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n ea[teptata pr\bu[ire a Uniunii Sovietice [i a regimurilor
satelite Kremlinului n-a reprezentat decît faza ultim\
a unei eroziuni de durat\. Dec\derea intern\ a sistemului

r\mînea bine ascuns\, perceptibil\ doar pentru ini]ia]i. Oricum, un
fenomen de natur\ cultural\ ar\ta – cui dorea s\ vad\ – c\ socialismul
se afl\ în defensiv\ generalizat\ [i c\ marxismul se epuiza.

Sfîr[itul deceniului opt a marcat ie[irea din scen\ a marxismului
inteligent. Reprezentan]ii lui notorii au t\cut ori au disp\rut. Ace[tia,
odat\ afar\ din joc, ar fi trebuit s\ lase locul echipei de rezerv\,
numero[ilor tineri forma]i la [coala îndoctrin\rii; or, s-a întîmplat c\,
în clipa pred\rii [tafetei, echipa marxist\ matur\ n-a mai avut cui s\
o dea.

De ce? Pr\bu[irea ideologiei revolu]ionare în ultimele decenii
ale secolului trecut a precedat cu cî]iva ani pr\bu[irea sistemului politic
dependent de ea. E foarte probabil ca precipitarea spectaculoas\ a
evenimentelor dincoace de „Cortina de Fier” s\ fi paralizat, pur [i
simplu, gîndirea marxist\, producînd un vid mental pe care oricine
îl poate constata.

S\ vedem, de exemplu, cine ocup\ ast\zi avanscena marxismului
teoretic, cu cine st\m de vorb\ în absen]a lui Sartre, Marcuse ori Lukács?
Iat\ o întrebare dificil\, la care pu]ini speciali[ti s-ar încumeta s\
r\spund\. Dac\ vom c\uta îns\ cu insisten]\, pîndind oricare discurs
ce înc\ se revendic\ din Marx [i din filozofia acestuia, atunci
singura gîndire contemporan\ cît de cît coerent\ e întrupat\ de un
cuplu bizar de (s\ le zicem) filozofi, doi b\trînei care orienteaz\ în
prezent stînga mondial\, mai ales pe cea european\ [i latino-american\:
doamna se nume[te Chantal Mouffe (e din Belgia francez\), iar domnul
– Ernesto Laclau (e din Argentina). Dup\ ce se afirmaser\ ca
activi[ti în stînga combatant\, ei au r\mas îngrozi]i de pr\bu[irea
comunismului european [i s-au decis s\ îndrepte lucrurile. De aceea
au scris împreun\ un fel de sintez\ asupra revolu]iei socialiste în
condi]iile pr\bu[irii iluziilor socialiste, Hegemonie [i strategie socialist\
(1985). Cînd nu doar iluziile, ci [i realitatea socialist\ au capotat, noua
carte a lui Ernesto Laclau s-a chemat Ra]iunea populist\ (2008), iar
a so]iei sale – Iluzia consensului (2016). Asta pentru c\ cei doi sunt so]
[i so]ie, mai bine zis au fost, deoarece între timp domnul Laclau a
disp\rut; au fost un cuplu unit erotic [i politic, precum multe altele în
epoca glorioas\ a luptelor anticapitaliste; iar argentinianul [i valona
s-au întîlnit la Londra, probabil lîng\ mormîntul lui Marx.

Dincolo de nivelul intelectual extrem de modest al operelor celor
doi „filozofi”, dincolo de faptul c\ nu pot fi compara]i nici m\car în
glum\ cu antecesorii de tip Lukács sau Marcuse, e interesant de observat
modul în care se încearc\ salvarea ideii de revolu]ie socialist\ [i aplicarea
doctrinei marxiste la realit\]ile începutului de secol XXI.

Deci[i s\ pun\ cît de cît de acord teoria cu realitatea, cei doi
nu mai vorbesc de „clasa muncitoare” ori de „exploatarea muncii
salariate”, ci împart radical societatea în „cei care au” [i „cei care nu
au”, îndemnîndu-i pe cei din urm\ s\-i loveasc\, la propriu [i la figurat,
pe cei dintîi.

Cine ar fi îns\ „cei care nu au”? La ora actual\, majoritatea
statistic\ a popula]iei ]\rilor dezvoltate e format\ din clasele înalt\
[i medie; de aceea discursul Laclau-Mouffe se adreseaz\ marginalilor,
lumpenilor, minorit\]ilor sexuale, minorit\]ilor de culoare, imigran]ilor
ilegali, indivizilor care au trecut prin închisori etc.  Dar cum ace[tia
reprezint\ oricum o minoritate, to]i cei care se consider\ nedrept\]i]i
sunt îndemna]i s\ ias\ din toropeal\, s\ se ridice violent contra autorit\]ii
oficiale (reprezentate de guvern, parlament, institu]ii juridice, dar
mai ales de Uniunea European\ [i de monopolurile trans-na]ionale).

Aceste aspira]ii [i mi[c\ri trebuiau s\ poarte un nume, iar cei
doi au g\sit sintagma salvatoare: populism de stînga sau, pur [i simplu,
populism, pentru c\ acesta nu poate fi decît de stînga. Adic\ s\ fii cu
„poporul”, contra exploatatorilor lui.

Cuplul Mouffe-Laclau se laud\ [i cu cîteva succese ob]inute
de aceast\ nou\ viziune actualizat\ a marxismului: regimul Chavez
din Venezuela, regimul Evo Morales din Bolivia, regimul so]ilor Kirchner
din Argentina, de exemplu. S\ not\m în parantez\ c\ to]i guvernan]ii
mai sus cita]i au îmbinat perfect iresponsabilitatea economic\
total\ cu apetiturile asasine manifeste. Noul marxism populist s-a
ilustrat [i în Europa: partidul Syriza din Grecia (ajuns deja la
putere), partidul Podemos din Spania (aflat înc\ în opozi]ie) [i partidul
La France insoumise al lui Jean-Luc Mélenchon. Toate împart cu colegele
lor din America Latin\ iresponsabilitatea pe teren economic, f\r\ s\
fi ajuns deocamdat\, ce e drept, pîn\ la asasinate.

Cam a[a arat\ prin urmare, la ora actual\, ideologia marxist\
[i traducerea ei în politic\. Pu]in, foarte pu]in, trebuie s\ recunoa[tem!
Dac\ reziduurile comuniste s-au refugiat în Coreea de Nord, Cuba,
Laos [i Vietnam, iar comunismul viitorului are înf\]i[area venezuelianului
Chavez, atunci înseamn\ c\, f\r\ s\ ne fi dat seama, marxismul
agonizeaz\ de foarte mult\ vreme. 

 `ntoarcerea la c\r]i de mihai zamfir

tot despre stingerea marxismului

 poemul s\pt\mânii de adi cristi

` ntr-un e-mail adresat de Florii tuturor membrilor Uniunii Scriitorilor
din România [i agen]iilor de pres\, dl Dan Lungu a acuzat în
mod mincinos actuala Conducere a U.S.R. c\ pune în primejdie

pensia suplimentar\ a scriitorilor. Nu numai c\ actuala Conducere a U.S.R.
este aceea care a ob]inut, prin Legea nr. 8/2006, pensia cu pricina [i a continuat,
firesc, s-o sus]in\, dar afirma]ia tenden]ioas\ a candidatului Dan Lungu vine
din partea senatorului Dan Lungu care, ]ine]i-v\ bine!, s-a num\rat printre
ini]iatorii unei propuneri legislative, menite s\ abroge toate pensiile speciale,
adic\ nebazate pe principiul contributivit\]ii, cu dou\ excep]ii: pensiile pentru
militari [i pensiile pentru magistra]i. Cât tupeu poate s\ aib\ dl Dan
Lungu!

P\strez deschis
acest jurnal al ploii
chiar dac\ nu mai cade nimic din cer:

Nici o pic\tur\
Nici o frunz\
Nici o pas\re
Nici o umbr\ de pic\tur\ de ploaie
Ceva acolo…
O scuturare de creang\
sau o scuturare de trup zbârcit

Oricum…
p\strez deschis
acest jurnal al ploii
pentru mai târziu
(din târziul ce-a fost) 

jurnal de campanie

actualitatea
România literar\  num

\rul 16-17 / 6 aprilie 2018
cât tupeu po]i s\ ai?!



4 7.04.1871 –– a murit Nicolae Nicoleanu (n. 1835)
7.04.1903 –– ss-aa nn\scut GGrigore CCugler 

(m. 11972)
7.04.1942 –– s-a n\scut Ileana Verzea
7.04.1947 –– s-a n\scut Petru Poant\ (m. 2013)
7.04.1951 –– s-a n\scut Ana Banto[
7.04.1952 –– s-a n\scut Anamaria Pop (m. 2015)
7.04.1952 –– s-a n\scut Nichita Danilov
7.04.1954 –– s-a n\scut Ruxandra R\dulescu 
7.04.1956 –– s-a n\scut Daniel Corbu
7.04.1958 –– ss-aa nn\scut LLiviu GGeorgescu
7.04.1965 –– s-a n\scut Fekete Vince  
7.04.1995 –– a murit Elena Iordache-Streinu 

(n. 1903)

8.04.1898 –– ss-aa nn\scut AAl. CClaudian ((m. 11962)
8.04.1908 –– ss-aa nn\scut GGheorghe VVrabie ((m. 11991)
8.04.1911 –– s-a n\scut Emil Cioran (m. 1995)
8.04.1928 –– ss-aa nn\scut AAlexandru DD. LLungu
8.04.1929 –– s-a n\scut Virgiliu Ene (m. 1997)
8.04.1929 –– s-a n\scut Liviu Leonte (m. 2018)
8.04.1942 –– s-a n\scut Victor Mitocaru
8.04.1944 –– s-a n\scut Janos Oberten
8.04.1952 –– s-a n\scut Mozes Attilá (m.2017) 
8.04.1954 –– s-a n\scut Viorela Codreanu Tiron 

(m.2016) 
8.04.2011 –– a murit Alex. Leo {erban (n. 1959)
8.04.2016 –– a murit Mircea Albulescu (n. 1934)

9.04.1894 –– s-a n\scut Camil Petrescu 
(m. 1957)

9.04.1924 –– s-a n\scut Francisc Munteanu 
(m. 1993)

9.04.1939 –– s-a n\scut Iosif Cheie Pantea
9.04.1941 –– s-a n\scut Gheorghe S\s\rman
9.04.1943 –– ss-aa nn\scut GGheorghe DDr\gan
9.04.1947 –– s-a n\scut Horia Alexandrescu
9.04.1950 –– s-a n\scut Cassian Maria Spiridon
9.04.1954 –– s-a n\scut Doru Paul Chinezu 

(m. 2014)
9.04.1956 –– s-a n\scut Cornel Munteanu
9.04.1961 –– a murit Al. Kiri]escu (n. 1888)
9.04.1978 –– ss-aa nn\scut AAlexandru VVakulovski

10.04.1907 –– s-a n\scut Rosa del Conte (m.2011)
10.04.1912 –– s-a n\scut Anton Breitenhofer 

(m.1989)
10.04.1914 –– s-a n\scut Maria Banu[ (m. 1999)
10.04.1926 –– s-a n\scut Virgil Chiriac                   
10.04.1936 –– s-a n\scut Horia Gane (m. 2004)
10.04.1943 –– ss-aa nn\scut VViorel GGh. TT\utan
10.04.1948 –– ss-aa nn\scut EElena {{tef\nescu
10.04.1949 –– s-a n\scut Elena Laz\r
10.04.1951 –– s-a n\scut Mircea Scarlat 

(m. 1987)
10.04.1952 –– s-a n\scut Aurora Dumitrescu
10.04.1952 –– s-a n\scut Richard Wagner

11.04.1744 –– a murit Antioh Cantemir (n. 1708)
11.04.1858 –– ss-aa nn\scut BBarbu {{tef\nescu DDelavrancea 

(m. 11918)
11.04.1898 –– ss-aa nn\scut MMircea {{tef\nescu 

(m. 11982)
11.04.1907 –– a murit Simion Florea Marian 

(n. 1847)
11.04.1924 –– s-a n\scut Val Panaitescu
11.04.1936 –– s-a n\scut Aurel Buiciuc
11.04.1939 –– s-a n\scut Corneliu Zeana
11.04.1942 –– s-a n\scut Virgil Mazilescu (m. 1984)
11.04.1943 –– ss-aa nn\scut IIon BBuza[i
11.04.1944 –– a murit Ion Minulescu (n. 1881)
11.04.1946 –– a murit Dem. Theodorescu (n. 1888)
11.04.1949 –– s-a n\scut Liviu Cotr\u
11.04.1967 –– s-a n\scut Nicolae Borlovan
11.04.2004 –– a murit Ion Ghe]ie (n. 1930)

12.04.1899 –– s-a n\scut Tudor Teodorescu-Brani[te
(m. 1969)
12.04.1904 –– s-a n\scut Mihail Steriade (m. 1993)
12.04.1929 –– s-a n\scut Dan Mih\ilescu (m. 2016)     
12.04.1929 –– s-a n\scut Mircea Handoca 

(m. 2015)
12.04.1931 –– s-a n\scut Paul Micl\u (m. 2011)
12.04.1939 –– s-a n\scut Alexei Rudeanu (m. 2013)
12.04.1940 –– s-a n\scut Mircea Martin
12.04.1944 –– s-a n\scut Gheorghe Anca
12.04.1952 –– s-a n\scut Daniel Dragomirescu 
12.04.1954 –– s-a n\scut }ucu Moro[anu
12.04.1975 –– s-a n\scut Ionu] Caragea
12.04.1990 –– s-a n\scut Cristian Gava  
12.04. 22002 –– a murit Platon Pard\u (n. 1934)
12.04. 22012 –– a murit Gabriel }epelea (n. 1916) 

13. 004.1869 –– s-a n\scut Pompiliu Eliade (m. 1914)
13. 004.1889 –– s-a n\scut Ion Trivale (m. 1916)
13. 004.1914 –– s-a n\scut Bogdan Istru (m. 1993)
13. 004.1924 –– s-a n\scut Alexandru Lungu 

(m. 2008)
13. 004.1930 –– s-a n\scut Marcel Petri[or
13.04.1936 –– s-a n\scut Nicolae Velea (m. 1987)
13.04.1935 –– s-a n\scut C. D. Zeletin 
13.04.1940 –– s-a n\scut Marcel Turcu (m. 2014)
13.04.1944 –– s-a n\scut Mira Lupeanu (m. 2007)
13.04.1944 –– s-a n\scut Doru Kalmuski
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a m încercat s\ r\scolesc memoria
unor scriitori români contemporani
din partea dreapt\ [i stîng\ a Prutului,

în ideea de a pune în pagin\, printr-o dubl\
anchet\, pe care am publicat-o în revista „Hyperion”,
unicitatea literaturii române din cele dou\ state
vorbitoare de limb\ român\ – România [i 
Republica Moldova. N-am prea reu[it, dar am
constatat un fapt ce nu onoreaz\ în prea mare
m\sur\ calitatea patriotic\, s\ o numesc
blînd, a celor care se consider\ scriitori, cunosc\tori
ai fenomenului literar din întreg spa]iul, ignorînd
sau l\sînd s\ se în]eleag\ c\ nu-i intereseaz\
deocamdat\.

România face anul acesta un prim secol
de ]ar\ întreag\, recunoscut\ de lumea modern\
de atunci prin tratatele care au consfin]it primele
ei grani]e adev\rate stabilite la 1 Decembrie 1918.
Între grani]ele ei, stabilite [i de vorbirea limbii
identitare, limba român\, f\ceau parte: ceea
ce este azi România ciuntit\, dar [i marile ei
provincii mereu aflate sub imperii [i administra]ii
vremelnice, cum ar fi Bucovina de Nord, sub
Imperiul habsburgic [i austro-ungar, dar [i sub
cel, devastator, sovietic, administrat în acele
zone de „tovar\[i” trimi[i de regimul bol[evic
s\ fac\ legile în noile soviete din Vestul Uniunii
Sovietice (samavolnic înfiin]at\ prin tratate
m\sluite la mese unde, pentru a convinge [i
intimida, se b\tea în mese cu pumnii [i cizmele),
dar [i jum\tate din Moldova, cea mai mare
provincie a României, cea dintre Prut [i Nistru,
plimbat\ prin guberniile ]ariste [i sovietele
unionale ([i ele pline de bol[eviza]i), împ\r]it\,
dup\ cum se [tie, Ucrainei Sovietice, în partea
de sud a Basarabiei (jude]ele Ismail [i Cetatea
Alb\), [i Moldovei Sovietice, incluzînd [i Transnistria,
devenit\ între timp, cu ajutorul Rusiei, republic\
separatist\ – ceea ce constituie acum, dup\
independen]a din 1991, Republica Moldova, stat
independent, cu constitu]ie proprie, guvern
propriu [i parlament. 

În aceste spa]ii din afara grani]ei actualei
Românii centenare, s-a scris timp de un secol
literatur\ român\. Dac\ ar fi s\ lu\m [i pe cei
de dinainte de Marea Unire, intelectuali de marc\,
a[a cum au fost Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alecu
Russo, Costache Negruzzi, Costache Stamati,
Alexandru Donici, Pan Halippa, C. Stere, Mateevici
[i al]ii sau intelectuali de tipul lui Pelivan, mentor
al Sfatului }\rii, dar [i al]ii, limba român\ s-a
manifestat în opere durabile cu mult mai înainte
de stabilirea grani]elor României Mari. Cei peste
o sut\ de scriitori de marc\, cei mai mul]i nelua]i
în seam\ în istoriile recente ale literaturii române,
sunt înc\ tr\itori în acel spa]iu de românism
elocvent, scriu [i se manifest\ în limba român\.
Recent Uniunea Scriitorilor din Republica
Moldova, care are peste trei sute de membri, a
f\cut o declara]ie de unire cu România. Acea
uniune chiar [i pe vremea U.R.S.S. era un centru
de românism, manifestat plenar, în perioada
glastnostiului [i perestroik\i, prin reviste ca
„Literatura [i Arta” sau „Glasul”, iar acum,
prin reviste de ]inut\, cum sunt „Contrafort”,
„Est”, „Semne” [i recenta „Revist\ Literar\”. Prin
aceste reviste eliminarea oric\rui complex
este mai mult decît vizibil\. {i totu[i, la invita]ia
mea, la ancheta revistei „Hyperion”, au r\spuns
doar cinci scriitori din Republica Moldova, iar
din România, doar [ase [i înc\ trei au participat
cu studii sau eseuri despre Basarabia. Nu
acest lucru este grav, nici atît de important, ci
faptul c\, de[i semnele declarative de unicitate
a acestei literaturi exist\, efectele ei nu se prelungesc
[i în con[tiin]e care s\ fac\ posibil\ întregirea
h\r]ii acestei literaturi, care are acolo, în acel
spa]iu, valori elocvente, oricînd asem\n\toare
cu vîrfurile scriitorimii din România.

O constatare pare a fi vizibil\ dintr-o
prim\ ochire. Ambele fronturi de crea]ie privesc
cu o oarecare condescenden]\ asupra celeilalte.
Istoricii literari de la noi sunt extrem de selectivi
[i critici, unii pe bun\ dreptate, al]ii dintr-o
imposibilitate de a cuprinde totul ca într-un
lexicon. Nici m\car Dic]ionarul tezaur al Academiei
Române nu cuprinde totul, ignorînd nume
importante din spa]iul moldav dintre Prut [i
Nistru. Fie comoditatea sau, a[a cum am spus,
condescenden]a, fie ambele fac s\ apar\ astfel
de goluri care creeaz\ frustr\ri în rîndul scriitorilor
români din acel spa]iu l\sat la voia întîmpl\rilor
de tot felul ale istoriei recente, încît este [i firesc
ca mai to]i s\ se manifeste ca într-o ]ar\ de sine
st\t\toare, cu regulile ei, chiar dac\ limba scris\
[i vorbit\ este aceea[i cu cea din România, limba
român\. Unii scriitori de acolo au trecut peste
aceste complexe, frustr\ri [i se manifest\ în cel
mai deplin comportament românesc de exprimare
artistic\, literar\; scriu c\r]i de valoare, le public\
în limba român\, circul\ peste tot în spa]iul
românesc [i european. Exemplul cel mai bun
este cel al Editurii Cartier, care public\ atît
scriitori români contemporani din Republica
Moldova,  cît [i din România, ca [i cum ar face
parte, a[a cum [i este adev\rat, din aceea[i cultur\,
din aceea[i literatur\. Al]i scriitori se mul]umesc
c\ sunt în manualele de literatur\ român\ (sau
moldoveneasc\) din sistemul de înv\]\mînt de
acolo, ceea ce, desigur, nu s-ar întîmpla în România,
unde scriitori importan]i, unii deveni]i clasici,
nu ajung în manuale. Aceste cî[tiguri, avantaje
[i dezavantaje, fac diferen]ele vizibile [i, odat\
cu ele, indeciziile unora sau altora de a se uniformiza
într-un singur sistem de valori. Pentru c\ decalajul
între perceperea valorilor este destul de mare,
din cauza criteriilor ce con]in standarde diferite.
Reevaluarea lor ar scoate în afar\ unele nume
[i ar aduce altele în loc, a[a cum este firesc. Or,
acest fapt creeaz\ o spaim\ care face posibil\
apari]ia unei rezisten]e latente, care amîn\ o
decizie definitiv\ în privin]a unirii.

Ceea ce este bine în tot acest interval de
un secol, în care literatura român\ dintre Prut
[i Nistru s-a format [i s-a constituit într-o parte
valid\ a culturii române, este rezisten]a în
fa]a tuturor intemperiilor social-politice oferite
de istorie, [i în cazul nostru rezisten]a prin
literatur\ a celor care au p\strat vie limba român\
într-un spa]iu profund rusificat dup\ ce în cea
mai mare parte deport\rile au sub]iat consisten]a
tradi]ional\ a românismului autentic [i acum
au îngro[at rezisten]a statali[tilor care fac sluj
Moscovei. 

 Gellu Dorian

un secol de
rezisten]\
prin 
literatur\

actu
alit

atea



513.04.1949 –– s-a n\scut George Holobâc\ 
13.04.1951 –– s-a n\scut Ruxandra Berindei
13.04.1951 –– s-a n\scut Petre R\ileanu
13.04.1952 –– s-a n\scut Sorin Moise
13.04.1956 –– s-a n\scut Ioan T. Morar
13.04.1957 –– s-a n\scut Viscky András  
13.04.1963 –– ss-aa nn\scut OOvidiu VVerde[
13.04.1976 –– s-a n\scut Loretta Persem Brediceanu
13.04.1987 –– a murit Marcel Constantin Runcanu 

(n. 1947)
13.04.1993 –– a murit Francisc Munteanu (n. 1924)
13.04.2008 –– aa mmurit DDan GGrigorescu ((n. 11931)

14.04.1924 –– s-a n\scut George Munteanu 
(m. 2001)

14.04.1943 –– ss-aa nn\scut FFlorin FFaifer
14.04.1950 –– s-a n\scut Daniela Cr\snaru
14.04.1950 –– s-a n\scut Viorel Varga
14.04.1954 –– s-a n\scut Gheorghe Iorga
14.04.1954 –– s-a n\scut Traian Furnea (m. 2003)
14.04.1998 –– aa mmurit FFrancisc PP\curariu ((n. 11920)
14.04.2004 –– a murit Al. I. Z\inescu (n. 1939)
15.04.1929 –– s-a n\scut Huszár Sándor
15.04.1934 –– s-a n\scut Ion Vianu
15.04.1944 –– s-a n\scut Ion Gh. Pricop
15.04.1947 –– s-a n\scut Mihaela De[liu
15.04.1947 –– s-a n\scut Aura Mu[at 
15.04.1957 –– s-a n\scut Dumitru Scor]anu 
15.04.1962 –– s-a n\scut Liviu Lungu 
15.04.1964 –– s-a n\scut Anca Raluca Buzinschi 

(m. 1983)
14.04.1970 –– s-a n\scut Lia Faur
14.04.1974 –– s-a n\scut Mircea }uglea 

(m. 2017)
15.04.1988 –– aa mmurit MModest MMorariu ((n. 11929)
15.04.1997 –– a murit Petru Cre]ia (n. 1927)
15.04.2014 –– a murit Nina Cassian (n. 1925)

16.04.1879 –– s-a n\scut Gala Galaction 
(m. 1961)

16.04.1896 –– s-a n\scut Tristan Tzara (m. 1936)
16.04.1916 –– a murit Nicolae Gane (n. 1838)
16.04.1935 –– a murit Panait Istrati (n. 1884)
16.04.1936 –– s-a n\scut Gheorghe Grigurcu
16.04.1937 –– s-a n\scut Stelian Gruia (m. 1996)
16.04.1941 –– s-a n\scut Peter Puskel
16.04.1944 –– s-a n\scut Oláh István
16.04.1945 –– s-a n\scut Ion }icalo
16.04.1947 –– s-a n\scut Vasile Pistolea
16.04.1951 –– s-a n\scut Ion Mihai Cochinescu
16.04.1958 –– ss-aa nn\scut {{tefan MMelancu
16.04.1958 –– ss-aa nn\scut OOana SS\li[teanu 
16.04.1959 –– s-a n\scut Grigore Chiper
16.04.1959 –– s-a n\scut Gheorghe Botezan
16.04.1977 –– s-a n\scut Cristian Mele[teu
16.04.1984 –– a murit Georgeta Mircea Cancicov 

(n. 1899)
16.04.1994 –– a murit Mihail Crama (n. 1923)
16.04.2017 –– a murit George B\l\i]\ (n. 1935)
16.04.2017 –– a murit Viorel Lic\(n. 1952)

17.04.1895 –– s-a n\scut Ion Vinea (m. 1964)
17.04.1896 –– a murit Traian Demetrescu (n. 1866)
17.04.1916 –– s-a n\scut Magda Isanos (m. 1944)
17.04.1925 –– s-a n\scut Simion B\rbulescu 

(m. 2009)
17.04.1929 –– s-a n\scut Dan Platon
17.04.1935 –– s-a n\scut George B\l\i]\ (m. 2017)
17.04.1938 –– ss-aa nn\scut NNicolae DDobri[an
17.04.1940 –– s-a n\scut Ionel Opri[an
17.04.1944 –– s-a n\scut Simona Cioculescu
17.04.1945 –– a murit Ion Pillat (n. 1891)
17.04.1951 –– s-a n\scut Mihail Gheorghe
17.04.1953 –– ss-aa nn\scut MMaria MMailat
17.04.1953 –– ss-aa nn\scut PPaul BBalahur 
17.04.1955 –– s-a n\scut Valeriu Butnaru
17.04.1957 –– s-a n\scut C\t\lin Bursaci (m. 1975)
17.04.1966 –– a murit Petre V. Hane[ (n. 1879)
17.04.2008 –– aa mmurit PPaul MMiron ((n. 11926)

18.04.1880 –– a murit Costache Aristia (n.1800)
18.04.1894 –– s-a n\scut Pamfil {eicaru (m. 1980)
18.04.1928 –– ss-aa nn\scut DDumitru PPopescu
18.04.1930 –– s-a n\scut Constantin Vi[an 

(m. 2014)
18.04.1937 –– s-a n\scut Doru Sc\rl\tescu
18.04.1938 –– ss-aa nn\scut NNicolae MMare[
18.04.1940 –– s-a n\scut Gheorghe Lupa[cu
18.04.1940 –– s-a n\scut Ion Pi]oiu-Dragomir
18.04.1942 –– s-a n\scut Victor Mitocaru
18.04.1943 –– ss-aa nn\scut FFlorentina FFlorescu 

(m.2014)
18.04.1943 –– ss-aa nn\scut FFlorin GGabrea
18.04.1943 –– ss-aa nn\scut GGeorge GGhidrigan
18.04.1945 –– s-a n\scut Marius Tupan (m. 2007)
18.04.1949 –– s-a n\scut {tefan Ioanid 

(m. 2009)
18.04.1956 –– s-a n\scut Cristina Tache
18.04.1971 –– a murit Marin Sârbulescu (n.1921)
18.04.2003 –– aa mmurit EEmil LLoteanu ((n.1936)
18.04.2005 –– a murit Cornelia Pillat (n.1921)
18.04.2014 –– a murit Mioara Cremene (n.1923)
18.04.2014 –– a murit Monica Ana {tef\nescu 

(n.1938)

Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea
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scrisul care se r\zbun\

scrii ceva, definitivezi, te bucuri c\ ]i-a
ie[it, dar, evident, via]a, cu pl\cerile
[i ponoasele ei, merge mai departe.

Ceea ce ai scris a r\mas în urm\ [i fiindc\ timpul
trece, nu-i a[a? ui]i ce ai f\cut, produsul muncii
tale se îndep\rteaz\ pân\ în punctul în care
pare ceva complet str\in. Te mândre[ti cu
faptul c\ e[ti autorul mai multor c\r]i [i ignori
esen]ialul. Care este acesta? Pur [i simplu eviden]a
faptului c\ dac\ tu î]i ui]i c\r]ile, ele, în schimb,
nu te uit\. Este o ironie amar\ aici,  dar [i
efectul unei lovituri de bumerang. Scrisul te ajunge
din urm\ sau spus altfel, cu o conota]ie de ordin
moral, se r\zbun\. Concluzia este de fapt una
singur\ [i care se întâlne[te cu premisa de la care
orice autor ar trebui s\ plece în activitatea sa.
Scrisul nu e deloc ceva gratuit, iar efectele lui se
imprim\ neîndur\tor pe soarta bietului autor care
plute[te, din p\cate, cu capul în nori. Tocmai de
aceea a spune c\ a ajuns s\-]i fie fric\ s\ mai scrii
reprezint\ o m\rturisire absolut necesar\, sincer\
[i profund\. Este îns\ vorba de o fric\ de sorginte
metafizic\ [i care din simplu estet te transform\
într-o f\ptur\ credincioas\ care [tie c\ nimic
nu merge la întâmplare [i c\ fiecare idee încorporat\,
proiectat\ într-un univers imaginar, coboar\ de
acolo f\r\ mil\, direct în concret, c\p\tând forme
incredibile.

M\ muncesc de ceva vreme gândurile acestea
[i când le dau frâu liber simt c\ m\ ia cu frig.
Pur [i simplu nu m\ mai intereseaz\ dac\ scriu
bine sau prost, [tiu c\ scriu [i c\ undele sau vibra]iile
care pleac\ din sâmburele meu creativ se strâng
într-un nod ofidian, de unde mai târziu porne[te
tornada. Dar ideile acestea mi s-au fixat [i mai
adânc în cap aruncându-mi ochii pe ultimele
pagini din Doctor Jivago. Scena are loc dup\ cel
de-al Doilea R\zboi sau pu]in înainte de-a se
încheia [i-i are ca protagoni[ti pe prietenii lui
Iura, care, oameni în vârst\, cuget\ ca ni[te vrednici
filosofi ai istoriei. „Ceea ce a fost conceput
ideal, sublim s-a vulgarizat, s-a obiectualizat. Astfel
Grecia a devenit Roma, astfel iluminismul rus a
devenit revolu]ia rus\. Ia, de exemplu, acest
vers al lui Blok, suntem copiii însp\imânt\torilor
ani ai Rusiei, [i imediat vei vedea deosebirea dintre
epoci. Când Blok spunea acest lucru, cuvintele lui
trebuiau în]elese în sens figurat, metaforic.
Nici copiii nu erau copii, ci fii, oameni maturi,
intelectualitatea, nici spaimele nu erau însp\imânt\toare,
ci providen]iale, apocaliptice, îns\ acum tot ce era
cândva figurat a devenit literal, [i copiii sunt copii,
[i spaimele sunt însp\imânt\toare, asta-i diferen]a...”
Desigur, problema este pus\ aici la nivel istoric
[i urm\re[te marele destin al omenirii. Cei doi
porniser\ discu]ia îns\ de la soarta fiicei lui Jivago
[i a Larisei, o vietate modest\, umil vl\star al clasei
proletare, aflat\ mult sub nivelul p\rin]ilor ei.
Este [i ea tot o „obiectualizare” a vremurilor. În
filmul f\cut de americani dup\ carte actri]a
care o interprezeaz\ pe fat\ este chiar Rita
Tushingam, vedeta britanic\ din „Gustul
mierii” [i din alte pelicule de dup\ r\zboi. Ceea
ce este mare se reg\se[te a[adar în mic [i
invers. De aceea [i scriitorul care crede în munca
lui [i nu o consider\ simpl\ activitate artizanal\
are intui]ia unei asemenea „c\deri” sau concretiz\ri
care nu iart\ [i, cum am spus deja, reprezint\
teribila r\zbunare a ideilor sublime pe care tot el,
scriitorul, le-a manevrat alt\dat\.

Am citit mai de mult ni[te pagini dintr-o
carte de în]elepciune care m-au speriat. Un  om
cu adev\rat credincios, intrând în biseric\, pur [i
simplu fuge de acolo, fiindc\ toat\ ambian]a
era în]esat\ sau chiar îmbâcsit\ de rug\ciuni.
Omul s-a îngrozit v\zând c\ iat\, ofrandele pot
r\mâne „blocate”, la jum\tatea drumului, [i nu
sunt resorbite în înaltul milostiv. Dac\ a[adar
dintr-o biseric\ nu pot pleca toate rug\ciunile [i
ajung s\ formeze un fel de p\tur\ poluant\, ce s\
mai zicem atunci de miliardele [i miliardele de
gânduri neconsacrate care întunec\ orizontul [i,

din nou cum am spus, se îngr\m\desc toate pentru
a da na[tere ciclonului necru]\tor? Lumea se
vulgarizeaz\, spune Pasternak, se obiectualizeaz\,
de fapt se concretizeaz\. Ideile m\re]e care nu
ajung mistuite de ginga[ele intestine îngere[ti
r\mân într-o zon\ intermediar\ a universului,
un fel de Purgatoriu indecis. Nu pot sta acolo la
nesfâr[it [i neprimite în sus, logic, se întorc în jos.
Asta înseamn\ s\ fii ajuns din urm\ de scrisul t\u.
Dar nu e[ti ajuns cu hainele pe care în plan imaginar
le-ai îmbr\cat, ci cu ni[te ]oale aspre, care î]i las\
r\ni pe corp [i prime[ti atunci în carne ceea ce în
duh ai savurat.

Evident, tot ceea ce spun poate fi lesne luat
peste picior, persiflat, poate fi luat ca o sumedenie
de opinii dubioase, t\v\lite prin sos esoteric, care
nu are absolut nici o leg\tur\ cu judecata estetic\,
etc., etc... Perfect de acord. Mintea mea socote[te
lucrurile [i din cel\lalt unghi de vedere. Dar nu
a[ scrie a[a ceva, dac\ nu a[ avea dovada propriei
vie]i. Pân\ la urm\ tot la experien]\ personal\
ajungem. Nu din c\r]i înv\]\m mare lucru, ci,
cum spunea un filosof, plimbându-ne prin p\dure
[i uitându-ne la arbori. Arborii sunt îns\ zile [i
ani din tot ce am tr\it. Memoria este codrul adânc
în care p\trund [i nu-i dau de cap\t. Este abisul
care m\ înghite [i care, vorb\ veche, m\ prive[te
dac\ [i eu îl privesc. Bun\oar\, dac\ m\ ipostaziez
într-o situa]ie degradant\, aceasta nu înseamn\
c\ voi ajunge chiar în aceast\ situa]ie, dar dâra
viziunii mele [tie s\ impregneze perfid viitorul.
Cartea e moart\ în bibliotec\, dar via]a palpit\
dramatic. Vulnerabilitatea mea e cu atât mai mare
cu cât am pus degetul pe o ran\ imaginar\, dar
care va deveni foarte concret\. {i atunci cum s\
nu m\ întreb: Nu e posibil drumul [i în sens
opus? Adic\ din concretul mizerabil s-o iau
în r\sp\r spre cer? Da, dar e mult mai dificil.
{i în nici un caz nu po]i face asta scriind,
ci rugându-te. Dar uite c\ [i rug\ciunile pot
capota.

Aproape de Înviere acum, într-adev\r,
doar Învierea e rug\ciunea dus\ pân\ la cap\t
împreun\ cu t\cerea penitent\...

 Dan Stanca

Nichita

Era un domn,
Nu sta s\ se tocmeasc\:
D\dea bac[i[ la flori
S\ înfloreasc\.

Le mituia pe toamne
S\ se fac\,
Prin plopii lui,
C\ au uitat s\ treac\.

Când bani de mituit 
N-a mai avut,
S-a dus în Cer
S\ ia un împrumut. 

spiridon
popescu

actualitatea
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b iografia [[i bbibliografia pprozatorului,
dramaturgului [[i eeseistului PPetru
Dumitriu ((n. 88 mmai 11924, BBazia[ ––

m. 66 aaprilie 22002, MMetz, FFran]a) nnu ssunt ccunoscute
integral de ccercet\torii [[i iistoricii lliterari aai
perioadei ccontemporane.

Istoriile [[i ddic]ionarele lliterare, bbibliografiile
[i bbiobibliografiile dde aautor, ttraducerile ddin oopera
sa îîn llimbile eenglez\, ggerman\, ffrancez\, iitalian\
[i sspaniol\ ssunt, aadesea, iincomplete.

Bibliotecile [[i aarhivele ddin ]]ar\ [[i, eevident,
din sstr\in\tate, ssunt nneglijate, iiar cceea cce sse
cunoa[te, ppân\ aacum, ddespre iitinerarul ffizic [[i
creator aal llui PPetru DDumitriu eeste iinsuficient.

O ssurs\ dde iinforma]ii [[i ppreciz\ri ddespre
sine [[i eetapele ccrea]iei ssale sse aafl\ îîn eepistolele
din RRomânia [[i ddin uunele ]]\ri aale EEuropei.

Revelatoare, ssub mmultiple aaspecte, eeste
bogata [[i iincitanta ccoresponden]\ ppe ccare ii-

a ttrimis-oo pprozatoarei HHenriette YYvonne
Stahl, ccare uun ttimp ii-aa ffost ccolaboratoare,
confident\ [[i sso]ie.

Interesante pprin iinforma]iile ppe ccare
le ccon]in ssunt [[i ccele ccâteva eepistole nnecunoscute

trimise iistoricului lliterar FF\nu[ BB\ile[teanu
(n. 221 iiulie 11947 –– mm. 229 aaprilie 22008) ppe ccând

func]iona lla CCabinetul dde mmanuscrise [[i ccarte
rar\ aal BBibliotecii AAcademiei RRomâne.

*
Metz, 4 februarie 1999

Drag\ F\nu[ B\ile[teanu,

Mul]umesc pentru amabila scrisoare [i
ur\rile de Anul Nou. Mi-ai face pl\cere dac\, în
ce prive[te manuscrisele mele [i c\r]ile tip\rite,
ai putea s\ folose[ti vechea leg\tur\ a mea cu
fosta mea secretar\ de la Via]a Româneasc\ (dac\
îmi aduc aminte), d[oam]na Andriana Fianu1,
care a ]inut leg\tura cu mine în zecile de ani ce
au trecut de atunci.

E foarte competent\ [i-]i poate fi de ajutor.
Dac\ ]i-ar face pl\cere un text actual, discut\-l
cu ea [i scrie-mi, sau s\-mi scrie ea în numele
d[umi]tale.

Ur\ri de bine [i s\ ne vedem curând, poate
înc\ în 2000 sau 2001, în ]ar\ sau aici!

Al d[umi]tale,
Petru Dumitriu

P.S. Drag\ d[omni[oa]ra Adi, transmite,
te rog, aceste rânduri d[omnu]lui F\nu[ B\ile[teanu,
Biblioteca Academiei, Calea Victoriei, nr. 125,
Bucure[ti, 71102.

[Domniei sale domnului F\nu[ B\ile[teanu
prin amabilitatea doamnei Andriana Fianu].

*
Metz, 8 august 1999

Drag\ F\nu[ B\ile[teanu,

Mul]umesc mult pentru mesajul prietenesc
din ianuarie. Nu-]i uit prietenia [i caracterul [i
te anun] c\ Steaua din Cluj [i Apostrof, ibidem,
au [i vor publica, sau au publicat manuscrise

inedite de-ale mele, care, poate, cândva, vor
îmbog\]i colec]ia de m[anu]s[cri]se a Academiei.

Spune-le d[omni]lor Aurel R\u2 [i Ion
Vartic3 c\ îi iubesc [i-i voi iubi totdeauna, [i c\
m-a[ bucura dac\ ]i-ar transmite m[anu]s[cri]s[e]le
mele. La nevoie adaug\ o fotocopie a acestor
rânduri.

Al d[umi]tale vechi prieten,
Petru Dumitriu

[Domniei sale domnului F\nu[ B\ile[teanu,
Director adjunct al Bibliotecii Academiei Române,
Bucure[ti].

*
Metz, 18 iunie 1999

8, Quai Richepance, 57000
Fran]a

Mult stimate domnule B\ile[teanu,

Calitatea rela]iilor dintre noi doi [i extrema
d[umi]tale gentile]e m\ face s\-]i cer domniei
tale un mare serviciu.

Dac\ ave]i în depozitele de documente
literare ale Academiei un articol din nu [tiu ce
an [i ce revist\ literar\, cu o excelent\ fotografie
din anii 1945–1950, eu tân\r, cu un ciuf de p\r
stufos [i negru, într-un costum foarte bine croit,
cu mâna stâng\ în buzunarul pantalonului,
dreapta oferit\ amicei mele de pe vremea aceea,
Henriette Yvonne Stahl, care-[i petrecuse mâna
stâng\ prin unghiul cotului meu drept.

Mergând noi amândoi cu un picior înainte,
pe o alee, cred a Ci[migiului, H[enriette]Y[vonne]
S[tahl] vorbind, eu întorcând capul [i ascultând
ce zice ea, eu serios, ea zâmbitoare.

Am v\zut poza reprodus\ într-o revist\
recent\, fotocopiat\ [i trimis\ recent mie. De
cine? Ion Vartic? O scriitoare foarte activ\ din
Cluj, fie în redac]ia revistei Apostrof, fie la Uniunea
Scriitorilor, filiala Cluj, numele ei îmi scap\, sunt
nedormit, scriind noaptea, dar îmi revine mâine...
Mi-a revenit, Marta Petreu4!

Fotocopia e format revist\, sau jum\tate
pagin\ (revist\, ziar, nu vreo carte sau un caiet
gros). Ce s\ mai vorbim? Iau la rând pe to]i prietenii
[i cunoscu]ii mei clujeni, care ar fi putut s\-mi
trimit\ foaia cu fotografia. De ce?

M-a fulgerat cu amintirea amorului
meu cu H[enriette]Y[vonne]S[tahl][i cu imaginea
mea din tinere]e, a[a cum nu m-am v\zut niciodat\.
{i primit\ când? Pu]in înainte de a împlini 75 de
ani, acum zece zile!

M-a[ bucura mult dac\ ai putea g\si, în
dosarele de documente ce m\ privesc sau o privesc
pe H[enriette]Y[vonne]S[tahl], fotografia [i mi-ai
trimite o fotocopie.

Dac\ încerci [i nu g\se[ti, î]i mul]umesc
din inim\ pentru osteneal\. Dac\ g\se[ti, o voi
integra în vreun manuscris autobiografic, tocmai
la unul din astea lucrez acum.

{i în orice caz î]i voi trimite cu dedica]ie
noile mele c\r]i de proz\ sau eseuri sau autobiografia
la care lucrez.

Cu speran]a de recuperator, te îmbr\]i[eaz\
al d[umi]tale

Petru Dumitriu

*
Metz, 7 iulie 1999

Mult stimate domnule B\ile[teanu,

Mul]umesc din toat\ inima pentru felicit\rile
de ziua sfin]ilor Petru [i Pavel, [i cu prilejul
împlinirii de 75 de ani de c\tre al d[umi]tale
devotat prieten [i contributor la comorile c\rtur\re[ti
ale Bibliotecii Academiei.

Am început o serie de eseuri Non credo,
oro, cu subtitlul [i textul pe fran]uze[te, engleze[te,
nem]e[te [i române[te, toate manuscrisele
originale destinate Bibliotecii Academiei.

Cu drag al d[umi]tale b\trân prieten,
Petru Dumitriu

Post scriptum
Cum s\-]i mul]umesc pentru fotografiile

din Ci[migiu [i de la Uniunea Scriitorilor? Mi-ai
f\cut o mare bucurie!

[Domniei sale domnului F\nu[ B\ile[teanu,
Director al Bibliotecii Academiei Române.
Bucure[ti].

*
Metz, 15 ian[uarie] 2000

Dragul meu prieten F\nu[ B\ile[teanu,

Mul]umesc pentru ur\rile de Cr\ciun [i
Anul Nou primite ast\zi, m-am bucurat [i m\
bucur de prietenia d[umi]tale, cu atât mai
mult cu cât sunt într-o perioad\ rodnic\,
poate, sau probabil, ultima.

Drept care o rog pe colaboratoarea [i
coautoarea eseului acesta [i bio [i bibliografic
Non credo, s\ ia leg\tura cu d[umnea]ta, ca s\
depunem treptat, pân\ la încheierea sa, manuscrisul
ultimei (poate?) mele c\r]i, primul pe care-l scriu
pe române[te de când m-am mutat în Apus, în
1960.

Din aceast\ a doua cauz\, voi scrie, dac\
vrea Dumnezeu, versiuni: 1. francez\, 2. englez\
[i 3. german\, pentru cititorii mei de aici. Versiuni
originale, pe cât se poate paralele cu, [i aproape
de, originalul român.

Sper c\ manuscrisul meu + notele [i
comentariile d[oam]nei Ecaterina }ar\lung\ a
c\rei competen]\ [i inteligen]\ îmi sunt [i îmi
vor fi indispensabile ca s\ duc, s\ ducem, pân\
la sfâr[it ultima (sau penultima) mea carte, vor
fi p\strate cum se cuvine de Biblioteca Academiei
Române, la îndemâna intelectualilor [i litera]ilor
al c\ror compatriot sunt [i am fost totdeauna
[i voi r\mâne pân\ la moarte [i dup\ aceea.

Iat\, deci, r\spunsul meu plin de cald\
prietenie, la amabilele d[umi]tale ur\ri de sfintele
s\rb\tori [i Anul Nou 2000.

Al d[umi]tale b\trân prieten,
Petru Dumitriu

P.S. O rog pe d[oam]na }ar\lung\ s\-]i
predea rândurile de fa]\ [i-]i mul]umesc!

Post scriptum: transmite, te rog, caldele
mele salut\ri [i mul]umiri d[omnu]lui pre[edinte
al Academiei, Eugen Simion. Mersi!

[Domniei sale domnului F\nu[ B\ile[teanu,
Director adjunct al Bibliotecii Academiei Române,
Calea Victoriei, nr. 125, Bucure[ti, 1. Bucarest,
Roumanie; Trimi]\tor – Petru Dumitriu, Quai
Richepance, 8, Metz, 57000, Fran]a. Prin amabilitatea
doamnei Ecaterina }ar\lung\].

_____________
Originalele acestor epistole, inedite, se afl\

la Biblioteca Central\ Universitar\ „Carol I“ din
Bucure[ti.

1 Andriana Fianu (1928–2000), publicist\ [i
traduc\toare. Într-o epistol\, din 11 februarie 1999,
precizeaz\: Nu i-am fost niciodat\ secretar\ la „Via]a
Româneasc\“. Secretara lui era Sanda Marinescu
devenit\, prin c\s\torie, Râpeanu.

2 Publicase manuscrise ale lui Petru Dumitriu
în revista „Steaua”.

3 Publicase manuscrise ale lui Petru Dumitriu
în revista „Apostrof” din Cluj.

4 Poet\ [i eseist\. Este din ianuarie 1990 redactor-
[ef al revistei „Apostrof”.Ro
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cercul revela]iei

n u în]eleg ce mi se-ntâmpl\ este cea de-a [asea carte de poezie
a lui Radu Sergiu Ruba [i, totodat\, prima dup\ succesul
remarcabil de critic\ ob]inut cu volumul de proz\ O var\

ce nu mai apune (2014). Între ele, a îngrijit o edi]ie a doua, rev\zut\ [i
ad\ugit\, a antologiei Constela]ia Homer (cuprinzând literatura scriitorilor
nev\z\tori din România) [i – o pasiune mai veche – a definitivat un
volum de convorbiri cu personalit\]i române[ti din diverse domenii.

Poetul este, se [tie, unul dintre cei mai tineri optzeci[ti (din punct
de vedere biologic) [i, totodat\, unul dintre cei mai experimenta]i nou\zeci[ti
(ca apartenen]\ de grup [i, nu în ultimul rând, ca poetic\). Discursul s\u
se alimenteaz\ dintr-un original melanj de mirare intelectual\ [i percep]ie
senzorial\ acut\, rafinat de cultur\ [i echilibrat de o în]elepciune care este
produsul unei suferin]e învinse.

Textele din Nu în]eleg... au, simultan, prospe]imea unor interoga]ii
noi în existen]a liric\ a autorului [i maturitatea unor r\spunsuri care
pornesc dintr-un eu echilibrat [i, vorba lui Preda, p\]it. Mirarea se converte[te,

de aceea, când în revela]ie, ca în Urmele cerului („Trec cu degetele
prin el/ îndelung/ iar când mi le retrag/ în loc s\ se holbeze vân\t
la mine/ prin sp\rturile r\mase/ r\zbat stelele.”), când în amintire,
cum se întâmpl\ în Îndep\rtarea („Am ajuns într-o ]ar\ unde nu
pusesem niciodat\/ piciorul/ dar mai fusesem pe acolo./ O recuno[team
dup\ mormanele ei de lumin\/ sub care am a[teptat mult/ respirând
prin trestie/ [i tr\gând în pl\mâni cerul./ Visam s\-l p\strez/ [i
numai ca s\ nu m\ sufoc/ i-am dat drumul în aer/ deasupra
luminii.”).

Eliberate cu parcimonie („numai ca s\ nu m\ sufoc”),
aceste revela]ii [i amintiri prind conturul unor texte-m\rturie.
Ceea ce înseamn\ c\ Radu Sergiu Ruba nu î[i  arog\
condi]ia postmodern\ a demiurgului care poate orice, chiar
[i – vorba lui Nichita St\nescu – s\ zic\ verde de albastru [i
minciun\ de adev\r, atribuind cu de la sine putere con]inut liric,
cum a f\cut Mircea C\rt\rescu, pân\ [i unei chiuvete. Nu: poetul
este aici un observator inteligent (nu spunea Fericitul Augustin c\
mirarea este semnul inteligen]ei?) [i în]eleg\tor, prin poezie, al
unui univers, de fapt, ininteligibil. Unul în care, de pild\, vârsta

de aur a [colarit\]ii fusese folosit\ pentru îndoctrinare: „A fost cea
dintâi revela]ie:/ ne-au obligat s\ form\m un cerc/ în curtea [colii/ ne l\sam
greu/ înc\ nu eram înv\]a]i cu perfec]iunea/ au ]ipat mult la noi/ l-am
format în cele din urm\. [...]// Nu exist\ Dumnezeu!/ A ]ipat la noi o coleg\
mai mare/ [efa deta[amentului de pionieri/ b\tea la vreo paisprezece
ani/ noi nu aveam mai mult de nou\/ Dumnezeu nu exist\!”. Sau în care
munca e un simulacru kafkian: „Umbra mea/ aura ei/ absen]a lui/ adierile
celorlal]i/ cum c\ vor ajunge la program/ umpleau biroul de nou\ metri/
pe doi virgul\ cinci./ Acolo se muncea.// Munca eram noi./ Iar din noi urca
un fum/ d\dea în hol/ suia sc\rile/ s\ se [tie c\ suntem la locurile
noastre/ [i c\... în sfâr[it.” M\rturiile sale lirice, ingenios alc\tuite, în pofida
unei dic]iuni aparent spontane, dezv\luie mirabilul ascuns în banal, ca
în poemul Cercul, din care deja am citat: „Colega noastr\ mai mare/ [efa
peste salba de cravate ro[ii/ de sub bluza de uniform\/ se în[uruba ideal/
în lumina aceea înnourat\/ cu începutul ]â]elor ei/ cu to]ii [tiam de
acum c\ ele exist\!// Atâta Dumnezeu am supt/ din ]â]ele alea/ peste câ]iva
ani/ cât nu a supt nici o [coal\.../ To]i b\ie]ii au stat la coad\
acolo/ to]i/ afar\ de \l pirpiriu./ A vrut odat\ [i el/ dar ea l-a plesnit:/
Ai spus/ [i jap!/ M\garule/ c\ nu exist\!”

Exist\, îns\, [i o alt\ dimensiune a volumului Nu în]eleg ce
mi se-ntâmpl\: cea religioas\. Nu în sensul confesional sau devo]ional
al termenului, ci în cel etimologic, al c\ut\rii, prin poezie, a unor
valori [i orizonturi superioare. Sacrul camuflat în profan, în poeme
ca Icoan\ pe lemn sau Un singur punct, pare a fi formula unora
dintre mir\rile lirice ale lui Radu Sergiu Ruba, poet discret, care nu
face parad\ de întâlnirile sale cu primul element, preferând s\
depun\ m\rturie despre cel de-al doilea. În poeziile cu substrat
religios, cercul revela]iei r\mâne, prin urmare, deschis: „Scriu./ Asta
m\ salveaz\./ Sunt îns\ fleacuri/ despre cea[ca de pild\ din fa]a
mea/ cu ciobiturile ei/ descrise cu atâta migal\/ c\ nu se mai vede
prea bine despre ce este vorba/ las adic\ adev\rul în seama cititorului...”.

Radu Sergiu Ruba adun\ carte dup\ carte, egal cu sine însu[i
[i mereu altfel, într-o oper\ care se construie[te ardelene[te, f\r\
grab\. Substan]ial [i înc\rcat de o viziune dulce-am\ruie asupra
existen]ei, Nu în]eleg ce mi se-ntâmpl\ este unul dintre cele mai
valoroase volume de poezie ale anului trecut.

R\zvan Voncu

deschiderea din micime

` n vreme ce, la destui poe]i contemporani, majoritatea nou-veni]i,
sesiz\m figuri ale auto-magnific\rii, generate de un ego hipertrofiat,
metoda lor de impunere fiind gândit\ ([chiop) ca individua]ie rapid\,

o serie de creatori se a[arneaz\ de proiectul metafizic al efas\rii fiin]ei pân\
la litotizare. Este situa]ia lui {tefan Melancu, o voce re]inut\, pe alocuri sibilinic\,
încredin]at\ c\ locul ei este, cumva, în the dark side of the moon. De altfel, titlul
volumului nu solicit\ nicio dezambiguizare – el pledeaz\ de la sine pentru o
viziune asumat\, care este [i sus]inut\ de un program liric bogat în replieri,
ascunderi, mefien]e, toate în registrul unei con[tiin]e criziste, în dezacord
v\dit, dar difuz exprimat, cu cele ale epocii sale. 

Una dintre metaforele recurente este micimea, sau, mai precis, micirea
lucrurilor, dislocate, u[or-u[or, din prerogativele cu care n-au contenit s\ le
investeasc\ oamenii. Restrângerea anvergurii celor presetate pe aceast\
lume ]ine, neîndoios, de predispozi]ia spre filosofare a autorului, om
îmbibat de cultura criticii decaden]ei. Dar, cu o adev\rat\ supersti]ie pentru
distan]area de ostentativ, de tot ce ar p\rea direct (directe]e perceput\ ca
ultragiant\, brutal\), referin]ele livre[ti sunt minim invazive. G\sim, într-un
loc, numele p\rintelui Genealogiei moralei: „O, }AR| MINUSCUL|!/ verbele
tale n\pârlesc unul câte unul/ [i se micesc precum nebunul// lui Nietzsche uitat
în pia]a pustie/ de acum un veac de care nimeni/ nici Dumnezeu nu mai
[tie”. Drept care „poezia se pite[te sub cer. Cerul ecraneaz\ irealul/ [i sfin]ii
de noapte –/ se mai poate înc\ muri. Se mai poate?”. Întrevedem, aici, [i un gest
polemic, la fel de atent camuflat, la adresa triumfalismului speciei noastre,
îmb\tat\ de viteza device-urilor sale [i tot mai s\r\cit\ interior, c\ci via]a
l\untric\ prea bogat\ echivaleaz\, nu-i a[a, cu o frân\ [i „mice[te” mult-doritul
succes. O condi]ie a prezumatei revela]ii se leag\, indiscriminabil, de sp\[ire,
de renun]are, de visul de a deveni un soi de monad\ desf\cut\ de nevoia
reproducerii: „întreb cu trupul  f\cut margini [i m\run]it/ [i dus la vale –// îl
car cu mine/ micindu-m\ din ce în ce mai mult/ [i cerul se face din ce în ce/ mai
mic. Cât un cuib uitat s\-mpuieze iar\[i/ [i iar\[i”. 

Geometrizant [i de rit clasic, în fond, echilibrat prin suprimarea
senza]ionalului anecdotic, poetul se plaseaz\ pe o pozi]ie ferm\ în
raport cu explicit\rile mecaniciste sau euclidiene ale lumii, dar mai
ales în raport cu logica, el putându-i „repro[a” acesteia c\ nu a gândit
[i n-a integrat ideea de poten]ialitate. Cum fiin]a e prelucrat\,
pedagogic, în sens larg iluminist, s\ opereze cu actualiz\riale gândurilor,
ap\r\torii poten]ialit\]ii se g\sesc în acel con de umbr\ definit,
îndeob[te, ca desuetudine ori anacronicitate. Cu alte cuvinte, în
proximitatea e[ecului. Adic\ a neantului. Din moment ce miza
încerc\rilor stihuitorului se rote[te tot în jurul lui a [ti, e greu s\ nu
te autorizezi, dac\ e s\ analizezi formula poietic\de fa]\, de la instan]a
filosofic\: urmând sugestii ale aceluia[i Nietzsche, Heidegger distinge
simpla  team\, înscris\ într-o determinare anume, de angoas\,
detectabil\ în imposibilitatea esen]ial\ de a ie[i din nedeterminare,
principala proprietate a angoasei constând în aceea c\ „eviden]iaz\
neantul”. {i atunci, spre a evita t\cerea asociabil\ acestei eviden]ieri,
s-ar cere o „reinventare” dramatic\ a datum-ului: „pentru c\ totul
totul e de reînceput: urma încal]\ zarea/ cu mor]ii no[tri deveni]i tot
mai mul]i iarna le tot albe[te/ oasele în oasele noastre. Noi ne s\rut\m
în noapte/ ca [i cum ne-am alunga frica// [i trupurile micite [i buzele
în\lb\strite/ [i limba lor neîn]eleas\/ totul totul”. Altminteri, ad\st\m în
zona reliefului m\runt, a chirceniei, a ezit\rii [i, în cele din urm\ a ru[inii de
a exista: „Noi/ vom continua s\ îmbr\]i[\m valea sufletului de acum, cu tot/ cu
linia ei chircit\ suflând peste ce-am fost [i ce nu am/ fost. Iar coborârea ne va
îndârji [i mai mult. Vom [ti cum/ [i când s\ înv\]\m s\ [i murim. Vom [ti? O
zi cât întreaga/ via]\, oprit\ cu semnele ei lungi în chiar creierul nostru./
Îndoindu-se. Cum îns\[i pierderea îndelungat\ de sine”. 

G\sim c\ volumul are ca pivot ideea de culp\, ca un fel de responsabilitate
a atomului pentru reaua alc\tuire a sistemului din care, fatalmente, face parte.
Amneziaar fi responsabil\ de ocultarea climatului arhaic ce ar putea m\rturisi
despre emergen]a unor reprezent\ri care nu fac distinc]ie între p\mânt [i cer,
între via]\ [i fic]iune, între diferitele forme de energie reductibile la ideea
infinit\]ii lumilor posibile. Sub o inevitabil\ zodie a evanescen]ei, vechea
în]elegere integratoare a fiin]ei, presupunând [i sacrificiul (implicarea total\
în idee) a ie[it din câmpul ra]ionalit\]ii/realului, l\sând loc unor fenomene
tot mai înstr\inate de soteriologie, adic\ de centrul de greutate al ceea ce numim
humanitas. Nu degeaba opul are un dublu motto, unul din Eminescu („E
apus de zeitate [-asfin]ire de idei...” – Memento mori), cel\lalt din Lorca, din
Nocturna golului(„Nostalgie de-academie [i cer trist...”). Mai rar, a[ zice, g\se[ti
paratext care s\ consune, substan]ial, cu forma mentis a scriitorului care î[i
apropriaz\ „escorta”.  Nu ai cum s\ nu te gânde[ti la eliadesca func]ie a irealului,
definitorie pentru orizontul spiritual în care s-au n\scut toate tehnicile
tradi]ionale/arhaice; odat\ cu întunecarea acestui orizont, omul s-a trezit
într-unaltul, acela al „legilor materiei”. De fapt, chiar materia este „incriminat\”
aici, cu al ei cortegiu de propriet\]i, precum curgerea, temporalitatea corup\toare,
în general, indiferen]a, uniformizarea sufletelor. Diatriba vizând reificarea
prime[te un ve[mânt liric memorabil, demn de a fi asociat tr\irii religioase
autentice, aceea expurgat\ de emfaz\ [i de reprezent\rile u[or recognoscibile:
„irealul din lucruri st\ acum pitit sub noi. {i îl d\m/ ierbii albastre îl ducem
animalelor mici rozând în câmpul/de-al\turi. Lui mutzunache îl resfir\m într-un
ham-ham/ la luna ce-mpunge// urci apoi trupul t\u înspre lun\ [i al meu c\tre/
linii de cer amniotice. Cerul lui dumnezeu pitit [i el/ odat\ cu clipa ce pleac\//
f\-m\ mic\ mic\ îmi spui. Iar chipurile noastre micite/ intr\ acum unul 
într-altul. De-jur-împrejurul se face/ punct al fiin]ei c\ma[\ a trupului”.

O mentalitate anti-teleologic\, turnat\ în limbaj rafinat [i concentrat
pân\ la stadiul de sugestii epistemologice, asigur\ prospe]imea acestui
volum edificat pe sensibilit\]i vestigiale, de ordinul universaliilor, precum
„teama” în fa]a tainei.

Gabriel Co[oveanu

{tefan Melancu,
Despre irealul
din lucruri, Char-
mides, Bistri]a,
2017, 83 pag. 

 cartea de poezie

Radu Sergiu
Ruba, Nu
în]eleg ce mi
se-ntâmpl\,
Editura
Charmides,
Bistri]a, f.a. [2017],
93 pag.

comentarii critice



8 Casa galben\

vincent a ie[it ast\zi pe o colin\ ple[uv\
s\-[i ia în st\pânire lanul de grâu

mergea cu picioarele goale ca un mo[negu] de la ]ar\
prin colbul înc\ umed de rou\
[i p\s\rile deasupra lui l\sau g\ina]
loveau
cu floarea-soarelui neagr\
într-un meninge spart

el înainta
s\pând gropi adânci cu lumini]ele ochilor
în dealul cu creast\ gola[\
unde l-am [i g\sit adormit peste câteva ceasuri
cu creierul acoperit de furnici

soarele înecat într-un lac de vopsele
î[i mai mi[ca o arip\

Mân\ care î[i arunc\ degetele în foc

noi suntem dou\ mâini care
î[i scutur\ degetele în foc

privim
cum cineva ne pune bagajele
lâng\ un pod

trecem unul pe lâng\ altul
ca dou\ corzi de vioar\

un tren se aude cum urc\
turla bisericii

Fotoliu t\cut

o musc\
pare  vârful unui creion
cu care degetele mor]ii
î[i deseneaz\ umbra pe perete

Cana pictat\

râme abia smulse din p\mântul proasp\t arat
sclipesc o clip\ în soare
în ciocul unor p\s\ri care se ridic\ la cer

a[a î[i vede [i ea ridurile
într-o can\ cu ap\
adus\ în fug\ pe mas\
de o vecin\ gr\bit\

Str\inul

toat\ noaptea pe dealuri
au lucrat vântul [i norii
la gulerul lui miguel de cervantes

în loc de ochi
are doi dul\i negri
care spintec\ z\pada
alergând
hârjonindu-se

când îi intr\ în osul frun]ii
jum\tatea lor de afar\
mai d\ din coad\

batem sfio[i la u[\ numai atunci
când  socotim c\ e singur
[i sufletul nu ne r\spunde

Livada cu vi[ini

ca într-o minte de haijin
se ridic\ roua de pe acoperi[urile de tabl\

te-am chemat la fereastr\
s\ vezi cum în diminea]a asta
în vi[inii de pe deal
cineva pune  ni[te semne negre
pe-un portativ

Oglinda

închis singur într-o chitar\
corzile ei îmi taie obrazul

nu mai [tiu nimic
din tot ce se întâmpl\ afar\

simt numai c\
se zbate pas\rea în colivie
dup\ gr\un]ele care se aud
c\zând pe podele

Liturghia

când uguie pe olane
porumbeii nu fac muzic\ de camer\

ei doar cer îng\duin]a de sus
s\ mai r\mâi în mijlocul lor
tot de z\pad\
ca s\ se a[eze pe um\rul t\u

[i amintirea câtorva zboruri
în înserare
pe deasupra ora[ului

Ar trebui s\ ]in un jurnal

„de ce domni[oara nu cânt\ azi la pian?”

asta era o propozi]ie care atunci se scria      
cu lope]i de petale albe aruncate pe geam

pentru c\ voi nici nu [ti]i încotro
vor zbura liniile a[ezate
pe obrazul ei de astru zbârcit

ea st\ întins\ acum în mijlocul unei scrisori

pentru c\ umbrele
castanilor de la poart\
par cer[etoare cu mari saci în spinare
[i mâna înfipt\ în coamele
unor cai galopând pe pere]i

acum ea se ridic\-n picioare
cu fa]a [i ochii îngropate într-o scrisoare
peste care  se închide un plic

Avu]ii plutitoare

prin memoria mea
vântul alearg\ cu o rochi]\ verde de brusture

s\ privim
cum se apropie  un [ir de ferestre de tren
cu  c\l\torii întorcându-ne spatele

[i cum se îndep\rteaz\
cerul
în care auzim cum
se mai rupe câte-o cazma

U[a

lui Dumnezeu se f\cea c\-i z\resc umbra mâinii
era una din mâinile înser\rii
cam pe la începutul verii în nu mai [tiu care an
când salcâmii [i teii ie[iser\ s\ se în[iruie pe un deal
iar ochii mei printre crengile lor negre
p\reau gândaci c\zu]i pe spate

era o u[\ adânc\ cea prin care priveam

cu toate degetele
rupea vârtos din mine bulg\ri de p\mânt
cum ai pedepsi un om de z\pad\
pentru c\ ]ine în bra]ul întins
o pânz\ pe care o mân\ încet vântul 

Juc\ria 

de la un geam sare
o pisic\ alb\-n z\pad\

cum s\ spun\ copilul
prea mic pentru a vorbi
c\ [i-a pierdut juc\ria

Stofa

înserarea e o stof\
care ni se r\suce[te în mâini

pe m\sur\ ce o întindem pe o mas\
pare tot mai r\rit\

degetele ni se ating
printre firele de lân\

o pas\re tulbur\ apa unei fere[ti
vrând s\ bea întunericul 

vior
el  

m
u

re
[a

n


poez
ie
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e ste întrucâtva nedrept ca personalitatea lui Edgar Papu, de
la a c\rui  moarte se împlinesc la sfâr[itul lui martie 25 de ani
[i de la a c\rui na[tere se vor împlini în septembrie 110, s\

r\mân\ legat\ de nefericita idee protocronist\. Edgar Papu a fost un
comparatist excep]ional, cunosc\tor al câtorva literaturi occidentale în
limba de origine, traduc\tor din spaniol\ (Don Quijote), erudit cu bune
studii în Italia [i în Austria, temeinic informat în istoria culturii, autor a
trei c\r]i de istoria artei înainte de 1948. Asta cu atât mai mult cu cât nu
suntem deloc siguri de inten]ia adev\rat\ a autorului eseurilor adunate
în 1977 sub titlul Din clasicii no[tri, de la care a pornit toat\ tevatura. Sigur
e c\ al]ii (nomina odiosa) au exploatat ideologic o tez\ destul de
inocent\ în sine, f\când-o foarte convenabil\ pentru na]ional-comunismul
ceau[ist însetat de priorit\]i culturale, ca dovad\ a superiorit\]ii noastre
etnice. Lucrul cel mai grav care se poate spune despre ideea lui Edgar Papu
este opozi]ia ei declarat\ fa]\ de sincronismul lovinescian. E chiar de
mirare c\ un intelectual atât de fin [i de precaut a putut pune f\r\ s\
clipeasc\ semnul egalit\]ii între sincronism [i „n\zuin]a ce alimenteaz\
o con[tiin]\ retardatar\” (Cuvânt explicativ). Sincronismul reprezentase
punctul de vedere al liberalismului burghez, în c\utare, dup\ Primul R\zboi
Mondial, de recunoa[tere interna]ional\ [i de aliniere la standardele
europene. Era o critic\ explicit\ a provincialismului cultural din primele
decenii ale secolului XX [i a urm\rilor lor din România Mare. Democrat
[i prooccidental, Lovinescu vedea solu]ia în leg\tura noastr\ cu Europa,
împotriva pârvanismului, iorghismului, ortodoxismului [i, în general,
împotriva ira]ionalismelor de toate culorile politice. Lovinescu se întâlnea
în principiul imita]iei cu unul dintre rivalii lui cei mai statornici din epoc\,
[i anume cu Ibr\ileanu din Spiritul critic în cultura româneasc\. Edgar
Papu nu face nicio referin]\ la acesta din urm\, de[i teza lui pare o replic\
energic\ la chiar prima fraz\ din cartea lui Ibr\ileanu din 1909 despre
absen]a contribu]iei române[ti la formarea civiliza]iei europene. Tocmai
în acest punct se manifest\ protocronismul lui Edgar Papu, menit a releva
„câteva ilustr\ri ale anticip\rilor în plan universal care au avut loc de-a
lungul secolelor în literatura româneasc\”. Despre ce e în definitiv
vorba? Despre faptul c\, departe de a veni mereu dup\ al]ii [i de a-i
imita, românii ar de]ine câteva priorit\]i, nerecunoscute de c\tre
str\ini, [i de care nici ei în[i[i nu sunt con[tien]i, atât în [tiin]\, cât [i în
art\. Dac\ în [tiin]\ prioritatea are, de bine-de r\u, un sens ([i ne putem
lupta s\ ni se recunoasc\, de pild\, paternitatea asupra descoperirii insulinei
de c\tre doctorul Paulescu), în art\ ea n-are niciunul. Nu intereseaz\ real-
mente pe nimeni cine a folosit monologul interior pentru prima oar\
într-un roman, înaintea lui Joyce, care l-a impus. De ce ar interesa pe cineva
c\ Grigore Alexandrescu a anticipat în fabula Boul [i vi]elul „perioada de
înalt\ maturitate a lui Heine, Hugo [i Eminescu?”. Prin ce? „Printr-un
clasicism numai aparent cu care jongleaz\ romanticii târzii”. Nu e limpede
nici pentru noi, românii, ce vrea s\ zic\ o astfel de aser]iune, dar\mite
pentru un eventual critic occidental. Las\ c\ Alexandrescu nu e un romantic
„târziu”. Fine]ea spiritului lui Papu se transform\ într-o ridicol\ for]are
a sensurilor când încearc\ s\ demonstreze originalitatea fabulei: „O analiz\
mai atent\ descoper\ perfect romantismul acestei fabule clasice, a[a cum
n-ar fi scris-o nici La Fontaine, nici Krâlov. […]C\ este bou ca to]i boii [i
mai este [i pu]in la sim]ire ar fi trebuit s\ rezulte exclusiv din ac]iunea
fabulei. Alexandrescu mai aplic\ îns\ [i acele adaosuri ca invective ale unui
temperament romantic, a[a cum vom întâlni în Scrisoarea III de Eminescu.
Cât prive[te sintagma pu]in la sim]ire, este o critic\ venit\ tipic din partea
romantismului, care ve[teje[te îndeosebi lipsa sensibilit\]ii”. 

e ste uimitoare candoarea minu]iosului analist! {i ea ne aminte[te
de exager\ri similare produse înainte ca Edgar Papu s\ creeze
conceptul necesar deplinei lor valorific\ri. Cel pu]in trei pre-

cursori are autorul eseurilor Din clasicii no[tri. Unul, înc\ foarte ponderat,
este I. Constantinescu în Mo[tenirea modernilor, care vorbe[te de o
avangard\ a spiritului românesc [i se rezum\ în general la cazuri pe
care realiz\rile ulterioare le-au dovedit cu certitudine. Pozi]ia criticului
ie[ean ar fi irepro[abil\, de[i oarecum ineficient\, dac\ el nu l-ar cita pe
G. Munteanu (iat\-l [i pe cel de al doilea precursor al lui Papu). Într-o carte
despre Ion Creang\, în care în]elepciunea popular\ fixat\ în proverbe este
sistematic confundat\ cu filosofia ca disciplin\, G. Munteanu ar fi ajuns
„la unele interesante detect\ri ale absurdului în D\nil\ Prepeleac”. {i
comenteaz\ I. Constantinescu: „Am putea spune c\ exist\ virtual tot
materialul necesar pentru o istorie a anticip\rilor de absurd în
literatura noastr\”. Al treilea precursor, citat [i el admirativ de c\tre I.
Constantinescu, este C. Noica. În versul eminescian „Ca o spaim\ împietrit\,
ca un vis încremenit” Noica a descifrat „un întreg capitol din fr\mântarea
filosofic\ a omului modern”, [i anume existen]ialismul. Dac\ ad\ug\m
c\ [i G. Munteanu credea c\, în unele însemn\ri din caietele sale, Eminescu
anticipa teoria relativit\]ii a lui Einstein, avem tacâmul complet. Dezavantajul
lui E. Papu, în ochii posterit\]ii, r\mâne acela de a fi oferit unor asemenea

zadarnice [i caraghioase specula]ii termenul compromi]\tor. Lumea îi
ignor\ ast\zi pe I. Constantinescu [i pe G. Munteanu, dar nu [i pe cel care
a furnizat ideologilor na]ional-comuni[ti conceptul necesar pentru discursul
lor demagogic.

Desigur, unele din eseurile volumului din 1977 sunt interesante. De
pild\, cele despre pastelurile lui Alecsandri ori despre nuvela Alexandru
L\pu[neanul, unde referirile la un poet chinez celebru din secolul opt
sau la Pavilionul de por]elan al lui Li Tai Pe [i, respectiv, la fresca pier-
dut\ a lui Leonardo da Vinci B\t\lia de la Anghiari, pe care scena m\celului
lui Negruzzi ar evoca-o. Nu e greu de constatat c\ farmecul acestor eseuri
provine din marea suprafa]\ a sferei culturale, din asocieri [i com-
para]ii pe care i le permitea eseistului solida lui forma]ie intelectual\. A
stabili întâiet\]i fiind perfect inutil, a stabili raporturi de orice fel, afinit\]i,
influen]e ori pure coinciden]e este esen]ial în critic\. Edgar Papu beneficiaz\
în aceast\ privin]\ de [coala refuzatului Lovinescu [i a iritantului C\linescu
(mereu urecheat pentru superficialitate [i contraziceri) mai mult decât
de comparatismul academic al lui T. Vianu (citat cu mare respect chiar
[i când nu e decât banal). Prin ce are mai original, Din clasicii no[tri ]ine
totu[i de spe]a comparatismului c\linescian, surprinz\tor [i insolit.
Cantemir, ca „vizionar al sfâr[iturilor”, e apropiat de Rilke [i }uculescu.
Lucru mult mai sugestiv decât presupusa anticipare a romantismului de
c\tre Istoria ieroglific\. {i oricum la fel de atractiv precum compararea
virtu]ilor de pictor animalier ale lui Cantemir cu acelea dovedite de
Sadoveanu în Împ\r\]ia apelor. C\linescu, cel din Domina bona, ar fi
apreciat aceast\ transformare a Scrisorii pierdute într-un epos eroicomic,
de antim\[ti: 

„Trahanache este Agamemnon, conduc\torul confedera]iei aheiene.
Tip\tescu se identific\ cu Ahile, fiind proiectat ca [i acela, de c\tre Caragiale,
drept cel iute de mânie. În sfâr[it, Ca]avencu este Hector. În registrul
antim\[tii comice, el împ\rt\[e[te soarta nefericitului erou troian. A[a
cum, dup\ ucidere, cadavrul lui Hector a fost târât în ]\rân\ de carul lui
Ahile, tot astfel, în cele din urm\, cadavrul moral al lui Ca]avencu s-a v\zut
tras – sau mai degrab\ înh\mat – la carul de triumf al lui Tip\tescu. La
rândul ei – mai trebuie ad\ugat – coana Joi]ica este frumoasa Elena, din
cauza c\reia – de ast\ dat\ pe ra]iunea meschin\ de neglijen]\, care a
f\cut-o s\ piard\ scrisoarea – conflictul cap\t\ o tensiune neobi[nuit\”. 

v aloarea unor astfel de considera]ii vine din aerul lor de
superioar\ gratuitate, tot a[a [i cele care opun Bucure[tii
naturali[ti [i romantici din naturalist-romanticii Crai de

Curtea-Veche Bucure[tilor lipsi]i de stil din astilisticul Pat al lui Procust
sau cele prin care Papu încearc\ s\ ne conving\ nu c\ romanele Hortensiei
Papadat-Bengescu anun]\ (Doamne, fere[te!) „noul roman” francez al
anilor 1950-1960, ci c\ exprim\ nevoia de a exorciza plictisul provincial
[i aerul st\tut cu fantome [i molii din care au izvorât romanele epocii
victoriene din Anglia. Formula lui Edgar Papu atinge excelen]a tocmai
când, p\r\sind orice tezism, se las\ în voia erudi]iei asociative [i a
unui gust penetrant [i original.

În toate studiile sale, mai ales în acelea târzii, care le reiau
câteodat\ pe cele din tinere]e (a[a cum, de exemplu, Existen]a romantic\
din 1980 reia un mic eseu despre Originea romantismului din 1936), aceasta
va fi mereu problema autorului: de a sc\pa de tezism, profitând de uria[ele
lui cuno[tin]e, care-i permit cele mai extraordinare voiajuri comparatiste.
Concludent pentru toate este chiar eseul din 1980. Inspirat de biologul
Hans Driesch, care la începutul secolului XX deosebea în lumea organicului
formele închise, animale, de cele deschise, vegetale, Edgar Papu aplic\
ideea la lumea formelor artistice [i observ\ c\ romantismul e similar
vegetalului, iar clasicismul, animalului. [...] Comparând ideea despre
natur\ pe care [i-o f\ceau clasicul Buffon [i respectiv romanticul Bernardin
de Saint Pierre, Edgar Papu ajunge la câteva concluzii frapante. Este
capitolul cel mai bun al c\r]ii. Curios este îns\ s\ vedem cum eseistul
respinge interpretarea analogiei sale ca  metafor\, voind a o prezenta ca
pe o omologare [tiin]ific\. Or, tocmai asta nu se poate. Când Papu
începe s\ întrebuin]eze conceptele biologice la propriu, asist\m la
transformarea unei str\lucite specula]ii literare într-o pseudo[tiin]ific\
raportare a fenomenului artistic la fenomenul din natur\. Trebuie spus
c\ [i Blaga, [i Noica au c\zut uneori în aceast\ capcan\, dorind a fundamenta
riguros, exact, de pild\, ideea de spa]iu ori timp spiritual, respectiv pe
aceea de maladie spiritual\, în loc s\ le dezvolte ca pe o pur\ posibilitate,
metaforic sugestiv\. Este aici o scurtcircuitare inadmisibil\, fie c\ r\mânem
la filosofia culturii, fie c\ trecem la [tiin]\. A[a c\ iat\-l pe Edgar Papu,
a[ternând pe hârtie formula chimic\ a fotosintezei (6CO2 + 6H2O – C6H12O6+ 6O2), prin care din bioxid de carbon [i ap\ ia na[tere, sub ac]iunea
soarelui, glucoza [i se elibereaz\ oxigenul, ca s\ descrie cum dulcele [i
proasp\tul caracterizeaz\ sim]irea romanticului: 

„De[i cele dou\ produse ale reac]iei chimice de mai sus ac]ioneaz\
în mod obligatoriu asociate, noi le vom disocia [i vom privi mai întâi
oxigenul. El î[i va g\si un echivalent perfect [i chiar o cvasi-identitate (subl.
mea, ca [i mai departe – N.M.) în no]iunea de «prospe]ime» sau «tinere]e»
romantic\ […]Pe lâng\ oxigenul eliberat, fotosinteza la plante a mai f\cut
s\ rezulte [i glucoza (C6H12O6). Este substan]a din mediul vegetal care,
pe plan romantic, î[i g\se[te un echivalent, poate mai esen]ial decât
«prospe]imea», [i anume «dulcea]a» […] Am mai dezb\tut-o cu aproape
un deceniu înainte în aplicarea ei la Eminescu […] Inten]ion\m acum
s\ extindem acea aplicare la întregul romantism. De ast\ dat\ ne vom
sprijini îns\ pe substratul organic al fenomenului, substrat prezentat de
substan]a «dulce» în sens propriu a glucozei. Aceasta se vede destinat\
s\ confirme obiectiv realitatea unei subiective senza]ii de «dulcea]\»
romantic\”. 

Bizar\ erezie scientist\ la un om cu o inteligen]\ atât de vie! 

(Fragment din Istoria critic\ a literaturii române, edi]ia a II-a, 
rev\zut\ [i ad\ugit\, în curs de apari]ie)

 cronica literar\ de nicolae manolescu

edgar papu, 
un c\rturar fantast

comentarii critice
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s pre deosebire de al]i istorici literari
[i cercet\tori care se specializeaz\
într-o epoc\ literar\ [i istoric\, ie[ind

rareori din cuprinsul acesteia, Ana Selejan are
multiple competen]e istoriografice. În Literatur\

mare, literatur\ mic\, volum masiv cuprinzând
articole [i studii scrise pe durata unui sfert

de secol (1991-2016), câteva inedite, majoritatea
publicate în reviste, unele [i în c\r]i ale
autoarei, sumarul descrie un arc larg de cerc,
de la Alecu Russo [i Alecsandri la Blaga [i

Cioran, de la G. C\linescu la componen]ii
Cercului Literar de la Sibiu, [i de la Radu Gyr

la Petru Dumitriu, v\zut, acesta din urm\, nu
numai în apogeul s\u realist-socialist, ci [i în
faza postrevolu]ionar\, când revine în literatura
român\ dup\ decenii de exil [i punere la index
de c\tre autorit\]ile pe care le slujise. E drept c\
sintagmele din titlu nu sunt prea bine l\murite,
chiar dac\, înc\ în primul articol din volum,
Literatura mare, se spune c\ „marea literatur\
a ]inut cont de morala timpului care a generat-o”
[i c\ valoarea estetic\ „presupunea [i o accentuat\
coloan\ moral\ a operei”; „[i nu numai a
operei – adaug\ Ana Selejan –, ci [i a autorului
ei, perceput de societate ca o veritabil\ con[tiin]\
cet\]eneasc\ a momentului” (p. 7). Dac\ „etica

societal\” este legat\, într-un fel sau altul,
de literatura „mare”, se presupune c\ absen]a
ei ne-ar face s\ vorbim despre o literatur\
„mic\”, pe care autoarea o vede „din 1990
încoace” [i c\reia îi spune „postmodern\”.
„Trei sunt subiectele de interes ale autorului
postmodern: trecutul comunist, prezentul
social [i experien]a intim\, toate v\zute
prin lup\ mizerabilist\, minimalist\, sexualist\,
cu referen]ialitate [i autoreferen]ialitate
joase”. {i mai explicit: „Autorul postmodern
uit\ o important\ lec]ie a literaturii: pornografia
n-a generat valoare literar\” (p. 12).

A[a este, dar a pune postmodernismul
literar sub semnul pornografiei [i a-i atribui
o lup\ „mizerabilist\” ori „sexualist\” de
fic]ionalizare e o eroare ce trebuie corectat\.
Ana Selejan suprapune aici dou\ genera]ii
literare distincte, manifestate într-un acela[i
interval, dar cu diferen]e de estetic\ [i de
scriitur\ considerabile. Chiar dac\ „optzeci[tii”
[i „ego-prozatorii” public\ romane în aceia[i
ani, din 2000 încoace, [i chiar dac\ poe]ii
de afiliere postmodernist\ [i cei iconocla[ti

ai genera]iei urm\toare î[i scriu versurile în
acela[i context de libertate total\, dup\ dispari]ia
cenzurii din regimul trecut, ei difer\ unii de al]ii
mai mult decât seam\n\. Inclusiv în interiorul
genera]iei mai tinere, „mizerabilismul” [i

„sexualismul” nu sunt caracterizante decât pentru
unii autori, nu pentru to]i (ce ar fi „mizerabilist”
în romanele lui Filip Florian, de pild\?). În
fine, pentru a face distinc]iile necesare [i cu
privire la un anumit tip de scriitur\, accentele
„mizerabiliste” ori „sexualiste” nu elimin\ din
discu]ie valoarea artistic\ a textelor. Iar „etica
societal\” nu o garanteaz\. Bogza îmi pare mai
valoros [i mai autentic literar în poemele lui
avangardiste, pline de sex [i de provoc\ri ale
burghezului, decât în textele sale „cumin]i” [i
false de dup\ instalarea la noi a comunismului.
Iar versurile lui Marius Ianu[, cele mai pregnante,
sunt tocmai acelea post-avangardiste; când
autorul devine „fratele Marius” [i începe s\ scrie
poeme religioase, str\b\tute de fiori, poezia
lui î[i pierde greutatea [i interesul. De observat

c\ „optzeci[tii” sunt într-adev\r preocupa]i de
subiecte precum „trecutul comunist”, „prezentul
social” [i „experien]a intim\”, f\r\ îns\ ca aceasta
s\ constituie un element diferen]iator. Majoritatea
scriitorilor, indiferent de genera]ie [i de grupare
literar\, sunt interesa]i, în operele lor, de trecutul
istoric, comunitar [i familial, de prezentul social
[i de experien]a intim\, utilizând diferite „lupe”.
Dar a sus]ine c\ autorul postmodern – generic
– î[i vede subiectele „prin lup\ mizerabilist\,
minimalist\, sexualist\, cu referen]ialitate [i
autoreferen]ialitate joase” e o evaluare gre[it\,
cu un diagnostic eronat.

m ai prudent este s\ nu leg\m
valoarea unei opere literare nici
de „etica societal\”, nici de

caracterul autorului ei, fiindc\ avem atâtea
exemple ilustrative pentru asimetrie, încât, cu
tot regretul, trebuie s\ ne resemn\m cu aceast\
idee: o literatur\ mare poate fi scris\ de oameni
m\run]i, dup\ cum oameni extraordinari, cu un
comportament irepro[abil, î[i pot pune numele
pe ni[te c\r]i slabe. Probe avem, destule, chiar
în cartea Anei Selejan, în care mari nume ale

literaturii române sunt v\zute [i în alte împrejur\ri
[i manifest\ri decât cele canonice. Iat\-l pe
Sadoveanu, unul dintre scriitorii no[tri de
vârf, recunoscut ca atare în epoca interbelic\,
în[irând „impresii” din Uniunea Sovietic\
într-o carte din 1946 prin care s-a gr\bit s\
semnaleze noului regim c\ se poate baza pe el.
Ana Selejan merge la edi]ia princeps din Caleidoscop,
[i bine face, dat fiind c\ versiunea din Opere
(1959) a fost „grosolan” expurgat\. În 1959, chiar
mai înainte, se va schimba iar\[i direc]ia vântului
[i nasul fin al conformistului Sadoveanu
d\dea semnale de autocenzur\. Iat\-l îns\ în
1946, când genuflexiunile simbolice în fa]a
modelului sovietic erau executate de marele
scriitor cu graba omului m\runt de a nu
pierde trenul istoriei: „Ca apostolul Pavel odinioar\
am avut revela]ia adev\rului. (...) Am avut o
revela]ie oarecum mistic\ citind Constitu]ia din
1936 a Uniunii Sovietice”; „Negurile pe care o
propagand\ bolnav\ le rev\rsase asupra lumii
noastre se risipeau, soarele r\s\ritului biruie
balaurul îndoielilor mele. În acela[i timp sbuciumul
meu sufletesc ren\[tea, c\ci proiectam întocmirea
aceasta nou\ din R\s\rit asupra poporului meu”
(p. 294). „M\ adresez – scria Sadoveanu în 1946
– tuturor acelora care socot c\-[i iubesc neamul,
tuturor celor ce s-au socotit [i se socotesc democra]i.
C\ci o lumin\ nou\ se revars\ din R\s\rit” (p.
292). Adev\rul, oricât de dureros, este urm\torul:
un mare scriitor precum Sadoveanu a devenit,
f\r\ s\-l fi for]at nimeni în acest sens, un
propagandist zelos al regimului sovietic. Extensia
acestuia urma a fi instalat\, prin alegerile fraudate
din noiembrie 1946, în România, iar în anii cei
mai crânceni ai totalitarismului, când închisorile
politice au fost pline, omul m\runt Sadoveanu
a avut parte de toate onorurile noului regim.

c azul lui C\linescu este ceva mai
complicat, dar nu pentru c\ marele
critic n-ar fi avut zelul lui Sadoveanu,

ci fiindc\ acomodarea cu regimul nu a fost pe
baz\ de reciprocitate. C\linescu a f\cut tot ce
„trebuia”, în direc]ia serviciului „credincios”,
numai c\, oricât de mic s-a dovedit omul predispus
la compromisuri, critica lui estetic\ era atât de
impun\toare, încât ea nu putea fi „radiat\” din
sistem decât odat\ cu eliminarea lui din Universitate.
C\linescu nu putea r\mâne la Catedr\ pentru
a ]ine cursuri studen]ilor, chiar dac\ articolele
lui „pe linie” semnalau obedien]a. Riscul
„contamin\rii” tinerei genera]ii era prea
mare. Personalitatea c\linescian\ era atât de
puternic\, încât simpla comparare cu unii dintre
noii profesori devenea strivitoare pentru ace[tia
din urm\ [i „în\l]\toare” pentru autorul Istoriei
din 1941. 

În cartea Anei Selejan se pot vedea îns\
nu numai „cronicile optimistului” ini]ializate în
1955 în „Contemporanul”, ci [i texte ale lui C\linescu
scrise [i publicate din 1944 în periodice conduse
chiar de el. „Optimismul” de dup\ 1955 a fost,
evident, unul conjunctural [i deloc blamabil,
având în vedere faptul c\ regimul comunist se
instalase deplin la noi, ocupând tot, iar C\linescu
fusese scos de la Catedr\ [i pus pe o linie „moart\”.
În schimb, textele din anii 1944-1949 din „Tribuna
poporului”, „Lumea”, „Na]iunea” arat\ piruetele
uimitoare ale unui intelectual care, cu numai
câ]iva ani înainte, î[i publicase Istoria la Funda]ia
Regal\ pentru Literatur\ [i Art\. „Tribuna
poporului”, cu num\rul 1 pe 15 septembrie
1944, este „primul cotidian nou ap\rut ([i nu
reap\rut) în România, dup\ evenimentele din
august. Scînteia, chiar, va ap\rea câteva zile mai
târziu, în 19 septembrie” (p. 144); iar directorul
ziarului, C\linescu, semneaz\ articolul-program.
Urmeaz\ o intens\, frenetic\ activitate publicistic\,
prin care marele critic, sesizând noul curs al
istoriei, se arat\ foarte sever, ironic, mu[c\tor
cu reprezentan]ii partidelor istorice. Ace[tia
reprezint\ trecutul, de care C\linescu se desparte
râzând, alergând pentru a se încolona în slujba
noului regim: „colhozul nu e str\in firii poporului
român”, „Tr\iasc\ mare[alul Stalin!”... Era
oare în 1944-1948 C\linescu un intelectual idealist
[i cu capul în nori, care nu [tia ce f\cea?

Excelent documentat\ [i cu bune, în general,
nuan]\ri critice, cartea Anei Selejan este un
instrument de lucru [i de orientare într-o
problematic\ delicat\ [i dificil\.
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o carte are sens
numai dac\,
citind-o, te

reg\se[ti în ea, [i a[a se
întîmpl\ cu volumul Lorenei
Stuparu, la origine o tez\
de doctorat despre teoria
simbolului în gîndirea lui
Mircea Eliade. Str\b\-
tînd-o, m-a izbit gradul de
regres în care „omul modern“
(un eufemism pentru insul
sterp a c\rui minte a fost
netezit\ de pecinginea
mediatic\) se complace în
compara]ie cu modul de
tr\ire pe care Eliade, un
adept înr\it al ideii c\ via]a
are rost numai sub adierea
sacrului, îl propune în opera
sa. De aceea, în tomul Lorenei
Stuparu te reg\se[ti sub
forma unei umilin]e: î]i
dai seama cît de jos ai ajuns
fa]\ de exigen]a de la
în\l]imea c\reia Eliade
judec\ destinului uman.

Regresul st\ în pierderea unui tip de
sensibilitate pe care îl putem numi lapidar „sim]ul
sacrului“. Este ca alterarea al c\rei deznod\mînt
st\ în [tergerea unui fel de a te bucura de am\nunte:
ochiul alunec\ peste lucruri f\r\ a mai avea puterea
de a le distinge emana]iile subtile, iar aten]ia,
pierzîndu-[i prospe]imea, se reduce la pîlnia
cinic\ a judec\]ii pragmatice. {i astfel, în locul
unor elemente care mocnesc de for]e ascunse, te
întîmpin\ evantaiul inert al unor obiecte pe care
le judeci sec, cu un lic\r pragmatic-pecuniar.
Rezultatul e o sleire l\untric\ prin împu]inarea
aten]iei pe care o d\ruie[ti lumii. Te ui]i în jur
[i nu mai tresari, c\ci peste minte s-a depus cocleala
rece a interesului. Nici o surpriz\ ivit\ din ruperea
rutinei nu mai are darul de a-]i stîrni luarea-
aminte.

La gîndul coclelii insolente ajungi urm\rind
cele trei trepte pe care omul, în concep]ia lui
Eliade, î[i duce crucea zilelor. Cea dintîi e felia
profan\ a existen]ei în regim de idio]enie s\tul\.
E condi]ia prozaic\ a cet\]eanului modern, sigur
pe sine în privin]a certitudinilor cu care î[i m\soar\
soarta. În capul unui asemenea ipochimen nu
exist\ îndoieli, dubii sau nesiguran]e, de unde [i
aplombul cu care tr\ie[te [i moare f\r\ s\ priceap\
o clip\ rostul pentru care a trebuit s\ fac\ umbr\
p\mîntului. De prisos s\ amintesc c\ mul]imea
ipochimenilor în con[tiin]a c\rora nici un ideal
nu a pîlpîit vreodat\ dep\[e[te trei p\trimi din
popula]ia globului. Este regatul lui homo phreaticus,
omul freatic, c\zut sub pragul de lumin\ a sacrului,
aidoma unei ape freatice care curge pe dedesubtul
sensurilor. În ochii specimenului, a tr\i înseamn\
a consuma la propriu materia lumii.

a doua treapt\ e rangul cult al
intelectualului cu ifos estetic, genul
de r\sf\]at a c\rui inteligen]\ m\run]e[te

lumea dup\ criteriile bunului-gust. De data aceasta,
norma pragmatic\ a insului meschin e înlocuit\
cu rangul scrobit al omului de cultur\. Aici p\[im
în regatul lui homo aestheticus, al fandositului
înzestrat cu iscusin]a de a pl\smui forme pl\cute.
C\-i filosof, critic sau artist, zeul c\ruia îi bate
m\t\nii poart\ numele de „frumuse]e“. E frumosul
din arte, din scrieri sau din gîndire. E frumosul
privit ca o valoare unic\ a c\rei autonomie nu
poate fi uzurpat\ de nimeni. În jurul acestei valori
se învîrt facult\]ile obediente: talent, sim] critic,
gust artistic, capodoper\ etc. Butaforia acestui
imperiu e atît de mig\los croit\ încît ea singur\
poate ]ine locul unei religii, de aceea în od\jdiile
ei vezi cum ofician]ii (arti[tii în vog\) î[i încruci[eaz\
pa[ii cu enoria[ii (publicul admirator) în cursul
unui ritual laic, al c\rui nume generic, pe cît de
blajin pe atît de g\unos, este „actul de cultur\“:
gest de împ\rt\[ire liturgic\ închinat zeului
(frumosul). În ochii lui homo aestheticus a tr\i
înseamn\ a-[i desf\ta intelectul, pe seama
pl\smuirilor iste]e.

Treapa a treia e cea a zbaterii înl\untrul
unei con[tiin]e religioase, [i se subîn]elege c\
acum c\lc\m în regatul lui homo religiosus. De

data aceasta, criteriul pragmatic [i norma estetic\
sunt subordonate unei vederi strîmbe, care
r\stoarn\ perspectiva, o vedere potrivit c\reia
nici un lucru nu este ceea ce pare a fi, caz în
care cau]i mereu un temei bizar în spatele eviden]elor

imediate. Temeiul bizar se nume[te „sacru“, [i la
el nu po]i ajunge decît prin dou\ facult\]i: prin
credin]\, dac\ te ajut\ soarta s\ ai predispozi]ii
de ordin evlavios, [i prin fler, dac\ e[ti suficient
de profund ca s\ intuie[ti c\ ordinea miraculoas\
a universului nu se poate ivi din „evolu]ia materiei“.

Flerul e o intui]ie afectiv\, un soi de presim]ire
obscur\ gra]ie c\reia po]i percepe emana]iile
nefire[ti ce vin spre tine dinspre oameni. Spre
deosebire de gust, a c\rui ]int\ obsesiv\ e frumosul,
flerul depisteaz\ undele de zbatere a spiritului.
În plus, în cazul intelectualilor c\rora nici o religie
nu le-a surîs sub unghiul crezului (articolul de
credin]\), în care au v\zut o bazaconie arhaic\
cu neputin]\ de acceptat ra]ional, în cazul lor
flerul poate ]ine loc de credin]\. Chiar dac\ nu
crezi într-un zeu, îi po]i m\car adulmeca „radia]ia
de fond“ pe care a l\sat-o în urm\.

Ce leag\ între ele cele trei trepte urc\toare
(profan-estetic-religios) este o contradic]ie r\spicat\
în sens univoc. Cu alte cuvinte, dialog propriu-
zis între cele trei paliere nu poate avea loc, cel
pu]in nu de jos în sus, c\ci freaticul habar nu are
de tr\irea estetic\, cum nici de fr\mînt\rile
religiosului nu are [tire. Pe de alt\ parte, nici
intelectualul estet nu d\ doi bani pe tr\irea în
evlavie. {i atunci dialogul se petrece de sus în jos,
c\ci cel care a ajuns la credin]\ (sau fler) a str\b\tut
implicit primele trepte, ceea ce înseamn\ c\, avînd
amintirea lor, le poate ridica în con[tiin]\, pe
cînd ceilal]i resping zbaterea mistic\ sub motivul
pueril c\, dac\ ei nu [tiu de ea, se cheam\ c\ ea
nu exist\.

s ingurul argument prin care insul cu
aplecare religioas\ îi poate îndupleca
pe rivali poart\ numele de „simbol“.

Putînd fi interpretat oricum [i oricînd, în manier\
oligofren\ sau cu str\lucire ini]iatic\, simbolul
e ca o oglind\ care ia chipul celui care prive[te în
ea. Pentru insul mediocru din categoria freatic\,
simbolul va juca rol de semn pragmatic, pentru
estetul cu fandoseli culte va întruchipa o
crea]ie ciudat\, iar pentru credinciosul cu priviri
strîmbe va fi poart\ c\tre lumea de dincolo. {i
astfel, simbolul e liantul ce poate aduce armonie
în mijlocul unor tabere aflate în necurmat
conflict. 

Apologia pe care Mircea Eliade o face
simbolurilor aduce cu devo]iunea unui
intelectual care, sim]ind c\ î[i pierde credin]a
(cum s\ nu ]i-o pierzi cînd r\t\ce[ti prin
toate religiile lumii în chip de cercet\tor
„obiectiv“?), caut\ s-o suplineasc\ prin exercitarea
flerului. Cine are fler se poate apropia de simboluri
cu un gen de aten]ie de care ra]iunea nu e în stare
[i de care, în al doilea rînd, credin]a nu are nevoie,
c\ci ea se afl\ deja acolo unde flerul vrea s\ ajung\:
în lumea pe care simbolurile le sugereaz\ într-o
form\ pe care ra]iunea nu o poate în]elege. Tocmai
de aceea efortul de a descifra simboluri nu e un
snob joc intelectual, un soi de dezlegare perspicace
de enigme vetuste, ci act de tr\ire în care c\l\uza
e chiar sentimentul sacrului.

{i acum cade accentul de gra]ie pe care
Eliade ]ine neap\rat s\-l pun\ în definirea sacrului.
Spre deosebire de evolu]ioni[ti, care v\d în sacru
plea[ca desuet\ a unei supersti]ii anacronice,
Eliade prive[te sacrul ca pe un element indispensabil
al con[tiin]ei. Altfel spus, sacrul nu este un stadiu
în istoria con[tiin]ei, ci un element în structura
ei. Ai fire de om, ai încurcat-o: indiferent c\
vrei sau nu, în tine pîlpîie stihia sacrului. Cum?
Sub forma unui sentiment pe care freaticul îl
înlocuie[te cu pl\cerea sim]urilor, iar estetul cu
reac]ia de gust (pl\cerea estetic\). Între aceste
pl\ceri, care sînt ireductibile între ele, doar simbolul
poate fi un ambasador eficace. Însu[irea uimitoare
a simbolului e c\ împrumut\ forma min]ii de
care se love[te: poate insufla tr\ire hedonist\,
poate provoca delectare artistic\ sau poate culmina
în înfiorare mistic\. Poate fi jir pentru porci,
desf\tare pentru fandosi]i sau cutremurare pentru
apuca]i. Dup\ ma]ul în care intr\, fermentul
simbolic poate fi digerat în felurite chipuri. 

Iat\ principala nuan]\ cu care am r\mas
din cartea Lorenei Stuparu: c\ simbolurile î[i v\d
de drum peste capul oamenilor, indiferent de cît\
în]elegere se bucur\ din partea lor. Un volum
onest [i minu]ios, în care te reg\se[ti sub
forma unei umilin]e, c\ci e[ti silit a recunoa[te
c\, pendulînd între obtuzitatea vesel\ a insului
freatic [i morga suficient\ a estetului autonom,
poarta religioas\ ]i se închide în nas, de unde [i
neputin]a de a mai vorbi despre simboluri cu
u[urin]a inspirat\ cu care o f\cea Mircea Eliade.


Lorena Stuparu,
Simbol [i recu-
noa[tere la
Mircea Eliade.
S e m n i f i c a ] i i
religioase, po-
litice [i estetice,
Editura Institutu-
lui de {tiin]e Politice
[i Rela]ii Interna-
]ionale „Ion I. C.
Br\tianu“, Bucure[ti,
2017, 274 pag.
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12 r omanul Dama de cup\ încheie o
tetralogie a Basarabiei urbane din
ultima jum\tate de secol. Primele

dou\ volume ale ciclului – Înainte s\ moar\ Brejnev
(2007) [i T\râmul lui Sa[a Kozak (2011) – radiografiau
anatomia social\ a lui homo sovieticus, în intimitatea
unui imaginar restrictiv, de extrac]ie r\s\ritean\.
Ultimele dou\ romane propun tot atâtea scenarii
contrafactuale: Iar diminea]\ vor veni ru[ii (2015),
cum spune [i titlul, era distopia unei lumi
libere de r\suflarea imperiului, iar recentul Dama
de cup\ prezint\ apocalipsa societ\]ii basarabene.
În cel din urm\ roman, Iulian Ciocan nu mai
aglomereaz\ apoteotic resursele narative. Prefer\
exploziile mici pe parcurs, laolalt\ cu gr\bite
renun]\ri la personaje – niciodat\ cu remu[c\ri
auctoriale –, derulând pe repede-înainte deznod\minte.
Aproape fiecare scen\ de dup\ dezl\n]uirea
infernului î[i are victimele ei. Mor]ile-instantanee. 

Dama de cup\ este sfâr[itul unei istorii
mozaicate, ce coincide cu biografia autorului:
debutat\ în anii [aptezeci, de la copilul Iulian,
din primul roman, la scriitorul-în-impas Iulian
Iord\chescu la cincizeci de ani, din ultimul –
ambii, la fel ca alte personaje, fiind fragmente
reflexive ale autorului. 

Dac\ v\ întreba]i cumva de ce mai exist\
birouri ale Europei Libere la Chi[in\u, noul roman
contrafactual semnat de Iulian Ciocan v\
poate edifica. Dama de cup\ continu\ a[adar
radiografia de la homo sovieticus la omul tranzi]iei
cu accente purgatoriale. Înclinându-se tot mai
hot\rât spre infern. De ast\ dat\, declicul
contrafactual porne[te de la despic\tura trotuarului
din fa]a palatului unui ciocoi-func]ionar.
Încet, dar sigur, banala cr\p\tur\ devine o pr\pastie
ce înghite bun\ parte din Chi[in\u; mai întâi
ca o fiin]\ vie ce devor\ selectiv p\c\to[i, apoi,
tot mai fl\mând\, pe oricine. În romanul precedent,
Marcel Pulbere se întorcea de la studiile din
România pentru a fi acuzat kafkian de atitudine
antistatal\, în vreme ce fostul profesor de latin\,

Nicanor Turturic\, nu credea s\ tr\iasc\
(re)invadarea definitiv\ a Republicii dinspre
R\s\rit. Procesul literaturii, la propriu, din
jurul romanului semnat de Pulbere, are
în Dama de cup\ analogii cu proiectele

abandonate ale lui Iulian Iord\chescu. Semn
c\ nimic nu mai e posibil, nici m\car condamnarea

absurdist\ a existen]ei. Dup\ sfâr[itul kafkian
al individului, urmeaz\ doar sfâr[itul absolut. 

Îns\ Iulian Ciocan propune un antidot
la orice tip de apocalipse: politicianismul. Exist\
atâta exasperare în Dama de cup\, încât nu
mai e loc nici de fric\, temeri sau alte traume
totalitare. Probabil c\ cititorii vor resim]i cel mai
acut nu povestea apocalipsei, cât exasperarea
satirei sociale din acest roman. Ea este neînduplecat\
[i nu iart\ pe nimeni. Migreaz\, de pild\, în Dama
de cup\, [i personaje luate `n t\rbac\ în c\r]ile
anterioare, precum poetul Liviu Bescheriu – ]inta
predilect\. De aceea, autorul ucide cu v\dit\
satisfac]ie personajele, ca un Iehova care vrea cu
tot dinadinsul s\ termine cu istoria unei lumi
murdare, f\r\ speran]\. 

Scenariul e gogolian: Nistor Polobok (un
fel de Victor Tanas din T\râmul...) împarte cu
primarul Denis Cartof mita autoriza]iilor din
Chi[in\u, pân\ ce o privire în iadul c\scat în fa]a
casei faraonice îi dezv\luie f\râma de umanitate.
Ca s-o recâ[tige, avertizat de-o vr\jitoare, acest
„rege de pic\” începe un amplu proces de smerenie
colectiv\. Vinov\]ia oniric\ devine real\, iar
avertismentele lui, ignorate, cap\t\ inflexiuni

apocaliptice. Speran]a st\ în aflarea
„damei de pic\”, una dintre numeroasele
femei defavorizate din via]a lui de mah\r
al tranzi]iei, identificat\ în ziarista
Natalia Mereacre. Numai c\ lumea,
ca în parabolele biblice, nu crede o iot\.
Pân\ e prea târziu. Sufocat de blestemul
Casandrei [i bântuit de remu[c\ri,
Polobok renun]\ la lume sperând c\
astfel o va salva. Îns\ gestul lui nu trece
mai departe de bezna unei gropi fructificat\
politicianist. R\mâne în sarcina filosofilor
[i scriitorilor s\ valorifice momentul.
Pentru Ion Jizdan, odat\ cu apari]ia
gurii de infern, lucrurile sunt limpezi:
Moldova nu e defel spa]iu mioritic, cât

„un spa]iu ciudat-miraculos”,  „un soi de
basm”. La fel cum pensionarul Vladislav Selihov
crede c\ ora[ul nu e întâmpl\tor Sodoma Republicii
[i a[a mai departe. Cert e c\ istoria se pierde în
vârtejul fantasmagoric, c\ci numai astfel se mai
poate g\si un sens lumii contemporane din
Moldova. Cel pu]in Iulian Ciocan pare încredin]at
în solu]ia realismului magic-absurdist: dac\ celei
mai crunte dintre realit\]i nu i se poate da un
sens, atunci numaidecât ]ara nu a fost niciodat\
(sub)istorie, cât un basm negru, uitat de cet\]eni
fantomatiza]i de tranzi]ie [i manipularea sistematic\.

c a structur\, Dama de cup\ este format
tot dintr-o sum\ de nara]iuni
independente, cu u[oare intrigi

generale [i reveniri ale protagoni[tilor. Ca la
Eugen Barbu, din Groapa, sau la Daniil Harms,
ele pot fi citite autonom, cu sens individual,
participând la întreg ca fragmente de via]\
microsocial\. A[a încât, romanele lui Iulian Ciocan
pot fi citite ca un barometru social-psihologic
al Moldovei contemporane. În T\râmul lui
Sa[a Kozak (2011), protagoni[tii credeau c\
tranzi]ia nu face decât s\ prelungeasc\ era sovietic\,
denaturându-o. Nu altfel se derulau mentalit\]ile
[i în filmul romanului de acum trei ani. 

Dama de cup\ las\ deoparte incertitudinile
[i solu]iile providen]iale, ar\tând certitudinea.
Nu mai exist\ ezit\ri, nici în c\ut\rile romanului
perfect ale scriitorilor-personaje, nici în privin]a
identit\]ii. Doar jocuri politice, abil manipulate
de Marele Oligarh „cu mutr\ de cimpanzeu” [i
de cel\lalt politicianism, al unioni[tilor, cu nimic
mai prejos. Octavian Condurache din T\râmul...–
ca alt\dat\ Pulbere – alter-ego-uri ale autorului
se reg\sesc în Dama de cup\ în Iulian Iord\chescu;
el se viseaz\ „un fel de Zeu al nara]iunii”, care
g\se[te în absorb]ia ora[ului spre m\runtaiele
p\mântului exact subiectul marelui s\u roman
nescris despre r\ul tranzi]iei. Nu mai departe de
un „ghemotoc mistic”. Iulian Ciocan nu mai este
Cronicarul tranzi]iei, ci cronicarul Apocalipsei.

În Dama de cup\, nu societatea stigmatizeaz\
inchizitorial fic]iunea, cât nevestele. Apocalipsa,
aici – ca la recenta distopie semnat\ de Marius
Oprea (Neasemuita istorie a Imperiului român
de r\s\rit, 2017) –, e una domestic\. A[a zi-
când, scriitorul nu mai e un infractor, cât un
so] f\r\ inspira]ie, subjugat de monotonia c\sniciei
[i de dictatura so]iei. În comun, to]i ceilal]i
protagoni[ti-scriitori (din ciclul romanesc) au
visele premonitorii. Le fel, blocajele [i renun]\rile
facile. 

Persist\ monotonia domestic\, infidelit\]ile,
erotismul ca moned\ de schimb [i compensa]ie
a neîmplinirii. Dar [i muta]iile spontane, psihotice:
Vasile P\v\lache nu salveaz\ soacra când
blocul este înghi]it de groapa-infern, iar problema
con[tiin]ei o rezolv\ f\când pe liderul spontan
al mi[c\rii revolu]ionare anti-Prim\rie, la fel cum
bibliotecarul Smochin\ se las\ ispitit la b\trâne]e
de mirajul politicii. Încolo, episoadele cu personaje
fugitive prezint\ tot atâtea sfâr[ituri în h\ul
c\scat în Chi[in\u. Iulian Ciocan nu las\ nicio
[ans\ convertirii. Chi[in\ul este laolalt\ Sodoma
[i Gomora: tartorul oligarh [i cel din infern nu
se deosebesc prin nimic, femeile sunt la fel de
impure ca b\rba]ii lor etc. Ideea este c\ to]i sunt
vinova]i. Deloc întâmpl\tor, când Polobok se las\
cuprins de gesturi filantropice, naratorul înt\re[te
c\ „]icnitul de Polobok manifesta un altruism pe
care oamenii «normali» îl uitaser\ cu des\vâr[ire”.
Una peste alta, povestea coruptului f\r\ umanitate
metamorfozat în nebunul care spune adev\rul
ne situeaz\, a[a cum precizeaz\ naratorul,
„într-un Stalker moldovenesc”. 

` n c\r]ile anterioare, lumea crepuscular\,
rezistent\ ca o bacterie la orice triumf
etic [i moral, nu f\cea altceva decât s\

paraziteze, convulsiv sau melancolic, între dou\
epoci la fel de amorale. Lumea în deriv\ permanent\
nu era nebun\, cât bolnav\, iar agonia ei se stabiliza
numai în oferta corup]iei. În Dama de cup\ o
g\sim încremenit\ chiar la bazele unei societ\]i
f\r\ speran]\. De aceea, citim acum solu]ia.
Roman teatral al apocalipselor mici [i mari, Dama
de cup\ încheie un ciclu romanesc [i anun]\, f\r\
îndoial\, reinventarea lui Iulian Ciocan. 
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` nainte de a g\si un r\spuns la întrebarea dac\ oamenii au vreun
rost pe p\mânt, Andrei Mure[anu, personajul [i, în acela[i timp,
purt\torul de cuvânt al lui Eminescu, descrie situa]ia din  lume.

Totul este alc\tuit pentru binele oamenilor. Ca [i Leibniz, Andrei Mure[anu
pretinde c\ tr\im dac\ nu într-o lume perfect\, oricum, în cea mai bun\
dintre lumile posibile:

„Orbirea? nep\sarea?... Nevinovat’ orbire/ Cât de frumos [i-anume
tocmit-a a lui fire!/ Creat-a lupul aprig el pentru mielul blând,/ Carne cu
ochi creat-a el pentru cel fl\mând,/ Natura-i fericire [i ve[nic e în pace –/
{i leul [i cu taurul de mult stau s\ se-mpace –/ Iar omul ce-i f\ptura aleas\,
are-anume/ Un creier [i un suflet – pentru dureri în lume;/ Ce simpl\
nep\sare, nevinovat’ orbire,/ Concordie etern\, un rai de fericire.”

Retorica elogierii lumii sun\ totu[i, parc\, fals, divinitatea ([i cititorii)
tresar la un moment dat, întrebându-se dac\ nu cumva poetul persifleaz\
teza binelui universal:

„ – Dar nu – ce zic? Tu blastemi, poete... Cat\ bine/ C\ci lumea e
creat\ anume pentru bine./ N-o spun aceasta popii [i c\r]ile lor vechi,/ De
mii de ani nu sun\ legenda în urechi?” 

Treptat, pân\ [i divinitatea trece de partea poetului [i devine ironic\:
„Nu vezi tu, c\ virtutea g\se[te-a ei r\splat\,/ R\splat\ ce de oameni

[i cer e-nvidiat\?/ R\splat\ prea frumoas\: un giulgiu [i patru scânduri./.../
{i- atunci... atuncea popii vorbit-au foarte drept:/ De[ert\ciuni sunt toate,
când moartea ]i-i în piept.”

Apologia armoniei lumii, f\cut\ de Leibniz în singura lucrare
publicat\ în timpul vie]ii – Teodiceea, 1710 – a fost comb\tut\ cu verv\
satiric\ [i sarcasm, cu mai bine de dou\ sute de ani înaintea lui Eminescu,
de Voltaire, în romanul s\u pedagogic Candide sau Optimismul, din 1759.
Un personaj din acest roman, dr. Pangloss, supranumit caraghios-emfatic
„cel mai mare filosof al sfântului Imperiu Roman”, este de un optimism
ridicol (ceea ce, de altfel, i-a [i adus notorietatea).

Putem spune c\ Eminescu reconstituie în monologul lui Andrei
Mure[anu o lupt\ de idei purtat\ cu secole în urm\ [i face s\ triumfe
înc\ o dat\ scepticismul. Chiar dac\ nu profeseaz\ un ra]ionalism
vulgar ca Voltaire, concep]ia lui despre lume, ca [i influen]a exercitat\
asupra sa de Schopenhauer, coincid într-o mare m\sur\ cu luciditatea
distrug\toare de iluzii a iluministului francez.

Dup\ ce, în monologul lui Andrei Mure[anu, este descris\ r\spl\tirea
cu s\r\cie [i suferin]\, parc\ în b\taie de joc, a celor care lupt\ [i chiar se
sacrific\ pentru binele oamenilor, urmeaz\ enumerarea avantajelor pe
care le au „cei r\i”. Este o nou\ ocazie pentru Eminescu de a se dezl\n]ui
ca pamfletar:

„Dar s\ vedem acuma în lungi secolii t\i/ Ce crud\ r\spl\tire p\strat-
ai celor r\i?/ Omoar\ fericirea unui popor, i-alung\./ A veacurilor pace
pe vreme îndelung\/ {i e[ti erou... Fii mândru, închipuit, dar cat\/ Ca
nimeni s\ ating\ fiin]a îngâmfat\,/ Atunci ai sim] de-onoare. Dispre]uie[te
via]a,/ Înclin\-te de sara [i pân\ diminea]a,/ Trufa[ule obscure – te
crede sfânt [i-ales,/ Un om din alt\ carne f\cut – [i cu eres/ Poporul se-
nchina-va chiar la a tale oase./ Învie, m\gule[te tu patimi du[m\noase,/
Invidia [i ura boteaz\-le virtu]i,/ Nume[te brav pe gâde, iste]i pe cei astu]i,/
Din patimi a mul]imii f\ scar\ de m\rire/ {i te-or urma cu to]ii în vecinic\
orbire./ C-o fraz\ lingu[e[te de[ert\ciunea lor,/ Din risipite roiuri
atunci faci un popor./ Fii dinainte sigur, la rele el urma-va,/ Cu sânge [i
cenu[e p\mântul pres\ra-va./ Fere[te-te de una... S\ te fereasc\ cerul/ Ca-
ntr-un moment de-uitare s\ li spui adev\rul.../ Te-or r\stigni pe cruce, te-
or huidui cu pietre,/ Vor risipi cenu[a iubitei tale vetre,/ {i te vei stinge
mizer... de nimenea j\lit.../ Nu vezi ce drept e astfel? Ce bine e-mp\r]it/
P\mântul – Pro[ti de-o parte, de alta cei [ire]i./ {i patimelor rele ace[tiia
dau pre].../ Nu merit\ n\tângii s\ fie st\pâni]i/ Sau pentru o idee s\ fie
ei jertfi]i?”

Eminescu este, ca de obicei, radical în mizantropia sa. El se îndep\rteaz\
de întrebarea ini]ial\ – dac\ merit\ ca un om ales s\ se sacrifice pentru
binele colectivit\]ii – [i demonstreaz\ cu tot mai mult\ vehemen]\ c\
umanitatea a ajuns la un fel de echilibru ecologic jalnic („pro[ti de-o parte,
de alta cei [ire]i”) pe care un om ales n-ar putea decât s\-l perturbe.
Demonstra]ia se transform\ repede într-un rechizitoriu devastator.  Pân\
la urm\, Eminescu face din poem un arunc\tor de fl\c\ri cu care incendiaz\
orice reprezentare idealizat\ a omenirii:

„Invidioas\, crud\, de sânge însetat\/ E omenirea-ntreag\... o ras\
blestemat\,/ F\cut\ numai bine spre-a st\pâni p\mântul.../ C\ci
r\ut\]ii sale îi datore[te-avântul/ Ce l-a luat pe scara fiin]elor naturei./
Aceasta este taina în sufletul f\pturei.../ Ce plan adânc!... ce minte ! ce ochi
e colo sus!/ Cum în s\mân]a dulce a patimei a pus/ Puterea de via]\... Astfel
frumosul plan/ Un an de îl descarc\, l-încarc\ iar alt an/ Spre vecinic\-
mplinire... {i în ureche-mi bate:/ C\ sâmburele lumii e-eterna r\utate !!”

Pân\ aici, monologul lui Andrei Mure[anu este mai degrab\ discurs
decât poem. Despre crea]ie liric\ se poate vorbi abia în secven]a urm\toare,
în care poetul îl glorific\ pe Satan [i descrie cu spirit vizionar ac]iunea
lui malefic\ asupra a ceea ce a creat Dumnezeu:

„În glasu-adânc al stranei/ Voi mesteca legenda cea veche a Satanei
O, Satan! geniu mândru, etern, al desper\rii,/ Cu geam\tul t\u aspru ca
murmurele m\rii... / Pricep acum zâmbirea ta trist\, vorb’ amar\:/ C\ «tot

ce e în lume e vrednic ca s\ piar\».../ Tu ai smucit infernul ca s\-l arunci
în stele,/ Cu cârduri uria[e te-ai în\l]at, rebele,/ Ai scos din r\d\cine marea
s-o-mpro[ti în soare,/ Ai vrut s-arunci în chaos sistemele solare.../ {tiai c\
r\utatea etern\-n ceruri tron\,/ C\ secole n\tânge cu spaim\ o-ncoron\!/
O, de-a[ vedea furtuna c\ stelele desprinde,/ C\-n cer talazuri nalte de
negur\ întinde,/ C\ prin acele neguri demoni-n stoluri zboar\/ {i lumea
din adâncuri o scutur\ u[oar\/ Ca pleava... Cerul cu sorii lui decade,/ T\rînd
cu sine timpul cu miile-i decade,/ Se-nmormânteaz\-n chaos întins f\r\
de fine,/ C\zând negre [i stinse surpatele lumine./ Neantul se întinde/
Pe spa]iuri de[erte, pe lumile murinde./ V\zându-te strigare-a[ de-un dor
nebun cuprins:/ «M\rire ]ie Satan, de trei ori ai învins!»”

Eminescu îl înnobileaz\ pe diavol, face din el un r\zvr\tit romantic
împotriva unui univers de o fals\ m\re]ie. Departe de a fi o for]\ distructiv\
oarb\, Satan are o concep]ie: „tot ce e în lume e vrednic ca s\ piar\”. {tiu
cum ar combate teologii aceast\ idee, dar trebuie s\ ne amintim c\ întreaga
tirad\ are regim de poezie, nu de ideologie. Mereu se confund\
planurile în discutarea crea]iei literare a lui Eminescu. Poetul nu îl sl\ve[te
cu adev\rat pe Satan, ci d\ curs, cu o mare for]\ expresiv\, indign\rii
sale împotriva modului cum e alc\tuit\ lumea. Satan este pentru el doar
un mijloc de exprimare.

Într-un acces de furie paroxistic\, Eminescu tr\ie[te în imagina]ie
formidabila dezl\n]uire a unor for]e malefice îndreptate împotriva
universului: „Tu ai smucit infernul ca s\-l arunci în stele,/ Cu cârduri uria[e
te-ai în\l]at, rebele,/ Ai scos din r\d\cine marea s-o-mpro[ti în soare,/
Ai vrut s-arunci în chaos sistemele solare...”

„Ai scos din r\d\cine marea s-o-mpro[ti în soare” – ce imagine
apocaliptic\!

Prin intermediul lui Andrei Mure[anu, Eminescu m\rturise[te c\
î[i dore[te s\-l vad\ pe diavol înving\tor în lupta cu imperiul celest: „O,
de-a[ vedea furtuna c\ stelele desprinde,/ C\-n cer talazuri nalte de negur\
întinde,/ C\ prin acele neguri demoni-n stoluri zboar\”. Nu este o blasfemie,
ci un moment de mare poezie. Nici în filmele horror de azi n-o s\ g\sim
o reprezentare atât de plastic\ a sfâr[itului lumii. 

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu

andrei mure[anu
(a doua parte 
a monologului)

istorie literar\
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n -am avut ocazia s\ ajung de prea multe
ori în „]ig\nie“, cum i se spunea în copil\ria
mea. S\ intru în casele, în apartamentele

de acolo. Prima dat\, de neuitat, s-a întâmplat cu
câ]iva ani în urm\. M-am dus în zon\ s\ caut o fat\ de
la ]ar\, Persida, Sida, cred. Terminase zece clase, ca mul]i
pro[ti, [i o mai flendurise prin satul ei vreo doi ani
pân\ s\ dea de mine. De fapt, m-am pomenit cu
maic\-sa într-o zi la u[\: 

– N\[icule, pupa-]-a[ t\lpile… 
Mai întâi, \[tia de la ]ar\ se g\sesc, cumva-

cumva, rud\ cu tine. Na[i, fini, veri de plop, ceva. Sida
a b\trân\ venea direct din evul mediu, dup\ îmbr\c\minte[i
dup\ vorb\; coborâse, parc\, de prin tablourile ruse[ti,
alea vechi; acolo mai vedeai, f\când focul pe sub vreo
aplec\toare, personaje înfofolite în cârpe ca ea.

A sunat la u[\ – eu m\ trezesc la 12h, tocmai
îmi b\usem cafeaua – [i m-a luat cu n\[icule. Mi-au
trebuit ni[te minute ca s\ în]eleg cine este. 

– Hai, intr\...
Nu-mi aduceam aminte cum se nume[te, dar

am comandat pe mobil, la restaurantul din col], dou\
pizza [i dou\ salate. Am mâncat [i ea mi-a povestit,
printre pauze mari [i mici, ce mai face cutare sau
cutare din capul satului, oameni necunoscu]i, sau ce a vorbit ea pe tren cu
o femeie care mergea la Constan]a. Altfel, se tot uita pe mas\; am anun]at-
o c\ renun]asem de vreo cinci ani la pâine. În frigider, b\tea vântul, ca
de obicei; aveam doar o conserv\ Bonduelle, porumb fiert. I-am desf\cut-
o [i pe aia.

Apoi, am citit dou\ ceasuri bune, cât a dormit ea în fotoliu;
a]ipise, pe nea[teptate. Se dezlipea tapetul de pe pere]i, a[a de tare sfor\ia
Sida-mam\. În acest r\stimp, am recuperat câteva imagini: locuia, împreun\
cu fata ei, într-o c\su]\ d\r\p\nat\, pierdut\-n câmp. Nu le vedea nimeni
niciodat\. {i nu g\seai familie mai s\rac\ pe coclaurile alea. 

Pe de alt\ parte, pentru \[tia de la ]ar\ care vin la tine s\-i aju]i, tu
e[ti [i medic [i avocat [i profesor universitar [i director sau cel pu]in [ef de
personal pe la toate societ\]ile din Bucure[ti. Stau cu mâinile în poal\ pe
marginea canapelei, dar p\streaz\ un bun contact vizual – se uit\ cu încredere
în ochii t\i: ai tu rela]ii, rezolvi tu cumva problema. Bucure[tenii (aici îl includ
[i pe unchiul meu preferat) au, bineîn]eles, o continuare pe române[te în
leg\tur\ cu treaba asta, una la care eu nu achiesez: „Las\ c\, în general,
to]i \[tia vin cu mâna-n fund...“ 

A[adar, Sida-mam\ sus]inea c\ nu [tiu care dintre ai mei îl botezase
pe nu [tiu care dintre ai ei (?!), mai demult asta, pe la vreo 1910 etc.;
gata, am în]eles. Fata ei n-avea de lucru. N-a primit-o nimeni pe nic\ieri.
Bun, nici nu c\utase:

– … P\i, unde s\ caute, n\[icule?! 
– A[a e, unde s\… Dar ce [tie s\ fac\?... 

– Face orice... 
– Orice... Da. Orice înseamn\ nimic. 
– … A[a e, n\[icule, da’ face orice!! 
Mai mult n-am putut s\ scot de la ea. Fata – înalt\, sub]iric\, urâ]ic\

[i proast\ cu cr\ci; singura ei calitate: un fund bombat, ca de negres\.
Am angajat-o într-un mic institut de cercet\ri. Curier, adic\ la m\tur\. 

OK, pân\ aici. Câteva luni mai târziu, m-am dus în zon\ s\ o caut pe
fat\, Persida, cred. Î[i tr\sese un tip de vârsta ei, mic [i blond sp\l\cit, pe unde-l
g\sise, care lucra din când în când. Dar ea, fata, nu mai avea loc de munc\.
Institutul fusese comasat, mutat, ra[chetat; jum\tate din oameni, afar\.

Nu mi-am l\sat ma[ina la distan]\, lâng\ o intersec]ie animat\, a[a
cum s-ar fi cerut, ci m-am avântat motorizat în marea de blocuri. O
bun\ parte a cartierului, cea dinspre lanurile de porumb, era format\
din tot felul de magherni]e; nu avea str\zile asfaltate sau pietruite, nici
canalizare. Pe atunci credeam în ce spunea televiziunea român\. C\tre
inima cartierului, imobile turtite, patru iataje, de un cenu[iu mocirlos;
se scufundau f\r\ grab\ în p\mânt, printre mun]ii de gunoi care le
înconjurau. Speram c\ aleile sunt circulabile; am întors numai de dou\
ori. Puradeii populau din bel[ug mormanele de mizerii aruncate de la
ferestre, a[a c\, pân\ la urm\, am nimerit blocul Persidei. Care nu ie[ea
din peisaj: de-a lungul cl\dirii, gr\mezile uria[e de gunoi urcau în valuri
pân\ aproape de primul etaj.

Ea locuia sus, mi-a f\cut semn cu mâna de la trei.
Ce putea s\-]i cad\-n cap?... Tampoane.
Pe scar\ te lua cu ame]eal\ de la mirosuri. Am intrat în garsonier\

sau în ce era. P\[eai direct în camer\. În fa]\, f\r\ u[\, o chicinet\ de un
metru pe un metru: re[ou din anii ’60, cinci farfurii, ni[te c\ni. Înc\perea,
doi’[pe metri, poate, fereastra pe peretele opus u[ii; un pat dezarticulat,
o m\su]\ joas\ [i un singur scaun. Pe lâng\ fereastr\, ajungeai la toalet\
– o chestie de un metru pe un metru, spate în spate cu „buc\t\ria“…
Pauperitate arhitectural\ socialist\, ca s\ zicem ca-n reviste.

Nu m-am a[ezat.
– Ia, zii, fata mea, cum e treaba?
– P\i, v-a spus mama…
– Daaa… Mi-a spus ceva… Te-au dat afar\.
– P\i…
Purta doar un tricou portocaliu, lung pân\ pe la, pân\ spre jum\tatea

coapsei. Am încercat s\ vorbesc pe limba ei:
– În]eleg… Acu[a, de, cum s\ spun, s-a dat careva la tine?
A ridicat din umeri [i s-a dus spre fereastr\. Perdeaua era scurt\,

pân\ în dreptul pervazului. S-a aplecat ca s\ se uite în afar\ – dup\ ma[ina
mea, probabil. {tia ea bine cartierul. Chilo]ii, de un alb incert, cei mai buni,
probabil, pe care-i avea. Altfel, oh là là…

Super!
M-am dus [i-am luat-o delicat de mân\. Bun, dar ea s-a întors [i,

gata, direc]ia buc\t\rie.
– Nu mai e nici cafea, s-a auzit de acolo.

Am vrut s\ v\d ce face. Ea, vioaie, a dat fugu]a
la fereastr\. Aplecat\ a[a cum trebuie peste pervaz:

– Poate… dori]i un ceai.
{i, peste cinci secunde, iar din chicinet\:
– V\ rog s\ lua]i loc… Unde vre]i… {i, cu angajarea,

poate m\ ajuta]i… v\ rog…
Nu m-am a[ezat.
– M\ rogi tu… da’ depinde [i de tine…
Ne-am mai flendurit a[a amândoi între buc\t\rioar\

[i fereastr\. Degeaba. Fugea... Purtam ni[te pantoloni
crem, sub]iri, de in. Mi-am dat seama c\ o s\-i p\tez
dracului de tot.

{i m-am enervat:
– Ce faci, m\?!... Ce tot te fâ]âi de colo pân\ colo?!
– Îmmm…
Pân\ la urm\, a r\mas acolo la fereastr\, cu tetra

\ia albi pe ea; îi ]inea zdrav\n cu o mân\, nu cumva
s\-i dau jos dintr-o mi[care rapid\. Se uita la ma[in\,
aplecat\ pe fereastr\ [i ridicându-se u[or în vârful
picioarelor. Pentru elasticitate.

E drept, nici eu nu i-am tras în jos. De afar\
urcau, valuri, valuri, ni[te miesme greu se imaginat. Se
f\cuse [i mai cald, de aceea transpiram; eu, care nu
transpir niciodat\. De pe alei, copii ]ipau ca din gur\

de [arpe. Î]i venea s\ crezi c\ lumina te orbe[te.
– S\ te ui]i tu la ma[in\, i-am spus.
– M\ uit.
… Apa nu curgea, hârtie igienic\ nu avea. Mi-a turnat dintr-o canistr\

de plastic deasupra WC-ului. Pe urm\, cât s\ m\ zvânt pu]in, am fumat
o ]igare a[ezat pe pat. Ea se uita pe fereastr\ mai departe. {tiam pozi]ia.

– Bine, i-am spus. V\d ce pot s\ fac.
Am coborât, m-am urcat în ma[in\ [i am plecat. Da, am dat-o dracului

cu angajarea ei cu tot.
Oricum, plimbarea asta pân\ în cartierul Ferentari m-a adus în

pragul unor revela]ii, ca pe Tennessee Williams. Revela]ia 1 – credeam
c\ am dat peste o frigid\ (corolar: bine ai venit în clubul colec]ionarilor)…
2. Revela]ia eternit\]ii – Ehe, mi-a strigat la prima intersec]ie o ]iganc\
b\trân\ pe care n-am vrut s-o pl\tesc s\-mi ghiceasc\ viitorul, degeaba
fugi, o s\ vii iar dup\ ea!... {i revela]ia 3 – principiul lucrului bine f\cut,
varianta Murphy: bine faci, nasol g\se[ti!

Acum m\ duceam în cartier cu alte scopuri. Nu-[i mai zicea Persida,
ci Persa. Când s\ ajung, primesc un SMS de la altcineva: LEM (Loi de
l’Emmerdement Maximum), gen condimentele din mâncarea de fiecare
zi: nici o substituire nu d\ rezultate ca lumea…

Aici trebuie s-o a[tept, în parcajul de la Liberty Mall. La radio,
Hor\ din caval cântat\ la vioar\. Mioritic. Autorul melodiei, Corbescu,
ne anun]\ c\ afar\ este var\ [i urmeaz\ cântecul Zi de iarn\. {tie. Are [i
o fat\ frumoas\ cu el în studio, liceanc\.

Apare Persida/Persa într-o ma[in\ tare. Coboar\ o clip\ s\ se uite
pe unde m\ aflu. Este foarte sub]ire, foarte înalt\, bine echipat\ – o v\d
prin portier\... Trage chiar lâng\ mine:

– |[tia vor s\ te dea afar\ de la ziar.
– Ce spui?!
– Afar\!
– P\i…
– Nici un p\i… Afar\!
Zâmbesc:
– Fata mea, stai a[a, c\…
– Ascult\ bine comanda la mine… Fiindc\ nu-]i spun de dou\ ori!

Redactorul-[ef vrea s\ te dea afar\! }i-a f\cut un referat beton în acest sens.
Scoate o coal\ de hârtie [i-mi cite[te:
– Uite: De la opinci, la constanta lui Hubble.
Hopa, [tie s\ citeasc\, îmi trece prin minte. Cite[te corect!...
Clar:
– |sta este titlul… {i treaba continu\ a[a: Articolul de fond al unui ziar expune

punctul de vedere al redac]iei jurnalului respectiv fa]\ de un eveniment de actualitate
de o importan]\ incontestabil\. Iar cine spune articol de fond spune viziune asupra
lumii sau – epoca oblig\! – brand identitar. Prezentate în acest fel, lucrurile par
teribil de simple. Totu[i, prin p\r]ile astea, ale noastre, de lume, no]iunea de
eveniment capital înscris în actualitatea extrem\ este ceea ce am putea numi un
subiect abscons. A[ fi tentat s\ spun c\ pare mai important s\ scrii, de exemplu,
despre Dragobete, mare s\rb\toare româneasc\ – de[i, în treac\t fie spus, este
de origine slav\ (etimologia fiind o dovad\ clar\) –, sau despre nu [tiu ce obicei de…

– Gata, gata… 
– Ascult\ aici: … obicei de a te târâi dureros în genunchi jur-împrejurul

nu [tiu c\rui edificiu, decât de a-]i pune întreb\ri despre subteranele
politice [i psiho-sociologice ale valului mediatic f\r\ precedent, deferlant,
al hastag-urilor sosite în binom #toarn\-]i porcul – # toarn\-]i scroafa…
Ca [i cum cineva ar dori s\ ne arunce un fel de v\l peste ochi…

– Oh, là… Dar de unde [tii tu toate chestiile astea?! am întrebat-o,
stupefiat. Eu i le-am dat doar redactorului-[ef… |sta este editorialul meu,
urmeaz\ s\ apar\ mâine!

– Iar \sta în care m\ vezi tu este BMW-ul redactorului-[ef.
M-am uitat, pierdut, peste ma[inile din parking:
– … BMW, pe dracu!... E un Audi TT!
– Oh, are mai multe ma[ini în garaj. Când am plecat de diminea]\

am luat din grab\ TT-ul… M\car de asta te-ai prins... Oricum, a[az\-te
convenabil [i uit\-te bine, pe fereastr\… la ma[in\!

Mi-am aruncat din nou privirile peste parcajul Liberty. {i aici
mi-a venit dintr-odat\ în minte un tablou bulg\resc de la Ruse, din muzeul
de art\ de acolo…

Putea s\-mi vin\-n cap Arlechinul de Corneliu Baba, tot de la
Ruse Art Gallery. Da.

(fragment dintr-un roman în curs de apari]ie)

Aurel Maria Baros

arlechino
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este un reper cronologic pe care
se cuvinte s\ trecem cu un fel
de cursor imaginar; acest joc de
„înainte-înapoi” nu este deloc
gratuit. A pune cursorul pe acest
an – de care, loc comun deja, ne
desparte fix un secol – înseamn\
a-l în]elege mai bine.

De altfel, cea mai mare
parte a materialelor care compun

cel de-al patrulea dosar tematic pe care îl propune în acest num\r
revista România literar\ s`nt efecte posibile [i necesare ale unor
mi[c\ri de cursor care au ca punct fix anul 1918. Cu alte cuvinte, ceea ce
se cuvine s\ nu ne refuz\m s\ vedem în leg\tur\ cu ceea ce a fost
înainte, dar [i dup\ 1918 – îns\ în leg\tur\ foarte strîns\ cu acest an – se
subsumeaz\ unor teme majore pentru istoria noastr\. Iat\, foarte concis,
despre ce este vorba.

a.Ce s-a întîmplat cu acei (mul]i) oameni care au avut un rol decisiv
în Marea Unire, dar [i în Unirile (+Basarabia; +Bucovina) care au precedat
momentul de la 1 decembrie 1918? Ce destin au avut unii dintre – le putem
spune a[a, nu este o exagerare – P\rin]ii Fondatori ai României Mari,
moderne? Întreb\rile imediat  de mai sus merit\ s\ fie puse, iar r\spunsurile
la ele – pe care le [tim, dar care nu ne fac pl\cere deloc – trebuie s\ fie
afirmate r\spicat. Chiar dac\ miezul acestor întreb\ri este unul foarte
delicat, adev\rul, [i nu ocolirea lui, ne poate face mai puternici [i mai
responsabili. Sighet – [i acum, Memorialul de la Sighet, ca depozitar
extraordinar al unei memorii istorice traumatizante – reprezint\ o
parte esen]ial\ din r\spunsurile de care, sugeram mai sus, avem nevoie.
Cîteva decenii dup\ 1918, prin politic\ de stat, prin decizie oficial\ cu
alte cuvinte, în România se omoar\ sau se mutileaz\ (suflete[te [i, adesea,
la propriu) oameni foarte importan]i care au f\cut posibil\ Marea
Unire. Ceea ce se întîmpl\ atunci, în timpul [i cu girul guvern\rilor
comuniste, în a doua parte a secolului trecut, nu reprezint\ deloc normalitatea
în istoria noastr\ – [i acest fapt nu trebuie s\ fie ocolit, ci spus [i repetat,

ca parte a unei pedagogii etice teribile, dar atît de necesare.  
b.Cînd ducem, de asemenea în sus, acest cursor imaginar – la

distan]\ mare de 1918 – vom ajunge, dac\ vom paria pe istoria onest\
desigur, [i la anul 1968, atunci cînd Marea Unire este rescris\ [i reinterpretat\,
inclusiv cu un fastuos scenariu pentru marele public, în cheie comunist\.
Mul]i dintre cei care au f\cut Marea Unire au fost umili]i sau – e un
fapt, nu o interpretare – uci[i de comuni[ti în închisorile acestora; la
semicentenar, lideri ai comuni[tilor, complici ai celor care i-au ucis pe
unii dintre fondatorii României Mari, pretind c\ s`nt continuatorii marelui
proiect de unificare na]ional\. Povestea semicentenarului, condensat\ [i
foarte echilibrat\,  în pagina 7 a acestui dosar tematic.

c.Mi[c\rile de cursor imaginar s`nt foarte utile [i pentru distan]ele
mici, apropo de 1918. Analizele liniilor directoare ale economiei României
Vechiului Regat [i ale economiei României Mari spun  foarte mult despre
ce era cu adev\rat acum un secol (plus/minus cî]iva ani) ]ara noastr\.
Bogdan Murgescu, un excelent istoric al economiei, între altele, este ghidul
ideal printre cifre, direc]ii de ac]iune, op]iuni de politici publice [i, desigur,
mituri na]ionale m\gulitoare care trebuie luate cu mult\ pruden]\.

d.Nu în ultimul rînd, ([i) istoria parlamentar\ din anii ultimi ai
Primului R\zboi Mondial ad\ug\ mult sens [i (poate) acurate]e
imaginii care se vrea a fi cît mai aproape de realitate cu privire la ceea ce
s-a întîmplat în România acum un secol. {i anume, în acest sens, al istoriei
legislativului: o ]ar\ cu un Parlament în pribegie (între 1916 [i 1918) la Ia[i,
dar [i în Rusia. Exist\ memorii, note, relat\ri relevante despre acest interval
– [i pe unele dintre acestea le men]ion\m [i noi, în suplimentul de fa]\.

Cursorul imaginar ne poate duce, desigur, [i c\tre declara]ii
pline de patos. Consemn\m una dintre acestea – urmare a deciziei
basarabenilor de a se uni cu România Vechilui Regat. În documentul
Sfatului }\rii care statueaz\ acest deziderat  se spune, între altele, c\
„în România tuturor românilor, regimul curat democratic este asigurat
pe viitor”. Anul acestei declara]ii optimiste: 1918. Cursorul nostru imaginar
ne spune c\, în realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate chiar [i (sau
mai ales) în leg\tur\ cu viitorul [i cu „regimul curat democratic”... 

 Cristian P|TR|{CONIU
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Prezent\m îîn mmaterialul dde ssintez\ ddin
aceaste ppagini, ffoarte ssuccint, pprofilul aa 112
personalit\]i –– ppolitice, mmai aales –– ccare aau aavut
contribu]ii mmarcante lla MMarea UUnire ddin 11918.
De aasemenea, rrezum\m cce ss-aa îîntâmplat ccu aace[[tia
atunci ccând aau ffost aaresta]i [[i jjudeca]i dde rregimurile
comuniste ((din RRomânia, ddar [[i ddin UURSS). 

Iuliu HHossu (1885-1970)
Episcop greco-catolic de Gherla (din 1917)

[i apoi de Cluj-Gherla (din 1930), militant pentru
Unire, este cel care a citit la 1 decembrie 1918 la
Alba Iulia „Proclama]ia de Unire cu }ara”. Mem-
bru al Consiliului Dirigent, a f\cut parte din
delega]ia care a prezentat Hot\rârea de Unire
Regelui Ferdinand, la Bucure[ti. Senator de drept
în Parlamentul României. Dup\ Dictatul de la
Viena r\mâne în Transilvania ocupat\ de horthy[ti,
protestând în numeroase rânduri împotriva
represiunii la care era supus\ popula]ia româneasc\,
dar [i cea evreiasc\, de c\tre autorit\]ile maghiare.

Arestat la 28 octombrie 1948, va r\mâne
privat de libertate timp de 20 de ani, trecând prin
diverse închisori [i locuri de domiciliu obligatoriu.
Între 25 mai 1950 [i 4 ianuarie 1955 a fost închis
împreun\ cu al]i 50 de preo]i [i episcopi greco-
[i romano-catolici în penitenciarul Sighet. I s-
a stabilit apoi domiciliu obligatoriu pe termen
nelimitat, întâi la M\n\stirea Ciorogârla, apoi
la M\n\stirea C\ld\ru[ani. Grav bolnav, a murit
la 28 mai 1970 la spitalul Colentina din Bucure[ti.
În martie 1969 Papa Paul al VI-lea îl declarase
cardinal „in pectore” al Bisericii Catolice.

Ion MMihalache (1882-1963)
Înv\]\tor, militant pentru unirea tuturor

românilor, a luptat în Primul R\zboi Mondial,
fiind decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. În
perioada ianuarie-martie 1918, f\când parte din-
tr-o unitate special\ format\ din înv\]\tori [i
profesori, ajunge în Basarabia, unde a dus o
intens\ activitate prounionist\. Dup\ Unire, Ion
Mihalache înfiin]eaz\ Partidul }\r\nesc, care
prin fuziunea cu Partidul Na]ional din Transilvania
formeaz\ în 1926 Partidul Na]ional }\r\nesc.
Mihalache particip\ în guvernele din anii 1928-
1933 ca ministru al Agriculturii [i ministru de
Interne. Împreun\ cu Iuliu Maniu se opune
dictaturii regale [i Frontului Rena[terii Na]ionale,
când PN} este dizolvat. Dup\ r\zboi se opune
sovietiz\rii ]\rii, fiind arestat în iulie 1947, dup\
înscenarea de la T\m\d\u, [i condamnat în
noiembrie la munc\ silnic\ pe via]\. Dup\ regimul
exterminator din penitenciarele Gala]i [i Sighet
este transferat în 1955 în arestul Ministerului de
Interne, unde refuz\ orice fel de tranzac]ie cu
anchetatorii. Transferat în închisoarea de la
Râmnicu S\rat, moare, la 5 martie 1963, dup\

16 ani de deten]ie, la vârsta de 81 de ani.

Iuliu MManiu (1873-1953) 
Organizator [i participant la Marea Adunare

de la Alba Iulia care a proclamat la 1 decembrie
1918 Unirea Transilvaniei cu România. A fost apoi
ales pre[edinte al Consiliului Dirigent (guvernul
de tranzi]ie al Transilvaniei pân\ la 4 aprilie 1920),
frunta[ al Partidului Na]ional Român, pre[edinte
al Partidului Na]ional }\r\nesc (din 1926), pre-
[edinte al Consiliului de Mini[tri (1928-1930).
Între 1938 [i 1944, se manifest\ ca ferm opozant
fa]\ de regimurile de esen]\ totalitar\ ce s-au
succedat în fruntea ]\rii: autoritarismul car-
list, legionarismul [i dictatura militar\ a lui Anto-
nescu. Joac\ un rol important în preliminariile
[i actul de la 23 august 1944, devenind ministru
f\r\ portofoliu în primul cabinet S\n\tescu. Dup\

preluarea puterii  de c\tre comuni[ti la 6
martie 1945, ace[tia [i-au propus distrugerea lui
Iuliu Maniu [i a PN}, considera]i ca principal
obstacol în calea comuniz\rii României. În iulie
1947, partidul este scos în afara legii,  iar
Maniu, Mihalache [i ceilal]i conduc\tori sunt
aresta]i, judeca]i [i condamna]i. În etate de
aproape 75 de ani la data arest\rii, Maniu este
condamnat, la 11 noiembrie 1947, la temni]\ grea
pe via]\ pentru „înalt\ tr\dare [i spionaj în
favoarea anglo-americanilor”. Este întemni]at
întâi în penitenciarul Gala]i, iar din august
1951 la Sighet. Aici va fi exterminat la 5 februarie
1953 [i aruncat într-o groap\ anonim\.

În Occident, s-a aflat despre moartea lui
Maniu abia în octombrie 1955. Radio „Europa
Liber\” a redat atunci emo]ia profund\ pe care
aceast\ veste a trezit-o în str\in\tate. Paul Reynaud,
fost prim-ministru al Fran]ei, spunea: „Figura
lui Iuliu Maniu se înal]\, ca una din cele mai
m\re]e, printre rezisten]ii Europei. Maniu a fost
unul dintre creatorii Na]iunii Române. A
luptat întreaga via]\ pentru libertatea popoarelor.
A pierit odat\ cu libertatea”.

Ion FFluera[ (1882-1953) 
Lider al Partidului Social Democrat din

Transilvania, membru al Consiliului Dirigent al
Transilvaniei (1918-1920), pre[edinte al Confe-
dera]iei Generale a Muncii (1926-1938).

A fost re]inut timp de 3 luni, în 1945, de
c\tre autorit\]ile comuniste pe motiv c\ a r\spândit
„manifeste interzise”. A fost rearestat în iunie
1948 [i condamnat la 15 ani temni]\ grea
pentru „crim\ de înalt\ tr\dare”. A murit în
închisoarea Gherla la 7 iunie 1953.

Alexandru LLapedatu (1876-1950)
Istoric transilv\nean stabilit la Bucure[ti.

În ianuarie 1918, aflat la Odessa, este cofondator
al Comitetului Na]ional al românilor emigra]i
din Austro-Ungaria, organism care va deveni o
platform\ prounionist\. Membru al delega]iei
române la Conferin]a de Pace de la Paris. În
perioada interbelic\ a fost parlamentar în
toate legislaturile [i ministru în mai multe guverne.
Pre[edinte al Academiei Române (1935-1937),
membru fondator, al\turi de Ioan Lupa[, al
Institutului de Istorie din Cluj (1920). 

A fost arestat în noaptea de 5/6 mai
1950. A decedat în penitenciarul Sighet la 30
august 1950. Avea 74 de ani.

Alexandru BBaltaga (1861-1941)
Preot, deputat al Sfatului }\rii din partea

preo]imii basarabene. A fost membru al Comitetului
Eparhial din Chi[in\u [i reprezentant în Congresul
Na]ional Bisericesc al B.O.R.
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45 de nume
Aceasta este lista celor 45 de personalit\]i

prezentate în Expozi]ia „Genera]ia Unirii,
victim\ a represiunii comuniste” de la
Memorialul Sighet: Pantelimon Halippa;
Alexandru Baltaga; Constantin Bivol; Vladimir
Bodescu; Teodosie Cojocaru; Ion Codreanu;
Luca {tirbe]; Vasile Gafencu; Ion Pelivan;
Ion Ignatiuc; Emanoil Cateli;  Teodor Neaga;
{tefan Botnarciuc; Nicolae Secar\; Pantelimon
Sinadino; Grigore Turcuman; {tefan Balamez;
Teodor Uncu; Daniel Ciugureanu; Ion Nistor;
George Grigorovici; Dori Popovici; Sever
Bocu; Coriolan B\ran; Mihai Popovici; Iuliu
Maniu; Iuliu Hossu; Silviu Dragomir;
Ioan Lupa[; Ilie Laz\r; Aurel Vlad; Gheorghe
Popp; Onisifor Ghibu; Zenovie Pâcli[anu;
Emil Ha]ieganu; Iosif Jumanca; Iuliu Moldovan;
Sever Dan; Rudolf Brandsch; Hans Otto
Roth; Ion Fluera[; Alexandru Lapedatu; Ion
Mihalache; Gheorghe Br\tianu; Henri Cihoski.

Marii Uniri 
[i regimul comunistoamenii 
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Arestat la 31 august 1940, la vârsta de 
79 ani, a fost acuzat c\ „în anul 1918, având o
atitudine du[m\noas\ fa]\ de Rusia Sovietic\,
a participat activ în cadrul Sfatului }\rii [i a votat
pentru înstr\inarea Basarabiei de Rusia Sovietic\
[i pentru unirea ei cu România”. 

A fost deportat în Kazan, unde a decedat
la 7 august 1941 în spitalul regional al ora[ului.

Constantin BBivol (1885-1942)
Deputat al Sfatului }\rii. În 1919 a fost

ales deputat în Parlamentul României. Primar
al localit\]ii basarabene Coste[ti (1925-1926).

Arestat la 25 august 1940 de c\tre autorit\]ile
sovietice, a fost acuzat c\ a desf\[urat activit\]i
antisovietice [i a votat actul Unirii Basarabiei
cu România. A decedat în timpul anchetei, la
12 martie 1942, în spitalul închisorii nr. 4 din
ora[ul Cistopol (R.A.S.S. T\tar\). Drept cauz\
a decesului a fost trecut: „subnutri]ie [i colit\”.  

La 16 iulie 1990 a fost reabilitat.

Dorimedont PPopovici (1873-1950) 
Jurist, între octombrie - noiembrie 1918

a fost vicepre[edinte al Consiliului Na]ional
Român din Bucovina, apoi membru al guvernului
provizoriu al Bucovinei, ministru pentru problemele
Bucovinei (aprilie - decembrie 1921; martie 1926
- iunie 1927). 

A fost arestat în noaptea de 5/6 mai 1950
de organele Direc]iei Regionale a Securit\]ii din
Sibiu. A decedat la 12 iunie 1950, la vârsta de 77
de ani, în penitenciarul Sighet.

George GGrigorovici (1871-1950) 
Membru fondator al Partidului Social-

Democrat din Bucovina, deputat în Parlamentul
austro-ungar înainte de 1918, a militat pentru
unirea Bucovinei cu România. Pre[edinte al CC
al PSDR (1936-1938).

Dup\ instaurarea regimului comunist,
liderii social-democra]i, care se pronun]aser\
în 1921 contra transform\rii mi[c\rii social-
democrate în partid comunist, printre care a
fost [i Grigorovici, au fost aresta]i. A murit în
închisoarea V\c\re[ti la 18 iulie 1950.

Emil HHa]ieganu (1878-1959)
Membru al Consiliului Dirigent al Transil-

vaniei, frunta[ al Partidului Na]ional Român
[i apoi al P.N.}., ministru al Muncii, S\n\t\]ii
[i Ocrotirilor Sociale, apoi ministru de stat,
reprezentând Transilvania, în guvernele na]ional-
]\r\niste. Din ianuarie pân\ în noiembrie 1946
ministru f\r\ portofoliu, reprezentând P.N.}.,
în guvernul Petru Groza.

Arestat pentru „activitate P.N.}.” la 6
noiembrie 1948, a fost condamnat la 3 ani închisoare
pentru „sabotaj”. ~ntemni]at la Sighet pe timp
de 36 luni, conform Deciziei M.A.I. num\rul
638/1951; pedeapsa majorat\ cu 60 luni, conform
Deciziei M.A.I. num\rul 671/1953. Eliberat la 15

iunie 1955.
Iosif JJumanca (1893-1949) 
Membru al Partidului Social Democrat

din Transilvania, membru al Consiliului Na]ional
Român Central (1918) [i al Consiliului Dirigent
al Transilvaniei (1918-1920), deputat în Parlamentul
României. În 1921 s-a pronun]at împotriva ader\rii
Partidului Socialist Român la Interna]ionala a

III-a. 
Arestat de autorit\]ile

comuniste, a murit la Jilava
în 1949.

Pantelimon HHalippa
(1883-1979)

Publicist [i om politic,
vicepre[edinte (1917) [i
pre[edinte (1918) al Sfatului
}\rii de la Chi[in\u, promotor
al Unirii  cu România,
ministru al Basarabiei în
mai multe guverne de dup\
1918, ministru al Lucr\rilor
Publice, al Comunica]iilor,
al Muncii, S\n\t\]ii [i
Ocrotirilor Sociale, senator
[i deputat (1918-1934),
membru corespondent al
Academiei Române (1918). 

Arestat în 1950 [i
întemni]at la Sighet f\r\
a fi judecat, a fost predat
în 1952 autorit\]ilor sovietice,
care l-au condamnat la
25 ani munc\ silnic\. A fost
readus în ]ar\, fiind de ast\
dat\ închis la penitenciarul
Gherla pân\ în 1957.

Precizare: Aceast\ sintez\ a fost realizat\
cu ajutorul decisiv al Memorialului Victimelor
Comunismului [i al Rezisten]ei Sighet, în mod
aparte cu contribu]ia Centrului Interna]ional
de Studii asupra Comunismului din cadrul acestui
Memorial.  Întreaga noastr\ gratitudine doamnelor
Ana Blandiana, Virginia Ion [i Ioana Boca pentru
sprijinul acordat.

Pîn\ cînd s\ devin\ închisoarea-etalon pentru cei mai de seam\
reprezentan]i ai elitelor României, imediat dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial,
închisoarea de la Sighet a avut [i alte destina]ii: ini]ial, a fost un loc de deten]ie
pentru de]inu]ii de drept comun, iar mai apoi, cu prec\dere în vremea Primului
R\zboi Mondial [i a celui de-al Doilea, a fost destinat\ mai ales de]inu]ilor
politici, fie ei revolu]ionari polonezi, preo]i ai bisericilor na]ionale sau dezertori
din armata maghiar\ (români, dar nu numai). Pentru aproximativ 2 ani (între
1948-1950), la Sighet au fost închi[i elevi, studen]i [i ]\rani din mi[c\rile de
rezisten]\ transilv\nene. Între mai 1950 [i iunie 1955, închisoarea de la
Sighet a urcat la statutul de „maxim\ siguran]\”, aici fiind adu[i, în deplin
secret, aproximativ 200 de fo[ti mini[tri, parlamentari, ziari[ti, militari, episcopi

[i preo]i. Dintre ace[tia 54 au murit, ei fiind înmorm`nta]i în locuri secrete [i înc\
neidentificate. Între 1955 [i 1975, închisoarea a redevenit una de drept comun.

Majoritatea personalit\]ilor care au contribuit la Marea Unire din 1918 [i care au fost închise
au avut leg\tur\ [i cu aceast\ teribil\ închisoare politic\ a comunismului autohton.

Pe parcursul anului centenar 2018, la Muzeul Memorialului
Victimelor Comunismului [i al Rezisten]ei de la Sighet
(http://www.memorialsighet.ro/) poate fi vizitat\ Expozi]ia
„Genera]ia Unirii, victim\ a represiunii comuniste”.

Pe cele 28 de panouri ale expozi]iei sunt prezentate, în
limbile român\ [i englez\, 45 de personalit\]i marcante pentru
procesul de unificare a Basarabiei, Bucovinei [i Transilvaniei
cu Vechiul Regat, personalit\]i care, apoi, au fost victime ale
regimului comunist.

Aceast\ expozi]ie este o continuare a proiectului „Genera]ia
Unirii exterminat\ în Gulagul românesc”, ini]iat în anul 2005
de c\tre Romulus Rusan, directorul Centrului Interna]ional de
Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet.
Cele 22 de studii de caz ale „Genera]iei Unirii exterminat\ în
Gulagul românesc” au fost prezentate mai întâi sub forma unei
expozi]ii itinerante, deschis\ la Paris (2006) [i Bucure[ti
(2007), transformat\ apoi în 2007 în expozi]ie permanent\ în
cadrul Muzeului Memorial Sighet. În decembrie 2011, o copie a
expozi]iei a fost donat\ Muzeului Na]ional al Unirii din Alba Iulia.
În 2007, de asemenea, prezent\rile din „Genera]ia Unirii exterminat\
în Gulagul românesc” au fost publicate în Cronologia [i geografia
represiunii comuniste din România. Recens\mântul popula]iei
concentra]ionare (1945-1989) (Funda]ia Academia Civic\, 2007),
apoi în „Raportul final” al Comisiei Preziden]iale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste.

Expozi]ia „Genera]ia Unirii, 
victim\ a represiunii comuniste”

La Sighet

Alexandru
Baltaga

Constantin
Bivol

Dorimedont
Popovici

Emil 
Ha]ieganu

George
Grigorovici

Ion 
Fluera[

Ion 
Mihalache

Iosif
Jumanca

Iuliu 
Hossu

Pantelimon
Halippa

Alexandru
Lapedatu

Iuliu 
Maniu



C.P.: CCum vvorbe[te eeconomia uunei ]]\ri ddespre aacea ]]ar\ [[i ddespre iistoria
ei? SSau, lla cce bbun iistoria eeconomic\?

B.M.: Economia este cea care, în mare m\sur\, determin\ limitele
posibilit\]ilor de ac]iune ale unei societ\]i. Fernand Braudel spunea c\
economia determin\ posibilul [i imposibilul pentru societate în întregul ei.
În mare m\sur\, economia poate fi judecat\ fie prin structura ei, ceea ce
înseamn\ s\ mergem pe o analiz\ detaliant\, fie în mod sintetic – prin indicatori
macroeconomici care s\ încerce s\ sintetizeze performan]a economic\ [i
m\sura în care economia produce resurse pentru societatea pe care o deserve[te. 

C.P.: DDar ssingur\ eeconomia sspune mmulte ddespre oo ]]ar\ [[i ddespre iistoria
ei?

B.M.:Poate s\ spun\ foarte multe. În acela[i timp, nu trebuie s\ uit\m
faptul c\ economia este încastrat\ în societate [i interac]ioneaz\ cu multe
alte subsisteme sociale, cu aspecte culturale, cu aspectul politic, cu
probleme legate de infrastructura unei societ\]i. A[adar, sunt multe alte
componente care, într-un fel, determin\ [i posibilit\]ile performan]ei economice
[i sunt, în acela[i timp, influen]ate de calitatea economiei. 

C.P.: LLa ffel, lla nnivel dde llinii ddirectoare: cce sspune eeconomia RRomâniei
de aacum uun ssecol?

B.M.: Riguros exact, economia de acum fix un secol era una foarte mult
influen]at\ de desf\[urarea Primului R\zboi Mondial. Erau condi]ii de r\zboi,
iar economia se resim]ea considerabil – fie c\ o privim pe cea a Vechiului
Regat, fie c\ ne uit\m la teritoriile române[ti care ]ineau de Austro-Ungaria
sau chiar de Rusia. Peste tot erau probleme foarte mari. Condi]ia de economie
fr\mântat\ [i lovit\ de r\zboi se men]ine, desigur, [i dup\ 1918. Pe de o parte,
r\zboiul a însemnat c\ o bun\ parte din for]a de munc\ a fost deturnat\
pentru nevoile specifice armatei; lipsa unei p\r]i mari din for]a de munc\ a lovit
îndeosebi agricultura, [i acest lucru a fost cu atât mai grav cu cât acest sector avea
o pondere mare în structura economiei române[ti. Pe de alt\ parte, r\zboiul a
generat mari probleme financiare, deficite pe care România, ca [i alte state
care nu mai reu[eau s\ fac\ fa]\ nevoilor, le-a acoperit prin emisiune de moned\
[i deci prin infla]ie. De asemenea, r\zboiul a însemnat distrugeri materiale
considerabile, deci pierderi nete de avu]ie na]ional\. Ei bine, în aceste condi]ii,
termenul de „economie fr\mântat\“ poate s\ par\ un cuvînt mult prea blând.
Pe lâng\ pierderile economice nete, au fost [i elemente de dezorganizare a
circuitelor economice; este, de fapt, un cumul teribil, cu impact major. Doar
un exemplu, dar pregnant: pîn\ la r\zboi, România Vechiului Regat fusese o
economie care valorifica la export mult din produc]ia de cereale [i de petrol.
Rela]iile economice de acest tip fuseser\, în bun\ m\sur\, întrerupte chiar din
timpul neutralit\]ii – pentru c\ grosul exporturilor se f\cea pe mare, iar Imperiul
Otoman a interzis trecerea prin Strâmtori a unor nave care ar fi dus m\rfuri
statelor cu care se afla în r\zboi, precum Marea Britanie, Fran]a, Belgia sau Italia.
Cantitativ, exporturile române[ti s-au pr\bu[it înc\ din perioada neutralit\]ii;
intrarea în r\zboi a agravat [i mai mult o situa]ie care era deja extrem de
grav\. 

C.P.: EEram, ccum sse sspunea, ccu mmîndrie ppatriotic\, „„grînarul EEuropei“?
Chiar eera RRomânia aa[a cceva?

B.M.: Ra]ional, argumentat, aceasta este o expresie care nu are acoperire
în fapte. A fost, pe aceast\ tem\, o demonstra]ie f\cut\ acum vreo dou\ decenii
de domnul Victor Axenciuc, „patriarhul“ cercet\rilor de istorie economic\ din
România. La rîndul meu, am reluat aceast\ tematic\ [i ceea ce avem de pus pe
masa discu]iei nu confirm\ deloc un asemenea mit. Am m\surat ponderea
exporturilor române[ti în importurile ]\rilor din Europa Occidental\, în
ansamblul lor, [i în consumul Europei Occidentale, în ansamblul s\u. Suntem
departe de a fi fost „grînarul Europei“; ponderea indicatorilor mai înainte
men]iona]i este foarte mic\. În anii de maximum pentru exporturile
noastre de atunci, ponderea a fost de cel mult 12-13% din importurile occidentale,
per ansamblu, [i mult mai pu]in din consum, pentru c\ occidentalii consumau
[i produc]ia lor proprie. Pe orice indicator decent, nu reiese c\ am fi fost
„grînarul Europei“; niciodat\ nu am fost cel mai mare exportator de cereale
din Europa. Este adev\rat c\ o parte însemnat\ din produc]ia intern\ era
exportat\, dar aceasta este cu totul altceva. 

C.P.: AAcum uun ssecol, RRomânia eera oo ]]ar\ bbogat\ ssau aaceasta eeste uuna
dintre nnumeroaselor pproiec]ii ddin sseria „„cum nne-aar ffi ppl\cut ss\

fim“?
B.M.: Bog\]ia unei ]\ri este un aspect relativ. Din

anumite puncte de vedere, România avea, desigur,
unele resurse naturale. Teoria economic\ mai nou\ este
destul de rezervat\ cu privire la impactul pozitiv al

abunden]ei resurselor naturale; e într-atât de rezervat\
încât în unele lucr\ri recente se folose[te chiar un

concept care se cheam\ „blestemul resurselor“.
Nu e cazul s\ punem îns\ în ace[ti termeni
discu]ia despre România [i resursele ei de
acum un secol. E drept: aveam petrol, mult
mai mult decît marea majoritate a ]\rilor

europene. Aveam, de asemenea, un p\mânt
destul de fertil, în termeni tehnici vorbind.

Mai erau resurse de p\duri, resurse minerale
etc. S\ spunem c\ st\team destul de bine,
la baz\. Destul de bine, dar f\r\ s\ fie
un exces, o abunden]\ de resurse. 

Marea problem\ îns\ ]ine de interven]ia
factorului uman – atît sub forma de capital

uman propriu-zis, cît [i în formule care
institu]ionalizeaz\ [i organizeaz\ economia. Aici,
din p\cate, România a fost foarte mult\ vreme
deficitar\ [i înc\ [i ast\zi are, în aceast\ privin]\,
deficite importante. 

C.P.: DDe cce ccrede]i cc\ eexist\ aatîtea iinterpret\ri ccare ssunt ccontradictorii
despre RRomânia MMare, RRomânia dde ddup\ MMarea UUnire?

B.M.: Eu identific mai multe aspecte care converg spre o explica]ie
complex\ a acestei teme. Unul, dintre cele mai evidente, ]ine de faptul c\ în
cultura român\, în timpul comunismului, a ap\rut un a[a numit mit al perioadei
de dinainte de comunism. A fost o tendin]\ natural\, discret\, neoficial\ [i
neoficializat\, probabil [i ca un refuz al comunismului, de a privi înapoi [i de
a spune c\ a fost mult mai bine înainte de comunism. A[a a [i fost, dar nu în
termeni mitologizan]i. Îns\ percep]ia aceasta a existat în comunism, era o
chestiune privat\ [i nu o puteai spune cu voce tare, dar era foarte prezent\
în nara]iuni de familie, mai ales poate în grupurile sociale care avuseser\
de suferit de pe urma comunismului. E[ecul comunismului a influen]at [i a
poten]at succesul nostalgiilor c\ era mai bine înainte de comunism. Existau,
f\r\ discu]ie, multe date pozitive, mai ales prin compara]ie cu comunismul,
ale României de dinainte de comunism. Dar, atunci când ne uit\m mai atent,
sau chiar atunci când analiz\m „The Big Picture“, România interbelic\ e
departe de o imagine idilic\; lumea de atunci era foarte adînc divizat\, exista
mult\ s\r\cie, iar cei care erau s\raci erau semnificativ majoritari. 

C.P.: DDecalajele, ddespre ccare ddumneavoastr\ aa]i sscris ffoarte aaplicat,
erau ddeja ffoarte mmari?

B.M.: Da, erau [i chiar au crescut în epoca interbelic\. Decalajele
erau [i în interiorul României Mari [i orice medie ai lua pe cap de locuitor
î]i arat\ prost. Plus, s\ nu uit\m aceasta, în interbelic, aproape 75% din popula]ia
]\rii tr\ia la ]ar\, majoritatea în condi]ii de s\r\cie, ceea ce evident trage în
jos orice indicatori pe cap de locuitor . 

Ei bine, discursul de care pomeneam mai înainte a r\bufnit dup\ 1989
[i cu bonusul discursului interzis pîn\ atunci vreme de cîteva decenii. A[
spune c\ acest discurs chiar a fost o tem\ în disputa ideologic\ a primilor
ani de dup\ 1989. Din p\cate, realitatea istoric\ ne spune c\, dac\ lu\m cifrele
[i dac\ începem s\ num\r\m, iese altfel decît foarte frumos [i triumfalist [i
idilic. Sau, dac\ vre]i, ies contururile unei situa]ii cu care nu are rost s\ te
f\le[ti prea mult.

C.P.: CCum aarat\ RRomânia ddup\ MMarile UUniri ddin 11918? UUnde ccrede]i cc\
scade, uunde ccre[te? EEconomic vvorbind, îînainte dde oorice...

B.M.: În raport cu România Vechiului Regal, dup\ 1918 sau dup\
Tratatele de Pace din 1919 [i 1920, România este aproape dubl\ ca suprafa]\.
Grosso modo, e dubl\ [i ca popula]ie. La nivel de produs pe cap de
locuitor, în acei ani este mai jos decît fusese în 1914 [i aceasta, din dou\
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motive. Întîi: aportul provinciilor care s-au al\turat României este inegal;
era cu plus în mai multe p\r]i ale Transilvaniei [i Banatului (dar nu peste
tot; s\ nu uit\m c\ Transilvania îns\[i era foarte neomogen\). Bucovina
vine [i ea pe plus, dar, ca medie, foarte pu]in peste ce era, tot ca medie, în
Vechiul Regat. Basarabia vine, clar, cu un minus pe indicatorii pe cap de
locuitor, în compara]ie cu Vechiul Regat. Iar, la cap\tul zilei, la nivelul mediei
diferen]ele sunt relativ mici. 

Ceea ce este îns\ net la minus este impactul economic al r\zboiului –
care lovise dramatic pe toat\ lumea [i care, practic, coboar\ nivelul general al
economiei. Orice compara]ie faci, oricum dai cifrele, nivelul economic e
mai jos în 1919 decît era în 1914. {i aceasta este, într-un fel, natural; la fel se
întîmpl\ cam în toat\ Europa; la toate statele beligerante, dar [i la o bun\
parte dintre neutri. 

C.P.: DDar cce aanume ccî[tig\, ccert [[i îîn mmod rrelevant, RRomânia ddup\
Marea UUnire? IIar\[i, pprivilegiem „„lentila eeconomic\“ pprin ccare ssurvol\m
aceast\ ttematic\, dde CCentenar...

B.M.: Da. Economic, nu cî[tig\; sau, dac\ accept\m c\ o face, acest cî[tig
este, în imediat, unul foarte mic. Plus c\ au fost ni[te costuri, mai ales în plan
financiar, care au acompaniat Marea Unire. E vorba, în primul rînd, de unificarea
monetar\, care a provocat costuri mari [i pierderi nete; ea trebuia îns\ s\ fie
f\cut\, era inevitabil\. Au fost specula]ii financiare atunci [i, la final, statul
român a trebuit s\ treac\ sume considerabile la „pierderi“. Plus c\, dup\ r\zboi,
am avut perturba]ii financiare seriose [i infla]ie; practic, aceste perturba]ii
au durat [i au fost resim]ite pîn\ la stabilizarea economic\ din 1929. Deci, un
deceniu [i mai bine dup\ r\zboi [i dup\ Marea Unire...

În termeni reali, ceea ce s-a cî[tigat au fost alte lucruri: în primul rînd,
posibilitatea ca o parte mult mai larg\ din societate s\ devin\ co-
decident\. Relativ repede, o parte mare
a popula]iei a devenit p\rta[\ a actului
decizional; ceea ce, pîn\ atunci, nu
se întîmplase. Metaforic, am putea
spune c\ au venit foarte mul]i dinspre
margine c\tre centru. Atunci au fost
multe reforme care au schimbat
mecanismele decizionale – m\ gîndesc,
în primul rînd, la votul universal. Apoi,
sunt de men]ionat drepturile acordate
minorit\]ilor – legiferate prin Constitu]ia
din 1923, dup\ Tratatul minorit\]ilor
din 1919; atunci li s-a acordat statutul
de cet\]eni minoritarilor de alt\ religie
decît cea cre[tin\. A fost, tot atunci,
[i o reform\ agrar\ care a mai atenuat
din nedept\]ile din lumea rural\, f\r\
s\ rezolve definitiv lucrurile, fiind foarte
mult întîrziat\ [i nu foarte bine aplicat\.
Aceste aspecte eviden]iate mai înainte
s-au tradus prin sc\derea productivit\]ii
agricole; or, cînd ai o economie care
depinde, în bun\ m\sur\, de agricultur\
(peste 50% din PIB de acolo venea, din
agricultur\), se simte foarte tare cînd
agricultura scade. 

C.P.: CCe eeste, ddin uunghiul
dumneavoastr\ dde vvedere, dde sspus
despre eeconomia RRomâniei dde lla 11918
[i dde ddup\ aacest aan, dde sspus iincontestabil, cchiar ddac\ ee iinconfortabil? 

B.M.:  Au existat dou\ aspecte care au fost grave. Unul a fost faptul c\
reforma agrar\ nu a fost gîndit\ [i înso]it\ de m\suri de redresare a productivit\]ii
agricole. Au fost tentative, dar,din p\cate, au fost abandonate. Pe de alt\ parte,
nici politicile vamale nu cred c\ au fost dintre cele mai bune. În aceast\ din
urm\ privin]\, e o latur\ pe care o pot în]elege – cînd produc]ia era mic\, statul
nu a mai permis exporturi masive, dimpotriv\, le-a [i taxat semnificativ. Într-
un fel, pentru a proteja pia]a intern\. Dar, dac\ faci aceasta, pui în criz\ alte
fluxuri – spre exemplu, stimularea redres\rii produc]iei. În aceast\
privin]\, nu a existat coeren]\ [i, din acest punct de vedere, politica a fost
un mare e[ec în anii 1920. 

Al doilea aspect a fost acela c\ o bun\ parte a elitelor economice
[i politice din România s-au orientat împotriva capitalului interna]ional.
„Prin noi în[ine“ a fost o lozinc\ frumoas\, care sun\ bine [i are o anumit\
acoperire, fiindc\ e bine s\ ai ini]iative, s\ te bazezi pe tine; dar ea era
expresia unui na]ionalism economic opus capitalului interna]ional, [i
acesta nu ne-a f\cut bine, nici ca economie, nici ca societate în interbelic.
România avea, atunci, deficit de capitaluri; deci ar fi trebuit s\ permit\
intrarea acestora. Or, lozinca „prin noi în[ine“ a legitimat de fapt
m\suri care au fost exact opusul acestei necesit\]i obiective. Acest aspect
important a fost semnalat înc\ din acea vreme de mul]i dintre
gînditori, atât de cei care ziceau „por]i deschise capitalului str\in“ (cum
erau ]\r\ni[tii), dar [i de ideologi ai liberalismului. De exemplu, {tefan
Zeletin a spus foarte clar c\ nu se pot face, în acela[i timp, [i na]ionalizarea
capitalurilor (în sensul de a m\ri cota-parte a capitalului românesc) [i
industrializarea României. Na]ionalismul economic era regula la 1920
[i în anii care au urmat, [i el a dus la ratarea multor [anse econonmice
de dezvoltare pentru România dinainte de criza din 1929.

C.P.: IIpoteza ddumneavostr\ dde ccercetare [[i, dde ffapt, [[i ddemonstra]ia
ei, eeste cc\ fformulele „„România MMare“, „„România UUnit\“ mmerg mmai ddegrab\
asociate fformulei „„e[ec eeconomic“. DDe cce? 

B.M.: A[ nuan]a pu]in. E[ecul economic este real, pe de o parte. În sensul
c\ România interbelic\ a pierdut teren atît în raport cu media ]\rilor europene,
cît [i în raport cu restul ]\rilor din Estul Europei care aveau, [i ele, profiluri
agricole precump\nitoare. E o constatare pe care o fac cu regret, dar a[a ne spun
faptele; e ceva empiric, ceva demonstrabil, dincolo de ceea ce, poate, ne-am dori
s\ fi fost atunci. Nu a[ spune c\, în mod deosebit, acest e[ec este cauzat de Unire

sau este rezultatul faptului c\ am avut o Românie Mare. E[ecul a fost, mai
degrab\, rezultatul urm\rilor r\zboiului [i al conjuncturii economice defavorabile
]\rilor care se bazau pe agricultur\, dar [i al unora dintre politicile gre[ite adoptate
de deciden]ii politici de atunci. E bine de spus c\ ace[ti deciden]i nu au venit
decît de pu]ine ori din noile provincii; majoritatea vin, de fapt, din rîndul elitelor
reg\]ene. Cei care nu erau din Vechiul Regat – [i care, la nivel de deciden]i, au
fost, cum spuneam, foarte pu]ini – aveau politici mai adecvate [i care, dac\ ar
fi fost adoptate, ar fi dat un alt contur social [i economic României de dup\
Unire.

C.P.: ÎÎmi rridica]i oo mminge lla ffileu: pputea ss\ nnu rrateze RRomânia îîn
acea pperioad\, îîn aacele ddecenii?

B.M.: Teoretic, da. De fapt, a[ zice altfel: putea s\ performeze mult mai
bine. Nu cred c\, realist vorbind, putea s\ anuleze complet e[ecul. Au fost atunci
ceva foarte important: depresiunea, criza agricol\ început\ în prima parte a
anilor 1920 [i care a continuat o bun\ parte [i din deceniul urm\tor. {i, oricît
[i-ar fi îmbun\t\]it România situa]ia la începutul perioadei, nu ar fi avut timp
s\ se transforme foarte rapid într-o economie puternic industrializat\, a[a încît
s\ anuleze, complet [i rapid, efectele sc\derii agricole. Dar, în prima parte a
anilor 1920 mai ales, România a ratat cîteva oportunit\]i de îmbun\t\]ire
economic\. Dac\ le-ar fi valorificat, ar fi putut fi mai robust\ [i mai bine preg\tit\
pentru vremurile complicate din timpul Marii Crize. Simplu spus: ar fi putut
s\ fac\ aceasta dac\ ar fi ales ceva diferit de pozi]iile elitei na]ional-liberale
din acea vreme. 

C.P.: CCe nnu vvedem, dde ffapt, ccînd aalegem ss\ pprivim iidealist-aadmirativ
spre 11918 [[i sspre cce vvine ddup\ aacest aan [[i, ttotodat\, cce ee ffoarte iimportant dde
v\zut? CCe pparte ddin aadev\rul aacestei pperioade nnu vvrem ss\ îîl vvedem, nni-ll rrefuz\m
sistematic?

B.M.: Nu prea vrem s\ vedem
disputele reale cu privire la direc]ia
în care urma s\ evolueze societatea
româneasc\. În special faptul c\ în
perioada 1918-1920 cea mai mare parte
a popula]iei României Mari dorea
schimbarea, iar elitele reg\]ene, sprijinite
de Rege [i de elitele militare, au blocat,
în bun\ m\sur\, înoirile [i au asigurat
p\strarea sau transmiterea unora
dintre privilegiile lor în noua structur\.
Aceasta se vede [i cînd privim cererile
de la adun\rile na]ionale de unire, de
pild\ de la Sfatul }\rii de la Chi[in\u
– acolo au fost o serie de condi]ii pe
care, ulterior, statul român le-a anulat.
Sau, mai ales, Rezolu]ia de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918, un document
care este mult mai progresist – nu
folosesc sensul de azi al acestui termen
– decît ce a fost aplicat în perioada
interbelic\. Modul de structurare a
României Mari a fost decis, foarte
repede, în favoarea elitelor de la
acea vreme – mai ales în favoarea celor
reg\]ene – [i mai degrab\ împotriva
voin]ei majorit\]ii popula]iei.

C.P.: SSe rreg\sesc, aa[adar, mmarile
„boli“ ((sociale, ppolitice) aale VVechiului

Regat lla ttemelia RRomâniei MMari?
B.M.: Da. În special, vicierea de c\tre elite a democra]iei. Reg\sim faptul

c\ statul a fost capturat de o serie de grupuri de interese [i, din acest punct
de vedere, o serie de practici de corup]ie au continuat [i în noua structur\. {i,
reg\sim [i un anume dispre] al statului fa]\ de nevoile de baz\ ale majorit\]ii
popula]iei – în traducere, avem investi]ii relativ mici în s\n\tatea public\ din
mediul rural, investi]ii relativ mici în educa]ie. Progresele au fost la noi
mult mai mici în raport cu celelalte ]\ri din Estul Europei, în privin]a nivelului
de via]\ al majorit\]ii popula]iei. 

C.P.: 11918: cce sse vvede, ddin uunghi dde vvedere eeconomic, ffoarte pputernic?
{i, lla oo ssut\ dde aani ddup\, cce sse mmai vvede aast\zi ddin cceea cce, eeconomic
vorbind, eera aatunci ffoarte pputernic? 

B.M.: De[i am vorbit în bun\ m\sur\ în acest
dialog despre e[ec economic [i despre decalaje, acum
a[ întoarce perspectiva. Nu [tiu cît din softul cu
privire la economia de atunci se reg\se[te azi;
probabil c\ foarte pu]in. În fond, suntem în cu totul
alt\ epoc\, departe de crizele teribile de atunci,
departe de r\zboi. Dar era ceva important [i
pozitiv, care se vede [i acum, a[ zice. Poate
s\ sune u[or idealist, dar atunci exista
preocuparea unor grupuri relativ
mari de oameni de a face o lume
mai bun\. Au fost mul]i oameni
care au dorit [i au încercat o
resetare mai just\, mai dreapt\,
mai echitabil\, pentru majoritatea
oamenilor. Cred c\, schimbînd
ceea ce este de schimbat, aceast\
voin]\ pentru un nou început,
[i mai bun, se reg\se[te [i acum.
Desigur, reg\sim [i elemente
care pot fi contorizate cu minus,
reg\sim [i for]e opuse progresului
[i normalit\]ii, dar s\ r\mânem,
totu[i, cu aceast\ perspectiv\
u[or tonic\... 

5

omânia avea, atunci, deficit de
capitaluri; deci ar fi trebuit s\
permit\ intrarea acestora. Or,
lozinca „prin noi în[ine“ a legit-
imat de fapt m\suri care au
fost exact opusul acestei nece-
sit\]i obiective. Acest aspect
important a fost semnalat înc\

din acea vreme de mul]i dintre gînditori,
atât de cei care ziceau „por]i deschise capi-
talului str\in“ (cum erau ]\r\ni[tii), dar [i de
ideologi ai liberalismului. De exemplu,
{tefan Zeletin (foto) a spus foarte clar c\ nu
se pot face, în acela[i timp, [i na]ionalizarea
capitalurilor (în sensul de a m\ri cota-parte a
capitalului românesc) [i industrializarea
României. 
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` n general, marile anivers\ri atrag
cu sine o stare de sobrietate menit\
[i s\ taie orice comentariu dac\ nu
mali]ios, m\car interogativ. Lec]ia
vine, dar într-o form\ diferit\, tot de

la str\buni, de la romani, fie [i dac\ îl parcurgem
pe Horatius cu al s\u Carmen saeculare (Cântecul
secular), mai pe larg Cântecul anivers\rii seculare,
c\ci a fost scris pentru a celebra un num\r de
secole (centum annorum) de la fundarea Romei.
„Centenarul“ am spune noi azi. De[i, în cazul
nostru, fiind vorba de primul, nu ar fi incorect
s\ spunem [i „Secolul“ întemeierii. F\r\ s\ [tie
c\ [i urma[ii îl vor citi, de[i î[i dorea aceasta,
Horatius, cu solemnitatea adev\ratului credincios
(c\ci spune Theodor Mommsen c\ romanii au
fost adev\ra]ii purt\tori de credin]\ ai Antichit\]ii
[i nu al]ii, grecii spre pild\) proclam\ cu ocazia
multicentenarului Romei: 

„Pacea [i Credin]a [i Sfiiciunea
[i Onoarea, dusa demult Virtute
iar\[i vin, Bel[ugu-[i arat\ cornul 

plin cu de toate.“ 
(trad. Teodor Naum).

Greu de spus dac\ a fost tocmai a[a, dar
cu certitudine cele anun]ate de poet tare s-ar
potrivi la noi în situa]ia actual\, chiar [i dincolo
de Centenar. 

F\r\ a c\uta nicidecum s\ fiu cârcota[, c\ci
ocazia nu mi-o permite, totu[i nu pot s\ nu remarc
slaba reprezentare în cea mai latin\ dintre limbile
lumii, a lui centum („o sut\“, dar forma este
invariabil\, indiferent câte ar fi); în mod aproape
dezarmant constat\m c\ în român\ „centenar“
duce la latinescul centenarius, al\turi îns\ ( a se
în]elege prin) de francezul centenaire. Chiar [i
„secol“ de[i ne conduce la latinescul saeculum,
nu o face direct, ci raportat la italianul secolo;
nu e cazul aici de polemici sterile cum sunt de
regul\ cele ale lingvi[tilor, dar prea frecventa dubl\
raportare cam seam\n\ cu servilismul… etimologic.
Iat\ de ce optez pentru prima variant\, a latinit\]ii
pure. 

Dar, mult mai incitant e alt aspect:
etimologia lui „sut\“ e dat\ f\r\ dubii ca necunoscut\.
Evident c\ nu voi atinge paranoia a[a-ziselor
etimologii dacice, ci m\ întreb doar dac\ nu
cumva, pe linia satem, ar putea fi m\car de origine
slav\; e desigur o ipotez\ verificabil\. 

Credin]a în originea pur latin\ a lui „centenar“
trebuie pus\ în primul rând pornind de la importan]a
numeralului în limba matern\, latin\ adic\; conform
celor transmise nou\ de Varro, acest Summus
spiritus linguae Latinae, centum este numeralul
paradigmatic al form\rii poporului roman pe linie
militar\ în primul rând; împ\r]i]i la origine în
trei grupuri, nu întâmpl\tor tres(de la care vor veni
„tribul“, „tributul“, „contribu]ia“, „retribu]ia“,
„tribunul“, „tribunalul“ et caetera) cu nume semnificative
precum Titienses, Ramnenses, Luceres, r\spândi]i
pe cele [apte coline desp\r]ite de smârcurile Tibrului,

în caz de atac din afar\, fiecare grup al viitorilor
cuceritori ai lumii d\dea câte o mie de pedestra[i
(mille, de unde, credeau romanii miles  militarul,
mia[ul, ca s\ m\ exprim analog…  suta[ului). Unitatea
definitorie era îns\ centuria, cei o sut\ de solda]i
condu[i de un centurio, „centurion“; cavaleria era
format\ chiar din trei centurii, deci din trei sute de
c\l\re]i, str\bunii viitoarei categorii politice a
cavalerilor (Equites, cei de pe cai). 

{i adunându-se ei laolalt\ (legere), formau
o legiune, total apolitic\ [i neînchinat\ vreunui zeu
sau sfânt (legio), temporar\ chiar, c\ci dup\ victorie,
se r\spândeau cu to]ii pe colinele unde s\l\[luiau.
Spune tradi]ia c\ Romulus ar fi convocat prima
legio. Cu acela[i respect amintit, Horatius îl evoc\
pe Romulus cu a lui Gint\. Poate tocmai de

aceea, în spiritul Romanit\]ii noastre [i al Adev\rului,
s\ subliniem c\ nu putem „centena“, adic\ s\rb\tori
Centenarul f\r\ a-i evoca pe cei Uni]i cu Roma, al
c\ror ierarh cardinal a citit Proclama]ia care ne-a
dus în timp la Festum saeculare de azi. 

R\mâne totu[i un mic [i inexplicabil secretum
cum de suta s-a impus la români [i în limb\ [i
în buzunar, în locul lui centum. C\ci, iat\ ce familie
opulent\ are în limba noastr\ matern\: centum,
„o sut\“, „nenum\rat“, centumgeminus(3) , „cu
o sut\ de“ (bra]e, fe]e – s\ zicem), centuplex,
„însutit“, centuplicato, „la un pre] de o sut\ de ori
mai mare“, deci se practica [i la ei…), centuplicare,
„a da însutit“, (se întâmpla [i atunci…), centuria,
„centurie“, centurio, „comandantul unei centurii“,
centuriare, „a dispune pe centurii“ (Titus Livius
subliniaz\ cât de responsabil era tineretul roman,
la începuturi m\car, c\ci, la nevoie „tinerimea
s-a orânduit singur\ pe centurii“), centuriatim,
„pe centurii“, centurionatus, „gradul de centurion“,
centussis, „o sut\ de a[i“, centifolia rosa, „trandafir
cu o sut\ de petale“, centigranium triticum, „grâu
cu o sut\ de gr\un]e în spic“, centenus (3), „câte
o sut\“, centenartius(3), „câte o sut\“ de unde [i
centenarul nostru;  [i probabil multe altele pe care
nu le mai [tim precum le [tiau ei. 

Despre saeculum, doar atât c\, de[i pentru
noi „secolul“ are cert o sut\ de ani (nu [i
pentru cei care se preg\teau s\ s\rb\toreasc\
trecerea în secolul XXI dup\… 99 de ani), pentru
romani putea însemna [i „epoc\“, deci un num\r
variabil de ani (spre exemplu clasicizatul deja
în Antichitate Saeculum Traiani este „Epoca lui
Traian“); putea însemna [i „moda timpului“, sau
„via]\ lumeasc\, laic\“, de unde [i „secularizarea“,
atât de fireasc\ într-o societate normal\.

Iterând, revenind deci la Centenarul nostru,
roman adic\ prin origine, chiar dac\ nu vor rena[te
cele invocate de credinciosul cet\]ean roman Flaccus,
c\ci nu [tim dac\ ele au fiin]at la noi fie [i odinioar\,
ar fi totu[i frumos, ca indiferent de sacrul textului,
f\ptuitorul s\ fie „centurion“, nu suta[. 

Nu de alta, dar prea aduce a (necesarul,
dar cam vulgarul) sutar (sutic\). 

n u doar în calitate de cet\]ean
al fostei Dacia Felix, dar mai ales
ca latinist nu am în]eles niciodat\

dispre]ul uneori vecin cu ura, în cazul
unora, fa]\ de termenul [i, mai cu seam\, fa]\
de ideea de Unia]ie; [i asta pentru c\ e exact
ca [i cum ai fi împotriva termenului [i a
conceptului de Unire. S\ fiu bine în]eles: nu
m\ voi referi la lumeasca dorin]\ de putere a
unora în numele Credin]ei, mai pu]in a
Atotputernicului. Ambii termeni sunt tributari
latinei, desigur, c\ci ardelenii nu-[i  puteau
exprima unirea cu Roma decât printr-un cuvânt
latin uniatio, cel prin care Roma dorea ca „toate
s\ fie una“. De ce trimite DEX la un etimon
francez, r\mâne o tain\... suspect\. Unirea pe
care o centen\m nu face decât s\ împlineasc\
Unia]ia care a precedat-o, c\ci nu e altceva
decât împlinirea con[tiin]ei latinit\]ii tuturor
românilor. F\r\ vederea c\tre Roma, nu am
avea ce aniversa azi. Ambele sunt din r\d\cina
verbului latin unire („a uni, a contopi, a reuni“
Dacia Roman\); mai avem o form\ unescere
( „a se potrivi cu un altul“ – prin origine, s\
zicem). 

Dar toate acestea duc la umilul, îns\
esen]ialul unus ( „unu, unic, singur, întreg,

întregit“); nu voi face a teorie a lui UNU ca
esen]ialitate, a f\cut-o superlativ Pico della
Mirandola în De Ente et Uno, dar voi aminti
c\ Varro semnaleaz\ pentru prima dat\ unicitas
ca expresie a identit\]ii spirituale [i fizice,
Celsus vorbe[te de o adev\rat\ împreunare
unitatem coire („a face una“), iar Seneca vede
în acest termen „concordia“. S-ar mai putea
diserta despre unio, unionis („unitate“), dar
mai ales despre unistirpis („cu o singur\ tulpin\“)
chiar dac\ e vorba de… botanica lui Plinius; tot
unia]ia întru spirit latin [i unirea întru trup
latin o sugereaz\ pentru noi. C\ s-au unit cele
dou\ o probeaz\ gestul celor doi ierarhi care
s-au îmbr\]i[at la Alba Iulia, cardinalul
lector al Proclama]iei [i viitorul patriarh al
}\rii. A fost ar\tarea public\ a marelui UNU,
dovedindu-se c\ nu doreau p\catul istoric, c\ci
spune „specialistul“ întru UNU, Peccant qui
dissidium cordis et linguae faciunt, (Giovanni
Pico della Mirandola) adic\ „P\c\tuiesc cei ce
fac dihonie între suflet [i limb\“. Ar mai fi de
ad\ugat un argument pentru consensuala
alian]\ dintre Unia]ie [i Unire: ambele fiind
n\scute din unus, s\ nu uit\m c\ înc\ romanii
[tiau de contrariul format din prefixarea lui,
adic\ NON, nega]ia suprem\ de nedorit. 

centurion
sau suta[ (?)

De la Unia]ie la Unire

Dan NEGRESCU



` n esen]\, între 1949 [i 1964 aniversarea zilei de 1 decembrie
1918 a fost un subiect tabu. În general, ziarele [i revistele de
cultur\ au p\strat t\cerea în leg\tur\ cu subiectul, înlocuindu-l
cu alte momente aniversative precum eliberarea Albaniei,
ziua Constitu]iei sovietice [i chiar alt eveniment al lui 1918 –

momentul 13 decembrie – data la care armata a reprimat violent o manifesta]ie
socialist\ la Bucure[ti. Este adev\rat c\, mai ales dup\ 1959, au ap\rut
deschideri importante în ceea ce prive[te evocarea Unirii din 24 ianuarie
1859, precum [i a personalit\]ilor legate de acest moment, cu sugestii de
celebrare inclusiv pentru 1918. La Marea Unire [i la 1 decembrie 1918 se
ajungea indirect prin evocarea [i (re)descoperirea unor arti[ti din trecut
(agrea]i oficial), care s-au consacrat reprezent\rii Marelui R\zboi (de
exemplu, sculptorul Ion Jalea, care î[i pierduse un bra] pe front). Începând
mai ales cu regimul Ceau[escu
evenimentul din 1918 a fost
reconsiderat, în 1968 celebrându-
se oficial  [i  cu mare fast
Semicentenarul de la Marea Unire. 

O rezolvare dialectic\ a
problemei Primului
R\zboi Mondial 

România dep\[ise înc\
de la momentul 1964-1965
perspectiva strict leninist\ asupra
Primului R\zboi Mondial, care
se r\spândise [i în istoriografia
autohton\ în anii 1950, aceea a
unei conflagra]ii care – f\r\ alte
nuan]e – ar fi avut un caracter
imperialist. Dup\ 1964, inclusiv
1 decembrie 1918a fost reconsiderat.
Îns\ abia în 1968 a c\p\tat amploare
celebrarea sa, atunci când s-a [i
proclamat oficial s\rb\torirea
Semicentenarului. De-acum chiar
puterea este cea care încurajeaz\
operele academice [i artistice
evocatoare. Numai c\ mesajul
instan]elor ideologice este acela
c\ demersul aniversativ ar trebui
realizat în paralel cu asocierea
imaginii [efului de partid [i de
stat. De altfel, într-un fel, abunden]a
vizual\ evocatoare a Marii Uniri
corespunde cu începuturile
cultului personalit\]ii lui Nicolae
Ceau[escu. În plus, atât reabilitarea
unui comunist na]ional precum
Lucre]iu P\tr\[canu (în aprilie),
cât [i condamnarea invad\rii
sovietice a Cehoslovaciei (în
august) vor sus]ine o imagine
a unui lider politic care redescoper\
tradi]iile [i valorile na]ionale. 

Contrastul între 1958 [i
1968 este într-adev\r izbitor. Dac\
la finele anilor 1950 a fost o t\cere
total\ legat\ de 1 decembrie 1918,
peste un deceniu zeci de institu]ii de partid [i de stat s-au implicat în
aniversarea Marii Uniri, de la Comitetul de Stat pentru Cultur\ [i Art\
(Ministerul Culturii) pân\ la uniuni de crea]ie, de la ambasade ale RSR,
academii de partid pân\ la universit\]i, muzee [i institute de cercetare. Una
dintre explica]ii este aceea c\, în linii mari, între 1964 [i 1967, în mod dialectic
s-a g\sit o rezolvare politico-istoriografic\ pentru tratarea problematicii
Marii Uniri. A fost o rezolvare dialectic\, în sensul c\, pe de o parte, s-au
p\strat ca puncte de referin]\ Marea Revolu]ie Socialist\ din Octombrie
1917 [i anumite fragmente din Lenin, pe de alt\ parte, s-a insistat asupra
dimensiunii na]ionale, a luptei de eliberare de sub jugul imperialist, habsburgic.
Primul R\zboi Mondial continua s\ fie catalogat drept r\zboi imperialist,
îns\ cu importanta precizare c\ participarea statelor mici din Sud-Estul
Europei nu a avut o astfel de dimensiune, ci una de înl\turare a oprim\rii
na]ionale [i sociale. 

Alba Iulia, Satu Mare – reabilitarea unor monumente [i
personaje istorice

În 28 noiembrie 1968 N. Ceau[escu însu[i a mers la Alba Iulia, înso]it
de membri ai Comitetului Executiv al CC al PCR, unde a participat la
festivit\]ile populare, la dezvelirea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul
(realizat\ de Oscar Han) [i la deschiderea Muzeului Unirii (abia amenajat),
locul unde s-a proclamat reîntregirea la 1 decembrie 1918. Ni s-au p\strat
fotografii cu ma[ina oficial\ a lui N. Ceau[escu trecând pe sub Poarta Cet\]ii
Alba Iulia. Imaginea este simbolic\ pentru c\ una dintre temele
preferate, istorice [i artistice (agreate de propagand\), va fi asocierea
liderului comunist cu personaje istorice importante, de la Mihai
Viteazul, care descinde în mod similar la Alba Iulia, pân\ la memorandi[ti,
lupt\tori transilv\neni pentru unitate na]ional\ [.a.m.d. 

Merit\ s\ adaug\m c\ momentul 1 decembrie a fost onorat [i la Satu
Mare, la 30 noiembrie 1968, atunci când a fost repus\ pe soclu statuia lui Vasile
Lucaciu, oper\ a reputatului sculptor Cornel Medrea. Statuia fusese demontat\
sub presiune horthyst\ în 1940 [i mutat\ la Lugoj, apoi la Alba Iulia (de
unde a fost înl\turat\ sub Gheorghe Gheorghiu-Dej, în anul 1948). Probabil
era o alt\ form\ simbolic\ de delimitare a lui Ceau[escu de predecesorul s\u.
În acela[i timp, îns\, despre Vasile Lucaciu se puteau afirma doar anumite
detalii biografice; chiar dac\ uneori se men]iona c\ Vasile Lucaciu fusese [i
preot, confesiunea lui greco-catolic\ r\mânea în continuare în umbr\. Aici
rezid\ [i una dintre diferen]ele esen]iale, simptomatice, între guvernarea
lui Ceau[escu [i regimul politic cehoslovac al Prim\verii de la Praga cu care
tocmai se solidarizase; cel din urm\ a recurs la relegalizarea Bisericii
Greco-Catolice din Slovacia, în timp ce regimul Ceau[escu a men]inut Biserica
Român\ Unit\ în clandestinitate (în pofida meritelor ei na]ionale v\dite [i
în 1918). Mai mult, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri,

cel care citise rezolu]ia de la Alba
Iulia de la 1 decembrie, a continuat
s\ fie re]inut la m\n\stirea ortodox\
C\ld\ru[ani într-un soi de domiciliu
obligatoriu, în incapacitatea de
a se întoarce la Cluj în mijlocul
fo[tilor s\i credincio[i. Singura
concesie f\cut\ era permisiunea
acordat\ publica]iilor de a men]iona
numele s\u cu referire la momentul
1 decembrie 1918. Din câte [tim,
nici m\car discursul episcopului
Iuliu Hossu de la Alba Iulia nu a
putut ap\rea integral pân\ în 1989,
cenzorii sau redactorii de carte
sco]ând din text îndeosebi referirile
la Dumnezeu. 

Semicentenarul [i
începuturile cultului
personalit\]ii

Evocarea consistent\ a
zilei de 1 decembrie, îndeosebi
începând cu 1968, a adus deform\ri
[i exager\ri care s-au prelungit
[i dup\ 1989 – de pild\, caracterul
unitar al  artei din cele trei
mari provincii istorice, element
ce într-un fel a prefigurat unitatea
politic\; sau ideea unanimit\]ii
în aprobarea [i aderarea la actul
Marii Uniri (se sugera c\ [i
comunitatea maghiar\ ardelean\
ar fi sus]inut reîntregirea...
româneasc\). Aceast\ tendin]\
unificatoare [i simplificatoare
s-a accentuat în anii 1970 [i 1980.
Prin urmare, nu a fost vorba doar
de o redescoperire benefic\ a
unei s\rb\tori na]ionale, ci [i de
o ac]iune de propor]ii (cu valen]e
cenzoriale, dar nu numai) de
confiscare [i utilizare politic\
discre]ionar\, care s\ deturneze
aten]ia public\ de la lipsa reformelor,
de la e[ecul politic [i economic

al comunismului autohton, fenomen v\dit cu prec\dere în anii 1980. 
Cum am anticipat, toat\ coregrafia politizat\ realizat\ la 28 noiembrie

1968 la Alba Iulia pare c\ vrea s\ îl plaseze pe Nicolae Ceau[escu în direct\
continuitate cu personalit\]ile istoriei na]ionale, cu acei eroi unificatori,
în primul rând cu Mihai Viteazul. Din aceast\ perspectiv\, 28 noiembrie
1968 – Alba Iulia vine firesc în prelungirea lui  21 august 1968 –
Bucure[ti, moment care este considerat, pe bun\ dreptate, drept începutul
cultului lui N. Ceau[escu. Momentul Alba Iulia reprezint\ o prelungire
[i o înt\rire a popularit\]ii deja ob]inute de secretarul general al CC al
PCR cu câteva luni în urm\, cu ocazia solidariz\rii cu Cehoslovacia
Prim\verii de la Praga. Aceast\ popularitate a liderului de la Bucure[ti
a fost necesar\ pentru punerea bazelor propriului s\u cult al personalit\]ii. 

În compara]ie cu 1965 anul 1968 înregistreaz\ o cre[tere important\
a preocup\rilor de utilizare politic\ a istoriei. Cum s-a ajuns la exaltarea
istoriei na]ionale [i a ideii de unitate din trecut ajungând pân\ la daci, cu
derapaje monstruoase, ridicole? Exist\ o anumit\ linie de interpretare
vehiculat\ de potenta]i ai fostului regim; se sugereaz\ c\, în fa]a pericolului
sovietic v\dit în vara lui 1968, care ar fi putut specula o posibil\ sciziune
la nivelul conducerii PCR, N. Ceau[escu a exploatat în folos propriu
accentuarea unit\]ii partidului [i a poporului în jurul s\u, pentru a se
contracara amenin]area extern\. Indiferent dac\ interpretarea de mai sus
este valid\ sau nu, cert este c\ aceast\ idee a unit\]ii (na]ionale, politice)
a fost transferat\ [i în trecutul mai recent sau mai îndep\rtat. În siajul
acestei ac]iuni politice, Ceau[escu s-a identificat sistematic, dup\ 1968,
[i ca întruchipare a unit\]ii, poten]ând propor]iile cultului personalit\]ii
sale în urm\toarele dou\ decenii. De[i accentele na]ionaliste nu au lipsit,
în discursul de la Alba Iulia din 28 noiembrie 1968 liderul PCR a evitat
sistematic orice referire la conflictele româno-maghiare, fie de la 1918, fie
din trecutul mai îndep\rtat, iar acest aspect merit\ o analiz\ separat\. 
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8 v olumul senatorului Grigore
Procopiu, intitulat Parlamentul
în pribegie, 1916-1918, Amintiri,

Note [i Impresii(Editura Humanitas, 2018) reprezint\
una dintre cele mai valoroase recuper\ri istorice
referitoare la perioada Marelui R\zboi dintr-o serie
pe care aceast\ editur\ a ini]iat-o în ultimii ani [i
care num\r\ pîn\ acum peste 15 titluri. Miza lucr\rii
este, fire[te, cu atât mai mare cu cât ne afl\m în
contextul Centenarului, iar în cuprinsul acestor
memorii, Grigore Procopiu descrie o secven]\
mai pu]in cunoscut\ din aceast\ perioad\ [i anume
episodul refugiului demnitarilor români din Bucure[ti
la Ia[i, apoi la Odessa [i Herson. În plus, edi]ia
este îngrijit\ [i beneficiaz\ de studiu introductiv
[i note semnate de istoricul Daniel Cain, unul dintre
cei mai aviza]i autori [i editori de volume [i studii
având ca subiect societatea româneasc\ în contextul
Marelui R\zboi.

Cum campania militar\ din 1916 începuse
s\ înregistreze e[ecuri – lipsa de experien]\ pe
câmpul de lupt\ dar [i înzestrarea precar\ a
solda]ilor [i-au spus cuvântul – armatele inamice
au reu[it s\ ocupe o bun\ parte din teritoriul
Vechiului Regat, apropiindu-se amenin]\tor
de Bucure[ti. A fost atunci o perioad\ cumplit\
pentru societatea româneasc\ [i pe acest
fundal al înfrângerii, entuziasmul a fost risipit
cu atât mai mult cu cât o lume întreag\ crezuse

într-o posibil\ victorie. Solu]ia care
s-a impus în acel context a fost evacuarea
capitalei, iar Ionel Br\tianu – unul
dintre cei mai influen]i politicieni ai
epocii – a fost convins în cele din urm\
de necesitatea de a avea un Parlament
(cît de cît) func]ional în Moldova, care
s\ dea legitimitate ac]iunilor politice
ale guvernului. Prin urmare, un
tren special a fost pus la dispozi]ia
parlamentarilor pentru a se deplasa
la Ia[i. În Moldova, pe lâng\ rege [i
armat\, trebuia trimis tot ceea ce era
indispensabil bunei func]ion\ri a
statului român. Ia[ul avea atunci
avantajul de a fi la ad\post de orice
primejdie, departe de linia frontului.
În plus, datorit\ proximit\]ii cu grani]a

Rusiei se putea opera lesne evacuarea în aceast\
]ar\ cu statut de aliat în eventualitatea în care
inamicul str\pungea linia frontului. În aceste
condi]ii speciale, în 1916, se deschide la Ia[i sesiunea
ordinar\ a Parlamentului, inclusiv ca o pild\, pentru
a se ar\ta ]\rii întregi, dar [i str\in\t\]ii c\ România
este hot\rât\, indiferent de greut\]i, s\ lupte pân\
la cap\t, al\turi de alia]ii s\i.

Printre senatorii care au luat drumul Moldovei
[i apoi ale Rusiei (c\ci „Parlamentul României în
pribegie“ cunoa[te între 1916 [i 1918 [i câteva, unele
dramatice, episoade ruse[ti de exil), s-a aflat [i
Grigore Procopiu – fidel ideilor liberale, cultivat
[i principial, deci, o spune [i editorul c\r]ii, un
politician în fond, [i pentru acele vremuri, destul
de atipic. Toate aceste impresii strânse în timpul
c\l\toriei sale politicianul avea s\ le publice în edi]ie
princeps imediat dup\ r\zboi, într-o carte pe
care Grigore Procopiu avea s\ o rescrie din memorie
(într-un fel de care el însu[i se declar\ mul]umit),
fiindc\ manuscrisul prim fusese confiscat în timpul
peregrin\rilor din teritoriile de intersec]ie cu o
Rusie, `n mod evident, tot mai turbulent\ [i mai
haotic\ începând cu 1917. À propos de Procopiu, în
fondul personal de la Arhivele din Vâlcea (o baz\
important\ pentru acest volum, de altfel) se p\streaz\
ciorna unui proiect memorialistic intitulat Amintiri,
note [i impresii din culisele parlamentare [i politice
– din care reiese faptul c\ a intrat în politic\ dorind
schimbarea unor „mentalit\]i ale vremii, care
c\zuser\ prad\ urii [i discordiei“.

În cuprinsul volumului, politicianul liberal
poveste[te despre atmosfera acelor ani încorda]i,
despre eforturile depuse de clasa politic\ în sensul
moderniz\rii ]\rii, precum [i despre modific\rile
legislative care s-au petrecut în acei ani foarte înc\rca]i
istoric. Pentru c\ – a[a cum specific\ [i istoricul Daniel
Cain în studiul introductiv pe care îl semneaz\ – dincolo
de imaginea str\lucitoare [i adesea triumfal\ a anului
1918, au existat în realitate [i momente dramatice care
adesea sunt ocultate [i care au stat mai degrab\ sub
semnul supravie]uirii [i al resemn\rii unei ]\ri [i a
unei clase politice. De asemenea, Grigore Procopiu
atrage aten]ia asupra faptului c\ refugiul parlamentarilor
români de la Ia[i în Rusia, la Odessa [i Herson, nu a
fost un act dictat de confortul personal, ci dimpotriv\,
„Pentru ace[ti mul]i de bun\-credin]\, amintirile,
notele [i impresiile de fa]\ vor servi ca document
informativ; ele vor schimba, probabil, p\rerile lor
asupra acestui important eveniment politic care
constituie evacuarea, nu refugiul parlamentarilor
români în Rusia.“(p. 79). În 1917, o parte dintre parlamentarii
care vor ajunge în ianuarie la Odessa î[i vor
continua drumul pân\ la Herson [i, timp de mai bine
de un an, se pare c\ Odessa nu a fost doar o destina]ie
final\ pentru refugia]i români, ci [i locul în care s-a
f\cut la fel de mult\ politic\ precum la Ia[i. Cu excep]ia
a dou\ scurte sesiuni parlamentare, toat\ mi[carea
parlamentar\ a anului 1917 s-a desf\[urat în acest ora[-
port, unde se g\seau aproape to]i cei afla]i la dispozi]ia
guvernului de la Ia[i. La scurt timp, monarhia în Rusia
se pr\bu[e[te iar lucrurile vor degenera rapid, pe
m\sur\ ce în fostul imperiu puterea se va f\râmi]a.
În acest context, senatorul furnizeaz\ multe detalii
referitoare la episodul arest\rii parlamentarilor români
de c\tre bol[evici, despre situa]ia în care s-a aflat el
însu[i atunci; de asemenea, pune la dispozi]ie
detalii mai pu]in cunoscute despre desf\[urarea
evenimentelor [i, nu în ultimul rând, aduce pre]ioase
informa]ii despre contextul larg politic din perioada
1916- 1918. „Când am fost f\cut prizonier de bol[evici
la Odessa, mi s-a confiscat toate hârtiile, între cari se
g\seau [i aceste note, amintiri [i impresii, ]inute zilnic
de la refugiul din R. Vâlcea, la Bucure[ti, Ia[i,
Odessa, Herson. Erau toate impresiile [i observa]iunile
privitoare la invazia german\, refugiul la Ia[i, via]a

parlamentar\, Revolu]ia Rus\; pre]ioase pentru mine
[i poate interesante pentru public.“ (p.80)

Structurat în trei secven]e mari – respectiv Spre
calvarul pribegiei(drumul spre Moldova), apoiMoldova
(atmosfera parlamentar\ de la Ia[i, zvonurile de evacuare)
[i ultima parte, cea mai consistent\, numit\ Evacuarea
(plecarea în Rusia, Odessa, Herson, Revolu]ia Rus\,
arest\rile, Ia[i) – volumul se impune prin coeren]\,
fine]ea detaliilor [i o permanent\ grij\ în a situa în
context întâmpl\rile despre care se poveste[te. Este
inclus\ de asemenea [i o colec]ie inedit\ de fotografii,
centrul ora[ului, gara [i portul din Odessa, Gala]i,
imagini din Ia[i, chipuri de solda]i [i de lupt\tori
bol[evici, acte personale de-ale autorului, c\r]i po[tale
pe care acesta le schimb\ cu fiii s\i. Procopiu poveste[te
în volumul s\u cu lux de am\nunte toat\ aceast\
nara]iune a pribegiei parlamentare române[ti reu[ind
adesea s\ clarifice pentru istorici presupozi]ii mai vechi,
cu atât mai mult cu cât Daniel Cain afirm\ chiar în
nota asupra edi]iei c\ „ceea ce în jurnalul de r\zboi al
reginei Maria e redat ca o peripe]ie aproape mitic\,
într-un fel de puzzle incomplet, î[i g\se[te în cartea lui
Procopiu piesele lips\ prin m\rturia nemijlocit\ a unuia
dintre membrii parlamentului pribeag.“ (p. 69)

Mai târziu, dup\ 1918, odat\ cu deschiderea
primului Parlament al României întregite, „Parlament
al sufletului românesc“ cum va fi numit apoi, regele
Ferdinand a men]ionat c\ „gândul nostru trebuie
s\ fie [i la aceia care, (...) ca reprezentan]i ai na]iunii,
au contribuit, prin activitatea desf\[urat\ de la
tribuna Camerei sau a Senatului la înf\ptuirea
României noi.“ O spune chiar [i autorul volumului:
„Mai repede [i mai complet decât am fi putut spera,
visul secular al neamului a devenit o realitate
concret\, f\când astfel ca suferin]ele îndurate
de noi s\ treac\ în domeniul amintirilor“.
Unirea tuturor provinciilor cu Patria-Mam\,
chestiunea reformelor (reformele agrare [i
împropriet\rirea ]\ranilor, votul universal) [i
continuarea luptei pentru Marea Unire în etapa
consolid\rii României Întregite – au fost chestiuni
în aten]ia Parlamentului c\rora, în timp, li s-au
recomandat solu]ii fie în oper\ legislativ\ înf\ptuit\,
fie în documentele, declara]iile ori mesajele regale
ale sesiunilor. 

1919: Parlamentul României Mari

Primul Parlament al României Mari num\ra nu mai pu]in de 560
de senatori [i deputa]i. Zi prim\ de lucru pentru cel dintîi Legislativ al
României de dup\ Marea Unire a fost 20 noiembrie 1919. {edin]a
solemn\ a acestui Parlament s-a ]inut la Ateneul Român, fiindc\, pe atunci,
Palatul Adun\rii Na]ionale se afla în renovare. Debutul lucr\rilor acestui
Parlament a fost marcat, conform cutumei deja încet\]enite, de alocu]iunea
Regelui Ferdinand I. 

Alegerile pentru primul Parlament al României Mari a aliniat la
startul competi]iei electorale 25 de partide [i mici grup\ri politice. În urma
votului, vedetele electorale ale scrutinului din 1919 au fost Partidul Na]ional

Liberal, Partidul Conservator, Partidul Na]ional din Transilvania, Partidul
}\r\nesc, Partidul Poporului. Cursa electoral\ a avut nevoie, în 1919, de trei
modific\ri legislative pentru a se desf\[ura în bune condi]iuni. Prima
decizie legislativ\, cea dat\ în 16 mai 1918, a statuat faptul c\ „votul censitar“
va fi înlocuit cu „votul universal“. Ulterior unirilor care au survenit pe
parcursul lui 1918, autorit\]ile au constatat c\ aceast\ lege electoral\ era
valabil\ doar pentru Vechiul Regat (plus Basarabia – c\ci legea din mai 1918
opera [i asupra teritoriilor basarabene care se uniser\ cu dou\ luni în urm\
cu România), a[a încît situa]ia a fost remediat\ în august 1919, atunci
cînd s-a dat cîte o lege electoral\ similar\ pentru Transilvania [i pentru
Bucovina. (Red.)
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în pribegie1916-1918: despre Parlamentul României



România literar\  num
\rul 16-17 / 6 aprilie 2018

15e se-aude ?
– Un câine.
– Latr\ ?
– Latr\. Ce s\ fac\ un câine ? Latr\.

Nu mai întreb\ nimic, de[i... De[i ar fi vrut s\ [tie care câine, al cui ?
Cel maroniu, al lui Legros, cu urechi cl\p\uge, zvelt [i iute, v\zut în filme
engleze[ti, când castelanul pornea cu haita la vân\toare de vulpi ; sau corcitura
ar]\goas\, cu picioare scurte, o caricatur\ de fox-terrier, a lui Achille
Bonnet, fostul [ofer de TIR, pensionat de boal\ la patruzeci de ani ? Dar, de
ce era important s\ [tie asemenea am\nunte ? Uneori punea întreb\ri curioase
sau chiar stupide, despre lucruri lipsite de orice interes. Ca [i la jurnalele
televizate, când vorbea un [ef de partid ori se relata o conferin]\ de pres\.
Nu întotodeauna se putea ab]ine [i întreba :

– Ce spune ? Ce-a zis ?
– Tot aia, tot aia ! Parc\ n-ai [ti...
A[a era. {tia. Ce putea spune un politician decât ce-i dicta linia

partidului s\u. Chiar [i-atunci când un ziarist mai îndr\zne] îi punea întreb\ri
nea[teptate, r\spunsurile erau sucite, întoarse pe dos. Vorba ceea : „Eu te-ntreb
de p\trunjel, tu-mi r\spunzi de-Aristotel!” Un dialog de surzi. Pentru el jurnalele
televizate deveniser\ un fel de serial. În fiecare ap\reau cam acelea[i personaje,
acelea[i scene de r\zboi, aceia[i trafican]i de droguri. Uneori, declara]iile unor
[efi de state erau subtitrate, alteori o hart\ îl f\cea s\ priceap\ c\ epidemia,
cutremurul, inunda]iile s-au petrecut în Bangladesh, în Filipine, în Italia. {i
continua s\ priveasc\ în speran]a secret\ c\ va ap\rea [i un subiect despre ]ara
sa de ba[tin\, dar, mai ales, pentru prognoza meteo de la sfâr[it. Atunci se sim]ea
în largul s\u : soarele „str\lucea”, norii „plouau”, cifrele ar\tau temperaturile,
s\ge]ile – direc]ia vântului, curba ro[ie – frontul de aer cald, cea albastr\, de aer
rece. Era mul]umit. Mai r\mânea în fa]a ecranului doar dac\ urma un film sau
un documentar interesant [i subtitrat. Sau un meci, ori un concurs sportiv. Dac\
nu, se întorcea la cartea pe care o citea.

*
Când descoperise c\ se întâmpl\ ceva cu urechile lui ? Câ]i ani trecuser\

din acea sear\ când n-a mai în]eles ce-i spunea comeseanul din fa]a lui ?
A pus faptul pe seama g\l\giei din restaurantul în care s\rb\toreau un coleg
de serviciu. Dar n-a mai trecut mult [i a consultat un
specialist, apoi altul ; au urmat testele, audiogramele,
aparatele. Din ce în ce mai performante, cum le prezentau
reclamele ; din ce în ce mai proaste pentru urechile lui.

{ocul cel mare a fost la o aniversare, când a
primit cadou de la fiica sa un iPod. O „juc\rie” nici
cât un pachet de ]ig\ri, pe care ea înregistrase o serie
de piese mai u[oare din repertoriul clasic, compozitorii
ei prefera]i. Dintr-o team\ nedeslu[it\ nu mai ascultase
muzic\ de mult\ vreme. {i acum, dintr-odat\ ! Seara,
târziu, dup\ ce copiii, nepo]ii, veni]i s\-l felicite plecaser\
la casele lor, î[i pusese casca la urechi [i alesese cea mai
simpl\ [i arhicunoscut\ bucat\, „Eine kleine nacht
musik”. Dar nu mai recunoscu melodia de atâtea ori
auzit\. De vin\ era, desigur, acest minuscul gadget,
care înc\pea în buzunarul de la piept al c\m\[ii, aceast\
înregistrare „digital\”, cum se spunea acum. Încerc\,
totu[i, o alt\ pies\, acea minunat\, melancolic\ : „Für
Elise”... Doar în „Boleroul” lui Ravel recuno[tea ritmul.
Ritmul, [i-atât ! Se înc\p\]ân\ [i încerc\ Simfonia a V-
a de Beethoven. Un adev\rat, un îngrozitor vacarm ! A
putut distinge doar cele patru lovituri ale destinului.
Distinge sau ghici ? Pentru el muzica nu mai putea fi
auzit\, ci b\nuit\. Cel mult ! În acea noapte n-a putut
dormi. Parc\ [i obi[nuita vâjâial\ în urechi devenise
mai puternic\, ap\s\toare, obsedant\.

*
– E a treia oar\ de când te chem la mas\. N-ai auzit ?
– Nu.
– A[a spui întotdeauna, dar de când te [tiu ai întârziat la mas\. Cum

spunea mama ta : „El e bun s\-l trimi]i dup\ Moarte, c\ pân-o aduce moare
Moartea pe drum.”

Avea dreptate, mo[tenea întârzierea, amânarea de la tat\l lui. Acum,
îns\, de vin\ era, mai ales, auzul lui tot mai slab pentru care nu exista niciun
leac. Dup\ ce folosise primele aparate, sim]ise cum îl apuc\ disperarea, d\duse
vina pe tehnica lor rudimentar\ [i ceruse ni[te examene mai aprofundate,
în sec]ia de specialitate a unui renumit spital. Acolo fusese supus unui examen
de percep]ie : în cabina izolat\ fonic i se transmiteau prin casc\, silabe, cuvinte
disparate, complicate, pe care trebuia s\ le repete întocmai. Sim]ea c\ nu
reu[ise s\ le deslu[easc\ pe toate dar marea surpriz\ a acelui examen a fost
atunci când i s-a fixat pe cre[tet cap\tul de metal al unui fel de compas, cel\lalt
cap\t fiind proptit sub b\rbie. Sunetele, un soi de „bip”, ca în alfabetul
Morse, erau transmise prin contactul fixat pe craniu. Le auzea! Le auzea destul
de bine, la fel ca acelea transmise în urechi. {i î[i aminti atunci de surzenia
lui Beethoven, de bagheta din lemn dur, pe care compozitorul o ]inea între
din]i, în vreme ce cel\lalt cap\t era sprijint pe placa de bronz a pianului cu
capacul deschis. Vibra]iile fiec\rei note i se transmiteau prin acea baghet\.
Citise asta în scurta biografie a lui Romain Rolland, în care scriitorul pomenea
[i de cele unsprezece mii de pagini din „carnetele de conversa]ie”, în care
interlocutorii scriau întreb\rile puse compozitorului. Îl întrebase atunci pe
audionom dac\ aceast\ metod\ nu putea fi folosit\, ameliorat\ prin electronic\,
prin digitalizare, devenind astfel mai eficient\ decât aparatele puse în urechi.
Nu. Categoric, nu – r\spunsese specialistul.

*
Privirea îi lunec\ spre rafturile dintre ferestre, pline de vechile casete

[i mai noile discuri compacte. Nu mai umblase de mult la ele. Lu\ un vraf
de discuri [i-l deschise între degete ca pe un evantai. Le recuno[tea din-

tr-o ochire : Beniamino Gigli, într-o prim\ înregistrare din 1921, Fischer-
Diskau, Maria Callas... Amestecate. Le puse la loc [i lu\ alt vraf : Cântece
gregoriene, Sir John Barbirolli, Enescu, Glen Gould, Dinu Lipatti...
Urmau câteva albume : Concertele branderburgice, cele 10 sonate cu Oistrach
[i Oborin, Concertele pentru pian... Apoi : arii din opere. Îngân\ melancolica
arie a lui Solweig din „Peer Gynt”, dar se opri dup\ primele note. Nu cumva
sunetele pe care le „auzea” erau distorsionate, artificiale, produse de un
sintetizor detracat ? Trecu la alt raft : Armstrong [i Fitzgerald ; chitara lui
Django Reinhard cu vioara „hot” a lui Grapelli ; saxofonul „fermecat” al
lui Stan Getz, acompaniat de Joao [i Astrud Gilberto, într-o bossa-nova care
evoca plajele din Rio. Pentru câteva clipe îi reveni pe retin\ Ella, în
concert cu forma]ia lui Count Basie, în sala „Pleyel” din Paris. Sau un concert
Enescu, cu orchestra ORTF, în sala „Gaveau”. Dar [i imagini mai vechi, mult
mai vechi : Armstrong, cu frapiera al\turi, pe scena S\lii Palatului, von
Karajan pe aceea[i scen\, dirijind un vals de Strauss, spre uimirea melomanilor
din sal\. Un Strauss trasformat de bagheta lui Karajan într-un soi de
mar[ compus de Wagner… Nici nu mai [tia dac\ toatea astea erau amintiri
sau vise. Erau Trecutul. Catedrala scufundat\…

*
Încercase mult\ vreme s\-[i ascund\ handicapul de[i oricine îl întâlnea

putea vedea aparatele din urechi, dar nu b\nuia c\ folosirea lor îi era de un
ajutor din ce în ce mai slab. Pân\ la urm\ to]i s\tenii vor [ti c\ e surd. „Telefonul
arab” – cum spuneau ei – func]iona mai iute decât internetul. Episodul cu
Josiane îl urm\rise mult\ vreme. Cobora de la brut\rie pe strada „Tres moulins”,
cu bagheta sub bra]. Josiane tocmai ie[ea din curte cu câinele în les\ [i l-a
întrebat : „Ai v\zut ce fa]ad\ ?” Nu în]elesese cuvântul [i r\spunsese pripit :
„Ce ambasad\ ?” Totu[i, avusese prezen]a de spirit s\ izbucneasc\ în râs,
un râs puternic, pentru ca Josiane s\ cread\ c-a f\cut o glum\, o glumi]\, „une
blague, une blagounette” – cum zicea ea. Era vorba de fa]ada casei olandezilor,
retencuit\, zugr\vit\, pe care se gr\bi s-o aprecieze pentru culoarea sa
crem [i obloanele vopsite într-un vernil discret. 

Din câte î[i d\du seama, incidentul n-avusese urm\ri. Probabil c\
Josiane se l\sase p\c\lit\ de râsul lui [i nu comentase cu nimeni acea comic\,
nea[teptat\ replic\. Dar, încetul cu încetul handicapul lui devenea tot mai

evident. De[i evita orele dinaintea prânzului, când „rue
du Commerce” era frecventat\ de so]iile podgorenilor ;
de[i a[tepta orele siestei ca s\ mearg\ la b\c\nie, la m\celar,
la oficiul po[tal, era aproape imposibil s\ nu întâlneasc\
un vecin, o cuno[tin]\, care intra în vorb\ cu el, povestea
ba de una, ba de alta. Se f\cea c\ în]elege, uneori ghicea
sensul istoriei, d\dea din cap [i profita de prima
pauz\ ca s\ întoarc\ privirea spre panoul cu informa]ii
sau spre cel în care po[ta expunea ilustrate de
vânzare.

De la o vreme încerca, totu[i, s\-[i aminteasc\
[i alte lucruri, întâmpl\ri, lecturi mai amu-
zante. Descoperise într-o revist\ o scrisoare a lui
Jonathan Swift c\tre un prieten. Autorul lui Gulliver
comenta cu zâmbetul pe buze surzenia, cornetul
acela pe care-l punea la ureche spre gura celui ce îi vorbea,
dezinvoltura cu care nu se sfia s\ le cear\ prietenilor
s\-i repete întrebarea [i, în cele din urm\, consolarea
sau chiar bucuria c\ în fiecare zi, la vârsta lui înaintat\,
putea c\l\ri câteva mile engleze[ti.

Sau istoria cu papagalul lui Achille Bonnet, fostul
[ofer de TIR. Î[i cump\rase o cas\ veche din acela[i
împas în urm\ cu un an, o renovase cu ajutorul a doi
prieteni care i se adresau cu un nume nemaiauzit pân\
atunci : Chilou.

Figur\ cam nepl\cut\ acest Chilou : te fixa cu ni[te ochi mici, de
viezure, [i întorcea repede privirea evitând s\ te salute. Dar adversitatea
vecinilor începuse din ziua în care î[i instalase în fereastra toat\ ziua deschis\
o mare colivie cu un papagal. El nu-l auzea decât atunci când ie[ea din cas\
[i trecea prin dreptul ferestrei, dar so]ia lui, ca [i to]i ceilal]i locuitori ai
impasului, era din ce în ce mai deranjat\ de „cântecul” strident al papagalului,
repetat de zeci de ori când ]i-era lumea mai drag\. Singurul care tolera acest
scandal era M. Victor Legros. Avea teoria lui: „S\ nu ui\m c\ locuim la ]ar\,
într-un sat, unde oamenii mai au [i câte un animal pe lâng\ cas\. Ce s-ar
întâmpla dac\ Chilou ar avea nu un papagal ci un m\gar ? R\getul unui
m\gar se aude noaptea de la o distan]\ de cincisprezece kilometri !” Explica]ie
pe care nimeni n-o accepta. Cu atât mai pu]in Monsieur Pierre, care locuia
zid în zid cu Achille Bonnet. M. Pierre era nu doar iritat ci [i jignit în onoarea
lui de fost mitralior în r\zboiul din Algeria. Fiindc\ a[a zisul cântec al
papagalului nu era altceva decât primele m\suri ale Marseiezei : „Allons
enfants de la patrie”. Era un afront la adresa imnului na]ional, ba chiar
un gest antipatriotic. {i M. Pierre nu s-a l\sat pân\ n-a sc\pat strada de
papagalul lui Chilou. Dup\ o prim\ peti]ie la prim\rie, a urmat
reclama]ia la sediul cantonului [i dup\ ce s-a certat groaznic cu Chilou l-a
amenin]at c\ se adreseaz\ Jandarmeriei departamentului.

Era [i asta una din acele istorioare care faceau înconjurul satului.
Pe el, îns\, îl amuzau din ce în ce mai pu]in. Se mul]umea acum cu
lectura [i relectura c\r]ilor pe care le avea în bibliotec\ [i cu plimb\rile de
sear\ pe acela[i lini[tit [i pustiu traseu : bine numita rue de l´Egalité, strada
cimitirului, unde se oprea în orele de z\pu[eal\. Zecile de b\trâni chiparo[i,
în[ira]i de-a lungul celor cinci alei, îmb\ls\mau un aer ceva mai r\coros
decât în sat. Uneori l\sa în urm\ cimitirul [i continua pe drumul dintre
vii pân\ la podul peste pârâul La Grenouillère. Sub pod era o adâncitur\
în care apa b\ltea printre r\d\cini de stuf [i alte plante, unul dintre locurile
preferate de broa[te. Se sprijinea de balustrada podului, privea atent suprafa]a
apei pe care zig-zagau acele insecte numite de el, în lipsa adev\ratului lor
nume: „l\custe de balt\”. 

Paul Diaconescu

ce se-aude?

proz\
– c
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Stimate domnule director,

r eplica mea pe care a]i avut amabilitatea s\ o publica]i în
România literar\ nr. 45 din 21 oct. 2016, referitoare la
opiniile exprimate de doamna Roxana Sorescu în articolul

O precizare (despre editarea operei Vasile Voiculescu), a primit r\spunsul
editoarei `n nr. 51 din 02-08/12/2016. 

Eu, locuind acum în Fran]a, nu am putut avea acces imediat la
revist\. Mi-a fost semnalat\ recent de un prieten! Având în vedere gravele
acuza]ii  pe care le-a formulat  f\r\ nici un argument real, v\ rog s\ ave]i
amabilitatea s\-mi  permite]i s\-i r\spund, pentru a restabili adev\rul.
Nu-mi este pl\cut\ aceast\ ̀ ntreprindere, dar mi se pare esen]ial\ înregistrarea
corect\ a faptelor în istoria literar\.

Apreciez munca domniei sale de continuare a valorific\rii operei
marelui scriitor, dar nu în]eleg credin]a c\ valoarea unei edi]ii poate fi
ob]inut\ prin negarea antecesorilor [i nu prin profesionalismul
propriei opere editoriale. Relat\rile mele referitoare la procesul de elaborare
de c\tre Victor Iova,  în deceniul 6 al sec.XX, a primelor edi]ii Vasile
Voiculescu, au fost catalogate drept „indign\ri“! Firesc ar fi fost s\ m\
contacteze, [i, printr-un dialog civilizat, s\ evite informa]iile ob]inute
„dup\ o jum\tate de secol“ (a[a cum se exprim\), de la supravie]uitori din
familie sau de la „autointitula]i“ martori, care nu au avut nici o leg\tur\
sau preocupare cu opera voiculescian\.

Descriindu-[i  munca,  afirm\ c\: „În edi]iile publicate de mine am
corectat tacit ce am putut corecta din edi]iile anterioare…“. Nu este atribu]ia
mea s\ judec variantele stabilite în edi]iile pe care le-a elaborat, aceasta
fiind responsabilitatea fiec\rui îngrijitor de edi]ie. Dar nu pot s\ în]eleg
metoda „[tiin]ific\“ a corecturilor tacite ale variantelor publicate anterior
de al]i editori! Chiar dac\ nu este o edi]ie critic\, ele trebuie men]ionate.
Referitor la istoria primelor edi]ii postume ale operei lui Vasile Voiculescu
voi  încerca, printr-o descriere a realit\]ii faptelor, pe care le-am  cunoscut
personal, s\ demontez p\rerile aberante pe care le vehiculeaz\, fie din

necunoa[tere, fie din rea-credin]\:
I. Prima edi]ie postum\, publicat\ de Victor Iova la Editura

pentru Literatur\, în anul 1964, este intitulat\ Ultimele sonete închipuite
ale lui Shakespeare, în traducere imaginar\ de Vasile Voiculescu.
Doamna Sorescu subliniaz\ de mai multe ori în parcursul „replicii“

c\ nu este men]ionat numele îngrijitorului de edi]ie „l\sând impresia
c\ reprezint\ voin]a autorului însu[i“. În cazul sonetelor chiar a contat

ultimul cuvânt al autorului. Dar faptul c\ nu este men]ionat Victor
Iova pe pagina de titlu ]ine de regulile comuniste impuse editurilor [i
anume: dac\ îngrijitorul edi]iei era acela[i cu redactorul c\r]ii,
numele era publicat o singur\ dat\ în c\su]a tipografic\ de la sfâr[itul
volumului . A[a cum, mai târziu, s-a interzis reproducerea portretului
autorului pe verso-ul paginii de titlu,  el fiind  înlocuit cu portretul
„tovar\[ului Ceau[escu“.  De altfel, fiul cel mic al autorului, Ion Voiculescu,
care era [i legatarul testamentar al operei, a confirmat faptul c\ Victor
Iova a avut prilejul fericit de a înregistra dorin]a autorului ( sunt nevoit\
s\ repet ceea ce am relatat [i în primul articol). A[adar titlul sonetelor
pe care editoarea R.S. îl consider\ redundant [i „un mare stilist nu ar
fi acceptat-o“ (probabil se refer\ la form\) este tocmai arta autorului care
utilizeaz\ sintagmele sinonime pentru a caracteriza dou\ situa]ii diferite:
1. Apropierea de crea]ia shakesperian\ [i 2. Stilul personal în care a gândit
subiectul sonetelor. În sprijinul acestei afirma]ii stau m\rturie atât opinia
lui Perpessicius, exprimat\ în prefa]\, cât [i versurile pe care Vasile
Voiculescu le-a dedicat lui Shakespeare ( [i pe care eu le-am reprodus în
primul articol). A[a c\ titlul din dactilogram\ nu  este cel autentic,
cum presupune editoarea, ci o prescurtare sau chiar o eroare. Constatând
c\ textul tip\rit reprezint\ „o combina]ie între dactilogram\ [i unele
manuscrise disparate“, pe care recunoa[te c\ a p\strat-o [i domnia sa
„deoarece nu o putea înlocui cu o alt\ combina]ie la fel de arbitrar\“(?!),
nu face decât s\ resping\ adev\rul [i anume c\ „diferen]ele“ se datoreaz\
interven]iilor autorului, care, aflat pe patul de suferin]\, le-a comunicat
verbal editorului, nemaiputând s\  definitiveze în scris sonetele.

Faptul c\ dup\ anul 2000, deschiderea Arhivelor CNSAS i-a permis
editoarei  accesul la Caietul Negru (conceput de Vasile Voiculescu dup\
1945 [i confiscat de Securitate în ziua arest\rii lui [i care a stat la baza
edi]iilor publicate dup\ 2003-2004)  este o oportunitate [i un succes pe
care nu-l contest\ nimeni. Dar acest fapt nu certific\ ideea „manuscrisului
definitiv“, deoarece dup\ anul 1945 Voiculescu a continuat s\ scrie [i a
compus [i alte variante.

Carnetul p\strat de Andrei Scrima, unul din prietenii autorului, pe
care l-a scos din ]ar\ în noiembrie 1956,  este un document important, pe
care, la revenirea în ]ar\ a lui Scrima,  doamna Sorescu a avut fericita
ocazie s\-l consulte [i s\-l publice. Este meritul domniei sale c\ a oferit
luminii tiparului o serie de manuscrise inedite [i, probabil, variante ale
celor cunoscute deja. Acest fapt nu justific\ îns\ certitudinea c\ „edi]iile
publicate de mine nu reproduc pe cele anterioare, ci le înlocuiesc cu cele
aflate în alt stadiu de elaborare [i de îmbog\]ire cu un num\r de
inedite“, contrazicându-[i propriile afirma]ii anterioare. 

De asemenea, simbolul tainei euharistice reprezentat de crucea
celtic\ (imprimat pe coperta dosarului aflat în posesia lui Andrei Scrima),

chiar dac\ era cunoscut de istoricii literari [i de editorii dedica]i operei
voiculesciene, nu putea fi exprimat sau reprezentat în condi]iile
cenzurii comuniste. Publicul trebuie s\ fie informat corect: Securitatea
a mutilat operele [i via]a multor scriitori [i a interzis accesul la numeroase
valori literare române[ti [i str\ine.

` ns\, ceea ce mi se pare extrem de grav este faptul c\ „Replica“
editoarei nu se rezum\ numai la observa]ii [i repro[uri de
cele mai multe ori nefondate, legate de  stabilirea textelor tip\rite

în deceniile 1960-1990, ci arunc\ în spa]iul public suspiciuni [i „zvonuri“
pe care nu le poate proba. Un exemplu este afirma]ia „exemplarului  furat“
din casa lui Vasile Voiculescu, dup\ decesul fiului acestuia, Ion Voiculescu.
Andrei Voiculescu, nepotul scriitorului, nu putea  „s\ [tie precis la cine
s\ îl caute“ afirm\ doamna Sorescu. Acest lucru este firesc,  deoarece fiind
angajat al „Europei Libere“, nu avea leg\turi [i informa]ii din ]ar\. În plus,
dezbinarea familial\, provocat\ de dorin]a fiec\ruia de a avea acces la
opera tat\lui sau bunicului, a dus la inventarea unor asemenea pove[ti
infamante.

II. „Editarea prozei postume“ face obiectul unui capitol aparte în
analiza conceput\ de doamna Roxana Sorescu, aplicând acela[i stil de a
profera injurii [i a „vehicula zvonuri“ a c\ror baz\ real\ nu exist\.  Afirma]ia
despre „gravele  disensiuni  între Victor Iova [i Ion Voiculescu“ este contrazis\
chiar de textul „Notei edi]iei“, în care Ion Voiculescu confirm\ faptul c\
„selec]ia [i îngrijirea textului au fost f\cute de Victor Iova“. {i înc\ o m\rturie
o constituie dedica]ia lui Ionic\ Voiculescu, scris\ pe un exemplar al volumului
I de proz\:  Capul de zimbru, în data de 29 septembrie 1966:

„Omului cinstit [i prietenului adev\rat , care nu a precupe]it nici
un efort, care a pus tot sufletul lui mare în greaua sarcin\ de a da la lumin\
aceste povestiri, pe care le ofer ca pornite chiar din inima lui Vasile Voiculescu.
Cu siguran]\ c\ l-ar fi apreciat [i iubit, a[a cum fac eu.“ 

{i o a doua dedica]ie, aflat\ pe un exemplar al primei edi]ii Zahei
Orbul. Editura Dacia, 1970 ( la care repro[ul editoarei, devenit obsesiv,
de a nu g\si numele îngrijitorului pe pagina de titlu, nu concord\ cu regulile
perioadei în care s-a publicat):

„Domnului Victor Iova, cel care a luptat cu toate mijloacele ca scrierile
lui Vasile Voiculescu s\ poat\ fi cunoscute [i apreciate de cât mai mult\
lume. Prietenia lui Ion Voiculescu. 5 mai 1971“.

Sper ca dac\ m\rturiile mele nu au avut ecou, aceste dedica]ii s\
spulbere minciunile vehiculate de oameni domina]i de invidie [i resentimente.
Pân\ la decesul subit al lui Ionic\ Voiculescu, prietenia noastr\ nu a cunoscut
nici o sincop\, iar Victor Iova a continuat s\ publice [i alte edi]ii pân\ în
anul 1983.

„Nota acid\“ la care se refer\ doamna Sorescu, de fiecare dat\
„atot[tiutoare“, este o scrisoare adresat\ de fiul autorului Editurii
pentru Literatur\, care nu a mai dorit o perioad\ s\-[i asume  riscurile
majore pe care le implica publicarea operelor voiculesciene [i nicidecum
un repro[  ce-l viza pe prietenul Victor Iova. 

Disensiunile s-au n\scut îns\ în familia autorului, urma[ii dorindu-[i
prioritate în de]inerea operei [i recunoa[terea lor ca „editori“, de[i  nici
unul nu avea preg\tire de specialitate. Victor Iova nu putea „onora“
astfel de preten]ii [i atunci s-a retras.

Consider necesar\ restabilirea adev\rului acestor edi]ii cu atât mai
mult cu cât actuala editoare, pentru a-[i scuza lacunele [i gre[elile sau
confuziile, uneori inerente, apeleaz\ la argumente siderante: „Dintre
edi]iile anterioare au fost folosite întotdeauna cele semnate de Ion
Voiculescu, Victor Cr\ciun, Nicolae Florescu (Nota Bene: Trist\ în[iruire
de nespeciali[ti). La edi]iile semnate exclusiv de Victor Iova nu am recurs
niciodat\, pentru simplul motiv c\ au ap\rut atunci când editorul nu mai
avea acces la totalitatea manuscriselor /.../ Victor Iova a reprodus edi]ii
anterioare“. Pân\ unde poate merge cu def\imarea, eludând adev\rul
consemnat de istoria literar\. Victor Iova a fost primul editor al operei
inedite voiculesciene în neagra perioad\ a cenzurii comuniste. De
altfel el [i-a riscat cariera [i libertatea pentru  a da luminii tiparului operele
valoroase interzise ale multor autori interbelici, tortura]i în închisori
pentru vinov\]ii imaginare. Un martor demn de respect este filosoful
Mihai {ora, care în acea perioad\ era redactorul-[ef al editurii [i care a
colaborat cu Victor Iova la reu[ita acestui demers.  Afirma]iile mele
sper s\ poat\ fi probate [i cu volumul de coresponden]\ a scriitorilor
adresat\ editorului Victor Iova, pe care l-am elaborat [i am speran]a s\
apar\ în acest an. 

„Dactilogramele reprezint\ voin]a ultim\ a autorului?“ Aceast\
întrebare putea s\ o adreseze, cum era firesc, primului editor, care era
în via]\ în deceniul nou\, când doamna a `nceput s\ fie interesat\ de
opera voiculescian\. În felul acesta ar fi fost scutit\ de dubii mai ales
c\ a folosit totu[i „variantele din dactilograme“. Pove[tile furnizate de
Andrei Voiculescu nu au nici o relevan]\, deoarece, a[a cum am precizat
mai sus, în acea perioad\ tr\ia la München. Manuscrisele absente din
primele edi]ii de Proze au dou\ motive reale: 1. Cenzura, care decidea
f\r\ drept de apel „povestirile ce aduceau prejudicii realismului socialist“
[i 2. Ionic\ Voiculescu, care vânduse deja o serie de manuscrise, la
care Victor Iova nu a mai  avut acces, necunoscând ce institu]ie le-a
achizi]ionat.
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bubele din capul lui Burleanup lay-off-ul curge ca vai de lume, iar când fac afirma]ia asta
nu m\ refer numai la derby-ul alb dintre Craiova [i CFR
Cluj, ci mai ales la meciul de duminic\, în care Steaua lui Dic\

s-a scremut de-a dreptul pentru a trece la limit\ de ie[enii lui Stoican. {i
cum s\ nu-l în]elegi pe Gigi Becali, care se declar\ am\rât [i gata s\ abandoneze
fotbalul (ei, a[!), din moment ce b\ie]ii în care a b\gat milioane de euro
reu[esc s\ înscrie golul victoriei (dup\ ce Cristea [i ai s\i r\m\seser\ în zece
oameni) doar gra]ie geniului lui Budescu?! A[a au revenit steli[tii în pozi]ia
de lideri, iar norocul lor e c\ nici clujenii lui Dan Petrescu nu s-au dovedit
mai breji în B\nie, ceea ce anun]\ pentru luni, la derby-ul FCSB – CFR Cluj,
nu cine [tie ce partid\ cu valen]e fotbalistice, ci doar o încle[tare de
uzur\ între principalele aspirante la câ[tigarea campionatului. Oricum,
duminic\ seara am plecat de la Arena Na]ional\ zgribulit [i cu un gust amar,
dup\ presta]ia steli[tilor...

Am p\[it îns\ în luna alegerilor de la FRF, pân\ la care au mai r\mas
doar dou\ s\pt\mâni. Lucrurile se precipit\ în mod previzibil, dar esen]a
dezv\luirilor care au început s\ curg\ la intrarea în aceast\ ultim\ linie
dreapt\ este c\, vorba lui Porumboiu, ies la lumin\, în cascad\, bubele
din capul lui R\zvan Burleanu. Pentru e[ecul federal al Centrelor de excelen]\
l-a f\cut r\spunz\tor, pe bun\ dreptate, chiar Cristi Chivu, cel care i s-a
al\turat oficial lui Ionu] Lupescu, ca [i Gic\ Popescu, Hagi, R\ducioiu,
Andone, Marica, Pi]urc\ [i Anghel Iord\nescu, ca s\ enum\r doar câteva
din numele grele care-l sus]in pe contracandidatul actualului staroste FRF.
{i mai dur\ la adresa [efului federa]iei a fost ie[irea la ramp\ de s\pt\mâna
trecut\ a outsiderului Marcel Pu[ca[. Acesta a declarat la Telekom Sport c\
atât el, cât [i al]i... 1950 – 1960 de angaja]i ai FRF au activat în mandatul
lui Burleanu cu contracte de munc\ pe o perioad\ nedeterminat\, f\r\ s\
aib\ [i obligatoria fi[\ a postului, ceea ce este o înc\lcare a legisla]iei
muncii! Iar Pu[ca[ sus]ine c\, de[i a reclamat în repetate rânduri
ilegalitatea respectiv\, situa]ia a r\mas neschimbat\.

Un alt scandal proasp\t ie[it la ramp\ prive[te situa]ia arbitrilor
[i arbitrajelor de sub bagheta grecului  Kyros Vassaras, pl\tit rege[te,
dar f\r\ vreun câ[tig pe m\sur\ al fotbalului românesc. Dimpotriv\ chiar,
calitatea arbitrajelor a fost denun]at\ non-stop, cum am scris [i eu, de
multe ori, în acest col] de pagin\. Dincolo de toate îns\, se constat\ acum
c\, în cei patru ani în care a condus Colegiul Central al Arbitrilor,
Vassaras a promovat un singur nou cavaler al fluierului, în vreme ce în
mandatul lui Mircea Sandu fuseser\ promova]i... 21 de noi arbitri!

Alt\ bomb\ cu explozie întârziat\, care zguduie FRF, prive[te Comisia
de recurs a federa]iei, condus\ de un fost coleg al lui Burleanu, din vremea
când era consilier la... Cotroceni. Lui Claudiu Dinu – adus în 2015 la federa]ie
[i numit în fruntea Comisiei de recurs – i se repro[eaz\ acum întoarcerea
unui verdict al Comisiei de disciplin\, privitor la meciul dintre echipele de
Liga a 3-a Na]ional Sebi[ [i Gloria Cermei. Oficialii forma]iei din urm\,
declarându-se profund nedrept\]i]i, anun]\ c\ se vor plânge la TAS. {i nu
e singurul asemenea caz. În plus, zilele trecute s-a mai semnalat o anomalie,
chiar grav\: Curtea de Apel a respins validarea Comitetului Executiv al FRF,
ceea ce face practic imposibil\ sau...ilegal\ convocarea Adun\rii Generale
a federa]iei în vederea alegerilor! Este o situa]ie reg\sit\ [i la Federa]ia
Român\ de Tenis, iar singura institu]ie cu drept de a tran[a lucrurile este
Ministerul Tineretului [i Sportului. Dar, cum MTS nu s-a pronun]at înc\,
nu e exclus ca alegerile s\ fie contestate [i s\ ajung\ astfel din nou în justi]ie.
Deci, la pasivul [efului FRF se mai adaug\ o bil\ neagr\, pe lâng\ atâtea altele
ie[ite la iveal\ în ultimul timp.

În schimb, R\zvan Burleanu a primit [i o veste bun\: Valeriu Iftime,
patronul lui FC Boto[ani, a declarat c\, „dac\ pierde alegerile, l-a[ lua
pre[edinte la Boto[ani! Pe bani mul]i!...“ Iat\ o [ans\ ca Burleanu s\ se
întoarc\ în Moldova sa natal\ [i s\-[i fac\ ucenicia în materie de management
la un club, înv\]ând cu ce se m\nânc\ fotbalul, în care respectul pentru
juc\tori [i patroni e esen]ial. {i, dac\ tot ar ajunge la Boto[ani, poate ia cu
el [i restul habarni[tilor cu care ne-a pricopsit la federa]ie, ba poate îl aduce
acolo [i pe Christoph Daum! 
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În finalul articolului – cu preten]ia de analiz\ – a stabilirii
adev\rului, doamna Sorescu continu\ calomniile de o extrem\ gravitate.
V\ m\rturisesc c\ dac\ a[ fi în ]ar\, m-a[ adresa justi]iei.

S\ m\ explic: dânsa afirm\ c\ manuscrisele absente au fost
achizi]ionate de un colec]ionar, r\mas anonim, sustrase fiind din
arhiva familiei sau din cea public\. Care este sursa acestei abera]ii este
greu de stabilit, deoarece în afara familiei nu avea nimeni acces direct
[i necontrolat în casa autorului. Iar din arhivele publice, considerate
patrimoniul na]ional [i protejate prin lege, inventariate, de care
r\spundeau material [i penal bibliotecarii [i muzeografii cu
contract de gestiune, era practic imposibil s\ se apropie cineva f\r\
aprob\ri speciale.

De[i spune c\ „datoria mea nu este s\ consemnez zvonuri“,
culmea ironiei, chiar le consemneaz\: „zvonurile, motiva]iile dintre
editori (un membru al familiei [i un str\in) sunt legate de absen]a
manuscriselor, care vor ap\rea atunci când nu vor mai c\dea sub
inciden]a unei legi“.  V\ subliniez, domnule director, c\ un
asemenea text incriminator nu ]ine seama de prevederile Legii
patrimoniului mobil, din anul 2000, care dânsei îi este necunoscut\,
[i nici de importan]a major\ a acestor valori, despre care este convins\
c\ „în viitor nu va mai interesa pe nimeni“. Oare cum poate un intelectual
s\ se compromit\ sus]inând asemenea p\reri nocive? S\ în]elegem
c\, dup\ concep]ia domniei sale, întreaga istorie a culturii trebuie
neglijat\, deoarece este „veche“?

` n acela[i registru mi se adreseaz\, caracterizându-m\ ca „o
persoan\ adânc frustrat\ [i obsedat\ de ideile de furt [i
vânzare de documente“! De unde [i-a procurat acest „adev\r

[tiin]ific“ar fi bine s\ fie întrebat\, deoarece nu m\ cunoa[te [i nici
nu a citit ̀ n lucr\rile sau în articolele scrise de mine o singur\ afirma]ie
care ar conduce la o asemenea concluzie. Dar insultele continu\: „Victor
Iova l-a asistat pe Ion Voiculescu la vânzarea de documente, unul
din achizitori fiind Biblioteca Na]ional\, fost\ Biblioteca Central\
de Stat, unde responsabilitatea achizi]iilor o avea [i doamna Mariana
Iova, so]ia consilierului de vânz\ri. Nu [tiu dac\ în anii 1960-1970
conflictul de interese era incriminat de lege. Situa]ia necunoscut\ mie
anterior am reconstituit-o din replica doamnei Mariana Iova“.

Deoarece a trecut mai mult de un an de la publicarea în România
literar\ a articolului meu, îmi permit s\ reiau fragmentul din
care doamna Sorescu a „reconstituit situa]ia“: „Dup\ edi]iile amintite,
Ion Voiculescu a vândut la institu]ii care îi ofereau sume mai mari
de bani: BAR Bucure[ti, BCU Cluj, BJ Ia[i, BJ Buz\u [i  Muzeul Literaturii
Române. De[i sf\tuit de Victor Iova s\ ofere spre achizi]ie manuscrisele
unei singure biblioteci: B.N. sau BAR, pentru crearea unitar\ a
unui fond Vasile Voiculescu, Ion Voiculescu  a preferat avantajul
material“. Dac\, citind acest detaliu, legat de voin]a legatarului
testamentar, poate cineva conclude c\ sugereaz\ fapte penale, cred
c\ este un nonsens sau rea-credin]\. Realitatea este îns\ cu totul alta:
Victor Iova l-a sf\tuit în permanen]\ pe Ion Voiculescu s\ nu vând\
manuscrise din opera tat\lui, fapt cunoscut de to]i colegii [i scriitorii
perioadei la care ne referim. În plus „eu am gre[it“ neprecizându-i
doamnei c\  în deceniul 7, când s-a publicat opera voiculescian\
inedit\, eu eram student\ la Facultatea de Limbi clasice a Universit\]ii
Bucure[ti [i deci nu puteam avea vreo leg\tur\ cu achizi]iile de
c\r]i [i manuscrise de la BN. Iar dup\ 1980, când am lucrat ca cercet\tor
la sec]ia de „colec]ii speciale“ a Bibliotecii Centrale de Stat, m-am
ocupat de catalogarea standard în sistem informatic interna]ional
a c\r]ilor vechi române[ti [i str\ine din secolele XVI-XIX (m\rturie
fiind volumele publicate) [i nicidecum de achizi]ii, domeniu care era
în sarcina unui alt serviciu, ai c\ror speciali[ti lucrau în colaborare
cu anticari, colec]ionari [i istorici  într-o Comisie Na]ional\ subordonat\
Ministerului Culturii. Din 1990 am fost numit\ [efa sec]iei de prelucrare
informatic\ a c\r]ii din cadrul Departamentului Patrimoniului Na]ional
[i membr\ în Comisia Guvernamental\ de elaborare a Legii Patrimoniului
Mobil.

Când î]i propui s\ te aperi distrugând imaginea [i cariera unui
om, pe care nici nu l-ai cunoscut, este normal  s\ te informezi corect [i
s\ aduci probe de net\g\duit. Dar s\-]i întinezi con[tiin]a cu minciuni
fabricate este o fapt\ impardonabil\. Calomniile pe care le-am citit în
articol m-au afectat psihic, considerându-le un atentat la probitatea
moral\ a mea [i a so]ului meu [i mi-au umbrit 45 de ani dedica]i cercet\rii
[i valorific\rii patrimoniului cultural na]ional, pentru care am primit
titlul de „expert în domeniul c\r]ii vechi“ [i am fost decorat\ de pre[edintele
României cu „Meritul Cultural în grad de Cavaler“.

s unt acuzat\ [i de „fals\ memorie“ ce mi-ar justifica dorin]a
de a sus]ine c\ „edi]ia îngrijit\ de so]ul meu ar fi
singura admisibil\“! A câta calomnie? Eu nu mi-am permis

niciodat\ s\ evaluez edi]ii, aceasta fiind menirea criticilor [i istoricilor
literari! Dar m-am referit la lipsa de respect  [i probitate profesional\
a doamnei Sorescu de a nu cita numele editorilor [i speciali[tilor
domeniului, care au trudit înaintea domniei sale pentru  valorificarea
comorilor literaturii române,  [i de a nu cataloga eforturile lor, în
condi]iile oferite de „societatea socialist\ multilateral dezvoltat\“,
drept „ mizerii l\sate în urm\ de conflicte vechi de o jum\tate de secol“.

Sperând domnule director c\, citind aceste rânduri, ve]i în]elege
dorin]a mea de restabilire a adev\rului [i de respingere a modului
degradant în care doamna  Roxana Sorescu a ales  s\-[i apere edi]iile
publicate (de[i nu i-au fost comentate) [i înlocuind argumentele [tiin]ifice
cu incredibile acuza]ii neprobate de fapte. Sper, de asemenea,  c\  îmi
ve]i  acorda spa]iul necesar `ntr-un num\r al României literare.

Cu stim\ [i mul]umiri anticipate,
Mariana Iova

 tabela de marcaj de 
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p roiectele editoriale dedicate Centenarului
Marii Uniri promit s\ fie o reu[it\.
Pe fondul absen]ei unui program

coerent [i necontroversat la nivel na]ional, C\r]ile
Unirii vor aduce în aten]ia public\ figuri, evenimente,
documente istorice importante pentru statura
noastr\ identitar\. Vor propune împreun\ o lec]ie
de istorie într-o vreme minat\ de ezit\ri, gafe [i
o vinovat\ uitare a trecutului. Citind câteva dintre
aceste c\r]i [i lucrând la edi]ia aniversar\ a antologiei
Transilvania din cuvinte, mi-am dat seama c\,
pe tonuri [i din perspective diverse, ele vorbesc
despre „încercarea de a fi român“ [i o fac, cu
sobrietate [i un dram de dezn\dejde, mai ales în
numele românilor ardeleni c\rora le d\ din nou
târcoale sentimentul c\ destinul lor nu se num\r\
printre preocup\rile clasei politice. În ultimul sfert
de veac, legi pripite [i ignorante sau m\car ne-

p\s\toare (adic\, etimologic, ne-gândind) cu
privire la starea de lucruri din Transilvania
le-au pus în pericol drepturi [i rânduieli
dobândite la Marea Unire. Ce s-a cl\dit cu
trud\ atunci e l\sat de izbeli[te, risipit, înstr\inat.
Dar „România nu poate fi întreag\ f\r\ Ardeal…

Ardealul e leag\nul care i-a ocrotit copil\ria,
e [coala care i-a f\urit neamul, e farmecul

care i-a sus]inut via]a…“ (N. Titulescu). „Nu ne
putem în]elege pe noi [românii]ca neam dac\ nu
în]elegem Ardealul“ (Vasile B\ncil\). „Înv\]ata
Transilvanie“ (N. B\lcescu) este martor\ stupefiat\,
al\turi de surorile ei, la pre]ul tot mai sc\zut
care se pune azi pe înv\]\tur\, pe cultur\.

Folosesc termenul încercare în mai multele
lui sensuri – dificultate, verificare, experien]\,
tentativ\, osteneal\, str\danie, impas, nevoie,
suferin]\, durere, p\timire, trud\, povar\, primejdie.
Mai ales pentru românii ardeleni, condi]ia de român
a fost una mereu pus\ la încercare, h\r]uit\, h\ituit\.
Autohtonia absolut\ (cum o numea {tefan J. Fay:
„Sub ora[ul nostru Alba Iulia se afl\ beciurile cet\]ii
romane Apulum, sub temeliile ei, cetatea de
piatr\ [i lemn a dacilor…“) nu i-a ferit de marginalizare
[i veacuri de opresiune. De citit neap\rat cartea
lui Ioan-Aurel Pop „Din mâinile valahilor schismatici…“.
Românii [i puterea în Regatul Ungariei medievale
(secolele XIII-XIV), ap\rut\ de curând, într-o edi]ie
revizuit\ [i ilustrat\, la Editura {coala Ardelean\.
Prima parte a titlului lucr\rii este extras\ – explic\
autorul în Argument – dintr-un „document
papal, referitor la cucerirea unei cet\]i cu teritoriul
apar]in\tor ei, de c\tre o familie nobiliar\ ajutat\
de regele Ungariei, cândva, la începutul secolului al
XIII-lea (înaintea Conciliului al IV-lea de la Lateran,
]inut în 1215), cetate [i ]inut preluate «din mâinile
românilor schismatici»“; „Românii de pe teritoriul
Regatului Ungariei erau singurii mo[tenitori ai
romanit\]ii orientale de confesiune r\s\ritean\…,
adic\ diferi]i de originea etnic\ a poporului maghiar
(fino-ugric) [i de confesiunea lui (cre[tin\ apusean\,
în cea mai mare m\sur\, mai ales dup\ 1200)“. Titlul
c\r]ii „simbolizeaz\ foarte bine mesajul acestei
lucr\ri, anume lipsirea românilor («schismaticilor»)
de bunuri imobiliare [i de drepturi, urmat\ de
îndep\rtarea lor ca entitate (grup) dintre st\rile
Transilvaniei […].La peste trei decenii de la m\surile
luate de regele Ludovic I pentru impunerea catolicismului
ca religie oficial\ [i unic\ (religio recepta) [i
pentru îndep\rtarea «r\uf\c\torilor români» [i
«schismatici» de la nobilitate [i de la st\pânirea

p\mântului (prin impunerea regulii ca orice nobil s\
aib\ act de dona]ie regal\ [i s\ fie catolic), se consolidase
o mentalitate a elitei ungare (laice [i religioase),
dispre]uitoare, r\uvoitoare [i drastic\ la adresa
«schismaticilor», care trebuiau fie integra]i prin absorb]ie
între «cre[tini» (catolici), fie extermina]i fizic“.

De-a lungul istoriei, românismul [i patriotismul
românilor au fost mereu socotite îndr\zneli
meritând aspre condamn\ri. Cum am mai
spus-o [i alt\dat\, miraculo[ii ani interbelici au
fost prea pu]ini [i prea neîndemânatici pentru
o a[ezare. Prin[i în grandiosul proiect al consolid\rii
culturii române în Ardeal, românii au pariat anume
pe toleran]\ neglijând datoria de a-[i ap\ra cuceririle.
Interna]ionalismul proletar postbelic nu le-a venit
nicidecum în ajutor. Na]ionalisme mai aspre, dar
mai abile în a-[i rosti diplomatic revendic\rile/drepturile
au transformat na]ionalismul românesc, pe
nesim]ite, în abera]ie (neap\rat „comunist\“), în
desuet\ atitudine neconform\ cu europenizarea
[i cu globalizarea, în instrument utilizat în c\utare
de profit electoral. Vinovate sunt nu doar
promptitudinea [i asiduitatea enun]urilor celorlal]i,
mai harnici în a-[i sus]ine punctul de vedere, cu
toate exager\rile [i, nu o dat\, cu ignorarea
unor adev\ruri documentate, ci [i doza primejdioas\
de del\sare, apatie, oarb\ încredere într-o providen]\
mereu de partea românilor (cum ar zice Camil
Petrescu). Românii nu se pot l\uda, din p\cate,
cu o bun\ gestionare a propriului trecut. Glasul
lor nu se aude c\ci nu se roste[te r\spicat. O lung\
istorie h\r]uit\ dinspre toate punctele cardinale
[i neprielnic\ unei a[ezate a[ez\ri în rândul lumii
a condus la o situare tem\toare fa]\ cu incontestabilele,
altminteri, argumente proprii.anul 1989 aducea libertatea, dar nu

[i libera, ferma asumare a identit\]ii.
Dimpotriv\, a l\sat loc „ru[inii de a

fi român“, a stârnit necugetate puneri la zid ale
unor mari personalit\]i ale culturii române. În
c\utare de senza]ional aduc\tor de rating, se scot
la iveal\ ori se inventeaz\ detalii scandaloase, se
mut\ accentul de pe valoarea Operei pe „p\catele“
autorului ei. Descifrarea în spa]iul mioritic a
orizonturilor care fac parte din „fiin]a [i substan]a
noastr\“, tentat\ de Blaga, a c\zut în derizoriu.
Mioritic nume[te azi tot ce e neînchegat, tic\lo[it,
jalnic. Tr\im suspenda]i, ironiz\m orice
referire la român [i românesc. S\ vorbe[ti despre
limba român\ ori despre specific românesc
înseamn\ s\-]i atragi eticheta de „na]ionalist“.
Într-o ]ar\ veche, dar care abia de 100 de ani a
reu[it s\ se a[eze în grani]e fire[ti, Istoria, iat\,
nu mai merit\ s\ fie înv\]at\. Clipa face jocurile
în indiferen]a sinuciga[\ generalizat\. Elimin\m
tot ce a pus temelie fiin]ei noastre na]ionale. Nici
m\car limba român\ nu r\mâne neatins\ în acest
proces de auto-subminare identitar\. Nu ne
mai aducem aminte de un Antonio Bonfini –
secretar al lui Matei Corvin – care se minuna c\,
„Înecate sub valul de barbari, coloniile romane
din Dacia mai exal\ limba roman\ [i, ca s\ nu o
p\r\seasc\ nicidecum, se împotrivesc cu atâta
îndârjire, încât îi vezi c\ lupt\ nu atât pentru
p\strarea neatins\ a vie]ii, cât a limbii“.

Am auzit pe diverse canale de televiziune
un vers dintr-un cântec mai vechi. El sun\
a[a: }ara noastr\-i ]ara noastr\. M\ urm\re[te

simplitatea solemn\ a acestei defini]ii aparent
tautologice. I-a[ ad\uga imediat o alta: Limba
noastr\-i limba noastr\. Sunt enun]uri simple
[i fundamentale. Nimic de negociat aici. Nu fal\
goal\ cer ele [i nici nu pot fi motiv de ru[ine.
Na]ionalitatea noastr\ e un dat, suntem români
gra]ie limbii în care ne-am n\scut [i cu care am
crescut. O calitate de asumat cu demnitate, cu
fermitate, cu r\spundere. 

d e-a lungul istoriei, ne-am aflat sub
felurite st\pâniri str\ine [i asupritoare.
Am r\zbit fiindc\ durarea noastr\

ne era asigurat\ de o alt\ st\pân\. Una ocrotitoare,
generoas\, r\zb\t\toare: limba român\. Limba
e st\pâna noastr\, credea cu t\rie Mihai Eminescu.
Prin ea suntem ce suntem, prin ea am rezistat
vitregiilor istoriei [i nu ne-am pierdut de noi
în[ine. Cronicarii [tiau deja c\ ,,Rumânii, câ]i
s\ afl\ locuitori la }ara Ungureasc\ [i la
Ardeal [i la Maramoro[u, de la un loc sântu cu
moldovenii [i to]i de la Râm s\ trag’’. C\ to]i
„dintr-o fântân\ au izvorât [i cur\“. Cui folose[te
s\ citezi trunchiat spusele lor pentru a „dovedi“
c\ nu aveau con[tiin]a apartenen]ei la un neam,
unul [i acela[i? Cum poate fi argument împotriva
unit\]ii noastre de neam faptul c\ Dimitrie
Cantemir, atunci când a descris Moldova, a scris
Descrierea Moldovei, nu a României? Când
Mircea Zaciu scria despre „imensa scen\“ a
Transilvaniei, nu a României, fiindc\ despre
Transilvania vorbea, el nu sugera nicidecum c\
transilv\nenii nu sunt români. Oare nu suntem/nu
ne spunem pân\ ast\zi moldoveni, ardeleni,
munteni, dar, totodat\ [i mai presus de toate,
români? Unirea cea scurt\ din vremea lui Mihai
Viteazul se f\cea în temeiul aceleia[i unit\]i de
limb\ [i sim]ire. La 1843, Kog\lniceanu spunea:
„eu privesc ca patria mea toat\ acea întindere
de loc unde se vorbe[te Rom\ne[te [i ca istoria
na]ional\, istoria Moldaviei întregi, înainte de
sfâ[ierea ei, a Valahiei [i a fra]ilor din Transilvania“.
Corifeii {colii Ardelene la argumente venind
dinspre limb\ apelau pentru a lupta pentru
drepturile românilor ardeleni. Exager\rile lor,
câte au fost, nu erau decât legitime, c\ci era
nevoie de o exaltare pentru a atrage aten]ia asupra
românilor [i a cruntelor nedrept\]i la care
sunt supu[i. Nicolae Iorga avea s-o spun\ limpede:
„Într-un timp când orice frunte româneasc\ era
aplecat\ spre p\mânt de st\pâniri str\ine, când
sufletul românesc nu vorbise înc\ în nepieritoare
forme literare, era nevoie de exagerarea ca puritate
a acelui singur element de leg\tur\ a tuturor
românilor, de reabilitate moral\ a lor, cari era
limba. În ea s-a v\zut curcubeul vremurilor mai
bune, în numele ei s-au dat luptele de rede[teptare;
în acel semn am învins“. 

Când Eminescu peregrina de la Cern\u]i
la Bucure[ti, de la Ia[i la Blaj, o f\cea cu siguran]a
celui care se afl\ printre ai s\i, printre oameni
care îi cunosc limba („Limba român\ la sine
acas\ e o împ\r\]ie bogat\, c\reia multe popoare
i-au pl\tit banii în aur. A o dezbr\ca de averile
pe care ea le-a adunat în mai bine de o mie de
ani înseamn\ a o face din împ\r\teas\cer[etoare…“)
[i cu care se poate în]elege ca între fra]i.
Limba e st\pâna noastr\. Ea e }ara noastr\
cea Mare. Prin ea ne definim identitatea, pe
ea ne întemeiem Cultura. }ara noastr\ e ]ara
noastr\, a locuitorilor limbii române. Limba
român\ e chiar garan]ia Unirii. Cu ea vom putea
r\zbi în nesfâr[ita încercare de a fi români.

{i s\ nu uit\m c\ descrierile Transilvaniei
nu sunt simple vorbe mari. Cu un accent mai
ap\sat, ele încearc\ s\ indice locul ei neap\rat
în [i între ]\rile române. Ea e „starea noastr\ de
veghe […] pe planul spiritualit\]ii române[ti,
centrul nostru na]ional“ (Constantin Noica). În
]ara „câ[tigat\ cu atâtea jertfe sfinte de sânge“
(Sextil Pu[cariu), „…misiunea Transilvaniei este
de a aduce în via]a româneasc\ acea concep]ie de
seriozitate de care aceasta are a[a de mult\ nevoie“
(Liviu Rebreanu). „Recunosc în spiritul ardelenesc
mo[tenirea unei tenacit\]i, orgoliul libert\]ii
parcimonios câ[tigate, un mai accentuat spirit
de cetate (în ordinea claustr\rii chiar, dar [i a
civilit\]ii, demnit\]ii, severit\]ii), un sim] constructiv
– al ordinei deci, cu o specific\ team\ de «aventur\»“
(Mircea Zaciu). „A fi ardelean înseamn\ a duce
un gând pân\ la cap\t“ (Lucian Blaga).

(continuare `n pagina 24)
 Irina Petra[
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19cu un fel de stîng iremediabil p\[e[te
Mia Frollo în salonul lui E. Lovinescu,
„declamînd“ de cum intr\ „dou\ poezii

puerile“.1 O ]ine apoi tot a[a, fie c\ cite[te poezii,
fie c\ cite[te proz\, c\ci urmeaz\ „dou\ schi]e
mediocre [i dou\ poezii [i mai mediocre“, apoi
ni[te „poezele“2 [i, mai încolo, irelevante fragmente
de roman (s-a încercat de trei ori în roman –
cu Prietenie, Oameni [i Col]uri – dar n-a reu[it
niciodat\). Alexandru George zice c\ Mia e „un
exemplu tipic de simpl\ prezen]\ f\r\ participare
[i relief“3 la cenaclul lovinescian, dar lucrurile
nu par a fi chiar a[a de vreme ce, dup\ cîteva
[edin]e, Mia ajunge s\ prînzeasc\ duminica mai
mult la Lovinescu decît la ea acas\ iar absen]ele
[i revenirile îi sunt consemnate riguros. Trebuie
s\ fi fost m\car o prezen]\ agreabil\ dac\ figura
atît de frecvent pe lista celor re]inu]i la mas\ iar
rela]iile dintre amfitrion [i musafir\ vor fi fost
cu serioas\ baz\ empatic\, a[a încît Mia î[i permite
chiar un gest gra]ios – notat pe loc în carnete –
[i-i aduce un buchet de liliac alb.4 Nici în cenaclu
nu putea fi atît de [tears\ c\ci N. Steinhardt o
remarc\ imediat – „ditai doamna cu p\rul cît o
claie [i foarte agitat\“ – în rîndul „excentricilor“
(rînd opus „pr\fui]ilor“).5 De altminteri, [i portretul
din Memorii e f\cut cu tandr\ mali]ie [i evident\
simpatie provocatoare pentru aceast\ „gu[\ de
porumbi]\ neistovit\ în a gurui poemul tandre]elor
satisf\cute.“6 Nu pare s\-i fi displ\cut lui Lovinescu
c\ „în sufletul“ Miei „plîng toate roman]ele [i
cînt\ toate timidit\]ile“ [i c\ poeta „se însufle]e[te
ca un paravan japonez“7 din exces de entuziasm
[i sentiment, ambele stîrnite din orice. De[i
ea, ca publicist\ de toate artele, a scris exaltat
despre unele din romanele lui Lovinescu, în
Istorie… nu se alege decît cu cîteva rînduri
prin care e scoas\ de sub influen]a celor de la
Viea]a nou\, al c\ror „simbolism formal [i
academic“, zice Lovinescu, n-a contaminat cu
nimic „sensibilitatea feminin\ a poetei, exprimat\
cu o simplitate atît de tradi]ional\ [i de direct\“.8
Cu siguran]\ Mia s-a str\duit s\ intre în gra]iile
lui Lovinescu, dar în gra]iile critice ale acestuia
n-a prea reu[it. 

S-a str\duit nu mai pu]in s\ devin\ o
simbolist\ veritabil\, dar nici asta nu i-a prea
izbutit (cu toate c\ apeleaz\ destul de frecvent
la moto-uri din simboli[ti). Mircea Anghelescu
zice, în Dic]ionarul Zaciu, c\ simbolismul ei e
„de natur\ livresc\, oarecum mimetic“, „difuz [i
pictural“, Mia operînd mai degrab\ cu un
„sentimentalism sincer“, dar [i acesta „fluctuant
[i debil.“9 Nu mai multe calit\]i simboliste îi
recunoa[te [i Victor Durnea, c\ci, de[i Mia era
„partizan\ a simbolismului,“ în „lirismul ei minor,
nutrit de o pasiune refulat\ în sfial\ [i în prematur\
resemnare“, acesta e prezent doar „prin cîteva
reminiscen]e“.10 Înc\ tot ar fi ceva, numai c\
Dumitru Micu o trimite f\r\ mil\ direct între
s\m\n\tori[ti, considerînd-o „o Maria Cun]an
nimerit\ printre simboli[ti“ – [i înc\ una care
ruleaz\ în reluare, la matineu, „toate cli[eele din
poezia sem\n\torist\.“11 Oriunde ar sta ori s-ar
fi r\t\cit literar Mia, de sfioas\ era sfioas\ [i cu
sfiiciuni î[i scrie [i poezia, una „de timid\ confiden]\
liric\“, dup\ cum zice Perpessicius.12 Timid\,
dar [i entuziast\, de nu mai ales entuziast\ ]inînd
cont de faptul c\ „talentul d-sale î[i trage seva
dintr-un optimism sufletesc care e propriul
talentului d-sale.“13 Sfioas\ – cel pu]in liric – îi
rezult\ [i lui D. Mur\ra[u, Mia scriind, dup\
el, „o poezie de lirism discret, distins [i cu înfloriri
diafane“, dar cam „lipsit\ de îndr\zneli de
versifica]ie“.14 Lipsit\, pare-se, [i de alte îndr\zneli,
c\ci „poezia /ei/ de dragoste e f\r\ de elan,
f\r\ de sbucium pasional“15 [i, prin urmare, cam
frigid\. Ori, poate, doar reticent\, ceea ce n-ar
fi de mirare avînd în vedere c\ Mia e printre
pu]inele noastre poete catolice (ce-i drept, prin

asimilare, dup\ ce a intrat într-o familie de catolici
protagoni[ti cum era familia Frollo; dar s-a
convertit grav, c\ci public\ prin mai toate gazetele
greco-catolice, inclusiv în Flori-le de crin din
{imleul Silvaniei, o revist\ aproape parohial\,
[i-i dedic\ monseniorului Vladimir Ghica un fel
de monografie, ap\rut\, desigur, postum, în 1999;
Mia s-a n\scut în 1885 [i a decedat în 1962). 

Premiatele de Academie Flori de flac\ri
(Editura literar\ a Casei {coalelor, Bucure[ti,
1923) sunt, într-adev\r, destul de palide [i
strict decorative. Nu e nici chiar atîta „optimism

sufletesc“ în ele pe cît vedea Perpessicius, pentru
c\ Mia se proiecteaz\ mai degrab\ în suferind\,
punînd natura, fire[te, s-o acompanieze: „Mi-e
sufletul ca un apus cernit de nori,/ Ca un apus
de toamn\ sub care vîntul bate/ Cînd scutur\
visarea întîrziat\-n flori/ {i [uer\ a jale pe c\i
întunecate“ etc. (Aceea[i raz\ poate…). Chiar
de nu vor fi fost multe, momentele ei de depresiune

sunt productive [i din ele scoate Mia un lirism
deceptiv, f\cut din mici ofuri de solitudine împinse,
îns\, spre radicalitate: „Ce sil\ simt de toate!
Iubirea-mi pare-acum/ O floare prea-nflorit\,
împr\[tiat\-n drum,// Iar amintiri bogate dispar
pierdute-n zare,/ Ca p\s\rile albe plecînd în
dep\rtare“ etc. (În negura de gînduri). Ce-i drept,
are întotdeauna tratament la solitudine, c\ci
mereu viseaz\ pe marginea paginilor citite,
sporov\ind reverii ale intensit\]ii de sentiment,
fie [i cu pre]ul (mai ales cu pre]ul!) suferin]ei
(durerea e pentru Mia un indiciu de intensitate
a tr\irii, iar ea asta [i-ar fi dorit): „Cînd în
odaie clipele t\cerii/ M\ chinuiesc cu-atîtea
gînduri moarte/ Îmi place s\ tr\iesc ca într-o
carte/ Întreaga voluptate a durerii“ etc. (Înfloriri
negre). A[a de fapt, prin delega]ie, prin surogate
livre[ti, parcurge ea portativele de intensitate,
dorindu-[i o via]\ confec]ionat\ din zguduiri [i
traume cauzate de intensitatea implic\rii: „Ca
tine vreau, o mare, iubirea mea str\in\/ De orice
mul]umire s\-[i duc\ via]a plin\/ De cîntec, de
durere [i sbucium\ri t\cute,/ Cu farmecul chem\rii
oprit pe buze mute“ (Îmi chiam\ pribegia marea).
Nu-i de mirare c\ se proiecteaz\ în celebre
protagoniste de dram\, identificîndu-se prin
bovarism cu destinele lor nefericite: „Am clipe
de Ofelie nebun\/ {i sbucium\ri de tragic\
furtun\;// Sunt Ariana care plînge lîng\ mare,/
Sunt Dido care blestem\ cînd moare“ etc. (Între
speran]e [i îndoieli). Cu asemenea porniri de
tînjeal\ sentimental\ cam masochist\ devine
inevitabil s\ se alegorizeze singur\ în moartea
unui crin: „Un fluture de aur se stinge-n asfin]it:/
E ultima lumin\ de soare ce apune./ Încet m\-
ntorc la mine din lumile str\bune/ {i v\d cum
crinul palid în umbr\ a murit“ (Agonia crinului).
Ca la toate poetele-crin, [i la Mia de vin\
pentru martiriul sentimental [i ideal e via]a,
neiert\toare, în cinismul ei, cu puritatea, candoarea
[i fragilitatea: „Cade ploaia, cade ploaia cît e zarea
în departe,/ Dorul meu îl cînt\ ploaia, dorul trist
de visuri moarte,/ Visuri ce-au n\scut senine,
dar le-nvinse via]a rece,/ Aripi negre parc\-s
norii, vîntul mor]ii parc\ trece.“ (Cade ploaia…).
Alt\ [ans\ de sc\pare din vraja acestor suferin]e
doar invocate [i visate e o vag\ nostalgie
monastic\ (sunt cîteva c\lug\ri]e evocate),
sus]inut\ [i de o und\ de cucernicie, dar
exprimat\ mai degrab\ ca admira]ie pentru
sfin]enie decît ca înclina]ie spre ea, cum se
întîmpl\ în omagiul adus Sfîntului Francisc de
Assisi: „E-atîta uitare de sine pe fa]a ascetului
sfînt,/ Atîta blînde]e pe haina cea aspr\ lovit\ de
vînt,/ El merge [i drumul în juru-i e parc\ cuprins
de lumin\,/ Iar îngeri coboar\ din ceruri s\-i
mîngîie fruntea senin\“. Trebuie s\ fi fost undeva
o frustrare care s\ motiveze atîta nevoie de
proiectare în al]ii [i atîta foame de suferin]\ (o
romantic\ ratat\ se crede Mia, una care-ar suferi
rezolut, dar n-are nici prilej, nici cauz\).
Poezia exprim\ îns\ aceast\ posibil\ frustrare
doar – cum zice Mia – cu „buzele mute“. 

De la sine, cînd n-o chinuie bovarismele,
Mia se desfat\ în peisaje de r\sf\] arcadian,
caligrafiind reverii de o]iu cu o gramatic\ de
descrip]ii voluptuoase, narcotizate: „De roadele
de aur sunt cîmpurile pline,/ Se pierd în zare
albe c\r\rile-nflorite,/ În mîngîieri de raze stau
toate adormite – / St\pîne par acum doar blondele
albine“ etc. (Amiaz\). Temperament calin, Mia
se contope[te cu ame]eala naturist\, drogat\ de
farmecul voluptuos al clipelor de reverie: „Un vînt
u[or adie în calda zi de var\,/ Un vînt cuprins de
lene [i de parfum de flori/ Aprin[i de poesia luminii
de afar\/ Se-ndreapt\ spre fereastr\ dragi ochii
vis\tori“ etc. (Gînduri pribege). Din p\cate, Mia
nu astfel de clipe de u[oar\ topire în narcoza naturii
î[i dorea, ci zbuciume, zguduiri, dram\. A[a c\… 
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suferin]ei

(Mia Frollo)

fete pierdute



e ste foarte bine când apare o antologie
din lirica unui important poet contemporan,
cum este Ordinea în care continuu s\

exist(Editura Tracus Arte, 2018), adunând, sub titlul
unui poem din volumul anului 1977, Fi[e poetice,
texte semnificative din aproape toate c\r]ile lui Ioan
Flora; nu este bine când o antologie care, din p\cate,
nu mai e a poetului, r\mîne neasumat\, f\r\ autorul
care ar fi trebuit s\ explice criteriile de selec]ie (înafara
celui cronologic, evident) [i, mai ales, de ce lipsesc
din sumar volume precum Valsuri(1970), Memoria
asasin\ (1989), Poeme (1993), Cincizeci de romane
[i alte utopii (1996), Scriptor (2001), Iapa Dun\rea
(2003). Dincolo de aceste observa]ii, r\mâne poezia
lui Ioan Flora.

„Exist\ patru mari poe]i români contemporani
(ironici, parodici, aluzivi), autori ai unor
epopei «fragmentare» care pot defini spa]iul sud-
est european: Mircea C\rt\rescu cu Levantul,
Emilian Galaicu-P\un cu Cel b\tut îl duce pe
cel neb\tut, Ion Mure[an cu Cartea de iarn\ [i
Ioan Flora cu O bufni]\ tân\r\ pe patul mor]ii.
Primul se învecineaz\, prin geniu deformator,
cu lumea lui Caragiale [i Eugène Ionesco, amândoi
scriitori ai sudului românesc, Galaicu-P\un evoc\
o Basarabie a suferin]ei [i a credin]ei, Ioan Flora
e un poet «b\n\]ean» baroc, un gânditor baroc,
interesat de realismul magic, de alchimie. El poate
fi în]eles mai degrab\ în preajma prozatorilor
sud-americani, «vitali[ti», fanta[ti, evadând din
realitatea trivial\ în universul imaginar, decât
al\turi de poe]ii estului. Definitoriu pentru poezia
româneasc\, Ioan Flora define[te, de asemenea,
zonele de contact etnic – spa]iul multilingvistic
al Voievodinei“; în acest text al lui Cornel Ungureanu
se poate recunoa[te portretul cel mai pertinent,
probabil, al poetului Ioan Flora, n\scut în Banatul
sârbesc, în jurul revistei [i editurii „Libertatea“
din Panciova, împlinit, cum spune Nicolae Balot\,
în Bucure[tii lui Nichita St\nescu [i în grupul
„Noii“, împreun\ cu Mircea Nedelciu, Gheorghe
Cr\ciun, Gheorghe Iova, Constantin Stan, Gheorghe
Ene, Ioan L\cust\, Emil Paraschivoiu, Sorin

Preda. Valsuri (1970), Iedera (1975), Fi[e poetice
(1977), Lumea fizic\ (1977), Terapia muncii
(1981), Starea de fapt (1984), O bufni]\ tân\r\
pe patul mor]ii (1988), Memoria asasin\
(1989), T\lpile violete (1990), Poeme (1993),

Discurs asupra Stru]oc\milei (1995), Cincizeci
de romane [i alte utopii (1996), Iepurele suedez

(1997), Medeea [i ma[inile ei de r\zboi (1999),
Scriptor (2001), Iapa Dun\rea (2003), Dejun sub
iarb\ (2004), B\trînul Werther (2007)– acestea
sunt volumele care jaloneaz\ destinul unui poet
care „le are, le [tie“, cum zice, cu dreptate, Adam
Puslojic. Poezia lui Ioan Flora, de la debutul cu
Valsuri, pân\ la antologia de autor Iapa Dun\rea
e o construc]iecu o arhitectur\ limpede, (post)modern\,
riguros trasat\ de un poet care e propriul lui
„designer“, dar [i „diriginte de [antier“. Tema
construc]iei este, de altfel, unul dintre pivo]ii
c\r]ilor de început, ai primelor poeme; iat\ textul
care deschide Fi[e poetice, semnificativ intitulat
În ordinea în care continuu s\ exist: „În jurul
meu, lumea./ Înaintând de la fraz\ la construc]ie
liric\./ Lumea care nu poate dispare,/ P\strându-
[i zvâcnirile [i violen]a./ Melancolic\./ Dezl\n]uit\
chiar înainte ca libertatea s\ existe./ Înainte ca
eu s\ o pot privi,/ S\ m\ aplec asupra privirii/
în ordinea în care continuu s\ exist./ Mâna
dep\[e[te limitele unei c\r]i./ Cerul este albastru
[i rareori îl pot gândi altfel“. Poetul se reculege
în fa]a literei, se (re)construie[te pe sine [i lumea,
plecând de la fraza ([i sintaxa) realului c\tre
esen]ele cuvântului „în sine“; nu altceva va trebui
s\ fac\ fratele, seam\nul cititor, cum suntem
avertiza]i, peste un deceniu, într-un poem din O
bufni]\ tân\r\ pe patul mor]ii: „Pâlcuri de p\duri
de pin, nisipoase mu[uroaie/ de cârti]\, bujorii
ace[tia explodând/ de-a dreptul din aer, din neant
[i noi, aidoma/ unor stâlpi [erpui]i cu inele,/
înfip]i în carnea nisipului mustind de ape,/
noi, citind poezie cum am în\l]a o cas\./ Cuvinte
imaculate, plumburii, ascu]ite, cuvinte/ ca un
pumnal de Toledo [i vast\, neted\, cenu[ie,/
singur\tatea [erpuind ca un bulevard metro-
politan/ printre teii înflori]i./ Care ne menirea,
care condi]ia/ în zumzetul acesta îngrozitor, în
invazia mu[telor/ verzi [i grase [i mari cât pumnul,/
n-a[ [ti prea bine, bunul meu prieten./ De
pretutindeni,/ cartea detun\ ca o planet\ nou\,
ca o mare dragoste/ în de[ert“ (Lansarea c\r]ii
în pustiu).

Lumea fizic\ nu mai este aceea din Fi[e
poetice; construc]ia de acolo e, acum, deconstruc]ie
a unui cotidian aproape totdeauna violent, fauve;
aici sunt mari p\s\ri nelini[tite care acoper\ totul
cu aripile, aerul e putred, asfaltul, topit, berzele
zvâcnesc în c\ldarea cu var, carnea se desface de os,
noul joc de toate zilele al poetului const\ în „a sfredeli
cu privirea m\runtaiele,/ a-]i înnoda limba,/ a-]i
scoate inima la p\scut [i a o pierde/ pe câmp“ (Joc
de toate zilele), iar în literatur\ intr\, transfigurate,
doar autocamioane ro[ii „cu sfecl\ de zah\r în ma]e“:
iat\ ora[ul din lumea fizic\ a lui Ioan Flora:
„Asfalt ud, nunt\ câineasc\, femeia de serviciu/
întinde rufele la uscat./ Înve]i cum s\ ucizi [i cum
s\ te aperi./ Duhoarea haznalelor, rachiul alb, se
ia curentul/ semiîntunericul, ora[ul./ Musafirii au
plecat asear\,/ pagini [i obiecte cosmice între copertele
tari/ ale c\r]ii./ Nu e[ti de piatr\, îmi spun./ Nici ho]

de buzunare, nici escroc/ [i nici vânz\tor de principii./
Nu [tii s\ fii fericit“ (Asfalt ud, nunt\ câineasc\).
Poetului care î[i pierde inima pe câmp îi corespunde,
pe acela[i traseu desemnat de la primele c\r]i, un
cititor care „se trateaz\ de vis“ [i „î[i ia în [uturi
idolii“, le mânje[te cu p\cur\ casa [i-i toarn\ „pe
la institu]iile de rigoare“: textele lui Ioan Flora
penduleaz\ între poezia ca document [i revela]ia
p\r]ii sensibile a unor lucruri [i locuri concrete. c hiar [i (sau, mai ales) atunci când, ca

în Starea de fapt, se întoarce la hârtiile
[i fi[ele de pe masa de lucru, scriind

despre scriere, enervat de o „inscrip]ie babilonian\
de acum câteva mii de ani“ care îl avertizeaz\ pe
poet c\ nu mai are ce scriepentru c\, iat\, pe „planeta
nefast\ de hârtie, temele poetice s-au epuizat pân\
la sânge“, identificându-se fie în ipostazele omului
revoltat (învins, înfrigurat, setos, tân\r, îndr\gostit),
fie în aceea a unui poet al Balcanilor (cum îi spunea
Ioan Buduca), autorul e corpul în spa]iu [i corpul
locuind spa]iulde referin]\, cu lumea „dând buzna
în ureche“, salvat de unica [ans\ a prelucr\rii
cuvântului („punerea lui la încercare“) [i, prin
aceasta, a des-facerii c\m\[ii lucrurilor. Ioan Flora
adaug\ poeticii sale, prin Starea de fapt, o alt\
dimensiune stilistic\ de esen]\, intertextualitatea;
el pune la încercare, aici, propriul cuvânt, dar [i
cuvintele altora. Deocamdat\, semnele sunt exterioare;
poemele se dedic\ unui scriitor ilustru sau unui
necunoscut, un text se scrie „pe marginea unui
poem al lui Francis Ponge“, alt\ dat\ se interpreteaz\
un vers (precum acesta, al lui Vasko Popa: „nu
mi-a fost mie team\ nici de via]\, darmite de
ea“): în „vremuri sterpe, vremuri ca o scoar]\ de
fag f\râmi]at\“ (cum îi scrie lui Gheorghe Cr\ciun
într-un admirabil poem, Materia dominant\/ scrisul
purpuriu) – acestea sunt semne de solidaritate

cu papirosfera în care a locuit toat\ via]a, de retragere
între contrafor]ii propriei literaturi [i ai textelor
altora, dar [i reperul stilistic al poeticii lui Ioan
Flora, fixat definitiv o dat\ cu apari]ia volumului
O bufni]\ tân\r\ pe patul mor]ii. 

Titlul, o parafraz\ dup\ o cunoscut\
poezie de la 1842 a lui Dimitrie Bolintineanu (O fat\
tân\r\ pe patul mor]ii), deschide jocul intertextual,
ironic, uneori, cald participativ, adesea, cu literatura
mai veche ori mai nou\; ornitologul amator din
poemele c\r]ii caut\ dubla natur\ în „ciudatele
fiin]e“ ale unui „bestiar“ unde figurile centrale sunt
bufni]a [i cârti]a – animalul-labirint, ipostaz\ a
textului-labirint prin care r\t\ce[te cel „crestat“
între Elada [i Byblos: nimic de mirare, în c\l\toriile
unde pl\smuie[te oameni-oglind\ [i universuri-
oglind\, dac\ va fi invocat cutare vers al lui Ezra
Pound: e o regul\ a jocului intertextual: „Dun\ de
toamn\, movile de ap\ [i cea]\, ferestre/ larg deschise./
«Str\luce[te/ în mintea cerului Dumnezeu», spune
Ezra,/ [i nu distingi decât vântul b\t\ilor de
aripi,/ vântul rotirii capului cu o sut\ optzeci de
grade./ Nu-i decât bufni]a cu câte-un ochi de zeu
egiptean/ în vârful fiec\rei gheare,/ cu inim\ în
loc de inim\,/ cu gura croit\ pe m\sura h\ulitului
nup]ial;/ bufni]a/ crestat\-n nisip în Elada [i Byblos,/
cioplit\ în lemn, în piatr\ [i mai ales în neant./
Pietrosul nu mai bate de veacuri. Cât vezi cu ochii –/
numai p\duri de bufni]e gata s\ fure din ceruri/
t\bli]ele de argil\/ c\r]ile orbitoare de lumin\,/ gata
s\-]i împânzeasc\ trupul/ cu mistuitoare focuri de
tab\r\ [i sânge“ (Inim\ în loc de inim\). Simbolul
poetic de structur\ al c\r]ii este bufni]a, unind spa]ii
interioare, corpul [i universul pe care îl locuie[te,
(re)creându-l; totul e posibil aici, chiar [i fiorul liric,
despre care ni se spune în Eseu pe o tem\ dat\ c\
este compromi]\tor, fascinant, parazitar, comic,
inutil, despotic, seduc\tor din clipa întâlnirii în
textul labirint cu acest cerb de aur: „Mercurul,
dragonul, balaurul [i zmeul, cerbul de aur,/ cerbul-
arbore,/ cerbul în fl\c\ri alergând pe întinsul cerului,/
cerbul cu soarele între coarne,/ cerbul alergând cu
o s\geat\ înfipt\ în trup,/ cerbul împietrit în azur,
între via]\ [i moarte,/ mi[cându-se cu viteza luminii,/
în]epenind într-un punct fix./ Cerbul cu privirea
ghimpat\ se-opre[te la izvor [i bea,/ rotindu-[i ochii
[i nestematele [i întunericul/ prin r\coarea [i umbra
p\durii,/ pr\bu[indu-se ca la o comand\ într-o
groap\ adânc\./ Cerbul cu capul retezat, masca [i
sabia fermecate,/ sângele inundând groapa, sp\larea
cu sânge,/ uitarea, timpul împietrit, amintirea acelor
vremi imemoriale,/ de-acum“ (Privirea ghimpat\).

` n aceea[i ordine pare a fi construit
[i volumul T\lpile violete care începe
cu poemul Maidanul cu crapi(parafraz\

dup\ un titlu celebru al lui G.M. Zamfirescu);
dincolo de elogiul c\r]ilor imaginare despre alte
c\r]i imaginare, miza acestui volum (care recupereaz\
Poeme amânate de cenzura vremii, majoritatea
fiind datate 1985-1989, cu o singur\ excep]ie:
Samizdat, în 1977) r\mâne ceea ce alt\dat\ poetul
numea „trecerea de la liric la desf\[ur\rile epice“:
epicizarea liricii e ap\sat declarat\ nu doar ca
proiect, ci, acum, ca un filtru prin care trece,
obligatoriu, realul. Totul e poveste, de la titluri
(Scenariu cu îngeri, Povestea mor]ii lui Grigore
Rasputin, Incendierea hanului, Hamlet din
Iutlanda, Ulise la Triest, Lupta voluntar\ a
pompierilor cu incendiul) pân\ la sintax\ [i cuvânt.

Sau de Stru]ocamil, personajul din Discurs
asupra Stru]oc\milei. La Cantemir, istoria, la
Ioan Flora, memoria este hieroglific\; imagine
perfect\ a dublei naturi, Stru]oc\mila lui Ioan
Flora prezideaz\ un „symposion“, în fa]a lui
Macarie „[i a celorlal]i musafiri“, despre nimic
[i, în consecin]\, despre esen]e: ceea ce este [i
ceea ce nu este se afl\ chiar în portretul celebrului
personaj al lui Cantemir, transcris în poezia
epic\ ori în proza liric\ a poetului de azi: pe scurt,
Stru]oc\mila lui Ioan Flora „nu-i [i nu-i [i nu-i
nici nev\stuic\, nici bâtlan,/ nici dropie, nici
stru], nici c\mil\,/ ea fiind o idee doar de pas\re
c\milit\,/ o idee de c\mil\ p\s\rit\,/ de trestie
pe malul m\rii cu o sut\ de vârfuri,/ întunecând
soarele [i partea trupului cea roditoare“. Reporterul
[i Doamna din Pustiu, în volumul Medeea [i
ma[inile ei de r\zboi; un de[ert perfect, al tuturor
himerelor, adic\, este jocul intertextual din poezia
epic\ (ori proza liric\) a lui Ioan Flora, unul
din poe]ii contemporani cu un loc distinct în
istoria literaturii noastre.

 Ioan Holban
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f elul în care Milan Kundera deschide
studiul s\u despre roman, Arta
romanului, cu o reflec]ie pe marginea

unei afirma]ii f\cute de un filozof de anvergura
lui Edmund Husserl cu privire la „identitatea
spiritual\“ a Europei mi se pare c\ r\spunde în
oglind\ întregului demers realizat de Gabriel
Liiceanu în Continentele insomniei (Humanitas,
Bucure[ti, 2017). Gestul mi se pare simetric pentru
c\: 1. {i Husserl [i Liiceanu sesizeaz\ o criz\ a
filozofiei, primul într-un mod agravat ca o criz\
a umanit\]ii printr-o coabitare excesiv\ cu [tiin]ele
exacte, al doilea printr-o tehnicitate de asemenea
excesiv\ rezultat\ din închiderea în propriul
limbaj disciplinar 2. Acest fapt se realizeaz\ prin
excluderea din domeniul reflec]iei filozofice a
ceea ce Husserl nume[te die Lebenswelt (lumea
concret\ a vie]ii), iar Liiceanu socote[te a fi
literatura ca instan]\ de mediere între concretul
(auto)biografiei, al faptului de via]\ nemediat [i
abstractul filozofiei cu categoriile sale universale.
Pentru filozoful român, literatura constituie un
loc geometric al întâlnirii dintre filozofie [i via]\,
oferind „con]inuturi intuitive de umplere“,
reprezentând „vitrina cultural\ a facticit\]ii
pre-interpretate“. În opinia lui Liiceanu,
filozofia face un pas spre literatur\
devenind „hermeneutic\ a vie]ii la cel
mai înalt nivel“ [i literatura face un pas
spre fi lozofie devenind „solul  ei
fenomenologic“. Ceea ce ar permite
filozofiei s\ opereze în câmpul literaturii
ar fi o codificare pe care aceasta o
realizeaz\ deja în spa]iul culturii,
transformând faptul de via]\ pur
într-o reprezentare care st\ sub semnul
reflec]iei, mai precis, sub semnul
unei forme de cunoa[tere pe care literatura
o angajeaz\. Nu întâmpl\tor, Kundera
reconsider\ o afirma]ie a lui Hermann
Broch cu privire la unicitatea acestei
forme de cunoa[tere pe care o pune în
scen\ romanul: „S\ descopere ceea ce numai un
roman poate s\ descopere, aceasta e singura
ra]iune de a fi a unui roman. Romanul care
nu descoper\ o parte pân\ atunci necunoscut\
a existen]ei este imoral. Cunoa[terea este singura
moral\ a romanului.“ Iar Kundera va disocia
romanul de alte forme de cunoa[tere, etica,
teologia, epistemele etc. Se reg\se[te filozofia
printre aceste roluri repudiate de romancierul
ceh? Altfel spus, face literatura filozofie f\r\
s\ [tie? Exist\ cel pu]in un roman care pune
în scen\ un e[ec de propor]ii al filozofiei în a
explica via]a, – ceea ce romanul [i, extrapolând,
literatura î[i propun – , [i anume Candide, al lui
Voltaire. Întregul roman voltairian urm\re[te
pas cu pas invalidarea tezelor filozofiei leibnitziene,
mai precis a vulgatei acestei filozofii,  în
raport cu iregularul [i imprevizibilul acestei
„lumi concrete a vie]ii“. Îns\ nu suportase [i
literatura un e[ec similar în transpunerea ei
în practic\, mai precis a caracterului ei exemplar,
cu Don Quijote sau cu doamna Bovary? Miza
esen]ial\ a c\r]ii lui Liiceanu ]ine de explorarea
strategiilor prin care fi lozofia se aplic\

acestui concret al vie]ii, ie[ind din încercuirea
proprie disciplinei academice într-un deschis
care este cel al literaturii, apropriindu-[i faptul
literar ca referent [i form\ de cunoa[tere adiacent\.
{ansa pe care o are filozofia este de a ajunge
la aceast\ tr\ire de gradul doi, tr\ire reflectat\
pe care o ofer\ literatura, o tr\ire a particularului
ca general uman sub semnul condi]iei umane.
Extrem de scrupulos, filozoful enumer\ câteva
încerc\ri române[ti în acest sens, o abordare
platonician\ a Scrisorii pierdute de c\tre
Alexandru Dragomir publicat\ în Crase banalit\]i
metafizice, sau o interpretare ontologic\ a
basmului Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i via]\
f\r\ de moarte de c\tre Constantin Noica, dar
[i demersurile lui Alain Finkielkraut de coborâre
a filozofiei la literatur\ din O inim\ inteligent\
[i {i dac\ dragostea ar d\inui. Biblia, Shakespeare,
Flaubert, Musil, Caragiale, Mircea Iv\nescu
devin ocaziile acestei întâlniri a filozofiei cu
literatura. Exist\ aparent o excep]ie, Emil Cioran,
dar tocmai filozofia sa nesistematic\, caracterul
eseistic al reflec]iei sale la care se adaug\

preocuparea pentru stil proprie mai
degrab\ unui scriitor de literatur\ decât
unui filozof îl recomand\ aten]iei. Am
l\sat deoparte îns\ elementul capital
al apropierii de Cioran [i anume coborârea
filozofiei la faptul de via]\, sau mai
precis emergen]a sa dintr-un accident
fiziologic, insomnia cioranian\, ca
„element biografic esen]ial“ [i ca origine
a filozofiei. Faptul fiziologic în sine
]ine de o competen]\ clinic\, el este
derulat prin incidentele unei con[tiin]e
dilatate pân\ la abnorm, intrat\ într-
o neodihn\ perpetu\. Ceea ce urm\re[te
Liiceanu la Cioran este un propriu al
literaturii care exploreaz\ aceste forme
de via]\ situate în exces. Spre exemplu,
excesul de lene împins\ aproape spre
metafizic la Oblomov al lui Goncearov,

excesul de inocen]\ dublat\ perfid de încrederea
în valabilitatea câtorva principii filozofice la
Candide al lui Voltaire, excesul de fic]iune la
Don Quijote al lui Cervantes, excesul de reflexivitate
înso]it\ de pasivitate la Hamlet al lui Shakespeare,
excesul de sim]ire la Emma Bovary a lui Flaubert,
excesul justi]iar la inspectorul Javert al lui Victor
Hugo, excesul de prostie jovial\ la Svejk al lui
Hašek sau de prostie autorizat\ la Bouvard [i
Pecuchet ai lui Flaubert, excesul de versatilitate
la Piotr Verhovenski la Dostoievski, excesul
estetic la Des Esseintes al lui Huysmans, pentru
a nu mai vorbi de „sadicii“ sadieni etc. Cioran
este un caz care pare desprins din literatur\,
dar care nefiind literatur\ ofer\ cred cea mai
avantajoas\ proximitate cu ea a unui filozof
marcat în fiecare celul\ a firii de un impuls
metafizic generat de un meschin fapt de ordin
fiziologic. Liiceanu discut\ astfel despre
„metabolismul spiritual al insomniacului“ ca
fiind produc\tor de religiozitate în absen]a
unei voca]ii religioase autentice prin aducerea
subiectului la stadiul unei insuportabile [i
dizolvante singur\t\]i. Excesul cioranian

este un exces de con[tiin]\ rezultat al unui exces
de singur\tate. Pentru c\ spa]iul de joc nu
îmi permite o analiz\ a fiec\rui demers în parte
voi urm\ri doar un episod, cel al reflec]iei despre
plictiseal\ care î[i ia ca referent romanul lui
Flaubert, Doamna Bovary [i un moment caragialian
mai pu]in frecventat, Repaosul dominical. În
ce prive[te romanul flaubertian, pe lâng\ exegeze
fastidioase se afl\ câteva meritorii de la încercarea
de a extrage din roman un concept, cel de
bovarism, de c\tre Jules de Gaultier la minunatul
eseu al lui Mario Vargas Llossa, Orgia perpetu\.
Flaubert [i „Doamna Bovary“. Termenul de
bovarism s-a impus nu doar ca un simplu sinonim
al plictiselii, ci [i ca o plictiseal\ de o factur\
aparte, dincolo de relevan]a psihologico-
patologic\, împins c\tre ceea ce Marielle
Macé revendica în Façons de lire, manières
d’être ca un efort de autostilizare, ca o
form\ de via]\. Liiceanu face abstrac]ie de
bovarism [i felul în care acesta a dobândit
demnitate conceptual\ în câmpul literaturii
[i revine la fondul problemei, la plictiseal\,
urm\rindu-i pas cu pas „fenomenologia“, etapele
evolutive, pân\ la atingerea ei de metafizic,
puntea de contact cu filozofia. La confiniile
cu plictiseala se afl\ un fenomen de satura]ie
a unui erotism care-[i fixeaz\ în intangibil
]inta. Reflec]ia cu privire la plictiseal\ este
reluat\ din alt unghi cu vizitarea operei
caragialiene care pare cel mai pu]in deschis\
spre metafizic\. În Caragiale, fire[te, Liviu
Papadima observa excesul de rela]ie, sau mai
precis de rela]ionare în opera caragialian\,
unde o întreag\ re]ea de complicit\]i, de puneri
în contact, de familiarit\]i se desf\[oar\ sub
ochii no[tri. În cazul de fa]\, Liiceanu interpreteaz\
aceast\ acut\ nevoie de rela]ionare ca pe o fric\
de singur\tate la rândul ei expresia unei evit\ri
a rapelului la interioritate, a întâlnirii cu Sinele.
Liiceanu recupereaz\ din filozofia heideggerian\
reflec]ia cu privire la ceea ce este impersonal
în fiin]a uman\. Plictiseala devine sinonim\
cu angoasa (Angst), expresie a unei anxiet\]i
de ordin metafizic, cea ocazionat\ de întâlnirea
cu Sinele în prezen]a voalat\ a mor]ii, permi]ând
îns\ accesul la autenticitate. Numai c\ experien]a
autenticit\]ii este una vulnerat\, riscat\. În
fapt, frumuse]ea jocului filozofic pe care
Heidegger îl ocazioneaz\ ]ine de trecerea de
la Angoas\ (Angst) la Plictis (Langeweile) tocmai
pentru c\ ultimul termen subliniaz\ asocierea
Fiin]\rii cu timpul [i-i permite filozofului român
conexiunea cu momentul caragialian invocat, în
esen]\ o reflec]ie cu privire la timp. În Caragiale
dup\ Caragiale am sesizat dintr-un alt unghi un
dispozitiv de exorbitare prezent în opera lui
Caragiale, de la gesticul]aie la discurs, dar nu
mi-am imaginat c\ timpul poate juca un rol, nu
mi-am dat seama de elasticitatea lui, c\ el
poate fi perturbat [i c\ plictiseala poate juca o
partitur\ ocultat metafizic\. Intrat\ pe terenul
literaturii, filozofia are de câ[tigat tot atât de mult
ca literatura, a[a cum o demonstreaz\ Gabriel
Liiceanu într-un str\lucitor joc al min]ii.

 Angelo Mitchievici

filosofia [i literatura

comentarii critice

Gabriel Liiceanu,
Continentele
insomniei, Editura
H u m a n i t a s ,
Bucure[ti, 2017



m emoria mea nu poate activa
nicicum titlul vreunui film
m\car, dintre multele pe

care le-am v\zut, despre postumanitatea american\,
urmat\ unor cataclisme c\rora le-au supravie]uit
prea pu]ine persoane care ar putea s\ revitalizeze
umanitatea, nara]iuni organizate pe scenarii
care aduc în prim plan ora[e în ruine, scheletele
gigantice ale unor industrii care au produs
moartea aceasta ce se ive[te de sub cenu[a a
ceea ce a r\mas.... Dup\ cum observa]i, sunt
în stare s\ descriu în am\nunt astfel de scene,
chiar secven]e ale unor confrunt\ri între g\[ti
ce se b\teau pe te miri ce gur\ de aer, pe
combustibilul, ascuns în vase r\t\cite prin
harababura descompunerii generale, de care
aveau nevoie pentru a putea s\ evadeze din acele
locuri apocaliptice, o conserv\, ceva care s\ le
poat\ asigura supravie]uirea. Sigur, ve]i zice,
astfel de scene se întâlnesc peste tot în România,
ori s-au l\sat v\zute astfel de urme postindustriale
pân\ de curând, dup\ ce fabricile grele de pe
vremea marii industrializ\rii au fost lichidate,
golite de con]inut [i l\sate ruin\rii în imediata
vecin\tate a ora[elor dormitoare care-i g\zduiau
pe chiria[ii muncitori, disp\ru]i [i ei din peisaj,
culmea, nu la ]ar\, în satele pe care le-au p\r\sit
nu de mult, ci peste grani]\, într-un exod al
c\ut\rii unui loc de munc\ în alte ]\ri, mai blânde
cu propriile industrii, dispuse s\-i primeasc\
pe dezr\d\cina]ii no[tri. Descrierea din urm\
s-ar potrivi unei realit\]i ce nu s-a stins înc\
definitiv în România, pe alocuri se mai v\d înc\
r\nile pricinuite de c\derea din func]iune a unui
întreg sistem ce p\rea c\ nu se mai opre[te s\
înghit\ mul]imile... Din resturile acestei c\deri
am putea reconstitui monstruosul mecanism
a ceea ce a fost cândva sistemul industrial
spre care rulau garnituri nesfâr[ite de trenuri,
de exemplu, care duceau minereu, utilaje, materii
prime pe care ulterior le înghi]eau ma[inile
dinl\untrul fabricilor. Ei, bine, nu merge]i pân\
colo cu imagina]ia [i servi]i-v\ de ce vede]i la
prima mân\, cum ar fi vagoanele în]epenite pe
[inele de cale ferate, ruginite [i desfundate,

robine]ii uria[i care n-au mai ajuns unde fuseser\
programa]i s\ închid\ sau s\ deschid\ trasee
industriale de aprovizionare cu substan]\
energetic\, scheletele unor cl\diri uria[e ce au
ad\postit cândva complicate mecanisme
industriale.... În urm\ cu câ]iva ani am v\zut,
la Galeriile Jecza din Timi[oara expozi]ia lui
Ioan Augustin Pop, care reproducea pe mari
panouri exact am\nuntele de care v\ povesteam
mai înainte. Ceva mai târziu, dup\ ce am scris
o cronic\ despre ea m-am întrebat dac\
cineva ar vrea s\ cumpere pur [i simplu acest
gen de art\ cu care s\ plece acas\, pentru c\
lucr\rile sale risipeau o nelini[te vecin\ cu frica
de necunoscut ce se instaleaz\ dup\ sf\râmarea
lumilor. Era în ele o lini[te, pe care criticul de
art\ Ileana Pintilie, citând-o pe Svetlana Boym,
în prefa]a dedicat\ pictorului din albumul recent
ap\rut la Editura Brumar, o atribuie sentimentului
de ruinofilie, pe care acesta l-ar tr\i din plin,
pentru c\ vede în dec\derea lucrurilor din beton
[i o]el „gigan]i zdrobi]i [i pu[i la p\mânt“, ale
c\rora „structuri scheletice str\lucesc în lumin\“.
A fost declicul ce mi-a adus aminte o întâmplare
pe care o povestesc aici, de[i nu [tiu dac\ ea a
avut cu adev\rat loc, dac\ între personajele ei

s-a f\cut schimbul de replici pe care am s\-l
rezum în câteva cuvinte. Se zice c\ pe la începutul
secolului trecut, la Expozi]ia Aviatic\ de la Paris,
s-au întâlnit pentru prima dat\ Brâncu[i cu
Marcel Duchamp. Printre alte lucruri, discu]ii
dintre ei, Marcel Duchamp l-ar fi întrebat pe
Constantin Brâncu[i dac\-i plac elicele aeroplanurilor
care luceau în soare. Dac\ vede arta din ele... 

În iarba acrilic\ a peisajelor lui Ioan
Augustin Pop se f\râmi]eaz\ uria[e h\lci de
metal, c\rora uneori autorul le spune Arheologii
[i întrebarea de adineaori parc\ nu-[i mai are
rostul, pentru c\ la Paris, de mai bine de o
sut\ de ani, o monstruoas\ sond\ de o]el strânge
zilnic mii de gur\ casc\, entuzia[ti ai unei
modernit\]i ce-[i satisface înc\ tenta]ia seduc]iei,
pe care o p\r\sesc apoi neap\rat ca s\-[i oboseasc\
c\ut\rile în Gr\dinile Tuilleries... De[i între ele
este o distan]\ remarcabil\, imagina]ia o poate
suspenda cu u[urin]\, s\ o aduc\ împreun\ în
rama lucr\rilor... într-un muzeu al comunismului
acest pasaj de art\ contemporan\ ar trebui s\
închid\ tot ciclul declan[at cu decenii în
urm\, odat\ cu debutul realismului socialist.
Într-un anume fel, înl\untrul artei sale, Ioan
Augustin Pop închide frustrarea de a nu fi putut
evita, biografic vorbind, traversarea unei
bune perioade de istorie, poate cea mai rodnic\
[i mai bun\ pentru lucrul pe pânz\, transferând
aici, între coper]ile acestui album, c\ut\rile
de demult [i de acum, adic\ de ieri, asupra c\rora
n\ruie aceast\ melancolie, a pierderii trecutului
în prezent. În filmele acelea despre care scriam
la începutul acestui text, scenele cele mai crunte
erau traversate de motocicli[ti fioro[i, unele
peisaje ale lui Ioan Augustin Pop sunt asaltate
de haite de câini; uneori ace[tia se prefac în
umbre amenin]\toare care domin\ tot cadrul
sau cel pu]in o bun\ parte din el. Acest sfâr[it
poate s\ însemne [i întoarcerea la lumea de
început, pe când aceasta era dominat\ de
s\lb\ticiuni, pentru c\ altfel cum se poate citi
un astfel de mesaj, cu lumea, ce p\rea foarte
solid întemeiat\, care se scufund\ sub asaltul
celei mai dense dintre pedepse, aceea de a nu
mai fi de trebuin]\ pentru nimic în lume. Din
aceast\ încremenire, artistul smulge stranii
ipostaze de frumuse]e, emo]ionante chiar, cum
ar fi cele din cadrele dedicate amintirii {colii
Bauhaus, care n-a existat, zice artistul, Gropii
în care zace un munte de metal ruginit, deasupra
c\reia se vars\ un cer prin care trec nori închipuind
p\s\ri albe.... apoi acel peisaj aprins, de Miniu
de plumb, dominat de ghilotin\ industrial\
de sub lama c\reia au curs râuri de sânge...
dar asta este numai imagina]ia celui care cite[te
lista nesfâr[it\ de semnale, pe care le trimite
din lumea în care [i-a cheltuit via]a, un mare
artist, pe care o s\-l descoperim într-o bun\ zi
într-un mare muzeu al lumii! Dana Sarmes, cea
care a semnat proiectul realiz\rii acestui album,
a arhivat de fapt un inventar al aducerii lui Ioan
Augustin Pop în anticamera celebrit\]ilor de
mâine; dac\ a[a ceva va mai fi posibil atunci!

Povestea american\ se încheie altfel,
pornind din laboratoarele [tiin]ei, unde, cam
pe vremea când eu vedeam acele filme ale
Apocalipsei, economi[tii inventau principiul
reingenering-ului, de reciclare a vârstelor eficiente
ale companiilor care [i-au epuizat energetic
substan]a. Resetarea lor poate s\ modifice
emo]ional [i reac]iile asupra unor tematici ale
artelor vizuale de genul celei despre acre am
scris aici? Asta este întrebarea..... 
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23al\turi de atâtea planuri ale noastre,
m\re]e [i generoase, care se dovedesc
dispropor]ionat de ambi]ioase [i

încremenesc în proiect, altele au, iat\, [ansa unei
împliniri nesperat de frumoase, coagulându-se
într-o reu[it\ – act sau obiect – menit\ s\ bucure
[i s\ d\inuie. A[a s-a întâmplat cu volumul Amintiri
despre Petru Cre]ia (Cluj-Napoca, Editura {coala
Ardelean\, 2017). 

Iat\ povestea lui, plin\ de potriviri [i
coinciden]e care te pot pune pe gânduri. Anul
trecut s-au împlinit dou\zeci de ani de la plecarea
dintre noi a eminentului om de carte. 

Într-un elan de gratitudine, o fost\ student\
a lui, Maria Gabor {am[udean, inimoas\ [i
respectat\ profesoar\ de latin\ la Bistri]a-N\s\ud,
s-a gândit c\ ar fi potrivit\ o comemorare a
dasc\lului ei (cu ascenden]e paterne tocmai din
]inutul bistri]ean), fie ea [i într-o form\ modest\,
de succint\ bro[ur\ bio-bibliografic\. S-a dus s\
cear\ sfat [i sprijin de la o alt\ personalitate
marcant\ a ora[ului, preotul Ioan Pintea, directorul
Bibliotecii Jude]ene „George Co[buc“, el însu[i
apreciat scriitor. Care nu i-a fost îns\ mirarea
când, intrând în biroul lui f\r\ a-i fi împ\rt\[it
inten]ia ei, a z\rit pe masa lui de lucru c\r]ile lui
Petru Cre]ia, de mult citite – cum avea s\ afle –
cu nesa] [i empatie. A[a încât p\rintele s-a al\turat
entuziast proiectului care, viribus unitis, a c\p\tat
o nesperat\ amploare gra]ie m\rturiilor unor
fo[ti studen]i, colegi, prieteni [i admiratori ai
c\rturarului. 

S-au implicat [i un director, George Vasile
Dâncu, [i o editur\, {coala Ardelean\, din Cluj-
Napoca (chiar ora[ul de ba[tin\ al lui Petru Cre]ia).
O alt\ prezen]\ fast\ a fost cea a revistei Dilema
veche care, în num\rul 688, din aprilie – mai
2017, publicase emo]ionante evoc\ri ale c\rturarului,
într-un grupaj îngrijit de Marius Chivu, pe care, cu
elegan]\, le-a pus la dispozi]ia alc\tuitorilor volumului
nostru. De contactarea diver[ilor responden]i, de
organizarea contribu]iilor, precum [i de reproducerea
imaginilor care încheie volumul – fotografii de
epoc\, orare studen]e[ti din anii 1960, coper]i ale
c\r]ilor lui Petru Cre]ia – s-a ocupat, cu exemplar
devotament, Maria Gabor {am[udean. n u este nicio mirare: foarte mul]i

prieteni au r\spuns f\r\ preget
invita]iei [i cu intensa vibra]ie

emo]ional\ pe care o ve]i sim]i în textele lor. {i nu
oricine. Eminen]e ale culturii [i înv\]\mântului
superior din ]ar\ (Gabriel Liiceanu, Andrei Ple[u,
{tefan Cazimir, Ioan Pânzaru, Zoe Petre, Francisca
B\lt\ceanu, Alexandru Barnea) [i din str\in\tate
(America: Christina Zarifopol-Illias, Liana Lupa[;
Canada: Marta Gu]u-Maftei; Germania: Alexandru
Cizek). Universitari cu cariere prestigioase (Mariana
B\lu]\-Skultéty, Ioana Costa, C\t\lin Cioab\, Ana
Cojan-Ursachi, {tefan Cucu, Traian Diaconescu,
Virgil Dumitru Lefter, Nicolae Felecan, C\t\lin
Partenie, Gabriela Cre]ia), cercet\tori proeminen]i
din institute academice (Anca Calangiu, Valentin
Co[ereanu, Simona Cioculescu, Eugen Ciurtin, Ioana
Nechita, Andrei G\it\naru) [i, nu în ultimul rând,
admirabili [i talenta]i profesori de liceu, al c\ror
devotament total întru ap\rarea studiului limbii
latine a fost pe cât de neostentativ, pe atât de salutar
(Ioan Agrigoroaiei, Mioara Constantin-St\nculescu,
Constantin Daba, Maria Gabor {am[udean, Tudora
Vîls\noiu). Ne-au onorat [i câ]iva scriitori de renume
(Ioan Pintea, Adriana Rodica Barna, Radu Vancu [i,
încheind stelar [irul, Ioana Pârvulescu). 

Mi se pare gr\itor standardul înalt al acestor
intelectuali de ras\ care [i-au identificat via]a cu
meseria [i au jucat roluri fecunde în lan]ul trofic
al culturii. Datorându-i atât de mult pe cât
m\rturisesc, ei se declar\, cumva, fiii spirituali
ai Magistrului [i, ca atari, î[i merit\, cred eu, pe
drept cuvânt locul în palmaresul de glorie al
profesorului de voca]ie, la rang egal cu cel al operei,
literare [i [tiin]ifice, a c\rturarului înn\scut. Din
p\cate, pentru trei dintre ei aceast\ contribu]ie
avea s\ fie ultima: este vorba de regreta]ii Zoe
Petre, Mariana B\lu]\-Skultéty [i {tefan Cucu. 

Vocile autorilor din acest volum sunt,
desigur, diferite, optica se schimb\ de la rubric\
la rubric\: complexitatea portretului [i exactitatea
lui nu au decât de câ[tigat. Citind, cine l-a cunoscut
îl recunoa[te. Cine nu, se minuneaz\ [i se înclin\.
{i totu[i, tonalit\]ile din corul devota]ilor ajung
adesea s\ consune, modelul fiind acela[i. Se
degajeaz\ astfel, [i se re]in, anumite linii de for]\

din structura esen]ial\ a fiin]ei atât de complexe
[i de singulare a celui comemorat. 

Mul]i i-au relevat inteligen]a incisiv\ [i
nesfâr[ita sete de cunoa[tere; într-adev\r, pasiunea
lui de c\petenie, lectura, îi ocupa preponderent
via]a. Erudi]ia lui imens\ te cople[ea, ceea ce i-a
inspirat lui Noica celebrul elogiu: „Este întâiul om
de cultur\ al ]\rii“. Ceea ce agonisea astfel înapoia
cu asupra de m\sur\, fie în oper\, fie la catedr\.
Cei mai mul]i i-am fost alumni [i nu am încetat
s\ evoc\m geometria euclidian\ a lec]iilor lui,
vraja lor care te înrobea chiar atunci când materia
era arid\, precum morfologia istoric\ a verbului
elin sau semantica greac\. Profesorul se implica,
întreg, în actul paideic, pe care Gabriel Liiceanu
îl nume[te „sacerdo]iu didactic“, iar Andrei Ple[u
„miraculoasa voca]ie de a transmite“. 

Orele, de[i preg\tite la sânge, curgeau
aparent spontan, ca un dialog între prieteni.
Prietenia îns\ se sfâr[ea la examen, când eram
]inu]i, sub primejdia unei mustr\ri laconice,
dac\ nu doar mimice, care ne desfiin]a, s\-i
r\spundem pe m\sur\. 

Era, într-adev\r, extrem de exigent, [i nu
numai profesional, ci [i moral. Nu f\cea niciodat\
rabat de la principiile etice pe care, de altfel,
asimilate din cei mai mari scriitori sapien]iali [i
din propria-i experien]\, a [tiut s\ le decanteze
[i s\ le exprime, simplu [i cuceritor, în cartea
care num\r\, probabil, cei mai mul]i cititori, [i
constituie un adev\rat tratat de moral\, Luminile
[i umbrele sufletului. Acela[i comandament de
verticalitate i-a dictat conduita nebunesc de
curajoas\ de la începutul lui decembrie 1989: aflat
la Londra, a scris câteva pagini de necru]\toare
critic\ la adresa regimului totalitar, înc\ neclintit,
le-a depus la B.B.C. cu rug\mintea s\ fie difuzate
în aceea[i lun\, el [tiind bine c\ pân\ atunci avea
s\ se întoarc\ în ]ar\ [i s\ se expun\ tuturor
represaliilor inevitabile. Cine n-a tr\it vremurile
acelea m\soar\ poate mai greu temeritatea
gestului (cf. textul lui {tefan Cazimir). 

Mul]i dintre cei care au contribuit la acest
volum au elogiat profunzimea [i exactitatea cu
care î[i „citea“ interlocutorul („avea privirea care
str\bate, str\punge [i [tie“ noteaz\ Eugen Ciurtin),
precum [i infinita generozitate cu care în]elegea,
descifrându-l, s\-l sprijine [i s\-l mângâie. Ne
punea în mân\ c\r]ile potrivite la momentul
potrivit, ne ar\ta calea corect\ l\udându-ne,
certându-ne, ajutându-ne s\ ne dep\[im sl\biciunile
[i s\ ne înfrân\m s\lb\ticiunea (vezi, între altele,
relat\rile lui C\t\lin Partenie, ale Marianei B\lu]\-
Skultéty, Anc\i Calangiu, Gabrielei Cre]ia).
D\ruirea lui, într-adev\r, nu avea limite. 

A fost amintit\ (Liiceanu, Ple[u) latura lui
histrionic\, în sensul bun al termenului (dar
c\rui profesor autentic îi lipse[te ea?), vizibil\
în organizarea ca spectacol a orelor, cu efecte de

voce, de mimic\, de lexic selec]ionat, de t\ceri.
Dar [i în neuitatele lui lecturi de poezie, la radio,
care l-au situat, f\r\ t\gad\, la nivelul celor
mai rafina]i profesioni[ti (Ioana Pârvulescu
afirm\ chiar c\ „vocea lui cunosc\toare de
Eminescu“ i-a salvat via]a). 

Rafinament tr\da, spun cei ce-l evoc\,
toat\ comportarea lui, polite]ea extrem\, chiar
[i în polemic\, elegan]a ]inutei atent supravegheate,
în îmbr\c\minte, gestica bine temperat\,
netezimea obrazului (de la {tefan Cucu afl\m
c\ studen]ii îl porecliser\ „Contele“). 

N-am men]ionat pân\ acum un
laitmotiv al scrierilor din volum, anume
excelen]a lui Petru Cre]ia ca eminescolog.
Într-adev\r, îngrijirea volumelor din edi]ia
na]ional\ care continu\ seria Perpessicius r\mâne
hot\râtoare, iar Testamentul unui eminescolog
reprezint\ un reper f\r\ egal prin profesionalismul
filologic [i prin propunerea unei edit\ri a poeziei
lui Eminescu, pe criteriu cronologic. De altminteri,
se [tie, tot Petru Cre]ia a însufle]it, al\turi de
Valentin Co[ereanu, Centrul de la Ipote[ti, închinat
studierii vie]ii [i operei poetului na]ional, ca s\
nu mai vorbim despre reconstituirea, din fragmente
manuscrise, a unor poezii altminteri pierdute. ca împ\timit traduc\tor din Dialogurile

platoniciene, din Biblie, din Homer,
din Ovidiu [i din mari scriitori moderni

(vezi Zoe Petre, Liana Lupa[, Alexandru Cizek),
ca autor de strict\ hermeneutic\ (Epos [i
logos, Catedrala de lumini) [i de opere profund
originale (somptuo[ii Nori, care scap\ oric\rei
încadr\ri în categoriile literare tradi]ionale,
uimitoarea Pas\re Phoenix, Poezia), Petru Cre]ia
s-a bucurat, din timpul vie]ii,  de elogiile
criticii literare. 

Dar oare îndeajuns? Au [tiut oare
contemporanii ce a reprezentat exact Petru Cre]ia
pentru cultura noastr\? Este întrebarea pe
care [i-o pune [i Gabriel Liiceanu. Întrucâtva,
volumul de fa]\ compenseaz\ anumite lacune. 

În încheiere, mi se pare important s\
amintesc o valen]\ definitorie, poate chiar cheia
de bolt\ a f\pturii lui p\timitoare, perceput\
ra]ional sau doar instinctiv de mai to]i apropia]ii
lui: elanul c\tre sublim, c\tre des\vâr[ire, refuzul
oric\rei aproxima]ii în fapt\ [i vorb\, a oric\rei
neglijen]e sau purt\ri calpe. Avea un fel unic
de a se avânta spre înalt, parc\ tânjind s\ ating\
norii preaiubi]i sau soarele, parc\ vâslind prin
eter spre zenit, ca s\-i cear\ Demiurgului nimbul
nemuririi. Oare cât de istovitoare va fi fost
tensiunea aceasta de arc permanent încordat?
Poate [i de aceea i-a cedat inima prea curând. 

A[ vrea s\ cred c\ [i-a dobândit, dincolo,
lini[tea care nu i-a fost h\r\zit\ aici. 

 Gabriela Cre]ia

evoc\ri

lini[tea 
care nu i-a fost h\r\zit\
Marginalii la Amintiri despre Petru Cre]ia



d in cei 130 de ani petrecu]i de la
fondarea cladirii Atheneului Român,
una dintre cele mai frumoase

s\li de concerte din Europa, aproape jum\tate,
un num\r de [ase decenii, pianistul Dan Grigore
[i le-a petrecut aici, pe aceast\ scen\, în fa]a

publicului bucure[tean pe care l-a iubit, l-a
respectat, public cu care a între]inut o rela]ie
de entuziasmant\ cordialitate. Remarca a
fost f\cut\ de Dan Grigore însu[i, artistul
a c\rui carism\, a c\rui capacitate de comunicare
artistic\ a entuziasmat câteva genera]ii de

melomani dar [i de muzicieni care au colaborat
cu el pe scen\, muzicieni ai ansamblurilor
orchestrale sau camerale, dirijori, public de
specialitate.                                  

Concertul care a marcat momentul
debutului artistic a avut loc de aceast\ dat\ la
sfîr[it de martie; cu participarea dirijorului
Misha Katz; este un obi[nuit al s\lilor noastre
de concert, muzician a[teptat de marele public,
un artist a c\rui vibra]ie l\untric\ rezoneaz\ cu
cea a lui Dan Grigore pe direc]ia sentimentului
înnobilator al comunic\rii angajate. Comunicarea
este, în ambele cazuri, angajat\ dar de manier\
diferit\; cu totul pasional\, dar ferm controlat\,
la Misha Katz, autentic înnobilatoare, în egal\
m\sur\ posesiv\, la Dan Grigore.                          

Indiscutabil, un întreg program de muzic\
rus\ de secol XIX, de început de secol neoromantic
XX, apoi doi arti[ti care inflameaz\ spiritele,
întreaga atmosfer\ realmente s\rb\toreasc\,

totul a înfierbântat asisten]a. Momentul
culminant al serii l-a adus realizarea celui de
al doilea Concert pentru pian [i orchestr\, în
do minor, de Serghei Rachmaninov. Nu a
fost o evolu]ie solistic\ acompaniat\ de ansamblu;
se poate vorbi de un travaliu simfonic în care
pianul [i orchestra se poten]eaz\ reciproc;
începând cu acordurile ini]iale, placate, ale
pianului, un cumul al tensiunii care întâlne[te
[uvoiul temei ini]iale intonate de orchestr\.
Este momentul declicului ini]ial care hr\ne[te
tensiunea dramatic\ a întregii p\r]i a lucr\rii,
moment magistral înplinit de solist în mod
special în reluarea programului, în a doua
sear\, cea de vineri. Impresionant de observat,
la Dan Grigore sunetul pianistic cap\t\ elocven]a
unei comunic\ri cantabile de uimitoare
sensibilitate, nuan]ând planurile evolu]iei
muzicale, sus]inând aspectul tematic al
vocii principale, dar [i iriz\rile abia perceptibile
ale planurilor secundare, în partea median\,
lent\, a lucr\rii. Po]i observa aici extensia
uimitoare a muzicii de dup\ muzic\, de dup\
sunet; moment pe care cei doi arti[ti au puterea
de a-l crea, de a-l între]ine. Este posibil ca
tocmai acest tip de momente cu totul aparte
s\ o fi impresionat pe Cella Delavrancea,
minunatul om [i artist evocat în atâtea rânduri
de Dan Grigore.   

~mi aduc aminte, în anii ’60 –’ 70 ai secolului
trecut, doamna Cella, cum o apelau colegii [i
studen]ii, era nelipsit\, în primele rânduri ale

stalului central al s\lii, la concertele lui Dan
Grigore.

De aceast\ dat\, în finalul concertului,
celebra Vocaliz\ de Rachmaninov i-a reunit
pe muzicienii afla]i pe scen\ sub semnul înfiorat
al nostalgiei cântului orchestral, acea nostalgie
tipic slav\, potopitoare; un veritabil excurs liric
pe parcursul c\ruia sunetul pianului se las\ a fi
abia ghicit; drept un lic\r al unor pre]ioase
aduceri aminte.                                   

~n prima parte a concertului, celebra Suit\
din baletul Spargatorul de nucide Ceaikovski a indus
literalmente farmecul sugestiei mi[c\rii create [i
impulsionate de muzica îns\[i; este un dar pe
care muzicianul rus îl de]ine în mod absolut. Pe
parcursul primului concert în mod special, salba de
bijuterii ale miniaturilor orchestrale, cizelarea sonor\
minu]ios dar str\lucit conturat\ a acestora m-au
f\cut s\ cred c\ performan]a la care am asistat a
fost arareori atins\ la acest nivel, în s\lile noastre
de concert.  ~n debutul serii de muzic\, Uvertura
operei Ruslan [i Liudmila de Mihail Ivanovici Glinka,
pe drept cuvânt supranumit a fi p\rinte al muzicii
ruse, a fost animat\ de mi[carea entuziast\, str\lucitoare,
atent cizelat\ a corzilor; drept un semnal luminos
al unei seri de neuitat.   Nu de azi, nu de ieri, harul
inspirator pe care îl dezvolt\ Dan Grigore a
inspirt la rândul s\u rela]ia cu dirijorul ansamblului
orchestral. De aceast\ dat\, cu totul recent, rela]ia
cu dirijorul Misha Katz s-a dovedit a fi de-a
dreptul creativ\. Pe drept cuvânt Grigore l-a denumit
„fratele meu“ întru muzic\. Este de amintit în acela[i
sens colaborarea domniei sale cu regretatul maestru
Emanuel Elenescu. Cu ani în urm\, în compania
Orchestrei Na]ionale Radio, au recreat literalmente,
împreun\, partitura Concertului în la minor de
Edward Grieg; în sensul realiz\rii unui veritabil
poem simfonic nordic, cu „pian obligat“, participarea
pianului fiind integrat\ discursului simfonic [i
evitând de o manier\ deliberat\ pregnan]a – s\ o
numim orgolioas\! – a pianului solistic.                           

Pe de alt\ parte, rela]ia lui Dan Grogore cu
Sergiu Celibidache s-a a[ezat sub semnul
responsabilit\]ii pe care artistul o are fa]\ de
muzic\, în egal\ m\sur\ fa]\ de oameni; rela]ie
devenit\ un dat exemplar al muzicii drept purt\toare
a unui mesaj ideatic, spiritual; mesaj pe care numai
talentul, înaltul profesionalism artistic îl pot sus]ine
în orientarea c\tre marele public.      

„Dac\ nu acum, atunci când?“, l-a întrebat
Dan Grigore pe Sergiu Celibidache, în contextul
tulburatului deceniu al anilor ’90 ai secolului
trecut; atunci când, în calitate de proasp\t
numit director al Filarmonicii bucure[tene,
a discutat invitarea Filarmonicii din München,
la Bucure[ti. ~n contextul evenimentelor
memorabile ale timpului, turneul arti[tilor
germani condu[i de Sergiu Celibidache a c\p\tat
dimensiunea unui mesaj de covâr[itoare greutate,
mesaj adresat nou\ sub auspiciile actului
muzical-artistic menit a trezi con[tiin]e, a
anima spiritul în parte desc\tu[at al unei
colectivit\]i ce spera a se trezi la o alt\ via]\.
Am rememorat acele momente cu prilejul
recentului concert aniversar, cel de joi, atunci
când, la aplauzele finale, actualul director-
manager al Filarmonicii, d-nul Andrei Dimitriu,
i-a înmânat fostului director un impresionant
buchet de flori. 
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(urmare din pagina 18)
Pe acest fundal, Anul editorial al Centenarului încearc\ o îndreptare

a lucrurilor. O redefinire a încercatei (din\untru [i din afar\!) condi]ii
de român. 

Limba român\ este pentru scriitorul român patria definitiv\.
Pentru mine, locuirea e aproape la fel  de important\. Cred în
modelarea la care e[ti supus de locurile în care te na[ti, cre[ti. Cât despre
Ardeal ca „centru al culturii noastre“, om fiind, [i ardeleanc\, pe deasupra,
sunt tentat\, pre] de-o clip\, s\ spun: „Da, a[a-i!“ Îns\ gândul al doilea
îmi arat\ c\ ar fi cel pu]in o exagerare. La un inventar rapid al marilor
scriitori români pe care pariez – Eminescu, Creang\, Caragiale (I.L. [i
Mateiu), Bacovia, Blaga, Rebreanu, Camil Petrescu, Arghezi, Hortensia
Papadat-Bengescu, Cioran, Mircea Eliade, dar [i Marin Preda, Sorescu,
Eugen Barbu, Nichita St\nescu –, constat îndat\ c\ nu ardelenii sunt
cei mai mul]i. La contemporani, lucrurile stau, pentru mine, cam la fel.
Sigur, {coala Ardelean\ avea o con[tiin]\ patetic\ a datoriei culturale
fa]\ de neam, dar cronicarii moldoveni ori Cantemir nu erau mai pu]in
harnici în a fi „vistiernici“ ai istoriei neamului. Pe Eminescu l-a debutat
Iosif Vulcan, îns\ argumentele de acest fel nu au suficient\ greutate [i

nu acoper\ complexitatea fenomenului. C\ci, de pild\, Titu Maiorescu,
reper fundamental al începuturilor noastre literare [i culturale, are r\d\cini
ardelene, studii apusene, „desant“ ie[ean [i încheiere bucure[tean\;
Co[buc ori Rebreanu, ardeleni de frunte, s-au afirmat deplin la Bucure[ti.
Eforturile în sensul prop\[irii culturale se repartizeaz\ extrem de echilibrat
pe cele trei provincii române[ti. Circumstan]e istorice au putut ap\sa, la
un moment dat, pe o zon\ ori alta, au putut favoriza ori pretinde o înclinare
anume a balan]ei, dar Literatura Român\, cea durabil\, este rezultatul
(superior) al scrisului tuturor locuitorilor limbii române. Diferen]a dintre
diferitele locuri române[ti exist\ f\r\ nicio îndoial\, e chiar d\t\toare de
marc\, dar una nelitigioas\. Am considerat mereu ardeleneasc\ dimensiunea
etic\ pronun]at\, soliditatea construc]iilor de orice fel [i un anume respect
pentru înf\ptuirile omene[ti. O predispozi]ie pentru contemplare, pentru
[ederea în pove[ti nep\s\toare la trecerea vremii, dulcea]a privirii
c\tre lume mi s-au p\rut întotdeauna moldovene[ti. U[ur\tatea
rela]iei cu lumea, cu via]a, cu ceilal]i, a alunecare capricioas\ [i zgomotoas\
printre întâmpl\ri m-am gr\bit s\ le consider muntene[ti. În lecturile
mele am uzat adesea de adjectivele apartenen]ei pentru a defini
lapidar o oper\, o perspectiv\, o atitudine. Îns\, dincolo de toate aceste
ticuri ale diferen]ei pa[nice, scriitorii români din prima linie sunt, pentru
mine, pur [i simplu scriitori români. 

 Irina Petra[

`ncercarea de a fi român

[ase decenii 
de performan]\
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N\scut în 1947, Jean Echenoz este unul dintre
cei mai importan]i prozatori francezi contem-
porani. Este laureat al Premiilor „Fénéon" –
1979 –, Médicis – 1983 – [i Goncourt – 1999 –,
odat\ cu Premiul „Le meilleur livre de l'année",
pentru romanul Je m'en vais. Protagonistul
c\r]ii, Jérôme Lindon, ap\rut\ în 2001 [i din
care traducem un fragment, este legendarul
conduc\tor, între 1948 [i 2001, anul mor]ii, al
Editurii Les Éditions de Minuit, renumit\ mai cu
seam\ pentru lansarea unor scriitori de valoare,
cum ar fi laurea]ii Premiului Nobel Samuel
Beckett [i Claude Simon. Prezent\m cititorului
amintirile autorului privind publicarea primu-
lui roman. 

t otul începe într-o zi cu z\pad\, pe
strada Fleurus, la Paris, în 9 ianuarie
1979. Scrisesem un roman, pe primul,

f\r\ s\ [tiu dac\ vor urma altele. Tot ce [tiu
este c\ am scris unul [i c\ dac\ a[ putea s\ g\sesc
un editor ar fi bine. Mi-au spus c\, dac\ editorul
ar fi Jérôme Lindon, ar fi desigur [i mai bine, dar
s\ nu visez. Editur\ prea serioas\, prea auster\
[i riguroas\, esen]\ a virtu]ii literare, prea bun\
pentru mine, nici nu se merit\ s\ încerc. Deci
îmi trimit manuscrisul, prin po[t\, la câteva
edituri care, toate, îl refuz\. Dar eu continuu,
insist [i, în starea la care am ajuns, posesor al
unei colec]ii aproape exhaustive de scrisori de
refuz, îmi iau riscul s\ depun un exemplar al
manuscrisului la secretriatul de la Éditions de
Minuit, de pe strada Bernard-Palissy, far\ sa-mi
fac vreo iluzie, doar ca s\-mi completez colec]ia.
{i cum n-am nici o iluzie, continuu s\ inund
cu exemplare câteva edituri, din ce în ce mai
pu]ine, c\rora nu le propusesem înc\ obiectul.

Deci, e o zi cu z\pad\, în mijlocul dup\
amiezii. Tocmai am depus un alt exemplar –
fotocopiasem vreo dou\zeci, m-a costat nu pu]ini
bani [i trebuie spus c\ sunt lefter în acea vreme
– la sediul unei edituri mai mult sau mai pu]in
disp\rut\ de atunci, [i al c\rui principal merit este
c\ e plasat\ pe strada Fleurus, într-o cl\dire în
care locuise Gertrude Stein. Ies, merg de-a lungul
str\zii Fleurus c\tre parcul Luxembourg [i o v\d
venind pe Madeleine care îmi spune c\ Jérôme
Lindon a telefonat c\tre prânz la editur\, c\
manuscrisul meu îl intereseaz\, c\ vrea s\-l chem
cât mai repede cu putin]\. E ora patru dup\ amiaz\.

Am mai spus, sunt lefter, f\r\ urm\ de
activitate pl\tit\ [i tocmai în acea zi am întâlnire
cu o persoan\ în m\sur\ s\ m\ angajeze undeva
c\tre Place d'Italie. Aveam o ma[in\ ieftin\, 4L,
pe atunci, locuiam la Montreuil. Madeleine îmi
las\ ma[ina [i se duce la Montreuil cu metroul. 

Ajuns în Place d'Italie, telefonez dintr-o
cabin\ la Éditions de Minuit. Dau peste o doamn\
amabil\ care pare s\ fie la curent cu problema
mea. Îmi spune nu închide]i, vi-l dau pe domnul
Lindon director general la Éditions de Minuit.
E ceea ce spune, sunt vorbele ei, iar eu nu închid.
Pe urm\ îl aud pe el, care-mi vorbe[te imediat
despre manuscris, îmi pune una sau dou\ întreb\ri,
[tiu c\ m\ întreab\ de vârst\. Treizeci [i unu
de ani, îi spun. Foarte bine, zice el, v\ a[tept.
Problema e, îi spun, c\ am o întâlnire de lucru la
ora cinci, dar pot încerca s-o mut. Deloc, îmi
spune, v\ duce]i lini[tit la întâlnire [i dup\ aceea
trece]i pe la editur\. Întâlnirea profesional\
nu merge prea r\u, dar nu-mi st\ gândul s\
r\spund la întreb\ri, totu[i pân\ la urm\ s-ar
zice c\ am fost angajat.

C\tre ora [ase, îmi garez ma[ina în josul
str\zii Rennes. Doamna de la primul etaj, f\r\ îndoial\
aceea[i care mi-a vorbit la telefon, îmi spune c\
domnul Lindon m\ a[teapt\ în biroul s\u. Urc.

Despre aceast\ prim\ întâlnire am o
amintire pe cât de exact\, pe atât de confuz\.
Domnul Lindon e un b\rbat sub]ire [i înalt, uscat,
cu o fa]\ lung\ [i auster\, dar surâz\toare, de[i
nu e mereu la fel de surâz\tor, cu privirea ascu]it\,
într-un cuvânt e un om care intimideaz\ acela
care îmi vorbe[te despre romanul meu cu entuziasm,
iar eu nu spun nimic, nu în]eleg deloc acest
entuziasm. Îmi pune câteva întreb\ri despre via]a
mea, mi-e team\ s\ nu spun prostii, încât abia
r\spund. V\ place Robbe-Grillet, desigur, îmi
spune el ca pe ceva evident, ca [i cum cartea mea
ar proveni în chip natural din aceast\ influen]\.
Aprob eliptic f\r\ s\-i spun c\ n-am citit din
Robbe-Grillet decât Les Gommes, acum cincisprezece
ani. Totul cred c\ nu dureaz\ foarte mult, mai
mult ca sigur nu peste jum\tate de or\.

Spre sfâr[itul conversa]iei, m\ prive[te
bizar, cu un mic surâs [i dând din cap ca [i cum [i
l-ar fi închipuit altfel pe autorul acestui roman,

pe altcineva decât n\tângul \sta mut [i care ro[e[te,
abia îndr\znind s\-l priveasc\. Încep s\ m\ tem ca,
dezam\git de persoana mea, s\ nu se r\zgândeasc\.
De altfel, s\ fi luat el hot\rârea? Se pare c\ da de
vreme ce la sfâr[itul întrevederii îmi întinde trei
exemplare ale unui contract de editare, s\ le semnez.
Le semnez f\r\ s\ le citesc, cât mai repede cu putin]\,
de fric\ s\ nu-[i schimbe p\rerea.

Ies cu contractul în mân\, nu e decât ora
[apte, Monoprix-ul de pe strada Rennes e înc\
deschis [i m\ reped în\untru. Cum nu se pune
problema s\ pliez contractul ca s\-l bag în buzunar,
s\ stric în vreun fel documentul \sta pre]ios,
cump\r un dosar cartonat în care îl bag cu precau]ie.
M\ întorc la Montreuil. Când deschid u[a de la
intrare, o v\d pe Madeleine la telefon. F\cându-
i semn s\ nu-[i întrerup\ convorbirea, deschid
dosarul cartonat, îi ar\t contractul, zâmbim.

În zilele urm\toare m\ v\d de câteva
ori cu domnul Lindon, chiar prânzim împreun\,
nu-mi vine s\ cred ochilor c\ sunt acolo la
mas\ cu acest domn, drept urmare m\nânc foarte
pu]in având grij\ s\ m\ port cum trebuie. Nu-mi
face aproape nici o observa]ie cu privire la textul
meu, în afar\ de câteva erori – celebrul dup\ care
urmat de indicativ, un déja la care omit sistematic
accentul grav, alte mici gafe de acela[i fel. În
continuare, nu spun aproape nimic, vorbe[te
numai el.

Telefoneaz\ adesea acas\ diminea]a,
aproape în fiecare zi, prea devreme pentru mine
care m\ scol rar înainte de nou\ sau zece. Îi
r\spund cum pot [i, de fiecare dat\ când sun\,
sunt atât de intimidat încât strâng din toate
puterile în mân\ receptorul, uneori mi-e
team\ c\ am s\-l sparg. Dar în general, [i
acum, el vorbe[te [i eu ascult. Într-o zi când ne
vedem la birou, îmi face o propunere surprinz\toare:
spune-mi, nu crezi c\ ai putea s\-]i g\se[ti alt
prenume, pentru tipar? Îl privesc f\r\ s\-i r\spund.
Fiindc\, zice el, cum s\ spun, e un fel de hiatus
în numele dumitale. Tot nu zic nimic, admit c\
are dreptate, dar m\ întreb cum: Pierre Echenoz?
Jacques Echenoz? Alfred Echenoz? E adev\rat
c\ ar suna poate mai bine, dar chiar nu m\ a[teptam
la a[a o întrebare [i îl privesc. Prenumele meu [i
numele meu sunt a[a cum sunt, o [tiu, dar
cred c\ mi-ar pl\cea s\ le p\strez. Pe de alt\ parte,
în]eleg ce vrea s\ spun\, eufonic vorbind nu se
în[al\, dar s\-mi schimb prenumele e totu[i o
încercare foarte important\, n-o faci a[a, deodat\.
Cum nu mi-am pus niciodat\ problema, continuu
s\ nu spun nimic privindu-l. Bine, bine, zice el,
s\ nu mai vorbim despre asta.

Cartea apare în martie, cred. În ziua
apari]iei, umblu bineîn]eles prin câteva libr\rii [i
da, e acolo, în vitrine [i pe mese, cump\r Le Monde
[i îmi v\d mutra în col]ul unei pagini, într-un
cadran publicitar, e într-adev\r prima oar\
când îmi v\d figura într-un ziar. Cum îi vorbesc
despre asta a doua zi la telefon domnului Lindon:
da, spune el, am f\cut un pic de publicitate, anume
nu te-am prevenit, voiam s\ v\d dac\ ai s\ observi
[i singur, m\ întrebam dac\ se va vedea.

Zilele trec. Jérôme Lindon sun\ mereu
le Montreuil, aproape în fiecare diminea]\. Într-
o zi m\ cheam\ indignat: s-a promulgat o lege
care face liber pre]ul c\r]ilor. Nu-]i dai seama ce
înseamn\ asta, zice, e iunie 1940. Nu pricepi ce
înseamn\ asta, e drept c\ nu-mi dau seama, dar
încerc s\-l asigur : Da, spun eu proste[te, e
într-adev\r un fapt preocupant. Cum el, foarte
nervos, î[i d\ seama c\ nu pricep nimic,
mi-o trânte[te : A[a-i, dumneata, ce faci
dumneata nu e totu[i Heidegger, ce p\rere
ai. O încasez, pun receptorul jos.

Când prânzim împreun\, vorbim
mai ales despre literatur\, mereu în acela[i
restaurant, Sybarite, unde se duce în fiecare zi.
Nu bea dec\t ap\. {i dumneata? m\ întreab\.
Dac\-i a[a, zic eu, poate pu]in vin. Bine, îi
spune el chelnerului, pentru nine un Badoit [i
pentru dumnealui un vin. Aflu de fiecare dat\
diferite lucruri la Sybarite: despre Robbe-Grillet,
despre Claude Simon, despre Pinget, cel care face
totdeauna înainte de a a-l întâlni pe Lindon, pe
o bucat\ de hârtie, o list\ cu subiectele de care
vrea s\ se ocupe, despre prima lectur\ al lui Molloy
de c\tre Lindon care, izbucnind în râs, cât pe ce
s\-i scape manuscrisul înc\ nelegat [i s\-l împr\[tie
în metrou la sta]ia La Motte-Piquet-Grenelle,
istorie pe care am s-o aud de mai multe ori, noi
to]i o s-o auzim de mai multe ori. Cum îmi vorbe[te
într-o zi de casa familiei lui de la Etretat, îmi
propune s\ vin s\ petrec un sfâr[it de s\pt\mân\
acolo, cu ai lui: sunt atât de n\ucit de aceast\ idee,
încât îmi holbez ochii [i nu r\spund. Oare crede
c\ ideea îmi displace? Se r\zgânde[te temându-
se pe bun\ dreptate c\ prezen]a mea va fi plictisitoare?
Fapt este c\ nu va mai fi vorba niciodat\ de un
sfâr[it de s\pt\mân\ la Etretat. Dar acostez în
editur\, nu cunosc nimic [i pe nimeni, înv\]. Înv\]
între alte câteva lucruri c\ atunci când un scriitor
ia masa cu editorul lui, pl\te[te totdeauna editorul.
Bun. Nu [tiam.

În orice caz, Jérôme Lindon are aerul
de a crede cu adev\rat în romanul meu: „{tii, de
pe urma c\r]ii \steia s-ar putea s\-]i iei alt\
ma[in\“. Îl g\sesc cam prea optimist, dar am
s\ în]eleg mai târziu c\ în general nu este. Nici
foarte pesimist, de altfel, s\ zicem de un pesimism
activ, de un pesimism combativ. Are deci aerul
de a crede dar, dup\ câteva s\pt\mâni de la
apari]ie, mi se pare c\ e nedumerit. Ei bine, zice
el, s-ar spune c\ jurnali[tii nu prea se gr\besc s\
scrie despre cartea dumitale. A[a, deci, îi spun
eu. Dar cred c\ îmi este totuna: esen]ialul pentru
mine este c\ volumul exist\. Înc\ n-am în]eles
c\ o carte e f\cut\ ca s\ se vând\. Am s\ aflu [i
asta mai târziu. {i totul se va schimba.

 Traducere deConstan]a Ciocârlie
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pu]ine lucruri vorbesc mai elocvent
despre fixa]ia obsesiv\ a lui Platon
asupra retoricii, decât faptul straniu

c\ aproape trei sferturi dintre dialogurile lui
poart\ nume de sofi[ti. Iar dac\ multe dintre
pozi]iile sau argumentele sale pretind subtilit\]i
hermeneutice [i rafinament intelectual pentru
a fi pricepute, oricine deschide un dialog din
Platon la întâmplare, ca pe un pachet de tarot,
are [anse destul de bune s\ g\seasc\ acolo câteva
fraze necru]\toare în privin]a „destinului“ retoricii.
În Gorgias, Platon condamn\ indiferen]a retoricii
fa]\ de adev\r [i o define[te, dispre]uitor, drept
art\ a palavrei sau a seduc]iei (463b), al c\rui
singur scop este acela de a convinge. În Phaidros
i se refuz\ pân\ [i statutul de me[te[ug, de
art\ (260e), [i este adus\ în discu]ie numai pentru
a oferi, prin contrast, un punct de pornire pentru
discu]ia despre dialectic\. Platon nu critic\ îns\
retorica în mod gratuit sau pentru a-[i ascu]i
uneltele filozofice, ci pentru c\ vede în ea tot

ceea ce filozofia nu este [i nu trebuie s\ fie. Într-un
sens, retorica este pentru Platon, chipul slu]it [i
deformat al unei filozofii ratate, care [i-a pierdut
menirea [i r\t\ce[te numai prin lume ca un
spectru. Retorica [i persoana sofistului deopotriv\
sunt îns\, pentru Platon, un motiv de ve[nic\
frustrare, tocmai datorit\ caracterului spectral,
imposibil de prins, al acestora. Filozofia î[i
propune s\ cunoasc\ [i s\ în]eleag\ totul, în
vreme ce retorica, p\rând „a [ti mai bine“ –
c\ci Gorgias însu[i ne spune cum c\ nimic nu
poate fi nici cunoscut, nici transmis –, este complet
dezinteresat\ de „adev\r“ [i prive[te filozofia cu
condescenden]a persiflant\ pe care i-o arat\
pesimistul unui optimist. 

La o privire mai atent\ îns\, lucrurile sunt
mult mai complicate decât atât, iar raportul
dintre filosofie [i sofistic\ ia uneori forme
surprinz\toare. În fond, dialogurile platonice
au ajuns la noi, peste milenii, ca o gur\ de aer
proasp\t, respirat cu mult înainte de explozia
industrial\ ale c\rei efecte ne sufoc\ ast\zi, [i
gra]ie farmecului lor literar f\r\ egal, adic\, în
fond, dimensiunii lor retorice. Aproape de fiecare
dat\ Platon construie[te cu minu]ie întregul
decor în care î[i însceneaz\ dialogurile care, la
rând lor, seam\n\ mai curând cu un dans complicat,
decât cu un schimb ritos de argumente cu un
caracter evident [i necesar. Socrate se preface
deseori c\ nu [tie r\spunsul întreb\rilor cu care
î[i inoportuneaz\ interlocutorul, sau îi întinde
tot felul de capcane, în vreme ce ghideaz\ subtil
discu]ia în direc]ia dorit\. Chiar dac\ poate p\rea
o exagerare, îns\[i dialectica platonic\ are uneori
o nuan]\ retoric\, care cel pu]in în Sofistul nu
este trecut\ cu vederea, chiar dac\ nu este tocmai
asumat\ explicit. {i oricât de dispre]uitor ar fi
Platon la adresa povestitorilor de mituri, nu se
întâmpl\ chiar foarte rar
ca Socratelui platonic
s\-i mai scape câte unul.
În fond, pentru c\ niciun
discurs nu se poate
dispensa de cuvinte,
pentru a vorbi de-a dreptul
cu lucrurile însele, adic\
pentru c\ recurge mereu
la semnificant pentru
a viza semnificatul, niciun
discurs nu se poate separa
de retoric\, iar încercarea
de a o face echivaleaz\,
pân\ la urm\, cu o
sinucidere. Dar dac\, în
chip logic, discursul
filosofic nu se poate salva
de retoric\, el se poate
totu[i salva, adic\ legitima
pe sine, ca discurs, numai
în m\sura în care salveaz\
retorica de la ea îns\[i. Pornind de la aceast\
fraz\ aparent paradoxal\, care nu va fi perceput\,
sper, ca un simplu artificiu retoric, merit\ s\
facem o încercare, chiar dac\ una riscant\ din
cauza brevit\]ii ei, de a în]elege complicatul
raport dintre filosofie [i retoric\. {i sunt pu]ine
dialogurile platonice pornind de la care aceast\
discu]ie poate fi purtat\ într-o manier\ mai
r\spicat\, [i în care tensiunea dintre retoric\
[i filosofie se profileaz\ mai limpede, decât
dialogul care poate fi v\zut drept actul de întemeiere
a tradi]iei filosofice, [i anume Phaidon. C\ci
aceast\ a doua Apologie a lui Socrate, a c\rei
miz\ nu este dovedirea nevinov\]iei [i evitarea
unei pedepse, trebuie privit\ drept o apologie
a filosofiei înse[i, în]eleas\ atât ca modus vivendi
[i ca ars moriendi.

Complexul scenariu construit de Platon
pentru desf\[urarea acestui dialog ar putea
constitui în sine tema unei lucr\ri doctorale.
Asemenea lui Hitchcock, care nu apare decât
fugitiv în peliculele sale, Platon nu este men]ionat
decât în trecere în acest dialog [i nu face parte
nici din grupul restrâns de prieteni care îl viziteaz\
pe Socrate în temni]\, sub pretextul c\ ar fi
fost bolnav. Dimensiunea retoric\ a dialogului
se las\ presim]it\ fie [i numai în func]iile acestui
„simplu“ pretext, [i ar putea fi îndelung discutat\.
Poate pentru a spori credibilitatea istorisirii,
autorul dialogului nu-[i asum\ [i rolul personajului
principal, l\sând relatarea în seama lui Phaidon;
sau poate Platon nu-[i asuma acest rol, de[i e
greu de crezut c\ nu [i-a vizitat maestrul în

ceasurile dinaintea execut\rii pedepsei, tocmai
pentru a putea fi cel dintâi „apostol“ socratic care
s\ „rememoreze“ un eveniment pe care nu l-a
tr\it el însu[i, ar\tând astfel c\ filosofia este
posibil\ chiar [i în absen]a lui Socrate, c\ se poate
hr\ni dintr-o prezen]\ a lui întrupat\ în cuvânt,
(85a), asumându-[i astfel con[tient rolul de
întemeietor al unei tradi]ii filosofice necesarmente
scris\. Iar pentru cine cunoa[te pozi]ia lui Socrate
în privin]a utilit\]ii filosofice a scrisului, ori a
citit scrisoarea a VII-a a lui Platon, acest „simplu“
pretext invocat de el pentru justificarea absen]ei
sale dobânde[te o greutate colosal\, tocmai pentru
c\, fiind o legitimare a filosofiei ca discurs scris,
este deopotriv\ o pledoarie, chiar dac\ una cel
pu]in în prim\ instan]\ implicit\, pentru recuperarea
filosofic\ a retoricii, pentru o stranie împletire
a filosofiei [i retoricii, a logos-ului [i mythos-
ului, asem\n\toare împletirii dintre durere [i
pl\cere. C\ci chiar dac\ durerea [i pl\cerea nu
apar niciodat\ împreun\ ele cresc cumva una
din cealalt\, a[a cum observ\ Socrate când, la
venirea discipolilor s\i, este eliberat din lan]urile
care îl legau (60-61), eliberare care nu este decât
prologul eliber\rii definitive a sufletului de trup,
care avea s\ urmeze câteva ceasuri mai târziu.

Întreaga atitutudine a lui Socrate în fa]a
mor]ii, mult mai important\ decât argumentele
în favoarea vie]ii tr\ite ca preg\tire pentru moarte,
se afl\ acum în centrul aten]iei. Mai elocvent
decât ce spune Socrate, e cum se poart\ el, în
ceasul din urm\. C\ci o singur\ sc\pare, un singur
moment în care [i-ar pierde firea, ar fi în m\sur\
s\ invalideze cele mai complexe [i sofisticate
argumente în favoarea filosofiei ca mod de via]\.
Tocmai de aceea, nimic nu iese mai limpede în
eviden]\ în acest text, decât deta[area suveran\
a lui Socrate fa]\ de iminen]a propriului

sfâr[it, indiferen]\ care
îi [ocheaz\ pe cei veni]i
s\-l viziteze, mai ales
atunci când ia forma unei
jubila]ii. Preg\tindu-se
ca de s\rbatoare [i adâncit
în povestirea unor mituri,
Socrate pare s\-[i fi pierdut
interesul fa]\ de logos.
Iar când Kebes [i Simias,
care nu par deloc convin[i
c\ soarta lui Socrate nu
este una tragic\, insist\
s\ primeasc\ un argument
„logic“, Socrate le ofer\
acestora exemplul lebedei
care, sim]ind c\ i se apropie
moartea, cânt\ a[a cum
n-a mai f\cut-o niciodat\
pân\ atunci (84e). {i ce
pas\re, îi întreab\ Socrate,
cânt\ de triste]e? Nu cânt\

oare leb\da bucurându-se c\ se întoarce la acel
zeu pe care îl sluje[te? 

Îns\ recursul reiterat al lui Socrate la
mituri nu este în m\sur\ s\-i lini[teasc\ nici
pe indulgentul Simias [i cu atât mai pu]in pe
Kebes, care pretind mereu argumente de la
Socrate, nu atât în favoarea nemuririi sufletului,
cât în favoarea logosului însu[i, care pare a se
afla [i el în pragul disolu]iei, odat\ cu moartea
lui Socrate (89b). În fond, ceea ce i se cere
acum lui Socrate de c\tre Simias [i Kebes, cumva
în numele discursului filosofic în genere, nu este
nimic altceva decât s\ fac\ inteligibil, adic\ s\
traduc\, în termenii logos-ului, ceea ce articulase
prin apelul la mythostocmai pentru c\ se confruntase
cu imposibilitatea articul\rii „logice“. Simias
[i Kebes, al c\ror ADN, în ciuda muta]iilor
survenite, a fost identificat [i în petele de cerneal\
de pe manuscrisele Disemin\rii sau Gramatologiei,
îi servesc lui Platon drept pretext pentru confruntarea
logosului cu temeiul s\u, într-un sens fundamental,
abisal, cu lipsa temeiului s\u – ori, cum a spus
mai târziu, în traducere româneasc\, un
filosof „grec“ al secolului trecut, M. Heidegger,
cu temeiul s\u „netemeinic“. Iar acest temei
abisal al discursului filosofic în genere se datoreaz\
tocmai faptului c\, în m\sura în care este exterior
[i str\in logos-ului, este în chip fundamental
ireductibil la logos. Astfel c\, pentru a încheia
cu o formulare provocatoare, retorica, departe
de a fi un corp str\in filosofiei, este tocmai
ceea ce, într-un sens, o face cu putin]\. 

 Paul-Gabriel Sandu
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27pornind de la reeditarea practic
reconfigurat\ a Operei poetice prin
care, în 2011, îi punea în valoare lui

Fernando Pessoa (dar [i heteronimilor s\i Alberto
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos) o selec]ie
din cele mai frumoase poeme, Dinu Fl\mând
ne ofer\ acum, cu un alt accent, poezia ortonim\
a marelui portughez. În Prefa]\, explica]ia
noii configur\ri e c\ poezia ortonim\ p\rea în
vechiul context eclipsat\ de opera celorlal]i autori
pe care tot Pessoa îi crease… Desigur c\ selectarea
[i traducerea, din cele aproape dou\ mii cinci
sute de pagini semnate cu nume propriu de
autorul Poemelor intersec]ioniste, reprezint\
în sine o munc\ enorm\, c\ci produc]ia semnat\
de Pessoa „o dep\[e[te pe cea a principalilor s\i
heteronimi lua]i laolalt\“. În plus îns\, Dinu
Fl\mând a [i revizuit ceea ce inclusese în vechea
edi]ie, „fiindc\ [i traducerile au via]a lor evolutiv\“. 

Astfel, diferitele perioade stilistice [i
tematice traversate de romanticul, simbolistul
[i uneori decadentul Pessoa, cel care se sim]ea,
tr\ind vie]ile altora, plural ca universul, sunt
înf\]i[ate în lumina recentelor descifr\ri de noi
manuscrise (descifrare care înc\ nu s-a încheiat).
Traduc\torul [i poetul român vorbe[te în Prefa]\
despre noile edi]ii pe care le-a consultat [i feluritele
grile de lectur\. Avem acum posibilitatea s\ citim
capodopere care vor înf\]i[a [i altfel trena
simbolismului european (v\zut de obicei mai
mult sub influen]a capitalei culturale de la
începutul secolului al XX-lea, Parisul; deci, a lui
Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Jean Moréas
[.a. De altfel, [i Pessoa, care a scris la rândul
lui în francez\, avusese drept prim heteronim
un nume francez, Chevalier de Pas).

Între poeziile din acest volum, una
reprezint\ chiar evocarea câtorva simboli[ti
de marc\, în linia villonian\ a deplângerii z\pezilor
trecute (dup\ moda baladelor adoptat\ de mul]i
autori ai vremii sale, între care [i doi români,
Anna de Noailles [i George Bacovia): „Ce s-a
mai ales de Jules Laforgue?/ Dar de Gustave
Kahn?/ Cine-[i mai aminte[te de Jean Moréas?“.
Teoria coresponden]elor devine îns\
la Pessoa „intersec]ionism“, schimb
de efecte, limbaje, realit\]i din mai multe
registre, iar accentele sporadice de futurism,
paulism sau extatic ezoterism sporesc
efectul. Uneori referin]ele sunt v\dite
(de pild\. Verlaine, citat într-un
poem din 1930.: „{i nici nu [tiu de
sunt trist sau nu./ Ploaia continu\
s\ cad\ ciudat\/ (cu aprobare de
Verlaine parafat\)/ chiar în inima
mea. Chiar acu’“); dar, în aerul
rarefiat al în\l]imilor simbolice,
originalitatea nu p\le[te câtu[i
de pu]in.

Multe poeme sunt arte
poetice, altele – un fel de peanuri,
altele se construiesc pe non-
evenimentele vie]ii banale
(devenite simbolice). Majoritatea
nu renun]\ la rim\, privit\
îns\ cu un soi de ironie: „Trist
e misterul rimei !/ Gândirea
nu devine întreag\/ decât
dac\ un vers de deasupra/ de
un altul mai jos se leag\. …
Via]a e doar ceva ce rimeaz\
în oameni“. Se intersecteaz\
ploile [i lumân\rile din biserici, imnurile
latine [i furtuna („îmi place s\ ascult
ploaia fiindc\ ea este un templu str\fulgerat/
iar vitraliile bisericii v\zute de afar\
sunt r\p\itul ploii auzit dinl\untru…“),
murmurul câmpiei [i dep\rt\rile istorice,
precum în frumoasele versuri care îl
evoc\ pe regele Portugaliei Don Diniz,
1261-1325 : „E o melodie trist\, dar nu
jelanie,/ diluat\, veche, fericirea din
cuvântul «feliz»/ diminea]\ a unui fel de
a sim]i cu sufletul, cântec/ al numitului
Don Diniz“. Dinu Fl\mând folose[te
adeseori astfel de cuvinte portugheze,
atât în original – de exemplu, saudade
în loc de dor – cât [i într-o form\ românizat\.

Muzicalitatea, tem\ fundamental\
în simbolism ([i concretiz\rile ei – în muzic\,
sunet, cântec, murmur, b\taia clopotelor, vuietul
apelor etc.) pare o adev\rat\ obsesie (dar nu în

ce prive[te forma) pentru Pessoa. Vocea iubitei
e muzic\ înv\luitoare, sunetul pianului dezv\luie
„un trecut absolut/ [i abstract, al tuturor oamenilor“,

de obicei sinonim cu fericirea pierdut\, ca în
Trec\tor. O femeie secer\ grâul [i cânt\ „cu

vocea ei atât de plin\/ de-o vesel\ [i anonim\
v\duvie“ , ]esând, cu triluri de mierl\,
„o pânz\ de sunete [i de cântare“ . Un

flaut de p\stor se aude ca într-o melodie
serial\, într-o „pierdut\/ serie de note vagi,

lipsit\ de în]eles./ Ca [i via]a“. Melodiile
existen]elor neînsemnate, fo[netul

vântului ca un vis („O, sunet din
frunzele cele u[oare/ ce n-a[ da eu
s\ pot [i s\ [tiu reda/ în versurile
mele simple [i trec\toare/ muzica

de aer ce se evapora…“), dorul
de copil\rie din fla[neta unui

negustor ambulant,neauzitul
cu toate misterele lui („atunci
urechea ascult\ neauzitul/
iar sufletul, care la ureche
se-apleac\/ simte acea
nelini[te de a nu sim]i…),

murmurul p\durii [i rememor\rii, mereu
asociat cu Luna, ca în Ultimul sortilegiu :

„Murmur\ un vânt str\in cu suspine stinse/ iar
sub clarul de lun\ departe pe-ntinse landuri/ n-au
mai r\mas din mine decât drumuri [i tufe“) –-
toate acestea alc\tuiesc „muzica imnului meu care

deodat\ s-a f\cut ]\nd\ri“. Clopote de vechi biserici,
b\t\ile maiului pe piatr\, cântarea „lent\ [i voalat\/în
locul unei vorbiri“ a somnului, acordurile unei
filarmonici auzite de departe, m\sura pa[ilor, care
v\desc existen]a, cântatul coco[ilor în viguroasa
lini[te dinaintea zorilor se armonizeaz\ cu
sunetul ruginit al angoasei („Ran\ ca o poart\
r\mas\ la un conac/ ce continu\ s\ rugineasc\
la nesfâr[it./ Nici nu se deschide [i nici nu se
mai închide/ întrucât doar a[a i-e sortit“).

La fel de frecvent apar tema nop]ii [i
a umbrei („…vine noaptea, care e moarte,/ iar
umbra se tope[te, chiar f\r\ s\ fi fost“ – Ini]iere) ;
prin lumea „cimitir nocturn/ în alb [i negru cu
morminte [i arbori pe un clar de str\in\ lun\“,
ca un râu înlunat clipocind între sunet [i t\cere,
între Muzician [i ascult\tori. Sau tema vis\rii
[i somnului, a ferestrei dintre interioritate [i
exterioritate: „Astfel pe dinaintea ferestrei trecând
eu ]es/ artificiul unui drum pe care tot merg [i
vin/ [i chiar ajung în mine s\ uit de mine pu]in./
Eu care vie]ii nimic mai mult nu îi cer/ decât
s\ îi fiu vecin“. 

Paleta e augmentat\ [i de alte proiec]ii
romantice, dar [i de ironie, mai ales în
poemele despre Salazar. Nu lipsesc invoc\rile
religioase (Fecioara Maria), nici poeme
cu Christian Rosenkreutz, regi, castele,
infante, Marea Portughez\, Columb,
Magellan, Regele Ascuns, Al Cincilea
Imperiu, Insulele Ferici]ilor. Scrierile
traduse din francez\ [i englez\ de
la sfâr[itul volumului accentueaz\
senza]ia de teatralitate, de alunecare
prin universul plural:  „Ce m\re]i
actori suntem noi/ Cât de mari
actori sunt to]i oamenii/
jucând cu to]ii incon[tien]i/
urâta dram\ de nimeni
în]eleas\“.

Am l\sat pentru sfâr[it câteva
versuri a c\ror perfect\ transpunere
mi s-a p\rut c\ poate s\ ilustreze din
plin atât simbolistica lui Pessoa, cât
[i arta poetului-traduc\tor Dinu Fl\mând:
„Departe, pe lun\ plin\/ lunec\ pe fluviu
o vel\,/ trece senin\ [i lin\./ Oare ce îmi
revel\?/ Nu [tiu, îns\ fiin]a mea/ brusc
e str\in\ de mine/ [i visez f\r\ a le vedea/
toate visele aflate-n mine./ Ce nelini[te m\
împinge?/ Ce iubire amân\/ s\ se explice?
Iar vela continu\ s\ alunece/ în noapea ce
continu\ s\ r\mân\“ (Vis).

 Grete Tartler

„Via]a e ceva ce rimeaz\ în oameni“

Pessoa, poezia ortonim\

m ulte
poeme
sunt arte

poetice, altele – un
fel de peanuri, altele

se construiesc pe 
non-evenimentele vie]ii
banale (devenite

simbolice). Majoritatea
nu renun]\ la rim\, privit\
îns\ cu un soi de ironie

meridiane
Fernando PPessoa
Vecin cu via]a.
Poezia ortonim\
( 1 9 1 1 - 1 9 3 5 ) .
A n t o l o g i e ,
traduceri, prefa]\
[i note de Dinu
Fl\mând. Editura
Humanitas Fiction,
2017, 420 p.
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„Nimeni nu poate ajunge s\ dea sens
propriei sale vie]i, f\r\ a recurge la literatur\.
Povestirea pune în ordine multitudinea de
am\nunte din care este format\ o existen]\, ea
îi d\ acesteia coeren]\ [i, eventual, o semnifica]ie
superioar\.“ Cu aceste propozi]ii, de ]inut minte,

se încheie editorialul
lui Adrian Mihalache
din num\rul 104, recent
ap\rut, al revistei Lettre
Internationale. Este
un num\r dens, pe care
l-am citit cu pl\cere.
Câteva puncte de interes,
din sumar: scrisorile
din vreme de r\zboi
ale Generalului Averescu
c\tre Regina Maria [i,
tot la capitolul
R e t r o s p e c t i v e ,
Proclama]ia Regelui
Ferdinand c\tre ]ar\,
articolele semnate de
Vera Molea (Teatrul
românesc în timpul
Primului R\zboi
Mondial) [i de Adrian

Cioroianu (Un centenar [i mai multe teme pentru
acas\); apoi, Amintirile [i ideile unui medic
psihiatru de Ion Vianu, eseurile cu tem\ artistic\
de Constantin Ab\lu]\, Iolanda Malamen, Vladimir
Bulat, Georges Banu, dialogul dintre Frank
Raddatz [i Katrin Brack, eseurile politice de

Václav Belohradsky (Mo[tenirea cu dou\ t\i[uri
a lui Václav Havel), Andrew J. Nathan (Ordinea

chinezeasc\ a lumii) [i Anne Applebaum
(O nou\ nara]iune european\?). Din
capitalul literar al revistei, am selectat
fragmentul din volumul Cum am împu[cat

un elefant de George Orwell, în preg\tire la
Editura Polirom, capitolul reprodus din eseul

lui Lakis Proguidis, Rabelais. Que le roman
commence!, ca [i fragmentul din romanul

Cenotaful lui Newton de Dominique Pagnier.
Lettre Internationale, edi]ia român\/ iarna 2017-
2018, o revist\ a c\rei lectur\ te îmbog\]e[te.

Luceaf\rul 
de diminea]\

În num\rul 3
(martie, 2018), LUCEA-
F|RUL DE DIMI-
NEA}| marcheaz\
centenarul  uniri i
Moldovei  cu ]ara,
România, printr-un
consistent grupaj
dedicat literaturii
române de dincolo de
Prut: astfel, putem
citi poeme de Arcadie
Suceveanu, Grigore
Chiper [i Nicolae Popa,
proz\ de Maria Pilchin,
un text  identitar
intitulat Moldova/
România sau… Basa-
rabia de Leo Butnaru,
ca [i recenzii consacrate

aceluia[i segment literar românesc, semnate
de Tudorel Urian, Genoveva Logan, Diana
Vrabie. Din sumarul bogat al num\rului, am
remarcat [i alte texte: dou\ analize critice de
Dan Cristea la dou\ apari]ii editoriale care
au suscitat interesul criticii, Convorbiri cu
Nicolae Manolescu de Daniel Cristea-Enache
[i Eminescu poem cu poem de Alex {tef\nescu;
Mariana Sipo[ poart\ o convorbire cu traduc\torul
spaniol Joaquim Garrigos, Alex {tef\nescu scrie
despre Alexandru Paleologu, un „spirit aristocratic“,
iar Linda Maria Baros propune, în cadrul rubricii
Domeniul universal, versuri de Matthew Sweeney
(Irlanda) [i Nuno Júdice (Portugalia). Am re]inut
[i comentariile critice alerte ale lui Horia Gârbea,
cronica plastic\ de Iolanda Malamen (cu titlul
Text [i context), cea teatral\ de Dana Pocea
(Trei interoga]ii…) [i cea cinematografic\ de
C\lin St\nculescu (Pororoca), precum [i
prezent\rile de carte semnate de Dan Stanca,
Emil Lungeanu, Aurel Maria-Baros, Simona
Grazia-Dima [i George Volceanov. 

efectul de ecou
În revista Lettre Internationale, recenzat\

în aceast\ pagin\, substan]iale sunt [i articolele
grupate sub sintagma Psihologie [i economie,
scrise de Mircea Co[ea (Oare cu ce se ocup\
economia?), Cass R. Sunstein (Cum [tim ce e
moral?),  Verónica Estay Stange (Povara
supravie]uitorilor [i, în fine, Roberto Blatt,
din al c\rui text intitulat Starea utopiei am
selectat un fragment pentru rubrica noastr\

Efectul de ecou. Întreprinzând o analiz\
atent\ a concep]iilor lui Yuval Harari,
filosoful [i scriitorul uruguaian Roberto
Blatt se opre[te [i asupra c\r]ii acestuia
Homo Deus, care con]ine „prognoze
îndr\zne]e privind o transformare
antropologic\ radical\“. Iat\ extrasul din
eseul lui Blatt, despre condi]ia de „semizeu“
a omului, posibil\ în viitor, prin biotehnologie
[i inteligen]\ artificial\ [i care va genera
o nou\ atitudine fa]\ de munc\ [i nemunc\:
„La sfâr[it, s\ coment\m op]iunea cea mai
realist\ a iminentei noastre diviniz\ri...
sau dispari]ii: dobândirea de noi puteri./
Nu încape îndoial\ c\ dezvoltarea accelerat\
a tehnologiei promite o posibil\ [i practic
nelimitat\ capacitate de produc]ie, gestionare,
securitate, ap\rare..., la modul ideal cu
energii curate, cât [i o nou\ pia]\ care s\
protejeze mediul ambiant, reducând m\car
aceast\ dimensiune a riscului./ Dar, cum
bine remarc\ Harari, aceast\ dezvoltare ne
va duce la situa]ia în care – practic, ne afl\m
deja acolo – o propor]ie crescând\ a popula]iei
va deveni inevitabil superflu\ în producerea
bunurilor [i serviciilor cerute de societate.
El nume[te acest segment «clasa inutil\»,
pentru c\ presupune cu bun-sim] c\ vor
disp\rea mult mai multe locuri de munc\
decât se vor crea [i, oricum, nu va exista un
transfer direct al acestora, c\ci noile sarcini
vor cere o specializare deosebit\ [i, probabil,
mult mai sofisticat\. Harari nu ne spune dac\
bog\]ia – probabil mai mult decât suficient\,
adic\ în stare s\ satisfac\ rapid toat\ cererea
produs\ de tehnologie – se va distribui în mod
echitabil, sau inegal. Dar merge pân\ la a propune
ca,  pentru a palia plictiseala [omerilor,
ace[tia s\ se dedice jocurilor digitale de tip play
station, la fel de ireale [i de satisf\c\toare precum
vechile mitologii religioase. Consider\ c\ aceasta
ar fi o op]iune mai bun\ în cazul acestor colectivit\]i
– poate majoritare, îns\ lipsite de putere – decât
tenta]ia extermin\rii, steriliz\rii sau a utiliz\rii
strategice drept «scut uman»./ {i iat\ ce crede
Bostrom: «Munca e costisitoare [i nedorit\,
oamenii trebuie pl\ti]i ca s-o fac\. Automatizarea
pare benefic\, dar creeaz\ dou\ întreb\ri: prima,
dac\ oamenii î[i pierd salariile, cum vor tr\i?
Ceea ce duce la o chestiune politic\: se prevede
o garan]ie a unui venit de baz\, într-un stat al
bun\st\rii? Dac\ tehnologia face într-adev\r
ca lumea s\ devin\ un loc mult mai bogat, cu o
cre[tere mai rapid\, problema n-ar fi greu de
rezolvat, c\ci ar fi mai mul]i bani.»/ Cealalt\
întrebare, cealalt\ provocare este c\ mult\ lume
vede în munc\ ceva necesar pentru a avea statut
social [i pentru ca via]a s\ aib\ sens. În ziua de
azi, a fi [omer nu e ceva r\u doar pentru c\
n-ai bani, ci [i pentru c\ [omerii se simt inutili.
Ar fi nevoie de o schimbare cultural\ ca s\ nu
mai credem c\ a munci pentru bani e ceva ce-]i
confer\ valoare. Nu e imposibil, exist\ exemple
în istorie: aristocra]ii nu munceau ca s\ poat\
tr\i, ba chiar credeau c\ a fi sili]i s\ munceasc\
era degradant./ Acum câ]iva ani, Gabriel
Albiac îmi spunea c\ oroarea noastr\ fa]\ de
[omajul în mas\ oculteaz\ o [ans\ extraordinar\
de a crea un paradis în care s\ fim elibera]i de
nevoia de a ne vinde for]a de munc\, ca s\ ne
putem dedica din plin voca]iilor [i talentelor
noastre. Am sus]inut [i eu o tez\ asem\n\toare
în Letra Internacional no. 37 (1995), într-un eseu
intitulat Con el sudor de la frente («Cu sudoarea
frun]ii»), în care spuneam c\ no]iunea biblic\
a muncii, ca isp\[ire pentru p\catul originar, ar
trebui înlocuit\ cu trând\via creatoare, mult mai
satisf\c\toare, deci mai productiv\.“

 Cronicar
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Ne-a atras aten]ia o constatare a lui Nicolae
Manolescu, f\cut\ în cronica sa publicat\ chiar în num\rul
trecut al revistei noastre. Scrie criticul, vorbind
despre volumul Marianei Sipo[, Dosarul Marin
Preda: „Dosarulalc\tuit cu spirit critic de Mariana Sipo[
e o lectur\ bun\ de recomandat celor care au uitat ce
însemna s\ fii scriitor în anii comunismului, când pân\
[i cea mai natural\ moarte stârnea uria[e interese [i
patimi politico-literare. În definitiv, asta e totuna cu
a afirma c\ literatura st\tea în miezul lucrurilor [i
nu ca în prezent, la marginea lor.“(s.n.) A[adar, s\
relu\m: pe atunci, literatura st\tea în miezul lucrurilor,
iar ast\zi st\ la marginea lor. E un adev\r amar,
îns\ evident. O prob\ c\ aceasta e situa]ia o constituie
faptul c\ genera]iile de scriitori de la optzeci[ti încoace,
în dezinteresul cronic [i în dispre]ul manifestate
de societatea româneasc\ a momentului fa]\ de
literatur\, nu mai izbutesc s\ impun\, din rândurile
lor, personalit\]i recunoscute pe scena public\.
Dar o dovad\ parc\ înc\ [i mai concludent\ a continuei
degrad\ri a imaginii publice a scriitorilor români
o reprezint\ cazul acelor mari scriitori români
(sau, dac\ vre]i, scriitori de manual) care au supravie]uit
comunismului [i î[i exercit\ profesia literar\ [i ast\zi:
lua]i orice nume dori]i [i vede]i ce pondere aveau ei
în lumea româneasc\ de atunci, ce rol formidabil
jucau ei [i ce rol diminuat li se rezerv\ ast\zi.
Între cauzele brutalei devaloriz\ri, în afar\ de o
involu]ie a lumii române[ti (y compris [coala), cu
o r\sturnare bulversant\ a codului comunitar de
valori, trebuie s\ re]inem neap\rat [i semnalele
foarte proaste care vin chiar din interiorul breslei
scriitorice[ti, ce este înclinat\ prin unii membri ai
ei spre scandal [i demolare (a se vedea agresivitatea
[i lipsa de principii ar\tate, chiar în aceast\ perioad\,
de unul dintre candida]i în campania pentru alegeri
de la U.S.R.). 

În miezul lucrurilor [i 
la marginea lor
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