație elevilor motivați și a dascălilor implicați.
Spunem grație mie/ție, astfel grație are regim de
dativ, marca al/a/ai/ale fiind incompatibilă cu dativul și proprie genitivului. Corect este, într-adevăr:
contra elevilor și a profesorilor; în fața părinților și a
invitaților. Pe scurt, după: grație, datorită, mulțumită nu trebuie să apară al și ale lui forme, dar acesta trebuie să apară asociat cu în fața, contra ș.a.
Trebuie să notăm că regula utilizării lui
al/a/ai/ale este simplă și clară: al/a/ai/ale se acordă
în gen și număr cu regentul. Dificultatea poate
consta în stabilirea exactă a regentului, adică a
acelui element care impune acordul. Este corectă
construcția: Institutul de Lingvistică al Academiei,
Institutul fiind cel al Academiei. Acesta funcționează ca regent al genitivului, iar nu lingvistică,
element ce ar cere acordul la feminin. Așadar, un
context de tipul: concediul de odihnă al cadrelor
didactice va include forma al (un concediu al cadrelor didactice). Pe de altă parte, să nu ajungem
la actualizarea unor forme hipercorecte: al/a/ai/ale
nu se modifică după cazul elementului regent.
Spunem corect: I-am înmânat diploma acestei studente a facultății noastre., iar nu *acestei studente
ale facultății.
Corect este să spunem și: în jurul Rusaliilor
și al perioadei imediat următoare, în jurul potrivindu-se cu al, nu cu a. Observăm că marca proclitică
al/a/ai/ale apare în coordonarea a două genitive și
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este repetată dacă vorbim de o serie de elemente: contra elevilor, a
profesorilor și a întregului sistem educațional.
Prepoziția trebuie și ea repetată nu doar pentru că există o regulă, ci și pentru că absența acestui cuvânt mic poate duce la transmiterea unor mesaje interpretabile: călătoria cu tramvaiul și cu autobuzul este învelișul sonor al ideii că mergem și cu tramvaiul, și cu
autobuzul. Scoaterea prepoziției din context trimite însă spre ideea
că facem o călătorie ce presupune utilizarea ambelor mijloace. Așadar, o propoziție de tipul: Călătoria cu tramvaiul și autobuzul va fi mai
scumpă. necesită repetarea prepoziției, eventual schimbarea conjuncției copulative și cu sau disjunctiv, pentru claritatea mesajului. Pe
de altă parte, formulărilor de tipul: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Direcția de Prevenire şi Investigare a Corupției şi Fraudelor; Direcția Regională de Drumuri şi Poduri; Autoritatea Națională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicații nu li se poate reproșa
absența prepoziției, nerepetarea elementului de legătură nefiind responsabilă de crearea ambiguității. E vorba aici, desigur, despre denumirile unor instituții sau ale unor compartimente instituționale – variante extinse ale unor acronime cunoscute care, din pragmatism,
evită repetițiile.
Dacă le-am găsit un element comun celor două cuvinte mici, să
punctăm și o diferență: a din structura cărțile a doi studenți nu trebuie
acordat sau confundat/asociat cu a din contextul acesta: o carte a
studenților (vs niște cărți ale studenților).
În concluzie, cuvintele mici pot da naștere unor întrebări, care
pot duce la discuții interesante și, inevitabil, la găsirea unor soluții.
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În faimoasele ei lucrări și conferințe, Lera
Boroditsky, profesoară de psihologie cognitivă la
Universitatea Stanford, se referă, printre altele, la
vocabularul folosit de o comunitate de circa douătrei sute de vorbitori din nordul Australiei, pe nume
Kuuk Thaayorre, în relație cu spațiul. Thaayorrii au
puncte de repere obiective: nordul, sudul, estul,
vestul. „/.../ aceasta înseamnă că trebuie să spui Ai
o furnică pe piciorul dinspre sud-est, sau Mută
ceașca mai la nord nord-vest”, susține Boroditsky,
precizând că ești obligat să fii foarte orientat, altfel
nu poți vorbi clar. Anterior, marii lingviști ai spațiului
american (Boas, Bloomfield) arătaseră importanța
punctelor cardinale în exprimarea de zi cu zi a multor grupuri etnice studiate de ei (independent), remarcând recordul numeric de pronume demonstrative care arată locul, la eskimoși: pe lângă /manna/
și /iŋŋa/, echivalentele pentru acesta și acela, eskimoșii mai spun /anna/ acela dinspre nord, /qanna/
acela dinspre sud, /panna/ acela dinspre est,
/kanna/ acela de jos, și /sanna/ acela din ocean.
Rezultatul, susțin cognitiviștii de azi, ar fi o profundă diferență între abilitățile navigaționale și cunoștințele spațiale ale celor care se exprimă așa, și ceilalți (europeni, americani ș.a.).
Daniel Everett, despre care am scris în articolele anterioare, notează că tribul amazonian Pirahã se orientează fie în funcție de râul Maici, pe malurile căruia trăiește (adverbele folosite fiind de tipul
în susul râului, în josul râului, spre râu), fie în funcție de junglă (în junglă). Aborigenii știau în orice
moment încotro e râul, povestește autorul – pe
când el nu avea nici cea mai mică idee –, iar prima
lor întrebare când au fost scoși din mediul natural și
duși într-o excursie, într-un orășel brazilian apropiat, a fost În ce direcție e râul? Așa cum știm, o mare parte a lumii folosește cuvinte ca stânga, dreapta, față, spate atunci când descrie un traseu, ceea
ce înseamnă că punctul de referință este propriul
corp, sinele vorbitorului. În contrast, membrii Pirahã

nu cunosc noțiunea de stânga sau dreapta, dar nu
sunt singurii.
Studiind diverse limbi și culturi ale lumii, o
echipă de cercetători olandezi a identificat două
moduri principale în care oamenii se orientează în
spațiu: în funcție de propriul corp (orientare „endocentrică”, în care centrul, punctul de referință, e în
interior – recunoaștem aici grecescul endon), și în
funcție de obiectele din jur (orientare „exocentrică”
– exo, în afară). În culturile cu care suntem familiari, în situația în care ți se cere să ghidezi pe cineva aflat lângă tine, folosești propriul trupul ca punct
de referință, dar condiția absolută este ca ambele
persoane să stea cu fața în aceeași direcție, astfel
ca stânga sau dreapta să coincidă. Dacă ni se cer
instrucțiuni prin telefon, însă, ne trebuie o orientare
obiectivă. Pentru aceasta există sistemul punctelor
cardinale – nord, sud, est, vest – numai că, trăitori
în orașe fiind, avem nevoie de o busolă în acest
scop. Câți oameni ar fi în stare să indice punctele
cardinale fără busolă? Eu, de exemplu, dacă am o
biserică ortodoxă în preajmă (nu cunosc situația altor denominații), știu că altarul se află mereu spre
est iar ieșirea din clădire e spre vest. Mai știu că,
dacă mașina la care cobor dimineața are unele
geamuri înghețate, acelea au stat cu fața către
nord. Știu, pur teoretic, că, la munte, copacii au
mușchi pe latura dinspre nord, dar nu am verificat
niciodată – și cam aici se termină abilitățile mele de
orientare.
Deci dispunem de două sisteme de referință.
Multe culturi, însă, nu cunosc decât una dintre cele
două. Pentru ca lucrurile să fie și mai complicate,
așa obiective cum le credem, nici direcțiile cardinale nu coincid pe planeta noastră: antropologii descriu culturi care, în loc de patru direcții, au trei, două, sau doar una! În această privință, o sursă extraordinară de informații pentru lingviștii cognitiviști
și antropologii prezentului o reprezintă limbile minoritare vorbite în părțile mai puțin explorate ale lumii
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– de exemplu, Africa. Având mai puțin de o șeptime din populația Terrei (Europa are cam o optime),
continentul african are circa 2000 de limbi distincte
(în contrast, Europa are vreo 300) dintr-un total de
7000. Așadar, găsim aici cea mai mare diversitate
lingvistică.
Două cercetătoare de marcă din domeniul
africanisticii de la Universitatea din Köln, Angelika
Mietzner și Helma Pasch, din lucrările cărora voi
extrage exemplele de mai jos, au studiat limbile
vorbite de numeroasele triburi de pe malurile fluviilor Nil și Ubangi. Ele identifică o seamă de surse
conceptuale pentru direcțiile cardinale: corpurile cerești (Soarele, Luceafărul/Venus, firmamentul), vântul, trăsăturile topografice, numele altor grupuri etnice vecine, sau evenimente din istoria comunității.
Astfel, Soarele reprezintă cea mai productivă
sursă de termeni de orientare spațială, mai ales
pentru est și vest. Aceste direcții sunt denumite prin
construcții care se traduc prin urcare/ridicare, respectiv coborâre/scăpătare (la fel cum, în vocabularul popular românesc, avem răsărit pentru est și
apus pentru vest). În unele limbi, estul mai e denumit „fața soarelui”, „fruntea soarelui”, „ochiul soarelui”, indicând că soarele ar sta cu fața la vorbitor,
când răsare. În fine, în alte culturi, estul e „piciorul
soarelui”, dar aceeași expresie e folosită pentru a
indica direcția opusă, vestul, în unele regiuni din
Sudan. În mod singular, limba Bari, vorbită pe malul estic al Nilului, denotează estul prin referire la
planeta Venus.
Un sistem hibrid, endo-exocentric, e întâlnit la
un număr de grupuri etnice care se orientează în
funcție de poziția vorbitorului față de curgerea fluviului Nil: astfel, pentru cei care trăiesc în nordul
fluviului care curge de la est la vest, nordul este la
stânga iar sudul este la dreapta. E exact invers
pentru cei care trăiesc în alte regiuni unde afluenții
Nilului curg de la vest la est. O altă sursă frecvent
întâlnită sunt vânturile și musonii care bat în aceste
teritorii, ale căror nume sunt extinse, metonimic,
pentru desemnarea direcției dinspre care bat. Situația ne e familiară, pentru că o întâlnim și în cultura
noastră: crivățul, de exemplu, denumește atât vântul rece care vine dinspre nord-est (printr-un termen
slav care înseamnă strâmb), cât și direcția nord
(popular miazănoapte, opus lui miazăzi – sudul, indicat de locul Soarelui pe cer în miezul/mijlocul zilei). În fine, autoarele mai enumeră, ca surse ale
acestui vocabular, trăsături perene ale locurilor –
râuri, sate, vârfuri de munte, chiar păduri, apoi numele altor triburi din vecinătate (cum am zice noi:
Mergi spre ardeleni în loc de vest, sau Apoi o iei
spre munteni în loc de sud), și chiar elemente de
istorie colectivă. Maasai sunt un grup etnic care a

plecat dinspre nordul continentului, migrând, de-a
lungul timpului, tot mai mult către sud, astfel că
nordul e indicat prin cuvântul kōpekob, care înseamnă „loc de plecare, origine”, iar sudul este
o’meroi, „luptă, război”, arătând semnificația, în
această cultură, a drumului către sud: o luptă constantă cu populațiile autohtone întâlnite pe traseu.
În limbile africane, nu numai că pot exista direcții cardinale (cardinal însemnând „principal”) în
număr mai mic de patru, dar, chiar și acolo unde
numărul coincide, direcțiile nu se suprapun neapărat și cu punctele cardinale ale busolei. După cum
am văzut și în alte texte anterioare, vocabularul
unei comunități reflectă ceea ce e important în viața
socială, este experiență de viață codificată lingvistic
și transmisă apoi urmașilor. Dacă comparăm lucrurile, ne dăm seama că necesitatea unei localizări
cât mai precise în spațiu a fost, în părțile noastre de
lume, motivată istoricește, venind din întemeierea
imperiilor și, ulterior, a statelor naționale, care au
depins, în controlul asupra teritoriilor, de măsurători
și cartografieri exacte. Sistemul școlar și apoi contactul cultural au desăvârșit procesul.
Mai există însă un aspect. Recunoaștem încă, în denumirile populare (răsărit și apus în română, sunrise și sunset în engleză, lever du soleil și
coucher du soleil în franceză etc.), legătura cu Soarele, pe când în termenii moderni pentru cele patru
zări ale lumii nu mai recunoaștem nimic, ni se par
tehnici, științifici, obiectivi. Dar, dacă apelăm la puțină istorie, aflăm altceva. După căderea Imperiului
Roman de Apus (la care triburile vechi germanice
au contribuit din plin), denumirile latinești orientalis,
occidentalis, borealis, respectiv australis, folosite în
vocabularul științific, au fost înlocuite cu cuvinte din
fondul proto-germanic. Căutând etimologiile pentru
est, vest, nord, sud, regăsim rădăcini cu semnificații ancorate tot în experiența concretă a omului: estul conține un element care însemna „apariție a
Soarelui”, vestul conține o rădăcină proto-indoeuropeană care înseamnă „roșu strălucitor”, nordul
era „la stânga soarelui când răsare”, iar sudul conține o rădăcină proto-indo-europeană care înseamnă „fierbere” și „locul Soarelui”.
Așadar, din cauza alcătuirii sale biologice, se
poate spune că omul e același dintotdeauna. Istoria
noastră nu e mai lungă decât a africanilor (ba, dimpotrivă, antropologii spun că primul om ar fi apărut
acolo, apoi a început migrația către celelalte continente), dar cu siguranță a fost foarte diferită. Investigarea limbilor și culturilor africane e, sub multe
aspecte, o incursiune în trecutul umanității în general. Trăim lucruri similare sau diferite și codificăm
lingvistic în consecință. Un lucru e sigur: ceea ce
trăim, dacă e important, va apărea și în vocabular.
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Cristina FLORESCU
TEZAUR VEGHETOR
Conform Dicționarului Limbii Române (DLR)
– lexicon care formează subiectul eseului de față –,
articolul tezaur (cf. DLR. Tom XI. Litera T. Partea a
2-a) desemnează o realitate decelată în mai multe
trepte semantice. Primul sens este definit: „Cantitate mare de monede, bijuterii, pietre scumpe sau alte obiecte de preț, strânse și păstrate într-un anumit loc”; prin extensie semantică poate reprezenta
averea și bogăția în sine. O serie de subsensuri,
unele figurate, completează arborele lexemic al
acestui prim sens.
În cadrul unui al doilea sens, limba română
se încheagă în jurul ideii care însumează „Totalitatea metalelor prețioase, a efectelor etc. care se găsesc în depozitul unei bănci de emisiune sau de
care dispune un stat la un moment dat; loc unde se
păstrează depozitele de metale prețioase, bani sau
efecte ale statului sau ale unei bănci”. Ne situăm,
de data aceasta, în registrul stilistic al limbajului financiar și termenul are acum corespondent în limba română veche pe visterie, cuvânt încărcat de
expresivitate vetustă.
În mod special, ne interesează al treilea sens
al lui tezaur, sens figurat care desparte valoarea
culturală și spirituală de greutatea pecuniară a conținutului vocabulei: „Ceea ce este considerat ca
foarte prețios, util; ceea ce este foarte iubit și prețuit; comoară, odor”. Se vede imediat că cele trei
părți ale definiției cuprind, fiecare, cuvinte care pot
desemna, separat privind semele, și sensul concret
și cel figurat. De aceea indicația „Fig.”, de la începutul acestui sens 3, este esențială, ea ne trimite
spre conotația abstractă care învelește concepte
de mare valoare culturală pentru sufletul de neam
al unei limbi. Subsensurile susțin această înțelegere înaltă a vocabulei: „Patrimoniu spiritual al unei
societăți, al unei epoci”, „Nume dat unor lucrări de
valoare, de erudiție” și „Totalitatea cuvintelor unei
limbi, din toate perioadele, regiunile și domeniile de
utilizare”. Ajungem astfel la Dicționarul Tezaur al

Limbii Române editat sub egida Academiei Române, pe parcursul a aproape o sută de ani (19132010), într-un număr impresionant de volume. A
fost redactat în cele trei centre ale lexicografiei române academice actuale, cel bucureștean, cel clujean și cel ieșean.
Parametrii lingvistici și tehnico-lexicografici ai
acestui lexicon formează subiectul a mii de pagini
de specialitate care analizează, de-a lungul timpilor
exegetici, minuțios, critic și eficient dimensiunile semantice ale acestor micro-studii ale cuvintelor limbii
române.
Acum doresc să atrag atenția asupra unui aspect știut, însă, parcă, mai puțin relevat. Urmărind
lexemele românei inserate în paginile țesute strâns
în Dicționarul Tezaur, mă impresionează expresivitatea dată de magnetismul istoric și cultural dezvăluit cu austeritatea cerută de o astfel de lucrare. Din
definițiile și citatele exemplificatorii transpare, totuși,
circulația, fie vetustă, fie extrem de actuală, a elementelor sociale. Nu mă refer aici la aspectele de
istorie a limbii și la cele dialectale – cuprinse obligatoriu în toate articolele lexicografice; această stratificare diacronică și diastratică formează esența
unui dicționar de asemenea dimensiuni care cuprinde, în forma ideală a unui articol, toate semele
străvechi, vechi, moderne și actuale. Mă strădui să
explic faptul că toate gesturile lexicografice – selectarea formei titlu, definiția, citatele, scriitorii invocați
prin aceste citate, arealul geografic oglindit dialectologic –, toate aceste aspecte reliefează și gândirea din epoca lingvistului lexicograf care s-a aplecat asupra materialului de limbă română. Acest
material a fost înmagazinat printr-un efort uriaș. Cu
permisiune dumneavoastră, aș numi acest efort ca
fiind titanic dacă admitem că munca filologică făcută prin excerptarea a milioane de contexte, prin realizarea a zeci de mii de definiții, taxonomii, etimologii, sinonimii, relații omonimice, toate acestea
reprezintă un demers lexicografic titanic făcut de

24

lingviștii lexicografi de-a lungul epocilor derulate pe
parcursul sutei de ani. Redactarea unui cuvânt în
Dicționarul Tezaur este marcată, în mod obligatoriu, de răceala unei redări obiective. Cu toate acestea, aspecte subtile având coloratură diafazică,
transpar și, poate exact din această cauză, valoarea informației se străvede uneori ca marcată conotativ. Astfel încât limba română se întrezărește cu
străluminările ei de dinaintea Marii Uniri, reflectă
momentul Unirii, cuprinde valorile României Mari,
tulburările celor două războaie mondiale, perioada
comunismului și desprinderile semantice de după
1990. Această întrezărire este subtilă și, poate tocmai de aceea, extrem de prețioasă.
Efortul de înmagazinare informatică a acestui
Tezaur1 focalizează, din perspectiva mentalității actuale, toate aceste valuri ale societății românești. Sigur, se pot sesiza și mărci ale diverselor aspecte ale
perioadei dictatoriale de după al doilea război mondial. Însă rămâne încă un mister cum au reușit lexicografii epocii că reziste în fața unei presiuni știute
și să permită atât de puțin imixtiunea politicului.
Aceasta există, fără discuție. Altfel acest Dicționar
n-ar mai fi continuat. Dar sesizez o serie întreagă de
subterfugii tehnice prin care lexicograful român a inserat – acolo unde era obligat de propria conștiință
lingvistică să facă acest lucru – aspecte ale „mentalității burgheze”, scriitori indezirabili recuperați din
surse indirecte, definiții care acoperă prin inegalabilul „etc.” valori aproape subversive în epocă.

spațiu, aspirațiile sintagmatice și forța derivațională,
puterea de asociere, capacitatea de înglobare lexemică, le sistematizează pașii taxonomiei gramaticale, surprind revărsarea specializată spre limbajele
breslelor vechi și contemporane, supraviețuirea
dincolo de hotare.
Dacă s-ar putea filma munca unui autor DLR
pe parcursul rezolvării lingvistico-sociale a unui cuvânt, s-ar obține, cred, in nuce, expresia unui efort
sisific cu toate implicațiile urieșești ale acestei
munci de surprindere a oceanului mereu în fierbere
al valorilor lexicale. Sigur, Academia Română obligă gestul sisific să iasă din matca lui lexicologică și
pe lexicograf să finalizeze. Uneori – cu proteste și
adevărate drame (ne amintim mereu de suferințele
aproape agresive ale lingvistului academician ieșean, Alexandru Philippide). Starea unui lexicograf
care finalizează, uneori după luni bune de muncă
intensă, un articol lexicografic complicat este una
care nu poate fi asemănată cu nimic – dacă e să
ne reprezentăm psihologic faptul. Satisfacția și
frustrarea intelectuală sunt aproape egale, simultane sau derulate într-o alternanță dureros de rapidă.
Este unul dintre motivele care mă determină
să dedic aceste rânduri în primul rând echipei lexicografilor bucureșteni care au dus la capăt primul
volum DLR, dar în egală măsură și echipelor din
Cluj și Iași – care au contribuit la apariția acestui
prim volum prin gesturi colegiale caracteristice disciplinei. Respectiva ediție a doua a Dicționarului limbii
române – gest cultural elementar pentru toate limbile înmagazinate lexicografic – a început încă de
acum mai bine de zece ani. Anul acesta se dovedește a fi unul de excelent augur pentru că este
anul în care a apărut primul volum al noii ediții a dicționarului academic. Voi menționa datele bibliografice în întregime ca un gest de înaltă considerație și
profundă înțelegere a efortului făcut de lexicograful
român: Academia Română. Institutul de lingvistică
„Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”. DICȚIONARUL
LIMBII ROMÂNE (DLR). Ediția a doua, revizuită și
adăugită. TOMUL I. Litera A. Fascicula 1 (A-ABZIȚUI). Editura Academiei Române. București, 2021.
Ne găsim în fața unui eveniment cultural din
categoria eforturilor profunde, minuțioase, înalt
specializate, de obicei insuficient cunoscute de ceea ce numim „publicul larg”, adică publicul cititor
care încearcă să facă față informației inflaționiste,
exploziei de vești lichid-curgătoare.
Toți lexicografii veghetori ai limbii române
speră, însă, ca de această dată, mijloacele informatice de ultimă oră, colegii informaticieni și aceia
din mass-media, împreună, să dispună de capacitatea de a induce cititorului român curiozitatea să
consulte acest dicționar emblemă a limbii române
din toate vremurile.

Al doilea termen din titlul de mai sus, Veghetor (cf. DLR, tomul XIII. Litera V., Partea I) cuprinde, în cadrul primului sens, dominant, accepția:
„Persoană care veghează, care stă de pază, care
face de pază; păzitor, paznic, străjer.” Sensurile
următoare disociază, printre alte utilizări adiacente,
accepțiile „apărător”, „ocrotitor”, „persoană vigilentă”.
Apare evident faptul că mă strădui să pun în
evidență efortul lexicografului – autor al Dicționarului Tezaur – de a străjui cu efort, grijă și pricepere
granițele lexicale ale limbii române. Deveniți ingineri hotarnici și topografi lingvistici, colegii mei, lexicografii de acum și de odinioară, se zbat întru
surprinderea adecvată, curată și obiectivă a cuvintelor românești. Le află originea, circulația în timp și
--------------------------------------------------------

1 În mod special trimit la efortul depus de lexicografii ieșeni de
la Institutul de Filologie Română al Academiei Române, Filiala
Iași, privind digitalizarea Dicționarului Limbii Române în cadrul
proiectului CLRE (Alina Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim,
Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu, Corpus lexicografic românesc electronic, publicat
on-line pe platforma SOLIROM a Academiei Române:
https://clre.solirom.ro/).
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Ruxandra GHEORGHE NEGREA
CUVINTE PANDEMICE
astfel „cetățenia română”. Libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și capitalurilor,
principii fondatoare ale marii familii europene au
dus și la libera circulație a cuvintelor din limbile UE
către limba română. Engleza fiind de departe cea
mai prezentă pe teritoriul nostru. Pentru români
engleza este ușor de învățat, e plăcută, melodioasă, rapidă și… la modă! Interlocutorii mei din emisiune sunt majoritatea familiarizați cu ea.
Cuvântul izoletă, în schimb, este deja trecut
în DOOM, referitor la acea targă, acoperită de un
material transparent, cu ajutorul căreia erau transportate la începutul pandemiei persoanele cu
simptome specifice covid19. Scris cu majuscule
COVID19 este un cuvânt proaspăt intrat în vocabular. Aceste cuvinte „au virusat” limba română,
adică s-au înmulțit, și-au pus amprenta și rămân
definitiv în vocabular. Va trebui să învățăm să trăim cu virusul, ne-au transmis continuu autoritățile.
Așadar, va trebui să acceptăm și în vocabular terminologia specifică pandemiei, provocată de coronavirus. Chiar verbul pe care l-am folosit mai sus,
a virusa este nou intrat în DOOM. Când vorbim
despre un virus patogen la plural forma este virusuri, iar când îl folosim cu sensul de program distructiv de calculator, atunci pluralul este viruși. Clar
că limbajul specific calculatorului a dus la introducerea verbului a virusa, cu sensul de a perturba
funcționarea unui calculator. De aici și exprimarea
„știrea a devenit virală” sau, și mai rău, „s-a viralizat”, adică s-a răspândit peste tot, foarte mulți internauți au accesat link-ul și au citit informația.
Cuvântul viral și derivatele lui au fost atât de mult
folosite încât au devenit plictisitoare. Dau o idee,
știrea a împânzit internetul, cu sensul figurat de a
se răspândi, a se întinde. Vocabularul nostru nu ar
trebui redus la câteva cuvinte ci, dimpotrivă, îmbogățit cu cât mai multe sinonime. Acceptați provocarea?

Scriam recent că pandemia de covid19 a
contaminat, pe lângă omenire, și vocabularul limbii
române (nu am extins cercetarea pentru a afla dacă s-a întâmplat la fel și în cazul altor limbi, dar cel
mai probabil așa s-a petrecut). Mai multe cuvinte,
cum ar fi carantinare, coronavirus, coronasceptic,
nebulizare, nu se regăseau până de curând în vocabularul nostru și nici în dicționar. Dar, odată cu
apariția ediției a treia a DOOM (Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române)
cuvintele pandemiei au fost asimilate oficial în limba noastră, în doar doi ani! Dicționarul Explicativ al
Limbii Române nu le cuprinde deocamdată, întrucât ultima ediție a fost revizuită în 2016. Vor apărea desigur în următoarele Dicționare Explicative.
Atrag atenția asupra unui cuvânt apărut tot în contextul acestei boli infecțioase: DEZINTUBARE, care este extrem de des folosit referitor la procedura
inversă intubării. Termenul medial intubație înseamnă – potrivit DEX-ului – introducerea unei
sonde într-un organ tubular, în scopul aplicării unor
substanțe medicamentoase, anestezice sau în
scopul golirii de conținutul patologic, intubare. Un
telespectator declarat fan categoric al emisiunii
noastre de limba română, medic de profesie, mi-a
scris recent, cu ocazia unei corespondențe pe
whatsapp, că a auzit deseori în sala de operație:
„Am detubat pacienta”, mai ales în exprimarea
doctorilor anesteziști. Am luat Dicționarul Explicativ
al Limbii Române (ediția 2016), nu am regăsit cuvântul detubare. În schimb DOOM3 include substantivul detubare cu pluralul detubări. Cel mai
probabil viitoarele dicționare explicative vor include
substantivul detubare.
Influențele din alte vocabulare duc la folosirea cât mai frecventă a unor termeni noi și, mai departe, la o circulație accelerată a lor în toate mediile. De aici mai este doar un pas până la intrarea
oficială în dicționar. Aceste cuvinte de proveniențe
diferite sunt asimilate în limba noastră și își câștigă
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constatat că într-adevăr dezescaladare este o exprimare corectă. Termenul e de nișă, publicul larg
poate intui ce înseamnă, însă nu-i la îndemâna oricui să îl folosească. Și pentru că tot am menționat
Ucraina, în noul DOOM, accentul este pus de
acum înainte pe „i” și nu pe „a” cum era până
acum.
*
Am găsit un cuvânt compus din engleză care
este folosit în discursurile publice, deși nu este parafat de dicționar: dual-use. Desigur, vorbitorii de
engleză înțeleg ce înseamnă – cu dublă folosință.
Acest cuvânt folosit într-o frază mai elaborată privind sistemele de apărare, într-un mesaj televizat
al unui oficial român, mă pune deja în dificultate de
a înțelege despre ce este vorba. Am accesat
google și am aflat că dual-use este un termen folosit în politică, diplomație și se referă la tehnologia
care poate fi folosită atât în scopuri pașnice cât și
militare. Explicația este mai complexă, nu intrăm în
detalii. Însă, pentru o mai bună înțelegere a mesajului trebuie folosite cuvinte în limba română sau
lămurite cele din limba engleză. În caz contrar vom
ajunge toți sau mai toți să ne uităm „ca mâța-n calendar”. Privim fără să pricepem nimic.
Un alt cuvânt care își face încet loc în vocabular este adjectivul narativ, dar folosit ca substantiv, cu referire la o interpretare, abordare, un punct
de vedere. Devine tot mai folosit în mediul online,
mai ales în contextul deteriorării grave a relațiilor
internaționale între Vest și Est. Narativ este derivat
de la narațiune, care înseamnă expunere, relatare,
povestire. Dar în comunicările recente, narativ nu

Dezescaladarea conflictului din Ucraina
La capitolul cuvinte noi observăm și alte apariții. Recent, în contextul agresiunii armate din statul
vecin Ucraina, a fost promovat un termen care nu
există în Dicționarul Explicativ al Limbii Române,
dar pe care noua ediție a DOOM-ului îl include:
dezescaladare. În DEX online, care face referire la
Micul Dicționar Academic, varianta acceptată este
descaladare. Dar cu alt sens și cu altă origine. Dezescaladare este antonimul lui escaladare, care
provine din franceză, și care înseamnă, în sens figurativ, extindere treptată a unei acțiuni, a unui
conflict. Dezescaladare este acțiunea inversă și înseamnă o restrângere a conflictului. Pe când
descaladare provine din englezescul de-escalation
și se referă conform DEX-online la o reducere (a
taxei de scont). Utilizarea foarte frecventă a formei
dezescaladare din ultimii ani în domeniul geo-politicii i-a determinat pe lingviști să o includă în DOOM.
De unde a pornit totul? În contextul crizei ucrainene, un înalt oficial român a declarat: „Nu sunt încă
semne că această dezescaladare se produce în
mod real. Este foarte important ca demersurile diplomatice să continue, este în egală măsură extrem de important ca această detensionare să se
producă în mod concret pe teren”. Cuvântul dezescaladare, care ar trebui să fie opusul lui escaladare, este greșit. Ne-am spus rapid, în redacție, noi
cei care ascultam declarația. O colegă mi-a atras
atenția „Tot am achiziționat noul DOOM, este mai
bine să verificăm dacă totuși este corect cum spune ministrul.” Am deschis DOOM-ul și… voilà! Am
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țurilor rezultată de trecerea la o economie verde.
Printre specialiștii care lucrează în domeniul energiei, greenflația este descrisă drept costurile care
revin în urma investițiilor pentru a trece la energia
verde. Prețurile metalelor, cum ar fi tabla, aluminiu,
cupru, nichel-cobalt, au crescut până la 91 de procente anul acesta. Aceste metale sunt folosite în
tehnologii care fac parte din procesul de trecere la
energia verde.
O altă apariție în discursurile publice este
verbul a impacta, ca în exemplul „pentru că orice
măsură poate să impacteze într-un domeniu anume, trebuie să găsim un pachet de măsuri echilibrat”. Verbul a impacta este un termen medical și
înseamnă a menține în contact strâns două suprafețe, două fragmente de oase fracturate. În exemplul nostru însă a impacta este folosit cu sensul de
a avea efect, rezultate, influență sau chiar a avea
impact. (Desigur că putem intui sensul lui impacta
din exemplul de mai sus, deși este forțat, și nu fortuit! În dialogurile cu trecătorii am observat că multe persoane fac această confuzie. Cred că fortuit
înseamnă de fapt forțat). Revenind la a impacta,
folosirea și sensul exprimat în exemplul dat sunt
excesive. Ar fi mult mai firesc să spunem, și chiar
am înțelege la ce se referă autorul: „Pentru ca orice măsură să dea rezultate într-un anumit domeniu, trebuie să găsim un pachet de măsuri”. E mai
românește! Sigur, putem evita repetiția substantivului măsuri cu soluții. Printr-o frază îmbogățită
astfel mesajul este mai clar și mai bine perceput.
Publicului trebuie să îi placă ce aude, sau cel puțin
să nu îl irite, ca să reacționeze și să rezoneze cu
emitentul mesajului. Varietatea cuvintelor folosite
într-o comunicare dă putere mesajului transmis și
creează legătura între cel care se exprimă și cel
(cei) care ascultă. Auzim cu toții, adică percepem
sunetele emise, ceea ce nu înseamnă că am și ascultat. Ascultarea presupune atenție, înțelegere,
implicare.
*
Vorbirea corectă este obligatorie prin lege
pentru instituțiile publice. În legea 500/2004 privind
folosirea limbii române în locuri, relații și instituții
publice se menționează că orice text de interes
public, scris și vorbit în limba română, trebuie să
se conformeze normelor academice în vigoare. Învățământul, precum și celelalte autorități și instituții
publice, dar și notarii publici au obligația de a respecta DOOM. Mai mult, potrivit Codului de reglementare a conținutului audiovizual din 2011, art.
83 se arată că: furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a asigura normele ortografice, ortoepice, morfologice ale limbii române așa
cum sunt stabilite ele de Academia Română.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia COLOCVIALIA

se referă la narațiune, adică la acest gen de comunicare folosit de autori pentru a transmite mesajul
cititorului. Narativul din zilele noastre definește mai
degrabă o temă sau un concept promovat și susținut intens prin comunicări scrise dar și audiovizuale de la cel mai înalt nivel. Sunt opinii care văd narativul drept o replică la ceea ce numim de mai
multă vreme propagandă. Narativ vs. propagandă
poate constitui subiectul unei analize semantice și
morfologice mai ample, după ce vom vedea care
va fi impactul acestui cuvânt tânăr/ proaspăt în societatea noastră. Va fi el preluat în comunicările
oficiale, dar în cele colocviale? Puse în oglindă
strict la nivel de dicționar arată astfel:
Narativ – care aparține narațiunii, privitor la
narațiune adică expunere, relatare în formă literară
a unui fapt, a unui eveniment, specifică genului
epic, povestire.
Propagandă – acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, religioase etc., a unor teorii, opinii, pentru a le face
cunoscute și acceptate, pentru a câștiga adepți.
Termeni economici noi
Greenflație poate fi un termen pe care îl vom
regăsi curând în dicționar? Pe blogul Cambridge
Dictionnary este pus în dezbatere cuvântul greenflation. Într-un sondaj, li se cere opinia cititorilor/ internauților. Sunteți de acord ca acest termen,
greenflation, să fie introdus în dicționar? Ce înseamnă greenflation? Reprezintă o creștere a pre-
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Istoric literar, eseist și traducător, născut
la 14 iulie 1939, com. Bălcești, jud. Vâlcea – decedat sâmbătă, 23 noiembrie 2019, Iași. Studii
gimnaziale la Liceul „Ion Neculce” din București
(1950-1953), Liceul teoretic din Balș (1954-1957),
Facultatea de Litere a Universității „C. I. Parhon”
din București, secția limbi clasice (1958-1963), licențiat în limbi clasice. Preparator (1963-1965),
asistent (1965-1970), lector (1970-1989), conferențiar, apoi profesor (din 1990) la Facultatea de
Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași. Doctor în filologie clasică (1974), șef de Catedră (din 1990).
Debutează cu studiul „Mihai Eminescu și arta traducerii din poeți greco-latini” (1965) în „Analele științifice ale Universității Iași”, apoi „Vasile
Alecsandri și marii poeți latini din vremea lui Augustus” în „Iașul literar” (1965). Publică numeroase traduceri, articole și studii de istorie literară.
Obține Premiul literar internațional „Francesco Petrarca” (Avignon, 1979) și Premiul Academiei Române „I.L. Caragiale (București, 1984). Conducător științific de doctorat în domeniul Filologiei
clasice.
Realizează, în colaborare, volumele Antichitatea și moștenirea ei spirituală (vol. 1, 1980, vol.
2, 1993), Istoria literaturii latine, vol. I-IV (1986).
Publică Metaforă și univers saturnalic în comedia
lui Plautus (București, 1974), Eminescu și clasicismul greco-latin (Iași, Junimea, 1982), apoi Poeți
latini postclasici, antologie bilingvă (Iași, Institutul
European, 2000), Tragedii de Seneca (vol. 1,
1979 și vol. 2, 1984), volumele laureate cu Premiul Academiei Române; Etnogeneza românilor.
Lecțiuni controversate în istoriografia română, ediție trilingvă (2003); Balada Carmina: Miorița, Meșterul Manole, Toma Alimoș, Soarele și Luna, ediție

bilingvă româno-latină (2005, ed. a II-a, 2007);
Anotimpul Acropolei, micropoeme (2009), Meridianul Socrate, micropoeme (2009); Flăcări în Itaca
(2009); Ovidiana. Ars Moriendi (Iași, Junimea,
2018); Brâncușiada (Iași, Junimea, 2020).
Elaborează studii introductive, postfețe, note
și comentarii la ediții din Petru Movilă, Mihai Eminescu, Bacovia, Blaga, Al. Macedonski, Arghezi,
Cicero, Marco Bandini, Cato, Esop etc. Prezent în
numeroase volume în colaborare. Cu lucrări științifice recenzate în Grecia, Italia, Spania, Germania,
Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Elveția.
Președinte al Societății de studii clasice din România, filiala Iași (din 1980), membru al Societății
de filologie română, membru al Uniunii de studii latine (din 1990), membru al Societății de dramă antică de la Siracuza (din 1992). Visiting professor la
Madrid, Barcelona, Murcia și Padova. Remarcabilă activitate de traducere, între altele Fabule de
Esop (1972), Scrieri alese de I. Sommer și Chr.
Schaeseus. În colaborare, realizează, de asemenea, Horatius, Opera omnia (1980), Homer, Odiseea (1996), Platon, Gorgias. Despre retorică
(1999), Viața lui Despot Vodă de A.M. Graziani și
I. Sommer. Documentări în străinătate: Perugia
(1972), Freiburg (1985), Viena (1985), Atena
(1992), Madrid (1994), Salonic (1996), Barcelona
(1998), Creta (2000), Padova (2002), Veneția
(2004), Padova (2006). Participă la numeroase
conferințe și întâlniri internaționale (Viena, Atena,
Madrid, Creta, Padova, Veneția, Bari, Barcelona
etc.).1
--------------------------------------------------------

Date culese, parțial, din volumul Scriitori și publiciști ieșeni
contemporani. Dicționar 1945-2008, Ediția a III-a, revăzută și
adăugită de N. BUSUIOC și Fl. BUSUIOC. Iași, Vasiliana᾽98,
2009.
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Mihaela PARASCHIV
NON OMNIS MORIAR –
TRAIAN DIACONESCU ȘI VOCAȚIA NEMURIRII
prestigioase din țară și străinătate, colaborări la 50
de volume colective, 19 cărți de poezie originală)
atestă o căutare a dăinuirii în memoria generațiilor
viitoare de intelectuali, o predispoziție de a-și asigura un loc binemeritat în recunoștința viitorimii
pentru asidua promovare a valorilor perene ale civilizației greco-latine.
În opinia filologului și clasicistului Eugen
Munteanu, „cea mai originală și mai importantă
parte a operei lui Traian Diaconescu este reprezentată de studiile dedicate unor probleme dificile
ale culturii românești vechi, cum ar fi problema interpretării corecte a textelor antice referitoare la etnogeneza românilor, sau influența limbii latine asupra sintaxei și stilului cronicarilor moldoveni din
secolul al XVII lea. În acest sens, sunt de părere
că Traian Diaconescu este cel care, într un amplu
și documentat studiu, a rezolvat convingător și definitiv etimologia cuvântului Crăciun, din lat. creationem cu explicația originii ariene a alunecării
sensului de la „naștere” către „creație” („Ziarul de
Iași”, 26, 11, 2019). Desigur, această apreciere nu
diminuează valoarea celorlalte contribuții ale filologului Traian Diaconescu, ci constituie, aș spune, o
recunoaștere implicită a dreptului său la dăinuire în
posteritate.
Dintre contribuțiile originale enumerate de
Eugen Munteanu, o valoare aparte are, și în opinia
mea, studiul dedicat etimologiei cuvântului „crăciun”, întrucât acest subiect a preocupat și continuă să-i preocupe pe filologi, istorici și teologi, să-i
apropie sau să-i dezbine, iscând o adevărată emulație hermeneutică. Voi cita aici câteva opinii mai
recente pe această temă, pentru a se deduce în
ce spinoasă dezbatere s-a implicat Traian Diaconescu și cum a încercat să ofere o soluție convingătoare. Teologul Ion Ionescu (Despre originea și
înțelesul cuvântului „crăciun” în limba română în

Sub semnul crezului horațian Non omnis
moriar multaque pars mei/ vitabit Libitinam („Nu voi
muri de tot și o mare parte din mine se va sustrage
Morții” – Carmina, III, 30, vv. 6-7), profeție adeverită peste veacuri prin perenitatea operei lui Horatius, poate fi pusă și întreaga activitate a profesorului universitar ieșean Traian Diaconescu, prolificul
traducător și autor al unor volume și studii de referință în domeniul filologiei clasice și medievale, care vor trece, neîndoielnic, proba timpului. În acest
sens, elogiindu-i harul de profesor și prestigiul de
literat, academicianul Emilian Popescu spunea:
„Amintirea persoanei sale și opera vor rămâne un
model de dăruire și creație pentru generațiile care
l-au cunoscut și stimat.” (Ziarul „Lumina”, 13 febr.
2020). Cu siguranță, aș completa eu, cei care l-au
cunoscut îi vor perpetua amintirea, transmițând și
generațiilor viitoare admirația pentru pasiunea și
dăruirea cu care Traian Diaconescu a slujit clasicismul greco-latin și a apărat dăinuirea studiilor
clasice în învățământul românesc, ca pilon indestructibil al civilizației moderne.
O longevitate creatoare a făcut posibilă apariția a numeroase volume, studii și articole până în
pragul vârstei de 80 de ani (în 2018, au văzut lumina tiparului volumele Silvestro Amelio, Omilii latino-române, vol I-III, ediție bilingvă cu studiu introductiv, note și comentarii, indice, Iași, Presa Bună
și Pseudo-Cicero, Rhetorica ad Herrenium, ediție
bilingvă cu introducere, note, comentarii, Iași, Editura Institutul European), urmând să apară postum
și alte volume predate unor edituri. Să fi avut oare
reputatul clasicist ieșean o „vocație a nemuririi”?
Aș răspunde afirmativ, întrucât sensul acreditat al
cuvântului „vocație” este cel de „căutare, predispoziție”, iar întreaga sa operă, cu adevărat impresionantă, atât cantitativ, cât și calitativ (35 de volume
de autor, peste 200 de studii și articole în reviste
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de regretatul clasicist și indo-europenist Dan Slușanschi.
Multă erudiție consumă și lingvistul Mihai
Vinereanu, („Originea cuvântului Crăciun” în Revista de Lingvistică și Cultură Românească,
2/2014), trecând în revistă toate explicațiile formulate în timp controversatului termen. Opinând că
ideea de creație este împotriva dogmei creștine și,
în consecință, cuvântul crăciun nu poate proveni
din creatio, autorul consideră ca evidentă proveniența acestuia dintr-un radical proto-indo-european,
*(s)ker– „a îndoi, a încovoia” (din care provin și cuvintele cerc, cârlig, cârmă), întrucât Sărbătoarea
Crăciunului „este o celebrare a solstițiului de iarnă,
a soarelui, a ciclurilor anuale”. Explicația lui Vinereanu, fost profesor la Universitatea din New York,
concordă cu opinia sa că româna nu provine din
latină, ci este o limbă indo-europeană de sine stătătoare. Și mai fantezistă pare a fi explicația lui Gabriel Gheorghe („Originea cuvântului Crăciun”, în
Enciclopedia numelor românești) care critică etimologia crăciun creatione(m), întrucât ar ignora
realitatea credinței creștine instituționalizate și, după o amplă prezentare a posibilelor obiceiuri și
sărbători păgâne care ar fi generat sărbătoarea
creștină a nașterii lui Hristos (Saturnaliile, prăznuite de romani în perioada 17-22 decembrie, sărbătoarea nașterii zeului Mithra, pe 25 decembrie),
propune ca ipoteză proprie relația românescului
crăciun cu cuvântul cracă, pe motiv că, în preajma
Crăciunului, oamenii își procură o cracă de vâsc,
pe care s-o aibă în casă între Crăciun și Anul Nou,
datorită credinței în multiplele proprietăți fitoterapeutice ale vâscului.
Fără a epuiza multitudinea opiniilor din bogata bibliografie destinată etimologiei termenului crăciun, voi prezenta pe scurt în ce măsură Traian
Diaconescu a tranșat, poate nu definitiv, dar, în
mod cert, foarte convingător controversata problemă etimologică. Trebuie menționat dintru început că este susținătorul ferm al provenienței românescului „crăciun” din etimonul latin creatio-onis
(care a avut prestigioși adepți: O. Densușianu, P.
Caraman, Rosetti, Graur, Ivănescu). El face o analiză aprofundată a evoluției latinescului creatione(m) spre românescul „crăciun”, în plan semantic și morfologic, în funcție și de realitățile
istorice ale perioadei în care creatio a ajuns pe teritoriul carpato-dunărean, și e de părere că pentru
a înțelege evoluția acestui cuvânt pe teritoriul românesc trebuie să se renunțe la „mitul unui creștinism primar ortodox, și la ideea unui creștinism
daco-roman separat de goți”, considerând neîntemeiată opinia că numele „crăciun” reflectă o erezie
și că este de origine populară. Luând ca punct de

Glasul Bisericii nr.11-12/ 1971, pp.920-1140), citând opinia academicienilor Al. Rosetti și Al. Graur
privitoare la proveniența românescului crăciun din
latinescul creatione(m), prin filieră slavă (conform
mai vechii ipoteze a lui Aron Densușianu: „de
toutes les étymologies proposées, la seule à rester
sur pied est creatio), o consideră inacceptabilă din
punct de vedere teologic, pe motiv că latina Bisericii, în baza afirmației din Simbolul de credință de la
Sinodul I ecumenic din 325, art. 2, că Iisus „a fost
născut, iar nu făcut”, nu a întrebuințat vreodată cu
privire la nașterea lui Iisus cuvântul creatio, iar în
Evanghelii grecescul genesis („naștere”) a fost tradus de Hieronymus, în Vulgata, prin generatio, nu
prin creatio (cf. Matei, 1; 18: Iesu Christi autem generatio sic erat); autorul e de părere că în limba română, cuvântul crăciun este o creație populară, nu
un termen oficial al Bisericii. Concluzia lui Ion Ionescu este că, în baza realităților istorico-ecleziastice din secolele IV-V din Romania Orientală,
dezbătuta etimologie a cuvântului popular crăciun
se justifică, și după înțeles și după formă, din latinescul calatione(m) din căraciune, devenit prin
contracție craciun, cu rotacizarea lui -l intervocalic
și cu -cio provenit din -tio, astfel că teza originii cuvântului crăciun din creatione(m) trebuie părăsită.
Prin urmare, afirmând cu totul eronat că latinescul
creatio nu avea sensul de „naștere” (de fapt, sensul de bază al cuvântului latin – n.n.), acest teolog
acceptă o etimologie contestată de Rosetti și Graur, dar acreditată de Dicționarul dialectului aromân
și de Dicționarul de istorie veche a României, constând în originea cuvântului crăciun, cu modificările fonetice susmenționate, din latinescul calatio,
onis, care desemna la romani chemarea poporului
de preoți la începutul fiecărei luni (la calendae)
pentru anunțarea principalelor sărbători ale lunii
respective. Și istoricul V. Pârvan explica posibila
evoluție semantică de la calatio „chemare” la
calatio „naștere” prin faptul că Sărbătoarea Nașterii Domnului s-ar fi suprapus cu calendae-le, iar
păgânii de curând creștinați au folosit termenul
păgân pentru sărbătoarea creștină. O altă explicație privind originea acestui termen, a fost propusă
de profesorul Gheorghe Mușu, care, în descendența derivării lui „crăciun” din albanezul kërcu,
kërcuni, propusă de Eqrem Çabej, susține că termenul „crăciun” denumea butucul aprins în noaptea dinaintea solstițiului de iarnă (25 decembrie),
focul rezultat din arderea butucului, având menirea
să întărească puterea soarelui, slăbită în acea perioadă. Atunci când Hristos, numit „Soarele dreptății”, a luat locul vechiului soare cinstit în religiile
naturiste, ar fi fost preluată și denumirea „Crăciun”.
Această ipoteză a fost susținută și argumentată și
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impunerea termenului creatio, în această parte a
României și nu a lui natalis ca în celelalte limbi romanice. Ținând seama că doctrina ariană consideră că Fiul este creat (creatus) și nu născut (natus)
și de influența pe care arianismul a avut-o în Peninsula Balcanică, este lesne de explicat, consideră
el, evoluția semantică a lui creatio de la „naștere”
la „creație” și prezența termenului crăciun în limba
română, fiind cel mai probabil ca acest termen să fi
fost preluat de popoarele slave din limba română
și nu invers.
Întrucât și celelalte contribuții de natură filologică ale lui Traian Diaconescu sunt la fel de consistente și temeinic argumentate, consider că și-a
asigurat cu prisosință un loc în galeria savanților
români de prestigiu. Traducerile numeroase din
greaca veche și din latina clasică și medievală au
acoperit, cum îi plăcea să spună, multe dintre „golurile” filologiei clasice românești. Dacă amintim
alături de dimensiunea intelectuală a colegului și
prietenului Traian Diaconescu pe cea spirituală,
deslușită în volumele de poezie originală, precum
și pe cea afectivă, manifestată în plăcerea întâlnirilor și conversațiilor cu studenții clasiciști sau cu
elevii din școlile moldave, obținem efigia unui profesor, a unui erudit și a unui om de mare ținută
morală, care poate aspira, pe drept cuvânt, la nemurire.

reper data creștinării slavilor (sec. IX) și prezența
în toate dialectele românești a termenului „crăciun”, Traian Diaconescu demonstrează că până
în secolul al IX-lea termenul s-a fixat așa cum l-au
luat slavii, că el a suferit transformările fonetice
până la despărțirea dialectelor de sud de dialectul
daco-român și ajunge la concluzia că modificările
au început din stadiul latinei populare (sec. II-IV) și
s-au încheiat aproximativ în secolul al VIII-lea. În
latina populară s-a produs trecerea secvenței fonetice -tio la -cio, prin palatizare, iar în perioada de
formare a limbii române (sec. V-VII) s-a produs închiderea secvenței -on+vocală la -un. Al. Graur
credea că e din creatione a fost pierdut pentru că a
pierdut legătura cu verbul de la care derivă (creare) și punea problema genului, observând că termenul latin este feminin iar românescul crăciun
este neutru; el consideră că schimbarea de gen
s-a produs atunci când substantivul românesc a
început să fie perceput ca un nume neînsuflețit și,
în consecință, a fost încadrat în categoria neutrelor. Această explicație a schimbării genului ar fi
admisibilă, în opinia lui T. Diaconescu, dar pentru
pierderea lui e final recurge la explicații de ordin
morfologic, înclinând să o pună pe seama refacerii
unui nominativ în -un pentru a se evita confuzia cu
un vocativ în -une, ipoteză susținută și de lingvistul
Gheorghe Ivănescu. Traian Diaconescu atrage
atenția asupra rolului important al ereziei ariane în

Prof. Traian DIACONESCU, participant la celebrarea Promoției 1995-1999.
Arhiva Mihaela PARASCHIV
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Liviu SUHAR
AMINTIRI DESPRE PROFESORUL TRAIAN DIACONESCU
Pentru lumea universitară ieșeană, mai ales
a filologilor, a celor puțini și rari, ce cu pasiune
științifică se ocupă cu studiul culturii „scrise” a popoarelor din evurile apuse; a studiului textelor și
operelor literare din punctul de vedere al limbii și
conexiunilor rezonante cu timpurile moderne,
profesorul Traian Diaconescu reprezintă un reper
a cărui evidență se definește îndeosebi prin discrete dar profunde prezențe într-un perimetru limitat.
L-am cunoscut în martie 1993 când, spre
norocul meu, am beneficiat de brusa de studii și
cercetare post-universitară pentru trei luni la Universitatea „Complutense” din Madrid. Ne-am întâlnit atunci și am călătorit împreună în capitala
Spaniei, eu fiind acceptat la „Facultad de Bellas
artes”, iar Domnia Sa la Filologie, în aceeași Universitate. Momentul acelei întâlniri m-a propulsat
în situația binefăcătoare a descoperirii unor aspecte ale universului intelectual, de care mă simțeam puternic atras ca urmare a călătoriilor ce
mi-au relevat antichitatea cultural-filosofică și mitologică a Eladei, Egiptului, Romei antice sau
Florența Renascentistă. Am intuit corect atunci
că, în cele trei luni, ca bursier spaniol voi avea
nesperatul prilej să absorb cu nesaț cunoștințe
noi, altfel decât prin postura disciplinată a studiului într-o bibliotecă. Știam din propria experiență
că ele se vor așeza în memoria mea mai bine
prin vorbele rostite, prin comentarii, opinii, mărturisiri de culise despre teme din domeniul specialității sale. În fața artefactelor materiale conservate
în Muzeul de arheologie din Madrid sau alte locuri, mărturii despre misterioasele culturi prin vocabulele legiuitoare dăltuite pe plăci de aramă
sau plumb, narațiuni despre momente din epocile
când filosofia, teatrul, poemele literare ale Greciei
antice au rămas vii până astăzi – dar și prin străbuna limbii române, cea latină. În martie 1993 am
ajuns la Madrid. După ce la Ministerul Învățămân-

tului ne-au fost înmânate legitimațiile de bursieri
și am fost informați despre programul lunar când
primeam stipendia în moneda țării, „pesetas”,
ne-am prezentat la facultățile de profil pentru a
definitiva programul. Am stabilit apoi să ne întâlnim periodic în anumite zile, la o oră și într-un
loc. Am convenit asupra reperelor și obiectivelor
cultural artistice, de cunoaștere a orașului și de a
ne afla în contact cu români trăitori în Spania și
chiar reprezentanții oficiali ai țării. În acea vreme,
ambasadorul României la Madrid era scriitorul,
traducător din limba spaniolă, Darie Novăceanu.
Profesorul Traian Diaconescu se cunoștea bine
cu Darie Novăceanu încă din perioada studiilor la
Universitatea din București. În timpul șederii
noastre deseori am fost oaspeții domnului ambasador, în cabinetul său. Temele discuțiilor noastre, însoțite de o excelentă cafea aromată sau un
pahar cu vin roșu, cuprindeau aria cultural artistică, plastică și expozițională. Informații despre
edituri, scriitori, librării și galerii de artă, noutățile
despre concerte și vernisaje; alte evenimente și
muzee, toate în măsură să ne orienteze pentru a
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folosi cu maximă eficiență timpul celor trei luni ca
bursieri. Împreună cu profesorul Traiana Diaconescu vizitam șirul lung al expoziției cu cărți, pe
esplanada marelui bulevard Paseo del Prado,
„Feeria de libros” – sărbătoarea de primăvară a
Madridului. Răsfoiam cu răbdare cărți de toate felurile timp de multe ore. În librăria „Espasa Calpe”
mă pierdeam ore în șir unde aflam rafturile cu albume de artă. Am descoperit Centrul Cultural
„Reina Sofía” inaugurat cu un an în urmă. În afara expoziției permanente de artă spaniolă modernă și a unor retrospective, sălile de lectură ale
unei moderne biblioteci, erau adevărate oaze de
liniște pentru studiu. Expozițiile de artă, modernă
și contemporană, cu caracter permanent cuprindeau reprezentări de opere ale artiștilor începând
cu sfârșitul secolului al XIX-lea: colecții de autori
în expuneri temporare și retrospective, revelatoare ale fluxului evolutiv din perioada secolului XX
până în zilele noastre. Împreună am petrecut
multe zile în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale aflată în „Piața Colon”. Ne-am procurat abonamente ce ne permiteau să cercetăm fișierele și
să răsfoim cărți și reviste care, cel puțin pentru
mine, erau noutăți pentru că în țară nu fuseseră
traduse.
În acel centru al Madridului, alături de biblioteca amintită și Muzeul arheologic, se află ansamblul sculptural monumental consacrat lui Seneca. Profesorul Traian Diaconescu, care se ocupase de opera ilustrului gânditor, iar acum, în fața
monumentului, traducea din limba latină textele
dăltuite în piatră. Împreună comentam sensurile
și conținutul dezvăluit prin traducerea ad-hoc. La
fel profitam de știința sa când ne aflam în muzeu
și printre exponate descopeream plăcile de bronz
sau plumb în care, cu două milenii în urmă, legiștii imperiului gravau regulile pentru locuitorii urbelor, spre a fi înțelese de muritorii supuși. Acele
plăci erau fixate la vedere, pe stâlpi speciali, la
răscrucile drumurilor. Comentând conținutul, evadam mintal în vremurile când imperiul Romei antice se întindea stăpânitor peste Europa și Orient.
În muzeul Prado schimbam rolurile, eu devenind ghidul interpret în fața capodoperelor lui
Velásquez, Goya, Rafael, Rubens și altor mari
pictori.
La sugestia Domnului ambasador am făcut
o călătorie la Escorial plecând într-o dimineață cu
un autobuz din Piața Moncloa. Numele mi-a
amintit de capodopera lui Francisco Goya intitulată „Împușcații de la Moncloa”, aflată în Muzeul
Prado. Evident că imaginația mea s-a alertat (activat) asociind numele locului cu pictura din Muzeu, și tentativa utopică de a descoperi vagi
repere după două sute de ani, în peisajul din jurul

nostru. În mod special, Ambasadorul Darie Novăceanu ne-a recomandat ca după vizitele la
„Escorial” să ne abatem în drumul de întoarcere
pentru a vizita și catedrala cioplită în stâncă și
ansamblul monumental din „Valle de los caidos”.
Este un loc unde și-au lăsat osemintele condamnații regimului generalului Franco în timpul războiului civil, după cum însăși denumirea locurilor –
„valea celor căzuți” – o remarcă. De pe terasa
platformă a intrării în spațiul interior al stâncii devenit catedrală, în spatele privitorului, se desfășoară valea largă cu terasele succesive până la
orizontul ce se topește în depărtare. Este un peisaj excepțional care mi-a răscolit imaginația punând în fața oglinzii timpului imaginile ce le priveam, acum alăturate perioadei când condamnații configurau spațiul interior al muntelui pentru a
înălța apoi în vârful său imensa cruce de piatră
ce domină valea, amintind simbolica recunoștință
față de cei ce s-au sacrificat.
L-am însoțit pe profesorul Traian Diaconescu la un seminar condus de o româncă stabilită
în Madrid, care în calitatea de universitară coordona cursurile opționale pentru studenții dornici
de a învăța limba noastră și de a aprofunda cunoștințele de istorie a literaturii. I-am fost alături
la întâlnirea cu un ilustru profesor specialist în
lingvistică universală, care i-a dăruit cărțile sale
traduse în majoritatea țărilor lumii.
Momentele speciale ale întâlnirilor noastre
erau în zilele de duminică, atunci când românii
veniți să muncească în zona Madridului se întâlneau la Biserica „Redendor”, aflată în apropierea
ambasadei României și de „Placa de Castillia”,
unde în acea perioadă se ridica o construcție cu
valoare simbolică arhitectorială numită „Poarta
Europei”, și care avea forma sugestivă a literei
„A” prin cele două corpuri înclinate spre interior,
deasupra marelui bulevard. La „Redendor” oficia
preotul Teofil Moldovan, un ardelean cu o voce
admirabilă de bariton. De multe ori el și familia sa
erau sfătuitori și intermediari care-i ajutau pe conaționalii veniți să muncească în capitala Spaniei
și în împrejurimi. În vinerea sfântă din săptămâna
mare, premergătoare Sfintelor Paști, noi doi, bursierii momentului, alături de domnul ambasador
și soția sa am intonat textul și linia melodică a
„Prohodului”. Ne-am amintit din copilărie momentele trăite la care am participat fiecare în seara
acelei zile magice. Am retrăit clipele emoționante
ale tradiției creștin-ortodoxe, adânc ascunsă și
nemărturisită în deceniile de ateism. Memoria fiecăruia dintre noi le-a stocat ca repere dureroase
de căutări ritualice, cu semnificații simbolice universale. Am trăit în acea seară revelația reînvierii
sentimentului religios, curat și sincer din copilărie.
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În acel locaș l-am văzut și ascultat pe ilustrul intelectual, filosof George Uscătescu, trăitor în capitala Spaniei, unde duminica citea scrisorile apostolului Pavel către Corinteni.
La antipodul programelor amintite ne-am
lăsat entuziasmați de dorința descoperirii tradițiilor speciale ce amintesc de cultura Spaniei, practicate dea lungul secolelor, considerând că stagiul nostru de bursieri nu s-ar rotunji dacă nu am
participa și la o „corrida”, ca spectatori. Am căutat
informațiile și am reperat programul locului/ unde
un astfel de spectacol ar urma să se desfășoare.
Am aflat că „corridele” se desfășoară doar primăvara, la intervale rare. Arena destinată „corridelor” se află în cartierul „Las Ventas”. În funcție de
disponibilitățile noastre preliminare în ziua programată a unei „corride” am cumpărat biletele cele mai ieftine. Locurile noastre erau în partea de
sus la umbră – cu vizibilitate totală spre centrul
arenei. Distanța și perspectiva plonjantă făceau
posibilă receptarea în întregime a spectacolului.
Înainte de a intra și a ne ocupa locurile în zona
„Las sombras”(?) ne-am oprit în fața unui monument sculptural ridicat în memoria unui toreador
care a pierdut confruntarea cu un taur. Pe o placă sunt (erau) înscrise dăltuit următoarele cuvinte: „Murio un torerro, macio un angel” – „A murit
un toreador, s-a născut un înger!”
Sus, în zona locurilor noastre era un curent
rece ca un vârtej șfichiuitor. Am privit spre centrul
circular al arenei luminate generos de soarele primăverii. Nisipul ce o acoperea strălucea auriu.
Peste puțină vreme acea scenă urma să devină
locul confruntărilor dintre toreadori și taurii împinși pe rând în arenă. Fiecare animal intra agitat
și furios, derutat de provocările toreadorului prin
capa roșie mânuită cu agilitate de acrobat. Elegant și concentrat asupra propriei atitudini, toreadorul pândește mișcările imprevizibile ale taurului, dar este preocupat și de reacțiile publicului.
Cei doi, toreador și taur, sunt încordați, stăpânind
fiecare tensiunea maximă asemenea unui arc încordat înainte de a lansa săgeata ucigătoare. Între ei nu mai este nici o diferență de apartenență
la regnuri diferite. Dimpotrivă, mi se păreau două
ființe stăpâne fiecare pe secretele unor magii care predomină instrumentele de suflat cu sonorități
colorate acute, interpretează partiturile cunoscute
în general, dar al căror efect în spațiul arenei imprimă spectacolului efectul sfâșietor de dramatism (tragism aureolat în cheia spiritualizării unui
simbolism distinct). Sonoritățile acute ale trompetelor amplifică cursivitatea spectacolului „crescendo”, anticipând finalul tragic al uciderii taurului
de către „matador” prin lovitura cu o sabie subțire
ca o floretă, aplicată cu precizie în greabănul ani-

malului, direct în inimă. Învins, taurul se prăbușește dintr-odată în genunchi, iar matadorul salută publicul printr-un gest teatral care simbolizează victoria.
Până la începutul reprezentației am privit în
jurul meu adunătura eterogenă de oameni formată din pasionați și curioși ca noi, dar cu mijloace
bănești limitate. Ei se aflau în zona „las sombras”
ca și noi. Am avut sentimentul că am plonjat în
alte timpuri când poporul se bucura exploziv,
gesticulând și vorbind cu voce tare, subliniind
momentele prin expresia „Ole” ca semn al implicării personale in derularea momentelor. Înfruntau curentul șfichiuitor de la înălțime, încălzindu-se din când în când cu vinul adus în recipientele tradiționale, confecționate din burdufuri de
piele de forma unor stomacuri, așa cum le văzusem în unele picturi ale maeștrilor picturii spaniole. Pentru câteva clipe, ceea ce vedeam în jurul
meu îmi părea că sunt martorul unei translații într-un tunel al altor timpuri. Jos, la baza arenei, lumina puternică și explozia culorilor erau animate
prin ritmurile sacadate ale muzicilor ce se înălțau
până la noi, cei din zona umbrită, expusă curenților reci ai primăverii. Vedeam personajele de jos
ca petele colorate dintr-un tablou impresionist.
Femei cu evantaie și pălării cu boruri largi, colorate, cu umerii acoperiți de „ponchouri” lângă bărbați care purtau pălării negre și haine de culori închise. O rumoare veselă răzbătea în unele momente până la noi, ca un ecou.
Taurii erau hrăniți bine și puternici, pregătiți
ca mai târziu să devină materie primă pentru
produsele de carmangerie, după rețetele culinare
tradiționale spaniole. Așa cum vechile cutume o
confirmă, din confruntările rânduite în arenă, unul
din cei șase tauri a fost învingător în lupta cu toreadorul și picadorii încălecați pe caii protejați cu
platoșe, a rămas în viață.
Am înțeles după aceea că episodul făcea
parte din regia spectacolului, de obicei.
Plonjasem în siajul amintirilor, iar în clipele
următoare mi-am amintit de acele momente.
Aveam, totodată, în față cartea profesorului Traian Diaconescu Ovidiana Ars moriendi sau Surghiun la Tomis – micropoeme, apărută la editura
„Junimea”. Un impuls involuntar m-a făcut să caut în bibliotecă cartea lui Vintilă Horia Dumnezeu
s-a născut în exil onorată cu Premiul „Goncourt”
în 1960. Citisem romanul de curând și eram fascinat de conținut și destinul public ce a urmat după obținerea Premiului.
Am avut sentimentul unei revelații la întâlnirea metaforică a celor două cărți cu autori diferiți,
dar al căror motiv esențial era destinul exilatului
de la Tomis, Ovidiu, întâmplat în urmă cu două
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dată erau un prilej de a ne aminti zilele și momentele plăcute trăite în perioada stagiului de
bursieri ai statului spaniol.
Rememoram cu bucurie acea perioadă de
trei luni. O întâlnire deosebită, după ce trecuse
ceva mai mult timp decât de obicei, a fost în ziua
în care scriitorul Grigore Ilisei a organizat lansarea romanului Palimpseste regăsite, format din
trei volume: Pasaj cu rațe sălbatice; Între linii și
Dincolo și dincoace de linii. Am avut onoarea ca
alături de exegeții, criticii literari, Ioan Holban și
Mihaela Grădinariu, să prezint o scurtă evocare a
relației mele cu pictorul Călin Alupi. Am fost mai
mulți ani vecini cu atelierele în Strada Lăpușneanu. Personajul central al romanului, cu numele
Camil Dunea, a fost inspirat de personalitatea și
destinul pictorului Călin Alupi.
După încheierea prezentării și alocuțiunilor,
în holul larg al Palatului Culturii autorul romanului
a oferit participanților un generos banchet, binevenit pentru continuarea discuțiilor, comentariilor
și prilej de evocare și rememorări, ajutate de vinul potrivit cu pricepere ales de gazdă. Cadrul
ambiental post-eveniment a prilejuit încă o dată o
lungă și plăcută conversație cu profesorul Traian
Diaconescu. Nu ne văzusem, cum am spus, de
mai multe luni de zile. În sfârșit, de această dată
într-un loc stabil, altul decât întâmplător pe stradă, ca să depanăm amintiri comune. Nu aveam
de unde să știu sau măcar să bănuiesc că atunci
ne întâlneam pentru ultima dată ca să vorbim despre subiectele ce ne-au apropiat. Pe lângă discuțiile despre volumul său de micropoeme Ovidiana, ars moriendi, mi-a vorbit că finalizează un
nou volum de versuri Brâncușiana și că dorește
să mă aliez demersului său prin comentarii, deoarece sunt artist plastic și voi înțelege mai bine
ideile și interpretările sale poetice despre arta
marelui sculptor. La un moment dat mi-a transmis
telefonic că a finalizat cartea și că a apărut în librărie. Am cumpărat-o și am început să schițez
câteva idei pregătitoare pentru lansarea volumului. Prin câteva apeluri telefonice am încercat să
convenim pentru o întâlnire în care să clarificăm
unele idei. Nu mi-a răspuns la apeluri.
Nu peste multă vreme am aflat, departe fiind de Iași, că profesorul Traian Diaconescu plecase în exilul ce-i fusese înscris în cartea identității, la naștere.

milenii. Specialist în limba latină și greacă veche,
profesorul și-a întors la vârsta senectuții privirea
de cercetător asupra operei și destinului poetului.
Lămuritor în prefață, autorul micropoemelor subliniază că: „Prin opera sa de exil, Ovidiu este un
mare precursor al liricii romantice europene”. A
fost o idee provocatoare, cel puțin pentru mine la
acel moment, pentru a medita mai atent la conexiunile de conținut posibile comparativ între cele
două cărți. Îmi veneau în minte momentele petrecute alături de profesor când îmi traducea textele
lui Seneca dăltuite în piatra monumentului din
Plaça Colon sau legile gravate pe plăcile de aramă și plumb, expuse în muzeul de arheologie din
aceeași zonă. Citeam versurile profesorului, cadențate și muzicale și aveam un sentiment revelator că vin din mine însumi, nu din paginile cărții,
ci de undeva, după cum spune Platon că „Omul
este un rege exilat, iar măreția lui constă în a căuta regatul pierdut.” Receptam în primul rând
„dimensiunea filosofică și metafizică a exilatului,
transfigurată în opera de la Tomis a poetului latin”. Ca într-o oglindă, romanul lui Vintilă Horia îl
percepeam după cum spunea un comentator ca
fiind „jurnalul apocrif al lui Ovidiu la Tomis”. Exilatul pierdut la capăt de lume care se lamentează,
„Doar lacrimile mă alină, ele țâșnesc din ochii
mei, mai grăbite ca apele sub dezghețul primăverii, atunci când mă gândesc la Roma, la casa
mea, la locurile ce mi-au fost atât de dragi, la tot
ce a rămas din ființa mea în patria pe care am
pierdut-o” (p. 7).
Lectura paralelă a celor două opere cu autori diferiți m-a descumpănit în sens surprinzător.
Diferența, evidentă și reală, îmi revela convingător impresia că între ele există o fundamentală
relație de îngemănare. Conținutul lor e clădit pe
tema exilului și a izolării forțate care generează
substanța mesajului. Destinul poetului exilat este
privit ca o asumare personală de fiecare autor.
Vintilă Horia a trăit cu adevărat statutul de exilat
până la cele mai asemănătoare situații simbolice
cu cele ale lui Ovidiu, deși două milenii se interpun între viețile celor doi. Iar Traian Diaconescu
se poziționează față de Ovidiu și Vintilă Horia ca
un cronicar care asistă la curgerea timpului și
destinului ovidian și consemnează aproape lapidar (laconic) etapele în succesiunea lor, reliefând
concluziv și sintetizat „arta de a muri” („ars moriendi”) în sensul unor metafore simbolice.
Reveniți acasă, la Iași, ne întâlneam mai rar
și doar întâmplător. Acele momente, de fiecare
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Eugen MUNTEANU
IN MEMORIAN MAGISTRI TRAIANI DIACONESCU
Evocarea personalității lui Traian Diaconescu, la aproape trei ani de la încetarea sa din viață, mi se pare o inițiativă salutară, prin care redacția revistei „Scriptor” cinstește o personalitate proeminentă a lumii culturale ieșene, figură care, pentru multă lume, întruchipa înseși studiile clasice la Iași. Reiau, în cele ce urmează, într-o formă revizuită, câteva dintre paginile pe care le-am scris, în momente diferite, despre cel care mi-a
fost profesor și a determinat, prin îndemnurile sale, ca și prin exemplul personal, propriile mele preocupări
sistematice de traducător și comentator al unor texte clasice.
Primul text reprezintă necrologul pe care l-am publicat, sub titlul O mare pierdere pentru filologia clasică
românească: dispariția lui Traian Diaconescu, la moartea profesorului Traian Diaconescu.
La 24 noiembrie, 2019, într-o zi de sâmbătă,
la Iași, a încetat din viață Traian Diaconescu (născut la 14 iulie 1939, în satul Boghea, com. Bălcești,
județul Vâlcea), filolog clasicist, profesor al Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.
Imediat după absolvirea, în anul 1963, a Secției de
Limbi Clasice a Universității bucureștene, unde a
obținut și doctoratul în filologie cu o teză intitulată
Metaforă și univers saturnalic în comedia lui Plautus (1974), a devenit un pilon de bază al studiilor
clasice la Iași, dedicându-și întreaga viață unei cariere didactice prodigioase și unei opere scrise de
mare întindere și de o remarcabilă valoare.
Toți cei care i-am fost studenți, cercetători,
traducători, cadre didactice universitare și numeroși
profesori de latină de prin județele Moldovei, am
fost martorii eforturilor sale constante, decenii la
rând, ca profesor și șef de catedră, de a asigura
perpetuarea (în unele momente chiar supraviețuirea) secției de filologie clasică (latină-greacă) la
Universitatea noastră. A fost convins și a încercat
să îi convingă și pe ceilalți, că o universitate fără
studii clasice puternice nu se poate numi o universitate veritabilă. Ca absolvent al acestei secții,
apreciez că perioada ei de maximă eficacitate, dinamism și vizibilitate a fost în anii 1975-1980, când
Traian Diaconescu adunase în jurul lui o echipă valoroasă de tinere clasiciste, școlite, ca și el însuși,
la București: Niculina Todirașcu, Ana Cojan, Luminița Fassel, Mihaela Paraschiv și, pentru o perioadă, Simina Noica.

Până când mai tinerele sale colaboratoare au
primit dreptul legal de a ține cursuri, Traian Diaconescu, singurul lector (grad universitar cu care a
rămas până la Revoluție, asemenea celor mai valoroși dintre colegii lui de generație, o generație
strălucită în filologia românească!), ne preda deopotrivă istoria literaturii latine, istoria limbii latine și
gramatica limbii latine, sarcină multiplă, de care se
achita onorabil. A încercat, în plus, să coaguleze
eforturile spre performanțe ale colegilor mai tineri și
ale emulilor din alte centre universitare, prin organizarea periodică, la Iași, a colocviilor „Antichitatea și
moștenirea ei spirituală”. A cultivat cu sârg memoria profesorilor săi bucureșteni (Aram Frenkian, N.I.
Barbu, D.M. Pippidi, Cicerone Poghirc), dar și pe a
înaintașilor săi ieșeni în studiile clasice, învățați
precum Ioan Caragiani, Iuliu Valaori, I.M. Marinescu, Constantin Balmuș, Theofil Simenschi. A cultivat de asemenea, luându-și-i drept modele, câteva
mari personalități ale spațiului academic ieșean,
slavistul și etnologul Petru Caraman, italienistul
Ștefan Cuciureanu sau lingvistul G. Ivănescu.
Înzestrat cu un temperament blând, calm și
condescendent, Traian Diaconescu poseda în același timp o tenacitate, o hărnicie și o forță de muncă
ieșite din comun. Scria întotdeauna „de mână”, cu
creionul, ca să poată face modificări, practicând un
scris inconfundabil, un fel de uncială colțuroasă, sui
generis, foarte ușor de citit de către oricine, inclusiv
de către dactilografii sau culegătorii din tipografii.
Atunci când nu avea obligații didactice și când nu
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își făcea plimbarea zilnică, profesorul Diaconescu
se afla la masa de lucru. Acest regim de lucru autoimpus nu s-a îmblânzit nici în ultimul deceniu de
viață când, pensionat, publica texte diverse, la mai
multe reviste și edituri simultan. Alcătuită din lucrări
de exegeză a literaturii latine și a culturii românești
vechi, studii, articole și volume, din traduceri și din
texte literare propriu-zise, opera lui scrisă este de
dimensiuni impresionante. Potrivit propriilor declarații, din curriculum-ul oficial, a tipărit 35 volume de
autor (studii și traduceri), 19 volume de poezie originală, a colaborat la peste 50 volume colective cu
profil filologic, a publicat peste 200 de lucrări (studii,
articole, recenzii) în reviste academice sau de cultură din țară sau din afara țării. A fost distins cu câteva premii științifice și literare importante: premiul
«Ion Luca Caragiale» al Academiei Române în
1984, pentru versiunea românească integrală a
Tragediilor lui Seneca (vol. I-II, 1982), Premiul International «Francesco Petrarca», conferit la festivalul de poezie latină «Certamen Poeticum», la
Avignon în 1979, pentru versiunea în limba latină a
poemului Cântecul gintei latine de Vasile Alecsandri, sau Premiul Muzeului Național al Literaturii
Române, în 2010, pentru volumul Eminescu și clasicismul greco-latin. A fost membru în diferite asociații de specialitate: Uniunea Scriitorilor din România, Societatea de Studii Clasice din România,
Societatea de Filologie Română, Uniunea de Studii
Latine, Societatea de Dramă Antică de la Siracuza.
De-a lungul bogatei sale cariere, Traian Diaconescu a efectuat stagii de cercetare sau a susținut conferințe la Perugia (1972), Freiburg im Breisgau
(1985), Viena (1985), Atena (1992), Madrid (1994),
Salonic și Ianina (1995), Barcelona și Murcia
(1996), Lerida (1998), Atena, Creta și Salonic
(1999), Padova, Florența și Veneția (2000).
După părerea mea, partea cea mai originală
și mai importantă a operei lui Traian Diaconescu
este reprezentată de studiile dedicate unor probleme dificile ale culturii românești vechi, cum ar fi
problema interpretării corecte a textelor antice referitoare la etnogeneza românilor, sau influența limbii
latine asupra sintaxei și stilului cronicarilor moldoveni din secolul al XVII-lea. În acest sens, sunt de
părere că Traian Diaconescu este cel care, într-un
amplu și documentat studiu, a rezolvat convingător
și definitiv etimologia cuvântului Crăciun, din lat.
creatio, cu explicația originii ariene a alunecării sensului de la „naștere”, către „creație”. Clasicistul ieșean a desfășurat o fructuoasă activitate de pionier
în studierea, editarea și traducerea în limba română unor texte importante scrise în latină sau în
greacă în Evul Mediu sau în Renaștere în țara
noastră. Sunt de menționat în acest sens: Johannes Sommer/ Christianus Schesaeus, Scrieri alese

(1988), Nicolae Spătarul Milescu, Manual sau
Steaua Orientului strălucind Occidentului – Enchiridion sive Stella orientalis occidentali splendens
(ediție bilingvă, 1997), A.M. Grazianus/ Johannes
Sommer, Viața lui Despot Vodă (1998), Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă a Bisericii Universale și
Apostolice orientale/ Ortodoxa confessio fidei
catholicae et apostolicae ecclesiae orientalis (ediție
bilingvă, 2001), Marco Bandini, Vizitarea generală
a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman din Provincia Moldova 1646-1648/ Visitatio omnium Ecclesiarum Catholicarum in Provincia Moldaviae (ediție
bilingvă, 2006). Înduioșătoare prin gratuitatea și rafinamentul lui este efortul profesorului de a transpune în limba latină poezii de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Alexandru Macedonski sau baladele
populare Miorița, Toma Alimoș, Soarele și luna și
Meșterul Manole. Exercițiul acesta ține de ludicul
poetic pur, căci singurul nivel imaginabil al receptării este compararea verbum a verbo cu originalul,
aventură care nu stă la îndemâna oricărui cititor.
Din lunga listă a traducerilor din latină și greacă în
română făcute de Traian Diaconescu, citez, după
informațiile furnizate de profesor și în ordinea alfabetică a numelui autorilor traduși, doar textele apărute ca volume autonome (cu mici excepții, toate
sunt bilingve!), la care ar trebui adăugată o cantitate aproape egală de traduceri risipite prin diferite
publicații, antologii sau volume colective: Apuleius,
Amor și Psyhe (2017), Florides (2017), Apologia
sau despre magie (2017), Captivus Septem Castrensis, Tractatus de moribus et nequitia Turcorum
(2017); Cato, Distihuri morale despre principiile vieții obișnuite, corectate și comentate de Erasmus din
Rotterdam (2007); Esop, Fabule (1972, 2000,
2016), Hieronymus și Augustin, Polemici teologice
(2017); Marcus Tullius Cicero, Arta oratoriei (2004),
Paradoxurile stoicilor (2010), Topica, Arta argumentației (2010), Pro Murena. Un discurs consular
(2016), Poeți latini postclasici (Anonymus, Pentadius, Ausonius, Ambrosius, Claudianus, Pruden-

39

a-mi dărui un exemplar din carte. Entuziasmat, am
citit sârguincios toată cartea și am scris o recenzie
pe care, cu titlul Teatrul lui Seneca în românește,
am publicat-o în revista „Cronica”, una dintre primele mele producții literare care au văzut lumina tiparului. Iată acest text.
În așteptarea unui corpus integral al literaturii
latine în românește, apariția tragediilor lui Seneca
în prima lor traducere românească trebuie salutată
ca un eveniment. Acest prim volum apărut recent
(Lucius Annaeus Seneca, Tragedii, vol. I. Studiu introductiv, traduceri, note și comentarii de Traian
Diaconescu, Editura Univers, 1979), cuprinzând
tragediile Oedipus, Thiestes, Agamemnon și Fedra,
va fi completat cu un al doilea volum, care va conține celelalte cinci tragedii senecane (Hercule cuprins de nebunie, Troienele, Fenicienele, Medeea
și Hercule pe muntele Oeta), astfel încât cititorul
român să poată avea la îndemână integrala operei
dramatice a celui mai important tragediograf roman. Deși rolul său a fost relativ ignorat de majoritatea comentatorilor literaturii latine, Seneca ar trebui considerat puntea de trecere dintre marii tragici
greci și teatrul modern. René Pichon, autorul uneia
dintre cele mai cunoscute sinteze asupra literaturii
latine antice, exprima, la începutul secolului al
XX-lea, această lipsă de înțelegere în receptarea
lui Seneca, vorbind despre „răceala” dramelor sale,
care nu ar fi „decât o succesiune de monologuri” și
în care „personajele nu se întâlnesc, ci se succed”.
Avem de a face cu un fenomen de obtuzitate critică
oarecum firesc în premisele sale, căci Seneca nu
poate fi înțeles prin prisma exclusivă a criteriilor
clasicizante, bazate pe criteriile unei dramaticități
scenice exclusive.
Epoca noastră, când experimentul în teatru a
atins trepte nebănuite, este în măsură ca, întorcându-se către teatrul antic, să aprecieze lucrurile după alte criterii. Preluându-i pe marii tragediografi
elini și imitându-i doar în ceea ce privește textura
dramatică, devenită la el un simplu pretext, Seneca
distruge spațiul mitico-etic al tragediilor clasice, istoricizând discursul dramatic prin introducerea unei
noi moralități. Originalitatea lui Seneca ar putea fi
urmărită la două paliere principale: închegarea unei
noi structuri dramaturgice și configurarea unui nou
model al umanității tragice. Din clarificarea acestora se lămurește afirmația de mai sus, privitoare la
rolul de intermediar al lui Seneca între tragedia clasică elină și clasicismul european modern, fie el
shakespeareian sau francez.
Contemporan cu Lucanus și cu Petronius, alți
doi „originali” controversați ai literaturii latine, Seneca depune mărturie despre contradictoria și înfierbântata epocă neroniană de la mijlocul secolului I

tius, Rutilius Namatianus, Orientius, Boethius, Fortunatus) (2001); Pseudo-Cicero, Rhetorica ad
Herrenium (2018), Publilius Syrus, Sententiae/ Maxime (2003); Quintus Tullius Cicero, Mic breviar
pentru campania electorală (2014); Seneca, Tragedii (2 vol., 1979-1984); Tertullianus, Opere alese.
Șapte tratate de filosofia religiei (2017), De corona
(2011).
A dispărut un pilon ferm și un reper al filologiei clasice la Iași și în România. După cum am scris
cu mai multe prilejuri, sunt foarte sceptic cu privire
la viitorul studiilor clasice. Așa cum l-am cunoscut,
cu firea sa optimistă, profesorul Traian Diaconescu
ar fi încercat, cu blândețe, să mă contrazică. Aș fi
foarte fericit dacă posteritatea m-ar contrazice și
i-ar da lui dreptate! Sit tibi terra levis, carissime
magister!
*
* *
Ca student și apoi ca proaspăt absolvent al
facultății, mă bucuram, cred, de simpatia lui, dacă
interpretez bine bucuria care îi lumina fața în lungile
discuții în care mă angrena ori de câte ori ne întâlneam, în Copou, în preajma Universității, sau pe
una dintre străduțele din jurul Teatrului, unde locuia. Îmi amintesc că una dintre aceste discuții dura
de peste o oră, pe un ger puternic. Eram aproape
extenuat și înghețat de frig, dar profesorul meu, cu
statura lui masivă, descheiat la palton și cu fularul
neglijent atârnat de gât, părea că mai are încă atât
de multe să îmi relateze! I-am încredințat primele
mele traduceri, din Propertius, Ovidius și Lucanus.
Le-a citit cu atenție și, peste câteva zile, m-a invitat
la el acasă, pentru a-mi comunica observațiile și
sugestiile sale. Conclavul în biroul său încărcat de
cărți a durat aproape cinci ore! La câteva săptămâni de la apariția primului volum din versiunea integrală pe care a dat-o pieselor de teatru ale lui
Seneca, Traian Diaconescu mi-a făcut onoarea de
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al erei creștine. Spiritul baroc al epocii îi impune
tragediografului preferința pentru situații limită, rezolvate într-un mod plin de cruzime, răsturnări imprevizibile, apariții macabre, scene magice, sacrificii petrecute în fața spectatorului, replici care dezvăluie cu cinism suflete monstruoase, premoniții
înspăimântătoare, scene sângeroase. Avem de a
face, în ansamblu, cu o structură dramaturgică al
cărei principiu este tensiunea.
Judecând dramaticitatea tragediillor lui Seneca, trebuie să se țină seama și de condiția lor specifică, aceea de a fi citite în fața unui public rafinat
și restrâns, și nu jucate în fața întregii colectivități,
pe scena teatrului, cum se întâmpla cu tragediile
grecești. Din această perspectivă, „defectele” devin
calități. Lista conflictului dialogic între personaje este suplinită de tensiunea internă a monologurilor.
Atreu, Oedipus, Agamemnon, Fedra apar ca personaje uriașe, copleșitoare prin putere și grandoare. În chiar ființa fiecăreia există o dedublare intrinsecă, producând încordare și suplinind astfel
tensiunea exterioară din teatrul clasic. În consecință, atenția ascultătorului era orientată spre chestiuni
de finețe psihologică și de artă a cuvântului.
Singularitatea personajului senecan prefigurează apariția unei noi umanități, opusă celei antice. Funcția Moyrei, a destinului inexorabil, în tragediile lui Eschil, Sofocle, Euripide, o îndeplinește la
Seneca liberul arbitru individual. Personajul senecan îi înfruntă pe zei lipsit de pietatea celui grec. El
instituie cu aceștia un dialog liber, umilindu-i îngrozindu-i și restrângându-le drastic spațiul de decizie.
Avem aici o prefigurare a umanismului renascentist
și, prin aceasta, a individualismului modern, cu a sa
expansiune fără limite a personalității umane. Caracter duplicitar, personajul teatrului senecan este
conștient de vina lui tragică, dar convertește această trăire într-un sentiment al măreției personale.
Alături de aceste aspecte, relativa impermeabilitate
a monologului, sfâșierea lăuntrică a personajului, la
Seneca premerg teme precum incomunicabilitatea
interumană, tensiunea consumată în interior, degradarea personalității într-un spațiu închis, proprii
teatrului contemporan (Ionesco, Beckett, Artaud).
Într-un dens studiu introductiv, intitulat Seneca și renovarea teatrului antic, Traian Diaconescu,
autorul ediției, indică și legăturile dintre textele marelui tragediograf și moralist roman cu unele universuri tragice ale modernității: Shakespeare, Lope
de Vega, Calderon de la Barca, Racine, Corneille.
Mai trebuie remarcat și faptul că versiunea
românească, cu o sintaxă flexibilă, cu un lexic variat și într-o metrică variată și armonioasă, favorizează receptarea justă și eficace a specificul teatrului
senecan. Recent laureat al Premiului Internațional
«Francesco Petrarca» pentru poezie în limba lati-

nă, a intenționat și a reușit să realizeze o versiune
în măsură să reproducă deopotrivă valorile poetice
și pe cele teatrale ale originalului latin.
*
* *
Ultima parte a acestui triptic memorial este
reprezentată de un text inedit, o scrisoare a subsemnatului către profesorul Diaconescu, datată 4
septembrie 2004. Profesorul mă rugase la telefon
să îi fac o vizită acasă. Întrevederea a fost scurtă.
Mi-a înmânat un dosar voluminos, conținând o versiune manuscrisă a unei lucrări care va apărea
peste câțiva ani (Marco Bandini, Codex. Vizitarea
generală a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman
din Provincia Moldova,1646-1648, ediție bilingvă,
introducere, text latin stabilit, traducere, glosar de
prof. univ. dr. Traian Diaconescu, Editura Presa
Bună, Iași, 2006, 480 p.), cu rugămintea de a citi
textul și de a formula o opinie și chiar, cu cuvintele
sale, „unele propuneri de îmbunătățire”. După mai
puțin de două săptămâni, i-am înapoiat dosarul, însoțit de scrisoarea de mai jos. Într-un articol semnat de pr. Cornel Cadar la apariția cărții și postat pe
site-ul Episcopiei Romano-catolice de Iași, cititorul
este informat că la definitivarea volumului „au colaborat mai mulți cercetători: pr. prof. dr. Anton Despinescu: Preliminarii istorice, prof. univ. dr. Mircea
Ciubotaru: Note și comentarii, conf. univ. dr. Cristina Halichias: Revizuirea traducerii, asist. dr. Dorina
Tărnăuceanu: Aparatul critic la textul latin și indice
de nume. În mod cu totul neobișnuit, numele colaboratorilor este menționat pe verso-ul paginii de
gardă, și nu, cum s-ar fi cuvenit, alături de numele
editorului principal.
Iată textul acestei scrisori:
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im 16.-17. Jahrhundert, în „Südostforschungen”,
47, München, 1988, p. 37-86.
Gunda Béla, Ursprung der Moldau-Ungarn,
în vol.: Benda Kálmán/ Thomas Bogayay (ed.),
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Szabo Atila und Jakó Zsigmond, München, 1987, p. 267-187.
Ernst Wagner, Ungarn (Changonen) in der
Moldau und in der Bukowina im Spiegel neuerer
rumänischer Quellentraditionen, în „Zeitschrift für
Siebenbürgische Landeskunde”, 3, Köln/ Wien,
1980, p. 27-47.
Olga Valeria Zobel, Szekler (Changonen) in
der Moldau und in der Bukowina, în „Zeitschrift für
Siebenbürghische Landeskunde”, 1, Köln/ Wien,
1978, p. 155-165.
Contribuții românești mai vechi, precum cele
ale lui Gh. Năstase din „Buletinul Philippide”, III
(1936) și monografia lui Romulus Candea, tipărită
la Leipzig, 1916, cred că vă sunt deja cunoscute.
– Soluția pe care ați adoptat-o, de a păstra în
textul traducerii denumirea latinească a unor de realii care nu sunt lexicalizate în românește mi se pare justă, cu condiția ca aceste realii să fie
identificate și descrise în note (dacă astfel de termeni au fost cuprinși cu toții în Glosar, atunci totul
este OK!).
– Întrucât în exemplarul pe care mi l-ați dat
lipsesc în text numerele de referință ale notelor corespondente din secțiunea de Note și comentarii,
nu am putut urmări cu atenție relațiile cuvenite. De
aceea, nu am observat, de exemplu, dacă persoana principelui muntean de la București, cel care
rostește „Ce zice?”, a fost identificată de d-voastră
sau nu. De asemenea ortografierea dzice ne obligă
să reflectăm dacă avem de-a face cu norma literară munteană a epocii (zice) sau cu cea moldovenească (dzîce/ dzice).
– Unele inconsecvențe precum Trebes/ Trebeș au fost probabil rezolvate într-o variantă mai
nouă a textului d-voastră, ca și unele greșeli de culegere (scăpări de litere, inversări etc.).
– Sunt de părere că în Lămuriri ar trebui date
și principiile de transcriere ale textului latinesc pe
care le-ați urmat.
– La nota 32, partea a II-a, exprimarea este
ambiguă, căci Galați nu se află la sudul Dunării! La
fel, la nota 72, forma românească a cuvântului este, după câte știu, bărăție. La nota 76, conj. deci
creează confuzii. Este o greșeală în loc de de ce?
La nota 90 aș folosi unul din termenii cult sau confesiune în loc de erezie, pentru a denumi calvinismul.
Încă o dată felicitări și cele mai bune urări!
Cu respect și afecțiune, al dumneavoastră
E.M.

D-lui prof. dr. Traian Diaconescu
Iași, 4 septembrie 2004
Stimate d-le profesor,
Vă mulțumesc pentru încrederea de a-mi fi
dat să citesc manuscrisul ediției Bandinus pe care
o pregătiți. Permiteți-mi să vă felicit pentru inițiativa
pe care ați avut-o și pentru munca pe care ați depus-o. O nouă ediție, științifică, a codicelui Bandinus, după cea veche de peste o sută de ani a lui
V.A. Urechia, era mai mult decât necesară. Nu mă
îndoiesc de faptul că, dată fiind recunoscuta
d-voastră competență în domeniu, transcrierea textului original latinesc și traducerea lui în română
sunt exacte și adecvate. De asemenea, îmi exprim
încrederea că veți folosi cum se cuvine prilejul
acestei ediții pentru a exprima o poziție științifică,
senină și obiectivă în problema originii ceangăilor,
o problematică atât de complexă și de minată de
scoriile naționaliste create de mașinăria propagandistică a ceaușismului.
În ce mă privește, am reușit să parcurg cu
atenție doar Lămurirea asupra ediției și secțiunea
de Note și comentarii și îmi permit să formulez câteva sugestii:
– În tabla de materii este indicată o Introducere. Marco Bandini și catolicii din Moldova, care
însă nu apare în dosarul pe care mi l-ați înmânat.
Această introducere este absolut necesară, cititorul
așteptând lămuriri clare și detaliate cu privire la autor, istoria textului, situarea problematicii sale în
contextul istoric, stadiul actual al cercetării în domeniu etc. Probabil că ați redactat această introducere dar ați omis să mi-o dați, și de aceea nu mai
insist.
– Lipsește (în dosarul pe care mi l-ați înmânat!) o Bibliografie generală, pe care cititorul avizat
o așteaptă de asemenea. Dată fiind importanța textului și complexitatea problematicii, din această bibliografie n-ar putea lipsi, după umila mea părere,
contribuții importante la problema ceangăiască, publicate în ultimele decenii de învățați unguri (audiatur et altera pars!) sau germani. Date și interpretări foarte interesante în acest sens întâlnim în
următoarele lucrări:
Meinolf Arens, Anmerkungen zur Geschichte
und Etnizität der katholiken in der Moldau zwischen
dem 13. und 20. Jahrhundert, în vol.: Cay Lienau/
Ludwig Steindorff (ed.), Ethinizität, Identität und
Nationalität in Südosteuropa. Beiträge zu einem
Präsentationstag der Südosteuropa-Forschung an
der Universiät Münster am 27.11.1998, München,
2000, p. 119-132.
Szabó Adam, Die Katholiken in der Moldau,
în „Eurasian Studies Yearbook”, 65 (1993), Berlin/
Bloogminton, 1993, p. 29-46.
Benda Kálmán, Die Moldau Ungarn (Csángó)
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I. OPRIȘAN
PROFESORUL TRAIAN DIACONESCU
Din multele, foarte multele clipe de taină
trăite alături de prietenul meu Traian Diaconescu,
coleg de an și de incursiuni literare nesfârșite,
mai ales după terminarea facultății, când el venea la București, la Patriarhie – unde i-au rămas
numeroase texte traduse, nepublicate – și eu poposeam la Iași, la târgurile de cărți, mă opresc
asupra momentului în care mi-a venit ideea să
public ediția critică, din 2007, a Dicționarului înțelepciunii de Teofil Simenschy și traducerile marelui savant din Panciatantra, Bhagavadgita și Mahabharata.
Într-una din vizitele pe care i le-am făcut la
Iași, Traian mi-a arătat un raft vechi încărcat cu
fișe, pe care-l primise de la profesorul Simenschy, înaintașul său la Catedra de limbi clasice a
Universității din Iași.
Pe moment doar le-am răsfoit. Apoi, cerându-i ediția în patru volume, publicată la editura
„Junimea” și verificând, la întâmplare, dacă textele selectate și traduse de profesor au fost incluse,
am constatat că multe dintre ele nu figurau, iar
traducerea altora diferea de cea din manuscrise.
Atunci mi-a încolțit ideea publicării unei ediții critice a celebrei lucrări.
Am controlat și am dat la dactilografiere întreg Dicționarul, apărut în „ediția întregită după
manuscris”, la Editura Saeculum Vizual în 2008,
912 p., format 17x24 cm.

Evident, Traian Diaconescu a revizuit textele latine, iar alți specialiști textele în celelalte
limbi.
Exceptând câteva cugetări, ale căror fișe nu
s-au păstrat nici în manuscris, nici în forma dactilografiată a cărții, Dicționarul înțelepciunii a putut
fi dat la lumină așa cum a dorit profesorul Simenschy, datorită încredințării lui spre păstrare urmașului la catedră și a oferirii cu generozitate de către acesta unui editor care l-a tipărit în forma neștirbită.
Am ținut să relevăm acest fapt, pentru că el
scoate în evidență atât generozitatea nesfârșită a
poetului și savantului (care ar fi putut să realizeze
el însuși o astfel de ediție), cât și cultul prieteniei
în care credea mai mult decât în frăția de sânge.
Și dacă avem astăzi Dicționarul pe care-l visa Simenschy, aceasta i se datorește în bună măsură lui Traian Diaconescu, omul chemat să pună
în pagină textul integral, neviciat, care a știut să
„prindă clipa”, momentul.
Cu alte ocazii vom contura mai din aproape
chipul, sufletul și creația acestui contemporan care trăiește încă în amintirea noastră.
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Doru SCĂRLĂTESCU
UN MODEL DE ABORDARE CRITICĂ INTERDISCIPLINARĂ:
CONSTANTIN CIOPRAGA
o cunoaștere corectă a locului referințelor, gândului în poezie… Compararea artelor este de fapt
cea mai adecvată cale de a pătrunde metodele și
resursele fiecăreia...” (The Principles of Literary
Criticism, 1925). Specialist în teoria limbajului și
stilistică, la rândul său, spaniolul Alonso Amado,
profesor la Harvard, recurge la artele plastice în
analiza textului literar. Ocupându-se, de exemplu,
de structura celor patru Sonatos ale lui ValleInclán, poeticianul spaniol atrage atenția asupra
„decorului sculptural” sau a tehnicii picturale adoptate de scriitor: „Iată două peisaje cu totul diferite,
dar care concordă în aceea că sunt ca niște traduceri în literatură ale unor creații picturale sau ca
niște proiecte ale acestora” (Materia y forma en
poesía, 1955).
Venind acum la cultura română, un exemplu
edificator în această direcție îl reprezintă opera lui
G. Călinescu. Referindu-ne doar la prestigioasa Istorie a literaturii române de la origini pînă în prezent, observăm că, aici, multe din caracterizările
operelor literare apelează, bunăoară, la comparații
cu artele plastice, din epoci și de genuri diferite.
Procedeul pare disproporționat, dar îi servește
adesea pentru salvarea de la neant a unor scriitori
și opere minore. Un exemplu în acest sens este
capitolul dedicat „reabilitării” artistice a lui Alexandru Depărățeanu, prin descoperirea la acesta a
unui veritabil „estetism pictural”. În batjocorita poezie Ella (în care sunt pomeniți Murillo și Perugin)
„ne vom găsi în fața unui suav portret raffaelit”, în
Lila dăm de o „o imagine de vitraliu”, alteori, „tabloul e imens, colcăitor de forme ascunse și învârtitoare”; în fine, „pictura lui Depărățeanu ara proiecțiuni mari dar e afumată, pastorală, ca la Salvator Rosa…” Și în alte situații, enunțarea unei calități plastice e argument pentru o judecată pozitivă
de valoare. Câteva exemple: în Peaza-rea, a lui

Un portret-fotografie de pe coperta recentului
număr al revistei „Scriptor” (nr. 5-6, mai-iunie,
2022) ne readuce în memorie, cam scurtă, cam
ingrată, în unele cazuri, multora dintre literații cu
precădere moldavi, pe mentorul, profesorul, conducătorul de doctorat, șeful de catedră Constantin
Ciopraga. În ceea ce ne privește, i-am admirat, nu
fără secretă invidie, dincolo de solidul fundament
informațional, scriitura curată, senină, stilul de o
distinsă finețe, am zice feminină, al textelor sale de
critică și istorie literară, nu în ultimul rând, deschiderea către multiple orizonturi de creație, apelul firesc, neostentativ, la beneficiile abordării interdisciplinare, menit să ne salveze din uscăciunea
somnolentă a demersului analitic și interpretativ.
Recursul la artele înrudite e de natură să
ușureze, să agrementeze și să întărească mai
convingător un astfel de demers. Desigur, disocierile și analogiile nu sunt un scop în sine, ci fac parte din instrumentarul de bază al cercetătorului, de
la noi sau de pe alte meleaguri. Preocupat în special de domeniul sondării textului poetic, iată, unul
din fondatorii new criticismului, universitarul englez
I. A. Richards, pledează pentru strategii complementare în receptarea unor opere provenind din
sfere artistice diferite: „Schema și analiza proceselor ce constituie lectura unei poezii pot fi ușor modificate pentru a înțelege ce se întâmplă când
privim un tablou, o statuie sau o clădire, sau când
ascultăm o bucată muzicală”. Împotriva celor ce
pun accent doar pe diferența artelor, el propune,
ca eficientă, analiza comparativă a acestora. „Dar
după cum vom vedea, particularitățile diverselor
arte nu sunt mai mari uneori decât deosebirile ce
pot fi descoperite în sânul fiecărei arte; și cercetând mai adânc, se pot descoperi între toate artele
analogii aproape perfecte... Locul figurativului în
pictură, de pildă, este în bună măsură elucidat de
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Iancu Văcărescu, „pârjolul e pictat repede în pete
de culoare”; în Aprodul Purice de C. Negruzzi,
„ochiul e izbit de policromia câte unui tablou”; Bolliac are „ochi de pictor”; Bolintineanu, în afară de
simțul acustic dezvoltat, „posedă plastica dinamică, însușirea de a strânge într-o linie răsucită toată
virtualitatea unei mișcări… Ba chiar virtutea de căpetenie pare a fi aceea de izola un gest sau un obiect pe o pagină albă, ca într-un studiu pregătitor
de pictor…”; în Pastelurile lui Alecsandri „tehnica
picturală predomină” surprinzându-ne cu o autentică. „senzație de plein-air”; Hasdeu e și el, uneori,
„în stare de trăsături repezi de pictor”; o „pictură
sigură” găsim, de asemenea, în Memento mori;
sărind în epoca modernă, descoperim că întreaga
poezie a lui Adrian Maniu „exală un puternic miros
de vopsele”. Dincolo de aceste referiri generale,
găsim în Istoria... călinesciană numeroase trimiteri
precise la curente artistice sau la pictori de renume, români și străini, care ar merita, desigur, un
studiu aparte.
G. Călinescu nu e singurul care apelează la
corespondențele cu artele în explicarea textului literar. Procedeul e folosit de Tudor Vianu, cu referire, de exemplu, la unul din marii noștri poeți
vizuali, Ion Pillat: „Poezia sa e în mare măsură debitoare picturii. S-ar putea spune că el nu vede natura decât prin prisma artei, cu niște priviri educate
la școala pictorilor. Aspectele firii nu apar în poezia
lui Ion Pillat decât după ce închipuirea sa le-a dat
forma unui tablou și tehnicile picturii devin ale poeziei lui”. În versurile volumului Cămara de fructe,
Vianu detectează cu ușurință tehnici ale tabloului
impresionist: „rareori culoarea este așezată în pastă mai groasă, cu pensula și cuțitul pictorului în
ulei. De cele mai multe ori regăsim, în epoca
aceasta, acuarela cu tonurile ei mai delicate și claritatea ei. Pillat e în adevăr un pictor al atmosferei
și al luminii...” (Scriitori români din secolul XX,
1979). Unui alt comentator, această tehnică, dovedind la Ion Pillat un „simț” pictural rafinat și, deopotrivă, o „știință” auto-cultivată a structurii compoziționale, îi sugerează o apropiere de pictura lui
William Turner: „Prin transparența luminoasă a
contururilor ce se evaporă, parcă, în răsfrângeri de
raze, prin acea atmosferă fluidă în care formele se
estompează până la a se contopi cu propriilor lor
umbre în clar-obscururile înserărilor, peisajele realizate fac din autor, câte odată, un Turner al imaginii poetice” (Adrian Anghelescu, Vedere dinspre
Eyub, 1976).
La Iași, ca să venim la obiectivul principal al
intervenției noastre, un exemplu edificator este
acela al profesorului Constantin Ciopraga, a cărui
pagină tipărită e adesea un fericit prilej de întâlnire
a artelor. Interesul pentru domeniul acestora, în

special pentru arta plastică, apare, cum aflăm din
niște rânduri memorialistice inserate în revista
„Transilvania”, de timpuriu, și se explică prin ambianța cultural-artistică originară, pășcănean-fălticeneană, și printr-o vocație tiranică, proprie, manifestată încă din adolescență: „Desenam cu pasiune,
nu fără îndemânare, iar la o expoziție școlară de
fine de an acopeream cu încercările mele – acuarelă, tuș, ulei – un perete întreg. M-a urmărit toată
viața nostalgia picturii, pasiune deviată ulterior
spre cartea de artă, spre albumele în culori, spre
biografiile și expozițiile pictorilor de toate vârstele…” Imediat după experiența terifiantă a războiului, întors din prizonierat, tânărul asistent universitar va aborda în paginile publicațiilor ieșene, deopotrivă, subiecte pe teme literare, despre Sadoveanu, Alecsandri, Caragiale, Creangă..., dar și
artistice, începând cu o consemnare despre Plastica ieșeană, din „Iașul nou”, 1951. Vizitarea expozițiilor și cronica plastică rămân o constantă în
activitatea de critic a lui Constantin Ciopraga, permanent atent la viața cultural-artistică a capitalei
moldave, înregistrată prompt în numeroase articole, precum cele despre graficienii Leandru Popovici, Isiu Schärf, pictorii Dan Hatmanu, Petru Hârtopeanu, Ion Petrovici, Adrian Podoleanu, V.
Mihăilescu-Craiu, Ion Nica, Eugen Mircea, Petre
Buzatov, Ioan Pencea, Eugen Ștefan Boușcă, Iulia
Hălăucescu, sculptorul Mihai Volf... Această preocupare va continua până în anii din urmă ai vieții
sale, în paginile revistelor „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Suplimentul de cultură”, prin calde
cuvinte de însoțire a activității unor artiști plastici
contemporani: Vespasian Lungu, Cela Neamțu,
Viorica Toporaș, Elena Floareș Cojenel, Adina
Berneagă, Eugen Dornescu.
Printre puținii care au remarcat apetența fostul său profesor de la Iași pentru artă în general,
pentru pictură în special, Constantin Trandafir îl
provoca într-un interviu din 2004 să vorbească despre interdisciplinaritate și sincretism. „Instalarea
într-o singură artă, răspundea profesorul, nu servește îndeajuns apropierii de absolutul spre care
tânjește sufletul nostru, în perpetuă așteptare.
Concertul câmpenesc al venețianului Giorgione
(mort la treizeci de ani) se voia o sinteză – însumând plastica formelor corporale, dansul, muzica,
propunând finalmente o filosofie a vieții senine. Arta e, cum rezuma Novalis, Una și Totul. Latinii utilizau formula Ars una! Nu poți pătrunde în infinitul
unui text doar pe o singură intrare; ai nevoie de
analogii felurite. Aparițiile feminine eminesciene au
ceva din grația frumoaselor lui Botticelli, prefigurând parcă muzica Anotimpurilor lui Vivaldi. Percepem mai «adevărat», sincretic, atunci când simțurile colaborează”. Sunt frumoase cuvinte cu care
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am dori să prefațăm intervenția de față. Numeroase referințe la artele plastice, muzică, sculptură,
film, vor însoți paginile de istorie și critică literară
ale profesorului de la Iași. Acesta investigase de
altfel într-un articol mai vechi, cu caracter oarecum
programatic, Culoarea și muzica în poezia eminesciană („Iașul literar”, mai, 1964), demonstrând
cu argumente convingătoare atât „dispoziția cromatică” evidentă cât și „acuitatea sonoră extraordinară” a poetului național, totul privit din perspectiva unei transcenderi a concretului către zone
rarefiate ale artei. Alte titluri de articole dezvăluie
aceeași preferință pentru calificări sincretice: Un
pictor umorist: C. Hogaș; Peisaj sadovenian; Efigie
în cărbune (G. Ibrăileanu); Polifonicul Arghezi; Un
trubadur modern: Cincinat Pavelescu; Între muzică
și poezie (Virgil Huzum); Muzicalism și reflecție:
Vasile Nicolescu; Grete Tartler – poezie și melos;
Simfonie neterminată (Romulus Guga); Un romancier arhitect (L. Rebreanu)... O carte apărută la
Junimea ieșeană în 2004, despre „poeții acestui
timp”, se intitulează Partituri și voci. Alta, având
același subiect, de la Editura Academiei, din 2008,
Efigii în frescă. Bogate trimiteri la artele înrudite
conține ampla Istorie a literaturii (1900-1918), mai
cu seamă, cum e ușor de înțeles, în capitolele referitoare la simboliști, unde Aman, Grigorescu, Luchian, apoi Renoir, Seurat, Van Gogh, Modigliani,
Degas, Toulouse-Lautrec sunt puși, într-un mod
original, cu folos, la contribuție. Dintre muzicieni
sunt valorificați mai ales Beethoven și Wagner. La
poetul simbolist I.M. Rașcu, „picturile cu fructe dormitând pe crengi” au „prospețimi din cromatica lui
Gauguin”. Poetul Petică „aspiră la virtuozitatea
unui belcanto violonistic”... De altfel, termenii „tehnici” împrumutați din activitatea componistică servesc adesea la caracterizarea stilului scriitorilor.
Iată câțiva, selectați din monografia despre G. Topârceanu: largo maiestoso, andante giocoso, allegro… Alteori, cutare poeme ale acestuia sunt caracterizate prin apelul la pictură: „Primăverile poetului au exuberanța tablourilor lui Pissaro:

suprafețe mătăsoase, reflexe de pietre scumpe,
transparență de acuarelă”.
Aceeași preocupare o regăsim, pentru a da
și alte exemple notabile, în monografia din 1973
dedicată prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu. În paginile rezervate „galeriei de portrete” din
scrierile de început ale acesteia, profesorul ieșean
detectează tehnici ce „par desprinse din estetica
impresioniștilor”, orientându-ne atenția nu către
„portretul-sinteză”, ci „portretul în funcție de clipă
exprimând ca la Monet impresia rapidă”. În volumul Ape adânci, sunt evidențiate „secvențe de
film”; o piesă de aici, Marea, prin sistemul de analogii ce le sugerează, „pare a fi, muzical vorbind, o
sonată”. Și mai târziu, în romane, e de sesizat „o
anumită respirație muzicală a narațiunii, un ritm
polifonic, unduitor”. În cartea din 1981, Sadoveanu
– fascinația tiparelor originare, apelul la artă e întâlnit atât în comentariile speciale ale unor bucăți
literare precum Cântecul de dragoste, unde „auzul
focalizează, ca într-un concert, impresii bemolizate, filtrate discret”, cât și în caracterizarea generală
a Operei: „Toată arta narativă sadoveniană excelează în nuanțare, de la recitalul monodic la partitura simfonică, totdeauna cu o aură de blândețe”.
Desigur, nu numai muzica e solicitată pentru astfel
de caracterizări: „Reveriile sadoveniene, constituite în viziuni fluide, tonice, țin de o mitologie personală la intersecția picturii cu muzica, rezultatul fiind
un impresionism tandru: amplă imago vaporosa…
Tablouri revăzute «printre gene» în lumini aeriene,
devin ca la Leonardo una cosa mentale, viziuni
distilate spiritual; priveliști însorite se voalează, o
fină sfumatura… Pâclele carducciene (poetica maremma toscana), senzualismul cromatic al lui Renoir, somptuozitățile lui Debussy se amalgamează
în orizonturi tainice, inconfundabile”.
Dezvoltând sugestii din articolul citat, al anilor 60, peste patru decenii, în „eminesciana” de la
Junimea (Poezia lui Eminescu, 1990), Constantin
Ciopraga va convoca, în pagina de exegeză, un
adevărat simpozion al artelor înrudite, punând
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terizări ale unor poezii: Sara pe deal, unde Apele
plâng clar izvorând în fântâne, „este o capodoperă
de rostire muzicală în care cuvântul, topit în masa
recitativului, pare glăsuit de un vechi melod bizantin”. În Scrisoarea IV, scena cavalerului mărturisindu-și, acompaniat de ghitară, iubirea, sub balconul castelului „e o frumoasă stampă de stil neogotic”. De reținut, de asemenea, musica astralis
din Mortua est!, „jocul de clarobscur” din Melancolie, recitativul cu „monodie lină” din Memento mori,
„vibrantele tablouri” din Miradoniz, unde luna, personificată, „are grandoarea calmă a portretelor sacre rafaeline”. În analizele sale la poezia eminesciană, Constantin Ciopraga nu rămâne limitat la
nivelul formal al acesteia, la „condiția materială”, în
termenii lui Maiorescu, la „eufonia” versului care a
ispitit atâta „o legiune de comentatori”, ferindu-se
de identificarea deplină a acestuia cu partitura muzicală. Dacă, la un Baudelaire, un Eminescu, un
Renoir, poezia și pictura își păstrează totuși specificul, ca arte ale cuvântului sau culorii, spre deosebire de „un alt limbaj”, care este cel muzical,
sustras oarecum „inteligibilului”, „nu e mai puțin
adevărat că vibrațiile necodificate ale sunetelor și
culorilor generează halouri, perspective și dispoziții
afective apropiate melosului”, exercitând, asupra
„cunoscătorului rafinat” mai ales, „o acțiune de împresurare lirică, de înscriere în acorduri sonore și
cromatice cu largi posibilități revelatorii”. Un succint capitol Armonia – nostalgie a coerenței reușește, prin agere observații, analogii și disocieri, să
ridice nivelul interpretativ cu mult deasupra unei
simple analize lexicale, stilistice, către zonele rarefiate ale demersului filosofic, inaugurat magistral
de anticii gânditori de la Atena. În sensul ce i-l
acordă Constantin Ciopraga, armonia eminesciană
este un „mod de globalizare”, mai exact, „în esență, ordine imanentă cu valoare durativă infinită, în
înțelesul în care la Platon Cosmos și Ordine sunt
realități sinonime”. Definiția propusă de cărturarul
ieșean răsfrânge, însă, în oglindă, o imagine proprie, fidelă, a acestuia: „armonia e starea propulsi-

chiar în scenă, cu o nedisimulată voluptate, prin
valorificarea generosului tezaur de recuzită poetică
a autorului Luceafărului, „iconograf liric dublat de
un auditiv ultrafin”, un adevărat spectacol de sunet, lumină și culoare. Reținem, din noianul de
ilustrări, câteva cu caracter de generalitate. Universul acvatic eminescian e generator în speță de
„impresii dominant muzicale”. E prezentă aici
„apa-melopee, stimulatoare de fantasmagorii”. Ca
poet al mării și al oceanului, Eminescu „balansează între muzicalitatea pre-impresionistă a unui
Watteau din Îmbarcarea spre Cytera și langoarea
muzicală a simbolismului”. Dar, mai cu seamă, viziunilor eminesciene asupra acestui univers convin
„modulațiile unui Haendel de plain air din Muzica
apelor”. În secvența divinităților nordice din Memento mori ne întâmpină „lumini și cânturi, un hieratism cu acompaniament melodic ceremonios”.
Tot aici, „grațiosul feminin, auriul, albastrul veșmintelor și al halelor vin parcă din quattrocento, de la
un Piero della Francesca, sau din decorativul botticelian din Nașterea Venerei, din Minerva, ori din
Primăvara”. Tot arta plastică e chemată, prin subtile disocieri, să ne ajute în conturarea idealului de
feminitate eminescian: „Nu enigmatica Giocondă
leonardescă, respirând mai mult farmec decât frumusețe, nu frumusețile rafaeline, cu reminiscențe
de la cei vechi, ori cu sugestii flamande, ci tandrul
Botticelli, cu femeile lui svelte, cu chipuri alungite
ca în iconografia bizantină (inspiratoarele unui Modigliani peste veacuri), răspund reprezentărilor canonice eminesciene, dând curs idealității romantice”. Demnă de memorat este și această splendidă
transpunere în cheie muzicală a universului silvestru eminescian: „Deopotrivă aproape și departe,
sinteză de reverie, de suspensie în cânt, și imersiune în adâncurile ființei, pădurea eminesciană
concurează cu aura romantică a liedului schubertian și nu mai puțin cu romanticele acorduri de
Wahlhorn din Freischütz de Weber”. Mărci memorabile devin mai amplele ori mai succintele carac-
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vă dar și defensivă, platoșă împotriva iregularului
și a discordantului”. Dintre șirurile textului, răsare,
iată, așa cum l-am cunoscut, cu idealul său de viață, clasic, chiar dacă nu explicit asumat, maiorescian, autorul.
Rămânând la domeniul poeziei, care a făcut
obiectul ultimelor trei cărți ale lui Constantin Ciopraga, să mai desprindem câteva modele de
abordare interdisciplinară a operei unor poeți români din secolul XX. Un somptuos Amfiteatru cu
poeți (Junimea, 1995) se deschide, la capitolul
„personalităților columnare” cu Polifonicul Arghezi,
unde, în calmă polemică cu Pompiliu Constantinescu, care paria doar pe „plastica interioară” specifică autorului Cuvintelor potrivite, criticul ieșean
apasă pe virtuțile de „poet muzical” ale acestuia: „e
greu de admis că poeme ca Morggenstimmung,
Oseminte pierdute, Lingoare și altele ca acestea,
multe la număr, nu sunt creațiile unui poet muzical.
Însăși viziunea e muzicală: în totul imaginile sună
și joacă, se arată în lumină și cântă în depărtări
nevăzute, de unde impresia unificatoare, suavă,
de polifonie. Dintr-o orgă imensă pornesc, încrucișându-se, completându-se, potențându-se stereofonic, sunete acute și note joase, în registru grav”.
Apelul la artele înrudite îi servește criticului în luminarea unor circumstanțe de viață și creație ale
unor poeți interbelici: avatarurile receptării lui Bach
(desprinse din paginile unui roman de André Gide)
prezintă similitudini cu alternanța de rezervă și entuziasm cu care este primită la noi poezia lui Ion
Barbu; interioarele casnice, saloanele, poezia obiectelor, prezente în opera unor pictori români, de
la Theodor Aman până la Gh. Petrașcu și Th. Pallady, sunt de regăsit („viziuni paralele”) în poezii de
Ion Pillat: Casa din deal, Cămara cu fructe, Odaia
bunicului... Venind mai aproape de epoca noastră,
în citatul volum din 2004, despre „partituri” și „voci”
lirice de excepție, din care distingem ca edificatoare pentru tema noastră, rândurile dedicate unor
poeți seduși de „puterea tonifiantă, taumaturgică, a
muzicii”, precum „baladistul moldav”, cantautorul
(„în modul parizianului Georges Brassens”) Cezar
Ivănescu, ori constructorul de „idei muzicale” (în
sensul acreditat de Romain Rolland), prahoveanul
Vasile Nicolescu, autorul simte nevoia unui expozeu introductiv privind Poezia, ca „umanism magic”, în care arta sunetelor își găsește un loc de
excepție: „Dicțiunea incantatorie favorizează o antrenantă musica humana, o stare perceptivă simpatetică, totalizând și acompaniind cu mijloace
specifice. Chant și enchantement, canto și incantesimo, cânt și vrajă – acestea acționează convergent, co-eficient, sincretic; la Verlaine, la Baudelaire și Rimbaud, la Petrarca și Carducci, la Eminescu și Heine impresionează acel aliaj intim de

expresivitate și inefabil, durează impresia de rotunjime genuină sub cerul armoniei. Peste textele
unor orchestratori de zile mari pribegind prin intermundii, suflă duhul dez-mărginirii...”
Dacă în scrierile despre poezie sau proză e
frecvent apelul la artele surori: pictură, sculptură,
muzică, tot atât de firesc apar în scrisul lui Constantin Ciopraga definiri ale unor opere plastice cu
ajutorul unor apropieri de arta literară. Cu ocazia
consemnării constituirii în 1967 a unui grup de
plasticieni, Dan Hatmanu, Ion Petrovici, Petre Hârtopeanu, acesta din urmă e calificat, cu temei,
drept „un liric al culorii”, un „poet discret și optimist”. Peste câțiva ani, cu prilejul unei noi expoziții
a grupului, picturile lui Ion Petrovici îi par „variațiuni
pe teme muzicale de Vivaldi sau Mozart”. Cu un
alt prilej, acuarelele lui Adrian Podoleanu sunt definite drept „un jurnal de călătorie prin natură”, al
unui artist care, urmând alt destin, „ar fi fost cu siguranță poet”, un liric din familia contemplativilor
moldoveni Sadoveanu, Enescu, Tonitza… O „atmosferă densă de poezie” e detectată și în cele 45
de tablouri dintr-o expoziție la sala Victoria, 1970,
ale lui Eugen Ștefan Boușcă, artist la care găsim
„fantezia aprinsă a unui vechi povestitor persan”,
dar și „mirajul reprezentării simfonice, pictura devenind o simfonie în tonuri cromatice”. Peste ani,
în 1982, pictura aceluiași Boușcă îi prilejuiește din
nou lui Constantin Ciopraga asocieri literare: cu
Eminescu, pe linia orientării comune către mit și
magie, cu Dimitrie Anghel, în preferința pentru tema „grădinii”. În rândurile ce i le dedică lui Dan
Hatmanu, artist asupra căruia profesorul Ciopraga
revine cu vădită predilecție, opera acestuia e privită, într-o viziune totalizantă, ca o „nouă comedie
umană”. „Poet de spații citadine”, același artist este, în volumul său din 2006, Amintiri în timp, un
„prozator alert”, dublându-l onorabil pe plastician.
Să mai alegem, pentru a încheia, trei cronici din
„Convorbiri literare” publicate în ultimul an de existență al Profesorului, 2009, în care regăsim aceeași preocupare de a aduce în lumină acordul
benefic dintre arte. Tapiseriile Celei Neamțu ne revelă, astfel, largi „desfășurări poematice”, „un timp
melodic reverberând liric”, o transcendere a imaginii „în cânt și poezie”, un veritabil „simfonism coloristic”. Dintre tablourile Vioricăi Toporaș, cel intitulat Patru vieți trimite la Anotimpurile lui Vivaldi,
iar Teiul și Plopii fără soț, indiscutabil, la Eminescu. Atelierul de pictor al Elenei Floareș Cojenel ne
dezvăluie „un stil personal cu însemne frapant poetice”, dar și sugestii de „armonie muzicală”. Frapează, transpus pe pânză, un Iași exorcizant,
încărcat de amintiri, prezent „simetric” și la Sadoveanu sau Ionel Teodoreanu, la N. Tonitza, Mihăilescu-Craiu sau Dan Hatmanu. Tablourile pictoriței
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ieșene, originară din Bacăul lui Bacovia, absolventă a Facultății de Litere din capitala Moldovei, sedusă definitiv, după cum ni se confesează
aceasta, de atmosfera de „intelectualitate pluriformă” a acesteia, implicând „frecventarea expozițiilor
de arte plastice și, deopotrivă, mirajul sălilor de
concert”, atrăsese atenția profesorului Ciopraga
încă din 2006, care remarcase, cu ocazia vizionării
unor expoziții personale, același „lirism discret”,
apropiat de florile lui Luchian sau de „grădina” lui
Dimitrie Anghel. Reproducem, pentru încărcătura
sa poetică, adânc afectivă, textul semnat de Constantin Ciopraga, din Albumul Culoare și sentiment
al „doamnei picturii românești” (Dan Hatmanu),
apărut în primăvara acestui an: „În linia unor prestigioși înaintași... artista eternizează lucrurile, primează melancolia stărilor trecătoare, pe fundalul
Cetății. Iernile sale, în special, introduc în vis. În linii de severă acurateță, iată acoperișuri multicolore
geometrice, câte un profil de biserică în sfumato;
spațiile emană tăcere; turle arhaice și ulițe sub zăpadă, coline și ziduri reci stimulând reveria compun o lume scufundată. Lumea aparține amintirilor.
Nici o ființă. Oamenii s-au ascuns parcă dincolo de
pereți. În totul, ambient ieșean consacrat, tărâm de
éternel retour; edificii bătrâne și arbori, solitudine și
enigme ca în fantomaticele profiluri ale lui Dimitrie
Anghel, ca la Ionel Teodoreanu și ceilalți. Străzi
ducând în istorie, ferestre adormite, câte un
arrière-plan în albastru și ocru, cartiere calme în
lumini estivale și toamne care transfigurează. Toa-

te sunt ca niște refrene...”. Surpriza unui veritabil
poem ne întâmpină aici, în cuvinte, concurându-l
pe cel în culori al artistei Elena Floareș Cojenel.
Recunoaștem în el pe cel ce în nenumărate rânduri adusese vibrante elogii orașului său de adopție. Cel care în 1981, vorbea în „Tribuna” de la Cluj
despre Spiritualitatea ieșeană, iar în revista bucureșteană „Arhitectura” despre Personalitatea unui
oraș (Iașul, se înțelege). Care, într-un interviu
acordat lui Grigore Ilisei, din 1985, i se confesa
astfel: „nicăieri nu mă simt mai eu însumi decât
aici, la Iași, deși există atâtea locuri agreabile, pitorești sau încărcate de farmec. Pentru a mă construi spiritual, niciunde n-aș fi putut găsi atâta
densitate istorică, atâta intelectualitate pe metru
pătrat”. Să mai adăugăm la toate acestea și îndemnul subînțeles în aceste fraze din volumul memorialistic Caietele privitorului tăcut, 2001: „A cunoaște spiritul vechii Cetăți, spațiu de perpetuă fermentație mentală, înseamnă a-ți apropia amfiteatrele, redacțiile, teatrele, atelierele plasticienilor,
toate înscriindu-se într-un continuum cu deschideri
spre universal. Fuziunea dintre aerul muzeal și spiritul novator, într-un ansamblu organic, apare drept
o constantă”. Sunt cuvintele unei personalități emblematice ale Iașului contemporan, cu o activitate
care l-a îndreptățit pe Mihai Zamfir să propună în
revista „Viața Românească” din luna lui mai 2006,
la împlinirea vârstei de 90 de ani a magistrului,
formula definitorie „celula culturală Ciopraga”.

Profesorul Constantin CIOPRAGA şi poetul Şerban AXINTE.
Casa Pogor, sediul muzeelor literare ieşene, septembrie 2005.
Foto Laurenţiu URSU
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Nicolae BUSUIOC
MIRAJUL CĂRȚILOR VECHI
burate ale filosofiei scolastice, făcând trimitere la
necesitatea schimbării unei metode învechite cu alta nouă de prelucrare a subiectelor. Cu alte cuvinte, cartea tipărită trebuie să ia locul manuscrisului.
Renașterea a creat tot atunci noi concepții despre
prestigiul literar și proprietatea intelectuală. Manuscrisele se citeau și se răspândeau încet și greoi,
pe când cartea putea circula cu ușurință dintr-un
colț în altul al globului. Să ne amintim că pe Rabelais l-a preocupat procesul de democratizare a cunoașterii, întrezărind clar rostul „mustului stors” din
teascul tipografic, atât în creșterea erudiției umane,
cât și în instalarea confortului intelectual. Să reținem ceva din miezul scrisorii lui Gargantua către
Pantagruel: „Acum s-a făcut rânduială întru toate,
ca și în privința limbilor: greaca, fără de care nici un
om cu obraz nu se poate socoti învățat, apoi caldeiana, ebraica și latina. Cuvintele elegant și potrivit
tipărite pe care le folosim azi s-au desăvârșit în anii
vieții mele, cu har de la Dumnezeu, după cum bătaia tunurilor o născocire a diavolului este. Lumea e
plină de cărturari și de dascăli învățați, te întâmpină
pretutindeni cu cărți de tot felul, încât sunt înclinat
să cred că nici pe vremea lui Platon, Cicero sau
Papinian învățătura nu era mai la îndemâna oamenilor decât astăzi [...]. Ce să spun? Chiar și femeile
și fetele mari năzuiesc să se înfrupte din această
mană cerească a cunoașterii.”
După ce timp de secole omul a pendulat la
capătul unui lanț existențial, cu ajutorul lui Gutenberg el a devenit punctul central într-un univers cu
mari promisiuni. Trăim încântătoare emoții când privim cu atenție paginile primelor tipărituri, între care
singura foaie care s-a mai păstrat din Judecata de
apoi sau Gramatica latină a lui Donatus sau Biblia
cu 42 de rânduri. Vom admira arabescurile inițialelor și elegantele ornamente marginale, reținând
perfecțiunea executării lor, fidelitatea literelor caligrafiate, precizia alinierii rândurilor și coloanelor.

Pentru ca memoria să nu intre complet în
evanescență încercăm să trecem peste timpul ce
pare încremenit, ne oprim puțin asupra celui fizic al
omului, nu mizăm pe timpul astronomic care fixează teluricului viața între existență și dispariție. Nu
știm dacă vom fi cuprinși de cercul cel mare care
imobilizează în chingi solide viețuirea în sine, chemând prin cântecul straniilor sirene oamenii din
cercurile mici. Ne supunem mai curând timpului care nu comandă ierarhia de conflicte, neînțelegeri și
nefericiri, cât celui consacrat spiritului creativ, într-o
înlănțuire epopeică în care povestea și imaginația
să îmbrățișeze un ceva între subtil și sibilinic, între
mistic, fabulos și sensibil. Asistăm la marele miracol care creează încă lumea prin Cuvânt, dar și
acest miracol se petrece în timp.
Din bilanțul veacurilor de afirmare a cuvântului scris ce exprimă gândirea omului nu lipsesc,
cum se știe, manuscrisele și cărțile vechi. Cercetarea lor duce la profilarea cadrului din care rezultă
strânsa legătură dintre om și carte, soarta lui dependentă de cea a cărții. Scrii o carte pentru că nu
l-ai găsit pe Dumnezeu sau îl cauți pentru că deja
l-ai găsit și vrei să-l regăsești și regăsindu-l amuțești..., afirmă gânditorul. Și cartea a înaintat lin și
monoton, dar cu semeție în timpul succesiunilor de
generații care i-au conferit aureolă culturală. Și cum
să nu remarcăm că iubitorii de texte vechi răsfoiesc
și admiră paginile frumos miniate și ornamentate cu
o inegalabilă intuiție artistică. Tocmai aici am dorit
să ajungem, la timpul apariției incunabulelor.
Trecerea de la era scribală la cea a lui Gutenberg nu s-a petrecut cu ușurință. Multe elemente despre această tranziție aflăm de la Curt Buhler,
autorul volumului Cartea în secolul al XV-lea, ca
apoi să realizăm că studierea erei scrisului a ajutat
în mare măsură înțelegerea importanței erei Gutenberg. Însuși Thomas Morus propune în a sa
Utopie planul viziunii unei punți peste apele învol-
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lene (1834), cu primele facultăți de filosofie, juridică, inginerie, arte frumoase și filologie. Toate bunurile sale le-a lăsat prin testament în scopuri socialumanitare, între care și incunabulul despre care
vorbim.
Ne întrebăm de ce „eul nostru profund”, vorba cărturarului, intră în miraculoasă rezonanță cu
sufletul cărții de sub ochii noștri, de ce lăsăm imaginația să zboare în timp ce degetele pipăie înfiorate hârtia așternută cu slove vechi? Sfios m-am
apropiat cândva de Sermones de clericorium. Vita
et moribus (Padova, 1484) a Sfântului Augustin și
încă mă mir de privilegiul pe care l-am avut de a
admira una dintre celebrele opere ale Renașterii,
aici în spațiul asachian, aici unde și-a aflat locul definitiv. Ne apropiem de cărțile vechi cu voluptatea
iradiantă a gândului și confesiunii lui, reamintindu-ne că înțelepciunea lumii izvorăște din ideile
adânci împărtășite hârtiei, prin literele de aur ale
cuvântului, prin undele luminii răsfrânte în paginile
cărților vechi, pline de iubire și credință. Înaintând
prin valurile timpului, cuvântul scris nu refuză nemurirea pentru că însăși clipa se mișcă în jurul ei,
neacceptând somnul de veci, doar întreruperi din
rănile cărora se nasc alte și alte clipe, clipele magice de reverie și reflecție. O anume nostalgie însoțește lectura noastră asupra bătrânelor texte, vechi
și străvechi precum civilizațiile care le-au născut,
nemuritoare prin gândire și faptă. Poate simțim difuz dar simțim sentimentul timpului, diluând iluzia
eternului, ciudat însă că rămânem totuși cu senzația existenței ființei circumscrisă cercului ca o figură
geometrică perfectă. Corifeii scrisului de altădată
continuă să insufle un fel de cutremur al minții, un
freamăt (neuronic) îndreptat și spre inefabil, inexprimabila spaimă existențială, durerea lumii, timpul
obscur. Nu valoarea materială a incunabulului (circa un milion de dolari!), cât cea a proporțiilor spiritului contează, cunoașterea umană care conduce
la adâncirea omului în sine, la îndepărtarea deziluziilor, incertitudinilor și primejdiilor mereu plutitoare.
Ne vrem prezenți în labirintul foșnitor de codexuri și
tipărituri miraculoase, de texte vechi, scrieri originale sau copii, manuscrise și cărți fără de care lumea
nu poate fi imaginată. Între ele întâlnim analecte,
ediții aldine, bestiare, canoane, colednice, condice,
didahii – tipărituri care relevă divers și cromatic
ideea, gândul, înțelepciunea omului. Tot în treacăt
amintim și de elzevire, estienne, etiopice, glosare,
plantine, scripturae – fermecătoare ediții și scrieri
magice. Apropiindu-ne de scrierile vechi, vom desluși poate mai bine lumina trecutului din care se
trag razele de azi, și ele radioase, dar nu atât de
senine prin care să vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru.

Cine ar mai avea azi priceperea și răbdarea de a
face așa ceva? Tot ceea ce s-a tipărit în anii 14451500 poartă denumirea de incunabule (de la latinescul incunabulum – leagăn). În întreaga lume au
fost identificate peste 40.000 de incunabule, România fiind posesoarea fericită a celor 2000 de
exemplare, toate cu fișe analitice de evidență în
marile biblioteci. La Iași doar Bibliotecile „M. Eminescu” și „Gh. Asachi” erau deținătoarele privilegiate ale incunabulelor sub semnăturile iluștrilor
Aristoteles, Plutarch, Thomas d’Aquino, Sf. Augustin, Piccolomini, Pollux, Pacioli. Dar miracol, încă o
descoperire fantastică. Figurilor celebre amintite se
mai adaugă una, cea a lui Aristofan la Biblioteca
Mitropoliei Moldovei și Sucevei „Dumitru Stăniloae”,
identificare recentă cu fișa analitică realizată de
specialista Elena Chiaburu, expert în Bunuri arheologice și istorico-documentare: carte veche și documente. Cum să nu te bucuri din plin, trăind satisfacția că tezaurul inestimabil ieșean se completează cu Aristofan – Comedii, Ediție princeps,
Veneția, 1498, tipografia Aldo Manuzio. În oglinda
paginii etalon citim: pentru text – număr de rânduri
variabil, cu caractere grecești de 146 puncte tipografice. Singurele ornamente (de factură tipografică) sunt frontispiciile și inițialele ornate.
Să ne amintim că Aristofan (456 și 368 î.Hr.,
Atena), poet și dramaturg, numit „Părintele comediei antice” este singurul scriitor din antichitate ale
cărui piese complete au ajuns până la noi, între care „Cavalerii”, „Norii”, „Viespile”, „Păsările”, „Lysistrata”, „Broaștele”. Temele sale preferate: democrația, tirania, teatrul filosofic, conflictele dintre cele
două cetăți rivale Atena și Sparta. Comediile sale
sunt de o mare frumusețe artistică, în variațiuni satirice pline de vervă și imaginație, pe teme politice
și culturale din antichitatea grecească. Acest incunabul a fost tipărit de marea figură a istoriei tiparului, Aldo Manuzio, fondatorul unei veritabile dinastii
de tipografi, creatorul faimoasei litere de tipar numită aldină. El a editat și imprimat 28 de ediții princeps după manuscrise originale sau după copii
bine cercetate ca filiație și fidelitate. Așa au apărut
la lumină opere ale lui Teocrit, Aristotel, Aristofan,
Juvenal, Petrarca, sau ale lui Catullus, Tucidides,
Sofocles, Herodot, Platon ș.a. În fișa analitică de
evidență, experta remarcabilă Elena Chiaburu precizează că incunabulul Aristofan – Comedii se prezintă cu o legătură ulterioară de coperți de carton
îmbrăcate în piele de culoare cafenie, cu ornamente aurite, cu câte o vignetă florală mică în plan central și în cele patru colțuri. Prețiosul volum a aparținut marelui mitropolit Veniamin Costachi, personalitate culturală marcantă, traducător, editor, organizatorul unor școli din Moldova, al Academiei Mihăi-
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Nicolae PEIU
UN DUET REMARCABIL: ION PILLAT ȘI MIRCEA STREINUL
vers ale lui Ion Pillat, dintre care 25 erau noi, iar două
au fost cele trimise anterior, tot cu dedicație, bucovineanului. Câteva texte (titluri) atașate unor ilustrații
purtând numele „Texte la o suită țărănească de Rudd
Rybiczka”, care apar în volumul Opera lirică 1929˝1939, publicat de Mircea Streinul în anul 1939, la tipografia „Mitropolitul Silvestru” din Cernăuți, pot fi
considerate în replică, prin laconism și sonoritate, tot
poeme într-un vers.
Prietenia dintre cei doi a continuat și în numărul
14 din 29 martie 1941, al publicației „Universul Literar”, număr dedicat lui Ion Pillat cu ocazia împlinirii
vârstei de 50 de ani, Mircea Streinul publică frumosul
articol intitulat „Ion Pillat. Notele unui cititor”. În acest
articol, lui Mircea Streinul, Ion Pillat „un mare prieten”,
îi amintește de „Cernăuții înnegurați uriașă cetate
peste cerurile Prutului; acolo numele lui Ion Pillat era
familiar în plimbările noastre prin pădurea Horecii, unde cărările mai păstrează urma pașilor lui Eminescu”.
Astfel, în acele plimbări, scrie în continuare bucovineanul, el obișnuia să citească prietenilor săi însoțitori
George Drumur și Rudolf Rybiczka din comentariile
lui la „poemele într-un vers” sau din volumul Satul
meu de Ion Pillat. Și poezia lui Pillat, „cu sunet ca argintul”, se înălța „ca un cântec în mirozna reavănă de
cimbru și sulcină, pe care boarea șoșotitoare a fagilor
imenși o mâna spre valea Prutului, ca s-o ducă tocmai la Cernăuca Hurmuzăcheștilor, al căror conac
adăpostise cândva pe Vasile Alecsandri, pe Kogălniceanu și pe Alecu Russo”.
În afară de această creație comună, pe cei doi
poeți îi mai leagă ceva. Printr-o nefericită coincidență,
dar și o mare pierdere pentru literatura română,
amândoi au murit în aceeași zi: 17 aprilie 1945, trecând către tărâmul poeziei eterne.
În continuare reproducem, preluând și grafia
originală, șaisprezece catrene din placheta lui Mircea
Streinul rezultate din această ilustră colaborare. În fiecare catren, primul vers prezentat cu litere italice
aparține lui Ion Pillat, iar celelalte trei, lui Mircea Streinul.

Următoarele catrene reprezintă o selecție
dintr-un inedit „duet”, prin care s-au împletit vocile a
două mari personalități ale literaturii române: Ion Pillat
(1891-1945) și Mircea Streinul (1910-1945).
Colaborarea dintre ei a început în anul 1936,
după ce Ion Pillat a publicat la editura „Cartea Româneascăˮ din București, placheta Poeme într-un vers,
cuprinzând 90 de miniaturi poetice, fiecare dintre ele
limitată la un singur vers, dispus pe o întreagă pagină.
În arhiva familiei Pillat se păstrează o carte poștală,
datată 14 mai 1936 și semnată Mircea Streinul, din
care reproducem: „Stimate Domnule Ion Pillat, vă
mulțumesc pentru volum. Vom scrie despre el. Dar nu
acesta este rostul prezentei cărți poștale. La volumul
D-vs. Poeme într-un vers am scris niște comentarii lirice. Aș vrea să tipăresc în curând aceste comentarii
sub titlul: Comentarii lirice în terține la poeme într-un
vers de Ion Pillat.
Ion Pillat a primit cu plăcere propunerea tânărului său confrate, originar din Bucovina, chiar dedicându-i ulterior, două noi poeme într-un vers. Mircea
Streinul s-a ținut de cuvânt. Mai întâi, în luna septembrie a anului 1936, în numărul doi al revistei „Țara
Șipenițului” (numită după societatea cultural-națională
omonimă) care apărea la Cernăuți, a publicat șapte
„comentarii” la poemele lui Ion Pillat. Apoi, către finele
anului a publicat placheta Comentarii lirice la poeme
într-un vers de Ion Pillat cu 12 gravuri de Rudolf
Rybiczka, la editura George Drumur, din Cernăuți.
Volumul cuprinde comentarii pentru toate poemele lui
Ion Pillat, inclusiv cele două care i-au fost dedicate, în
total 92 de catrene.
Exemplarul trimis lui Ion Pillat poartă dedicația:
„D-lui Ion Pillat această cunoaștere lirică la Poeme
într-un vers, care mi-au prilejuit cea mai frumoasă
muncă literară și mi-au vegheat tristețea de a fi om,
împreună cu omagiile mele (din partea) lui Mircea
Streinul. Cernăuți, într-a 29-a lui decembrie din 1936”.
Ulterior, în aceeași revistă „Țara Șipenițului” în
numărul 1-2 (ianuarie-aprilie) 1937, au fost publicate,
cu dedicația „lui Mircea Streinul”, 27 poeme într-un
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POEMUL ÎNTR-UN VERS

VECERNIE

Un singur nai, dar câte ecouri în păduri.
Și câte noi sonanțe în crudul verde-al serii
din fiecare frunză, când liniștea ți-o’nduri
ca naltele coline, pe care tac oierii.

Ca stropi de ploaie toaca, și clopotul furtună.
Isus, pășind pe valuri, dă serilor de știre
și-amurgul din zăvoaie azurul și-l adună,
Mariei să-i aștearnă culcuș de adormire.

PĂSTORUL MĂRII

MĂGĂRUȘ

Copilul gol mai cântă din fluier la delfini.
Nereu în mâlul verde coralieri visează
Cum sângeră pe valuri – și plouă cu lumini
de-azururi liniștite ca marea la amiază.

Stă cu urechi pleoștite, jupitul înțelept.
Ascultă’n amintire, deși-i atât de mic
și de-oboseală cade cu botu-i negru’n piept:
visează Rusalimul cu ramuri de finic.

ÎMBRĂȚIȘARE
Suia o viță de-aur pe negrul chiparos.
Luceafărul – pe frunte, pecetea veșniciei;
umbreau pe umeri aripi și laurul brumos
creștea solemn pe creștet tristețea bucuriei.

GOLFUL
A strâns albastru’n brațe și-l leagănă mereu.
Pătrunde’n unda aspră luceafăru’nserării
atunci, pe țărmuri trece necunoscut un zeu
și cântă blând în valuri din naiul depărtării

PAN

CIOCÂRLIA

Prin frunza rară țapul privește, faun trist.
Îl amăgește’n haturi sulcina amăruie
și cimbrul bate larguri spre cerul de-ametist,
din care’n alte ceruri miresmele mai suie.

Din praștia câmpiei lumina cântă sus.
Zâmbind copilăriei, pe grâie revărsată,
se-oprește s’o asculte din mersu-I’nalt Isus –
și-i dă să bea azurul din palma-I sângerată.

TRUP DE FATĂ

DESCĂLECĂTORII

O salcie mlădie cum e tulpina ei.
Amiezile o plouă cu-argint și depărtare, –
și-ai vrea s’o strângi în brațe, sărutul să i-l iei
din fiecare zâmbet înrourat cu soare.

Întâiul fum de sate și’n vale glas de câini.
De-abia-i arat pământul, dar oamenii-l sărută
adulmecând de-acuma aroma primei pâini
și coasa’ncep cu toții în gând să și-o ascută.

PASĂREA DIN BASM

CRĂCIUN

Sburau fazani de aur în focul din cămin.
Pe creștet coronițe piticii le-au adus
și gnomii bat în palme, când pajerele vin
cu umbre și cu visuri din țările de sus.

Se-oprise steaua, fânul în staul strălucea.
Dar se’ntrista Maria, simțind în ea ciudat
Că magul cel mai tânăr departele-aducea
Cu fraged iz de moarte în darul aromat.

PLAJĂ

ZILE ȘI NOPȚI

Nisip, taluzuri, spume și scoici – tu, nicăieri.
Pe unde trece valul, eu urma ți-o mai caut...
Sunt muzicantul, care descoperă’n tăceri
Suava notă stinsă a unui magic flaut.

Trecură ciute albe și’ntunecați ogari.
E vânătoarea asta sălbatecă și crudă
și-amurgul plin de sânge-i împroașcă pe hăitari...
La urmă numai moartea prin zări o să ne-audă

SEARĂ LA VORONEȚ

FRIZĂ

La sfinții’n zugrăveală amurgu’ngenunchia.
Luceafărul de seară cu plugul da pe sus
și se sfărma lumina grăunțelor de stea
pe umerii Mariei și-ai Domnului Isus.

De când îți legi sandala, s’au deslegat milenii
Dar meșterul mai doarme și piatra plânge’n soare
când flacăra amiezii mai flutură vedenii
de sânge și de aur pe vasta depărtare.

53

historia
magistra
vitae

Ioan-Aurel POP
DRAGOȘ VODĂ
Toți istoricii moderni îl consideră pe voievodul
maramureșean Bogdan adevăratul întemeietor al
Moldovei, iar pe Dragoș îl privesc ca pe un fel de
„locotenent” al regelui Ungariei, învăluit în legendă.
Cu toate acestea, letopisețul lui Grigore Ureche
nu-i atribuie niciun rol lui Bogdan în descălecat.
Cum se va fi întâmplat acest lucru? Este greu de
găsit, după atâtea secole, o explicație completă,
dar anumite indicii care să justifice concentrarea
opiniei publice din epocă asupra lui Dragoș descălecătorul există. Menționăm că, în cronica lui Ureche, interpolatorul Misail Călugărul a adăugat, la un
moment dat, după numele lui Dragoș cuvintele „ficiorul lui Bogdan Vodă”, fapt care a adâncit confuzia și i-a făcut pe unii intelectuali romantici din
secolul al XIX-lea să creadă că era invers: Bogdan,
care îi succedase lui Dragoș, fusese fiul acestuia.
Toate acestea erau ipoteze și chiar plăsmuiri.
Dar să revenim la Dragoș și la urmașii lui.
Primul autor sau istoric român care dă detalii despre întemeierea Moldovei și pe care – din obișnuință și prin tradiție – îl numim în chip greșit cronicar
a fost Grigore Ureche. Nu era istoric de meserie,
dar, în secolul al XVII-lea, nu existau încă istorici
profesioniști (care să fi studiat istoria ca specialitate
în universități și care să trăiască de pe urma studiilor lor de istorie). Chiar dacă istoria sa (numită în
epocă „letopiseț”) este, în parte, o compilație în care au intervenit ulterior și alți autori, ea rămâne opera lui Ureche și are un grad ridicat de credibilitate.
Autorul pornește din timpuri aproape imemoriale,
când țara se chema „Schithia”, ajunge la stadiul
acesteia de „Flachia”, din „letopisețile latinești” și, în
fine, se oprește mai mult la momentul de început al
Țării Moldovei propriu-zise. În esență, este vorba,
însă, despre două întemeieri (numite „descălecaturi”): descălecatul dintâi, de la împăratul Romei
(„Râmului”) și cu oștile Romei (povestea „hatmanului râmlenesc” Flacus – un fals medieval – este respinsă pentru Moldova) și descălecatul de-al doilea,

al românilor ardeleni. Primul descălecat s-a risipit
demult – spune Ureche – dar urmele sale trainice
au rămas, întrucât noi, românii, „de la Râm ne tragem și cu ale lor cuvinte” ne este alcătuită limba.
Evident, despre descălecatul al doilea (cel medieval) autorul are mai multe date: acesta s-a făcut cu
„păstorii de la Ardeal, ce să chiiamă Maramoroș”,
deopotrivă în ambele principate române, întrucât
demult Moldova și Țara Muntenească nu au fost
despărțite, ci au fost „tot un loc și o țară”; doar momentele „descălecării” nu au fost concomitente, în
sensul că „păstorii” pomeniți au „descălicat” la munteni „mai dintăi” și la moldoveni „mai pe urmă”. Remarcăm la Grigore Ureche ideea unității străvechi
dintre Țara Românească și Moldova (și Transilvania), preluată apoi și explicată de întreaga istoriografie românească de marcă, de la Dimitrie Cantemir până la Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu
sau Șerban Papacostea.
Detaliile pentru episodul din Moldova sunt,
natural, mai multe: Umblându păstorii de la Ardeal,
ce să chiiamă Maramoroş, în munți cu dobitoacile,
au dat de o hiară ce să chiamă buor şi după multă
goană ce o au gonit-o prin munți cu dulăi, o au
scos la șesul apei Moldovei. Acolea fiindu și hiara
obosită, au ucis-o la locul unde să chiamă acum
Buorénii, daca s-au discălicat sat. Şi hierul ţării sau
pecetea cap de buor să însemnează. Și căţeaoa cu
care au gonit fiara acéia au crăpat, pre carea o au
chiemat-o Molda, iară apei de pre numele căţélii
Moldii, i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii, Moldova.
Ajijdirea și țării, di pre numele apei i-au pus numele
Moldova. În continuare, inclusiv în completările făcute de interpolatori, mai apar amănunte sau chiar
corecturi. De exemplu, fiara este numită „dzimbru”,
numele de Moldova ar veni nu de la „cățea”, ci de
la numele unei „țânci” Molda, înecate în acea apă,
vânătorii s-ar fi întors înapoi în „Maramurăș”, craiul
unguresc sub care s-ar fi întâmplat totul, inclusiv
gonirea tătarilor dincolo de Nistru, se chema „Las-
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lău” (adică Ladislau sau ungurește László). Mai importantă este următoarea completare: Într-acei păstori ce au nemeritu locul acesta, fost-au și Dragoș,
carile au venitu de la Maramoroş, carile să vediia și
mai de cinste și mai de folos decâtu toți, pre carile
cu toții l-au pus mai mare și purtătoriu lor. Un interpolator (Misail Călugărul) spune de-a dreptul că pe
Dragoș „l-au pus domnu”, că acel „cap de hiară”
numit „dzimbru” l-a făcut „peciate Țărâi Moldovei”,
adică stemă, „de trăiește pân-astăzi, de să pune
pre cărți ce poroncește domnul” (documente).
Domnul acesta dintâi, Dragoș, ar fi domnit doi ani,
iar domnia lui ar fi fost „ca o căpitănie”, fără „așezare bună”, mai ales că „fu pre scurtu viiața domnului
dintâi”. După Dragoș Vodă ar fi urmat „fiiu-său” Sas
Vodă și ar fi domnit patru ani, apoi fiul acestuia
„Lațco Vodă” pentru opt ani și apoi Bogdan Vodă
pentru alți șase ani. Legat de cronologie („însemnarea anilor”), se arată că aceea „a scriitorilor noștri
nu să tocmește cu a streinilor”, că anul din letopisețul moldovenesc pentru „cându au stătut domn Dragoș Vodă” este 6867 (de la Facerea Lumii, adică
1359, de la Nașterea Domnului), iar în „letopisețul
streinilor” scrie că în 6867 era domn un Ștefan Vodă. De aici vin o seamă de controverse prelungite,
a căror detaliere nu-și are locul aici.
Nu insistăm nici asupra cronologiei primilor
domni ai Moldovei din secolul al XIV-lea, întrucât
aceasta necesită noi studii aprofundate și, poate,
noi izvoare. Nici compararea datelor din primele letopisețe moldovenești cu cele din cronicile sau
mărturiile documentare din Transilvania și Ungaria
nu este de foarte mare ajutor în acest sens. Astfel,
o diplomă emisă de regele Ludovic I (1342-1382),
la 20 martie 1360, face referire la nobilul român
maramureșean „Dragoș, fiul lui Gyula”, ale cărui
fapte de credință erau răsplătite de suveran prin
dania satelor Slatina, Breb, Copăcești, Desești,

Hărnicești și Sat-Șugatag, din Maramureș. Aceste
așezări sunt precizate ca fiind „sate românești”
(villas Olachales), iar Dragoș este numit „credinciosul nostru român” (fidelis Olachus noster). Satele
se prezintă ca „danie nouă” (în sens de act înnoit
de donație), ceea ce înseamnă confirmare și arată
că donatarul le stăpânea din vechime, dar că nu
avusese act de dăruire de la rege pentru ele sau că
avusese asemenea act doar de la un predecesor al
lui Ludovic I. De asemenea, acest Dragoș, fiii și
moștenitorii săi sunt înnobilați sau li se întărește, cu
această ocazie, calitatea de „nobili adevărați, dintâi
și firești ai regatului nostru”. Mai important pentru
tema noastră este motivul acestei răsplăți regești:
credincioasele servicii, „în multe treburi și războaie”
ale regelui, făcute de Dragoș „și mai cu osebire în
reașezarea țării noastre moldovene”, în care i-a întors la dreapta credință față de Ludovic I „pe mai
mulți români răzvrătiți” de la est de Carpați. Documentul, fiind emis în luna martie a anului 1360,
vorbește cu siguranță despre evenimente din anul
precedent, 1359, pentru că războaiele nu se purtau
în acele timpuri iarna. Prin urmare, în 1359, un fost
cnez din Maramureș caracterizat acum drept nobil
credincios al suveranului ungar, intervenise cu oaste în Moldova pentru a potoli o revoltă a românilor
de acolo, îndreptată contra regelui respectiv. Lucrurile s-ar potrivi până la un punct cu datele interne
ale letopisețelor moldovenești: Dragoș Vodă „și a
lui ceată”, credincioșii regelui ungar, au descălecat
la 1359 din Maramureș spre răsărit, dincolo de
munți. Dar potrivirea se oprește aici, pentru că, în
acord cu această diplomă, Moldova era sub suzeranitate ungară înainte de 1359, din moment ce românii moldoveni se răzvrătiseră cândva – tot atunci
sau mai devreme – contra lui Ludovic I. „Reașezarea țării Moldovei” de către Dragoș și oastea sa înseamnă, de fapt, restaurarea egidei ungurești aco-
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lo, ceea ce presupune că instaurarea acestei egide
se făcuse anterior. Dragoș din opera lui Ureche (a
interpolatorilor lui) și din letopisețele mai vechi (de
la Ștefan cel Mare sau chiar de dinainte) nu poate
să fie același cu Dragoș pomenit în documentul
emis la 20 martie 1360, din mai multe motive: nobilul Dragoș are doi fii numiți Gyula și Lad (dăruiți și
ei, alături de tatăl lor, cu pomenitele moșii maramureșene), spre deosebire de Dragoș Vodă care îl are
pe Sas ca fiu și urmaș; Dragoș portretizat la 20
martie 1360 a fost în Moldova, dar nu a rămas acolo, ci s-a întors îndată în Maramureș; Dragoș cel
venit să potolească răscoala nu era nici păstor și
nici vânător, ci nobil român de origine cnezială; el
nu fusese niciodată voievod al Maramureșului și nu
s-a mutat niciodată la răsărit de munți.
Ce se poate alege cu siguranță din toate
aceste informații disparate și contradictorii? Mai întâi, trebuie acceptat că datele izvoarelor documentare sunt mai sigure (mai credibile) decât cele din
izvoarele narative, pentru că primele sunt destinate
utilității din epocă și nu au finalitate istorică. De
asemenea, toți istoricii știu că sursele contemporane evenimentelor sunt mult mai aproape de adevăr
decât cele posterioare. Or, diploma din 20 martie
1360 este un izvor documentar făcut ca să arate un
drept de atunci al unui nobil român și nu ca să
preamărească pe cineva pentru viitor. În acest fel,
față de istoria lui Ureche, scrisă la aproape trei secole de la momentul 1359, documentul latin menționat devine mult mai credibil. Cu toate acestea,
datele acestui document sunt foarte sărace și nu
ne luminează prea mult. Cert este că, după atâta
timp trecut de la „descălecatul” lui Dragoș, lucrurile
s-au amestecat și disipat foarte mult în memoria
colectivă și că adevărul și legenda au ajuns să se
împletească. Rămâne sigur, însă, în toate acestea,
„descălecatul” unor români din Maramureș în Moldova, cândva, înainte de 1359. Probabil că aceste
treceri dintr-o parte în alta a Carpaților Orientali
erau chestiuni curente, ele petrecându-se destul de
des. Se poate ca fluxul românilor dinspre vest spre
est să fi fost ceva mai intens, pentru că presiunile
stăpânirii ungare în Transilvania și Maramureș deveniseră mai grave după 1300 și pentru că inamicii
atacau Transilvania și Ungaria dinspre est spre
vest, adică dinspre Moldova. De aceea, oști strânse din Ungaria și Transilvania-Maramureș, formate
inclusiv din români, treceau munții ca să lupte cu
posibilii atacatori (după 1242, mai ales cu tătarii)
acolo, ca să nu-i lase să pustiască zonele intracarpatice. Firește că românii maramureșeni participanți la aceste lupte nu erau nici păstori și nici vânători, ci luptători, conform calității de bellatores a
feudalilor (deopotrivă a celor de model românesc,
numiți cnezi/ voievozi și a celor de model ungar,

numiți nobili). Se mai știe că regele Ludovic I a decis la un moment dat – tot cu scopul de face o stavilă în afara regatului său contra acestor jefuitori –
să întemeieze o marcă de apărare a regatului său
la est de Carpați. Se poate ca aceasta să fi avut în
frunte un nobil român numit Dragoș – ridicat ca voievod de românii din Moldova – dar nu putem ști cu
certitudine despre care Dragoș din Maramureș a
fost vorba. Împreună cu acest Dragoș, fiul lui Giula
(pe care nu-l putem identifica sigur nici cu Dragoș
din Bedeu), se vor fi așezat printre moldoveni și
unii maramureșeni de rând, agricultori și, mai ales,
păstori. S-a apreciat, pe bună dreptate, că „ceata”
lui Dragoș nu putea avea mai mult de 100-200 de
familii de cnezi maramureșeni, cu oamenii lor de
rând, cu oamenii lor de casă, cu supuși de-ai lor. În
total nu au fost mai mulți de 500-1000, din mai multe motive. Conform datelor pe care avem azi, Țara/
Voievodatul Maramureșului avea pe la 1300 cam
10 000 de locuitori risipiți pe circa 10 000 de km pătrați (densitatea medie fiind cam un locuitor pe km
pătrat). Nu trebuie uitat că Maramureșul istoric (din
care două treimi fac parte azi din Ucraina) era
atunci acoperit atunci cu păduri în proporție de circa 75-80%). Țăranii maramureșeni trăiau, în consecință, mai mult din păstorit, adică din creșterea
animalelor (mai ales a oilor), iar nobilii (cnezii),
când nu luptau în războaie sau între ei, mergeau la
vânătoare. Astfel, legenda a făcut din luptătorii veniți să-i combată pe tătari, păstori și vânători, ceea
ce era parțial adevărat, în sensul că ei erau și una
și alta. Interesant este faptul că Ureche consideră
Maramureșul de pe la 1350 drept parte a „Ardealului”, când, în fapt, el era „țară” ori voievodat separat
(încă netransformat efectiv în comitat). Ultima alegere de voievod al Maramureșului în cadrul adunării cnezilor țării, este consemnată la 1349. Spre
deosebire de Transilvania (încadrată mai timpuriu
în Regatul Ungariei), voievodul Maramureșului era
încă, la jumătatea secolului al XIV-lea, ales de localnici și confirmat de rege. Această plasare a Maramureșului în „Ardeal” trebuie să fie o actualizare,
o proiectare în trecut a ceea ce se petrecuse după
1541, când voievodatul Transilvaniei își dublase
suprafața și populația (cuprinzând și Maramureșul)
și se transformase în principat.
„Descălecatul” lui Dragoș – care, indiferent
de identitatea sa, nu deținuse titlul de voievod al
Maramureșului – a fost un proces politic și militar și
nu demografic. Cu alte cuvinte, românii din Maramureș nu au „colonizat” Moldova, care avea o populație românească numeroasă și structuri politice
proprii, unele de sine stătătoare, altele sub tutelă
tătară, polonă, ungară. Dragoș a dat impuls unui
proces de agregare statală pe care-l vor continua
Bogdan și urmașii acestuia.
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Dumitru VITCU
REGULAMENTUL ORGANIC AL MOLDOVEI ÎNTR-O NOUĂ EDIȚIE
Ieșirea societății românești extracarpatice din
tunelul veacului fanariot a fost marcată, dintr-o mai
largă perspectivă (istorică și politică, juridică și administrativă), de materializarea unui proiect legislativ creionat imediat după încheierea convenției
ruso-turce de la Akkerman, din anul 1826, reluat,
dezbătut și elaborat în anii vremelnicei ocupații armate țariste a Principatelor Române, sub titlul generic Regulamentul Organic, unul pentru Moldova,
celălalt, pentru Țara Românească. Primul așezământ constituțional românesc, situat undeva în zona de interferență a premiselor și consecințelor
modernității, a constituit și continuă să fie o temă istoriografică pe cât de generoasă și de incitantă
ideatic, pe atât de controversată și expusă prejudecăților. Acestea din urmă își au sorgintea în reacția
bine motivată a contemporanilor, care, diferențiat
totuși, au supralicitat până la absolutizare rolul Rusiei în elaborarea și aplicarea Regulamentului, îndreptând discursul analiștilor, cu oarecare predilecție, spre excesiva-i politizare.
Prima ediție completă a Regulamentului Organic moldovean, cuprinzând atât textul primar al
legiuirii intrată în vigoare de la 1 ianuarie 1832, cât
și modificările ulterioare înscrise în versiunea ei finală din anul 1835, am publicat-o, în anul 2004, la
aceeași prestigioasă editură ieșeană, în colaborare
cu regretatul dascăl și coleg Gabriel Bădărău. Împreună, am beneficiat, atunci, de prețioasele consilii primite din partea venerabilului coleg, dr. Corneliu Istrati, unic supraviețuitor al unei echipe mixte de
cercetători de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”
al Academiei și de la Arhivele Statului din Iași, care-și asumaseră proiectul unei ediții critice a Regulamentului, proiect rămas, din păcate, nefinalizat,
încă de la sfârșitul deceniului șase al trecutului
veac. Urmând îndemnului primit din partea celei
mai autorizate voci a echipei primare, profesorul,
istoricul și juristul Constantin C. Angelescu, care
mi-a pus la dispoziție – înainte de a părăsi această

lume – arhiva acestui proiect științific și, împreună
cu cei doi colegi, trecuți între timp și ei în amintire,
am izbutit să aducem în lumina tiparului o lucrare
ce a stat, nemeritat, mult prea îndelungată vreme,
în întunericul sertarelor.
Valoarea excepțională a primului așezământ
constituțional modern din spațiul românesc extracarpatic, numit cu îndreptățire și protoconstituție a
Principatelor, cumulată cu persistența unor clișee
interpretative mai vechi, sau mai noi, generatoare
de polemici exterioare domeniului și problematicii
intrinseci, dar și cu dimensiunea parcimonioasă
(proprie cărții științifice, îndeobște) a tirajului primei
ediții, reclamă reluarea și actualizarea unui text juridic, ilustrând – într-o fericită expresie a unui recunoscut specialist în domeniu – „drumul parcurs de
știința și gândirea politică românească de la generația lui Mihail Cantacuzino și Enăchiță Văcărescu,
la cea a lui Barbu Știrbei și Mihail Sturdza” (Vlad
Georgescu, Ideile politice și iluminismul în Principatele Române, 1750-1830, București, Editura Academiei, 1972, p. 184).
Fără a mai stărui asupra falselor controverse
ce i-au însoțit destinul de-a lungul timpului, reductibile la opinia că Regulamentul Organic n-ar fi fost o
„plantă indigenă” și că s-ar fi datorat administrației
rusești a Principatelor Române în vremea ocupației
militare țariste a acestora (1828-1834), opinie dezavuată, succesiv, prin vocile autorizate ale unor
cunoscute personalități politice, culturale și științifice din contemporaneitate până la zi (Nicolae Suțu,
Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu,
Dumitru Brătianu, A.D. Xenopol, I.C. Filitti, Nicolae
Iorga, Paul Negulescu, Constantin C. Angelescu,
Tudor Drăganu, Vlad Georgescu, Gh. Platon ș.a.),
apreciem că legiuirea se înscrie pe linia de continuitate a unor năzuințe și eforturi interioare, generate
de cerința imperativă a societății românești de a se
transforma, de a se moderniza, în deplin acord cu
spiritul veacului. Iar faptul că Regulamentul a fost
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proiectat, elaborat și pus în aplicare la comandă și
sub strictă supraveghere externă, rusească în
esență, dar și turcească prin efectul suzeranității recunoscute, în împrejurări vitrege pentru Principate,
nu i-a diminuat nici substanța și nici capacitatea de
influență asupra mijloacelor și a forțelor politice interne, menite sau capabile să-și asume responsabilitatea construcției moderne în imediată perspectivă.
Dar, ceea ce a trecut, poate, mai puțin observat în cuprinsul opiniilor exprimate, al analizelor și
evaluărilor teoretice de până acum, ori a prilejuit
doar mențiuni pasagere în legătură cu structura
identică a celor două Regulamente elaborate la
București și Iași, pentru Țara Românească și, respectiv, pentru Moldova, este contribuția lor deosebită la procesul unificării, pe cale legislativă, a
Principatelor surori și la deschiderea căii ireversibile spre crearea statului național român modern.
Pentru că, dincolo de factorii istorici îndeobște cunoscuți și recunoscuți ai unității etnice, lingvistice,
culturale și spirituale românești, Regulamentul Organic a marcat, prin perfecta similitudine a concepției în faza de proiect, conservată și în produsul
finit, primul pas instituțional, ferm și durabil, în procesul construcției naționale, asigurând o evoluție
cvasiidentică a societății românești extracarpatice,

pe temeiul unității legislative a Principatelor. Următorii pași aveau să vină și să consacre unitatea lor
vamală, de la 1 ianuarie 1848, apoi cea politică, la
24 ianuarie 1859 și, în final, cea administrativă, prin
fuziunea celor două Adunări (de la Iași și București)
într-una singură, Parlamentul României, la 24 ianuarie 1862, semnificând, laolaltă, fundamentarea
statului național român modern.
De aceea, apreciem că reeditarea unui asemenea așezământ constituțional – elogiat, dar și
contestat în chip diferențiat de contemporani, cu
ecouri nestinse în timp și spațiu – în anul care marchează împlinirea a 190 de ani de la intrarea acestuia în vigoare, reprezintă nu doar un simplu act de
cultură istorică, juridică și politică, ci și o strălucită
oportunitate intelectuală de pătrundere în tainele
procesului complex și anevoios al modernizării societății românești, de înțelegere deplin nuanțată a
factorilor obiectivi și subiectivi care i-au impus ritmul sau cadența și, nu în ultimul rând, de identificare a năzuințelor, versus împlinirilor, specifice mentalului „oamenilor începutului de drum”. Ar mai fi,
poate, de adăugat și precizarea că unele dintre
principiile care au stat la baza elaborării Regulamentului Organic, în urmă cu aproape două secole, paradoxal (prin raportare la epocă și împrejurări), nu și-au pierdut nici astăzi actualitatea. Cititorul atent, nu neapărat și specialist în domeniu, lesne le va repera.
Mulțumind Editurii Junimea din Iași pentru
asumarea reeditării unei lucrări ce n-ar trebui să
lipsească din bibliotecă oricărui jurist, indiferent de
experiență, statut social sau rang profesional, ori
din arsenalul didactic al viitorilor profesioniști ai
dreptului, sunt încredințat că și noua ediție a Regulamentului Organic al Moldovei va suscita interesul
variilor categorii de cititori, dornici a cunoaște și
aprofunda faptele înaintașilor, ale celor care – în
circumstanțe politice deloc prietenești – au căutat și
găsit cele mai potrivite soluții problemelor complexe
ale construcției și dezvoltării statului național român
modern.
Ediția de față a Regulamentului reproduce în
integralitate și într-o formă atent revizuită textul
primei ediții, cu respectarea structurii inițiale a părților componente și cu rectificarea micilor erori de
transcriere sau a inconsecvențelor constatate în urma confruntării cu manuscrisul colaționat de regretatul profesor, istoric și jurist, Constantin C. Angelescu, dar și cu speranța că alte potențiale imperfecțiuni formale, scăpate vigilenței editorului, nu vor
afecta valoarea de ansamblu a lucrării și nici interesul viitorilor beneficiari, cititorii.

Matei VIȘNIEC oferă autografe
la Standul JUNIMEA-SCRIPTOR.
BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. FotoLV
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Ion ŢURCANU

(Chişinău)

VIITORUL OMENIRII ȘI SPIRITUL VECHIULUI MÜNCHEN
În urmă cu peste șaptezeci de ani, Bertrand
Russell publica un eseu cu titlul profetic Viitorul
omenirii, care însă în anii care au urmat, chiar dacă
nu a fost uitat cu totul, în orice caz nu i s-a acordat
nici pe departe atenția cuvenită. Va fi fost de vină,
poate, relativa stabilitate a lumii după cel de-al Doilea Război Mondial în condițiile unui progres general economic, tehnic și cultural, dacă nu, mai degrabă, pur și simplu credința oamenilor că, în timp, viața lor trebuie și poate să fie mai sigură și mai bună
și deci nu avea nici un rost să-și facă griji în această privință.
În acea lucrare, modestă ca proporții, dar extrem de instructivă ca observație asupra stării lumii
la mijlocul secolului al XX-lea și la perspectivele
acesteia sub aspectul securității globale, celebrul
savant englez schița trei scenarii privind posibila
evoluție a omenirii într-un viitor mai mult sau mai
puțin îndepărtat. Primul scenariu se referea la dispariția vieții pe pământ, al doilea viza întoarcerea la
barbarie ca rezultat al scăderii catastrofale a populației, iar cel de-al treilea presupunea unificarea lumii sub un singur guvern, care ar fi deținut controlul
asupra tuturor armelor de nimicire în masă. Felul
cum a evoluat omenirea în cele peste șapte decenii, care s-au scurs de la publicarea acelui eseu,
confirmă aproape în totalitate valabilitatea fiecăreia
din cele trei previziuni. Într-adevăr, deteriorarea
progresivă și rapidă a mediului natural poate duce,
în cele din urmă, la dispariția oricărei forme de viață
pe pământ, la fel cum e posibilă și o involuție a lumii înapoi spre barbarie, ca urmare a reducerii
populației planetei la un număr foarte redus de indivizi singuratici, sortiți să rătăcească, dezorientați
și neajutorați, în junglele și pustiurile care urmau să
înghită necuprinsele zone civilizate de odinioară.
De altfel, întoarcerea la barbarie poate fi provocată
și de deteriorarea gravă a medului, fenomen care
are loc chiar sub ochii noștri.

Cât privește cel de-al treilea scenariu, adică
posibilitatea ca, după o confruntare dură și îndelungată dintre două și mai multe puteri, una din ele
să iasă învingătoare și să asigure controlul asupra
armelor care ar amenința securitatea omenirii, mărturii convingătoare sunt atât perioada Războiului
Rece din anii᾽50-᾽80 ai secolului trecut, cât și disensiunile dintre principalele puteri ale lumii din zilele noastre. Este adevărat că, față de momentul
publicării eseului lui Russell, între timp fenomenul
respectiv a căpătat două nuanțe noi, care îl face să
fie văzut puțin altfel, fără să-i anuleze însă validitatea ca idee generală. În primul rând, în anii care au
urmat, conflictul dintre cele mai mari puteri a ajuns
să presupună utilizarea armelor nucleare, ceea ce
însă exclude obligativitatea victoriei unei singure
puteri; dimpotrivă, noul element admite posibilitatea
distrugerii reciproce a factorilor aflați în conflict. În
al doilea rând, față de situația de la sfârșitul anilor
՚40 și începutul anilor ՚50 ai secolului trecut, când
confruntarea care ar fi trebuit să ducă la instaurarea controlului unei singure puteri asupra armamentului viza doar două țări, și anume Statele Unite și Uniunea Sovietică, astăzi există și o altă superputere, China, ceea ce modifică esențial datele
problemei și sub acest aspect. Și asta fără să mai
luăm în calcul faptul că mai sunt și alte țări care dispun de arma nucleară sau sunt pe cale de a o obține. Totuși este evident că nici aceste noutăți nu
anulează ideea că securitatea lumii depinde de
faptul în ce măsură una din aceste puteri ar putea
asigura controlul asupra armamentului de distrugere în masă. Dar tot atât de neîndoielnic este și faptul că nu e totuna căreia din aceste puteri i-ar reveni această misiune de importanță vitală pentru
omenire. Una e ca sarcina respectivă să revină
unei țări cu solide tradiții democratice, cum este
SUA, și cu totul alta e dacă un astfel de rol i-ar reveni Rusiei sau Chinei, țări care nu cunosc o astfel
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de tradiție și se caracterizează prin regimuri politice
autoritare, care promovează o politică externă
agresivă. Era firesc ca, la vremea sa, Russell să fi
optat pentru SUA, la fel cum, în zilele noastre, oricine ține la pace și la ordine în lume să aibă aceeași părere.
Făcând abstracție deocamdată de primele
două scenarii, menționate mai sus, care, deși nu
sunt de neglijat, totuși nu par să afecteze destinul
omenirii într-un timp apropiat, să vedem cum se
arată în lumea de astăzi cel de-al treilea scenariu.
Nu mă refer însă la confruntarea finală dintre marile
puteri, care vizează viitoarea securitate a lumii și
posibilitatea unificării acesteia sub o singură autoritate, ci la faptul cum și în ce măsură relațiile actuale
dintre aceste puteri afectează securitatea țărilor
mai mici din zona lor de influență. Fenomenul poate fi urmărit foarte bine pe exemplul războiului din
Ucraina.
Inițial, nici o țară occidentală și desigur nici
SUA, nu se arăta dispusă să sară în ajutorul ucrainenilor, cum nu au făcut-o nici în momentul în care
Rusia a ocupat Crimeea. Câtă vreme acestea nu
aveau nici un indiciu sigur că Kievul ar fi putut opune o oarecare rezistență invaziei rusești, nu vedeau
nici un motiv ce le-ar fi îndemnat să-și strice, pentru
asta, relațiile cu Rusia. Spre surprinderea tuturor
însă, ucrainenii chiar de la început au dat invadatorilor riposta pe care n-o așteptau nici aceștia și nici
occidentalii. Și atunci, după puțină ezitare, principalele țări-membre NATO și mai cu seamă SUA au
hotărât să ia apărarea Ucrainei, evident, nu prin
implicare directă, ci prin acordarea de ajutor, e adevărat că destul de consistent, și anume cu sume
importante de bani, cu armament de ultimă generație, cu variată asistență umanitară. În paralel, a fost
încurajată și susținută pe toate căile posibile ajutorarea marilor fluxuri de refugiați din țara atacată de
Rusia agresoare. Astfel, Ucraina pe care imperativul supraviețuirii a determinat-o să facă maximum
posibil pentru a zădărnici planurile agresorului, a
devenit, în viziunea SUA, un important factor de
erodare a potențialului militar al Rusiei, de slăbire a
ei și de reținere a elanului său expansionist, și poate, în perspectivă, de reducere a acesteia la statutul de țară de mâna a doua. A fost firesc să fi fost
auzite voci care să susțină că Ucraina devenise
corpul de avangardă al NATO în confruntarea
acesteia cu Rusia, ba, după unii, că chiar era mai
activă și mai eficientă în această privință decât oricare țară-membră NATO.
Nu este o noutate că Rusia a fost întotdeauna, așa cum este și acum, un pericol pentru pacea
și stabilitatea în Europa și în lume, de aceea este
binevenită orice acțiune care poate diminua și, în
final, exclude acest pericol. Dar tendința puterilor

democratice occidentale de a rezolva această problemă prin eschivare de la implicare directă, prin
folosirea unor factori din afara lor, care să nu le tulbure liniștea și bunăstarea, nu poate aduce rezultatul scontat. Chiar în cazul dorit de toată lumea, că
Ucraina va ieși învingătoare în acest război, nu
există nici o garanție că Rusia va dispare ca sursă
a instabilității și agresiunii. Din păcate, din motive
asupra cărora nu pot să insist în acest articol, conducerile pe care le-a avut Ucraina în toți cei peste
treizeci de ani de la proclamarea independenței nu
par să se fi sinchisit deloc de necesitatea creării
unei puternice armate naționale, capabile să se
opună cu eficiență agresiunii ruse. Dacă totuși, din
nenorocire, Rusia va reuși să-și afirme stăpânirea
asupra Ucrainei, ceea ce nu este deloc exclus,
atunci Europa se va confrunta cu o adevărată catastrofă – politică, militară, umanitară. În plus, vor
crește foarte mult tensiunile militar-politice la nivel
global. Și asta mai cu seamă din cauza că o parte
a țărilor prospere europene nu pot admite să împartă măcar cât de cât cu ucrainenii nenorocirea
acestora. Dimpotrivă, nedorind să renunțe la gazul
și petrolul rusesc pentru a nu-și afecta traiul lor comod, acestea susțin masiv, cu sume mari de bani,
agresiunea. În vorbe, într-o oarecare măsură și prin
unele sancțiuni, aceste țări parcă ar condamna și
pedepsi agresorul, dar în fapt îl încurajează înzecit
și însutit.
Această situație amintește de conciliatorismul
anglo-francez de tristă faimă din ajunul celui de-al
Doilea Război Mondial în raport cu Germania nazistă. Pe de o parte liderii politici englezi și francezi
condamnau agresiunea nazistă, dar pe de altă parte căutau să facă pe placul lui Hitler în speranța
deșartă că astfel îl vor putea determina să se ogoiască și să renunțe la noi pretenții teritoriale. În timpul cârdășiei de la München, de la sfârșitul lunii
septembrie 1938, ei au mers în această pornire lașă și oarbă până acolo, încât i-au dăruit führerului o
parte a Cehoslovaciei, pentru a-l „îmbuna” și „cuminți”, ceea ce, în fapt, a echivalat cu o încurajare a
agresiunii acestuia, îndemnându-l să anexeze mai
întâi întreaga Cehoslovacie, apoi să cucerească și
alte teritorii.
La fel procedează astăzi acele țări din Europa Occidentală, care verbal, propagandistic, condamnă războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar în fapt, prin refuzul de a renunța la gazul și
petrolul rusesc, încurajează agresiunea. Dacă Putin va reuși să distrugă Ucraina, grație acestei susțineri indirecte din partea acestor țări, el nu se va
mulțumi cu atât, ci va merge mai departe, cum a
dat de înțeles în repetate rânduri, încercând deocamdată să refacă fostul imperiu sovietic. Pentru
că filistinul acestei părți a bătrânei Europe, sclero-
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le de mărime medie, nu sunt în stare să-și asigure
libertatea. Mereu se va găsi un vecin agresiv, ca
Rusia, care, sub pretextul că nu-și poate asigura
securitatea decât numai punând stăpânire pe teritoriile din jurul lui, va lua toate măsurile ca să-și realizeze această pretenție. Dacă însă va ști că astfel
de pofte sunt dezaprobate și sancționate imediat
de cineva mai puternic, va fi forțat să renunțe la ele.
Deocamdată însă, până să se ajungă la condițiile care ar putea crea cadrul necesar pentru realizarea celui de-al treilea scenariu formulat de Russell, cazul dramatic al Ucrainei pune cu o acuitate
fără precedent problema securității colective și, în
cadrul ei, a securității unor țări aparte, care au nevoie mare de ajutor pentru a se apăra de agresorii
din afară. De când e lumea, mințile cele mai luminate, dând expresie aspirațiilor firești, nepronunțate
însă cu glas tare ale maselor populare dintotdeauna și de pretutindeni, au insistat cu toată puterea
lor de convingere asupra creării unei comunități care să asigure această securitate. Dar la fel ca în
cazul exacerbării egoismelor individuale, supralicitarea intereselor unor țări aparte, de obicei ale celor
mai avute și mai puternice, a zădărnicit de fiecare
dată realizarea acestui obiectiv de importanță capitală pentru omenire. Obiectivul însă a fost mereu
actual, iar astăzi e mai actual ca oricând. El impune
sarcina construirii unei noi ordini mondiale, astfel ca
imperativul securității să excludă pentru totdeauna
situațiile în care inviolabilitatea și libertatea unora ar
fi jertfite pentru bunăstarea și comoditatea altora, ci
să vizeze toate țările în egală măsură, indiferent de
mărimea, bogăția și puterea lor.

zată, pierdută în beatitudine și amnezie istorică, nu
poate renunța la nici una din deliciile unui trai liniștit
și îmbelșugat în schimbul ajutorării unei țări cucerite și devastate de un agresor, acțiunile căruia de
fapt afectează foarte negativ întreaga lume.
Lumea contemporană este globalizată mai
mult ca oricând și procesul acesta devine ireversibil
și din ce în ce tot mai pronunțat. Țările, la fel ca indivizii, nu sunt și nu pot fi egale între ele, în pofida
faptului că adevărata lor fericire presupune o situație contrară. Acestea sunt legate între ele printr-o
mulțime de relații de tot felul. În cele din urmă, evoluția lor în cadrul unor astfel de relații va duce în
mod obiectiv la dominarea câtorva țări și, poate, în
final a unei singure țări asupra tuturor celorlalte,
tendință care va veni să confirme cel de-al treilea
scenariu al lui Russell cu privire la viitorul omenirii.
Dacă această evoluție va avea ca rezultat asigurarea unei stabilități și a unei securități în lume, cum
este de așteptat, atunci procesul respectiv nu poate
fi apreciat altfel decât ca unul extrem de benefic, cu
condiția obligatorie ca oamenii să aibă o viață de
care să fie mulțumiți. Tocmai de aceea demagogia
antiglobalistă, proferată în variate medii de tot soiul
de propagandiști populiști, pe cât de reacționară,
pe atât de gratuită, nu are cum să se opună serios
acestui proces. În mod ușor explicabil, nimeni nu
vrea să fie stăpânit de cineva, dar logica conviețuirii
umane, atât în țări aparte, cât și în plan global, nu
recunoaște libertățile neîngrădite, fapt determinat,
până la urmă, de natura umană, ceea ce, în condițiile lipsei unor garanții sigure și permanente în privința securității, îl face nu doar inevitabil, ci pur și
simplu necesar. Țările mici, întâi de toate, dar și ce-
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Eugen URICARU
BUZĂU
Orașul și ținutul Buzăului au o aură de mister, legendă și notorietate culturală asemănătoare
cu Hațegul, Bârsa ori Ținutul Sucevei. Să mă explic.
Vechimea așezărilor umane este pierdută în
negura mileniilor, după anul 1200 se afirmă o lume
structurată economic, poate și social, într-atât încât trezește interesul regatului ungar, principala
forță militară a zonei, având și o vocație misionară.
Era un regat apostolic. Acest interes se concretizează prin întemeierea unei episcopii catolice cunoscută sub numele de „Cumania Neagră”. Era
„neagră” pentru că era mare. În epocă „negru” însemna mare, mult. Slavona avea în sistemul de
numărare termenul de „întuneric” pentru a desemna ceva peste 10.000. Această episcopie nu avut

sorți de viață, deoarece populația locală era creștină, de rit răsăritean, și nu înțelegea de ce s-ar
converti, iar marea invazie mongolă a distrus orice
element de organizare administrativă ori religioasă, nu doar în Curbura Carpaților ci chiar în regatul
apostolic, pe Dunărea de mijloc.
Ținutul Buzăului și locul urbei de azi era prea
atrăgător, prea bine orânduit de bunul Dumnezeu
pentru a rămâne pustiu. Aflat la marginea câmpiei
roditoare, care se întinde până la Dunăre, orașul și
ținutul Buzăului are spatele apărat de munții Buzăului, un masiv de o frumusețe unică, generator
de povești și mistere. Cea mai mare zonă viticolă,
Dealul Mare începe lângă Mizil și se termină lângă
Buzău. Trecerea munților către Transilvania pe la
Nehoiu este un drum de o sălbatică frumusețe și o

Palatul Comunal din Buzău
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George Banu, trăitor la Paris și Laurențiu Ulici,
aflat, cred, în Paradis, vin de la Buzău. În perioada
interbelică a funcționat aici o importantă fabrică
denumită Metalurgica. Din pricina ei s-a creat impresia că Buzăul este un oraș muncitoresc, un
oraș al clasei muncitoare iar asta a dus, după cel
de al doilea război mondial, la o modificare nefericită a imaginii acestui spațiu tihnit. Au fost demolate clădiri de importanță arhitectonică, cum ar fi cea
a teatrului Moldavia, și s-au construit sute de blocuri de locuit, fără personalitate. Cartiere dormitor.
Din această cauză, trecătorului, actualul Buzău i
se pare a fi un oraș anost. Poate chiar ar fi, dacă
n-ar exista celebrii covrigi de Buzău și marea unitate de morărit și panificație, poate cea mai puternică din țară, Boromir.
Boromir și covrigii de Buzău, pot face din
acest municipiu un loc de revenire. Asta dacă nu
cumva cele 17 monumente istorice, între care două biserici cu totul minunate, nu te cheamă să revii. Pentru mine, Buzăul este bogat și risipitor. Un
oraș care ține pe umerii săi pe mulți dintre importanții dregători ai lumii de azi. Are de toate, încă de
descoperit. Sârbii, care erau de fapt bulgari, iar astăzi sunt pur și simplu – grădinari. La Buzău există
un cartier de țigani care a cultivat o mândrie lăudabilă a identității, făcând fapte de cultură și arătând cui vrea să vadă că afirmarea de sine este un
ceva adăugat nu ceva confiscat. Cartierul se numește Simileasca. În rest numai de bine, cu viață
reală și mulțime de basme despre uriași, zmei, cavaleri, călugări misionari și comori.
Buzăul este de fapt un tezaur ce așteptă să
fie luat în seamă.

străveche cale de comunicare între Transilvania,
mai cu seamă Țara Bârsei și spațiul extra-carpatic.
Pe acolo, se pare, au ajuns călugării predicatori
care au fondat amintita episcopie a Cumaniei Negre, ce ajungea până la Milcov, însoțiți, cu siguranță, de cavaleri teutoni. Cistercienii și predicatorii
s-au avântat către est în ideea că vor găsi populații
păgâne pe care le vor boteza. Conform misiunii
lor, Zona Buzăului abundă în vestigii, legende și
tradiții, de la amintirea martirului Sava Gotul la
comoara de la Pietroasele, ori legendele despre
uriașii care au trăit în acești munți. Urbea Buzăului
se află într-un ținut al zânelor, al poveștilor și al
afacerilor fructuoase. Începând cu epoca lui Mihai
Viteazul, târgul Buzăului a traversat perioade alternative de înflorire economică ori de dezastre în
deplinul înțeles al cuvântului. De fiecare dată orașul a renăscut cu îndârjire. De aceea, probabil, pe
stema cetății se află Pasărea Phoenix. Secolul al
XIX-lea a fost momentul prielnic al dezvoltării economice, dar și al afirmării culturale. Aici s-a născut
viitorul poet, prezent în Istoria literaturii, oricine i-ar
fi autorul, Vasile Cârlova. Teatrul stabil a reprezentat un centru de radiație artistică, pe scena sa perindându-se cele mai mari nume ale scenei românești. Ion Luca Caragiale a avut două interludii buzoiene, încercând să dezvolte o afacere în calitate
de patron de restaurant. Era un fel de a trece din
literatură în realitatea economică. Berăria din Momente și schițe a rămas nemuritoare, cea de la
Buzău a dat faliment. Mai bine așa decât invers.
Prima tipografie laică din România a funcționat în
Buzău. În anii ce au urmat, își leagă numele de
Buzău sculptorul Constantin Brâncuși, scriitorii Vasile Voiculescu, George Ciprian. Marele teatrolog
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Grigore ILISEI
MARELE SOBOR AL TELEVIZIUNILOR REGIONALE EUROPENE DE LA IAȘI,
MAI 1994
Nu se uscase bine cerneala semnăturii lui
Răzvan Theodorescu, Președinte-Director General al Radioteleviziunii Române, istoricul de artă de
anvergură universală, de pe Ordinul de înființare a
TVR Iași din 19 septembrie 1991, când TVR Iași
ar fi trebuit să emită. De altfel și cu acest ordin este o poveste. A ieșit cu chinuri, pentru că Răzvan
Theodorescu credea că nu are competența de a
înființa o televiziune, fie și regională, și că ar fi fost
nevoie de o lege în Parlament.
Dumitru Moroșanu, directorul Direcției Muzicale, fostul nostru coleg de la Iași, cu iscusința lui
de negociator l-a lămurit, împreună cu specialiștii
de la Oficiul Juridic, că are toată căderea legală să
creeze prin parafa sa o nouă structură în parohia
cea mare pe care o păstorea. În documentul întemeietor se stipula că demararea activității urma
a se petrece începând „cu data de 1 octombrie
1991”. N-a fost atunci, ci o lună și câteva zile mai
târziu, pe 3 noiembrie. Întârzierea era determinată
de două cauze. Prima – dorința de a cupla inaugurarea cu aniversarea a 50 de ani de radiofonie la
Iași, câți trecuseră de la crearea Radioului Moldova, predecesorul, ca instituție publică, a Radioului
Iași. A doua, la fel de serioasă, fusese generată
de dificultățile reale cu care ne-am confruntat în
realizarea bazei tehnice și a celei umane.
Când am afirmat, metaforic, evident, că TVR
Iași s-a născut din mantaua Radioului Iași, n-am
făcut un gest de complezență față de cealaltă parte a întregului pe care îl diriguiam, ci am dat glas
realității. Rândurile erau rare la început de drum.
Echipa TVR-lui Iași era redusă numericește și
atunci jurnaliștii și tehnicienii Radioului au fost chemați să pună în operă unele din programele de televiziune ce se transmiteau de la Iași.
După ce a iscălit Ordinul, Președintele, cu
generozitatea omului superior, care nu se pierdea
în amănunte, dispus să dăruiască ca un boier mai

puțin preocupat de visterie, a mai purces la un
gest nobil, a aprobat o listă de personal cu aproape 30 de posturi, ce se considerau strict necesare.
Cum până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, operaționalizarea schemei de personal a fost o veritabilă
odisee. Se împotmolise la cel care avea de fapt
pâinea și cuțitul, Directorul Direcției Economice,
domnul Șercăianu. A fost nevoie de multe diligențe și de ceasuri lungi de așteptare în anticamera
cabinetului său. Ușa s-a deschis tot prin puterea
de persuasiune a lui Dumitru Moroșanu și prin
răbdarea și perseverența mea de a nu renunța cu
nici un chip la rostuirea acestui deziderat, ce nu
era doar al Studioului de Radioteleviziune Iași, ci
al întregii comunități.
Din 3 noiembrie, în emisiunea de mare audiență „Videomagazin” de pe TVR 1, TVR Iași s-a
lansat pe apele furtunoase ale televiziunii și curând avea să se ia la întrecere cu corăbiile mai
oțelite în luptă ale teleaștilor bucureșteni, câteodată întrecându-i printr-un curaj al inocenței, acela
care cucerește și ajunge drept la țintă, adică la
inima telespectatorilor. Atunci, cu același elan,
ne-am propus să intrăm și în organizația ce reunea televiziunile regionale din Europa, Circom Regional. În anul 1992, cel al admiterii noastre în
acest organism internațional, în România funcționau două studiouri regionale de televiziune, al
nostru, și TVR Cluj, mai bătrân cu un an decât
TVR Iași. Circom gravita pe lângă Consiliul Europei, Comisia și Parlamentul European. Băteau
vânturi favorabile acestei medii. Și, sperând să fim
admiși, eram încredințați că prezența noastră în
acest forum urma să miște aripile morilor de vânt
și de pe la noi, unde centralismul era atotputernic.
Din păcate, a fost o speranță deșartă, cu toate că
se iviseră în acei ani premise favorabile dezvoltării
regionale a televiziunii și în România.
Intrarea în Circom a celor două televiziuni
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regionale românești s-a pecetluit în mai 1992, la
puțin peste șase luni de la prima emisiune televizată transmisă de la Iași, la Conferința a X-a de la
Valencia, Spania. Cererea de primire am prezentat-o eu din partea delegației române, în care mă
aflam alături de scriitorul și bunul meu prieten Horia Bădescu, directorul de la Cluj și de carismatica
Violeta Olteanu, director al Relațiilor Internaționale
din TVR. Primisem această onorantă misiune,
pentru că eram mandatat să solicit și desfășurarea
la Iași a următoarei Conferințe Circom, cea din
1993. Umblam cu capul în nouri, dar mă purta
acel romantism al vremii, ce-mi dădea sentimentul
că poți să te iei la trântă și cu munți cei mai înalți.
Spun asta, pentru că în entuziasmul de care eram
stăpânit, nu-mi dădeam seama ce sarcină grea ne
luam și câte greutăți ne așteptau în cale. Teleaștilor europeni, cu pedigree-ul lor fabulos, TVR Iași
nu le spunea mai nimic. Nici nu avea cum. Dar, în
pragmatismul lor proverbial, nu concepeau să
meargă în orb. Cu eleganță diplomatică nu au respins propunerea, dar nici n-au luat un angajament
ferm. Au făgăduit doar că ar fi posibil să găzduim
Conferința în 1994. La Valencia s-a stabilit ca în
1993 Conferința să aibă loc în Italia, sub egida
RAI, care a ales ca loc de desfășurare nu o stație
regională, ci o mică și pitorească stațiune turistică
de la poalele Alpilor, Saint Vincent, în Valle
d’Aosta. Pe tot parcursul anului 1992 diriguitorii
Circomului, în frunte cu secretarul perpetuu, un
german cu un puternic spirit practic ca orice
neamț, dar și cu o fermecătoare propensiune spre
boemă și poezie, Peter Zimmermann, au descins
la Iași în câteva rânduri. Au venit, ca să rezum povestea, să pipăie și să se convingă că ceea ce li

se vânduse chiar exista. De bună seamă că nu tot
ceea ce era necesar se regăsea faptic. Se redactase o listă cu destule probleme de rezolvat. Iașii
și TVR le cuceriseră însă inimile. Așa că, după
multe deliberări și pertractări, au decis ca la Saint
Vincent să acorde Iașului găzduirea Conferinței
din 1994, după ce în competiție se aflase și BBC
Midlans, cu sediul la Birminghan.
Ne înhămasem la o treabă afurisit de grea.
Unele doleanțe ale capilor Circom păreau din capul locului aproape insolubile. Dar nu lipsea frenezia trebuitoare și dorința României de a intra și în
acest domeniu în rândul lumii. Țara noastră nu
găzduise până atunci o manifestare de o asemenea amploare a presei audiovizuale. La Iași urmau
să sosească peste 200 de profesioniști ai marilor
televiziuni europene, BBC, France Television,
RAI, ARD, NRK, TVE, înalți funcționari ai Consiliului Europei, Comisiei și Parlamentului European,
reprezentanți de frunte ai EBU. Timpul nu prea
avea răbdare cu noi organizatorii. Una dintre cerințele Circom era realizarea rețelei de fibră optică
între Bacău și Iași, ce ar fi permis transmisii rapide
și de bună calitate. Această chestiune a fost rezolvată în termenii optimi. Hotelurile din Iași, Moldova
și Unirea, centrele de cazare desemnate, nu dispuneau de facilitățile presupuse de un asemenea
eveniment și nici nu arătau grozav din punctul de
vedere al confortului hotelier. Colegul meu de liceu, senatorul Ion Solcanu, demnitar influent al
perioadei, a obținut de la Guvern sume considerabile pentru schimbarea la față a acestor edificii.
Mai rămăsese un punct important de soluționat,
acela al unui transport rapid și sigur la Iași. Soluția
a fost crearea unui pod aerian între Viena și Iași.

De la stânga la dreapta: Petru POPESCU, Grigore ILISEI, Vanda CONDURACHE.
5 ani de constanţă TVR Iaşi, octombrie 1996.
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Ca să fie viabilă o asemenea propunere se impunea ca Aeroportul din Iași să capete, fie și pentru
scurt timp, statut de poartă aeriană internațională.
Și a fost pe intervalul de desfășurare a Marelui Sobor al televiziunilor europene de la Iași din mai
1994.
Nu trebuie uitată nici metamorfoza spectaculoasă a TVR Iași sub raport tehnic, produsă cu
prilejul conclavului european de la Iași. S-a petrecut grație unui specialist de marcă, unul din ultimii
mari profesioniști pe care i-a avut TVR, directorul
general adjunct tehnic Nicolae Stanciu, pe care,
împreună cu inginerul Mircea Bogdan, inginerul
șef de la Iași, am reușit să-l facem un „căuzaș” al
studiourilor teritoriale. A cântărit mult atunci în luarea deciziei de dotare tehnică de standard profesional a acestor studiouri din afara a Bucureștilor
și izbânda regionalelor pe programul național din
anul 1993, o veritabilă demonstrație că se poate
produce calitativ, cu costuri mai mici, cu oameni
infinit mai puțini decât în capitală. Domnia Sa a
conceput și a realizat un program de dotare pentru
studiourile teritoriale, deschis cu înzestrarea în
1994 a TVR Iași, care devenea din acel moment o
televiziune profesionistă și în planul dotării cu echipamentele corespunzătoare. Talentele, care nu
lipseau, înflorite în timp scurt ca într-o grădină ce
se bucură de toate darurile dumnezeiești, aveau la
dispoziție un mediu și mai favorabil afirmării.
Conferința a XII-a Circom s-a derulat astfel
sub auspicii firești. La Iași, în sesiunea de deschidere, din somptuoasa sală a Teatrului Național,
din ziua de 29 mai 1994, de la ora 17, a fost adoptată „Declarația de la Iași”, un document ce pleda
pentru creșterea rolului televiziunilor regionale ca
vector de unire între regiunile și țările europene.
Cu câteva zile înainte de această inaugurare, pe
25 mai, debutaseră lucrările primului Seminar de
formare profesională sub egida Circom, consacrat
tinerilor jurnaliști de televiziune din Europa de Est.
Se adunaseră 40 de candidați la glorie, însetați de
cunoașterea tainelor profesiei, plini de entuziasm,
stare de spirit de care s-au contaminat și formatorii, reputați teleaști de la marile televiziuni occidentale, avându-l în frunte pe Rick Thompson de la
BBC Midlans. Atmosfera Conferinței, care și-a ținut lucrările în Palatul Culturii, și cea a Seminarului, găzduit de TVR Iași, a fost una de familie
armonioasă. Momentele de intensă dezbatere și
lucru s-au împletit cu cele de destindere, săvârșindu-se ca în vechile chinovii sub deviza „Ora et
labora”. A fost nu doar truda rodnică și rugăciunea
în duhul cel adevărat al acestei nobile bresle, ci și

relaxare. Vocația ospitalității, atât de specifică românilor, moldovenilor și ieșenilor într-un chip deosebit, și-a etalat toate virtuțile. Căldura sufletească
a amfitrionilor s-a revărsat cu îmbelșugare asupra
musafirilor și a contribuit la gravarea unor impresii
și amintiri de neșters. Lacrima din ochii unor oaspeți la despărțire a fost reverența pentru modul în
care au fost primiți și găzduiți la Iași și în Moldova.
Soborul acesta de la Iași a fost unul al înaltelor niveluri profesionale, dar și al fraternității iubitoare. De aceea ecourile acestuia au reverberat
ani mulți și acest conclav a fost și este considerat
ca unul din cele mai reușite din lungul șir al Conferințelor Circom Regional. Urmările Conferinței s-au
dovedit benefice pentru TVR Iași. Postul regional
a devenit un respectat membru al acestei confrerii
profesionale, un factor activ în toate manifestările
acesteia. Circom Regional a contribuit cu burse,
seminarii, la propășirea în arta televiziunii a jurnaliștilor de la Iași. Mulți au atins cotele performanței
și premiile prestigioase ale Circom, sau ale altor
competiții la fel de exigente, pentru documentarele
produse de teleaști ieșeni ai serviciului public de
televiziune, probează cu argumente solide această aserțiune. Unii dintre învățăceii de odinioară au
ajuns magiștri, fiind invitați să fie membri în juriile
Premiilor Circom Regional, sau formatori, cum a
fost cazul regretatei Vanda Condurache. Școala
de reportaj de televiziune de la Iași a câștigat notorietate și postul ieșean și-a consolidat această
direcție editorială, ce l-a definit dintru începuturi.
Iată, au trecut 28 de ani de la acel moment
cu adevărat memorabil, care a avut și mica lui
contribuție la integrarea noastră în concertul valorilor occidentale europene pe tărâmul televiziunii.
A fost boltit atunci un pod între Est și Vest și
aceasta s-a întâmplat într-un segment de timp în
care aspirațiile noastre de integrare aveau nevoie
vitală de stimuli pe toate planurile. Cei peste 200
de participanți la Marele Sobor al Televiziunilor
Regionale din Europa au descoperit la Iași, în Moldova, că acest colț al continentului merită respect
și un efort de cunoaștere și înțelegere. Și ar mai fi
ceva demn de subliniat, indiscutabil de mare însemnătate. Conferința de la Iași a fost un fericit
prilej de a pune încă o dată în lumină rolul esențial
al dialogului în instaurarea unui climat de concordie.
Actorii care au animat spectacolul impresionant din 1994 la Iași au ieșit în marea lor majoritate de pe scenă, dar au scris o pagină în istoria
televiziunilor regionale, una care dăinuie, încorporând un toponimic drag nouă, Iași.
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Liviu Ioan STOICIU
DIN ANUL REVOLUŢIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (XLII)
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…

Doina Popa începuse să creadă în secret
că romanul ei nu apare la Editura Albatros
din cauza „dosarului” meu la Securitate

sfoară și cartoane. La 16.30 apare poetul Ioan Botezatu, mergem la Casa Sindicatelor degeaba (sunt
convins că la BJ sunt ascultat de Securitate, prefer
să merg cu cei ce mă vizitează „în oraș” să schimb
o vorbă), e închis la bar, sunt invitat să beau la el
acasă, peste drum, o cafea naturală, hai: el s-a întors de la Sinaia, unde a stat într-o căsuță de lemn
și a mâncat prost, o săptămână a făcut pe băiețelul
cuminte. Ne plângem împreună de situația jalnică a
sufletelor noastre, îi spun că el n-ar trebui să se
plângă o dată ce așteaptă un copil, un apartament
nou, o mașină mică, un volum de versuri... Pe când
eu, eu ce mai aștept? Eu ar trebui să o iau de la
zero: îmi e teamă că voi veni peste prima secretară
a PCR Vrancea în momentul în care mi se va tăia
acasă iar curentul electric și voi rămâne pe drumuri! De ce nu? Fiindcă nu mai suport, mă radicalizez pe zi ce trece? Sper să mă țină nervii. Cum să
fac să părăsesc definitiv Vrancea, să nu mai aud
de Securitate, de imoralitate politică și lipsă de caracter, de beție (a celor apropiați, să uite de ei), de
neprietenie și antipatie? Apare și soția poetului
economist, se plânge că are pofte, gravidă fiind, pe
care nu și le poate satisface, de exemplu o mâncare de orez... Să nu uit: „Lulu” (cel cu videocasetofoanele și valuta, descurcăreț de primă mână), aflu
de la Lenormanda Florențiu, e fiu de milițian! Păi,
sigur... Acasă la 17.30: mănânc lapte acru cu biscuiți. La insistențele mele, după ce trei sferturi dintre gutui s-au stricat, Doina face azi compot... Mă
culc pentru o jumătate de oră. De la 19, o oră îmi
cos în coate flanelul ce-l port numai prin apartament. Cos apoi la subsuori al doilea pulovăr, ce-l

Luni, 2 octombrie 1989 (continuare)
Norocul meu că au sosit abonamentele BJ,
citesc ziarele centrale (culmea, ieri a jucat, la Constanța, Hagi! Gata cu suspendarea pe termen nelimitat; ce balcanism...). Vin în pauza de masă acasă, Laurențiu, fiul, a fost la sora mea Ita la Sud, în
cartier, a venit de acolo cu cornete cu brânză (întors acasă, va mânca împreună cu bunică-său): îi
dau lui Taica (tatăl Doinei, Vasile Popa) damigeana
cu vișine din care am scurs ultima porție de vișinată
de anul trecut, nu prea avem ce să discutăm. Mănânc și eu fasole și ircă (Laurențiu și Taica au mâncat salam prăjit și ochi), cornete, struguri. Mătur holurile și bucătăria, șterg apoi linoleumul cu cârpă
udă, copilul aruncă gunoiul, eu spăl găleata. Am
cumpărat azi „ficați de pui” (25 lei) în loc de cotă
„pulpe pui” pe cartelă pe această lună, și pâine. La
14.10 la BJ: citesc Fotbal, Cinema 9/ 1989 și Luceafărul (cu o proză de N. Fulga execrabilă – tocmai îl lăudasem sâmbătă în acest jurnal, e un individ fără conștiință artistică, din stirpea lui Ion Lăncrănjan). Pun la colecții apoi grămada de abonamente adunată (datorie de serviciu; cum datorie de
serviciu e să citesc atent presa zilnic, să rețin din
ea pomenirile la adresa județului Vrancea, în toate
domeniile; predau biobibliografia județului dactilografiată secretarului cu propaganda de la „Casa
Albă”, lunar). Încep la Scânteia, Scânteia tineretului, România liberă noi colecții, ultimul trimestru: cu
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aduce vreo 600 de exemplare, va face lansări de
carte la Focșani, chiar cu lectorul lui pe plan oficial
și la liceele 1 și Unirea, la școala din satul lui. Prima
carte trimisă a fost la redacția revistei Săptămâna!
Mie nu-mi va dărui cartea lui cu autograf, „că nu am
exemplare, am avut 17 de semnal”, o va dărui... directoarei BJ, Liliana Zaharia, să comande ea pentru BJ o sută de exemplare! (Ba chiar, fără să
vreau, văd că pitorescul „Pătrașcu”, păpușarul de la
Odobești a primit cartea-i, cu autograf). Înțeleg bine
grija lui, îmi spune să scriu eu despre cartea lui la
ziarul Milcovul! Mă face să râd: să avem pardon... Îi
spun cui să trimită cartea lui: la Focșani, lui Mircea
Dinutz (va scrie pentru Luceafărul) și Florin Muscalu, iubitul lui (pentru Contemporanul), în țară? El e
orientat perfect: N. Manolescu, Gh. Grigurcu, Marian Papahagi... Altfel, sâmbătă s-a însurat cu „fiica
milițianului”! Nu m-a invitat, îmi spune, la nuntă, că
oricum n-aș fi venit! Ha... Dar a avut parte de o
nuntă ca-n povești la „Zimbrul” (restaurant ultracentral din Focșani), au avut de mâncat și de băut, ce
nu s-a mai văzut, auzit, gustat și mirosit: mă mir.
Păi, a intervenit „cumnatul procuror”... Sunt impresionat, zău. Nici nu se putea a fi altfel, la cât caracter de farsor are. Deja m-a plictisit: să-i fie de cap
cu cartea lui de debut scoasă să impresioneze „lumea bună” (aia militarizată, de represiune, în care
a intrat)... Zgârcit nevoie mare cum e, mă tot întreabă câți bani o să recupereze el din cei zece mii
de lei dați pentru publicare... Păcat de talentul lui!
Pleacă el, apare criticul Mircea Dinutz: a aflat date
despre un focșănean care a publicat și la Literatorul lui Al. Macedonski, date cerute de Constantin
Călin de la revista Ateneu, care îi va publica o sinteză legată de proza tinerilor, îi arăt Literatura și Arta. Apare acum Viorel Munteanu (De fapt, reapare:
pe când era Virgil Panait la directoare, a venit la
mine și a fugit când a aflat că amicul lui e aici.
Apropo, Virgil Panait se plângea că i-a dat „mereu
bani, mereu bani” să cumpere ba țigări, ba de băut
lui Viorel Munteanu! Oare? Viorel Munteanu se
plângea mereu că e un zgârie-brânză poetul optician, cerea și nu primea nimic, motiv să vină la mine
să ceară), zglobiu nevoie mare, mi-a adus Literatura și Arta. Plec împreună cu Mircea Dinutz și Viorel
Munteanu la o cafea amestec la „Mercur”, criticul
băcăuan ține să plătească el neapărat. Acum Mircea Dinutz învață didactic literatură universală, căpătând ore suplimentare la Liceul economic. Va fi
plin de bani anul ăsta, ținând cont că va da meditații de latină continuu. Îl întreb dacă mai scrie la cartea lui de debut: nu, e dezorientat. Altfel, fetița lui e
în clasa I. Poetul Viorel Munteanu e distrat: tocmai
apare lângă noi Eugen Dogaru (culmea, a venit cu
cinci garoafe și le-a dăruit Lilianei Zaharia! Ce o fi
în capul lui? Față de mine se poartă cu o dușmănie

port tot prin apartament. Laurențiu se duce la film
de la ora 18: era cât pe ce să nu-l las, l-am văzut
însă atât de disperat... are și el aranjamentele lui...
Doina face piure de cartofi mizerabil, ars, negru, îl
mănânc îngrețoșat, cu pui prăjit la cină, alături de
ciorbă de roșii și struguri. Îi spun Doinei, în lipsa copilului (oare el nu a observat supărarea mea?) că
stau de ani de zile cu minciuna în casă... că, de
fapt, ea e cel mai mare dușman al meu... cum adică, să-mi râdă în spate, în bătaie de joc? (Nota
LIS-2022: Mă autocenzurez, sunt neînțelegeri casnice, prefer să le las să moară în jurnal, necunoscute; spectrul divorțului de conjunctură, la care
ținea Doina, punând o avocată să se ocupe de el,
mă supăra, făcea jocul Securității; Doina începuse
să creadă în secret că romanul ei nu apărea la Albatros din cauza „dosarului” meu.) Întors acasă,
Laurențiu mănâncă și intră în cadă, spera să scape
de algebra cu care îl ameninț: degeaba! O oră
pierd să înțeleg ce e cu sumarele manualelor de
algebră pe patru ani. Îi explic lui Laurențiu în amănunt, îi reamintesc, îl pun să socotească singur, se
va culca la ora 22.30 mulțumit. Doina e culcată de
la 22: a făcut gramatică azi un pic împreună cu Laurențiu. În sufragerie, 18 grade! Afară, frig, se așteaptă îngheț la sol chiar. Ar mai trebui să mai trimit
exemplare din „O lume paralelă”, ce să fac eu cu
ele în dulap închise, odată ce le-am cumpărat? Demult nu mai am însă nici un chef de așa ceva, au
trecut deja trei luni de când nu am mai mișcat un
deget în acest sens.

Constantin Ștefănescu se gândește
să pună la cale un grup al poeților
din Focșani publicați la Editura Litera
(condusă de Ion Bogdan Lefter)
Marți, 3 octombrie 1989
Eu voi dormi la o margine a patului, Doina la
cealaltă margine, eu nu o voi atinge cu un deget:
vai de capul lui somn... Beau cacao cu felii de pâine unse cu unt și gem și la 8.30 sunt la BJ, nu prea
am chef de viață nici azi: apare „poetul optician”
Virgil Panait, i-a apărut cartea de debut, „Ora de
poezie” la Editura Litera (lector Ion Bogdan Lefter),
arată grozav, coperta cartonată, literă mare culeasă în text, aerisire, vreo 85 de poezii, hârtie legată
cu sfoară, tipărită la Oradea, e de invidiat? Îi atrag
atenția că e norocos: cartea lui („întârziată atâta” fiindcă Editura Litera n-a avut tehnoredactor) a apărut pe piață taman când lipsa aparițiilor editoriale
lirice e cronică. Va avea succes de critică sigur,
versurile, în întregime revăzute de I.B. Lefter fiind
de bun augur. De unde să știe critica literară cu cine are de a face, de fapt. A dispus să se dea cartea lui în toate orașele universitare și în Vrancea va
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semnificativă.), se vor acuza reciproc de colaboraționism cu Securitatea vrânceană, nu au nici un
haz. La plecare Viorel Munteanu se ține după mine: să-i mai dau 50 de lei, că ieri au venit vecinii și
i-au cerut banii pentru un nefericit ce a murit de
aprindere la plămâni la 50 de ani, având patru copii, să ajutăm familia la înmormântare, a dat 30 de
lei. Trecem pe la Casa Cărții: întreaga dimineață fiind subminat de enervarea descoperirii celui de-al
treilea titlu de apariție în „Romanul secolului XX”
(ascuns de vânzătoare, nevândut mie), abia mă
abțin să nu urlu, ce folos, mă îmbolnăvesc degeaba de nervi. Întors la BJ după ce merg să caut siguranțe pentru televizor, de la „Util” la „Milcovul”,
cumpăr siguranțe de 0,6 A. Cumpăr, totodată, un
săpun de toaletă (10 lei), patru săpun Cheia (de
spălat rufe, 21 lei), spray Bioxiteracor (27 lei) și o
cămașă groasă în carouri (116 lei). Se face deja
ora 11.45 când mă întorc la BJ. Plec mai departe la
sediul CJCES (Comitetul de Cultură și Educație
Socialistă, de care aparține BJ), iau salariul 1.340
lei. Vin pe la Consignație, nu găsesc baterie de
ceas pentru Taica. Schimb o vorbă cu pictorul Liviu
Nedelcu (de la care aflu că Galeriile de artă sunt la
cheremul PCR județean). Cumpăr varză, o sacoșă
plină și gogoșari verzi, 31 lei: mă vede directoarea
BJ cu ele, strâmbă din nas, firește (știe că am luat,
totuși, salariul și e inevitabil să fi făcut cumpărături),
vin acasă după ce trec pe la BJ. Mănânc fasole,
brânză de vaci un pic, ircă și struguri. Mătur ca de
obicei și șterg cu buretele ud linoleumul. Azi nu e
apă rece la robinete, nu știe nimeni ce se întâm-

plă... Am primit o nouă ilustrată de la Mircea Sîntimbreanu, din Deltă de această dată cu un PS: „La
întoarcerea din Câmpulung Moldovenesc mă voi
opri 24 de ore la Adjud”, nu spune nici când, nici la
cine trage, habar nu am ce să fac. La ora 13.45 revin la BJ, merg la Poșta centrală să iau abonamentele BJ, Doamna Gheorghiță e nervoasă, mă abțin
să n-o reped, poștașul e la munci agricole, descopăr un nou abonament rătăcit, care nu a ajuns la
BJ, aflu că revista Tomis 9/ 1989 a fost trimisă la
vânzare în două exemplare (un exemplar s-a vândut), Vladimir Bălănică scrie măgulitor la „O lume
paralelă” (își intitulează „Aspectele”: „Doi poeți”, primul fiind Ioanid Romanescu), este pentru prima oară când se scrie în Tomis despre mine, citatele date din poezia mea sunt pline de dedesubturi...
Revenit la BJ, văd femeia aceea ce taxează la parcarea de la Hotelul Unirea că vine cu o poloneză,
are cafea naturală și țigări de vândut, cumpăr jumătate de kil de cafea boabe (500 lei) și patru pachete
de țigări 80 lei), să am ce să dau drept „obligații”...
Apare poetul C. Ștefănescu, va sta o oră și jumătate pe capul meu! A definitivat și el cartea pentru
Editura Litera, I.B. Lefter i-a făcut greutăți, l-a plăcut
relativ, i-a cerut să scoată și să introducă noi poeme, până la urmă au făcut un volum de versuri pe
cinste: manuscrisul a fost înaintat la aprobate la
CCES și va intra în producție odată cu acela al lui
Viorel Munteanu! Deocamdată subinginerul poet a
făcut un împrumut CAR și-și va cumpăra o mașină
mică la ultimul preț posibil, până în 40.000 lei,
având speranța că prietenii lui îl vor salva când va fi

Bedros HORASANGIAN, Radu GĂINĂ, Frăguța ZAHARIA, Nicolae PRELIPCEANU.
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Doina, cu care continui să nu scot o vorbă, îmi e
dușman, va să zică (ei i se pare joacă: o aud cântând). Mă culc jumătate de oră. Doina spală și azi
serios, citește și face gramatică împreună cu Laurențiu. Copilul a fost la muncile agricole, unde diriginta lui îl asuprește, îl scoate la capătul rândurilor
și îl repede jignitor; impertinența copilului trebuie să
fie de vină. Pus pe picioare la 18.30, citesc presă literară. Scriu în acest jurnal. Și-i scriu lui Vladimir
Bălănică, pe o ilustrată cu „Sappho ant Phaon”: Cine spune că azi nu se mai întâmplă minuni? Că, iată, dumneavoastră mi-ați publicat (și remunerat; de
necrezut: cu câtă prietenie) și poezie (mare păcat
că nu a „trecut” întreg poemul acela cu „al doilea
paradis”: se vede că și pe căldurile cele mai mari
ale verii la Mare cenzorii-noștri-desființați stau cu
ochii în patru) și ați și scris extraordinar despre „O
lume paralelă” – cum să vă mulțumesc? Sunteți o
valoare morală și un degustător de poezie de o
subtilitate dezarmantă, vă rămân sincer îndatorat...
Vă rog să-mi dați voie să vă îmbrățișez de departe.
Fac algebră cu Laurențiu, după ce întârzie și azi la
baie la nesfârșit. Aflu stupefiat de la Europa Liberă
că România a cerut să intervină trupele Tratatului
de la Varșovia în Polonia, să înăbușe, în august,
înscăunarea „Solidarității” la putere, ce colosală gafă a Dictatorului nostru nebun! Nu am cuvinte să-mi
arăt disprețul profund față de acest diavol șef... La
23.30 se culcă și Doina și Laurențiu. Est-germanii
continuă să emigreze în masă în RFG...
Mă culc la 1. Azi, frig.

cazul să o repare: zilele următoare se va înscrie în
școala de șoferi, supraaglomerată. În sfârșit, a mutat biblioteca tehnică unde vrea să stea el și să nu
fie deranjat de nimeni de aici înainte la biroul de la
serviciu, unde o să scrie poezie pe brânci, cică: e
perete în perete cu biroul securistului de la ISEH
(ștanțe și elemente hidraulice), unul venit nou, fost
muncitor. Birou cu un „intrând” pentru biblioteca
sindicatului fantomatică a lui Viorel Munteanu. Se
gândește să facă un grup al poeților ce vor apărea
la Editura Litera, din Focșani... Îi arăt abonamentele BJ. Între timp mi-a telefonat Emil Lămășanu: o
veste bună pentru amândoi, îmi spune, Ioan Botezatu a fost premiat la Sighetu Marmației! Eu fiind
acela ce l-am pus pe directorul Casei de creație să
trimită poezii ale focșănenilor la concursurile literare din țară, să-i mai scoată din anonimat... Îi dau telefon lui Ioan Botezatu la ADAS să meargă să-și ia
delegație, să ajungă la Sighetu Marmației. La ora
16.20 apare poetul economist la mine la BJ, azi
Georgeta Carcadia, șefa „Culturii”, a ținut să-l cunoască, i se va face publicitate în ziarul local, e în
regulă... Ioan Botezatu vrea neapărat să facă la el
acasă cinste cu o cafea naturală: merg forțat, îl văd
reînviat pe poetul economist, abia așteaptă să se
ducă să mai vadă „lumea bună din literatură”. Apare soția lui, mă îngrijorez, e profund nemulțumită de
vestea soțului ei, că nu au bani, că nu merită deranjul, că a promis să nu mai trimită poezii nicăieri... Mde... Revin la BJ, plec la 17.05, cumpăr țelină și pâine. Sosit acasă mănânc un ou prăjit cu
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et in arcadia ego
contexte
eseuri
traduceri

Ștefan AFLOROAEI
MĂȘTI ALE SINGURĂTĂȚII
Auzim mereu că tot mai mulți oameni suferă
de singurătate, că o suportă din ce în ce mai greu și
caută în acest sens tot felul de remedii. Ar fi vorba
de un fenomen care, în acești ani, s-ar extinde continuu și în forme tot mai grave. În definitiv, ar privi
însăși condiția omului de astăzi, stăpânit cu totul de
noile sale performanțe și pasiuni.
Nu știu dacă exact astfel stau lucrurile. Probabil a venit timpul să fie adus în față faptul aparte
al singurătății, întrucât, acum, poate fi văzut asemeni unui simptom întunecat al epocii ce urmează.
Unor motivații mai vechi ale acestui fapt li se adaugă altele noi, legate mai ales de evenimentele în
curs: pandemia neîncheiată încă, războiul din Ucraina, migrația unor mari comunități de oameni sau impactul neașteptat al noilor forme de comunicare. Și,
desigur, altele asemănătoare. Astfel de întâmplări
reușesc să inducă destulă neliniște și o stare de
alertă aproape continuă. Tind să disloce vechile
spații de viață ce păreau, la un moment dat, cât de
cât stabile, ca să le arunce într-o mișcare de felul
celei excentrice, indeterminate. În consecință, omul
se poate vedea pe neașteptate tot mai singur.
Ce se întâmplă de fapt? Greu de spus, însă,
cum ne dăm seama, tot mai mulți oameni se plâng
de singurătate. O fac în dese rânduri, ca și cum ar fi
vorba de o afecțiune cotidiană și evidentă prin sine.
Sigur, nu e simplu de știut când anume cineva suferă realmente de singurătate, nu e întotdeauna convingător ceea ce se vede ori se aude. Un lucru e sigur, se discută mult despre ceea ce ar fi devenit o
adevărată maladie a timpului prezent. Resimțită în
unele cazuri ca o suferință profundă, greu de învins,
ajunge descrisă în termeni de felul celor clinici. Alături de un portret cumva existențial și cam facil (cu
propoziții care ne spun, de pildă, că omul este deja
singur, o ființă rătăcită într-o lume lipsită de sens...),
ai în față tot mai des portretul clinic al singurătății1.

Așadar, două lucruri ușor de întâlnit acum: lamentația frecventă în legătură cu starea de singurătate și
portretul negativ sau chiar dramatic al acesteia.
Ce aș dori să spun însă? Din câte înțeleg, singurătatea nu poate fi socotită negativă prin ea însăși. Nu e proprie doar acelor oameni care se află
în situații dificile sau cu adevărat dramatice. Sentimentul singurătății poate fi trăit de oricare dintre noi
și în diferite moduri. Nu presupune întotdeauna izolarea în ordine socială sau afectivă, nici distanțarea
cuiva de acei oameni alături de care a trăit multă
vreme. Nu poate fi asociat de fiecare dată cu ceea
ce înseamnă, de exemplu, separare, abandon, exil,
refugiu, pribegie sau marginalizare. Acest sentiment
poate fi trăit chiar și alături de cei apropiați sau împreună cu ei. Poate fi resimțit de cineva până și
atunci când are parte de grija atentă a celorlalți. Deși printre ceilalți sau alături de ei, resimte deodată
aerul singurătății. Îl resimte uneori asemeni unui gol
care se tot extinde între sine și ceilalți, văzând cum
cad vechile punți. Alteori, însă, asemeni unei firești
regăsiri de sine, situării acolo de unde poate să vadă din nou ce îi este dat să facă ori să caute.
Din astfel de motive consider că starea de singurătate nu poate fi socotită negativă prin ea însăși.
Uneori, într-adevăr, exprimă un deficit în relația cu
ceilalți, pierderea apropierii celorlalți sau o formă de
abandon. Alteori, însă, e căutată cu grijă, fie ca loc
al propriei intimități, fie ca prilej de reflecție și lucrare
proprie, atmosferă potrivită a unor experiențe personale. Unii autori au avut în atenție așa ceva. HansGeorg Gadamer, de exemplu, într-un excelent studiu, Însingurarea ca simptom al înstrăinării de sine,
are în vedere și câteva situații în care singurătatea e
căutată ca atare.
--------------------------------------------------------

fenomenul înstrăinării de sine, mult invocat altădată. Rămâne totuși de văzut, în chestiunea singurătății, cât anume e fapt sesizabil ca atare și cât e proiecție a unui discurs ușor acceptat.
Așadar, cât e „lucru” și cât e „cuvânt”, ca să reiau o sugestie a lui
Michel Foucault.

--------------------------------------------------------

Cred că acest fapt e concurat astăzi de puține altele. Bunăoară, de ceea ce numim depresie. Însă l-aș compara mai ușor cu
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Nu vreau să complic mult această discuție, însă ne dăm seama
că a fi singur nu înseamnă doar a fi izolat sau uitat de ceilalți. De altfel,
nu ai cum să resimți la un moment dat izolarea de ceilalți și o anumită
însingurare dacă, în prealabil, nu te recunoști într-un anume mod pe tine însuți. Aș înțelege de aici că a fi singur înseamnă, înainte de toate,
a te regăsi ca prezență distinctă, care poate să se anunțe și să răspundă prin sine. Într-o privință, înseamnă a fi tu însuți (sub diferite chipuri: a
fi la tine însuți, a fi cu tine însuți sau a fi prin tine însuți). Cred că e bine
să avem în vedere acest sens elementar („prealabil”) al singurătății. Îl
recunoaștem, bunăoară, când vorbim de singularitate în cazul ființei
umane, când o vedem ca prezență distinctă și irepetabilă cu fiecare
persoană în parte și prin tot ce are caracter personal (formă de expresie și experiență, comunitate sau fapt de creație). Faptul e sesizabil, de
exemplu, cu orice act al recunoașterii de sine. Sau cu orice năzuință de
a fi tu însuți/ însăți, chiar și atunci când survin schimbări radicale cu privire la sine, inclusiv când sinele se livrează unor forme căzute sau degradate1. Tocmai de aici aș pleca într-o asemenea discuție. Dacă omul
ar fi o apariție impersonală, un simplu exemplar dintr-o specie și nimic
în plus, o apariție pur statistică și doar atât, nu ar resimți în nici un fel
starea de singurătate. Cum știm, sunt la modă astăzi tot felul de analogii între persoana umană și robotul umanoid, uneori până la pierderea
oricărei diferențe specifice. Însă nu văd cum minunatul robot ar putea
suferi de singurătate la un moment dat, nici cum ar dori, într-un alt moment, o formă de singurătate pentru sine.
Sigur, e imposibil de imaginat ființa umană în pură solitudine.
Fapt elementar și de multă vreme știut, omului îi este proprie existența
împreună cu ceilalți. Acest lucru e vizibil și atunci când omul trăiește o
formă profundă de însingurare. Cum inspirat s-a spus, până și faptul de
a fi singur înseamnă „a fi laolaltă cu ceilalți” (Ființă și timp, § 26). Cu fiecare situație în care cineva se simte singur e sesizabil, pe de o parte,
un mod de existență al celorlalți, de pildă, o anumită atitudine a lor, distanțarea sau indiferența lor. Pe de altă parte, e sesizabil modul în care
cel în cauză se anunță ca făptură distinctă, singulară. De aceea cred
că unele aspecte ale singurătății pot fi înțelese plecând de la această
situație prealabilă și de la experiența trăită la un moment dat. Aș spune
că felul în care cineva întâmpină singurătatea, dacă o acuză sau o asumă, dacă o suferă sau o cultivă, exprimă până la urmă un anumit simț
al vieții.
Există situații în care, cum știm, singurătatea generează suferință, ca atunci când cineva se simte cu totul părăsit sau abandonat. În altele, însă, e trăită în chip firesc și chiar pozitiv, ca atunci când cineva
simte nevoia să se retragă pentru a lucra, pentru a se elibera de unele
griji, pentru a se reculege sau pentru a se ruga. Prin urmare, nu e suficient să vedem pe cineva singur pentru a crede că suferă de singurătate. Într-o povestire a lui Camus, Oaspetele, cineva străin e găzduit
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Într-un fragment de proză al lui Eminescu e foarte bine surprinsă o asemenea năzuință. Tânărului care vrea să afle cine este Archaeus i se spune la un moment dat: „Măi
băiete! Cu toate schimbările ce le dorește un om în persoana sa, totuși ar vrea să
rămâie el însuși..., persoana sa. Am cunoscut oameni ce doreau a fi mai frumoși (câte
femei!), mai cuminți (câți oameni de stat!), mai geniali (câți scriitori!), am cunoscut pe
unii care aveau dorințe de Caesar, în care se grămădeau visuri de glorie a lumii întregi..., dar ei vroiau să fie tot ei. Cine și ce este acel el sau eu care-n toate schimbările
din lume ar dori să rămâie tot el? Acesta este poate tot misterul, toată enigma vieții.
Nimic n-ar dori să aibă din câte are. Un alt corp, altă minte, altă fizionomie, alți ochi, să
fie altul..., numai să fie el. Ar vroi să se poată preface în mii de chipuri, ca un cameleon..., dar să rămâie tot el” (Mihai Eminescu, [Archaeus], în antologia Proză literară, Editura Facla, Timișoara, 1987, p. 215).
1
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adesea, îi țin la distanță de ei înșiși. Se obișnuiesc
cu această distanță, încât reîntâlnirea cu sine, de
obicei în fața unor eșecuri, e resimțită ca o dureroasă solitudine. Voi da un exemplu banal, care însă
privește până la urmă o formă de inițiere socială.
Când cineva caută să obțină un job, știe deja că valorizate pozitiv sunt acum anumite conduite, precum
„a fi sociabil”, „a lucra în echipă”, a participa la „modul colectiv de gândire”, inclusiv a te plimba sau a
face jogging împreună cu alții. Știe de înainte că
nu-l va întreba nimeni, de pildă, dacă poate gândi
de unul singur sau dacă poate să facă ceva pe cont
propriu. Prin urmare, se va plia singur pe acele conduite ce sunt bine văzute social. Ar fi de luat în seamă și alte obișnuințe sau comodități ale omului de
astăzi. De exemplu, obișnuința (dar și plăcerea) de
a judeca aproape totul prin categoria eficienței imediate și prin voința de control nelimitat. Or, în raza
acestora, „a fi singur” („retras”, „neimplicat” și „imprevizibil”) apare ca un fapt vulnerabil sau suspect. Am
amintit mai sus obișnuința omului de a se vedea cât
mai des pe o scenă publică, de a fi mereu în atenția
celorlalți, de a se face știut și auzit de cât mai mulți;
imediat ce nu mai e posibil acest lucru, omul se simte singur. Nu aș ignora nici anumite temeri, precum,
în unele cazuri, teama de a fi cu sine sau cu propria
conștiință, chiar și pentru câteva clipe.
Toate acestea duc astăzi la o percepție negativă – adesea dramatică, anxioasă – a singurătății.
Doar că, în acest fel, se uită prea ușor că singurătatea își poate descoperi multe sau variate chipuri. Și
că, în destule cazuri, ea poate fi dorită ca atare sau
cultivată într-o măsură. Dincolo de așa ceva, ar merita o atenție aparte acele situații în care singurătatea, mai ales când generează izolare, suferință, e
asumată de omul în cauză și trăită cu o anume
demnitate.

peste noapte de un învățător și apoi însoțit de acesta până departe, acolo unde drumul se bifurcă și nu
se mai vede nimic în zare. Acolo e lăsat singur, cu
posibilitatea de a merge fie către localitatea unde ar
fi fost arestat de autorități, pentru o presupusă crimă, fie către locurile unde trăiau după vechi reguli
cei din comunitatea sa. Când cel lăsat la răscruce
se vede singur, nu singurătatea ca atare îl neliniștește profund, ci faptul că urmează să aleagă între
cele două căi din fața sa. Este singur și, în același
timp, duce cu sine memoria unei comunități și privirea neașteptat de înțelegătoare a celui care l-a însoțit până la răscruce.
Sunt surprins să constat că, astăzi, e invocat
de obicei tocmai înțelesul negativ al singurătății.
Aceasta e considerată ca o situație de temut, ce
provoacă multă suferință și chiar alienare. E asociată mereu cu boala și inadaptarea, cu anxietatea și
tot felul de nevroze. Un asemenea mod de înțelegere reușește uneori să-i mascheze adevăratele cauze și sensul ei multiplu. De exemplu, singurătatea e
pusă în legătură cu viața dusă în marile aglomerații
urbane și cu unele preocupări care, astăzi, ar ține
omul „pe drumuri” sau l-ar izola de propria comunitate. Doar că, de multe ori și prin chiar voința celui
în cauză, viața proprie e trăită aglomerat, excedată
de preocupări utile sau inutile. Sunt mereu acuzate
„această lume” și „societatea de astăzi”, când, în
destule cazuri, omul suportă efectele unor dorințe și
alegeri personale. Știm, bunăoară, că oamenii se lasă ușor atrași de formele publice de comunicare
(precum arborescenta și nesfârșita „comunicare în
grup”), uzează de acestea până la o relativă pierdere de sine, încât, în absența lor, se văd singuri. Caută cu orice preț forme de expunere și afirmare publică, în lipsa cărora se simt singuri. Cedează ușor
în favoarea unor conduite „de succes”, care, cel mai

Grup ecumenic la Standul JUNIMEA–SCRIPTOR.
BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. Foto Frăguța ZAHARIA
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În 1871, Gustave Flaubert, care de-a lungul
vieții sale nu a încetat să se gândească la proiectul
Dicționarului, îi scria lui George Sand: „O s-o terminăm oare vreodată cu metafizica goală și ideile primite de-a gata? Tot răul vine din uriașa noastră
ignoranță. Ceea ce ar trebui analizat este crezut fără tăgadă. În loc să privim, afirmăm!”
Aproape un secol și jumătate mai târziu, suntem tot acolo, sau mai bine zis, ne-am scufundat
până la gât în cultul mediocrității și al stereotipiilor
care sufocă gândirea liberă, imaginația și expresia
rafinată, un cult al cărui nume generic este „politic
corect”. De fapt, „corect” este termenul care constituie miezul acestei sintagme, pentru că politicul
poate fi înlocuit cu social, cultural, religios, ideologic, sexual etc. Dar mai există, din fericire – așa
cum au existat în toate epocile omenirii – minți
deschise spre diversitate, veghind asupra integrității – și nu a integrismului – conștiințelor și cuvintelor
noastre, fără alte hotare decât bunul simț și respectul față de ceilalți.
Este și cazul lui Albert Memmi, această mare
personalitate a literaturii tunisiene de expresie franceză, necunoscută sau prea puțin cunoscută astăzi
– în ciuda traducerii operei sale în aproximativ douăzeci de țări –, inclusiv în interiorul spațiului magrebian. Iar dacă este menționat, aceasta se întâmplă mai ales datorită vocii sale esențiale în lupta
anticolonială și antirasistă sau, pentru cei care și-o
mai amintesc, fiindcă a reușit să trezească interesul marilor intelectuali francezi, precum Albert Camus sau Jean-Paul Sartre, care au identificat în el
o figură de prim rang în literatura nord-africană. De
altfel, cel dintâi a semnat prefața la ediția originală
a romanului autobiografic, Statuia de sare, care a
marcat răsunătoarea intrare a lui Memmi în lumea
literaturii, în vreme ce al doilea a scris introducerea
la o lucrare esențială pentru gândirea autorului tunisian, Portretul colonizatului, precedat de Portretul
colonizatorului.

Portretul lui stultus
Textul care ne reține atenția aici este Le Dictionnaire critique à l’usage des incrédules (Dicționarul critic pentru increduli), pe care Memmi l-a publicat la Editions du Félin în 2002 (cu o nouă ediție
în 2017). Fără îndoială, în scrierea dicționarelor lor,
scopurile imediate, concepția generală și stilurile
celor doi scriitori – Flaubert și Memmi – au fost diferite, însă ideea principală este aceeași: „Ar reprezenta glorificarea istorică a tot ceea ce acceptăm.
Aș demonstra acolo că majoritățile au întotdeauna
dreptate, că minoritățile se înșală întotdeauna. (…)
că mediocritatea, fiind la îndemâna tuturor, este
singura legitimă și că orice originalitate trebuie,
așadar, batjocorită ca fiind periculoasă, prostească
etc.”, îi scria Flaubert lui Louise Colet. Textul lui Albert Memmi – pe care îl hărăzește în principiu uzului personal – cu alură dezinvoltă, plin de umor
solar, uneori la limita insolenței sau blasfemie, dar
fără a se îndepărta de rigoarea raționamentelor,
este însă rezultatul unei priviri amare asupra lumii
contemporane:
Profitând de deruta actuală, generată de
frica de schimbare într-o societate imprevizibilă,
iluzia, viclenia și prostia se unesc pentru a încerca
să-și impună nostalgiile și lăcomia. Nu vedem oare biserici noi, de toate confesiunile, bucurându-se
de întărirea neașteptată a fundamentalismelor, indiferent de prețul pe care riscăm să-l plătim cu toții? Tentațiile șoviniste și heterofobe, care nu de
mult păreau dezonorante, sunt întâmpinate cu
multă satisfacție de minți luminate.1

Parcă sună cunoscut…
Este, totuși, oarecum surprinzător faptul că
scriitorul nord-african îi evocă pe Montaigne, sau
Voltaire sau Bertrand Russell în materie de model
de dicționar personal, dar niciodată pe Flaubert. În
--------------------------------------------------------

1 Albert Memmi. „Présentation”, Dictionnaire critique à l’usage
des incrédules, Éditions du Félin, 2002, p. 11.
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orice caz, nu în aparatul paratextual. Drept e că
abordarea sa trimite mai puțin la o aprigă luptă corp
la corp cu prostia umană și mai mult spre o formă
de discurs edificator bazat pe experiențe proprii,
morală trăită, întrebări și avertismente implicite, o
invitație la o reflecție eliberată de prejudecăți și
constrângeri. De aceea, probabil, consideră că modelul celebrului Dicționar filosofic al lui Voltaire este
mai potrivit. Dintre cele aproximativ șaizeci de intrări din volumul lui Memmi, cele mai multe se referă la subiectele fierbinți ale lumii de astăzi, cu multe
punți aruncate către alte spații și vremuri, dar există
și câteva portrete de gânditori care au avut un impact profund asupra istoriei ideilor, precum Voltaire,
Bossuet, Spinoza, Nietzsche, Freud, Marx sau Lacan. În fond, Albert Memmi manifestă lipsă de respect doar față de cei care, indiferent de categorie
socială, caută să înăbușe reflecția critică, față de
această „conspirație îndoielnică, bazată pe fricile și
slăbiciunile jalnice” ale oamenilor din cele mai vechi
timpuri.
O particularitate a acestei întreprinderi, care îl
apropie mai mult de Montaigne, de filosofia unui
gânditor privat, constă în faptul că el se instituie în
prim destinatar al textului său, pentru a-și păstra
demnitatea și a evita „propriile greșeli, complezențe
și complicități”, scopul fiind așadar dublu: un semnal de alarmă legitim din punct de vedere istoric, o
radiografie diacronică și sincronică care dezvăluie
vulnerabilitatea noastră crescută la anumite subiecte și o distanță necesară față de noi înșine, pentru
că riscăm în orice moment să cedăm la convingerile noastre intime.
Dicționarul critic al lui Memmi se adresează
în mod explicit „incredulilor”, un termen mai literar,
mai îngrijit, mai puțin folosit decât sinonimele sale:
necredincios, ateu, ireligios și mai ales liber cugetător, care i-ar fi făcut probabil pe mulți să tresară.
Scriitorul franco-tunisian preferă cuvântul care conturează cel mai clar câmpul semantic sancționat, și
anume cel al vechilor și noi credulități, al unei adeziuni naive, mecanice, la dogmele, ideile sau curentele care predomină la un moment dat. Un îndemn la utilizarea regulată, coerentă și flexibilă a
gândirii critice și o denunțare a tuturor formelor de
gândire unică, a tuturor credințelor care se consideră adevăruri imuabile, care violează inteligența și
viața însăși. Omul se poate considera centrul și
măsura universului său, atâta timp cât este valabil
pentru toți oamenii și cât armonia domnește în grădina lumii.
„Sceptic” ar fi un echivalent mult mai potrivit
pentru „incredul”. Luciditatea, îndoiala, interogarea
critică sunt atributele acestei „credințe a spiritelor
șovăielnice”, după definiția scepticismului dată de
Cioran în Caiete. Prin acest „exercițiu de defasci-

nare”, scepticul își croiește drum între nevoia de vigilență și demolare salutară a construcțiilor monovalente și compacte ale oricărei pretenții de adevăr
ultim, în numele rațiunii critice, și dezvrăjirea modernă, ateistă în numele reîncântării bazată pe explorarea imaginarului eliberat. Scepticul capătă o
conștiință ironică, la originea unui proces complex
care presupune pierderea naivității responsabile de
atașamentele nocive pentru independența spiritului, fără a deveni însă un automat al îndoielii, echivalentul automatului credinței cu care el se luptă. A
învăța să găsești bucuria de a trăi fără înțepenire și
fără exultare exorcizează dogmele, alungă părtinirile și crimele împotriva gândirii care separă oamenii
în credincioși și schismatici. Albert Memmi pare să
încline spre o înțelepciune glumeață, care purcede
prin inducție și sugestie, neîncrezându-se nici în
preceptele inviolabile, nici în dulcegăriile moralizatoare. Faptele diverse, presărate cu reflecții, comparații, uimiri sau consternări sunt o modalitate mai
rapidă și mai convingătoare de a-ți atinge scopurile.
E suficient de un strop de ironie.
Socrate a plătit cu viața sa ironia la adresa
judecătorilor săi; Voltaire este urât atât pentru deriziune, cât și pentru argumentația sa. Fără îndoială, deriziunea este o formă de agresiune, dar
atât de atenuată! Neîndoielnic există dispreț în
zeflemea. A ataca la modul serios înseamnă deja
a lua în considerare adversarul; a-l lua în râs înseamnă a-l domina ușor. (…) Lipsa de respect
este condiția îndoielii filosofice și deci a progresului spiritual (…)2

Îndoiala, lipsa absolută de respect, batjocorirea certitudinilor definitive sunt benefice cu condiția
să păstrăm echilibrul și să nu începem să le prețuim în sine, altfel riscă să se transforme în absolutul
de care ne apărăm. Demnitatea scepticului trece
printr-o permanentă auto-deriziune, prin capacitatea de a se prezenta, aidoma unui Socrate pe dos,
nu ca un ghid, ci mai degrabă ca o oglindă, ca un
revelator care determină spiritele să se exprime reflectând adevărurile în aspectul lor universal cuprinzător și omenește valorizant, incorporând diferențele.
Memmi respinge ideea că ar compune „un
catalog exhaustiv de idei primite de-a gata”, sau o
istorie a ideilor, sau, am spune noi, o alegorie asemănătoare cu Elogiul nebuniei al lui Erasmus, cu
care împărtășește totuși o lectură relaxată, cât de
neutră posibil, precum și o neîncredere în gândirea
sistemică și sistemele de gândire:
Pentru a răspunde celor care m-ar putea
învinui pentru limba mea prea ascuțită, le voi spune că scriitorilor le-a fost întotdeauna îngăduit să

-------------------------------------------------------2
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Albert Memmi, Dictionnaire critique, pp. 434, 437.

își râdă de viața de zi cu zi, cu condiția să nu o facă plini de furie și patimă. Nimic mai ciudat decât sfioșenia acestui secol al nostru, căruia
numi vorbele mari îi mai sunt pe plac. Unii oameni merg până acolo încât ar suporta mai ușor să fie hulit Iisus Hristos decât cea mai nevinovată glumă pe seama popilor sau a împăraților, în special când sunt în
joc interesele lor.1

Cei trei scriitori, în moduri foarte personale, se regăsesc în jurul
imbecilității pedante care subminează judecata, în jurul suficienței
docte și a obtuzității adesea voluntare a conformiștilor. Culegerea de
platitudini a lui Flaubert ar fi trebuit să aibă ca subtitlu Enciclopedia
prostiei umane; nebunia, în sensul lui Erasmus, are drept sinonim ambiguu, ambivalent, care autorizează jocul de oglinzi multiple, stultitia
(prostia, nerozia, lipsa de rațiune, în latină); iar una dintre „intrările” din
Dicționarul lui Memmi se numește „Prostie și viclenie. Chiar și zeii
sunt neputincioși împotriva prostiei” și beneficiază, de această dată,
de „prezența” lui Flaubert, care călătorește în Est cu prietenul său Maxime Du Camp și dă peste un compatriot palavragiu, dar atât de amuzant, încât decide să nu-l mai părăsească, ceea ce duce la o mărturisire stânjenită, de fraternitate vinovată, din partea lui Memmi: „Recunosc, spre rușinea mea, că aflu în prostie, la fel ca Flaubert, o desfătare tulbure”, admițând că dicționarul său este, într-o anumită măsură,
moștenitorul celebrilor Bouvard şi Pécuchet. Doar într-o anumită măsură însă, căci intenția lui Flaubert nu era deloc propedeutică, ci mai
degrabă vindicativă, stigmatizantă, punct culminant al unei exasperări
explozive, după cum reiese dintr-o scrisoare pe care o adresa, în 1872,
prietenei sale, doamna Roger des Genettes: „(…) Meditez la ceva în
care să-mi canalizez furia. Da, mă voi scutura în sfârșit de ceea ce mă
sufocă. Voi revărsa asupra contemporanilor mei dezgustul pe care mi-l
inspiră, chiar dacă ar fi să-mi sfâșii pieptul; va fi amplu și violent.”2
Cu totul altfel stau lucrurile pentru Albert Memmi, al cărui scop
nu este să facă rău, ci să deschidă ochii contemporanilor săi, de multe
ori printr-o ficționalizare a experiențelor sale autentice; articolele sale
sunt prezentate, în cea mai mare parte, sub forma unor „pastile” narative care conțin esența prețioasă a unei idei, înconjurată de comentarii, explicații, incursiuni intertextuale, cronologic transversale, expunând adesea vechi întrebări și îndoieli sub acoperământ modern, ilustrând alunecarea în neghiobie periculoasă a multor idei care au fost
inițial generoase. De fapt, articolele își dau mâna și se întâlnesc dincolo de punctele lor de plecare, anume fanatismul obscurantist și ignorant, cu aceeași față obtuză sub măștile religiei, politicii, buneicuviințe.
Stultus-ul, după Michel Foucault, nu știe să „voiască așa cum trebuie”,
păcătuiește printr-o pasivitate totală față de reprezentările impuse din
afară, o absență completă de reactivitate proprie, de manifestare a liberului arbitru, de judecată critică independentă. Prostia nu este completă dacă nu e însoțită de agresivitate, ceea ce înseamnă că, încă din
Antichitatea greacă, și în special la Seneca, au fost adesea privite în binom: nebunie-prostie. Opiniile schimbătoare, uneori contradictorii sau
de-a dreptul ilogice ale celorlalți reprezintă, pentru un spirit amorțit, singura referință, Legea, de care se agață cu toată forța concentrată într-o
idee fixă, devenind treptat mândru și pătruns de importanța apartenenței la un fel de tribunal care distribuie cunoaștere și reguli de viață (sau
moarte). Or, voința care știe să se exercite este prin excelență liberul
-------------------------------------------------------1 Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei sau discurs spre lauda prostiei, trad. de
Robert Adam, București, Antet, 1995, p. 5.
2 Gustave Flaubert. Lettre du 5 octobre 1872, in https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/lettres/72d.html. Consulté le 7.05.2021.
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evoce chinurile de neînțeles la care propria fiică,
practicantă mult mai zeloasă decât el, îi supune zilnic, pe el și pe soția lui, până în punctul în care nici
nu mai îndrăznesc să o viziteze cu mașina în ziua
de Sabat, când nu pot suna la ușa ei, pentru că
soneria înseamnă curent electric, iar focul este interzis în această zi sfântă, pentru că nu are voie să
deschidă nici măcar o cutie de conserve și, chiar
dacă i se permite să tragă apa la toaletă, trebuie
apoi să spună o rugăciune pentru a-i mulțumi lui
Dumnezeu pentru că i-a asigurat buna funcționare
a intestinelor.
Practic, nedumeririi autorului îi răspunde confuzia prietenului său olandez, pe care o formulează
simplu: „Cel mai groaznic este că nu știm ce să facem și ce să nu facem”. Sintagma ar putea ocupa
un loc de frunte în toate studiile despre deruta general care îi cuprinde pe cei care se supun orbește
unei Legi, făcând să tacă îndoiala, judecata, gândirea critică, posibila revoltă. Ce trebuie făcut, spus,
scris, gândit? Cel mai surprinzător aspect însă este
că această nouă „gândire unică” s-a întrupat în societățile democratice, care au consimțit, una după
alta, la generalizarea abuzivă a acestui fenomen
de eufemizare controlată, de inocuitate a limbajului,
de limbă de lemn care linge o lingură de miere,
respingând virulent orice diferență, discordanță sau
negativitate. Și toate acestea în chip voluntar, fără
ca vreun dictator monstruos sau vreun sistem coercitiv să o impună. Să credem, oare, că omul este
incapabil să trăiască fără a se supune, voluntar sau
nu, unei forțe care îl zdrobește? Și că, dacă nu o
are, o creează?

arbitru, care nu este determinat sau afectat de reprezentări exterioare. O voință liberă, reflexivă se
exercită în interior, într-o mișcare de autoreglare
constantă, în timp ce voința leneșă a stultus-ului
este dublu determinată: din exterior, de opiniile și
judecățile pe care le adoptă fără rezerve, iar din interior, de inerția care îl transformă într-un recipient
corporal, lăsând să crească sfera și rolul devastator
al pulsiunilor primitive, necontrolate de rațiune.
Cel care se sustrage propriei gândiri nu mai
este subiect, ci devine obiectul și jucăria a tot felul
de elemente eterogene care se revarsă peste el,
printre care nu face nicio selecție și din care nu
operează.nu o sinteză, lăsându-se acoperit de flux.
(…) I-am relatat o remarcă a faimosului
rabin Eleazar care a trăit în secolul al II-lea î.Hr.
El a fost întrebat, într-o dezbatere familiară
evreilor, dacă învățăturile Scripturilor ar trebui
urmate literal sau dacă cineva și-ar putea lua
câteva libertăți. „Literal”, a răspuns el fără ezitare. Aceasta a devenit poziția tradițională. Mai interesant a fost argumentul dat de rabin: nu
trebuie urmată o poruncă din motive igienice
sau chiar logice, ci pur și simplu pentru că Legea o poruncește, punct.1

Aproximativ două milenii mai târziu, nimic nu
s-a schimbat în comunitatea „Zeloților”, care constituie un capitol de sine stătător în opera lui Memmi.
Autorul, deși familiarizat cu tradițiile evreiești ortodoxe, rămâne nedumerit în fața neroziilor rostite de
unul dintre colegii săi olandezi, pe care îl ia peste
picior cu blândețe, pentru a-l confrunta cu absurditatea afirmațiilor sale. Invitat într-un restaurant parizian, intelectualul evreu, din ce în ce mai stânjenit,
elimină pe rând preparate din meniu, începând cu
carnea de porc, în timp ce încearcă lamentabil
să-și ascundă iritarea („E din convingere religioasă? – Nu, nu, deloc; carnea de porc dă coșuri. – A!
Dvs. în mod special? – Nu, oricui; asta o știe toata
lumea la noi.”). Mai târziu, înțepat malițios de interlocutorul său și, probabil, exasperat de propria-i arguție, oaspetele batav se refugiază sub pulpana
Legii:

Eu este mai mulți alții
Știe despre ce vorbește, Albert Memmi, el
care este și tunisian și francez, evreu născut într-o
lume arabă, mai târziu evreu laic, educat și muncind într-o lume cu fundament creștin, deși mai degrabă atee astăzi, în Franța contemporană. Prin
urmare, de la nașterea sa în 1920, Memmi a menținut relații ambigue cu diversele sale identități, trăite uneori simultan, alteori succesiv, adesea în mod
conflictual. Născut la Tunis, în ghetoul evreiesc din
Hara, s-a lovit deîndată de inepțiile administrației
coloniale franceze, angajatul primăriei refuzând să
înregistreze numele complet al copilului, așa cum
doreau părinții, cu un prenume ebraic și un prenume francez, păstrându-l doar pe cel occidental, Albert. Această poveste va fi relatată în romanul său
autobiografic, Statuia de sare, unde nou-născutul
poartă stigmatele triplei sale identități, destrămată
și recompusă după hazardurile biografice.
Este deja extrem de dificil să ții de două culturi diferite, darămite să fii nevoit să gestionezi trei

Atenție! a replicat el, acestea nu sunt gesturi materiale, ci manifestări spirituale: tot ce este
aproape de simțurile noastre ne reapropie de
animal, tot ceea ce ne îndepărtează de ele ne
apropie de Dumnezeu. Iată ce ne învață Tora și
confirmă cele 613 porunci ale marelui Maimonide.2

În cele din urmă, încolțit, dar și ușurat să se
deschidă în fața unui coleg asupra unor întrebări pe
care cu greu îndrăznește să și le pună, ajunge să
-------------------------------------------------------1
2

Albert Memmi. Dictionnaire critique, p. 511.
Ibidem, p. 505.
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apartenențe etnice, civilizaționale și spirituale! Este
totodată o bogăție imensă, o șansă incredibilă de a
avea o moștenire ternară, așa cum o indică numele
lui Mordechai Alexandre Benillouche, naratorul alter ego din Statuia de sare, unde Mordechai evocă
un Macabeu glorios, deci iudaismul său, Alexandre
– „sonor, glorios, mi-a fost dat de părinții mei ca
omagiu pentru prestigiosul Occident”, în timp ce
Benillouche, nume autohton, de origine berberă, înseamnă „îi este foame”, în limba kabilă: „Întotdeauna voi fi Alexandre Mordechai, Alexandre Benillouche, indigen într-o țară colonizată, evreu
într-un univers antisemit, african într-o lume în care
Europa triumfă”3.
Fisuri culturale, dar și sărăcie materială, deja
menționată de Mordechai – e numele bietului bunic, care trăiește în ghetou. Evreu într-o țară musulmană, apoi evreu arab într-o țară catolică, Albert
Memmi nu a reușit niciodată să găsească o soluție
definitivă la această dislocare structurală, nu și-a
găsit niciodată locul, pentru că, dacă nu chiar exclus, s-a simțit întotdeauna marginal în raport cu o
entitate, fie ea etnică, rasială sau religioasă. Continuându-și studiile la Paris, s-a căsătorit cu o franțuzoaică și s-a întors în țara natală pentru a preda și
a participa la mișcarea de emancipare a Tunisiei,
denunțând colonizarea dar, întrucât noul stat musulman nu i se potrivea, a plecat din nou în Franța,
unde va fi mereu „acasă la ei”, dar niciodată „unul
dintre ei”. O călătorie întortocheată care vorbește
bine despre dificultatea de a te situa într-o identitate solidă, de a defini o apartenență incontestabilă.
Trei pare să fie numărul cheie în existența lui Albert
Memmi. Triple rădăcini culturale, triplă abordare a
statutului de cetățean al unei țări care a cunoscut
opresorul străin: astfel, după Portretul colonizatului,
urmat de Portretul colonizatorului, care i-a câștigat
admirația lui Sartre și a altor voci publice franceze,
Portretul decolonizatului arabo-musulman și al altor
câțiva completează, în 2004, acest triptic care pune
în discuție diversele ipostaze pe care le îmbracă
drama identitară: locuitor al unei țări ocupate, imigrant în țara ocupantului, fiu de imigrant, născut în
țara gazdă, dar niciodată cu adevărat integrat...
scriitorul disecă o rană pe care nimic nu o poate face să dispară, o coerență care nu va fi niciodată pe
deplin atinsă.
Necazurile și reflecțiile proprii, precum și
schimbările majore din vremea sa se află, fără îndoială, la originea unor concepte de mare forță noetică, precum iudeitatea, „heterofobia”, laicismul,
dar și a unor definiții inedite ale rasismului sau decolonizării, preluate de mai multe lucrări, între care
Encyclopedia Universalis. Toate se regăsesc în

fond sub semnul respingerii diferenței. Astfel, pentru Memmi, rasismul este „valorificarea, generalizată și definitivă, a diferențelor reale sau imaginare, în
beneficiul acuzatorului și în detrimentul victimei sale, cu scopul de a legitima o agresiune sau o serie
de privilegii”. Aceasta lărgește considerabil câmpul
semnificațiilor și aplicațiilor termenului, subliniind
polimorfismul noțiunii, ce depășește cadrul său biologic inițial într-o lume care, dincolo de aparențele
uniformizării și globalizării, nu încetează să separe,
să ierarhizeze, să-și ofere motivații artificiale pentru
judecățile de valoare sau actele blamabile generate
de distorsiunile esențialismului. Rasismul, sub condeiul lui Memmi, devine numele unui mecanism
universal de segregare și aservire.
Cu toate acestea, noțiunile de iudeitate și heterofobie sunt cele care ne-au reținut cel mai mult
atenția, deși nu prea au avut norocul să-i intereseze pe taxinomiști. Evreu disprețuit și magrebian sărac (sau invers), scriitorul tunisian, în ficțiunile și
eseurile sale, a observat și cercetat mereu locul și
singularitatea evreului – în lumea arabă, în lumea
creștină, în lumea laică, și chiar printre evreii ortodocși. Destinul istoric al evreului este, în mod paradoxal, colectiv, pentru că un evreu, mai ales un
evreu diasporic, este atașat, vrând-nevrând, de o
specificitate care s-a înscris de mult timp în prejudecățile noastre, și care îl scot în evidență discriminatoriu când negativ, când pozitiv. Un evreu trece
rareori neobservat într-o altă comunitate decât a
lui. Și totuși, când Memmi s-a uitat, în calitate de
sociolog, în anii ’60, la comunitatea evreiască franceză, a remarcat că nu exista doar una, ci mai multe, adesea divergente, ceea ce l-a determinat să
născocească noțiunea de iudeitate, menită să circumscrie mai bine faptul-de-a-fi-în-lume al evreului.
Iudeitatea, deci condiția evreiască, „este doar o
scurtătură, mai condensată, mai întunecată, a condiției umane în general”, afirmă el în Portretul unui
evreu. Este o afirmație interesantă din mai multe
puncte de vedere, deoarece ilustrează tocmai una
dintre acele capcane pe care Memmi se va strădui
să le evite în Dicționarul său critic, și anume că
există o mulțime de posibile asupriri, că cei care le
îndură suferă practic în același fel, în ciuda specificului fiecărui context, dar că există totuși un soi de
elecțiune negativă, un model universal al nedreptății, care este iudeitatea. Memmi revine la aceasta în
articolul consacrat evreilor, un excelent exercițiu
hermeneutic, de o desăvârșită diplomație lingvistică
și culturală, găsind echilibrul potrivit între un popor
care și-a însușit mitul celui ales, pentru a-și explica
nejustificabilul, și restul lumii, care îi atribuie, în
imaginarul colectiv, o funcție simbolică negativă.
Ambele viziuni extreme sunt greșite, evident:

-------------------------------------------------------3
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Dar atât de mare este seculara apăsare a
condiției evreiești, obiceiul de a-i trata pe evrei ca
acuzați și, periodic, ca victime, încât tânărul stat a
adunat, în ciuda câtorva manifestări favorabile,
neîncrederea și ostilitatea generală. (...)
Pentru a-și găsi tihna și pentru a se împăuna cu aceasta, evreilor le place să spună că destinul lor este exemplar, reprezentativ pentru
întreaga condiție umană.4

că-agresivă-de-celălalt formează baza heterofobiei5.

Frica de celălalt îndesește replierile identitare, provocând extensii care riscă fie să-i înstrăineze
pe cei care recurg la ele și care nu se mai recunosc
în aceste iluzii extravagante, fie să-i zdrobească
sau măcar să încerce să-i convertească pe cei care nu o fac. Heterofobia are două fețe, aidoma cuplului nebunie-prostie: una refuză să vadă, cealaltă
își pune lupă; disprețul ignorant are drept corolar
supraevaluarea propriilor idei și convingeri. Aproape la fiecare rând al Dicționarului critic se simte
preocuparea autorului de a echilibra impulsurile sinelui său plural. Își aplică și lui însuși noțiunea de
heterofobie, iar formula rimbaldiană „Eu sunt un altul” capătă semnificații diferite în cazul cuiva care
are de-a face cu identități centrifuge. O realitate care ar fi de netrăit fără o anumită detașare, fără o reflecție asupra a ceea ce înseamnă identitatea, fără
aceste scuturături provocate de „geniul” care îl vizitează în vis pe Memmi (narate în articolul „Identități” din Dicționarul critic), fără lecturile și discuțiile
edificatoare care îl ajută să relativizeze un concept
cu contururi din ce în ce mai neclare:

În spatele Portretului unui evreu și al Eliberării evreului se află Statuia de sare, o explorare narativă a gradului de participare a evreului la grupul
său și a valorilor acestuia, cu alte cuvinte „faptul și
modul de a fi evreu”, idee pe care o dezvoltă în
Omul dominat. În realitate, Albert Memmi trăiește și
scrie între-două lumi, un neloc cu atât mai dureros
și mai greu de gestionat cu cât este, în esență, un
între-trei; și singura modalitate de a le împăca cât
de puțin este să trăiești în toate trei în același timp,
să accepți acest dinamism contradictoriu de pulsiuni aparent ireconciliabile care îl propulsează pe un
alt nivel de realitate, unde coexistența lor este posibilă; „raisonneur” din curiozitate intelectuală și
prin limba de adopție, pe fond de lipsă de evlavie
trăită, Memmi navighează în singurul spațiu de
„credință” care îi este permis, stabilind o relație critică de tip starobinskian între aceste dimensiuni
conflictuale și el însuși, apropiindu-se pentru a înțelege și empatiza dacă este necesar, luându-și o
distanță pentru a analiza, compara, interpreta. Refuzul sistemelor filosofice totalizante și totalitare, cu
scopuri ideologice sau spirituale, nu este însă contrabalansat de infinite replieri și introspecții nombriliste, pentru că și aici, scriitorul reușește să opereze
o întoarcere spre sine pe căi amânate, sau mai degrabă diferante, unduind între perspective parțiale
și trunchiate, dar vizând universalul.
În acest punct, conceptul de heterofobie vine
să adauge o notă aparte, o nuanță în plus față de
întreaga gamă de noțiuni și sentimente generate
de alteritatea percepută ca neliniștitoare. Memmi îl
dezvoltă în eseul său despre rasism și îl preia în
Dicționarul său critic, nu ca un articol separat, ci încorporat în cel al „rasismului”:

Dacă prin identitate înțelegem o permanență de granit de-a lungul secolelor, există, în adevăr, foarte puține elemente complet stabile. Dacă
avem în vedere faptul că și aceste elemente sunt
întotdeauna preluate și amalgamate cu altele, noi,
pentru a forma ansambluri noi, identitatea culturală, ca și identitatea biologică, este un concept îndoielnic. Memoria este cea care leagă totul și ne
face să credem într-o unitate omogenă. De fapt,
ea este plină de găuri, deoarece memoria aruncă
în beznă ceea ce nu-i convine. În schimb, ea adaugă: orice identitate este țesută din imaginație, din
fabulații. Pe scurt, dacă se poate spune așa, identitatea nu este identică6.

Acest pasaj rezumă nu doar fundamentul
gândirii lui Albert Memmi despre problemele strict
identitare care l-au bântuit toată viața, ci și – mai
important încă – despre atitudinea cea mai potrivită
de adoptat pentru a dezamorsa orice pretenție de
superioritate, de anterioritate, de unicitate, de originalitate care stă la baza oricărui puseu autoritarist
și fundamentalist.

Această mașinărie infernală nu este, totuși,
atât de eficientă decât pentru că este controlată,
susținută de un sentiment mai profund, de o emoție în general tulburătoare: frica de necunoscut, de
diferit, la care reacționăm în mod obișnuit prin
agresivitate sau fugă. Un chip necunoscut îl face
de multe ori să plângă pe un copil mic; mulți vor
păstra această panică în fața unui străin. Dar cine
se teme atacă; cine atacă se teme că va încasa și
el lovituri; cine se teme să nu încaseze lovituri
poate ataca preventiv. Acest cerc, această fri-

--------------------------------------------------------
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Albert Memmi. Dictionnaire critique, p. 243.
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Albert Memmi. Dictionnaire critique, p. 415.
Ibidem, pp. 222-223.

Ana DOBRE
TRĂIREA PRIN TRĂIREA POEZIEI
(Zhãng Yè)
Zhãng Yè, poetă chineză, născută la Shanghai în 1948, autoare a volumelor Dragostea poeților, Lumea plină de culoare, Coroana verde,
Cântecul pe calea vieții, Privirea peste timp și spațiu, vine în fața cititorului român grație parteneriatului mamă-fiu – Passionaria Stoicescu și Alin Ivanov, niponist și anglist, după o călătorie lungă, prin
intermediul limbii engleze, așadar o traducere a
traducerii, cum precizează Passionaria Stoicescu
însăși în cuvântul înainte, însoțitor al grupajului de
poezii, reunite sub titlul Demonul bărbat1. Călătoria
lingvistică este, totodată, și o călătorie poetică, spirituală în universul poetei Zhãng Yè, cuprinzând
texte scrise pe parcursul a 40 de ani, texte care
surprind, ca-n succesive fotografii la minut, sufletul
poetei, modul ei de a se raporta la miracolele vieții
și ale existenței, cu uimire și mirabilă atitudine interogativă.
Trecerea ireversibilă a timpului este resimțită
acut, poeta trăiește, în clipă și în contemplarea ei,
fulguranța manifestărilor odată cu efemeritatea
conștientizată în fragilitatea ființei. Modul de a resimți trecerea în simultaneitatea dimensiunilor temporale, toate curgând în clipa cea repede a prezentului este doar a poetei, dar în această trăire
zguduitoare curg, ca-ntr-un turbion, trăirile tuturor
oamenilor, expresie proprie a acelui tat twam asi,
al unității totului. Corespondența în trăire cu celălalt, semenul tău, e sugestivă în resimțirea zilelor
tulburi, a vremii și vremurilor aceleia/ acelora, în
contemplarea ruinelor tinereții. Situarea sub specie
aeternitas nu anulează sentimentul copleșitor al
trecerii și fragilității: „Trece clipa./ E oare viața
noastră o împreunare a două suflete?” Interogația
--------------------------------------------------------

retorică întoarce întrebarea dinspre lume spre sine, în profunzimile eului, acolo unde cunoașterea
se poate desăvârși prin autocunoaștere. Situarea
vitruviană în roata timpului o conștientizează asupra cercurilor concentrice ale realului/ realității:
„Toate anotimpurile sunt într-unul singur,/ Și tristețea mea este în spatele tău.// Neatentă, îmi arunc
o privire pe geam./ Vântul nordului șuierând prin
zăpadă/ Mă forțează către o scăpare pe undeva./
Tu dormi, extenuat, vocea ta răsună în întuneric,/
O voce dintr-o fortăreață medievală./ Plec. Toate
darurile mele sunt deja cenușă/ Iar luna searbădă
s-a înecat în adâncurile mării tale./ Stau pe jos
într-un tren mergând spre nord/ Printre ruinele tinereții mele./ Nu mai e nimic de prevăzut,/ Nu mai
trebuie ca alții să înțeleagă./ Nimeni nu va mai
scormoni în adâncurile durerii mele/ Sub privirea
mea nătângă./ Sufletul meu e chiar timpul/ Și strigă însângerat prin tren.” Claritatea timpului ascunde, paradoxal, complexitatea lui, dar deschide
perspectiva asupra unui spațiu receptat în fizica și
metafizica lui. La modul unui panteism înrădăcinat
adânc în structurile mentale ale ființei, totul din jur
are viață – unchiul copac, cerul dantelat de „nori
gravi și obosiți”, „lumina caldă”.
În acest spațiu configurat ca un univers, sin-

1 Zhãng Yè, Demonul bărbat, Traducere din limba engleză de
Passionaria Stoicescu și Alin Ivanov, „Cuvânt însoțitor” de
Passionaria Stoicescu, Editura Junimea, colecția Cuvinte migratoare, Iași, 2021.
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călătorie pe deasupra tuturor manifestărilor vieții
pământești, a trecerii și fragilității planetei: „Pământul e ca o barcă a lui Noe/ Sub greutatea propriilor măruntaie.”, odată cu trecerea și fragilitatea
ființei umane: „Zeul morții stă demult pe margine,
zeflemitor. (...)// Lacrimi licărind în ochii mei,/ Eu
stau, nu respir și mă încumet să nu clipesc/ De
teama ca nu cumva până și spatele ei/ Să nu dispară în neantul timpului.”, în Cer, Răceala primei
iubiri, Coșmar, Prezent, Cu moartea în față, Podul
Waibaidu, Moarte („Oare cosmosul ne are numai
pe noi doi:/ Sunt în soare...”), Mâinile mamei, Cascada celor o mie de Zhang, Trecutul, Încă viață,
Moartea e jos în adâncuri și foarte departe. Luna
transcendentă își deschide ochiul impasibil asupra
tuturor manifestărilor vieții și ale omului. Poetei îi e
dat darul/ harul de a așeza cuvintele în structurile
și ritmurile inimii sale cuprinzătoare cât poemul
meu: „Eu sunt proiecția ta în această lume/ De
ceață rece, de singurătate întunecată./ Îmi sărbătoresc reflecția? Nu e nevoie/ De asemenea precizie, de asemenea sofisticare./ Sunt mai degrabă
reflecția veselă a toamnei./ Ar trebui să fiu deșertul
tău, oceanul tău,/ Greu și îndurător până peste
tristețe./ Născându-te pe tine/ Am dispărut încetul
cu încetul.”, creația care include procreația, într-o
geneză reluată ca experiență fundamentală: „Poemul meu,/ Eu sunt proiecția ta în această lume,/
Mama ta/ Care oferă fără s-aștepte./ Poemul
meu.”
Luminile cuvântului însuflețesc necuvintele,
dau ființă stărilor, tensiunilor, neliniștilor, angoaselor eului. În trenul vieții, călătoria poate continua
cât gândul zborului nu încetează: „Un tren gonind.
Pământul plat, fertil. Un cer înăbușitor./ Dupăamiaza trece ca-ntr-o ceață de vis./ Sunt o pasăre
adormită legănându-se în vârful copacului. (...)//
Trenul trece încă o dată prin acea stație,/ Lăsând
în urmă zeci de ani în șir./ Toate stațiile luminează,
toate visele/ Brusc explodează sub tunet și lumină/
Strălucind împrejurul meu, iar eu/ Clipesc ca într-o
trezire.” Clipa de trezire echivalează cu o viață trăită în toată intensitatea și plenitudinea. Este creația
de care poate dispune.

gurul la care, prin cele cinci simțuri, omul are acces, ființa intră ca-ntr-un tunel, un labirint în care
înaintează apăsat de dramaticele întrebări: Cine
suntem? De unde venim? Încotro mergem/ ne îndreptăm? Singura certitudine este dată de verbul a
veni, desemnat în pluralul prezentului venim, căruia poeta i se include împreună cu toți oamenii:
„Venim din întunecimea nopții (...)// Venim, un grup
de suflete sângerânde/ Care au murit fără să li se
facă dreptate într-o vară de sânge./ Acum, suntem
porniți să înfăptuim/ Ce n-am avut curajul când trăiam...” Unele poezii, ca și aceasta – Venim, la care
se pot adăuga și În afara Shanghaiului, Vrăjmășie,
Viscolul ca un tablou, au o accentuată latură socială. Zhãng Yè este un poet cetățean, raporturile
complexe cu micro- și macrouniversul nu exclud
situarea în istorie; dimpotrivă, o presupun. Omul
nu se poate abstrage cu totul vremurilor, istoriei.
Trăind istoria, poeta o scrie în ritmurile poeziei care aspiră și accede la statutul de mit personal. Poezia este pentru Zhãng Yè o mitologie, propria mitologie, populată cu îngeri și demoni. Demonul are o conotație proprie, diferită de cea europeană care își află în daimonion-ul lui Socrate un
reper, sau demonii credinciosului, asimilați răului.
Demonul lui Zhãng Yè se referă mai mult la alteritate, la disjuncția sinelui: „Demonul meu e în imaginația mea,/ Vraja lui e numai în numele meu.”, la
complexul yin-yang, asociind îngerul cu demonul
în permanenta manifestarea a coincidentia oppositorum: „... Ca să-i eliberez pe acei îngeri-demoni
fără de număr.../ Fie ca moartea mea să fie frumoasă și completă.”, ca spirit al celui plecat înainte
de vreme, invocat în lamento – Cântec de jale, I:
„Cum a putut Zeița Morții să mi te ia? (...)// Însă
dac-ai decis să pleci pe drumul acela,/ Ești surd la
iubirea mea care te cheamă înapoi.”, Cântec de jale, II, III, pentru care poeta promite: „Pentru tine,
eu voi trăi în tine cel care mă trăiești.”
Viața și moartea, bornele călătoriei în cronotopul vieții și al existenței („O să mă iau după pasărea albastră a orientării mele./ Stelele mă văd
din cosmosul îndepărtat.”), nu terifiază, sunt asumate lucid, conștient, ca realități eterne ale omului,
față de care revolta este fără sens. Paralel cu
această desfășurare de clipe, poeta înregistrează
impasibilitatea universului care-și continuă propria

5 martie 2022
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Andrei HURGHEȘ
II. Prezentare
Andrei Hurgheș este student al Facultății de
Litere din Iași la Secția Franceză-Engleză. El a absolvit anterior Academia de Studii Economice din
București. Munca, pentru o vreme, în mediul corporatist, nu i-a atenuat pasiunea pentru limbi și literaturi străine pe care a urmat-o, în cele din urmă, inspirat. Dotat cu abilități hermeneutice incontestabile
și o voluptate a lecturii rar întâlnită la generația lui,
Andrei Hurgheș scrie literatură și traduce, iată, la
cel mai înalt nivel. Piatra de încercare a oricărui traducător român rămâne poezia lui Eminescu. Andrei
Hurgheș își asumă textul fără complexe, cu dezinvoltură, talent și profesionalism (este al doilea an
de când obține Premiul I la Colocviul Național Studențesc „M. Eminescu”, Secțiunea traduceri – și în
franceză, și în engleză). Am convingerea că numele lui va fi unul cu rezonanță în cultura română în
deceniile care urmează.

I. (O autoprezentare,
pe post de CV)
Andrei Hurgheș este student în anul al II-lea
la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași. A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii
Economice din București. Este originar din Bacău,
unde și-a petrecut primii 19 ani din viață. Fost corporatist, a renunțat la poziția sa în departamentul
de machiaje al unei companii franceze de cosmetice și produse de înfrumusețare, alegând, în
schimb, să aplice pe chipul femeilor ce îi populează imaginația griurile colorate care, din considerente comerciale, erau excluse din gama de farduri
ale fostului său angajator. Este pasionat de literatură, istorie și design. Încearcă din răsputeri să
popularizeze un nou tip de dandy, cel cu tricou
pastelat, șosete cu model impresionist și traistă de
rafie pe umăr.

Codrin Liviu CUȚITARU

Cu gândiri și cu imagini

Mind’s Images and Thoughts

(Colocviul Eminescu, 2022)
Cu gândiri și cu imagini
Înnegrit-am multe pagini:
Ș-ale cărții, ș-ale vieții,
Chiar din zorii tinereții.

Mind’s images and thoughts
On countless sheets I wrote
To life and death belonging
Youth’s morning light prolonging.

Nu urmați gândirei mele:
Căci noianu-i de greșele,
Urmărind prin întuneric
Visul vieții-mi cel himeric.

Follow not my thread of thought
For with errors it is fraught.
In a darkened dream pursuing
Life’s chimera strangely looming

Neavând învăț și normă,
Fantezia fără formă
Rătăcit-a, vai! cu mersul:
Negru-i gândul, șchiop e viersul.

Having no reason, nor rule
Formless fantasy’s a fool!
Oh! How wandering minds get lost!
Obscure thoughts, incomplete verse...
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Și idei, ce altfel împle,
Ard în frunte, bat sub tâmple:
Eu le-am dat îmbrăcăminte
Prea bogată, fără minte.

By my brow and temples bordered
Thoughts that beat and burn unbothered
Have been clothed in such a way
To cast my mind’s wealth away.

Ele samănă, hibride,
Egiptenei piramide:
Un mormânt de piatr-în munte
Cu icoanele cărunte,

In their hybrid form resembling
Pyramids encapsulating
A small tomb in a stone mountain.
Hiding History’s age old icons.

Și de sfinxuri lungi alee,
Monoliți și propilee,
Fac să crezi că după poartă
Zace-o-ntreagă țară moartă.

Alleys guarded by the sphinx
Propylaeas, monoliths...
Step behind the portico
And to death’s country you go.

Intri nuntru, sui pe treaptă,
Nici nu știi ce te așteaptă.
Când acolo! sub o faclă
Doarme-un singur rege-n raclă.

Go inside and up the steps
You don’t know that which awaits
In the light of burning flame
Sleeps the pharaoh in his grave.

Bolnav în al meu suflet...

Illness of My Soul

(Colocviul Eminescu, 2021)
Bolnav în al meu suflet, în inimă bolnav,
Cu mintea depravată și geniul trândav,
închin a mea viață la scarbă și-ntristare
Și-mi târâi printre anii-mi nefasta arătare
– Prea slab pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi
mic –
Viața-mi, cum o duce tot omul de nimic.
Născut făr de-a mea vină, trăind făr mai s-o știu,
Nu merg cum merg alți oameni, nu-mi pasă
de-unde viu,
Supus doar ca nealții, la suferințe grele,
Unesc cu ele știrea nimicniciei mele,
Sfânt n-am nimic, în bine nu cred și nici în rău,
Viața mea aceasta nici vreu și nici n-o vreu:
Nepăsător la toate, de lume apostat,
A vieții osteneală o simt și n-o combat.
Aș râde doar de viață, disprețuind-o toată,
Muncind cu mii de chinuri suflarea ei spurcată,
Muncind în mine însumi voința-n orice nerv,
Pieirea cea eternă din mine să o serv.
Dar vai! nici siguranța n-o am că mor pe veci.
Și dacă oare-a morții mâni palide și reci,
În loc să sfarme vecinic a vieții mele normă,
Ar pune al meu suflet sărman în altă formă?
Dacă a mea durere, un vecinic Ahasver,
La morți va fi pus iarăși, de către lumi din cer,
Ca cu același suflet din nou să reapară,
Migrației eterne unealtă de ocară!?
Nimic, nimic n-ajută – și nu-i nici o scăpare.
Din astă lume-eternă, ce trecătoare pare.

An illness afflicting my soul and my heart
My mind depraved, my idle genius turned towards
The loathing and the sadness to which I give my
life
To carry my life’s burden throughout the years I
strive.
Too weak for greatness, too proud in my low state
Whether I live or die, there is nothing at stake
For I amount to nothing, I get lost in the crowd
Born without fault or merit. I do not care about
The paths of other people, the story of their lives
But I have gone through pains that I cannot
describe
To some cause or another, my life I can’t ascribe
I keep nothing for sacred; I see no light or dark
I’m tired and defeated, this life I do not want
I laugh of my existence, I show all my contempt
I struggle with the pains of life’s horrendous breath
Crushing my own will power inside my every nerve
The imminence of death inside me I must serve
If only it were certain, the end of life’s sad land
If only I were touched by death’s pale, icy hand
Not to be torn apart only to be remade
My poor, old soul recast into a different shape
The skies above drawing the straws once more
Caught in fate’s pillory, my soul shamed to the
core
By a chain of migration that cannot reach its end
For nothing ever helps... And there is no escape…
The world eternal taking a temporary shape
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Gonit în timpi și spații, trecând din formă-n formă,
Eternă fulgerare cu inima diformă,
De evi trecuți ființa-mi o simt adânc rănită,
Pustiu-alergătoare, cumplit de ostenită
Și-acum din nou în evu-mi, lui Sisif cruda stâncă
Spre culmea morții mele ridic ș-ast dată încă;
Ș-ast dată? Cine-mi spune că-i cea din urmă
oară?

Chasing through time and space, from one form to
another
Eternal lighting breaking the heart’s unshapely
cover
My being pierced by the pains of centuries gone
Unable to move forward, old, tired and alone
And then again, in this age, Sisyphus’ cruel rock
Carrying on my back, Gargantuan stone block
I wonder… Will there ever be a last time?

În zădar în colbul școlii...

In vain in dusty school halls

(Colocviul Eminescu, 2021)
În zădar în colbul școlii
Prin autori mâncați de molii,
Cauți urma frumuseții
Și îndemnurile vieții,

In vain in dusty school halls
And in moth-eaten books
You seek the trace of beauty
And that to which life calls.

Și pe foile lor unse
Cauți taine nepătrunse
Și cu slovele lor strâmbe
Ai vrea lumea să se schimbe.

Why look in slimy pages
For secrets of all ages...
You want the crooked letter
To change life for the better.

Nu e carte să înveți
Ca viața să aibă preț
Ci trăiește, chinuiește
Și de toate pătimește
Ș-ai s-auzi cum iarba crește.

No book can ever teach
The price to put on each
And every life. So, live
And strive and suffer so
That you’ll hear the grass blades grow.

Nicolae SCURTU și Ștefan MITROI.
BOOKFEST, Standul JUNIMEA–SCRIPTOR, 1-5 iunie 2022. FotoLV
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Adam BORZIČ
(Cehia)
Adam Borzič, poet, traducător, jurnalist și terapeut ceh cu origini croate, s-a născut pe 14 mai 1978.
Din 2013 este redactor-șef al revistei literare Tvar.
Autorul a studiat teologia, absolvind și o școală specializată în exerciții terapeutice. Colaborează, de
asemenea, cu periodicele Dingir și Revue creștin, cu magazinul virtual Deník Referendum și cu editurile
Malvern și Fabula. Poeziile sale au fost traduse în engleză, croată, sârbă (de altfel, la Belgrad i-a apărut primul volum editat în străinătate), română și polonă. Volumul Vremea în Europa, apărut în 2014, a fost nominalizat la Premiul „Magnesia Litera” pentru Poezie.
A scos până acum trei volume de poezie: Fantasia (2008 – împreună cu Kamil Bouška și Petr Řehák),
Deschiderea gurii (2011) și Vremea în Europa (2013).
Poezia lui Borzič este complexă, încărcată de referințe intelectuale, trimiteri intertextuale, grea de simboluri și metafore care „trădează” vasta cultură generală a autorului, educația sa multilaterală, dar și dimensiunea sa spirituală, pregătirea în domeniul teologiei și al istoriei religiilor. Toate acestea, grefate pe un talent
ieșit din comun și o sensibilitate rar întâlnită, s-au conjugat în mod fericit într-un context intelectual și cultural
favorabil dezvoltării aproape nestingherite a literaturii. În ciuda aspectului său baroc, creația lui Borzič este
una extrovertită, deschisă, mai degrabă stimulând, provocând chiar participarea și implicarea intelectuală a
cititorului, în loc să-l îndepărteze prin gabaritul său intelectual în aparență depășit, așa cum se poate întâmpla în alte cazuri. Contextul explică adesea, cu mijloacele specifice poeziei, desigur, referințele intertextuale,
într-un pasionant joc intelectual „de-a v-ați ascuns” cu cititorul. Condiția nu este căutarea printre rânduri sau
dincolo de ele: este suficient ca ele să fie citite și primite, ca sufletul și gândul să le acorde necondiționat viza
de intrare prin poarta ochilor.
Prezentare și traduceri: Mircea Dan DUȚĂ

VIZIUNI PARADISIACE:
ȘAPTE POEZII DINAFARA TIMPULUI
(fragmente)
1. în memoria lui Walt Whitman
Îmi permit să fiu fericit? Îmi permit să fiu
fericit? Ah... Îmi permit... Le permit –
altora – să fie fericiți? Aceasta-i întrebarea.
Înainte între trup și suflet mă sfâșia un ascuțiș de sticlă înfipt în mine
Acum nu
Înainte eram o fată căreia giulgiul rochiei de mireasă îi stătea bine
Acum nu
Înainte tocam lemne fără încetare – și cât de multe dintre suspinele mele
mulțimea acelor așchii au sporit-o – dar Acum nu!
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Dar ce-i acum? Ce-i chestia asta-n fine, ce zi și noapte-mi circulă prin vine?
[…]
5.
E doar o zi
O zi în mijlocul ploii
Zi de aprilie toată ziua
6.
M-am îmbibat cu două țigări
amândouă fumegă în scrumieră
le-am aprins într-o scurtă secvență de singurătate
încrețită precum oglinda unui lac de viziuni paradisiace în rafale
Asemenea lumi
Pe scurt stau la birou
și scriu propoziții pe care mi le aduce muzica
și a căror melodie îmi ridică geana
numai pe jumătate, pentru ca adierile să nu-mi sufle praf cosmic
în albul ochiului
Așadar ochiul deschis
O mulțime de acoperișuri joase sau înalte
cămin și cușcă în aceeași atmosferă
și tremurul
zilei de lucru
7.
De un cristal trebuie să te apropii cu pași înceți – supli – și tăcuți,
trebuie să te strecori prin grădină și să nu-l sperii pe Ezra Pound
când ascultă glasul păstăilor
să nu uiți nici de lanterna în două culori
nici de stropitoarea de la marginea răsadului cu Gălbenele și gladiole
să nu rătăcești direcția de unde se aude murmurul
dacă-l răsuflă foalele Bătrânului Poet
să nu încetezi niciodată a vedea în spatele – în fața – după – dincolo de – prin
Să nu încetezi niciodată
a atinge tulpinile de iarbă
al căror tăiș taie umbrele capului până când
oul evadează din forma cu aspect de craniu
iar timpanul țâșnește înafară
Să nu încetezi niciodată a repeta Să nu încetezi a tulbura acțiunea
Să nu încetezi a face mișcări circulare Să nu încetezi a sfâșia a rupe
Să nu încetezi a stinge focuri Să nu încetezi a da foc
Să nu încetezi a merge înăuntru și afară.
A intra mare și a ieși mic,
a intra mic și a ieși mare.
A numi urme semnele lăsate de păsări pe pământ
A căuta limite și a șterge limite.
Cu albastrul a pătrunde și cu galbenul a iradia din miezul lucrurilor
A răni cuțitele cu o floare
Să nu încetezi niciodată
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colloquium
chestionar
dialog
taifas

DI ALOG

Robert ŞERBAN – Florin TOMA
„TIMPUL NU SE AMESTECĂ ÎN TEHNOLOGIA CREAȚIEI”
Subsemnatul, Toma Florin, sunt născut în ziua de 22 martie 1953, ora 12. Mamă: ELENA și Tatăl:
NATURAL, spre rușinea familiei Toma, din cătunul Valea Teancului, sat Zorești, comuna Vernești (Buzău).
Spre a stinge oprobriul și a înfrânge morala ancestrală a satului, mama și-a luat copilul, care nu împlinise 2
luni, și a plecat în lume, stabilindu-se în orașul Ploiești. În anul 1958, pe când aveam 5 ani, NATURALUL chipeș – pe numele său de civil, Andronescu George, și care semăna cu actorul Clark Gable –, s-a deplasat la
locuința noastră din str. Bucegi nr. 6, spre a cere iertare mamei. A fost alungat fără nicio discuție. Mama a lucrat peste 50 de ani ca muncitoare la Fabrica de Paste Făinoase „Vulturul”.
Până în 1972, am fost elev la Școala Elementară nr. 4 – „Elena Doamna” și la Liceul Teoretic „C.D.
Gherea”. După stagiul militar (la Craiova și Drobeta Turnu-Severin), am urmat cursurile Facultății de Limba și
Literatura Română la Universitatea din București (specialitatea Română-Franceză), pe care am absolvit-o în
1979, al 16-lea, cu media 9,82. Am fost profesor la țară, fiindu-mi interzis postul în București, pe motiv că nu
aveam buletin de Capitală. Sunt căsătorit cu doamna profesoară Rodica Toma. Avem o fiică, Irina-Ruxandra
(căsătorită), precum și o nepoată, Ilinca-Maria. În prezent, sunt redactor la revista „Viața Românească”, editată de Uniunea Scriitorilor din România, al cărei membru sunt, din 1990. Am debutat în 1978, în „România literară”, am scris șapte cărți de proză (romane și nuvele), două de interviuri și am o ediție de autor.
Robert ȘERBAN: – Pentru tine pandemia
n-a trecut la pas. Ai contactat virusul și ai stat o lună internat la terapie intensivă. Dincolo de experiența nefericită, despre care ai și vorbit, ai și scris,
ce ar fi important de scos în evidență din această
perioadă prin care ai trecut?
Florin TOMA: – Dar, pas cu pas tot s-a făcut
simțită. Rectific adevărul că n-am fost internat la
ATI, căci, altminteri, acest interviu n-ar fi existat. Ci
într-un salon tot de covid, dar, spre deosebire de
ceilalți doi pacienți, aflați sub oxigen, eu puteam
respira fără mască. Suficiența de O2 mi-a dat putința – după ce am degroșat toate învelișurile de
panică, scârbă, spaimă, claustrofobie și alte dezagremente bronhice – să fiu și observator al vieții
(chiar dacă firavă acolo, în salonul 63, al Pavilionului 5 din Institutul „Matei Balș”, din care, aici vorbim
și de un karmanlîc, la 10 zile după ce m-am externat, a pornit un incendiu în care au murit patru

persoane…, poate și ceilalți doi „colegi” de suferință), și scriitor. Am „comis” o sumedenie de note pe
telefonul mobil, despre orice: despre moarte, despre punga cu lichid, agățată în vârful unei tije (la
care, în timpul perfuziei, mă uitam ca la cea mai
din Cer instanță a bolnavului, ca la o „dumnezoaică”, așa cum picura din ea, pic! pic! pic!, goutte à
goute, forța care dă sens și lumină vieții), despre
îngeri, despre contele Stolîpșin, care a sfârșit prin
fi ucis de propria sa umbră (și din care a ieșit mai
târziu o nuvelă trainică!), despre suferință, despre
Femeie, despre lumină, despre durere, despre
speranță, despre demoni, ba chiar și despre bătrânețe. Deci, cum s-ar zice, am avut treabă!
– Scriind despre cartea ta de povestiri, Depozitul de bătrâni, criticul literar Tudorel Urian te
definea ca fiind „un textualist exuberant”. Te recunoști în această sintagmă? Apropo, se face să
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me pe bandă rulantă, noi ne-am descoperit
ADN-ul și am creat rezervația națională de modele, ceva nou, original (supremația noastră, a noastră între ai noștri). Din păcate, însă, astăzi mecanismul nu mai funcționează. Balerina din cutia
muzicală nu se mai rotește. Proza de azi mi se pare că nu mai poate să modeleze. Ea este mai mult
contemplativă (e adevărat, contemplă activ!), decât analitică. Nu mai are acel ceva ce ține de poezie, dar și de magic. Sau, cum spunea Rūmī, „prințul poeților sufi”, nu mai poate „atinge cerul cu inima”. Azi nu ne mai rotim. Ne-am oprit. Segmentele
ne-au damblagit. Și am pierdut dionisiacul din
noi… Ni s-a înjumătățit limba, a îmbătrânit, nu mai
are zvâcnirile alea mai frumoase decât orice prejudecată de sincronism. Practic, nu mai e liberă. E
alandala, aidoma democrației noastre actuale…
„Il n’est pas de liberté sans exigences. Il
n’est pas de beauté sans la pensée de la beauté”
– spune Christophe Clavé, una dintre mințile cele
mai luminate ale intelocrației franceze. El amintește de inversarea efectului Flynn. James Robert
Flynn, profesor, specialist în științe politice la Universitatea Otago, din Dunedin, Noua Zeelandă,
cunoscut, mai ales, pentru studiile și cărțile sale –
în care combină aspecte de psihologie, sociologie,
morală filosofică, pentru a aduce răspunsuri în legătură cu resorturile idealurilor umane – a ajuns la
concluzia, prin cercetările și măsurătorile sale
efectuate până în 1960, că IQ-ul mediu al populației este într-o continuă creștere. Numai că, începând cu anii 1980, cercetătorii în științe cognitive
par să fie de acord cu constatarea unei inversiuni
a efectului Flynn, adică a unei scăderi dramatice a

contrazici un critic sau e bine să nu te pui rău cu
un om a cărui meserie e să critice?
– Aș modifica un pic sintagma lui Tudorel și
m-aș defini mai degrabă ca un exuberantist al textului! Nu uita că sunt coborât direct de sub coiful
„statuei” Libertății ploieștene, urbea unde mutul a
fost spânzurat de limbă, dându-i-se acesteia o altă
întrebuințare. Făptașii sunt Nenea Iancu și Nichita.
În plus, vorba Miții la criză: „Ai uitat că sunt fiică din
popor și sunt violentă, ai uitat că sunt republicană,
că-n vinele mele curge sângele martirilor de la 11
Fevruarie…”. Pe de altă parte, făcând elogiul limbii
în general, trebuie să constatăm că o bună (!) parte din violența manifestată în sfera publică și privată provine direct din incapacitatea de a așeza
emoțiile în cuvinte. Fără cuvinte, spre a construi un
raționament, gândirea complexă este împiedicată
să se exprime, nu se poate naște. E avortată. Cu
cât limbajul este mai sărac, cu atât gândirea se
chinuie chiar „și din goluri” a se naște!… Cât despre critică, ce să-ți spun? E mai dificil. Uneori, și
criticul se exprimă mai închisnovat. Mai ales dacă
este bârzoiat, adică îmbufnat. Ori interesat.
– „Proza de azi mi se pare că nu mai e
exemplară” – ai scris într-un eseu pe care l-ai citit
la Colocviul romanului românesc de anul trecut.
Ce-ar însemna o proză exemplară? Ce prozatori
români crezi că sunt exemplari? Dar străini?
– Ar fi o discuție mult prea lungă. În esență,
însă, eu susțineam în comunicarea mea că vârful
de exemplaritate al prozei românești, altfel spus,
capacitatea de a crea modele, a fost atins în literatura dintre cele două războaie mondiale. Atunci, în
vreme ce literaturile europene construiau paradig-
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IQ-ului mediu… În fine, e complicat. Dar, una peste alta, tu nu simți că ni s-a subțiat stratul de făloșenie? Că suntem mai slabi de vârtute? Că ni s-a
cam feștelit genomul? Că gândim mai greu și mai
puțin profund?
– Eu trăiesc în Banat, sunt mai obșinuit cu
făloșenisa…
– Mă rog!… Și cu asta, închei. Musa Al-Khawarizmy (savant, astronom, astrolog, matematician și scriitor persan, născut probabil în 780 d.H., la
Horezm, și mort în 850 d.H., la Bagdad, și, totodată, inițiator al algebrei) a fost întrebat odată ce valoare reprezintă omul în matematică. Iar el a răspuns: Dacă omul are bun-simț și caracter = 1; dacă mai este și frumos = 10; dacă mai are și bani =
100; dacă se mai trage dintr-un neam nobil =
1000. Însă, dacă dispare 1, simbolul bunului-simț
și al caracterului, rămân zerourile.

dată, când se așteaptă mai puțin, hop! Tu ieși pe
piață cu proză scurtă grozavă, numai bună de citit
„în trening”!), admir boieria lui Marcel Tolcea, academismul lui Mircea Mihăieș, vizionarismul lui
Fulaș (un foarte mare traducător), estetismul elegant al lui Bazil Popovici sau neastâmpărul ingenuu al Adrianei Babeți… Nu mai insist. Gata, mă
opresc, că cine știe ce mi se mai întâmplă!
– Conform Eurostat, 93,5% dintre români nu
cumpără nici măcar o carte pe an. Parcă niciodată
nu a fost atât de rău. Cartea se stinge, încet, încet,
fiindcă de la an la an cifrele sunt tot mai evidente,
în sensul acesta. Tu ești optimist? Se tot așteaptă
de la tine un roman. Tu aștepți asta?
– Sinestezic, Cartea nu se stinge. Are parfumul ei (doamne, estropiat la suflet și atins de sklerocardio – împietrirea inimii – trebuie să fie acela
care n-a știut sau n-a putut a vibra la undele aromate ale colii de hârtie tipărită!). Cartea are gustul
ei, are glasul ei naiadistic, atrăgător, ispititor, excitant, ațâțător. Cartea îți ia mințile și le duce unde
vrea ea. Astea sunt, de fapt, menirea și ademenirea unei Cărți.
Cât despre romanul meu, dragă Robert, am
tot căutat prin cămara cu acareturi, există acolo un
bric-à-brac și un balamuc de nedescris (păi, cum
să-l descrii?!). Foi scrise care plutesc aiurea, altele
goale, ca niște zâne albe ce zburătăcesc, note,
multe note, fragmente demente, subiecte obsolete,
fraze fără început, începuturi nesfârșite, portrete
de oameni, monștri și cadâne, situații absurde (întrunind sațietatea proverbului Absurdul n-aude, dar
le potrivește!), crime nemărturisite, vreo două violuri, câteva tâlhării, fotografii de la fața locului,
animale fantastice furate de la taica Bosch și unchiul Goya… În fine. Chestia este că trebuie să
pun ordine în toată harababura asta. Și să dau
Marele Reset. Pe de altă parte, însă, ordinea excesivă mi-e teamă că duce la dictatură. Or, asta
nu mai vreau să se întâmple. Bref! Aveți și voi răbdare, ce naiba, doar nu dau turcii!… NB: iar voi știți
asta!!!

– Ești interesat de cărțile scriitorilor mai tineri? Pe ce autor/ autori ai ultimilor zece ani ai paria?
– Cu ultimele mele resurse critice, nu m-aș
aventura să împart scriitori, ca pe șeptelul de vite,
în exemplare bătrâne, câteva de montă și restul tinere. Artistul, scriitorul, creatorul în general nu este nici tânăr, nici bătrân. Timpul nu se amestecă în
tehnologia creației. De aceea, sunt unii scriitori care, după scriitură, par maturi, dar, când le vezi fața,
„îți pică fața”, vorba aia. Și, normal, ca-n orice fenomen, viceversa (teză-antiteză-sinteză…, de la
bătrânul Hegel), scriitori bătrâni care nu pot ieși din
cochilia infantilismului eroic și rebel (și fatalmente
caraghios!). Mai degrabă, eu aș rămâne la sexe!
Sunt la noi generații de doamne și domnișoare, tinere sau altele (să mă ierte, deci, fără niciun apropou despre „pârguință”!) un pic trecute, care scriu
întruna. În continuu. Nu le poate opri nimic. Astfel
că nu e an în care să nu le apară o carte. Sunt
atinse de o fervoare narativă sălbatică (unele, cu
ceva accente erotomane, altele cu nostalgii istorice) și într-o supraproducție absolut năucitoare.
Unele, cu accente de grafomanie, altele, mai subțiri, dar toate vizitate de sublim.
Nu dau nume, fiindcă, cine știe, se încaieră
sau îmi iau gâtul, dar trebuie să constat că producția de proză (nuvele, romane) feminină (nu feministă!) e remarcabilă și este citită cu plăcere. Restul e la alegere: pentru coafeze (pardon, herstiliste!), pentru aeroport sau pentru întărâtat. La
masculin, proza e ceva mai risipită. Dar pe regiuni:
Moldova, Ardeal, Muntenia, Banat. Apropo de Banat, îmi place foarte mult verdele de Borco Ilin (ce
coboară parcă din magia lui Sorin Titel), tu (dar tu
ești neserios: dai niște poeme formidabile, cu care
cititorul deja se învață și are așteptări, apoi, deo-

– Ești un scriitor îndrăgostit de artele vizuale.
Mai mult decât atât, ești un îndrăgostit activ, fiindcă vernisezi expoziții, scrii despre artiști, faci interviuri cu ei, ai o colecție de artă contemporană. De
unde vine apetența pentru imagine? Ce plus aduce ea scriitorului care ești?
– Imaginea este cea mai frumoasă suferință
a mea. M-am învățat cu ea la fel ca măgarul cu
bătaia (à propos, mie mi se pare a fi cea mai tragică ființă de pe pământ… Ați auzit vreodată cum
sună bățul greu pe spinarea unui măgar costeliv,
ținut numai cu apă, paie și bătaie?). De aceea,
cronicile mele (pe care le scriu de vreo mai bine de
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15 ani) sunt foarte vizuale. Așa cum știi, fiindcă la
1906, anul primei apariții a Vieții Românești, era
greu să publici fotografii, revista n-a beneficiat
niciodată de suport imagine, transformând acest
moment istoric nevoiaș într-un semn al eleganței
conservatoare. Deci, de aceea eu trebuie să povestesc Frumosul. Și se pare că – după cele spuse de beneficiari – mi-a reușit destul de bine.
Magicul plutește ca niște pânze de lumină prin duhurile și văzduhurile Logosului. Trebuie doar să le
aduni în mănunchiuri de iubire.

împreună cu Adam și Eva, într-un Paradis senin și
pașnic. În partea centrală, o serie de scene, interpretate diferit, înfățișează o adevărată grădină teratologică a plăcerii, în care figuri misterioase se
acuplează frenetic și netrebnic. În aripa dreaptă,
Bosch se „dedă” celor mai înfricoșătoare și scelerate imagini din întreaga sa operă: mașini complexe de tortură și monștri ieșiți din imaginația sa
năucitoare… Da. Lumea nu e atât de sănătoasă,
precum ne-o propovăduiesc unii – vrea să spună
acest absolut ciudat pictor, dispărut la 66 de ani
(sic!). Există atâtea povești în acest cutremurător
tablou, că „mii de ani i-au trebuit luminii să
ne-ajungă…” a ne măcar scrijeli cu semne mintea
noastră cea de pe urmă.

– Dacă ai putea să alegi o lucrare de artă din
lumea asta, pe care să o ai aproape, care ar fi și
de ce ea?
– Da. Grădina Deliciilor, tripticul pictat de Hieronymus Bosch, început la 40 de ani (1490) și
terminat când avea 60 de ani (1510), aflat, din
1939, la Museo del Prado, din Madrid. Tabloul prezintă scene din Rai (stânga), grădina plăcerilor la
mijloc și imagini din Iad (în dreapta). Fiindcă nu
are titlu original, denumirea modernă e dată de
tema părții centrale a tripticului, dedicată păcatului
voluptății, Luxuria. Plecând de la imaginația creativă unică (ba chiar aș spune dezaxată) a artistului,
în această compoziție cu o teribilă hipertrofie semantică, cele mai multe teorii despre sensul imaginilor au fost dezvoltate în secolul al XX-lea. Fiecare colț sau detaliu dezvoltă o poveste. Pe aripa
stângă a tripticului este reprezentat Dumnezeu,

– Cât de des te-apucă dorul de ducă și încotro îți vine să o iei?
– Vorbești de Vremea Ducăi-Vodă?… Nimeni, dragul meu Robert, nimeni nu se află unde
trebuie, în locul și forma dorite în preexistență.
Pentru că nimeni nu este acela visat. Cu toate
acestea, ceea ce se întâmplă este exact ceea ce
ar fi trebuit să se întâmple. Absolut nimic din ceea
ce ni se întâmplă nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Și,
deși ne căutăm insistent holograma, adică unul pe
celălaltul din noi, ca-n comparația pe care s-a brodat toată frumusețea acestei lumi, ca Soarele cu
Luna, tot ce s-a întâmplat este exact ceea ce trebuia să se întâmple. Și unde să te duci?

Lucian VASILIU și Robert ȘERBAN
BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. Foto Cătălin DĂNILĂ
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Ioan Alexandru TOFAN
DESPRE DOSOFTEI ȘI PSALTIREA SA... DUPĂ DOUĂZECI DE ANI
(Dan Buciumeanu)
Acum două decenii, la Editura Viitorul Românesc a apărut o carte foarte frumoasă: Dosoftei
poetul. O hermeneutică a Psaltirii în versuri de
Dan Buciumeanu. I-am scris o recenzie la acea
vreme în Convorbiri literare, bucurându-mă de
felul în care minunăția limbii Mitropolitului este
descoperită și celebrată de talentul hermeneutului.
Minunea a făcut ca anul acesta să primesc un
telefon din partea Domnului Buciumeanu în care
mă anunța plin de emoție apariția ediției a doua.
De fapt, ea a fost publicată în 2021 la Editura Muzeul Literaturii Române, București. La rândul meu,
am fost emoționat și abia am așteptat să primesc
cartea: pe de o parte, pentru că ea reprezintă, din
câte înțeleg, un cantus firmus al unei vieți de om,
un murmur constant care însoțește toate celelalte
isprăvi și le guvernează armonia. Pe de altă parte,
pentru că voiam să mă văd și pe mine recitind
această carte care mi-a plăcut atât de mult pe vremea când îmi sfârșeam studenția.
În primul rând, am remarcat acum ceea ce
nu observasem atunci: că lupta care se dă în Psaltirea în versuri a lui Dosoftei nu este (doar) cea
dintre teolog și poet, ci este și cea a poetului cu
sine însuși. Dosoftei nu doar tălmăcește cuvântul
cel vechi, ci recreează ecoul sufletesc al psalmistului însuși, strigătul lui către Cel de Sus și, uneori,
și răspunsul pe care el îl primește. De aici și curajul Domnului Buciumeanu de a afirma, din orizontul dragostei sale imense pentru Mitropolit, că „textul Psaltirii în versuri nu se cristalizează poetic
peste tot la fel: sunt pasaje moarte în locuri ce nu
stimulează afectiv pe tălmăcitor, nu-i mobilizează
afinitățile elective. În ele, Dosoftei cade în condiția
inferioară a versificatorului”. Așadar, uneori Dosoftei poetul este neinspirat, „se împiedică” în ritualul
poetic, chiar dacă Dosoftei teologul are dreptate.
Și lupta se mută din planul tălmăcirii în cel al for-

mulării gândului, al căutării „cuvântului potrivit” și al
ritmului său lăuntric. Nu am fost, în primul meu
text, atent la asta.
În al doilea rând, abia acum am observat și o
altă nuanță a hermeneuticii lui Dan Buciumeanu:
aceea de a urma, drept cheie interpretativă, „poarta deschisă de Dosoftei însuși” (p. 44). Este ușor a
vorbi despre procedee poetice, despre structuri și
„mode” stilistice. Dar lumea lui Dosoftei este, în
primul rând, „a lui Dosoftei” și aceasta se cere a fi
descifrată. Poetul „uită savantele premise teoretice, exprimându-se pe sine”. Este, de altfel, firesc
să se întâmple așa: între cele trei „componente”
ale Psaltirii despre care vorbește Dosoftei (ruga,
istoria și profeția), ruga este o dimensiune intimă,
care angajează omul concret, cu universul său
afectiv și cu imaginile care îi locuiesc lumea interioară. În plus, mai arată Dan Buciumeanu, scenografia profetică este una inspirată din iconografia
bizantino-țărănească a Mânăstirii Probota, unde
Dosoftei a fost ucenic în tinerețe. Recompunerea
universului geografic și istoric concret al vieții poetului oferă cuvintele din care răsare apoi tălmăcirea poetică. Atenția la „facticitatea” textului este un
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altă minune: cea a cuvântului despre care nimeni
nu s-ar fi așteptat că poate să spună atâtea, a
rimei și a ritmului care sunt, deopotrivă, ale minții
și ale lucrului însuși. Un exemplu de vers: „Tu ai
închegat marea-n vîrtute/ Când o ai despărțit cu
vânt iute (...) Tu ai bătut zmeii preste moale/ Cu
marea ce-ai lăsat ca din foale” și comentariul lui
Dan Buciumeanu: „astfel, marea care se lasă ca
un burduf: foale face să apară capetele zmeilor (în
proză bălaurilor), acum scoși la iveală, deci vulnerabili. Moliciunea foalelor trece analogic (v. efectul
rimei) asupra creștetelor zmeilor printr-o sinecdocă
(moale = moalele capului) ce sugerează vulnerabilitatea monștrilor marini, victime sigure ale unui
Făt-Frumos divin”.
Cu multă bucurie am recitit cartea lui Dan
Buciumeanu și m-am lăsat cuprins de lumea de
basm pe care o croiește din versurile Mitropolitului.
Și mi-a venit brusc să iau din nou Psaltirea lui și să
încerc să mă cufund în cuvintele din care își croiește lumea. Miraculosul ei aduce pe Dumnezeu
mai aproape, îi dă un strai de voinic și îl găsește
colindând pe plaiuri de icoană, iar strigătele Psalmistului capătă cadența unui descântec. Și dacă
lucrurile stau chiar așa, dincolo de cer?

dar pe care re-lectura cărții Dosoftei poetul mi l-a
dat acum și care mă face să mă întreb dacă nu
cumva încheierea exercițiului hermeneutic în margine Psaltirii nu ar fi de ordinul „aplicației”: să înveți
să vezi lumea prin ochii poetului și, mai mult, să îi
recunoști, în câte un peisaj sau edificiu, tălmăcirile.
În al treilea rând, m-am lăsat purtat acum,
poate mai mult decât prima dată, de labirintul
referințelor care îl au în centrul lor pe Dosoftei.
Într-o carte cuminte și sobră, Borges nu poate fi
invocat alături de un Mitropolit al secolului al
XVII-lea din ținutul Sucevei. Dan Buciumeanu o
face, pentru că nu este un comentator cuminte, ci
unul împovărat de pasiunea sa pentru versurile
Mitropolitului. Arghezi, Blaga, Eminescu (pe care îl
citește „prin Dosoftei”), alături de marii isihaști ai
Răsăritului și de teologii cei mari din toate colțurile
creștinătății, toți compun universul care luminează,
pentru autor, înțelesurile Psaltirii în versuri.
Dincolo de aceste noi delicii ale lecturii care,
în urmă cu douăzeci de ani, mi-au scăpat într-o
bună măsură, o constantă rămâne: sentimentul
plin de certitudine că Psaltirea este un cânt de slavă al miracolului; iar versul în care o pune Dosoftei
suprapune peste minunea lumii în care descoperi,
la tot pasul, judecata și iubirea dumnezeiască o

Universitarii, scriitorii Elena LOGHINOVSCHI și Ion POP.
Standul JUNIMEA–SCRIPTOR. BOOKFEST, 1-5 iunie 2022. FotoLV
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Gruia NOVAC
O PREZENTARE ROTUNDĂ (CERCUL),
ÎN INTENȚIA DE A FI PERFECTĂ (SFERA)
(Doru Scărlătescu)

Cu niște (destule!) zile în urmă, într-un
avânt devenit imperativ substituibil ticului banal,
(îmi) hotăram să citesc, serios și negrăbit, recenta apariție editorială a cercetătorului-analist Doru
Scărlătescu, cu titlul, mărturisit nostalgic, Cercul
și sfera. Tipărit de Editura Junimea din Iași, în
2022, volumul are 624 pagini, adevărată „cărămidă”, după cum autorul însuși, într-o împrejurare
telefonică hazlie, a „scăpat” metaforicul calificativ...
De altfel, impresionanta carte, continuatoare directă a altui op savant, din 2018, Eminescu și
ispitele eminescologiei, are un impresionant sumar, construit pe trei paliere gândite rațional – I.
Cercul și sfera, II. Arii de investigație, III. Piatra
din Heracleea – și un dialog, „În loc de postfață”,
între autor și Nicolae Busuioc. Interviul, înainte de
a fi lămuritor, limpezește definitiv, mai cu seamă
pentru cei mai puțin deprinși cu problematica filosofic-artistică eminesciană, și completează preceptele despre gândirea dialectică a lui Doru
Scărlătescu, descoperirea adevărului fiind asigurată prin eliminarea difidenței și, alături, prin dezbateri, discuții (gr. dialegomai > discut), chiar
dacă, de multe ori, pot fi contradictorii.
Cuprinsul generos al cărții se sprijină pe loialitatea față de intenție, dar și pe configurarea
unitară a acesteia, configurare asigurată de o
atentă selecție. Din noianul de „roase plicuri”
așezate vraf înainte-mi, le-am ales pe cele, mai
aproape de suflet, cu „scrisori” despre autorul Luceafărului: articole de ziar și revistă, studii de
specialitate, note de curs, fragmente de carte,
pagini de album... Și multe bruioane, însemnări,
fișe... (...) Când nu m-au mai satisfăcut, am pus
mâna și, fire harnică, am tăiat, înlăturat, îndreptat,
complectat, actualizat... Pe sugestii mai vechi,

s-au închegat numeroase pagini noi./ După atâta
risipă, am năzuit să le adun sub un semn comun... (Memento, pp. 5-6).
Așa s-a născut utila carte: nimic ambiguu,
nimic subiectiv, în măsura, omenească, în care
subiectivul conștient înglobează o consistentă câtime de obiectiv! Cititorul mai puțin deprins cu lectura permanentă va fi (aproape) convins că e
destinată specialiștilor; dar, la o mai atentă analiză a tuturor celor 24 de „capitole” ale sumarului,
după ce, dintr-o ireprehensibilă exigență intelectuală, le-ai (și) parcurs cu interesul cuvenit cunoașterii, cititorul bun va accepta că întreaga
pledoarie erudită a lui Doru Scărlătescu se adresează unui (mult mai) numeros grup de doritori
interesați să-și completeze cultura proprie.
Utilitatea acestei cărți doruscărlătesciene
nu este de căutat doar în simpla – ca efort statornic, bineînțeles – tipărire a ei, ci în intransigența
neșovăitoare cu care motivează rezultatele cercetărilor proprii în domeniul strict al eminescologiei
ca disciplină filologică. Și se arată mirat, ca să mă
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exprim eufemistic, că atâția „eminescologi”, unii
chiar de... (sic!) notorietate (!), grăind despre Eminescu și opera lui, uită de rațional, discernământ
critic, disponibilități de analiză și interpretare, într-un cuvânt, conform etimologiei cuvântului, de
știință, de specializare, de profesionalism (p.609).
Prompt, când e vorba de responsabilitate profesională și fără nici măcar o undă de modestie falsă,
aflată însă în deprinderea gălăgioasă a unor veleitari, autorul ne ajută să-i cunoaștem intenția,
informându-ne: Sunt două domenii distincte ale
receptării lui Eminescu, fiecare cu obiective și justificări ce le asigură consistența și perenitatea.
Dar cu excese și derapaje generate de cele mai
multe ori de amalgamarea până la confuzia totală
a acestor două spații de acces la opera eminesciană. Asupra acestor excese și derapaje, cu
precădere în eminescologie [cu și fără ghilimele],
m-am oprit într-o serie de articole și studii din publicațiile ieșene pe care le-am reluat, revizuit și
dezvoltat în cartea citată. Ea vine în urma frecventării îndelungate, de-a lungul a unei jumătăți
de secol, a operei eminesciene, însoțită mereu de
conștiința obstacolelor, dificultăților și chiar a neputinței și a eșecului în fața profunzimii și complexității ei (p. 609). Altfel zis, ca să priceapă „și
alții” (chiar știu de ce, dar nu insist, mă gândesc
la o vorbă asemănătoare a unui neasemuit Ion
Budai-Deleanu!!!); când dintr-o prestație (punând
sau nu ghilimele!) cu tangentă eminesciană lipsește exigența, cu constrângerea (sic!) căreia ai
reuși (de poți!) metamorfozarea informației nude
în judecată netăgăduită, mai bine e să-ți descoperi o îndeletnicire de utilitate obștească... Altfel,
mă întreb și eu ca, altădată (p. 487), Eminescu:
„mort, nota-bene, pentru că dac’ar fi fost viu cine
știe dacă autorul ar fi cutezat-o!”
Volumul, de recomandat cu seriozitate oricărui cercetător viril al operei ipoteșteanului, îl
evidențiază iarăși pe un Doru Scărlătescu neobosit, care, îmbogățind cu atâta circumspecție sumarul, ar vrea parcă să asigure un cumpănit simț
al exhaustivității. De la preeminența sferei, ca un
nou argument pentru a-l așeza pe Eminescu printre arhitecți și întemeietori, la spiritul deprins cu
sistemele filosofice și care își poate îngădui o privire de sus (p. 43), ori muzica sferelor, filosoful
din scrisori, metaforele existenței desprinse, printr-un transfer magic, din irealul poetic al lirismului
european al sec. al XIX-lea, cu prelungirile cunoscute din secolul următor, toate susțin concluzia primei părți, o dialectică a armoniei care validează plenar definirea autorului ei de către Titu
Maiorescu în scrisoarea ce i-o trimite la Berlin în
primăvara lui 1884 drept „cea mai înaltă încorpo-
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rare a inteligenței române” (p. 114).
Trebuie să remarc însă (și) prezența spiritului polemic, calm, tăios, dar decent, care asigură,
de mai era nevoie, academismul riguros sub raza
căruia a fost gândit și structurat întregul volum. E
adevărat că, aici, problema de fond, a dezideratelor privind formarea unui bun profesor de filosofie,
rămâne exclusiv în sarcina poetului, Maiorescu
rezervându-și imperturbabil doar rolul de modest
ministru postulant (situație absolut insolită, remarca Lovinescu): doctoratul înainte de toate!, fără a răspunde provocării la dezbaterea pe tărâmul ideilor. De altfel, nicăieri, în Critice, în Jurnalul intim, în Discursurile parlamentare, Maiorescu
nu analizează această latură definitorie a personalității lui Eminescu. O citare, ca termen de comparație, a lui Schopenhauer, în prefața de la
1889, nu îndreptățește cu nimic includerea sa în
cartea recentă a lui Ștefan Munteanu, o culegere
de articole puse cam alandala sub titlul pompos
de Istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu,
2019, întinsă pe două volume, doldora de citate
kilometrice și din care sunt eliminate, fără vreo
explicație, contribuțiile esențiale ale lui G. Călinescu, Ioan Em. Petrescu, Ilina Gregori..., pentru
a face loc lui Al. Grama ori Nicolae Zaharia. Una
din cele mai slabe cărți pe tema Eminescu ce
ne-a fost dat să citim în ultima vreme (pp. 76-77).
Aferim!
Autoreflectând, Poetul trimite spre noi o remarcă psihofilosofică, a cărei cuprindere e din ce
în ce mai puțin înțeleasă (că de intuit e aproape
imposibil!) de mulții care și-au pus, drept emblemă, „pretenția”, în frunte, uitând de ceea ce ar fi
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putut fi sub ea... Și într-un ceas gândești la viața
toată (Sonete I). Nu îndrăznesc să afirm că Doru
Scărlătescu a cugetat, o clipă măcar, să fie exhaustiv; dar că a năzuit să scoată, spre atenția
noastră, înălțimile importante ale reliefului ideatic
eminescian, de o asemenea, firească și posibilă
încercare, pot fi convins. O dovadă cred că ar fi,
dacă nu cumva chiar este, modalitatea inteligent-practică în care a alcătuit – cu posibilitatea,
sugerată tacit, de „proiect” astfel gândit, încât să
mai „accepte” și alte... caturi – partea a II-a, „Arii
de investigație”. Introdusă magistral ca un excurs
investigativ, îmi inspiră imaginea unei bibliografii
selectate dintr-o alta imensă, „mascată” sub forma unei catagrafieri explicite, astfel doar putându-și cineva imagina cât de largi sunt, sau ar
putea fi „arii(le) de investigație” propuse de cercetător, arii care – vorba lui T. Maiorescu, deși el se
referea la altceva... – vor face „adâncă impresie”
asupra cititorilor.
Poate îmi vor reproșa unii că mă aflu în
prag de exagerare, poate! dar cugetul de om cu
maladia lecturii în celulele mele susceptibile îmi
întărește voinicia de a afirma nesmintit că „ariile”
lui Doru Scărlătescu sunt hotărnicite de izvoare
bibliografice care și-au câștigat, de mult, atemporalitatea. De aceea sunt netăgăduite și, destule,
modele, păstrându-și caracterul provocator. Toate îndeamnă la cercetare în plus, dacă nu cumva
și la interpretări a căror subtilitate să interzică orice posibilitate (fie și formală!) de subterfugiu.
Ceea ce, pe mine, m-a impresionat cu precădere a fost noima cu care e motivată fiecare
sursă informatică – în text sau în context –, cititorul avizat având așadar certitudinea acestora ca

repere călăuzitoare. Iar din lunga listă catagrafică, cu valoare, cum am mai spus-o se pare, emblematică, am selectat numai șapte-opt „chestiuni” care ar putea invita la... completare: pagini
despre ars amandi; scriitorul „contemporanul nostru” și teza actualității; relația cu natura, de la prejudecăți la „funcțiile atât de diverse pe care i le
atribuie poetul, mai întâi de toate o funcție estetică”; problematica timpului – fizic și universal –
convertit în biografie, destin; timpul social, devenit
istorie...; ipostaze ale timpului mitic; debutul din
„Convorbiri literare” (1870), „sub auspiciile generoase ale artelor plastice”, e „o Odisee”; dimensiunea creștin-ortodoxă a operei lui M. Eminescu.
Eminescu e departe de a fi un poet religios (Valeriu Anania, 1995) și Credința lui Eminescu, așa
cum reiese din opera sa, este una fluctuantă și
nelimpezită teologic, dar profundă, fără să-l boicoteze sau să Îl renege pe Hristos (P.S. Ignatie,
Episcopul Hușilor, 2018).
Partea de final a volumului, Piatra din Heracleea, (Heraclius lapis) o las la îndemâna (scuze!) cititorului bun și interesat, acesta având de
reținut nu numai informații despre tema, nelimitată, Eminescu, ci și de reținut teza (cvasi)axiomatică (numai dacă cititorul acela e dedat spre studiu adânc și aplicat psihofilosofic!) după care nu
subiectul, ci tratarea lui îi conferă operei valabilitatea. Ne îndeamnă la o așa reflecție Doru Scărlătescu însuși, care, aducând în discuție problema opțiunii pentru anume situații-tip legitimate de
tradiție (putând chiar deveni „o stavilă în calea
originalității”), ni-l readuce, în atenție, pe Horațiu
și spusa lui: Tema de toți cunoscută un bun ce-i
al tău îți devine...
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Reînnoiesc îndemnul, fiindcă a te apropia
de înțeles și percepere înseamnă a-l accepta pe
Doru Scărlătescu pentru ceea ce, de fapt, este,
chiar dacă, dintr-o modestie cu greu sustenabilă,
nu va recunoaște prea curând: o călăuză dând
indicații rostite cu persuasiune, într-un teritoriu ale
cărui umblate sau neumblate cărări presupun
timp, răbdare și... iubire!
Îndrăznesc să-l rog pe cititorul „mai catolic
decât Papa” să nu se lase iritat de caracterul aparent asertoric al opiniei – omenească tocmai prin
subiectivitate – pe care imediat o (și) formulez, cu
tot veșmântul ei insolit. Volumul lui Doru Scărlătescu, Cercul și sfera, își impune statura în fața
cititorului cult și complet (acesta trebuind să cunoască toate scrierile universitarului!), prin multiple subtilități în interpretarea problematicii operei
eminesciene și printr-o cromatică stilistică încântătoare, aceste caracteristici explicând și rigoarea
academică a întregului. Însă, prin limbajul plastic
și neobositor, cartea semnalată ar putea fi citită

ca un roman, în care fiecare secvență „povestește” (sic!) o „întâmplare” spectaculoasă, cu „personaje” vii care întrețin atmosfera unor fapte istorico-literare, cunoscute sau nu, după cât este de
mobilă scala culturală a... lectorului. Sentimentul
meu se explică, mai cu seamă, prin sensibilitatea
cu care au fost îmbinate, umanizând raționalul,
limbajul științific al cercetării și limbajul emoționant-impresionabil, cu scopul formării culturale
desăvârșite.
Să scrii mereu despre Imperiul (metaforic
numit) Eminescu și să-ți și răspândești credințele
certe, iată o deprindere pe care doar Doru Scărlătescu o poate ridica la cota profesionistă a performanței, printr-o exprimare precisă a voinței
practice de spiritualitate htonică (intra-extra
muros!) și de gândire. Cercul și sfera este cartea
pentru care efortul apariției se motivează prin
semnificațiile profunde, rostite simplu, ale formulei lui Euclid dinaintea erei noastre: Quod erat
demonstrandum!
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Gheorghe CLIVETI
UN ELENIST IEȘEAN „DE ALTĂDATĂ”
(Leonidas Rados)
Cu noua sa carte, de anvergură monografică,
Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu
(1838-1914), apărută la Editura Academiei Române, în 2020, Leonidas Rados, cercetător senior la
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, învederează o
performanță intelectuală de înaltă cotație valorică și
care ar putea servi ca reper esențial pentru considerarea unei deja luminos conturabile opere de autor. Convins de „lucru-i bine făcut”, menționează,
de altfel, pe un bine ales aliniament introductiv al
cărții, că „fără a renunța la alte proiecte de cercetare” a făcut din studiul vieții, activității și operei unui
„intelectual ortodox” de epocă „a construcției României” o preocupare constantă, „probabil cea mai
însemnată” într-un decurs de peste două decenii
de angajare profesională.
Absolvent merituos al Facultății de Istorie, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Leonidas Rados și-a anunțat și confirmat prin teza de
doctorat Preocupări de bizantinistică în România
până la 1900 (coordonator științific Al. Zub), publicată, cu supratitlul Sub semnul acvilei (București,
2005), predilecția pentru o anumită direcție de cercetare, asimilabilă istoriei culturale și intens exploratorie asupra relațiilor greco-române, bizantinologiei și devenirii mediului universitar românesc. Studii și articole, precum și volumele Interferențe româno-elene, secolele X-XX (Iași, 2003), Școli grecești în România, 1857-1905. Restituții documentare (București, 2006), Primele studente ale Universității din Iași (Iași, 2010), au atestat ritmic și proficient respectiva predilecție. Iar întru prodigioasă
ilustrare a acesteia s-au înregistrat și edițiile critice
Ariadna Camariano-Cioran, Studii filologice și istorice (București, 2008), sau V. A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (Iași, 2014), cu studiu introductiv semnificând reconsiderarea valorică
a personalității și operei unui cărturar mult contestat
de contemporanii săi și cam subapreciat în posteritatea sa istoriografică. Publicații, cele menționate,

pentru care noua, voluminoasa și deosebit de valoroasa monografie Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu a survenit ca o culminare, fie și
numai de etapă profesională ceva mai bine decât
bidecenială, întru dreaptă acoperire de prestigiu a
istoricului Leonidas Rados.
Pentru realizarea monografiei, autorul a căutat să investigheze și să valorifice diegetic diverse
surse documentare, „care să se completeze armonios pentru a putea urzi tapițeria vieții, activității și
operei” elenistului Erbiceanu, „într-un mod cât mai
îngrijit posibil”. Autobiografia acestuia, Viața mea, a
servit, firește, „ca însemnată sursă”, „document
prețios pentru cunoașterea sufletului său”, cum îl
prezenta și Vasile Pârvan, „obligat” de regulile Academiei Române să omagieze la 1914, în discursu-i
de recepție între membrii înaltului for cultural și științific, personalitatea elenistului de curând atunci
dispărut. A fost valorificată, „până la ultima piesă,
arhiva familiei” Erbiceanu, pentru realizarea monografiei sortite, pe merit, unei elogioase primiri a ei
de critica de specialitate. Au fost intens utilizate
„fonduri arhivistice din Iași, București și Atena, colecțiile de manuscrise și carte rară ale Bibliotecii
Centrale Universitare «Mihai Eminescu» din Iași și
ale Bibliotecii Academiei Române din capitala României”, fondurile Seminarului „Veniamin Costachi”,
Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Rectorat, Universității din București – Rectorat, Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, procesele-verbale ale
ședințelor Facultății de Teologie – București, pentru
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anii 1862-1868, fond, acesta, „aflat la Arhiva Istorică a Universității din Atena”. Rotunjirea bazelor documentare ale monografiei Un cărturar de altădată
a fost asigurată prin stagii în biblioteci și arhive „din
țară” sau „din străinătate” (Atena, Salonic, Copenhaga, Berlin, Paris etc.). Publicații „de epocă”, de la
ziare la reviste științifice sau de cultură, au servit,
desigur, acelei rotunjiri de baze documentare, asortate cu memorialistică și corespondență îndeosebi
privată, acte oficiale sau personale.
Pe solide baze documentare și într-un larg
orizont de lectură, structura tematică a monografiei
a putut fi operativă. Cu gândul la alcătuirea cărții,
autorul a constatat, „de-a lungul timpului, o problemă oarecum sistemică: biografiile intelectualilor
români suferă de cele mai multe ori de pe urma interesului firav acordat etapei instrucției respectivilor
actori, adică tocmai acel element capabil să lămurească cel mai bine evoluțiile din carieră”. A și căutat, de aceea, să insiste „asupra formării lui Constantin Erbiceanu, atât la Iași cât și la Atena”, spre
a releva „germenii ascensiunii profesionale și sociale” a primului notabil elenist român. Opțiunea
pentru „structura cronologică” a monografiei a permis să fie elucidate „secțiunea dedicată copilăriei și
școlii, studenției ieșene și anilor de formare petrecuți de Erbiceanu la Atena”, desăvârșirii activității

savantului în București, precum și „diversificata lui
operă și locul său în societatea meritocratică a
vremii sale”.
Contribuțiile lui Erbiceanu în bizantinistică
sau elenistică, ca și asupra dimensiunii îndeosebi
culturale a „secolului fanariot”, apar, în demersul
monografic, judicios evaluate, cu lămuriri până la
cele „de detaliu”. Critici vechi și noi asupra vieții și
operei elenistului Erbiceanu au fost supuse, de
Leonidas Rados, „dreptei judecăți”. Elucidări bine
cumpănite, acribios documentate, au fost operate
asupra criticilor proferate de Constantin Litzica, în
chiar contemporaneitatea elenistului, sau, cu timpul, de Demosthene Russo, George Călinescu, Ariadna Camariano-Cioran etc. Situări „de partea” recunoașterii contribuțiilor istoriografice erbiceniene
au fost încercate, uneori tranșant sentențios, de
N.G. Dossios și de N. Iorga, situări pe care Leonidas Rados le-a revalorizat întru strălucita sa reușită
monografică privind un cărturar român de altădată.
Monografia, de 476 pagini și onorată editorial, în
anul 2020, de Academia Română, a și rezultat din
asidui cercetări întreprinse de autor, marcate prin
studii și articole în volume tematice și reviste de
specialitate înalt cotabile academic, toate revizuite
și adecvate întregului de valoroasă carte.

Club JUNIMEA-SCRIPTOR, ediția 178. Sediul din Parcul Copou, Iași.
Semne/ semnale junimiste de cărți: Nicolae LEAHU/ Universitatea „Alecu Russo” (Bălți)
și Mircea V. CIOBANU/ Editura „Știința” (Chișinău)
Au prezentat Livia IACOB și Simona MODREANU.
Amfitrion: Lucian VASILIU. Foto Ema L.
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Vasile IANCU
DRUMUL RECUNOȘTINȚEI ȘI AL INIȚIERII
(Virgil Stoica & Victor Stoica)
Sunt oameni care socotesc pelerinajul cu definitorie încărcătură spirituală calea cea mai dreaptă pentru recunoștință, dar și pentru o inițiere într-o
zonă greu accesibilă muritorilor de rând. Evident,
vorbim tot de universul spiritual, atins, în doze nemăsurabile, de fiecare ființă cugetătoare. Mulți
creștini visează la un drum către Mormântul Sfânt
de la Ierusalim, credincioșii musulmani își doresc
să ajungă măcar o dată în viața lor la Mecca, alți
practicanți ai religiei creștine, fie ortodocși, fie catolici, greco-catolici sau protestanți, vor să se roage,
la anume date din calendar, la alte locuri sacre.
Bunăoară, romano-catolicii la sanctuarul marian de
la Lourdes (Franța). Un pelerinaj religios important
pentru creștinii ortodocși din România este cel parcurs la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la moaștele Sfintei Parascheva, din fiecare an, pe 14 Brumărel. După cum, romano-catolicii de la noi merg cu
pioșenie, la mijloc de August, la Bazilica Adormirea
Maicii Domnului, de la Cacica-Suceava, iar de Rusalii, la Bazilica Sfânta Maria de la Șumuleu Ciuc.
Ș.a.m.d. Pentru fiecine dintre acești pelerini astfel
de drumuri reprezintă, în primul rând, un atașament sfios față de divinitate, dar și gratitudinea față
de cei dragi și dispăruți. Cu certitudine, gândul –
rostit sau nerostit – ascunde și speranța că pronia
cerească îi va da sănătate, liniște sufletească și
bucurii pentru cei de alături.
Virgil Stoica, universitar la Alma Mater Iassiensis, a ales El Camino. Cum e cunoscut pelerinajul la Catedrala Sfântului Iacob cel Mare din Santiago de Compostela din nord-vestul Spaniei,
provincia Galicia. La acest vestit și vechi locaș de
rugăciune (inițiat în prima jumătate a secolului XI,
cam în aceiași ani când se pornea Reconquista,
mișcarea de alungare a maurilor din Spania, în
fond, din Europa creștină), se ajunge pe mai multe
căi. Memorialistul nostru a pornit pe calea franceză,
din Saint Jean Pied de Port, iar după 25,1 km., la

pas, pe un drumeag de pietriș, pe unde au trecut
trupele lui Napoleon, la anul 1808, invadând Spania, ne aduce aminte jurnalierul, ajunge la Roncesvalles, „punctul de plecare în El Camino pentru
spanioli”. Avem, așadar, un jurnal de călătorie pe
acest drum inițiatic, alternând cu jurnalul de lagăr al
tatălui, Victor Stoica, din infernul concentraționar
sovietic și din pușcăriile comuniste ale României
bolșevizate: Un milion de pași pe calea recunoștinței fără de sfârșit (Iași, Editura Junimea, 2021). Alcătuirea cărții a pornit, ne avertizează Virgil Stoica
în prefață, de la o poveste de familie. „Era într-o
dimineață de duminică din februarie 2018. Ascultam ceva la radio despre Marea Unire și despre sacrificiile făcute pentru realizarea ei”. Și e depănată
povestea, începând cu bunicul dinspre tată, Victor
Stoica, preot greco-catolic în Făgăraș. „… Când
trupele române au trecut Carpații în 1916 și au
ajuns în satul lui, Ticușul Românesc, a făcut un Te
Deum în cinstea lor, iar ofițerii români au fost găzduiți în casa sa”. Apoi, pe scurt, autorul, nepotul
acelui preot, evocă dramele familiei sale, între ele,
și moartea celui de al patrulea copil al bunicului,
Virgil, în luptele pentru apărarea Iașului de trupele
bolșevice, în 14 mai 1944.
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Și, între alte întrebări ivite în acele clipe, au
fost și acestea: „Cum pot să le mulțumesc pentru
ceea ce au făcut? Cum pot să îmi arăt recunoștința? Cum pot să îl rog pe Dumnezeu să aibă grijă
de sufletele lor? (…) Și atunci mi-a venit ideea: El
Camino!” De aceea, volumul e semnat de doi autori: Virgil Stoica și Victor Stoica. Câteva cuvinte
despre tatăl doctorului în Științe Politice, așa cum e
prezentat pe clapeta cărții: născut în anul 1922, în
satul Ticușul Românesc, județul Făgăraș, absolvent al Școlii Normale din Blaj, învățător la Școala
„Notre Dame de Sion” din Iași, învățător voluntar
într-un sat din Basarabia, ofițer pe frontul din Moldova, prizonier în lagăre sovietice, membru în mișcarea anticomunistă din România sovietizată, condamnat în două rânduri, o dată, la 5 ani de
închisoare pentru crimă de uneltire împotriva ordinii
sociale, a doua oară, la 25 de muncă silnică pentru
același delict politic, eliberat prin amnistia generală
din anul 1964. Pleacă din această viață în ziua de
Înălțare a anului 1994.
Primele două pagini și ceva din jurnalul lui
Virgil Stoica ne dau de știre că pornirea în El Camino s-a făcut din Iași, pe 17 iulie, în 2018, când călătorul pornește spre Paris. Primul popas semnificativ
e la o pensiune din Saint Jean, unde obține și prima ștampilă pe credențial. Urmează șase pagini
din jurnalul lui Victor Stoica evocând viața din lagărul de prizonieri din Bălți, octombrie 1944. Și alternanța dintre cele două jurnale continuă cu două
momente ca niște borne memorabile (altminteri,
toate episoadele sunt marcante): Lagărul Peninsula, Canalul Dunăre-Marea Neagră, august 1950, și
Lires-Cap Finisterre, după ce pelerinul ajunsese la

Santiago, din 21 august, ziua 33 + 2, punctul geografic „pe care romanii îl considerau cel mai vestic
al Europei”. De unde privește oceanul nesfârșit. Și
caminardul se interoghează: „Oare am realizat ce
mi-am propus? Fizic, geografic, sigur că da: am
ajuns la Santiago și am ajuns la Finisterre. Sper ca
efortul meu, mic, mare, cum va fi considerat de
Dumnezeu, rugăciunile mele, să fie pe măsura recunoștinței pe care vreau s-o arăt față de părinții
mei, față de bunicii mei, față de toți strămoșii și față
de toți românii care și-au jertfit tinerețea și viața
pentru libertate pe front, în munți, în închisorile și
lagărele comuniste”. De altfel, în însemnările sale,
Virgil Stoica readuce în memoria noastră secvențe
din suferințele acestor înaintași. Un exemplu doar:
„Pe 4 mai 1959, în a doua zi de Paști, tata era
arestat pentru a doua oară, la Suceava. L-au săltat
în zori, înainte de a se face ziuă. L-au băgat într-o
dubă pe care scria Aprozar…” Când își aduce
aminte de această tristă întâmplare, călătorul se
afla într-o zi de mare sărbătoare, la Portomarin,
așezare pe malul fluviului Mino.
Multe mărturii ale fostului prizonier și deținut
politic Victor Stoica se suprapun perfect, atestare
indubitabilă a veridicității, peste confesiunile altor
sute de supraviețuitori pe care memoria noastră le
reține, unele dintre ele, transfigurate în câteva cărți
purtându-ne semnătura. La fel, avem în cutele
adânci ale minții pagini tulburătoare scrise de Paul
Goma, Florin Constantin Pavlovici, Cicerone Ionițoiu, Ion Gavrilă Ogoranu ș.a.
Deși scrise în stiluri diferite, jurnalul fiului și
cel al tatălui se îngemănează într-un document memorialistic cu certe virtuți literare.

Club JUNIMEA-SCRIPTOR, ediția 179, la sediul din Parcul COPOU, Iași
Semne editoriale: Valentin COȘEREANU, Eminescu. Afinități lirice de tinerețe.
Colecția Eminesciana nr. 105. A prezentat Simona MODREANU.
Album CERNĂUȚI. 105 ilustrații, Acad. Vasile Tărâțeanu și Marin GHERMAN,
colecția Biblioteca Iași. A prezentat Ioan RĂDUCEA.
Foto Ema L.
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Ioan HOLBAN
POEZIA LUI ION MIRCEA
Toată poezia lui Ion Mircea, de la Istm
(1971), Tobele fragede (1978), Copacul cu
10.000 de imagini (1984), Piramida împădurită
(1989), până la Şocul oxigenului (2002) şi Manuscrisul din Insula Elefantină (2012) este asemenea cântecului straniu al balenelor `ce poate fi
auzit mai cu seamă în preajma insulelor Hawaii”;
cântecul sau, poate, plânsetul lor se află pe un
disc de aur a cărui audiţie – spune poetul într-un
inspirat „cuvânt înainte” în Şocul oxigenului – „recapitulează şi reinstaurează ora de geneză a fiinţei poetului, indiferent unde şi în care ceas al
existenţei sale s-ar afla” şi, iată, pune în cauză
poetica modernă însăşi: între cele patru opţiuni –
a exprima exprimabilul, a exprima inexprimabilul,
a inexprima exprimabilul şi a inexprima inexprimabilul –, pe care la fac paradigmele poetice de
la clasicism, romantism, simbolism şi parnasianism, până la lettrism şi expresionism, Ion Mircea
alege o poetică postmodernă care se revendică
dintr-o frază a lui Gilo Dorfles despre cum poţi
avea acces la un sens fără a traduce cuvintele ce
îl conţin. În fapt, Ion Mircea ne avertizează că
poezia poate fi înţeleasă „fără a se recurge la traducerea” ei – este imagine, icon, –, iar lectura ei
înseamnă „a recepta ceva inexprimabil cu mijloacele intraductibilului şi a ceva intraductibil cu mijloacele inexprimabilului”. În acest fel, poezia poate structura un cod cultural foarte elaborat; un
eseu de psihanaliză, de exemplu: „El încă nu s-a
născut/ un fel de nor un fel de plasmă un fel de
albuş de ou îl înconjoară/ şi un fel de seară îi ţine
loc de oase./ pe drept cuvânt se crede că e orb
deşi pe drept cuvânt/ el vede cu tot trupul de parcă ar fi apă./ adevăr zic vouă: celui care plânge/
Dumnezeu îi umblă pe pleoape, iată-l/ cum îşi
înalţă privirea spre ceea-ce-vede/ dar «precum
primitivul nu vede Biblia de la subsuoara misionarului»/ el nu-şi vede mama./ şi ziuă fiind nu va fi

ziuă/ când va urca scăriţa către sânul mamei lui/
şi orbul va bea laptele mamei lui şi va vedea./ şi
soarele acesta ancestral ubicuu/ tangajul lui din
amniotic în memorie şi dintru ea-n/ lacustra lavă
a sinelui/ un darum diamant naiv în noapte/ şi-n
antecameră un curcubeu/ e amintirea fără de obiect care ne va-nsoţi până la stingere. plouă/ înlăuntrul ploii/ şi e toamnă înainte de-a fi viaţă/ e
ceva în afară care nu va fi niciodată înlăuntru/
cum e ceva înlăuntru care nu va fi niciodată afară./ el ştie cu o inimă de cele două inimi/ şi când
a treia inimă apare la orizont/ el îşi aude tatăl
spunându-i jumătăţii lui: hai/ nu fi proastă: trupul/
tău e inimă a inimii tale nu invers./ da: el este cel
care visează/ visele mamei lui iar în visele mamei
lui e tatăl lui/ şi astfel tatăl îşi vizitează fiul. «Fiul/
e vizibilul Tatălui iar Tatăl e invizibilul Fiului»/ şi
dacă va vedea luna neagră/ dacă va trece prin
black-hole-uri/ şi se va tulbura tot pământeanul/
şi părul lui acoperind pământul şi genele de-i vor
ajunge până sub genunchi/ şi va îngenunchea în
umbră ca speciile-n propriul sânge/ şi se va tulbura tot pământeanul/ dacă va fi înţelept/ sau
inocent încât să spele peştii cu săpunul/ şi dacă
el va fi de faţă când pătratul va cădea în lapte/
când va veni ziua vom şti./ dar cum va arăta cel
care nu se poate pe sine vedea?/ şi cum va arăta
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mama lui?/ cât de frumoasă e femeia care a născut un orb?/ cât de frumoasă e mama orbului?”
(Luna neagră sau cât de frumoasă e femeia care
a născut un orb).
Poetica lui Ion Mircea nu e, ca la romantici
şi simbolişti, aceea a exploziei realului, a stării lui
de suflet; e, dimpotrivă, una a imploziei sinelui,
iar poetul o punctează printr-o serie de şapte (cifră semnificativă) poeme incluse în sumarul cărţii
din 2002, numite chiar Implozie şi prin expresia
directă a amestecului postmodern al genurilor:
poeme, poeme în proză, texte dramatice, critică
literară, traduceri, eseu – toate într-un text al genezei care poate fi drama părăsirii apelor amniotice din pântecul Mamei (Basmul 0, Şocul oxigenului) şi întâlnirea cu văzduhul. Ce caută, aici
poetul (post)modern? Sigur, cuvântul născut dintre cuvinte. […]
Asemeni cuvântului – despre care se spune
că a fost la începutul pe care îl caută –, poetul
pipăie mereu starea de „nenăscut”, a celui care
„vegetează”, fiind pretutindeni şi nicăieri, visând
să fie „aici şi dincolo/ pentru a vedea nevăzutul”,
ascunzându-se într-o constelaţie compusă din
stele puţin strălucitoare, în Licorn, adică (Poveste
cu licornă), la Ecuatorul ceresc, între Gemeni şi
Câinele Mare. Cromatica susţine temele importante ale unui scenariu poetic dincolo de romantism şi dincoace de modernism; fauve: câinele
roşu, limbile mov de animal şi soarele care îşi târăşte ombilicul violet peste pământ (din Adăpostul), rugina implacabilă a cerului, cancerul roşu al
insulelor şi zăpezile verzi ale visului (din Departe
de America, Descoperirea sinelui), femeia cu un
falus, un tată cu un singur ochi, lângă un diavol
alb sub un soare roşu (din Valiza de mână), deşertul roşu al gurii, neantul bilabial care devoră
ochii şi creierul (din A.B.), luna neagră (a lui
Poe?), invizibilul verde, ceaţa cilindrică – toate
sunt ale poetului care „încă nu s-a născut”, care,
încă, „nu se poate vedea pe sine”, ale celui care
e „mai tânăr decât el însuşi”: un androgin în lanţuri care latră „roşu”, căutând, mereu, ceea ce el
însuşi numeşte culorile invizibilului. Temele pe
care le încarcă semantic această cromatică fauve sunt, înainte de toate, ale lumii pe dos şi
oglinzii: un alt fel de a „recupera“ barocul şi lumea explorată de Erasmus, Montaigne, Pascal,
Baudelaire, Cervantes, Quevedo, Tasso, Campanella, Leopardi, Gryphius, Angelus Silesius,
Eugenio d’Ors. […]
Oglinda, temă obsedantă în lirica lui Ion
Mircea, e, mai degrabă, a lui Baltrušaitis, spaeculum, întunecată, revelând un univers de dincolo de pragul vederii – cel care nu mai desparte

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia FICŢIUNE ŞI INFANTERIE

ziua de noapte, realul de vis, realitatea de coşmar: oglinda lui Ion Mircea este „harta de rugină
implacabilă a cerului”, e „hăul negru” în care dispare ţipătul expresionist al poetului: „Am văzut
lumina zilei într-o noapte./ Ţipătul meu de atunci
m-a urmărit/ multă vreme şi-mi aduc aminte/ cât
de tulburat eram auzindu-mi/ vocea care era vocea mamei mele./ Mult mai târziu, pe vremea/
Rujeolei, avea să mi se mai întâmple/ ceva identic, într-o noapte,/ când m-am trezit în capul oaselor/ urlând şi chiar urletul meu trezindu-mă/ şi
urletul prelungindu-se din vis în/ trezie, ca un om
care moare şi,/ deodată, acolo, atunci, după
moarte, e treaz./ Mi-am văzut urletul în oglindă. A
dispărut în hăul ei negru/ ca un şoarece în gura
unei/ trompete” (Şocul oxigenului).
Într-o altă ordine, poetica postmodernă a lui
Ion Mircea înseamnă, poate în primul rând, destructurarea ornamentelor poetice clasice. Întâia
„victimă” e eterna comparaţie; iată: cetele de femei şi bătrâni gângavi, uitându-se lacom/ hidos la
Maria Stuart în drum spre eşafod, atârnă de pervazuri „ca mătasea broaştei ca nişte limbi mov de
animal”, catedralele se înalţă „ca două licorne”,
soarele roşu e „ca un peşte cu nasturi aşezat în
fotoliu”, iar cineva se înnegreşte şi seamănă „cu
o limbă vorbită în prezenţa orbilor”, urletul dispare în oglindă „ca un şoarece în gura unei trompete” etc.; rareori, trece în figurativ (ceaţa e grea şi
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densă ca o pătură de pâslă) şi, atunci, această
(pe)trecere e doar pentru a marca o dată mai
mult lipsa legăturii dintre lumi, altfel, universurile
paralele între care nu circulă (liber? rob?) decât
poetul. Imaginea acestuia, la Ion Mircea, este
exact opusul poetului (romantic, simbolist) care
exprima exprimabilul: „aedul” lui Ion Mircea pescuieşte pe malul unei lacrimi şi se visează într-un
pat pe fundul mării, într-o lume din afara lumii.
„Prolog”, poemul care deschide cea mai recentă carte a lui Ion Mircea, Manuscrisul din Insula Elefantina este o capodoperă: „De la o
vreme, iubito,/ auzul meu nu mai e cum a fost/ şi
se întâmplă să nu-ţi mai aud toate cuvintele./ dar
tu eşti frumoasă cum e tăcerea care mă înconjoară./ de la o vreme, nici ochii/ nu-mi mai sunt
de prea mare folos./ dar tu, o, iubito,/ eşti frumoasă şi pe întuneric./ de acum, într-o zi,/ îmi voi
pierde şi trupul cu totul./ dar atunci, tu, iubito, vei
fi noul meu trup/ şi la tine mă voi întoarce spre
seară/ ca o albină oarbă şi surdă, la stup”. În elegii şi poeme în proză, poetul scrie ceea ce este
fără a fiinţa, ceea ce e lângă ceea ce scrie, ascuns în ficţiunile halucinante ale oglinzii înşelătoare, devoratoare, în şoaptă şi, mai ales, în tăcere, cu singurul zgomot perceput al aripii
îngerului care trece pe acolo; deşi pare ermetic
închisă într-o intimitate care nu admite pe Celălalt
şi care refuză realul cu ţipetele, cenuşiul, crisparea şi „proza“ lui, poezia lui Ion Mircea deschide
câteva căi de lectură, lăsând – cu vorbele junimiştilor de altădată – să intre cine vrea şi să rămână aici cine poate. Cei care caută în poezie
metafore acroşante vor găsi din belşug: stelele
din Mănuşa de sticlă sunt nişte „pahare cu piciorul înalt/ coboară pe pământ/ umblă prin podurile
caselor şi plâng în pumni până la ziuă/ făcându-se nevăzute”, soarele din Oglinda cu fermoar
e „un abator de lacrimi/ afectat ca un struţ în călduri/ un samovar coroiat şi mare cât toate zilele
cloceşte aerul de pe munţi”, tăcerea e, în Limbajul tăcut, „o bombă cu submuniţii”, iar tava de argint de pe braţele ospătarului din Domnul cu
hermina e „o negresă cu părul albit înainte de
vreme, ca o pată de inexistenţă/ pe gazonul din
faţa muzeului de antichităţi”. Tot astfel, cine caută
ceea ce se numeşte – horribile dictu – „poezii de
dragoste” va explora, începând, fireşte, cu antologicul Prolog, din prezent spre trecut, precum
doctorul Emil Codrescu din Adela lui Ibrăileanu,
dragostea „cu fetiş” („Nu eşti de faţă iau în mâini/
jerseul tău de mohair/ şi îmi îngrop obraji-n el./ e
mult din tine-n lucrurile tale/ cum taci/ sau cum te
uiţi în gol/ felul deodată grav şi responsabil în care tu dai umbră./ nu eşti de faţă iau în mâini/ jer-

seul tău de mohair/ sub degete/ simt gâtul tău
absent/ şi-alături numele pe care-l chemi/ vibrând
în aer” – Merletto di Burano), pasiunile misterioase, devastatoare, din povestea lui Enghidu şi
Ghilgameş, într-un poem precum Lumina mea, te
previn sau departele de dincolo de bine şi de dincoace de rău din muzica lui Leonard Cohen, căruia poetul îi şi rosteşte numele, de altfel, într-un
vers din Murder & blues.
În fond, erosul e un vehicul al călătoriei în lirica lui Ion Mircea; iniţiere, transfer, topire a unuia
în celălalt, erosul se consumă mereu în nemângâiere, în neatingere: „Totul a început printr-o
surpriză de proporţii: am pus mâinile pe mine şi
n-am întâmpinat nici o rezistenţă. nu mai eram
acolo. un gol teribil îmi luase locul. şi golul acela
eram eu. toată ziua îţi simţisem lipsa şi acum,
când eu însumi lipseam, absenţa ta mă-nvăluia
ca o vinovăţie, pe urmă te-am văzut cu ochii minţii cum deschizi şi intri şi-n următoarea secundă
ai deschis şi ai intrat. ca orbul care se-avântă să
citească totul pe nerăsuflate, mi-am pus ambele
palme pe tine, înfrigurat. eram acolo, în antreu,
sub palmele mele. doar că nu mai eram eu. era
ca şi cum în locul pălăriei mi-ai fi dat o umbrelă,
era ca şi cum în locul mâinii mi-ai fi restituit o
mănuşă plină cu diamante. mă pierdusem în tine
ca palma stângă în palma dreaptă a unui amnezic. eram ca omul care, construindu-şi o casă în
vis, când să se mute în casa cea nouă, descoperă-n ea un om care doarme” (Sub palmele mele).
Însoţit de o prezenţă în absenţă, fiinţa pleacă într-o croazieră în melancolie şi spre „insulele sângelui”, asemeni navigatorilor precolumbieni, căutând un ţărm de mare, cu stolul de ciori care
trece oceanul şi un manuscris pe o altă insulă a
lui Euthanasius, numită Elefantina; într-o fregată,
prin lume, pe un vas fantomatic, respirând cu nesaţ ceaţa de pe mare ori pierzându-se în necuprinsul unei nopţi cu lună pe ocean, poetul îşi
amestecă viaţa în praful unei călătorii fără sfârşit
cu amurgul, ca în poemul Prin urmare, mângâie-mă – o călătorie în care, iată, nimeni nu pleacă, toţi se întorc de undeva unde nu au fost niciodată, cum se spune în ultimul poem în proză al
cărţii, Plaja e subînţeleasă. Locul acela nu e un
loc, referenţii lipsesc pentru că drumurile încep şi
sfârşesc, pier în apele fatale ale oglinzii întinse
între întinderea apei şi pădurea unde unduie un
singur copac; oglinda lui Ion Mircea înghite totul,
nu reflectă şi nu restituie nimic, drumul pe acolo e
fără întoarcere întrucât „locul“ oglinzilor „oblonite“, cum scrie în Albina Camoes. […]
Vidul e cu noi (nu în noi, iată), exclamă
poetul după ce va fi trecut pragul întunericului din
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oglindă; aici el vede în sunete şi aude în culori, cum spune în Rotativa, se lasă cuprins de liniștea ce se așterne peste lume când dispar, din tipografie, „ultimele alfabete de plumb”, plânge moartea
păunului „în modestul meu patio din spatele casei”, într-un poem în
proză antologic, regăseşte, într-o poezie a ritualului, profund creştină, părticelele de cuminecătură pe care le aruncă în jăratec fantasma unei fetiţe întinse pe o pânză de păianjen, sacrul fântânii Vitezda
din Ierusalimul copilăriei, unde se scălda „cu sora mea în icoană”,
elementarul, originea, în cuplul paradisiac din Mireasa mea şi reconfirmarea rostului prezenţei în lume a poetului prin Psalmii lui David şi Epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel („căci nu e
altă cale decât de la cele ce se văd, trecătoare, la cele ce nu se văd,
netrecătoare.”): aici, în întunericul oglinzii este ieșirea din timp, despărţirea sufletului de materie, strigătul către celălalt suflet, „pereche”, i-aș spune, dacă sintagma n-ar fi de tot compromisă de prea
multe uzitări maneliste și tot aici, ființa întâlnește pe Celălalt, alteritatea, „trupul separat de suflet de vechii greci”, cum se spune în Mâna. Celălalt nu e, în poezia lui Ion Mircea, călăul, vânătorul, dușmanul: e salvatorul, cel care dă viață din însăși viața lui: „Citeam prin
ziare despre un tânăr care a trăit/ timp de un an fără inimă/ atunci ce
să spun eu care m-am născut fără ea/ pururi tentat/ să curg până
dincolo de mine cu sângele meu/ dar pururi sperând că există/ dacă
nu printre născuţi desigur printre nenăscuţi/ cineva cu două inimi și
până la durere luminos/ dispus să mă parcurgă pe jumătate/ pentru
a-şi instala în mine inima de prisos” (Instalație). Jocului cu alteritatea
i se circumscrie relaţia teatrală în orizontul căreia Ion Mircea îşi construieşte multe din poemele cărţii recente: îşi instalează scena, spaţiul de joc, în culise, în cabinele actorilor (în faţa oglinzii de acolo,
desigur) sau în podul teatrului, unde sunt păpușile, ca în Zece păpuşi (remake), concepe scenografii fastuoase (un labirint într-un ciorap – lung şi străveziu, un tavan din care atârnă un bec cu wolfram
ori „o casă pe câmp, printre scânduri au crescut ghiocei./ pe un perete oglinda./ pe celălalt pata decolorată a fostei icoane./ peste pată/
o ramă cu geam./ mai în adânc o fereastră./ sub fereastră e masa./
într-o latură patul cu perne umplute cu întuneric” – Joc de zaruri
(privire din interior). […]
Corpul, oglinda care reflectă, textul însuși sunt materia; sufletele, despărțite de aceasta sunt dincolo, în întunericul oglinzii, în tăcere şi în vidul din ochiul orbului. Figurile „teatrale” din teatrul absurdului sau al „cruzimii” sunt ipostaze ale orbului, nenăscutului şi împletitorului de coşuri din pustiul Hozevei; şi nu acesta e poetul adevărat, cel care spune tăcând, vede, orb fiind și știe, nenăscut încă?
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Mircea Radu IACOBAN
ȘOCUL OCCIDENTULUI
(Eugen Munteanu)
Autor de Jurnale fiind, citesc cu interes jurnalele altora – cum ar fi Studenție întârziată de
Eugen Munteanu. Sunt evocate două experiențe
de perfecționare/ cercetare în Germania, una la
Freiburg, în 1987 și alta la Heidelberg în 1994:
„Doar privesc, admir și înregistrez, ca să povestesc mai târziu, cui?” Iaca, nouă, totdeauna atrași
de ineditul unor astfel de experiențe, una ante și
cealaltă postrevoluționară (nu găsesc alt termen,
în pofida faptului că, în carte, nu-i nicicum acceptată ideea unei revoluții române), mai ales când
autorul, preocupat mereu de comparații, vine întâi dintr-o țară sechestrată în „lagărul socialist” și
apoi dintr-o Românie în sfârșit liberă, drept pentru care se modifică însuși temeiul comparațiilor
și „începe să mă obsedeze ideea lipsei de autenticitate a notațiilor datorată autocenzurii”. Răstimp
în care Germania nu s-a prea schimbat în esență, în vreme ce-n în țara lui mai nimic n-a rămas
cum a fost. Sunt înclinat să suspectez jurnalele
editate la o distanță prea mare în timp de nemărturisite intervenții ulterioare în text, ceea ce Eugen Munteanu respinge „de plano”, precizând că
adaugă doar unele adnotări recent datate (20202021), cele scrise cândva rămânând cum au fost.
De altfel, incontestabila și evidenta sinceritate deplină a Jurnalului lui Munteanu nici nu îngăduie
astfel de bănuială. Nu-i singur în aventura „în țara
nemțască”, ci întâlnește sumedenie de confrați
universitari, pe care nu ezită să-i „picteze” in
aqua forte, cu precădere pe cei trimiși în astfel de
incursiuni peste hotare, lingviști ori istorici, fără a
avea habar de vreo limbă străină: „Ion Caproșu
îmi pare atins rău de «șocul occidentului», mai
ales că, la fel cu Ion Nuță, nu vorbește nici o limbă străină”, „profesorul Arvinte manifestă un trac
evident în discuții” ș.a. Acum profesor al Universității ieșene și laureat al Premiului Academiei Ro-

mâne, „studentul” freiburghez Munteanu a excelat și excelează într-un domeniu pe care unii ar fi
înclinați să-l considere cumva anacronic într-o
vreme a crizelor majore de tot felul (a coordonat
proiectul „Monumenta linguae Dacomanorum”,
este președinte-fondator al „Asociației de Hermeneutică și Filologie Biblică” din România, autor al
unor dificile traduceri și al unor solide și numeroase studii în domeniu) dar care presupune erudiție solidă și trudă îndelungă pe vechi manuscrise întru luminarea filologică a unor sectoare
semnificative pentru istoria culturii latinității. Detaliile privind această confrerie mai mult sau mai
puțin închisă, vizibile întâi de toate prin lucrări
fundamentale (cum ar fi reluarea proiectului
abandonat și publicarea volumului XXIV al Bibliei
de la 1688) și apoi prin manifestările științifice de
prestigiu proprii reuniunilor de profil găzduite de
Universitățile de la Freiburg și Heidelberg, cu
contribuția Universității ieșene „Alexandru Ioan
Cuza”, sunt impresionante. Este reconfortant să
vezi astfel de stăruitoare preocupări pentru „limba
vechilor Cazanii”, totdeauna și mai ales acum,
„inter arma”! Jurnalul, cum spuneam, prilejuiește
nu puține referiri la personaje și personalități de
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odinioară, fără a fi ocolită prezența inhibantă a
celor care au rămas de pomină pentru umilințele
și piedicile puse în calea cercetătorilor ieșeni. Îi
face un memorabil portret fostului secretar cu
propaganda de la Iași (între altele, cel care a izbutit, apelând la sinistrul „Cabinet 2”, să interzică,
la Naționalul ieșean și la Teatrul Tineretului din
Piatra Neamț, reprezentarea piesei mele „Hardughia”): Alecu Floareș „fusese, la bază, tractorist,
dar își dădea aere de intelectual; era în fond, un
zbir obtuz, credincios partidului (...) în zece minute ne-a făcut pe toți cu ou și oțet, că nu avem nivel ideologic corespunzător, că nu participăm
efectiv la eforturile revoluționare ale poporului
sub conducerea...” etc. etc. Într-o anexă este publicată o „scrisoare deschisă către un fost ofițer
de Securitate”, „cetățeanul Rusu”, șeful de la pașapoarte, cel care, după o interminabilă serie de
tracasări și umilințe, l-a anunțat acasă, mieros și
respectuos, pe Domnul Munteanu (evident, după
decembrie 1989), că „vi s-a aprobat cererea de

pașaport.” Altfel, Jurnalul se preocupă de bogata
și consistenta viață științifică a Seminarului german, dar și de mărunte întâmplări lumești, ajungând până la detalierea critică și amănunțită a tuturor meniurilor zilei. Mai întâi cele de la cantinele-restaurant ale Universităților, unde se mai
întâmplau scene de tipul „În farfuria mea erau
șase găluște, pe când ceilalți primeau câte șapte,
iar cei mai frumușei câte nouă. Păcat al pântecului, combinat cu cel al trufiei și cu cel al pizmuirii
aproapelui.” Apoi, cinele de „acasă”, din belșug
asezonate pe specific național cu ceapă și, totdeauna, usturoi, ceea ce, probabil, aducea o inedită boare balcanică în asepticul Seminar nemțesc. Dacă bine cunoscutul scriitor David Lodge
zugrăvește realități similare cu detașare și cu fină
ironie englezească, Eugen Munteanu o face mai
direct și mai tranșant, cu deplină implicare și
când e vorba de bine, și când de rău. O lume despre care prea multe nu știam și care realmente
trăiește în filele unei cărți ce merită citită.

Vernisarea expoziției Fragment.
Autori: Dragoș PĂTRAȘCU și Andrei Alecsandru PANTEA.
Au prezentat: Simona MODREANU și Petru BEJAN.
Sediul din Parcul Copou, iunie 2022, IAȘI
Foto Ema L.
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Lucian SCURTU
POETA FABER
(Robert Șerban)

Într-o bună zi de sâmbătă, 12 octombrie,
2019, un poet dintr-o țară est-europeană își impune conceperea unui poem-carte pe parcursul a opt
ore de scris continuu, adică în ecartul temporal al
unui zilier plătit cu ora. Asemenea lui Joyce, care
plasează acțiunea celebrului său roman într-o singură zi (16 iunie, 1904), și expunerea lirică a temerarului nostru poet, după cum se poate constata,
se desfășoară tot pe parcursul unei zile, dar de
toamnă și într-un an dificil, aflat în pragul pandemiei, oricum provocator de scrieri bizare, pentru
unii, excentrice, pentru alții, exotice, pentru cei mai
mulți.
Poetul, pe numele lui Robert Șerban, trăitor
în orașul Timișoara, România, a făcut un pariu cu
sine însuși, și nu unul oarecare ci în văzul lumii
(prieteni, curioși, familie, iubitori de poezie), pentru
a demonstra „pe viu” veridicitatea actului său creator, pe cât de singular, pe atât de original. Autorul
unei asemenea isprăvi justifică bravada ca fiind și
„performance-ul meu”, una cu totul spontană, neplanificată, imprevizibilă, dorind a experimenta creația cu propria-i sudoare sau, cum deconspiră, „să
experimentez scrisul de primă instanță” ori „am
vrut să arăt că scrisul implică rezistență, concentrare de durată, acuitate, energie”. Travaliul a debutat la ora 10 și s-a încheiat la ora 6 seara, scrierea realizându-se pe o bobină de hârtie de ziar, iar
pentru fiecare vers a folosit o carioca de altă culoare, sugerând indubitabil că poezia nu e monocromă, ci din contră, de nuanțe, detalii și culori
diferite.
În prefața volumașului (căci este unul de mici
dimensiuni) intitulată, elocvent, Pariu pe un experiment, Robert recunoaște că truda nu i-a fost
facilă dar, pe măsură ce înainta în experimentul
său inedit, se lăsa tot mai furat/ sedus de carisma
poemului aflat în plină gestație, ale cărui tentacule
evanescente îl acaparau pe măsură ce „intram mai
adânc în inima lui”. La sfârșitul „programului” de

muncă, uvrierul nostru insolit a constatat mulțumit
că poemul elaborat se derula pe o „lungime” de 15
metri, adică exact lungimea sulului de hârtie pe care a fost revelat, dar și satisfăcut de conținutul expus și dezvăluit mai apoi eventualilor cititori.
Poemul este unul narativ, având o diegeză
nu greu de descifrat și relativ ușor de interpretat,
adică poate fi povestit aproape cinematografic. Până la urmă, asemenea unui poem în proză, el istorisește câteva segmente biografice din perioada
copilăriei, a adolescenței și a maturității sale, derulată în perioada de tristă amintire a regimului comunist. Debutează cu o rememorare (semi)nostalgică a copilăriei petrecute în timpul epocii ceaușiste când, profitând de luarea luminii, școlarul care
era își sista, cu o anumită satisfacție nedisimulată,
lecțiile. Instant, se ivea un bun prilej pentru demararea unor lecturi, altele decât cele obligatorii, în
preajma unui felinar primit de la bunici, veritabilă
sursă de (i)luminare necesară cititului, cel care-i
permitea evadarea din spațiul aproape concentraționar, incitându-l la evaziune, visare și contemplare. Dar arhaicul felinar trebuia alimentat cu gaz,
pretext pentru translarea amintirii în mediul rural,
acolo unde lichidul era de o importanță indispensabilă iar procurarea lui, adesea ilicită, devenea o
adevărată aventură.
Paradoxal, este elogiat întunericul, cel care
„aduce cu el o pace” sau „îmi dădea un fel de curaj”, ba mai mult, resuscita puștiul care era deși,
asemenea unui matur, conștientiza inutilitatea și
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iritabilitatea lui intrinsecă. Siamezul întunericului
era frigul din case, dar mai ales din oase, persistând cuibărit în toate componentele corpului, „în
degetele de la picioare și de la mâini/ apoi/ dacă
nu făceai flotări sau genuflexiuni/ (…)/ te prindea
cu totul/ și începeai să tremuri” (p.16). Aflăm astfel
că la Severin (orașul natal), în cartierul Podu Gruii,
cele două „stări”, atât de detestate, persistau aproximativ între orele 6 și 11 seara, constituind tot
atâtea motive pentru temerarii nemulțumiți de a
trece fraudulos Dunărea, spre lumea liberă. Intrat
în (pre)adolescență, apar fiorii primelor iubiri, dar și
grijile accederii primei Trepte de liceu, mai ales
sub imperiul amenințărilor paterne, dar și al (ale?)
bunicilor care îi prevedeau, în eventualitatea unui
eșec, un viitor „la coada vacii” sau, în cel mai bun
caz, la un anonim liceu rural cu profil zootehnic.
Fumatul primelor țigări îl metamorfozează
iluzoriu în bărbatul care va fi, după care autorul revine la ruralitatea colectivistă a acelor ani cenușii
(„totul era la colectiv/ și porumbul și via și porcii
prunii orzul cireșii pădurea/ tractoarele combinele
remorcile camioanele carele boii/ grâul laptele cocenii”, pp. 21-22), ani abia luminați de mansuetudinea bunicilor paterni și materni, cei care trudeau,
aproape sisific, neferindu-se de imprecații dezlănțuite la adresa regimului: „și nu ne alegem cu nimic/ muncim pentru alții, fir-ar al dracului de colectiv” (p. 22).
Dar timpul zbura, obsedanta „Treaptă” este
trecută cu brio, locul inocenței este preluat de inevitabilele exaltări adolescentine concretizate prin
scrierea primelor poezii, dar și sedus de farmecul
primelor lecturi (Hemingway) cu impact major asupra literatului în devenire. Urmează caznele Treptei a doua de liceu, iarăși emoții, aceleași temeri,

căci un posibil eșec l-ar fi propulsat prezumtiv într-un banal Liceu industrial. Din fericire, obstacolul
este trecut și de această dată, pe același background al ceaușismului dinastic, devenit aproape
obișnuință/ rutină cotidiană: „bezna era de la an la
an tot mai prietenoasă/ și nu se lăsa dusă/ dar eu
mă transformam într-un soldat de elită/ ce se descurcă și cu ochii închiși”, p.25.
Simultan, actantul îndrăgostit de o „Mona Lisa” suferă primul eșec sentimental major, dezamăgire grea digerabilă pentru junele aspirant la nurii
unei… contabile! Revoluția din decembrie îl găsește soldat în termen la Craiova, gata să înfrunte
așa-zișii teroriști, dar și apărând un combinat chimic convins de exitus-ul iminent. Aureolat de acest
gând funest își scrie „testamentul”, de fapt dorința
ascunsă („mică micuță/ cât o propoziție”) ca poeziile scrise până atunci să fie publicate într-o carte.
Posibil, spunem noi azi, cu titlul omonim volumului
de față.
Așa se încheie povestea neromanțată a vieții
lui Robert Șerban de până la prăbușirea regimului
totalitar, veritabilă frescă socială (și nu numai) ale
acelor ani pierduți. Sperăm ca perioada democrației „originale” să fie relevată tot în urma unui experiment identic, asemănător, sau poate diferit, celui
de față, dar la fel de lucid, fractalic, convulsiv și
(auto)ironic, garanție sigură a incitării deliciilor, reveriilor și melancoliilor inubliabile unor cititori, mai
cu seamă, contemporani evenimentelor relatate de
insolitul autor timișorean.
Sunt convins că va avea ce dezvălui cu o
aceeași plăcere a confesiunii (datorată poetului) și
voluptate a mărturisirii (datorată prozatorului), într-un melanj livresc de cea mai bună calitate.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia MOUSAION

Colecţia FICŢIUNE ŞI INFANTERIE
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Șerban AXINTE
VIAȚA CA ANTI-BIOGRAFIE
(Bogdan Crețu)

Bogdan Crețu a scris o carte de-a dreptul tulburătoare despre Nichita Stănescu, o carte despre
care mi-e greu să spun că este doar o biografie romanțată. Apartenența la un gen anume implică
unele constrângeri ce nu au întotdeauna drept
efect intensificarea realului injectat în narațiune.
Bogdan Crețu a scris un roman despre Nichita Stănescu. Documentarea (foarte solidă, de altfel) funcționează în cazul de față ca un pretext pentru ficținne. Ce a rezultat mi se pare a fi un Nichita Stănescu posibil și, bineînțeles, autentic. Dacă am fi avut
de-a face cu o reconstituire, am fi putut sesiza un
minus de viață. Bogdan Crețu afirmă într-un anumit
loc: „o reconstituire nu mai are nimic viu”.
Tehnicile narative la care recurge autorul
conturează un personaj autentic, nu neapărat real.
În literatura de specialitate găsim numeroase texte
ce iau în discuție raportul dintre personajul istoric și
cel ficțional. În cazul de față, Nichita Stănescu
aparține ambelor categorii, în proporții variabile.
Bogdan Crețu își începe demersul său reconstructiv de la două premise: biografia unui poet este
chiar opera acestuia și, o alta, pe care aș îndrăzni
să o numesc boala ca nutriment al vieții. De altfel,
prima parte a cărții se numește: Există numai trupul
meu înlemnit/ Ultimul, de bătrân, de piatră. Așadar,
o inversare a cronologiei pentru ca viața să-și dezvăluie superbia și scopul abia la sfârșitul ei, atunci
când corpul urmează să dispară și să facă loc poeziei: „Fugea prin dematerializare. Lucra la propria
autodistrugere, credeau unii. Dar pentru el era o
desăvârșire a lucrării. Și-a năruit metodic trupul, ca
să lase loc numai și numai poeziei”.
Recompunerea biografiei se face, în principal, prin intermediul amintirilor personajului, dar,
plecând de la premisa că „amintirea e imaginație,
viața lui e o ficțiune”. Începuturile lui Nichita Stănescu stau sub semnul unui mare complex, despre care poetul însuși a făcut mai multe mărturisiri: Complexul Nicolae Labiș. Omul care până și în iubire i-o

luase înainte: „Ce simțea față de el? Invidie? Labiș
publica! Labiș avea glorie. Era iubit. Recunoscut.
Admirație? Uimire? Avea talent? De ce are talent?
Acum îi vine să râdă: pe vremea aia credea în talent. Acum știe că talentul se manifestă ca o încredere oarbă în propriile posibilități. Împotriva oricăror
aparențe”.
Bogdan Crețu restituie gândirea lui Nichita
Stănescu, felul acestuia de a trăi și de a simți, folosindu-se, uneori de recuzita stănesciană din Antimetafizica sau Fiziologia poeziei, alteori inventând
pur și simplu situații din care se degajă lume posibilă a gândurilor poetului. Această sensibilitate recreată a autorului celor 11 elegii mi se pare reușita
majoră a cărții de față. Criticul ieșean pune accentul pe traseul existențial al poetului manevrând cu
abilitate numeroase piese de puzzle, fapte cunoscute din biografia poetului, cărora li se adaugă altele mai puțin cunoscute, pe care Bogdan Crețu le-a
aflat (cred eu) de la apropiații marelui scriitor. Se
știe, Bogdan Crețu are un prieten comun cu Nichita, pe romancierul Nicolae Breban. Un alt amănunt,
în Poetul ca și soldatul este amintită singura poezie
din textele de început ale lui Stănescu, reunite postum în Argotice, care îl anunță pe poetul de mai târziu. Mă refer la Nu mai pâlpâie nici o pasăre, nici o
stea. Criticul o integrează în fluxul gândirii stănesciene, obținând un efect dramatic deosebit.
În altă ordine de idei, iată un fragment despre
dragoste, poezie și alcool: „Fusese un poet delicat,
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un adolescent întârziat, alintat, care încă își căuta mama în orice femeie și care se vindeca de senzația de puritate bând. Înainte se folosea
de alcool ca să producă un punct de rezistență, ca să creeze contradicție, ca să anuleze lumea din jur; acum bea ca să uite că a ajuns jos.
Și ca să mai poată tresări. Poezia lui rămăsese o amintire. Imitarea
unei stări la care nu mai avea acces. Știe asta. De multe ori o știe. Nu-i
mai pasă. Nimeni nu-i poate lua anii ăia extraordinari, când fusese sărac, iubise pe ascuns, fără să ofere nimic la schimb celei care-i dăruise
totul”.
Bogdan Crețu surprinde bine stare de quasi, de între și între, de
armonizare a antinomiilor și, în general, toate nuanțele de adevăr ale
uneia și aceleiași persoane. Ne oferă un Nichita Stănescu problematic,
de multe ori contradictoriu, bolnav de orgoliu, dar și ingenuu. Vindecarea de puritate, tratarea de realitate prin poezie, suprimarea presiunii
celorlalți printr-o adâncire neguroasă în sine, înțelegerea iubirii ca pe o
formă de posesiune (în cazul Gabrielei) sau ca o formă de generozitate supremă (în cazul Dorei), toate acestea sunt valențele unei personalități greu de prins într-un simplu profil moral. A fost nevoie de un roman, de un roman în sensul înalt al cuvântului pentru ca unele aspecte
să poată fi surprinse prin tatonare, prin repetiție pentru că: „lucrurile
importante se repetă. E definiția lor. Ce nu se repetă nu există. Memoria este repetiție. Frumusețea e repetiție. Adevărul nu e o repetiție, cum
spunea un eseist, adevărul e doar o idee fixă”. În general, avem de-a
face cu idei fixe despre oameni și opere deoarece prejudecata se manifestă uneori ca un criteriu de cunoaștere. Iar Bogdan Crețu reușește
să demonteze prin cartea sa acest criteriu sau cumul de prejudecăți.
Din punctul de vedere al artei narative, sunt pasaje care se detașează valoric de altele. Antologică în acest sens este scena întâlnirii
dintre René (viitorul soț al Gabrielei) și Nichita la Nicolae (Breban) acasă. Există multe astfel de pasaje foarte reușite ce fac ca romanul să fie
dinamic și foarte atractiv la lectură. Narațiunea plonjează de multe ori
în eseu. Unul despre limită, despre moarte și supraviețuirea paradoxală, despre neajunsul de a fi, despre boala ce este o condiție necesară
a trăirii autentice: „Oamenii amabili, drăguți, de bun-simț nu scriu poezie. Nu scriu deloc. Nu simt nevoia. Fericiții! Nenorociții. Toți ar vrea să
aibă cărțile lui Dostoievski, dar cine ar accepta să fie condamnat la
moarte? Toți ar vrea să poată scrie ei poezia lui Eminescu, dar cine
și-ar dori viața lui? Toți ar vrea să aibă 11 elegii, dar cine și-ar da drumul în gol cum a făcut-o el? cine ar distruge tot ce se adună în jurul lui,
tot ce-i poate ține de cald? Boala profesională a soldatului este moartea de glonț. Vărsarea sângelui. Boala profesională a poetului este
moartea de sine însuși. El se lasă ucis de viața pe care trebuie să o
ducă, pentru a-și putea scrie poezia”.
Cartea de față își infirmă propriul timp de care s-ar presupune că
aparține. Cum am spus și la început, nu este o biografie romanțată.
Este romanul unui singur personaj ce se conturează pe măsură ce se
înaintează în lectură. Portretizarea lui este mereu amânată. Asta deoarece viața înseamnă mișcare, deci, schimbare. Bogdan Crețu restrânge multe dintre lucrurile care se știu despre Nichita în niște scene (nu
multe) ce au o funcție generală. Dar, foarte important, nu îngroașă contururile deja trasate de alții sau conservate în conștiința publică. Personalitatea lui Nichita pare a se recompune și din lucrurile nespuse
despre el. Pentru că poetul trăiește la fel de intens și atunci când nu
este pe scenă. Își trăiește viața pe care de fapt nu o are.
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Constantin CUBLEȘAN
„VIAȚA NU-I DECÂT ULTIMUL VIS AL UNUI MORT”
(Ioan Barb)
Un sentiment tragic existențial domină întreaga lirică a lui Ioan Barb din volumul Descântec pentru amăgit uitarea. E un premonitoriu al
sfârșitului care îl obsedează și pare a-l copleși,
într-o viață lipsită de sens și de perspectivă: „trăiești într-o lume fără prezent/ o viață fără prezent/
iubești fără prezent/ ești chiar prezent/ fără să
mai fii prezent (…) te-ai putea sinucide a doua
oară/ prima dată te-ai înecat în lacrimi/ când ai
aflat că ești om” (rătăcit într-o lume fără timpul
prezent). Tocmai de aceea trăiește o însingurare
pe care și-o denunță ca pe o liniștitoare condiție
ființială: „voi coborî în subterana din mine/ să
adorm să nu mai aud nimic să învăț să plâng” (și
în moarte se face uneori primăvară). Dar, în
această coborâre arderea vitală continuă sub o
formă a crezului mistic: „o lumânare adoarme cu
degetul fumegând/ pe buzele mele” (cântec în
cavoul de sticlă). Fatalitatea viețuirii îi marchează
destinul pe care îl înțelege în perspectiva coborârii în neființă: „poate nu mai exist de multă vreme/
și viața nu-i decât ultimul vis/ al unui mort” (sunt
poate ultimul vis al unui mort).
Atmosfera aceasta depresivă e însă cu totul
alta decât cea din poezia lui Bacovia, spre exemplu. E mai aproape de blazarea Eccleziastului;
dezolarea frizează limitele deșertăciunii: „toate zilele au picioare de pământ/ vântul le spulberă în
spatele meu/ pulberea lor se face deșert/ mă
ademenește/ în fiecare dimineață viața/ capătă o
nouă înfățișare/ pe cea de mâine încă nu o cunosc/ și nu mai țin minte cum a fost cândva”
(semnul trecerii). Totuși, își conduce rememorările trecutului, ale copilăriei, cu o anume seninătate
tristă, provocată de marile despărțiri esențiale de
realitatea emoțională a tuturor faptelor, locurilor și
a oamenilor pe care i-a iubit, de care se simte legat afectiv cu puternice fire ancestrale, de casa

părintească evocată cu vibrantă nostalgie: „făcusem focul în soba veche de pământ/ să încălzim
streașina casei/ venise frigul, încă din ziua aceea/ în care am anunțat că ne vom muta la oraș/
casa torcea ca o pisică/ uneori o auzeam în
somn/ am înțeles că era declarația ei de dragoste/ îmbrățișa coșul prin care ne părăseau/ una
câte una, amintirile din copilărie/ se risipeau odată cu fumul toamnei/ în alt tip” (poveste de noiembrie…). Odată desprins din matca familială, e
firească întrebarea: „Cine sunt eu?” iar răspunsul
e la fel de neliniștitor ca întrebările asupra sensului devenirii: „nici măcar nu știu cărei generații
aparțin/ de douăzeci de ani/ alerg să uit un coșmar/ în care vânzătorii din templu/ mi-au confiscat existența/ mi-au închis identitatea/ o pasăre
noctambulă/ în colivia istoriei” (libertatea mea
strigă din praful de pușcă).
Înțelesul istoric al existenței primește dimensiuni în rezonanță religioasă. Și călătoria
existențială se înscrie sub acest semn, ca într-un
misionarism franciscan: „Sunt un călător cu un
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singur rând de încălțări/ și o singură haină/ în fiecare dimineață o
spăl/ învelind acest trup supus dorințelor/ noaptea un înger îmi rostogolește piatra/ de la gura peșterii pe unde cobor în mine/ să mă
reculeg” (călătorul). De aici singurătatea („oceanul singurătății”) care
îi marchează ființarea într-un soi de scindare a sinelui („uneori plâng
de singurătate”) chiar și în relația cu ființa iubită, văzută (trăită) într-o
metaforică oarecum ritualică: „eu sunt un țărm/ tu celălalt țărm/ fără
noi fluviul/ n-ar mai luneca spre ocean –/ ne oglindim în valurile/ întunecate și gemene/ două orașe leneșe/ adunate pe stânci// într-o
parte e lumea mea/ dincolo de ape/ luntrea ta unică/ pe care o întrevăd/ dar n-o înțeleg (…) de departe/ ne facem semn/ ne chemăm/
ne dorim/ dar nu putem fi decât două maluri/ roase de vânturi/ sărutate de secetă/ părăsite de pescăruși (…) totuși/ cheamă-mă din lumea ta/ poate va fi secetă/ și fluviul își va opri curgerea/ pentru un
ceas nebun/ să rămânem singuri/ îmbrățișați/ strălucind/ adunați în
cămașa zdrențuită/ a timpului ce nu s-a țesut…” (strălucind în timpul
ce nu s-a țesut).
Poezia lui Ioan Barb e metaforică prin excelență. Viziunile sale
existențiale se materializează liric în poeme de o accentuată stare
dramatică, la limita tragismului existențial, mărturisind o nesfârșită
apăsare a unei singurătăți organice marcată de o lume, dacă nu ostilă, în care trăiește, în orice caz provocatoare de izolare („satul meu
ascuns după ferestrele lumii”). E o lirică frisonată de neliniști ființiale
profunde.
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Diana BOBICĂ
(din Canada)

TERAPIA NARATIVĂ PROPUSĂ DE DUMITRU UNGUREANU
Concepția potrivit căreia actul povestirii are
un rol cathartic, aducând prin acest proces de purificare un prim nivel al vindecării, a devenit deja un
loc comun, intrat pe filieră filosofică atât în practica
psihologică, precum și în literatură, căci a verbaliza, a nara experiența personală sunt verbe ce presupun plasarea în exterioritatea proprie, adică o
anume înstrăinare de sine, în care cel care povestește dublează insesizabil postura subiectivă cu
una ex-pusă, respectiv propusă înțelegerii celor
care receptează actul spunerii sale, al aduceriiaminte, al rememorării.
Intitulându-și cartea Terapie narativă (Iași,
Editura Junimea, 2022, Colecția Colocvialia), Dumitru Ungureanu pare că ne pune pe o pistă falsă
deoarece, în realitate, sensul vizat de terapia sa
nu este numai acela al exteriorizării, ci și al recuperării sinelui prin întoarcerea în miezul autentic al
ființei, prin coborârea in illo tempore, tradusă ca reintrare în vârsta mitică a copilăriei și acces la spațiul edenic de desfășurare a acesteia. Autoficțiuni
de sine stătătoare, textele volumului de față pot fi
citite și izolat, dar toate laolaltă întregesc imaginea
de ansamblu a rețelei labirintice, înțeleasă atât ca
tehnică narativă și materie epică desfășurată, cât
și ca drum simbolic spre centrul sinelui. Rareori
povestirile de aici sunt liniare narativ; cele mai multe deschid drumuri laterale care trebuie parcurse
spre a reveni ulterior la traseul inițial al textului,
pentru ca în final să se limpezească miza acestei
cărți: lămurirea propriului sine în raport cu martorii
copilăriei și ai adolescenței, fie aceștia prezențe
formatoare ori figuri de plan secund. Este, totodată, și o încercare de salvare de la acțiunea corozivă a timpului și a uitării a identităților până acum
anonime, a figurilor din satul de baștină, unele trecute deja în veșnicie. Nici întâmplările povestite nu
urmează o ordine cronologică strictă; deși detaliile

temporale sunt precise, importantă e mai degrabă
recompunerea subiectivă și retrospectivă a Edenului personal: „Acea câmpie, care azi există doar la
mine în cap, nu era, totuși, nici plată, nici zdrențuită, nici lipsită de văi și dealuri, nici seacă, nici
mlăștinoasă, nici prea mănoasă, dar nici stearpă.
Avea un râu, căruia să vreau și nu-i pot nega statutul primordial, fiindcă pe malurile și-n apa lui am
devenit ființă gânditoare; apoi, avea o pădure matrice, o livadă placentă, islazuri cu iarba grasă și
praf subțire pe drumurile bătute cu talpa goală.
Câmpia de baștină i-a hrănit îndelung pe cei care
au locuit-o. Câteodată din belșug, câteodată cu
dintele sărăciei” (p. 243).
De ce își subintitulează Dumitru Ungureanu
propriul volum Autoficțiuni apocrife? Cred că răspunsul se poate intui din aceea că, deseori, subiectivitatea memoriei favorizează propriul punct de
vedere în detrimentul obiectivității faptelor, reținând aspecte care, prin prisma ecoului afectiv, distorsionează fără voie întâmplări și evenimente.
Ceva perceput drept semnificativ pentru o persoană este lipsit de interes pentru alta sau chiar uitat
cu desăvârșire. Că memoria tinde să fie selectivă
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și părtinitoare este de la sine înțeles, dar uneori se mai întâmplă să
furnizeze și false amintiri, când cineva reconstituie momente din trecut
pe baza povestirilor altora, având ulterior convingerea că a participat
direct la acele evenimente. Mă îndoiesc de faptul că aceasta se aplică
prozelor din volumul de față, însă autorul, pe lângă echivocul intenționat al subtitlului, aruncă și alte nade în această direcție: „Sau să fie o
falsă aducere-aminte, de câțiva ani mai târziu […]” (pp. 208-209); „Oare mă înșel?” (p. 223).
Terapie narativă este un volum discontinuu al formării și, în același timp, al evocării, în care se întâlnesc, schițate în fraze concentrate, personaje și destine diferite, povești de un comic savuros alături de
drame și tragedii petrecute mai mult sau mai puțin în tăcere, secvențe
din viață luate ca atare, fără nevoia de a le îndulci sau a le estetiza.
Firul roșu al întregii cărți este pasiunea pentru lectură, pentru lumile
seducătoare ale universurilor ficționale, care pun între paranteze realitatea dură a prezentului. Copilul în formare nu prinde încă semnificațiile istorice ale evenimentelor pe care nici măcar cei mai în vârstă nu
reușesc să le intuiască în toată grozăvia lor.
Cu nostalgie difuză, contrabalansată de umor și ironie, Dumitru
Ungureanu recompune subiectiv atmosfera satului natal Cacova din
comuna Morteni, aflat „la nici 70 de km în linie dreaptă de București”
(p. 117). Întoarcerea în deceniile șase și șapte ale secolului XX e oarecum surprinzătoare pentru citadinul contemporan, ce beneficiază
din plin de înlesnirile vremurilor actuale. Prin contrast, copilăria petrecută acum șase decenii într-un sat lipsit de electricitate pare și mai îndepărtată în timp, deși există și astăzi sate românești unde viața se
desfășoară în aceleași condiții. Lumea filtrată afectiv are ca punct
central ograda casei părintești, locul de unde pornește descoperirea
universului înconjurător, prin depărtarea progresivă de punctul zero al
topografiei personale. Prozele redau imaginea satului prins fără voie
în transformările socio-economice dictate de regimul politic comunist,
colectivizarea forțată fiind rana vie a sufletului țărănesc, scos din posesia pământului, sensul vieții și muncii sale. Pentru a putea asigura
traiul familiilor, țăranii au fost nevoiți să se angajeze ca muncitori în
fabricile celui mai apropiat oraș, Găești, specializându-se la locurile de
muncă. Nu este nicidecum o imagine idilică a satului, ci una a lumii rurale intrate în agonie, când oamenii încă nu înțeleg deplin ceea ce li
se întâmplă, când istoria învățată de cei bătrâni nu mai coincide cu istoria învățată de copii din „«manuale» (nu cărți!) noi, bine periate ideologic” (p. 14).
Amintirile sunt organizate în jurul familiei, patronată de figura tutelară ce are autoritatea dreptului de decizie asupra aspectelor importante ale vieții, tradiția susținând ideea de unitate a familiei și conferind dreptul de conducător al acesteia întâiului născut, fără a lua în
considerare priceperea acestuia la aspectele pragmatice ale vieții. De
aici, pe lângă sentimentul apartenenței și ideea de ajutor reciproc,
apar și numeroase frustrări ale celorlalți membri, nevoiți să accepte
deciziile proaste. Personajele care rețin atenția cititorului se completează fragmentar, în ritmul lecturii întregului volum. Taica, bunicul patern, prezență patriarhală, populează prima parte a copilăriei povestitorului. Tatăl lui Taica, adică Andrei Ungureanu, supranumit Andrei
Șăful deoarece fusese primar al satului, avusese cândva o fierărie și
transformase în ustensile necesare în gospodărie componente ale
unui bombardier american, doborât în aprilie 1944, anticipând fără
voie sloganul comunist Să facem din tun tractoare/ Din atom lumini,
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izvoare,/ Din rachete nucleare/ Pluguri de arat
ogoare. După moartea străbunicului Andrei Șăful,
familia este condusă de Taica, bunicul și nepotul
purtând același prenume: Dumitru. Născut în
1900, fost cântăreț bisericesc, membru al Partidului Național Liberal din 1930 și până la desființarea
acestuia, Taica e supranumit Domn Bășică din cauza pântecului proeminent și a greutății impresionante, în jur de 130 de kilograme. Chibzuite și
cumpătate, sfaturile lui Taica descâlcesc situații
complicate, iar deciziile lui au puterea legii nescrise. „Rolul, moștenit de la străbunicul meu, Andrei
Ungureanu, i se potrivea, dar nu-l afirma ostentativ
și bătăios, ca șefii altor familii. Taica își vedea
de-ale lui, preferând să facă pe individul indispus,
decât să împartă înțelepciunea cu polonicul” (p.
162). În esență tradiționalist, Taica dă dovadă, totuși, de spirit vizionar în anumite situații, ține familia în echilibru, le citește nepoților din cartea de
istorie fără coperte, îi învață azbuchea, adică cititul, le corijează comportamentul cu ajutorul contondentului baston de corn, pe care nu ezită să îl
folosească și în cazul băieților săi, deja oameni în
toată firea, având propriile familii, autoritatea lui
Taica fiind recunoscută și de alte rubedenii, inclusiv de nea Gogu, nepotul lui de pe văr, ce are gospodăria vecină cu a lor.
Nea Gogu, poreclit Edison, alături de cei trei
băieți ai lui, sunt alte personaje ce frapează prin
ineditul preocupărilor, fiind permanent animați de
neliniști inovative, curiozitatea și ingeniozitatea
oferindu-le mereu ocazii de a meșteri. Nea Gogu
concepe și pune în practică primul „satelit” din zonă, un cazan de țuică din componente modulare,
ușor de descompus și de ascuns printre uneltele
gospodăriei pentru a nu fi dibuit de autorități. Primul lui băiat, Costică, strigat cu apelativul Nenea
de către autor, fiind mai mare cu opt ani decât
acesta, „model de prietenie dezinteresată și sursă
de învățături” (p. 76), moștenește înclinațiile tehnice ale tatălui, construind singurul pick-up pe baterii
din zonă, după schițele găsite într-o revistă. Al doilea băiat al lui nea Gogu, Nicu, este și el „foarte
îndemânatic la tot felul de activități ce țineau de lăcătușărie, electronică, electricitate” (p. 183), repli-

când, tot după scheme, un amplificator Marshall.
Mezinul, Ment – prescurtare a prenumelui Clement
– meșterește la unsprezece ani un radio perfect
funcțional, cu galenă și cască, iar la treisprezece
fură un cartuș de dinamită din dotarea unei echipe
de prospecții geodezice fiindcă avea nevoie de
sârma din componența acestuia pentru a băga
„buleftrică-n cotețul cu porumbei” (p. 182), totul petrecându-se cu câțiva ani înainte de 1971, anul în
care satul avea să fie electrificat parțial.
După moartea lui Taica, în 1968, unchiul Ioniță sau Tatoniță, fiind cel mai mare băiat al bunicului Dumitru, preia rolul de șef al familiei, însă nu
are nici înțelepciunea lui Taica, nici agerimea minții
fratelui mai mic și, din această cauză, hotărârile
sale se dovedesc de multe ori păguboase, acceptarea lor fiind generatoare de frustrări și măcinări
interioare pentru ceilalți membri ai familiei. Durerea
provocată de moartea primei soții, Florica, în 1964,
e anesteziată cu băutură timp de doi ani jumătate,
perioadă aceasta fiind denumită ulterior țuicastică.
Figura paternă este și ea evocată cu toate
luminile și umbrele ei, într-o încercare de înțelegere a firii și a slăbiciunilor sale, explicabile prin confruntarea cu asprimea și nedreptățile vieții. Prezențele feminine – mama, bunicile Maica și MaicaMare, mătușile, sora – întregesc universul familial,
dinspre care pornesc legături de rudenie mai apropiate ori mai îndepărtate cu aproape tot satul.
În schițarea tuturor portretelor, Dumitru Ungureanu reține amănuntul semnificativ, detaliul care redă esențialul, personajele sale fiind oameni ai
satului, copii și maturi, colegi de școală, profesori,
mai târziu colegi de armată și apoi colegi de serviciu, fiecare cu amprenta sa asupra formării autorului.
Întregul volum se construiește din plăcerea
aducerii-aminte, din melancolia irizantă cu care se
privește retrospectiv către primele începuturi și către anii de formare, din umorul sănătos și ironia tonică ce fac existența mai ușor de suportat. Nu pot
aprecia măsura în care a funcționat scrisul cărții ca
terapie pentru autorul ei, însă cu siguranță cititorul
va beneficia din plin de valențele terapeutice ale
acestei lecturi.

122

Savu POPA
TENSIUNEA VESPERALĂ A CONFESIUNII
(Lucian Scurtu)
Poezia lui Lucian Scurtu, din volumul Exitus,
dezvăluie un univers plin de întâmplări, gânduri
sau senzații, care surprind o existență străbătută
de ritmuri valpurgice, de o sensibilitate accentuată
în direcția întretăierii unui real (concret sau imaginat) cu acele culmi care pot ascunde nebănuite
peisaje sau extaze neantice. Poetul devine un menestrel histrion și are rolul unui observator într-o lume în care prezența omniscientă a morții se concretizează, într-un mod tot mai apăsător.
Agonia înaintării în vârstă sau tensiunea vesperală aparțin unei confesiuni îndelung exersate în
turnul de fildeș al memoriei. Ele sunt doar câteva
dintre direcțiile desprinse din universul, uneori nervalian, al acestui volum. Un veritabil jurnal al neliniștii și al căutărilor unor pârghii de susținere și
ieșire din cadrul tot mai limitat, mai fracturat și mai
lipsit de suflu spiritual, al întregii materii care stă
sub zodia unui Exitus total și anihilant.
Pornind de la o fotografie, privirea contemplativă se pierde într-o reverie tensională, pe măsură ce chipurile sau prezențele de altădată călătoresc, într-un periplu imaginativ, dincolo de granițe temporale sau corporale: „Privesc fotografia îngălbenită cu mine copil în brațele tatălui/ privirile
lor sunt ațintite spre cel care sunt acum,/ așa cum
stau răsturnat în fotoliu, cu privirea îndreptată spre
ei,/ oare ce cred ei despre mine în clipa asta?, mă
întreb,/ ca și cum eu, cel din fotografie, mă întrebam atunci/ oare ce vede el acum, după atâția ani,
privindu-mă?,/ dar eu mă văd pe mine bătrân în
brațele tatălui meu tânăr/ făcând cu mâna străinului de acum, încercând să-l ating/ cu vârful degetelor,/ după care între noi se lasă o ceață grea, un
întuneric gros,/ în care nimic nu se mai vede, nimic
nu se mai aude/ și parcă dorm pe scânduri ude!”
(„Eu, Heteroclitus”).
Asemănător cu acel poem al lui Vișniec, des-

pre corabia care se tot scufunda, montajul parabolic al următorului text ne dezvăluie o reinterpretare
a mitului Meșterului Manole, de data aceasta surprins în ipostaza unui arlechin-constructor de corăbii menite să nu ducă nicăieri, ci să se desprindă
și să plutească în derivă, părăsind un țărm al mirajului decepționist. De reținut este și atmosfera de
euforie bahică, irizată de înaintarea crepusculară a
timpului și a unei decadențe care înfrânge orice
manifestare a umanității sau a unui echilibru estetic între înălțarea și decăderea, atât umană, cât și
orfică: „Din sânii turmei m-am bețivit și eu odată cu
bună știință,/ la logica ei mi-am încălzit și eu odată
inima pietrificată și mâinile/ înghețate,/ din carnea
ei mi-am astâmpărat și eu foamea și setea,/ influențat de legile ei m-am lăsat doar atunci când am
consemnat/ dacă nu m-ați vrut ca omidă, mă veți
avea ca zeu!,/ corabia care tocmai s-a desprins
din coastele ei pentru voi am cioplit-o/ din lemnul
cel mai prețios, pe nisipurile fierbinți de lângă
Fume,/ pentru ca totul să se uite, tâmplarii care au
muncit la înălțarea ei/ i-am ucis cu bună știință,/ la
cenușa lor fierbinte s-au încălzit alți oameni, care
la rândul lor au dat/ o cenușă care s-a răcit la fel,/
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descrie ceremonia!, mi s-a cerut, dar corabia de
mult dispăruse/ într-o pâclă nebuloasă, de poveste” („Cealaltă turmă”).
Între iluzie și deziluzie persistă un înveliș de
crisalidă, în care orice vietate se simte închisă, singura opțiune fiind înaintarea în labirintul care, până
la urmă, nu încheie aventura cunoașterii, ci o deschide spre nebănuite orizonturi ale imaginației:
„Cuibărită în măruntaiele crisalidei vietatea evoluează cu încetinitorul,/ mă privește cu amară durere, varsă o lacrimă ațipită de o mie de ani,/ respiră
un aer îmbâcsit,/ își marchează teritoriul cu unica
ei dorință: nemurirea,/ își amintește de mine, acum
un străin, și tocmai de aceea nu-și cere iertare,/
oprește-te, aici e sfârșitul peșterii și începutul labirintului!”. Necesară este și descoperirea unor registre de nuanțe și semnificații ce pot atenua sau
transfigura o existență proiectată, totuși, între limitele perisabile ale unui registru utopic sau iluzoriu:
„Sunt rodul unor utopii născute din nuanțe, de ele
mă sprijin înainte/ de cădere”.
Anumite gesturi trădează o dorință neliniștită
de apropiere față de obiectele care sunt și ele, alături de cel ce simte, trăiește senectutea, atinse de
fiorul unui declin continuu, sublimat, însă, prin intermediul unei trăiri sapiențiale, irizate de energii
vesperale: „Precum un mort îngenunchiat în fața
unui alt mort/ gutuia din pervaz îmbătrânește încet,
foarte încet,/ ramul din care a căzut s-a veștejit,
mâna care a cules-o s-a uscat,/ urmele de rouă i
s-au șters demult,/ ești o gutuie urâtă!, îi șoptesc,
dar ea tace, abia mai pâlpâie/ pe partea dinspre
univers cu soare,/ atunci o înjur, arunc în ea cu
pietre, o însemnez cu fierul roșu./ În tot acest timp
îmbătrânesc și ei i se face milă de mine,/ îmi spune vorbe alese, mă alăptează cu mierea cea mai
galbenă,/ se roagă pentru mine să murim împreună în numele tatălui meu,/ nicolae, și al fiului său,
lucian,/ și al păsării împăiate care zboară prin odaie cu disperarea mea în cioc” („Parte din nimic”).
Poetul deține ipostaza celui care observă și
se observă, aflat mereu în miezul lumii, așa cum a
fost perceput și de către Mircea A. Diaconu, care
afirma că „postura... contemplatorului” este cea care i se potrivește cel mai bine, pentru că, „privind
spectacolul lumii, îl și trăiește.” De asemenea, utilizează, atunci când se apropie de anumite experiențe care devoalează conturul nevralgic al finitudi-

nii, o tehnică asemănătoare acelei policentrări,
enunțate de către teologul rus Pavel Florenski,
conform căruia, ochiul ar vizualiza, alături de părțile vizibile și pe cele aproape invizibile dintr-un desen sau icoană. În armistițiul neliniștit dintre privirea obișnuită și cea contemplativă, apare imaginea
inaparentă a semnelor unui declin continuu, reverberat la nivelul unei întregi recuzite sinestezice, de
sunete, gesturi sau viziuni, cărora le este scos în
evidență desenul tragic al unei fisuri mult prea întinse, atât la nivel natural, cât și senzorial: „Partea
mea de vină lucrează la putrezirea și descompunerea materiei,/ în amurgul acestei zile în care
castanii par mai îndoliați ca niciodată,/ în care arinii tremură fără motiv, în care sânii seduc asemenea/ unor legi rare încălcate în văzul lumii,/ în timp
ce privește cometa, spune mirată: este steaua ta
norocoasă!/ dar eu știu că exagerează de dragul
meu și al obiectelor care sfidează uimirea/ printr-un fel unic de a fi: neputința și ignoranța” („Partea mea de vină”).
În alte circumstanțe, îmbătrânirea își face
simțită prezența prin adaptarea corpului la un regim nocturn, cuprins de o liniște apolinică, lipsită
de orice dimensiune coșmarească. În acest cadru,
întunericul poate dezvălui puseuri de tensiuni revelatoare sau, doar, liniștea intensă, gravă, a unei redescoperiri de sine, străbătută de suflul unei frici
atemporale, mereu în preajma simțurilor și a imaginației: „Mi-e tot mai drag întunericul din odaie,
mi-e tot mai tovarăș,/ tot mai greu de uitat parfumul lui îmbietor,/ dialogul cu el, o plăcere, un narcotic tare și gustul lui,/ o nebunie rătăcirea prin el./
Împovărat, pun capul pe podea și adorm o mie de
ani,/ dar oare cine ne dă nouă târcoale de la un
timp?/ dar oare cine ne strică nouă liniștea zilnică
și bate necontenit/ în uși și ferestre, în pereți și calorifer?/ Unii spun că ar fi vântul, dar vântul nu mai
bate de ani și ani/ prin părțile noastre!/ alții – că ar
fi lumina, dar lumina a apus de mult prin lumea
aceasta,/ înțelepții patriei bănuiesc primele semne
ale neantului” („Un alt semn de îmbătrânire”).
Auguste Rodin spunea că „arta este contemplare”, însă, în cartea aceasta, contemplarea devine o artă a descifrării și trăirii acelor experiențe puternic ancorate într-o dimensiune a umanului care
nu se lasă deformat de împrejurările sau de forța
sepulcrală a îmbătrânirii.
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Maria MUNTEANU-HADÂRCĂ

(Chişinău)

PAS DE CERB ȘI SALT DE CĂPRIOARĂ
(Maria Pilchin)
Dezinvoltă în expresie și relații sociale, angajată în diverse și sistematice evenimente culturale
(lansări de cărți, spectacole, expoziții, emisiuni radio și TV etc.), Maria Pilchin publică o biografie lirică, aproape o cronică de familie prin care ghidează cititorul, fără frică de gura lumii, pe cărările înțelesurilor sacre ale vieții femeii care iubește și este
iubită. Poeta trezește admirația, dar și uimirea,
pentru riguroasa organizare a timpului și pentru folosirea, până la risipire, a acestuia cu un randament atât de substanțial.
Placheta de versuri Tu ești rusul cel bun
(editura „Prut Internațional”, 2021) conține o poezie calmă, sinceră, luminoasă, fără efecte traumatizante; este o lirică a evenimentelor, sentimentelor
și a realităților pe care le trăiește o femeie pentru
care sinceritatea este deasupra notelor de gratitudine morală, pentru care vârsta sau culoarea ochilor nu are nicio importanță, o femeie care se simte
scoică marină, cochilie, carapace, colilie și animal,
și refugiu doar pentru El, cel cu pasul de cerb.
Constituit din trei secțiuni: „sunt femeia măritului ceapaev”, „poemele mele xenologice” și „poemele mele rusești”, volumul Tu ești rusul cel bun
conține douăzeci și cinci de poeme (plus un „ps”)
axate pe metafore și imagini care dezvăluie ineditul celor două vieți închise, una – într-o scoică, alta
– într-un melc, ambele deschizându-se simultan în
căluțul (lor – n.n.) de mare, o clonă care le repetă
mișcările, gesturile, gândurile: copilul nostru e
semn că amorul s-a întrupat/ și această întruchipare este/ miracolul existenței noastre (...) ziua de azi
clipa în care copilul este aici/ te face să trăiești întrupat/ și os din osul nostru să calce/ iarba acestei
lumi/ și firul ei să-și ridice capul/ spre a-l privi cum
trece („clonă”).
Poemele xenologice, cu toată încărcătura

ironică și ludică a titlului secțiunii, sunt de o evidentă deschidere afectivă, sentimentele conturând noi
spații, noi uși spre lumină sau spre întuneric, spre
o viață nouă sau doar spre o nouă etapă a vieții. Și
stările prin care trece cititorul sunt diferite, de la ignorare, la acceptare sau invers. Un lucru putem
garanta cu certitudine: ironia și autoironia vor fi
apreciate întotdeauna și de toți cititorii, acestea fiind categoriile estetice folosite cu precădere în
acest volum pentru a lăsa ca armonia liniilor și culorilor din poemele pe care le publică să fie ghidată
de iubire, credință și devotament.
Tendința și asiduitatea cu care cele mai multe femei doresc să pătrundă și să stăpânească
tainele înțelepciunii sunt neîndoielnice, unele dintre ele înțelegând că acest lucru se întâmplă în urma unei munci meticuloase, sistematice și, cel mai
des, la o anumită vârstă pe care aceeași femeie o
acceptă mai greu: spre seară spre noapte spre
somn/ de fiecare dată în oglindă nu sunt eu/ doar
o arătare care m-a convins cumva să o accept/
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căci ar fi reflecția mea prin adopțiune.
Procedura de dezgolire a unor simboluri de
sensul lor primar și de încărcare a acestora cu alte
sensuri, uzuale, fie că e vorba de simbolistica armurii teutonului, a monumentului lui Kotovski, a
orașului Moscova sau a sângelui lui Ceapaev, plasează poemele Mariei Pilchin (nu doar titlurile secțiunilor) într-un registru ironic, cu intonații ludice,
spontane: nu o cruțam pe cea care nu crede în lacrimi/ era supărată și era frumoasă îi zvâcnea o
venă/ pulsa kremlinul ca o aluniță pe fața ei/ strivise mucul de țigară cu dinții/ și îl aruncase pe jos îi
tremurau mâinile/ avea mâini frumoase foarte frumoase (...), de atitudine: i-am strigat despre bunicii
mei de siberii și anexări/ despre o limbă stâlcită și
inventată/despre toate păcatele tinereții ei/ îi strigam că a îmbătrânit/ deși nu e adevărat e tânără/
am strigat ca s-o doară („moscova”), dar și de generalizări: suntem o colonie a lucrurilor („casa
noastră”).
Poemele care vin din preaplinul sentimentului de dragoste sunt de o sinceritate debordantă
care eliberează simțurile de armuri inutile și de
complexe, sunt niște aproximative lecții de abolire
a nefericirilor dintr-un trecut nu prea îndepărtat al
atâtor generații: mâinile tale somnoroase/ mă caută încet apoi repede/ repede mai repede foarte repede/ vulcanul și lava și magma/ zilei în care suntem acasă („repede mai repede foarte repede”).
Sau: o dată pe lună/ mă gândesc la ceapaev/ și
armata lui roșie/ o dată pe lună/ toate femeile casei mele/ se întorc în mine și curg” („sunt femeia
măritului ceapaev”). Sau: picioarele mele foarfece
albe/ îți taie nopțile în franjuri.
Poemele Mariei Pilchin sunt mici spectacole,
versul lor generează imagini și reprezentări aproape teatrale, iar cei trei sunt de-a dreptul actori:
când ne calcă pragul mi se pare/ că suntem pe
scena unui teatru/ că jucăm niște roluri într-o distribuție ciudată („vizitatorii”). Sau: ea tresărea vibra
se frământa în mâinile mele/ la un moment dat
m-a prins de mână voalul/ m-a cuprins pe după
gât ca un iubit tandru/ mănușile de secol nouăsprezece cu tic nervos/ parcă doreau să spună
ceva și se sfiau („câte nu știe rochia mea de mireasă”).

Mesajele poemelor nu sunt văduvite de melodie și de fluiditate chiar dacă sunt scrise fără a
respecta rigorile de punctuație; textul devenind
astfel un atu al descifrării fiecărui cititor în parte:
merg să votez împotriva partidului/ din care face
parte pun ștampila/ vin acasă și îmi scot cerceii.
Unele poeme reflectă ecoul amintirilor: îmi
era cald îmi era bine dar nu eram ceea ce doreai/
tu să fiu („vorbele cădeau gheață”): amintirile stau
pe rafturi și în sertare/ și ne apropiem de ele ca la
muzeu ca în arhivă/ casa noastră cea de toate zilele („casa noastră”). Altele vin din decepție și regret: iubirea noastră e deja antichitate („cercei cu
motive grecești”); din resemnare, din neliniște, din
existențial inițiatic: aveam cinci ani/ și mi-am zdrelit
genunchiul/ am căzut căci prietenul meu/ fugea să
mă prindă/ primul băiat care a zis/ că mă iubește
(„sunt femeia măritului ceapaev”); din frici: frica
cea mare e să nu ne calce (străinii – n.n.)/ să nu
ne strivească cochiliile// barbar și fără scrupule”
(„străinii”): dar când pleacă ei și teatrul se închide/
cade cortina și hainele/ nicio frică nu mai poate încăpea aici/ casa e a noastră” („vizitatorii”); din speranță: o să vă povestesc despre lumini subacvatice/ neguri de munte și stele din ochi/ o să gătesc
ceva încât/ mireasma să umple camerele” („templul”).
Trimiterile, cu text deschis la personaje biblice (Iisus), la filosofii antici (Heraclit, Safo), la scriitori consacrați (Tolstoi, Balzac, Tzara), la faptele
unor eroi cunoscuți (Anna Karenina, Kotovski,
Ceapaev, gânditorul, cavalerul teuton) sau la cele
despre evenimentele reale (încălzirea globală, era
glaciară, dada etc.), ornamentate cu imagini pliate
pe registrul tematic al volumului, sugerează calea
pe care se mișcă, se cimentează, rezistă încercărilor autoarea, este un panta rei al existenței Poetei,
expus ușor, fără a face uz de precepte moralizatoare, dar insistând, prin subtext, asupra subtilei
idei că schimbarea este un lucru real, iar stabilitatea – iluzorie. Iată de ce în poemele Mariei Pilchin
ordinea e cea care predomină în lucruri, evenimente, fapte... Astfel, Logosul devenindu-i mod de
gândire și de acțiune pentru a-și pune în evidență
valențele poetice indiscutabile.
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Oltița CÎNTEC
CUM E CU „FETELE BOND”?
(Dragoș Zetu)

Nu sunt un fan al filmelor cu James Bond – o
serie record de 24 de producții care începe în urmă cu 60 de ani, cu tot atâtea scenarii, unele semnate de Roald Dahl, care se îndepărtează, de la
caz la caz, mai puțin ori mai mult de cărțile lui Ian
Fleming (12 romane și mai multe povestiri scrise în
intervalul 1953-1964) care-l au ca protagonist pe
celebrul agent secret. Însă cartea lui Dragoș Zetu
– Dincolo de ideologie: James Bond și femeile (colecția Exit, Editura Junimea, 2021) mi-a atras atenția prin preocuparea pentru „fetele lui James Bond”
și prin modalitatea de-a aborda tema. O temă care, în comparație cu altele, atinse de atributul universalității, poate părea minoră. Dar nu e; e un
filon al culturii populare a prezentului analizat cu
rigoare de mulți teoreticieni din zona studiilor culturale, din lumea anglofonă mai ales, dar nu numai –
Umberto Eco e cel mai bun exemplu. Cartea lui
Dragoș Zetu e superdocumentată, cu trimiteri la
teoreticieni preocupați de acest fenomen ce reflectă mentalitățile vremii și la evoluția studiilor de gen
în anii ᾽60 și ᾽70, ținta lucrării pe care o recenzez.
Adică perioada în care studiourile Eon Productions
i-au ales pe actorii Sean Connery și Roger Moore
pentru întruchiparea eroului acestor lungmetraje
care au devenit blockbuster-e.
Perspectiva de examinare e multidisciplinară, de tip academic, dar spumoasă, foarte plăcută
la citit. E meritul dublu al autorului de-a ambala
mulțimea de referințe bibliografice consistente și
de opinii critice personale într-un format editorial
agreabil. „Văd teoria ca pe lentilele unor ochelari
pe care le putem folosi în mod diferit […] Voi folosi
teoria ca pe o pereche de ochelari de vedere, cu
precizarea că nu voi privi realitatea din același
punct fix, ci că voi aborda o perspectivă mobilă, încercând să surprind cât mai multe aspecte ale textului.” (p.21), precizează Dragoș Zetu, conf. univ.

dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, unde, printre altele, predă și American Pop Culture.
Cercetarea e aplicată, urmărește narațiunea
filmului, posterele, genericele și așază sub lupă fiecare personaj feminin. Operează în același timp
o categorisire a tipologiilor și a dezvoltării formei în
care femeia e reprezentată în cinematografia de
acțiune, unde super-eroul e un mascul „alfa”. Dintre tipurile de reprezentare identificate, mi-au atras
atenția trei, asupra lor zăbovesc.
Fetișizarea femeilor. Primul film James
Bond a fost Dr. No (1962) și include un cvartet de
personaje feminine. Figura centrală este Honey
Rider, interpretată de Ursula Andress „care a devenit un standard pentru «fetele Bond» din următoarele filme” (p. 40). Cariera acestei actrițe avea
să explodeze mai apoi, asociată cu un sex-simbol,
„o femeie tânără, frumoasă, atrăgătoare, încrezătoare, însă lipsită de independență și neesențială
pentru misiunea lui Bond.” (p. 47), cum opinează
autorul citat.
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Femeia ca stimul vizual. În You Only Live Twice/ A doua șansă (1967) apar trei personaje feminine, dintre care două asiatice.
Exotismul geografic al acestora este coroborat pe peliculă cu „o rescriere stereotipică a imaginii femeilor asiatice, dispuse să ajute, mereu la ordinul bărbaților”. (p. 139). Cele trei sunt doar „stimuli vizuali
pentru Bond și, nu în ultimul rând, pentru spectator.” (p. 139), continuă Dragoș Zetu teoretizarea.
Femeia ca accesoriu decorativ. În Live and let die/ Pe cine
nu lași să moară (1973) rolul principal este preluat de Richard Moore,
iar reprezentarea feminității reflectă „modificări sociale și culturale care au loc în anii ᾽60 și ᾽70 în ceea ce privește statutul femeilor.” (p.
228), susține profesorul ieșean.
De ce este interesant de studiat portretizarea femeilor din filmele cu James Bond? Pentru că întruchiparea lor pe celuloid indică percepțiile culturale ale timpului în care au fost lansate.
În cronologia producțiilor urmează schimbări de paradigmă, în
acord cu ajustarea concepțiilor sociale, cu personaje feminine independente, „o tendință care va continua în decadele următoare, în care femeile […] devin parteneri competenți ai celebrului agent secret
britanic” (p. 243) și va continua, cum se precizează într-o notă de
subsol, până la preluarea rolului de Pierce Brosnan și Daniel Craig.
Un personaj nelipsit de pe generice, care i-a fost alături mereu
lui 007 este secretara/ asistenta lui, Moneypenny. Dragoș Zetu îi alocă și ei spațiu analitic, urmărind felul în care evoluează, mai ales că
ea are un alt fel de relație, de lungă durată, cu protagonistul.
Semnalul meu succint are rolul de-a vă stârni curiozitatea. Indiferent dacă sunteți or nu suporteri ai agentului 007, puteți afla din cartea lui Dragoș Zetu o multitudine de informații despre cum s-au transformat concepțiile în planul studiilor de gen și cum sunt profilate ele
pe ecranul de mari dimensiuni. „Nu pot da un verdict definitiv și nici
nu pot fi pe deplin de acord cu cei care le-au văzut pe aceste femei
ca anticipând noua femeie, idealul celui de-al doilea val al feminismului sau, dimpotrivă, ca exemple clare ale sexismului care domina societatea occidentală în acea perioadă” (p.294), conchide semnatarul
volumului. Va îndemn să aflați de ce, citind cartea înainte sau după
ce vedeți un film cu Bond. James Bond.

București, Ideea Europeană, 2022
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Călin CIOBOTARI
TEO CORBAN ȘI TICU PUȘCAȘU,
SAU DESPRE EXCELENȚA ÎN PROFESIE...
Urmând o tradiție inaugurată de ceva timp
în cadrul programului „Laborator”, una pe care
am putea descrie prin „absența regizorului”, actorii Teodor Corban și Constantin Pușcașu revin cu
un spectacol făcut recent la Naționalul ieșean.
Simbolic vorbind, ei reactualizează acea străveche paradigmă pre-regizorală în care unul dintre
actori, de regulă cel mai experimentat, își asumă
facerea scenică. În cazul de față, în Terminal:
Brazilia (după piesa Nunzio a actorului și scenaristului italian Spiro Scirone), regia e colectivă,
celor doi – singurii din distribuție – adăugându-li-se Beatrice Roman, tânără absolventă de
Regie. După Năpasta, în regia actorului Adi Carauleanu, cred că spectacolul în discuție constituie un nou exemplu de bune practici în domeniul
creației actoricești, creații care nu se mai rezumă
la construirea unui personaj, ci și la organizarea
completă a scenei, de la relații, la spațiu sonor
sau la producere de conținut vizual.
Opțiunea pentru piesa lui Scirone este pe
deplin îndreptățită. Un text extrem de sensibil, violent și tandru, despre picajul ființei umane, dar și
despre noblețea sa, despre mizerabilitatea condiției umane, dar și despre superbia prieteniei, a
solidarității, un text despre viață și moarte, realitate crudă și evadare prin vis. Atmosfera e gorkiană, fragment dintr-un metaforic azil de noapte
cu un singur locuitor în care Nunzio, bătrân și bolnav, își trăiește ultimele zile din viața sa nespectaculoasă, anonimă și, aparent, inutilă. Spectacolul
se deschide cu un dialog zguduitor de simplu și
direct pe care Nunzio îl poartă cu Dumnezeu, căruia îi cere să îi oprească tusea. E convins că „se
va rezolva” până mâine. Singurătatea sa e întreruptă de revenirea temporară a mai tânărului său
prieten Tino, din al cărui comportament deducem
că își trăiește viața pe muchie de cuțit și că ocu-

pațiile sale sunt unele de tip mafiot. Relația celor
doi e complexă, condusă de autoritarul Tino, în
care rezidă paradoxale amestecuri de sensibilitate structurală și izbucniri agresive, de traumă sedimentată definitiv și emoție pulsatilă, suflet la
vedere.
Construcția e aproape cinematografică, ambii actori ieșeni simțindu-se confortabil în interiorul acestui stil de joc filmic, realist, cu acțiuni fizice și psihologice concentrate, cu desfășurări pe
spații mici și, mai ales, cu formidabila știință de a
surprinde și a reda ceea ce e cu adevărat esențial în personajele lor. La limita naturalismului, realismul exersat în scenă reflectă o societate lipsită
de scrupule, nemiloasă, mecanism perfid de dezumanizare, o societate pe care o simțim dincolo
de această ultimă insulă a umanității reprezentată de micro-universul lui Nunzio. Simbol puternic,
icoana din dreapta scenei, alături de care va face
Nunzio ultima fotografie, asistă, asemenea unui
al treilea personaj, la ondulatoriile vibrații ale sufletului omenesc. Corban și Pușcașu estompează
atmosfera italiană/ siciliană, mixând-o inteligent
cu tradiționalul discurs despre om din spațiul estic și obținând astfel o imagine general valabilă
despre omul de pretutindeni aflat pe o margine a
prăpastiei. Tino și Nunzio dobândesc un grad
mare de recognoscibilitate, metafore vivante ale
suferinței, ale condiției de victimă, ale individului
pe care ceva mai presus decât el îl devorează încetul cu încetul. Brazilia, topos exotic, dar și concret în care urmează să se desfășoare următoarea misiune/ crimă a lui Tino, devine echivalent
simbolic al Moscovei ideale în care vor să ajungă
cele trei surori cehoviene. În ultima scenă, moartea anunță sec, brutal, sfârșitul tuturor călătoriilor
posibile...
Aflați în topul actoriei românești contempo-
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rane, Teo Corban și Ticu Pușcașu operează
aproape chirurgical pe răni deschise. În Nunzio,
Corban desenează portretul ascuns al unui Christ
de periferie, un sfânt cu alură de vagabond în tusea căruia par să se audă ecourile îndepărtate
ale mântuirii. Candoarea personajului, inocența
sa înaltă, chiar și atunci când visează cast la
prostituatele de pe aleea cu copaci, sunt tulburătoare. Un înduioșător copil locuiește în corpul
acesta tumefiat, ce scuipă sânge și ni se relevă
în lentă degradare; Corban ni-l arată cu delicatețe, ca pe o bijuterie de neprețuit a omenescului.
Copilul din Nunzio nu e o fațetă a unei personalități infantile, ci o fărâmă, poate ultima, dintr-o luminozitate pe punctul de a se stinge pentru totdeauna. Acestui copil îi e contrapus copilul Tino,
adânc traumatizat de violența tatălui, dar ieșind
din când în când la suprafață. Cele mai adânci
secvențe ale spectacolului sunt cele în care cei
doi „copii” se întâlnesc. Ticu Pușcașu inițiază

atent aceste întâlniri, în care joacă rolul „maturului”; totul e atins de tandrețe, până și ieșirile sale
nervoase, până și răbufnirile violente... Scena finală, cea în care ține pe genunchi capul celui ce
a fost Nunzio, este de neuitat.
Remarcabilă este apoi capacitatea celor doi
actori de a ne crea imagini mentale diverse, de la
plajele cu nisip fin ale Braziliei sau Australiei, până la privirea de sfântă a prostituatei pe care o
evocă Nunzio. Scena se deschide frecvent în oniric, până acolo încât mizera locuință cu cartoane
pe jos devine un veritabil laborator al visului. În
privința relației, capitol major al artei actorului,
Terminal: Brazilia este o adevărată lecție. Modul
în care se ascultă, modul în care își dau întâlnire
energiile, modul în care, dincolo de cuvinte, firele
nevăzute ale comunicării profunde împânzesc
spațiul de joc, modul în care se privesc și se văd
actorii– toate acestea fac din spectacolul de la
Sala Uzină o mostră de excelență în profesie...

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – Terminal: Brazilia.
Autor: Spiro Scimone. Traducere: Eva Simon. Distribuție: Teodor Corban, Constantin Pușcașu, Ioan Ursulescu.
Regie colectivă. Asistent regie: Beatrice Roman.
Data vizionării: 3 mai 2022.
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Dinu-Ioan NICULA
„R.M.N.” – PANOPTICUM ZOOLOGIC CU LEGENDĂ MULTILINGVĂ
(Cristian Mungiu)
Parcimoniosul titlu al recentului film realizat
de Cristian Mungiu este, de fapt, cel mai explicit din
întreaga sa creație: angajamentul unei radiografii
de mare precizie este asumat ab initio, în fața publicului autohton. Păstrarea aceluiași titlu atât pentru Festivalul de la Cannes (unde a avut prima prezentare), cât și pentru distribuirea internațională –
deși în engleză acronimul respectivei proceduri medicale este M.R.I. – dă frâu liber supoziției că Mungiu a vrut să sugereze spectatorului străin ideea de
RoMaNia. Cele două interpretări se pot juxtapune,
în maniera celui mai luminos (... sau mai puțin întunecat) dintre filmele regizorului, lungmetrajul de
debut Occident (2002): ROMÂNIA = RMN + OAIA.
Latura intelectuală a analizei de mare profunzime și
spiritul de turmă sunt contrariile care par să se
atragă nu doar la nivel metonimic-național, ci și fizic-sentimental, căci al cincilea lungmetraj realizat
de cineast poate fi privit ca o resuscitare a pattern-ului „Frumoasa și bestia”. Într-o comună din
Ținutul Secuiesc, o recent divorțată tânără maghiară, Csilla, assistant-manager la o brutărie, dar trăind cu stil (violoncel, vinuri alese băute în pahare
elegante) are o relație adulterină cu Matthias, un
hirsut muncitor de pretinsă origine săsească, întors
grabnic din Germania unde a molestat un coleg de
la abatorul de oi care, la rândul lui, îl „abuzase rasial” (spre a ne contamina de la noua limbă de lemn,
pe deasupra și greșită), făcându-l „țigan leneș” (un
echivoc între prejudecata despre români și aparența interpretului).
Judith State și Marin Grigore, interpreți ai rolurilor principale, sunt actori pe care Cristi Puiu i-a
distribuit în filmul său de referință Sieranevada
(2016), o tragicomedie ce are în vizor deriva mentalităților contemporane. Preluându-i aici cu tot cu
încărcătura tematică, Mungiu pare a arunca o mănușă congenerului său, pe cealaltă păstrând-o pentru Radu Jude, spre care îndeamnă săgețile unei

polemici colegiale. Mult-invocata secvență de 17
minute a adunării de la căminul cultural din R.M.N.
redimensionează ședința cu părinții din Babardeală
cu bucluc sau pornobalamuc (2021), film cu care
Jude câștiga la Berlin trofeul Ursul de Aur. Intertextualitatea este folosită de Mungiu și la nivelul propriei filmografii, R.M.N. fiind legat de Bacalaureat
(2016), de pildă, prin mai multe similitudini: un bărbat care are o legătură extraconjugală cunoscută
de soție și acceptată tacit, un copil cu probleme de
vorbire și... un personaj Csilla (cu un rol mic în filmul de acum șase ani).
Propriu-zis, R.M.N. descinde din După dealuri (2012), pentru că în ambele Cristian Mungiu
transfigurează un caz real, pe alte coordonate decât cele originare. Acolo era exorcismul de la Tanacu (intermediat de romanul documentar al Tatianei Niculescu, sursă de conflict a acesteia cu regizorul, într-o dispută tranșată în favoarea scriitoarei,
care finalmente și-a văzut numele repus pe generic); aici, în filmul turnat la Rimetea, este cazul de la
Ditrău din 2020, cu brutarii srilankezi linșați social
de comunitatea preponderent maghiară. Istoria realizării filmului este oarecum bizară, căci un prim
proiect R.M.N. câștiga o finanțare de 1 milion de
euro la concursul organizat în 2013 de către Centrul Național al Cinematografiei, scenariul scris de
fotograful „stelelor” Cristian Movilă (care urma să
fie și coregizor, alături de Mungiu) bazându-se pe
cazul bandei de români care a furat tablouri de mare valoare din Olanda, Filmul nu s-a realizat, dar titlul a reapărut la concursul CNC de anul trecut,
obținând o finanțare de 600.000 de euro!
Este superfluu să căutăm o devenire a personajelor în filmele lui Mungiu, pentru că nu o vom
găsi decât, eventual, în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile
(2007), far al Noului Cinema Românesc. Unii ar putea pune acest fapt pe seama unei pretinse ralieri
la maniheismul dictat de „corectitudinea politică”,
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iar dacă ar fi așa, atunci conformismul i-a jucat o festă cineastului: nu
te poți aștepta să fii premiat cu un film despre ostracizarea pe criterii
etnice la o ediție a Cannes-ului în care producțiile rusești n-au fost îngăduite în program... Doar comuniștii erau insensibili la „De te fabula
narratur” și publicau în anii ’80 traduceri în română ale romanelor antidictatoriale sud-americane! Mai curând însă, Cristian Mungiu este un
sceptic și nu crede în transformarea naturii umane, fapt care nu poate
fi separat de lipsa declarată de feeling religios. Cheia de situare a story-ului este telefonată nu doar în acest ultim film, ci încă de la După
dealuri (pancarta „Crede și nu cerceta” de la intrarea în biserică), trecând apoi prin decizia rapidă de cumpărare a Bacalaureatului de către
tatăl corupt sufletește, spre a ajunge la pușca de vânătoare de pe afișul de premieră al lui R.M.N. De altfel, Mungiu nu este în niciun moment un propagandist ipocrit, care compromite adevărurile punându-le
să fie rostite de personaje necreditabile: la el oamenii mărginiți se
complac în stupidități, pe care dialectic le face să conveargă spre o
lume mioritică lipsită de orice înălțare (emblematică fiind secvența baladei naționale în versiune bilingvă).
Moralist prin vocație (atribut ce răzbate și din răspunsurile sale
impecabile la Q&A-ul de după premiera de la Sala Palatului), Cristian
Mungiu nu refuză în R.M.N. șansa purității, dar aceasta se consumă
între clarviziune și halucinație: spânzuratul pe care copilul (de reținut
figura lui Mark Blenyesi, straniu iluminată de angoasă) invocă a-l fi văzut în pădure (însuflețită de cromatica măiastră a directorului de imagine Tudor Vladimir Panduru) se dovedește a fi un fantasmatic flashforward al suicidului bunicului său, obiectul uman al investigației care
dă titlul filmului. Negativul medical este, pentru Matthias, placa turnantă dintre propriul tată și propriul fiu, interogația implicită pe care și-o
pune asupra posibilei tare ereditare având forță generalizatoare. Este
unul dintre rarele momente în care actorul Marin Grigore devine expresiv (lucru care îi lipsea și în Urma, 2019, de Dorian Boguță, dar
măcar acolo avea afinitatea muzicală cu personajul), pentru că în rest
pare nepotrivit atât cu soția sa (jucată de studenta Macrina Bârlădeanu, trouvaille de excepție), cât și cu amanta. Privilegierea de către regizor a dipticului feminin se extinde și în arena disputei – brutăria –
condusă de către versatila doamnă Denes, portretizată cu aura subtilului cinism pragmatic de către târgumureșeana Orsolya Moldován.
Rasismul grosolan cu care se confruntă – refuzul acceptării „mâinilor
negre în pâinea noastră albă” – coboară sub demnitatea umană (culminând cu un atac de tip Ku Klux Klan), iar bestiarul cu care autorul își
populează filmul (anticipat de masca de lup pe care o poartă copilul
din Bacalaureat) capătă o rațiune de a fi, ca de altfel și secvența finală
cu tentă suprarealistă, în care Matthias, salvând-o pe Csilla de pericolul animalier (urșii aflați într-un „joc al ielelor”), își exorcizează demonii
lui interiori (în arc peste timp, „malpraxisul” din După dealuri își găsește astfel o rezolvare sui-generis!).
Fără îndoială, axul interpretativ al filmului îl constituie Judith State, care cu fiecare rol dezvăluie, cu doar aparentă austeritate, o nouă
fațetă a talentului său. Formația ei coregrafică i-a rafinat gestualitatea,
iar statuaritatea sa amintește, într-o altă dimensiune, de Irina Petrescu. Faptul că nu este doar o Galatee l-a demonstrat rolul din Monștri.
(2019) al debutantului Marius Olteanu, pentru care a fost distinsă cu
Premiul Gopo, dar în preajma unui Pygmalion ea oferă întregul evantai de culori al dragostei, mereu reprimată, întotdeauna ardentă.
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Ioan RĂDUCEA
BUSUIOC AFGAN
(Ilie Pintea)
Volumul Afganistan. Chipuri ale războiului, al
vrednicului reporter de la Radio România Actualități, Ilie Pintea, reprezintă un produs cultural de
primă mână.
La prima vedere, așa cum indică titlul, tema
ar fi războiul, acela purtat, vreme de două decenii
(2001-2021), de o coaliție internațională, din care a
făcut parte și România, împotriva talibanilor și, iarăși la o primă vedere, rolul textului ar fi de orientare printre zecile de imagini color, de maximă claritate și cronologic organizate care, asociate formatului
pătratic, dau aspect de album fotografic realist.
Cronologică este și organizarea celor cinci capitole
(precedate de o „Prefață” a maiorului Florin Jianu și
de o „Intro” (sic!) auctorială, despre pasiunea aventurii afgane), marcând tot atâtea misiuni jurnalistice,
între anii 2013 și 2017. Fiecare cuprinde subcapitole notate sugestiv, conform mai multor logici de
structurare a faptelor: cronicărească („TOA la Kandahar”, „Rocket FM”, „Ziua Independenței”, „Medici
de front”), etnografică („Khwaja Ali Baba”, „Kaze
Karez”), poetică (cu sugestii postmoderniste, căci
se privilegiază intertextele: „Lupi și Scorpioni”,
„Schimbul de noapte”, „Toate-s vechi și nouă toate”, „Povestea tanchistului cu suflet de poet și a leului de pluș”) și, ignorată mai mult sau mai puțin, cea
mistico-simbolică. Aceasta din urmă ar fi fost de
menționat prima, de vreme ce în deschidere citim
de „Biserica din Kandahar” (Cap. I), mai târziu că
„Biserica vine acasă” (Cap. II), urmând referința la
„Cealaltă biserică” (Cap. III), la „Sunetul morții”
(Cap. IV), finalul constând în reafirmarea vieții, prin
întoarcerea în țară („Ultimele zile la Kandahar. Viața ca un cântec”).
De fapt, toată această solidă alcătuire, care
face încă un pas spre viitoarele narațiuni multimedia ce ne așteaptă (imaginile nu doar că ilustrează,
dar contribuie riguros la momentele epice iar, din
când în când, apar coduri QR subtitrate „Scanează
pentru video”!), referă în primul rând la Armata ro-

mână și la nevoia unui cetățean – dintr-o zonă defavorizată, Petrila, Valea Jiului! – de a adera la respectiva prestigioasă structură. Așa se face că, în
ciuda pierderii unui bun camarad, sanitarul Mădălin
Stoica („niciodată uitat”, căruia îi și este dedicată
lucrarea), finalul se prezintă mai degrabă apoteotic.
De Ziua României (2017), în amintirea celui trecut
la cele veșnice, „printre stele” (formulele convenționale par a fi inerente), reporterul pregătește și el o
expoziție foto, prima organizată vreodată în bazele
militare ale Coaliției (va fi reiterată în țară, la ICR
București și la Radio România, ba chiar la Los Angeles și la Cartierul general NATO de la Bruxelles!). Primește, pentru efortul său, nu doar distincții
militare ci și, recunoaștere supremă, afecțiunea și
camaraderia ostașilor: un căpitan american îi înmânează, spontan, însemnele istoricei Divizii 82 aeropurtate („ai onorat memoria unui camarad!”) iar
lt.col. Cristian Colibaba, comandantul Batalionului
280 Infanterie „Inimi neînfricate” Focșani, unitate
care l-a... adoptat, îi dăruiește emblema unității,
smulsă de pe mânecă.
Revigorarea reportajului oficial (și, sine qua
non, de propagandă a valorilor naționale) este,
poate, principalul merit al volumului, căci umple un
hiatus care dura de la inspiratele relatări despre
lupta antibolșevică (cf. mai ales Ard malurile Nistrului. Mare reportaj de război din teritoriile dezrobite
ale Basarabiei de Constantin Virgil Gheorghiu) ori
cel puțin de la consemnările, uneori atinse de har,
ale procesului productiv, în vremea dictaturii de
dezvoltare comuniste (cf. de exemplu, „Polar” la
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Ecuator de Mircea Novac). Prin aceasta, fapt cât se poate de important, mai ales în vremuri de primejdii, s-a regăsit o cale de reafirmare
prin cultură a statalității românești, suficient luate în derâdere, după trei
decenii de postcomunism (relativ) și de neocolonialism economic
(cert). Desigur, informațiile pitorești, ba chiar senzaționale, nu lipsesc
(cetatea Kandahar a fost întemeiată de Alexandru Macedon dar polițiștii afgani umblă în șlapi, 90% din popor este analfabet și tot 90% nu a
ieșit vreodată din satul de baștină). Din nebăgare de seamă, câteva
date se repetă (americanii sunt mari amatori de acronime, becul unei
prăvălii, de la o baterie auto, este singura sursă de lumină întâlnită),
însă ceea ce domină este fraza ponderată, relatarea demnă, din când
în când transformată în reportaj și trimisă în țară, a traiului unor luptători mereu pândiți de riscul morții – de unde și multele reacții pozitive
din partea acestora, de la general (american) și colonei (români) la
simpli soldați: „mă bucur că ne-a văzut așa cum suntem: niște oameni
care poartă o uniformă și care își fac datoria față de țară”, așa cum se
exprimă unul dintre ei. (De altfel, judecând sociopolitic, volumul constituie și un indiciu că elitele românești încep să își regăsească, într-un
târziu, prin performanțele structurilor militarizate, prestanța – și nu întâmplător lt.col. Nicolae Ciucă, viitor general și prim-ministru, este
amintit în text...)
Previzibil, multe aserțiuni sunt formulate diplomatic, interviurile
(mai ales de la grade mai mari) prezintă aspecte protocolare însă eroismul își face loc fără emfază și ajungi să te cutremuri în abstract, urmărind sigura veridicitate a expresiei. La 30 aprilie 2015, un sanitar de
pluton, deși el însuși lovit de explozia unei mașini-capcană (sângera
abundent la față, era în pragul leșinului), salvează, cu ultimele puteri,
viața unui camarad cu artera unui picior secționată, răsplata fiind sublimul hristic al convingerii că el, caporalul sanitar Cristian Stoica, l-a trecut iarăși printre vii pe acel om: „Nu m-am apucat să mă peticesc pe
mine, vedeam cât de grav e el și asta a fost pe primul plan. Practic,
i-am salvat viața și, chiar dacă poate să ți se pară ciudat, am simțit că
i-am dat eu viață. Nu știu ce poate simți o femeie când dă viață, dar eu
unul, când l-am văzut că e bine și o să scape, am simțit că l-am născut
eu” (NB: acestui caporal americanii i-au înmânat, tot atunci, drapelul
care flutura în fața spitalului lor!).
Hrănită (și) de asemenea situații-limită, narațiunea se deschide
fragilelor grile ale lecturii de adâncime căci, în căutarea reperelor care,
peste mări și țări, asigură acestei lumi temeiul existențial, jaloanele etice și mai ales cele sacre se fac simțite, cum s-a mai amintit, de la început până la sfârșit. Lăcașul sfânt, cel fizic și cel din suflete, impus ca
prim subiect, organizează spațiile străine în jurul elementului identitar
românesc, cum se și afirmă explicit („unde sunt români, acolo vei găsi
cu siguranță o biserică”) și nu puține sunt elementele cotidiene investite, la rândul lor, cu valori simbolice. Într-un loc, mirosul de busuioc de
la biserica românească (adusă la Kandahar, cu tot cu preot, mereu
animată și cu crucea deasupra, reper pentru toată baza multinațională
de 30.000 de militari!) plutește „peste vestele antiglonț, grad de protecție 4, cu plăci de Kevlar Hard Armor”, într-alt loc apare întrebarea dacă
același busuioc provine de prin grădinile afganilor ori nu cumva a sosit
din țară, de acasă, ceea ce înseamnă cu totul altceva...
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Stelian ȚURLEA
LEUȘTEAN ÎN SPANIA?
(Anamaria Ionescu, Radu Costescu)
Primul gând a fost unul absolut stupid: „Unde
Dumnezeu a găsit omul ăsta leuștean în Spania?”.
De mai bine de jumătate de an, de când viețuiam
pe aici, nu puteam face și eu o ciorbă ca acasă, că
nu exista pe piață leuștean. Nici măcar nu cred că
au vreun cuvânt în spaniolă pentru planta asta.
Așa că aici leușteanul este cam la fel de exotic ca
papaya la noi.
*
Anamaria Ionescu, născută în 1976, licențiată în drept, a fost ziaristă, a lucrat la radio, a început să publice, în 2008, povestiri și romane în mai
multe genuri, în special romance și thriller. Cititorii
o cunosc drept autoarea seriei de romane polițiste
care îl au în centru pe Sergiu Manta; au apărut până acum trei, urmează un al patrulea. De ceva vreme trăiește în apropiere de Barcelona, dar pendulează mult între Spania și România; de pildă, în
ultima vreme s-a aflat des la Cluj, pregătind volumul Noir de Cluj pe care Editura Tritonic îl va lansa
în această toamnă.
Radu Costescu este vărul primar cu Anamaria Ionescu, IT-ist de meserie și a debutat anul trecut cu o povestire inclusă în volumul Noir de Brașov, apărut și el la Tritonic.
La lansarea romanului pe care îl semnalăm
acum, Anamaria Ionescu mărturisea cum a apărut
ideea acestui roman. Se plimba pe țărmul Mediteranei, lângă Castelldefels, un orășel sau sat din
extremitatea metropolitană a Barcelonei, când, trecând pe lângă un restaurant celebru al locului, vărul ei primar i-a sugerat să scrie un thriller despre
un chef (bucătar șef) român care își găsește sfârșitul (e asasinat, s-o spunem pe șleau) la Barcelona.
Ideea a prins și s-a transformat în romanul de față,

de trei sute de pagini, cu multe personaje și o acțiune palpitantă, în care nu e vorba doar de lumea
restaurantelor și a afacerilor care se învârt în jurul
lor, ci și de droguri, trafic cu carne vie, delapidări,
furturi, mafie română și moldovenească, acțiune
concertată a polițiilor română și spaniolă. Faptul că
trăiește în Spania a ajutat-o mult să facă acțiunea
mai verosimilă, știind destul de bine viața românilor plecați, indiferent din ce motiv și felul în care
sunt văzuți de spanioli.
„Al punto” este un termen gastronomic care
desemnează mușchiul de vită fript mediu, adică în
așa fel încât mijlocul, miezul să rămână roșu.
Romanul debutează cu descoperirea trupului
asasinat al șefului român, în chiar bucătăria restaurantului său. Personajele, români și spanioli, care
apar, au avut de-a face într-un fel sau altul, într-un
timp mai îndepărtat sau mai apropiat, cu șeful român și contribuie în diferite grade la elucidarea
enigmei în paginile ultime.
O nedumerire a semnatarului acestei rubrici:
de ce era nevoie ca toate titlurile celor opt capitole
să fie în spaniolă? Izul local exista deja.
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Nicolae RUSU

(Chișinău)

ARTISTUL POPORULUI
Fanii lui Octavian Mușchi, sau OM cum preferă el să-și semneze autografele, au aflat că idolul lor este iarăși internat în spital. Pe rețelele de
socializare din internet se preciza că de data
aceasta are un procent avansat al glicemiei, iar
anunțul, ca de obicei, fusese postat de Laurențiu,
fiul artistului și unicul său vlăstar crescut și educat într-un răsfăț regesc. Era născut de prima soție a maestrului, căci toate celelalte femei care se
perindaseră prin casa și patul său fuseseră doar
niște concubine, el considerând că pentru a-și
păstra și fortifica celebritatea îi este prea de
ajuns și un singur fiu. Octavian Mușchi era ferm
convins că, pentru o fire de artist, important e să
creeze capodopere, nu să procreeze boțuri de
carne cu ochi și gură. E doar știut că apariția lor e
la cheremul oricărui individ care e în stare măcar
să facă umbră pământului. În pofida acestor convingeri ale marelui mag al scenei, Laur a simțit în
permanență dragostea și afecțiunea tatălui, iar la
vârsta de nouă ani, când părinții au găsit de cuviință că e mai bine pentru ei să divorțeze, Puiuțu,
c-așa-l dezmierdau ei, a ales să rămână cu celebritatea tatălui. Era convins că făcuse alegerea
corectă, mai ales că ideea îi fusese sugerată
atunci de maică-sa, care făcuse inițial vreo doi
ani de actorie, iar după ce steaua soțului prinse a
licări sus de tot și în toată amploarea, de dragul
copilului abia născut, Ioana abandonase scena.
Făcuse pasul la îndemnul și insistența soțului,
căruia i se năzărise că implicarea sa în creșterea
și educarea fiului îi va frâna ascensiunea spre
culmile jinduite ale gloriei. Iar gloria, precum se
știe, este și bunăstare, și confort, și bani, și huzur, și tot ce vrei.
Într-adevăr, pe lângă faptul că-l hărăzise
Cel de Sus cu talent de artist – avea și voce,
scria și versuri, făcuse și niște roluri pe scenă și

pe ecran – Octavian Mușchi se descurca de minune și în chestii pragmatice. Deși avea doar un
copil, îi reuși să obțină un apartament cu patru
odăi, apoi își construise în Valea Schinoasei din
coasta Chișinăului și o vilă cu două etaje, schimbase și mai multe mărci de limuzine, se implicase
și în mai multe afaceri, fiind acționar în patru firme care n-aveau nimic cu creația. Cu firea sa jovială și sociabilă reușise să intre în grațiile tuturor
șefilor de stat și de guvern, de la care se pricopsise fără dificultăți cu diverse distincții de stat,
ambiționându-se să aibă chiar și titlul suprem de
artist al poporului. Iar când compozitorului Ghenadie Ciobanu, deputat în parlamentul de la Chișinău, îi reușește să lanseze o inițiativă legislativă și să convingă parlamentarii să voteze legea
prin care cei mai merituoși oameni de creație să
beneficieze de o indemnizație lunară egală cu un
salariu mediu pe economie, artistul poporului Octavian Mușchi fu primul pe lista norocoșilor. Cumnecum, această sumă se dovedise a fi mai mare
ca pensia pe care o ridica deja de vreo câțiva ani
și ea armoniză simțitor balanța veniturilor și cheltuielilor din familia celor doi bărbați, tată și fiu.
Din cauza regimului său de trai cam dezordonat, noaptea vesel, ziua trist, precum sună bine-cunoscuta expresie despre viața de artist, el a
ajuns pentru prima dată în spital acum vreo zece
ani, înainte de vârsta pensionării. Avea ceva cu
stomacul, iar când a înhățat peste doi ani o hepatită medicul, un admirator al său, i-a șoptit că-l
poate ajuta să obțină o pensie de invaliditate.
Maestrul a acceptat, dar cu condiția de a se păstra o totală discreție, deși față de câștigurile sale
din concerte, nunți, aniversări și diverse manifestări corporative această sumă era extrem de modestă. Călăuzindu-se însă de principiul că ban la
ban trage, el nu considera că e un gest de prost

138

gust chiar să se aplece și să ridice de pe trotuar vreo monedă de
zece bani pierdută de cine știe ce gură-cască. Oricum, nu e cazul să
se creadă că Octavian Mușchi este un arghirofil oarecare, că se dă
în vânt și-și rupe capul după cât mai mulți bani. Problema e în faptul
că nesățios și vrăjit de „ochiul dracului” nu e nimeni altul decât
Puiuțu, iar artistul poporului, recunoscător pentru că fiul său este
atât de atent și de grijuliu cu el, e în stare să se dea în petic numai
ca băiatul să aibă tot ce-și dorește.
La cei patruzeci și șase de ani ai săi, Puiuțu avusese tot ce-și
dorise: mai întâi visul său fusese o chitară, apoi urmară, la rând, o
bicicletă, trei motociclete, două limuzine, o garsonieră. Trecuse și
printr-o căsătorie de patru luni, ca după divorț să rămână fără spațiul
său locativ. Iar în vreo zece ani dispărură și motocicletele, și limuzinele, iar banii oricum nu-i ajung. Nu-i vorbă, îi trimite din când în
când valută și maică-sa, care plecase la câțiva ani după divorț în Italia, să se poată întreține. În Chișinău nimeni nu era interesat să angajeze o actriță oarecare cu pretenții de vedetă, chiar dacă era fostă
soție a unui star al culturii naționale. Cu cât însă înainta în vârstă,
Puiuțu se transforma într-un sac fără fund. Prima gaură a acelui sac
i-o făcuse un amic de-al său, căruia îi dăruise bicicleta sa și acela,
drept recompensă, recunoscător, îi dăduse să guste, pe vârful limbii,
un praf ca pudra, fără miros și fără vreun gust anumit. Acesta însă
avusese asupra sa un efect magic, căci îl găsise o stare de euforie
și o senzație neobișnuită după care a tânjit mai multe zile. La vreo
două săptămâni, într-un moment în care era stăpânit de o inexplicabilă și lâncedă indispoziție, Puiuțu se duse la amicul său și-i ceru
să-l mai servească din praful fermecat. Acela îi spuse cât costă o
porție. Nu avea atâția bani la el și-i promise că-i va plăti, știind unde
își ține taică-său banii. De atunci, iată-s vreo șapte-opt ani, și mașina, și motocicleta, și chitara, și alte lucruri din casă au ajuns în posesia amicului. În cele din urmă, Puiuțu fusese pus în situația să-i
recunoască tatălui totul și, firește, artistul poporului s-a alertat, apoi
s-a consultat cu mai mulți specialiști și l-a convins pe fiu să accepte
un curs de tratament. În zadar însă, pentru că Puiuțu nu rezista ispitelor și relua relația cu spațiul de vrajă al unei lumi iluzorii. Artistul
s-a resemnat și sfătuit de cunoscători ai fenomenului, l-a rugat să nu
exagereze și să aibă puterea de voință de a-și micșora treptat doza.
I-a mai vorbit cu mult optimism și convingere că are toată încrederea în el, știe că nu e un papă-lapte și că are un caracter puternic,
de unde e convins că-i va reuși să se debaraseze de această meteahnă. Ca dovadă că vorbele sale nu sunt spuse în deșert, și pentru a-și poată gestiona mai ușor cheltuielile îi dădu toate trei carduri
de pe care-și putea ridica veniturile sale: pensia, remunerația dreptului de autor și îndemnizația de merit. Puiuțu reuși pentru o anumită
perioadă să reducă din doza pe care și-o administra zilnic, dar când
simți că efectul nu e cel scontat de întreaga sa ființă se opri, străduindu-se să-și păstreze o normă minimă.
Chiar a doua zi după apariția anunțului pe facebook, plasat la
rugămintea tatălui, Puiuțu o întâlni la scara blocului pe Evelina, cea
mai devotată admiratoare a lui Octavian Mușchi:
– Dragă Laurică, ce-i cu tata? E ceva grav? Care-i procentul
de zahăr? E atât de mare, că trebuia internat? Poate să...
Avalanșa de întrebări părea să n-aibă sfârșit și Puiuțu se grăbi
să-i potolească îngrijorarea:
– Doamnă Evelina, nu e cazul să vă faceți griji, e o simplă
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internare de rutină, niște investigații banale, totul
e sub control...
– Ah, slavă Domnului, suspină femeia, deci
peste vreo trei-patru zile va reveni. Să știi că-l
vom vizita din partea Comitetului de conducere,
vom fi doar trei persoane. Se va bucura, ca de
obicei, sunt sigură...
– Doamnă Evelina, o privi el cu fața schimonosită involuntar de o grimasă, nu e nevoie,
tata, bineînțeles...
El vru să mai adauge că tatăl său e bine
crescut și n-o să le ceară să nu fie deranjat, dar
femeia îl întrerupse:
– Se va bucura, bineînțeles, ca de fiecare
dată când îi trecem pragul, apoi îl învălui cu o
privire galeșă, Laurică, dragă, parcă ne-am înțeles să nu mă mai domnești atâta! Suntem aproape de o vârstă și... Văzând că el nu reacționează
în niciun fel și-i evită privirea, ea zâmbi, subțiindu-și buzele senzuale, rujate discret și-l tipări
ușor cu palma peste pomeții obrajilor, hai, băiatule, nu te mai preface că ești rău... că nu ești. Să
știi că n-o să te necăjesc cu telefoane. Voi afla de
la spitalul Cancelariei de Stat, unde se tratează
de obicei maestrul, când va fi externat, așa că...
ne mai vedem. Toate bune și... mai fă și tu niște
băi de soare, că parcă ești făcut din ceară...
Se întoarse, făcând o piruetă grațioasă și
porni spre stația troleibuzului din apropiere. Fără
să-i replice în vreun fel, căci era deprins cu felul
ei de a fi, Laurențiu o urmări câteva clipe cu privirea și, plictisit, urcă la etajul doi unde locuiește de
peste două decenii, doar cu tatăl său. Cam tot de
atâta timp o cunoaște și pe Evelina, o tipă trecută
puțin peste cinci decenii, niciodată căsătorită, dar
nu pentru că ar fi soră cu Muma Pădurii. Dimpotrivă, are o siluetă bine proporționată, nici prea
slabă, nici cu surplus de său pe ea. Din confesiunile sale, uneori șocant de intime, el știa că a rămas fată bătrână, fiind cea mai mare printre celelalte patru surori din familie, pentru că s-a îngrijit
de ele, să le pună pe toate la cale și la casa fiecăreia, propriul destin fiind lăsat la urmă. Evelina
mereu are grijă de cineva, această preocupare fiind pe primul plan. Îl admira pe Octavian Mușchi
încă de când era o puștoaică, iar de cum făcuse
cunoștință cu el și simțise că și acesta îi acceptă
afecțiunea, i-a rămas etern devotată. Anume ea a
fost inițiatoarea creării unei Asociații a admiratorilor OM care-l susțin nu doar în activitatea artistică, ci și în diverse momente din viața privată.
Într-adevăr, după o săptămână și ceva,
când glicemia artistului poporului se normalizase
și el reveni acasă, Evelina se înfățișă însoțită de
o tipă pe cât de naltă, pe atât de lată, pe care

Laurențiu o porecli tot atunci „Gogoașa”. Ambele
tăbârceau genți și sacoșe cu fel de fel de bunătăți, evident, dietetice. De fiecare dată, atunci
când activistele acestui Comitet îi treceau pragul,
maestrul se simțea flatat de atenția lor, având orgolioasa certitudine că gestul lor semnifică gratitudinea și dragostea pe care i-o poartă cei care-i
apreciază talentul. Deși medicii îl avertizaseră
înainte de externare să uite de orice fel de băuturi alcoolice, artistul poporului scoase o sticlă de
coniac, începută încă înainte de internare:
– Fetelor, le îndemnă el, vă rog să consemnați evenimentul și turnați cât considerați că puteți duce, iar mie doar un degetar.
– Niciun degetar, se împotrivi „Gogoașa” pe
care, de altfel, o chema Oxana, pentru diabetici
alcoolul este contraindicat. Categoric!
– Taci, fato, se opuse Evelina, dacă-i vorba
de un degetar, un coniac bun, ca aista, se poate... Da, da, ți-o spun eu, cum-necum, sunt cadru
medical...
– Dacă dentiștii sunt medici, atunci eu sunt
„farfurie zburătoare”, îi replică, persiflant, Oxana.
– Las-că-mi vii tu să-ți pun vreo plombă, o
amenință cu bonomie Evelina, și văd eu atunci
dacă ești farfurie zburătoare sau strachină plină
ochi cu terci...
Cu cât lichidul din sticlă se împuțina, replicile treceau în chicoteli și bancuri fără perdea. Dar
niciunul dintre cei trei, căci Puiuțu nu participa la
aceste „prânzuri amicale”, nu sesizaseră că artistul poporului încurcase deja numărul degetarelor
și devenise extrem de volubil. El ținu neapărat să
le informeze despre vizita de acum o lună a unui
producător din București, care-i solicitase o colaborare nu pe o lună-două, ci tocmai pentru o perioadă de trei ani.
– Fetelor, drăguțelor, le atenționa el entuziasmat, vă imaginați ce onoare pentru un artist ca
OM!?
El tuși în pumn, căci emoția îi secase vocea
și acest lucru se întâmpla de fiecare dată când se
ajungea la gloria sa, moment când pornea să
vorbească despre sine la persoana a treia. Înghiți
de câteva ori dintr-un pahar în care Evelina, prevăzătoare, îi turnase apă minerală, apoi ridică vocea să fie auzit și în odaia vecină unde fiul său
era prins într-un joc pe calculator de care era pasionat încă din liceu:
– Puiu, înregistrează, te rog, ceea ce am să
vorbesc și arhivează. Posteritatea trebuie să-și
cunoască valorile...
– Aparatul e pe măsuța de alături și chiar
din capul locului înregistrează tot ce îndrugați voi
acolo, se auzi vocea iritată a lui Puiuțu.
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– Da?! se miră el, mulțumesc, dragul meu, mă bucur că ai grijă... Apoi își întoarse privirea către cele două femei care-l sorbeau
cu ochii. Să revenim la berbecul nostru, vorba francezului, adică la
producătorul de pe Dâmbovița. Acesta îmi zice... El își drese glasul
și vorbi, imitându-l actoricește pe virtualul interlocutor: „Domnule
Mușchi, corporația noastră de spectacole și divertisment a studiat
atent posibilii pretendenți la un contract și, vă asigur, nu am găsit pe
nimeni în afară de dumneavoastră”. El reveni apoi la timbrul firesc al
vocii sale: Domnule, mă bucur de ce aud, îi zic, dar pe mine nu mă
surprinde constatarea dumitale. Trebuie să știi că eu îmi cunosc
proba, valoarea, nivelul, așa că voi semna contractul numai dacă
îmi veți accepta toate condițiile... Artistul mai sorbi o înghițitură de
apă și vorbi cu vocea producătorului: „Domnule Mușchi, noi vă prețuim enorm și, evident, ținem cont că aveți titlul suprem de artist al
poporului, iar tarifele pentru această categorie sunt pe măsură...” De
la efortul de a-și păstra nivelul jocului actoricesc și tonalitatea firească a vocii fruntea i se aburi și după ce și-o șterse cu un șervețel de
hârtie adăugă cu voce seacă de om plictisit. Și tot așa, după aproape o oră am semnat tot ce era de semnat...
– Vai, maestre, și de când va începe turneul?! bătu entuziasmată din palme Evelina.
– Începând cu luna mai din anul viitor sunt așteptat cu concerte solo pe scenă deschisă... El își umflă pieptul și ridică solemn vocea: la Mamaia, la Constanța, la Costinești, la Mangalia, adică pe
întreg litoralul mării! Apoi în săli europene de concert: Roma! Paris!
Viena! Lisabona! Praga! Varșovia! Londra!...
El deschise gura să mai adauge vreo capitală de țară europeană, însă rămase câteva clipe încremenit, după care își frecă precipitat cu palma partea stângă a pieptului.
– Ce!? săltă repezit în picioare Evelina.
– Inima?! speriată, Gogoașa își duse palma la gură.
– Nu vă deranjați, își ridică el maiestuos mâinile, de parcă ar fi
fost un dirijor atenționându-și coriștii, are și OM, ca oricine la vârsta
lui, câte o împunsătură într-o parte, câte un junghi în alta... OM e și
el om, mai adăugă el amuzat de propriul joc de cuvinte.
După ce maestrul ceru să i se îngăduie o mică pauză, recomandată de medic la externarea sa, adică să ațipească pentru cel
puțin o oră, cele două admiratoare făcură casa lună, gătiră și niște
bucate să aibă cei doi bărbați de îngurgitat pentru vreo câteva zile.
Iar la o lună Octavian Mușchi ajunse iarăși în spital, de data aceasta
la Centrul de Cardiologie, de unde fu externat pe la mijlocul toamnei. Fiul său postase, ca de obicei, pe facebook informația despre
internare, dar n-a spus la nimeni despre revenirea acasă. După discuția cu medicul curant, Laurențiu devenise mai îngândurat și parcă
mai prudent atunci când era întrebat ce face și cum se mai simte artistul poporului. Clipă de clipă, zi și noapte, iar noaptea devenind
uneori zi el era obsedat de gândul ce va fi cu viața lui dacă tatăl său,
Doamne ferește!, se duce. Să se angajeze undeva era exclus, căci
nu lucrase în viața sa la vreo instituție de stat sau firmă privată nu
că o zi, ci măcar o oră. Chiar de s-ar găsi cineva să-i ofere vreo
slujbă, nu are cum să facă față, căci nu cunoaște nicio meserie și e
performant doar la jocurile pe calculator din internet. Puiuțu era conștient că ajungând orfan de tată va înceta să mai profite de pensia și
de îndemnizația de merit, rămânând doar cu dreptul de autor care,
din fericire, se moștenește. Sumele remunerației de autor, însă,
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transferate de la o asociație de administrare a
drepturilor patrimoniale, sunt rare și absolut neînsemnate, cu ele nu-și acoperă nicio mică părticică din necesități. Dacă de mai mulți ani la ziua de
naștere a maestrului devenise o tradiție obiceiul
de a primi acasă o hoardă de oaspeți și admiratori, toți acoperindu-l cu daruri dintre cele mai
năstrușnice, de data aceasta Laurențiu le-a închis ușa la toți, justificându-se cu indicațiile medicilor. Aceștia, cică, i-au interzis pe un timp anumit
tatălui său, categoric, să aibă emoții, chiar și din
cele foarte pozitive. Apoi starea tatălui său deveni tot mai complicată, ambulanța venea la casa
lor tot mai des, odată chiar cineva văzuse la scara blocului și o camionetă a Serviciilor Funerare,
dar alarma fusese falsă. Era vorba de șoferul
acestei mașini, care învățase cu Laur într-o clasă
și pe care acesta îl rugase să treacă pentru o
consultare. Îl interesa, pur și simplu, ce urma să
facă și cum să procedeze în cazul în care, nu
dea Domnul!, artistul poporului își dădea obștescul sfârșit. Astfel, încât la începutul iernii în obsesia sa Puiuțu avu și un moment de intenție suicidală. Peste două-trei zile criza trecu și Puiuțu se
mai liniști, pierzându-și din agitația care-l găsise,
devenind cel pe care-l știau până atunci toți vecinii și admiratorii maestrului. Continua însă să se
opună celor care nu puteau uita chiolhanurile de
altă dată, căci admiratorii artistului poporului insistau să-l vadă, să-i asculte poveștile, pledoariile
și bancurile, maestrul mai fiind și un bancagiu neîntrecut.
Peste vreo cinci-șase luni, la finele lunii
mai, Evelina, cea mai fidelă și mai insistentă admiratoare a maestrului răbufni indignată că de
aproape un an nu-și văzuse idolul:
– Cât se mai poate, Laur, să-l ții pe maestru
închis între patru pereți, ca la pușcărie?! Chiar dacă-i tatăl tău, asta nu înseamnă că-l poți privatiza
ca pe un... ca pe un obiect oarecare! El este artist
al poporului, este... народное достояние, adică o
valoare națională și ne aparține tuturor. Avem cu
toții dreptul să comunicăm cu el, să-l admirăm, să-l
ascultăm, să-l servim, să-l ajutăm...
Evelina venise cu un buchet enorm de bujori, cu un coș plin de plăcinte, caș proaspăt de
oi, fel de fel de legume și fructe. Lui Laur îi făcea
plăcere s-o persifleze și de aceea îi răspunse, știind că acest lucru o irită, schimonosindu-i intenționat prenumele:
– Evalina, tot ce-ai spus e adevărul adevărat, la fel cum adevărat e și faptul că ai comunicat
cu el chiar ieri... la telefon.
– De unde știi? îl ținti ea, surprinsă, cu privirea.

– Eram în odaia lui... jucam cu tata șah, îi
răspunse Puiuțu, șezând într-un fotoliu și urmărind o bilă din plastic negru și lucios pe care o cotelea dintr-o mână în alta.
– Trișezi, rosti ea cu nesiguranță în glas.
– Deloc... I-ai mai spus că vii azi în vizită,
deși eu... de fapt, tata te-a prevenit că medicul i-a
interzis orice contact cu cineva care să-i producă
măcar o aluzie de stres...
– Da, m-a prevenit, afirmă ea abătută, apoi
insistă să se convingă în sinceritatea lui, și eu ce
i-am spus?
– I-ai povestit despre intenția Asociației
voastre de a organiza un Festival Internațional
OM...
– Da, ideea este a mea, îl întrerupse ea și
tocmai de asta am venit la maestru să-i prezint
procesul verbal al ședinței comitetului nostru, să-l
aprobe, apoi să-i explic, să-i...
– Bine, bine, se oțărî Laurențiu, lași hârtiile
și după ce le va citi și le va semna, poftim... Dar
să știți, în privința finanțelor... să nu contați, că...
– Nu, nu, se grăbi Evelina să-l informeze,
maestrul nu va suporta niciun fel de cheltuieli,
avem deja câțiva sponsori care se vor implica
generos.
– E posibil și ceva onorar pentru... artistul
poporului? se interesă el cu o notă de speranță în
voce, prost mascată.
– Totul e posibil, îi răspunse ferm Evelina.
Până la urmă ea lăsă hârtiile și coșul pe
măsuța de lângă fotoliu și plecă decepționată că
nu-și văzuse în carne și oase idolul.
Iar în jumătatea de an de până la revelion,
Evelina mai încercase să răzbată în odaia maestrului, însă intransigentul și ocrotitorul său fiu a
fost, ca de obicei, de neclintit. Era văzut cum ieșea din apartament o dată la trei-patru zile, cum
închidea fără zgomot ușa, încuind-o migălos cu
toate trei chei și se ducea, în special, la magazin
după producte. O dată pe lună avea drum la bancomatul de la colțul străzii de unde ridica pensia
și îndemnizația de merit a maestrului. Amicul care-l aproviziona cu pliculețe venea când era chemat până la ușă, suna de trei ori, două sunete
scurte și unul lung, lua banii și privind prudent în
jur se făcea nevăzut.
Apoi la o săptămână după revelion Evelina
se înfățișă iarăși, fiind însoțită și de data aceasta
de aceeași prietenă Oxana. Veniseră să precizeze niște detalii la scenariul primului Festival internațional dedicat artistului poporului Octavian
Mușchi, evenimentul deja fiind fixat pentru ziua
de naștere a maestrului. Iar această zi însemnată
pentru întreg poporul coincidea, și nu întâmplă-
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tor, probabil, cu data comemorării geniului literaturii române, adică pe 15 iunie. Evelina era convinsă, i-o spusese odată și maestrului că sufletul
lui Eminescu, după ce a părăsit trupul poetului și
s-a înălțat la cer, pentru a se întrupa el a așteptat
să se nască viitorul artist al poporului. Și nu e întâmplător faptul că Poetul se născuse la mijlocul
secolului XIX, iar Artistul poporului exact peste o
sută de ani, la mijlocul secolului XX, adică e o totală confirmare a unei magii a destinului pe care
nu oricine o poate sesiza. Auzindu-i atunci vorbele exaltate, maestrul nu a protestat și nici nu le-a
comentat în vreun fel, ci doar a surâs flatat. Ca și
în alte dăți, Laurențiu le opri la ușa camerei unde
sălășluia artistul poporului:
– Nu, nu vă puteți întreține cu maestrul...
– Dar noi l-am sunat, l-am prevenit, se împotrivi Evelina, aproape agresiv.
– Și el ce v-a spus?
– Că nu ne poate acum primi, că are programată o discuție cu... nu mai țin minte cu cine
anume.
– Da, chiar acum discută cu un producător
din Italia.
– A și sosit!? E aici? făcu ochi mari de uimire Gogoașa.
– Nu, ei discută la telefon...
– Eve, se întoarse ea către Evelina, apoi își
repezi degetul arătător spre Puiuțu, ăsta ne are
de proaste și ne spune basme. Eu zic să nu plecăm de aici până nu punem împreună cu maestrul scenariul la punct.
El le privi scurt pe sub sprâncene, zâmbind
zeflemitor și scoase din buzunar telefonul mobil,
un model dintre cele mai performante. Făcu niște
mișcări cu degetele peste ecranul acestuia și ușa
de la odaie se întredeschise. Oxana se repezi să
intre, dar din cauza siluetei sale pătrate nu reuși
să treacă pragul. Femeile văzură doar o odăiță,
ca un antreu care ducea la o altă ușă, deschisă
pe jumătate, a altei încăperi de unde se auzea
clar vocea maestrului:
– Nu mă miră ceea ce-mi spuneți... Da, eu
îmi cunosc prețul... Da, Roma! Paris! Viena! Lisabona!...
Puiuțu făcu aerian o altă mișcare cu palma
peste ecranul telefonului său și ușa se închise lin,
se auzi un clănțănit sec și vocea se mistui parcă
în aer. Evelina își lipi urechea de lemnul ușii, încercând să deslușească vorbele maestrului.
Dezamăgită, prinse privirea Oxanei și constată:
– Se aude ceva, dar nu înțeleg ce spune,
după care se întoarse spre Laurențiu, dar ce-i,
mă rog, cu izolarea asta atât de strictă? Că
n-avem ciumă și nici holeră...
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– Ce-i cu voi, doamnelor?! le privi el uluit.
Nu citiți presa, nu ascultați radio, nu priviți televizorul?
Cele două femei priviră derutate una la alta,
apoi Evelina se interesă:
– Ba da, privim, ascultăm, citim, dar... ce ai
în vedere?
– Nu știți că în China a apărut un virus nou
de gripă?
– Da, dar unde-i China și unde suntem
noi?! pufni amuzată Oxana.
– Specialiștii din domeniu avertizează că ne
putem aștepta la o epidemie, poate chiar la una
globală, adică la o pandemie...
Ele l-au ascultat cu un vădit scepticism,
apoi s-au despărțit, înțelegându-se că se vor
consulta la telefon, dar înainte de Paști vor fi oricum nevoiți să se întâlnească și să convină asupra personalităților care urmează să fie invitate
pentru a participa la inaugurarea primului Festival
Internațional OM. Însă noul virus apărut înainte
de revelion într-un necunoscut orășel din China
le-a dat peste cap toate planurile cu privire la
grandioasa lor intenție. Și nu doar celor din Asociația de admiratori ai artistului poporului.
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