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 `ntoarcerea la c\r]i de mihai zamfir

n icolae Prelipceanu este un lup singuratic în poezia
român\ de ast\zi. A scris, [i slav\ Domnului, înc\ mai
scrie în r\sp\r cu orice mod\ liric\, curent, direc]ie

ori trend sub prestigiul c\ruia se ascund, nu o dat\, atî]ia [i atî]ia
veleitari. Unii impresionant de prolifici. Temperament flegmatic,
spirit ironic, dac\ nu acid, semn al unei sagacit\]i mereu la pînd\,
neclintit în judec\]i nu doar literare, ci [i morale, Nae e deopotriv\
respectat, dar [i temut. De admiratori nu cred c\ poate fi vorba. C\ci
cum s\ admiri pe cineva cu un ochi atît de agil? Cum s\ admiri pe
cineva atît de departe? Fiindc\ apropierea necesar\ de cel admirat
te-ar putea costa scump: are toate organele de veghe treze spre a-]i
scana precaritatea, sl\biciunea oricît de bine ascunse. Acum, aflat
la vîrsta senectu]ii, dup\ peste patru decenii de poezie, proz\ [i
publicistic\ literar\, neînregimentatul estetic de ieri, rebelul liric
poate fi foarte bine identificat, privindu-l dinspre originile literare:
e doar un biet precursor, avant la lettre, al atîtor altora. Mai întîi un
minimalist liric. Apoi un ironic, chiar acid, în poezie. Un narator în
ea autoironic [i biografist, cartograf fidel al propriilor deriziuni
existen]iale. Debarasat, în discursul liric, de orice idee înalt\, de
rafinament stilistic pre]ios, de referin]e livre[ti, simbolice sau
mitologice, Nicolae Prelipceanu este un neostenit cronicar caustic al
evenimentului cotidian avîndu-l în centrul lui chiar pe el însu[i. Abia
acum se vede apoi bine ceva, la atîtea decenii de la debutul s\u editorial
(Turnul înclinat, 1966): c\ poetul asimila, pe ascuns, literatura, poezia
subversiv\ a momentului acela, cea beat, Allen Ginsberg, William
S. Burroughs, Jack Kerouac, Gregory Corso, John Ferlinghetti. Unii
îi descoper\ azi pe beatnici. Nu-i r\u nici asta. Dar nu [i dac\ încearc\
s\-l conteste chiar pe cel care a scris aproape sincron cu ei. Adic\ în
deceniile [apte [i opt ale secolului XX. Cum spune Nicolae Prelipceanu,
în aceast\, într-un fel, recapitulativ\ liric [i cam trist\, totu[i, carte
(m\ gîndesc în primul rînd la cartea La pierderea speran]ei, poeme,
Editura Casa de pariuri literare, Bucure[ti, 2012): „alt\dat\ puteam s\
m\ bizui pe noaptea sfântului bartolomeu/ dar ea s-a stins în lumina
crud\ a reflectoarelor din vecini/ eu cui mai r\mân cu amintirile mele
despre gregory corso [i/ allen ginsberg [i john ferlinghetti/ ia acolo
ni[te poe]i americani/ pe cale de a se stinge [i amintirile lor...” (un
poem cu poe]i americani de alt\dat\ [i cu mine cel [tiind despre ei,
p. 26). Citat care trebuie, musai, pus în rela]ie cu altul: „au început
chiar [i tinerii s\-[i scrie memoriile/ ei se uit\ cu ur\ la noi pentru
c\ avem în spinare/ marii rucsaci plini ai amintirii/ dar nu/ îi
asigur eu f\r\ s\ strig f\r\ s\ m\ agit/ nu am nimic în acest rucsac/
pe care-l mai port dintr-o obi[nuin]\ o vreme/ e gol pute]i s\-l umple]i
cu ce vre]i voi/ chiar cu vie]ile voastre scurte înc\/ [i o s\ v\ fiu
recunosc\tor” ([coala pentru b\trâni, p. 16).

Toat\ cartea pomenit\ e de fapt o r\fuial\ tardiv\ [i, ca
atare, inutil\, mai ales nedreapt\, a poetului cu el însu[i. Cu precaritatea
sa fizic\ [i existen]ial\. Cu versatilitatea lui temporal\ care fie îl cari-
caturizeaz\, fie îl alieneaz\, fie, chiar, îl substituie: „m\ uitam
mirat în oglind\/ [i deodat\ mi-am dat seama c\-l rad pe altul [i m-am
întrebat/ atunci pe loc/ de ce-l rad eu pe acest str\in îmb\trînit/ cu
care nu am nici o leg\tur\ vizibil\/ dar nu s-a terminat totul aici
dimpotriv\/ l-am v\zut pe str\in în pielea goal\ în baie în locul meu...”
(substituirea – sau pe cine rad eu diminea]a [i cine m\ rade –, p. 57).
Ideea de testament poetic cinic traverseaz\ cartea aceasta de la prima
la ultima ei fil\. Ultima chiar, cumva, explicit: „subsemnatul Prelipceanu
V. Neculai declar pe propria mea r\spundere/ c\ tot ce am scris îmi
apar]ine numai în parte [i anume atunci când/ v\ vine s\ c\sca]i/ (...)
c\ în locul meu a scris altcineva/ îmbr\cat în pielea mea...” (p. 60).
Aceste cioburi temporale, de carne, sînge, oase, viscere, st\ri [i spirit
fluent, în care fiecare în sine este cel\lalt pe care îl „radem” diminea]a
în oglind\, sînt un adev\rat puzzle existen]ial: „acolo unde/ au loc
toate întâmpl\rile neobi[nuite din via]a mea/ plin\ de surprize/ cum
ar fi aceea c\ timpul trece [i eu r\mân doar un fragment al lui...” (p.
60). 

Poezia lui Nicolae Prelipceanu e nepre]uit\ nu doar prin sunetul
ei acut filtrat prin acidul unei sensibilit\]i cinice, neiert\toare cu sine
însu[i, ci [i fiindc\ con]ine cîteva capodopere personale ale poetului,
receptate ca atare în mediile cunosc\toare de poezie bun\ de ast\zi
cum ar fi ion de la gar\, inima lui greg, cititorul de strad\, dumnezeu,
scrieri alese, într-atît de frecventate încît sînt inutil de citat. În
fine, poate c\ poetul nimere[te cel mai bine cînd scap\ singur despre
el însu[i aceste cuvinte: „... adolescent neterminat/ r\mas a[a pân\
în zilele noastre când altul scrie în locul lui...” (p. 60). Ne substituim
noi în[ine lui, lui Nicolae Prelipceanu, citindu-l.

 Vasile Dan
(Text de laudatio rostit la decernarea Premiului Na]ional

„Tudor Arghezi” Opera Omnia pentru poezie lui Nicolae
Prelipceanu – Tg. C\rbune[ti, 2018)

un testament poetic cinic
„r evenirea din exil” a lui Vintil\ Horia a durat enorm de mult. E

greu de închipuit cum opera unui extraordinar scriitor român,
disp\rut în urm\ cu mai bine de un sfert de veac, a r\mas totu[i

pîn\ ast\zi aproape necunoscut\ publicului românesc. Traducerea gr\bit\ [i
improvizat\, imediat dup\ 1989, a principalelor sale scrieri reprezint\ doar
jum\tate de explica]ie; în realitate a iritat [i a speriat statura neobi[nuit\ a autorului
– prozator dublat de un inflexibil gînditor de dreapta, care a preferat ostracizarea
cultural\ mondial\ accept\rii unei gîndiri „corect politice”. Consecin]ele au r\mas
vizibile pîn\ acum. Dintre exila]ii români de marc\, Vintil\ Horia s-a întors acas\
la el ultimul [i aproape pe furi[.

În urm\ cu cîteva luni, o surpriz\ postum\ de propor]ii a venit tot din
partea acestui paradoxal gînditor. A fost g\sit [i editat un jurnal-testament al
autorului (volum masiv de 600 de pagini), cuprinzînd ultimii trei ani din via]a
lui Vintil\ Horia (1989-1991). Cristian B\dili]\ [i Claudia Dr\g\noiu au editat sub
titlul Jurnal de sfîr[it de ciclu. Jurnal torinez (Editura Vremea, 2017), cu note
explicative atent concepute, manuscrisul dactilografiat [i corijat de autor, scos
la lumin\ cu neverosimil\ întîrziere. Tot Editura Vremea a doamnei Silvia Colfescu
s-a ocupat în ultimii ani de editarea c\r]ilor lui Vintil\ Horia. Prezentul jurnal
în limba român\ continu\ un altul scris în francez\.

Alura involuntar testamentar\ a scrierii rezult\, în primul rînd, din re-
dactarea ei în române[te; dup\ zeci de ani [i zeci de c\r]i compuse în spaniol\
ori francez\, Vintil\ Horia revine la limba matern\, parc\ presim]ind c\ î[i
scria ultima carte. În al doilea rînd, tot instinctiv, autorul sim]ea nevoia de a-[i
recapitula [i de a-[i justifica existen]a prin confesiuni grave [i uneori [ocante.

Curios [i simptomatic, Jurnal de sfîr[it de ciclu r\spunde parc\ în ecou
Jurnalului portughez al lui Mircea Eliade, scris la rîndul lui în limba român\,
într-un moment de r\scruce al vie]ii autorului [i timp de decenii ocultat cu
grij\ de priviri str\ine. Spre deosebire îns\ de Mircea Eliade, care nu f\cea
prea mult loc confesiunilor [i î[i dezv\luia cu parcimonie secretele, autorul
romanului închinat lui Ovidiu pare tentat s\-[i încheie socotelile cu lumea
[i s\ proclame înc\ o dat\, cu voce tare, tot ceea ce a crezut o via]\ întreag\. 

Avem astfel în fa]\ m\rturia unei viziuni politice [i sociale de dreapt\
pur\, afi[at\ cu superbie. Ce se poate spune despre un gînditor care condamn\,
în egal\ m\sur\, comunismul [i capitalismul, Uniunea Sovietic\ [i Statele
Unite, amîndou\ vinovate de distrugerea civiliza]iei europene? Despre un tr\itor
în a doua jum\tate a secolului XX care a admirat doar trei personalit\]i – pe Papa
Pius al XII-lea, pe Franco [i pe Pinochet? Care îi prive[te de sus [i îi accept\ cu
greu pe Proust, Joyce ori Thomas Mann, dar care jur\ pe Papini, Claudel, Ezra
Pound [i Jünger? Snobismul de dreapta poate fi terifiant [i atinge uneori
pragul absurdului.

Atitudinea politic\ a prozatorului [i a profesorului i-a f\cut acestuia
via]a amar\ înc\ de cînd a început s\ fie cît de cît cunoscut în Occident.
Emigrat în Italia, Argentina, Fran]a [i Spania, ]\ri unde intelighen]ia universitar\
[i cultural\ era majoritar de stînga, Vintil\ Horia a fost persecutat sub cele mai
variate forme, de la cabala în jurul romanului Dieu est né en exil, încununat cu
Premiul Goncourt în 1960, pîn\ la coalizarea stîngi[tilor din Universitatea spaniol\
pentru a-i bara românului drumul c\tre postul de profesor plin. E de mirare cum
un individ normal a putut rezista nervos timp de peste patru decenii, dar
Vintil\ Horia nu era cl\dit dup\ m\sur\ normal\.

Ciud\]enia autorului iese la iveal\ mai ales atunci cînd î[i însu[e[te poncifele
dreptei române[ti din anii 1930, precum cultul religios purtat ziaristului Eminescu,
dacismul fantast [i elucubrant, admira]ia f\r\ rezerve fa]\ de Nichifor Crainic
[i fa]\ de prietenii s\i din grupul „Gîndirii”, dar [i cînd î[i afi[eaz\ puseurile
legionaroide care ]î[nesc pe nea[teptate. Acestea sunt de altfel [i paginile cu
adev\rat e[uate ale c\r]ii, minoritare din fericire fa]\ de cele luminoase.

Principiile politice care îl c\l\uzesc pe memorialist se afl\ enun]ate cu
claritate: „Drepturile omului au înlocuit în Occident dictatura proletariatului,
dar conversiunea a fost mai eficace, dus\ mai pe t\cute... În România, mi[elia
s-a numit comunism, aici se cheam\ democra]ie, capitalism social-
democratic” (p.383). Vom întîlni afirma]ia de mai sus sub zeci de variante de-a
lungul celor 600 de pagini. Cît prive[te profesiunea de credin]\ a autorului, ea
sun\ a[a: „Nu r\zboiul [i nici lag\rul nu m-au a[ezat pe  pozi]ii militant-cre[tine,
ci exilul. Medita]ia în jurul lui «Dumnezeu s-a n\scut în exil» [i tot ce s-a desprins
pentru mine din acea carte. Atitudinea mea s\ poat\ fi întotdeauna conform\
metafizicii cre[tine, din care mi-am f\cut nu numai un fel de a crede, ci [i un
fel de a fi.” (p. 347-348).

Vintil\ Horia m\rturise[te c\ a avut revela]ia cre[tin\ misterioas\ într-o
zi a anului 1956, în plin\ strad\, pe cînd se afla la Madrid, în prada unei crize
morale grave. Dincolo de sinceritatea asasin\ cu care î[i dezv\luie opiniile politice,
dincolo de viziunea profund pesimist\ în leg\tur\ cu viitorul Europei [i al civiliza]iei
noastre, lec]ia de stil oferit\ ast\zi prin Jurnal de sfîr[it de ciclu mi se pare
remarcabil\. Citim un str\lucit roman fragmentar, al c\rui erou devine memorialistul
însu[i. Fragmentele de mare proz\ vin aici unul dup\ altul, demonstrînd revan[a
deplin\ a romancierului asupra limbii. Faptul c\ paginile acestor confesiuni au
fost concepute în român\ le adaug\ o savoare special\, pe care romanele precedente
nu o puteau avea.

Cartea lui Vintil\ Horia va intra în grupul restrîns al prozelor de înalt\
clas\ scrise în ultimele decenii în române[te [i în deplin\ libertate. 

`ntoarcerea acas\

actualitatea
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p otrivit cutumei, sfîr[itul lunii
mai e prilej de acordare a premiilor
U.S.R. pe anul trecut. În ambian]a

primitoare a S\lii Media din incinta Teatrului
Na]ional din Bucure[ti, juriul alc\tuit din
Dan Cristea (pre[edinte), Alexandru C\linescu,
Gabriel Dimisianu, Ioan Holban, Mircea

Mih\ie[, Nicolae Oprea [i R\zvan Voncu a
numit laurea]ii actualei edi]ii. Cum genurile

literare nu sînt pu]ine, festivitatea s-a întins pe
durata a aproape dou\ ore, fiind înso]it\ de
acordurile trupei de jazz Irina Sârbu Band, a c\rei
componen]\ a fost: Irina Sârbu (voce), Puiu Pascu
(pian), Tudor Parghel (tobe), Ciprian Parghel
(contrabas).

Ca în fiecare an, moderatorul Galei a
fost Nicolae Manolescu, al c\rui costum crem, cu
alur\ estival\, a fost un indicator fidel al c\ldurii
de afar\. Dup\ cuvîntul de deschidere al moderatorului,
Gala propriu-zis\ a intrat în linie dreapt\.
Plicul cu Premiul ppentru DDebut a fost deschis
de Daniel Cristea-Enache, care, din cei cinci
nominaliza]i, l-a numit cî[tig\tor pe Alexandru
Done pentru cartea Downshifting, Editura Polirom.

Eugen Negrici a f\cut laudatio pentru
cî[tig\toarea din acest an a Premiului „„Mircea
Ciobanu”, doamna Floarea }u]uianu, a c\rei
preg\tire polivalent\ (grafician\, desenatoare [i
scriitoare) a recomandat-o pentru aceast\ distinc]ie.
Premiul ppentru LLiteratur\ îîn llimbile mminorit\]ilor
na]ionale, care nu este acordat de juriul U.S.R.,
ci de Comisia pentru Minorit\]i a U.S.R., a fost
înmînat de domnul Karácsony Zsolt poetului
maghiar László Bogdán pentru volumul A
vörös pók hálójában / În plasa p\ianjenului ro[u,
Editura Tinta, [i scriitoarei slovace Dagmar Mária
Anoca pentru titlul Renesancný kruh / Cercul
renascentist, Editura Waldpress, Timi[oara. 

La Premiul ppentru TTraduceri, Tudora
{andru-Mehedin]i a deschis plicul cu numele
c`[tig\torului: Alexandra Coliban, Philip Roth,
Contravia]a, Editura Polirom. 

La Premiul dde LLiteratur\ ppentru CCopii [[i
Tineret, Angelo Mitchievici a deschis plicul cu
numele c`[tig\torului: Olga Delia Mateescu, Basme
cu O-Glinda, Editura Tracus Arte. Dup\ un moment
muzical, Nicolae Manolescu a anun]at Premiile
ARIEL (Asocia]ia Revistelor, Imprimeriilor [i
Editurilor Literare), ajunse la a VIII-a edi]ie,
pentru cea mai bun\ carte a anului, respectiv cea
mai bun\ revist\ a anului: Vasile Dan, pentru
volumul Focul rece [i alte poesii,  Editura

Cartea Româneasc\, precum [i cele dou\ reviste
câ[tig\toare ex aequo: revista „Ex Ponto” [i revista
„Luceaf\rul de diminea]\”. În acest an, juriul nu
a f\cut nominaliz\ri la categoria Premiul ppentru
Dramaturgie.

La Premiul ppentru CCritic\, EEseu, IIstorie
literar\, MMemorii, JJurnale, PPublicistic\, Mihai
Zamfir, deschizînd plicul cu numele c`[tig\torului,
l-a numit drept laureat pe Ion Simu] pentru
Literaturile române postbelice, Editura {coala
Ardelean\. La categoria Premiul SSpecial, Sorin
Lavric a rostit numele celor doi c`[tig\tori:  Niculae
Gheran cu Rebreniana. Studii, articole, documente,
Editura Academiei Române, [i Alexandru Niculescu,
Cre[tinismul românesc. Studii istorico-filologice,
Editura Spandugino. La Premiul ppentru PPoezie,
Nicolae Prelipceanu a rostit numele c`[tig\torului:
Eugen Suciu, Frica, Editura Tracus Arte. La Premiul
pentru PProz\, Varujan Vosganian a deschis plicul
cu numele c`[tig\torului: Andrei Cornea, Lan]ul
de aur, Editura Humanitas. Nicolae Manolescu
a anun]at înfiin]area unui nou premiu, Premiul
„Constantin }}oiu”, a c\rui sum\ în bani provine
din chiria ob]inut\ de pe apartamentul pe care
prozatorul l-a donat U.S.R. Juriul, în urm\toarea
componen]\: Nicolae Manolescu (pre[edinte),
Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-
Enache, Sorin Lavric, R\zvan Voncu, l-a numit
cî[tig\tor pe Radu Cosa[u pentru Opera Omnia. 

Ca o încununare a Galei, Premiul NNa]ional
a fost acordat de George Iva[cu, ministrul Culturii
[i Identit\]ii Na]ionale, criticului Alex {tef\nescu. 

Premiile Uniunii Scriitorilor din România
au beneficiat de sprijinul financiar al Ministerului
Culturii, al Secretariatului Guvernului – Departamentul
pentru Rela]ii Interetnice, de sprijinul firmei SC
ADIR  BRAND  HOLDING  SRL. Coproduc\tor:
TVR, care va difuza ceremonia pe TVR3.Parteneri
media au fost: România literar\, „Luceaf\rul
de diminea]\”, „Via]a Româneasc\”, „Literatura
de azi”. Nu trebuie uitat directorul Teatrului
Na]ional, Ion Caramitru, a c\rui bun\voin]\
ar\tat\ de-a lungul anilor l-a preschimbat într-
un prieten statornic al Uniunii Scriitorilor. Îi
mul]umim pe aceast\ cale, cum de altminteri le
mul]umim tuturor colaboratorilor care au fost
al\turi de noi în organizarea Galei. Alegerea zilei
de Rusalii pentru desf\[urarea ei s-a dovedit de
bun-augur. Cum festivitatea a fost o reu[it\, nu
ne r\mîne decît s-o a[tept\m cu încredere pe cea
de la anul. (Rep.)

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor 
din România pentru 2017 1.06.1865 –– s-a n\scut Constantin Stere (m.1936)

1.06.1944 –– s-a n\scut Rodica Marian
1.06.1946 –– s-a n\scut Petru[ Andrei
1.06.1950 –– s-a n\scut Tudoric\ Mihalache
1.06.1950 –– s-a n\scut Nicolae Mihai
1.06.1954 –– s-a n\scut C\t\lin Bordeianu
1.06.1955 –– s-a n\scut Aurel Sibiceanu
1.06.1956 –– s-a n\scut Mircea C\rt\rescu
1.06.1956 –– s-a n\scut Lauren]iu Oprea
1.06.1956 –– s-a n\scut George Popovici
1.06.1958 –– ss-aa nn\scut GGheorghe TTru]\
1.06.1959 –– s-a n\scut Cristian Popescu (m. 1995)
1.06.1963 –– ss-aa nn\scut CClaudiu TT. AArie[an
1.06.1974 –– s-a n\scut Ioana Nicolaie
1.06.2004 –– a murit George Muntean (n. 1932)

2.06.1816 –– s-a n\scut C. A. Rosetti (m. 1885)
2.06.1910 –– s-a n\scut Dan Petra[incu/Angelo

Moretta (m. 1997)
2.06.1939 –– s-a n\scut Romulus Guga 

(m. 1983)
2.06.1941 –– s-a n\scut Rodica Baconsky
2.06.1946 –– s-a n\scut Teodor Pracsiu
2.06.1955 –– s-a n\scut Mariana Dan
2.06.1964 –– a murit D. Caracostea (n. 1879)
2.06.1967 –– s-a n\scut Adrian Filip
2.06.1975 –– a murit Scarlat Callimachi 

(n. 1896)

3.06.1922 –– a murit Duiliu Zamfirescu (n. 1858)
3.06.1934 –– s-a n\scut Andi Andrie[
3.06.1938 –– ss-aa nn\scut MMircea CColo[enco
3.06.1940 –– s-a n\scut Anatol Ciocanu
3.06.1943 –– ss-aa nn\scut PPetru]a SSpânu
3.06.1944 –– a murit Nicolae G. R\dulescu-Niger 

(n. 1861)
3.06.1949 –– s-a n\scut Mihnea Gheorghiu 

(m. 2011)
3.06.1949 –– s-a n\scut Ioan }epelea (m. 2012)  
3.06.1952 - s-a n\scut Ioan Buduca  
3.06.1972 - a murit Neagu R\dulescu (n. 1912)  
3.06.1973 - ss-aa nn\scut VVasile LLeac  
3.06.1989 - a murit Paul Grigore (n. 1952)  

4.06.1890 - s-a n\scut Nae Ionescu (m. 1940) 
4.06.1935 - a murit Eugen Goga (n. 1888)
4.06.1937 –– s-a n\scut George Peagu (m. 2015)
4.06.1938 –– ss-aa nn\scut DDinu GGrigorescu
4.06.1941 –– s-a n\scut Vasile Vlad
4.06.1942 –– s-a n\scut Ioan Ardelean
4.06.1944 –– s-a n\scut Mircea Pora
4.06.1948 –– ss-aa nn\scut PPaul DDrogeanu
4.06.1955 –– s-a n\scut Alexandru Dohi
4.06.1957 –– s-a n\scut Viorel Cernica
4.06.1961 –– a murit Alice Voinescu (n. 1885)

5.06.1779 –– s-a n\scut Gheorghe Laz\r (m. 1823)
5.06.1871 –– s-a n\scut Nicolae Iorga (m. 1940)
5.06.1903 –– ss-aa nn\scut {{tefan RRoll ((m. 11974)
5.06.1914 –– s-a n\scut Ion {iugariu (m. 1945)
5.06.1927 –– s-a n\scut Alexandru Mirodan 

(m. 2010)
5.06.1933 –– ss-aa nn\scut OOlimpia BBerca ((m. 22014)
5.06.1943 –– ss-aa nn\scut IIon MM\rculescu
5.06.1948 –– ss-aa nn\scut AAureliu GGoci
5.06.1953 –– ss-aa nn\scut GGheorghe MMocu]a 

(m. 22017)
5.06.1975 –– s-a n\scut Jean-Lorin Sterian   

6.06.1899 –– s-a n\scut Franz Liebhard (m. 1989)
6.06.1931 –– s-a n\scut Miron Georgescu
6.06.1937 –– s-a n\scut Marta B\rbulescu
6.06.1991 –– a murit Gheorghe Pitu] (n. 1940)
6.06.1944 –– s-a n\scut Calinic Argatu
6.06.1944 –– s-a n\scut Mariana Vartic
6.06.1946 –– a murit Mircea Dem. R\dulescu 

(n. 1889)
6.06.1948 –– aa mmurit MMircea DDamian ((n. 11899)
6.06.1949 –– s-a n\scut Felix Sima 
6.06.1956 –– s-a n\scut George Popovici
6.06.1965 –– s-a n\scut Valentin F. Busuioc
6.06.2016 –– a murit Mihai Dragolea (n. 1955)
6.06.2017 –– a murit Anghel Gâdea (n. 1935)

7.06.1716 –– a murit stolnicul Constantin 
Cantacuzino (n. 1640)

7.06.1921 –– a murit Luca Ion Caragiale (n. 1893)
7.06.1939 –– s-a n\scut Marin Be[teliu (m. 2010)
7.06.1939 –– s-a n\scut Vasile Gur\u
7.06.1940 –– s-a n\scut Ion Murgeanu 

(m. 2016)
7.06.1950 –– s-a n\scut Alexandru Dumitru
7.06.1951 –– s-a n\scut Daniela Caurea 

(m. 1977)
7.06.1992 –– a murit George Drumur (n. 1911)
7.06.2000 –– a murit Radu Selejan (n. 1935)
7.06.2011 –– a murit Mircea Iorgulescu 

(n. 1943)
7.06.2013 –– aa mmurit SSimon AAjarescu ((n. 11936)

8.06.1885 –– a murit C.A. Rosetti (n. 1816)
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s unt locuri care ne cuceresc, ne iau
în st\pânire fiin]a moral\, ne fac s\
le apar]inem în felurite chipuri.

Pentru Dan Cristea Snagovul ar fi un astfel de
loc, acolo unde, „printr-o întâmplare fericit\”,
locuie[te „cam din anul 2000”. Acestea le
afl\m din cartea lui cea mai nou\, Cronicile de
la Snagov, ap\rut\ în 2017. L-au precedat la
Snagov, dintre oamenii scrisului, se [tie, Radu
Tudoran [i Geo Bogza, iar acum, dintre confra]i,
îl are în proximitate pe Eugen Suciu. Un partener,
acesta, de convorbiri care destind.  „St\m
mult de vorb\, ne spune Dan Cristea, despre
vr\bii [i co]ofene, despre câini [i p\s\ri”.

Dar nu o carte despre Snagov avem în
fa]\, cum poate s-a în]eles din ce am spus
pân\ acum, ci una care adun\ texte scrise de
Dan Cristea acolo, între 2014 [i 2017. Sunt „cronici
[i articole literare”, cum autorul  însu[i le define[te.
Voi face pe marginea lor câteva însemn\ri.

Ar fi de observat, înainte de altele, îndreptarea
c\tre prezent a textelor lui Dan Cristea, chiar
atunci când subiectele lor sunt clasicii. Dintre
ei Eminescu, Caragiale, Maiorescu, Odobescu.
Nu e vorba de raportarea direct\ a acestora la
ziua de acum, la realit\]ile noastre curente, ci
de un fel de a-i vedea care ne face din ei spirite
familiare, confra]i, autori despre care Dan Cristea
poate s\ spun\, destins, c\-i sunt favori]i.
„Odobescu, unul dintre fondatorii eseului
românesc, figureaz\ printre autorii mei favori]i
din literatura na]ional\, eseul fiind acel gen de
scriitur\ care încearc\ s\ se inventeze [i reinventeze
cu fiecare nou prilej oferit”.

Sunt în cartea lui Dan Cristea, cum spuneam,
comentarii orientate, cele mai multe, c\tre lumea
actual\, c\tre exponen]i ai acesteia care i-au fost
apropia]i sau nu, oameni care, într-un fel sau
altul, într-o m\sur\ sau alta, au exprimat epoca,
iar unii au marcat-o, precum Monica Lovinescu.
Este mereu invocat\  de Dan Cristea de[i rela]ia
lor propriu-zis\ s-a redus la o singur\ convorbire
prin telefon. {i fiindc\ veni vorba de telefon,
s\ mai spunem c\ este în carte obiectul multor
invoc\ri, al multor trimiteri la rolul pe care l-a
jucat, înainte de 1989,în men]inerea, cât de
cât, a unor contacte cu Vestul. Ale celor de aici
cu cei de acolo, ale celor din ]ar\, dispu[i, riscând
multe, s\ comunice cu prieteni sau rude din
lumea socotit\ liber\. Citim în cartea lui Dan
Cristea: „Telefonul e (atunci când nu suni spre
spitale ori spre doctori, ceea ce se întâmpl\, [i
asta destul de des) semnul deschiderii spre lume,
semnul unei fabuloase socializ\ri. Se discut\
[i se disput\, se dau [i se primesc informa]ii,
se comenteaz\ ori se fac planuri. Universul
Lovinescu – Ierunca nu s-ar putea  imagina f\r\
telefon”. 

Cartea lui Dan Cristea nu poate decât
s\ le câ[tige aten]ia cititorilor interesa]i de
literatura care se scrie sub ochii lor, pronun]ând
judec\]i asupra acesteia aproape îndat\ ce ea se
ive[te. Sunt, cele mai multe, articole, texte de
întâmpinare, la propriu vorbind, formulând f\r\
ezit\ri, din capul locului, opinia critic\ privitoare
la obiectul comentat, bun\ sau rea. Când este
rea este [i concis exprimat\, senten]ioas\ (la
poetul Ioan Moldovan, de exemplu: „pu]ine
poeme bune, pe de-a-ntregul f\r\ cusur”), pe
când dac\ este bun\ recurge la dezvolt\ri: „Aproape
totul se arat\ la superlativ în recentul volum
de versuri al Martei Petreu. Poeme puternice,
respirând dramatism, poeme cu miz\ despre
via]\ [i moarte, despre soart\ [i
predestinare, despre angoasele min]ii
[i spaimele trupului, despre rela]ia
cu Dumnezeu [i despre ceea ce înseamn\,
în general, s\ fii om [i s\-]i asumi
destinul uman”.

S\ men]ion\m [i alte aspecte
ce pot interesa prin faptul c\ ne
proiecteaz\ într-o lume cu autori [i
opere care definesc literar prezentul,
o dimensiune a prezentului,  în
orice caz. Ni se vorbe[te aici  despre
„caracterul incitant” al Istoriei literaturii
române... a lui Nicolae Manolescu,
despre „peisajul urban îmbibat de
sexualitate” al poemelor Lindei Maria
Baros, despre „trucul narativ al dublului”
cultivat de Mircea C\rt\rescu, despre

„Brazilia f\r\ cli[ee” explorat\ de Mihai Zamfir,
despre poemele lui Gabriel Chifu „punând în
valoare un peisaj marcat de «lini[tea sudic\»”,
despre jurnalele lui Livius Ciocârlie cu acela[i
personaj care mereu se autodiminueaz\ („…în
aceea[i aplecare spre diminuarea de sine scrie
«mofturi», «produce miniaturi»”).

Re]inem relevarea de c\tre Dan Cristea
a spiritului generos în care confratele s\u Mircea
Mih\ie[ a f\cut vizibil\  ac]iunea unor autori
tineri înc\ pu]in cunoscu]i precum Gheorghe
Vidican, Viorel Lic\, Alexandru Sincu  (acesta

emigrat în Fran]a unde se afirm\ ca
semiotician) [i, desigur, raport\rile
frecvente [i deloc conven]ionale la confra]i
din prima linie precum Ion Mure[an,
Gabriela Melinescu, Ana Blandiana sau
Mircea C\rt\rescu.

Comentariile consacrate unor
Varujan Vosganian, Horia Gârbea, Ioan
Es. Pop, Ioan Moldovan, Ion Cocora, Ioan
Pintea, Vasile Dan, Robert {erban, R\zvan
Voncu, lui Ion Horea sau Doinei Ru[ti [i
altora întregesc imaginea personalizat\
[i foarte vie a prezentului literar românesc.
I-o dator\m lui Dan Cristea, critic pe care
absen]a de câ]iva ani din ]ar\ nu l-a
împiedicat s\ r\mân\ unul dintre
comentatorii proeminen]i ai literaturii
noastre postbelice, pân\ la aceea de ultim
ceas. 

Dan Cristea,  Cro-
nicile de la Snagov,
Ed. Cartea Româ-
neasc\, Bucure[ti,
2017, 232 pag. 

8.06.1933 –– ss-aa nn\scut CCristina TTacoi ((m. 22010)
8.06.1934 –– s-a n\scut Ion Petric\ (m. 2012)
8.06.1935 –– s-a n\scut Victor Frunz\ (m. 2007)
8.06.1937 –– s-a n\scut Gelu Ionescu
8.06.1938 –– aa mmurit OOvid DDensusianu ((n. 11873)
8.06.1942 –– s-a n\scut Florin {indrilaru
8.06.1947 –– s-a n\scut Mariana Istrate
8.06.1954 –– s-a n\scut Alexandru Burlacu
8.06.1977 –– s-a n\scut Raluca Neagu
8.06.2016 –– a murit Henri Zalis (n. 1932)

9.06.1909 –– s-a n\scut Marius Mircu 
(m. 2008)

9.06.1923 –– aa mmurit NNicolae NN. BBeldiceanu 
(n. 11881)

9.06.1938 –– ss-aa nn\scut EElena ZZaharia-FFilipa[
9.06.1939 –– s-a n\scut Mariana Filimon
9.06.1939 –– s-a n\scut Auric\ Olteanu
9.06.1948 –– ss-aa nn\scut MMircea PPospai
9.06.1949 –– s-a n\scut Teodor Bulza
9.06.1950 –– s-a n\scut Nicolae Firuleasa
9.06.1954 –– s-a n\scut Ileana Ursu
9.06.1962 –– s-a n\scut Radu Andriescu 
9.06.2010 –– a murit Sabin Opreanu (n. 1946)
9.06.2015 –– a murit Corneliu Leu (n. 1932)

10.06.1853 –– ss-aa nn\scut IIon PPop-RReteganul 
(m.1905)

10.06.1896 –– s-a n\scut Alexandru Busuioceanu 
(m. 1961)

10.06.1921 –– s-a n\scut Virginia {erb\nescu 
10.06.1933 –– ss-aa nn\scut IIordan DDatcu
10.06.1935 –– s-a n\scut Adrian Beldeanu 

(m. 1994)
10.06.1935 –– s-a n\scut Octavian Simu
10.06.1939 –– s-a n\scut Ion Lic\ Vulpe[ti 

(m. 2017)
10.06.1947 –– s-a n\scut Mihaela Albu 
10.06.1955 –– s-a n\scut Dumitru P\curaru
10.06.1956 –– s-a n\scut Anamaria Kinde
10.06.1963 –– ss-aa nn\scut MMarius DDaniel PPopescu

10.06.1956 –– a murit Sorana Gurian (n. 1913)
10.06.1969 –– s-a n\scut Florin Caragiu
10.06.1979 –– a murit Vasile B\ncil\ (n. 1897)
10.06.1979 –– a murit Aurel Baranga (n. 1913)

11.06.1883 –– ss-aa nn\scut TTudor PPamfile 
(m. 11921)

11.06.1932 –– s-a n\scut Mircea Palaghiu (m. 1978)
11.06.1939 –– s-a n\scut Ion Andrei]\
11.06.1942 –– s-a n\scut Ilie Cristescu
11.06.1943 –– ss-aa nn\scut GGrigore AArbore 
11.06.1946 –– a murit Sofia N\dejde (n. 1856)
11.06.1954 –– a murit Constantin Beldie (n. 1887)
11.06.1957 –– s-a n\scut Liviu Papadima
11.06.1957 –– s-a n\scut Ileana {ora
11.06.1968 –– ss-aa nn\scut LLaura GGheorghiu
11.06.1976 –– s-a n\scut Laura Ceica
11.06.1995 –– a murit George Usc\tescu 

(n. 1919)

12.06.1916 –– s-a n\scut Alexandru Balaci 
(m. 2002)

12.06.1922 –– s-a n\scut Petru Vintil\ 
(m. 2002)

12.06.1929 –– s-a n\scut Irina Mavrodin (m. 2012)
12.06.1939 –– s-a n\scut Doru Mo]oc
12.06.1940 –– s-a n\scut Gheorghe D\ncil\
12.06.1949 –– s-a n\scut Gheorghe Vicol
12.06.1954 –– a murit N. Davidescu (n. 1886)
12.06.1956 –– a murit Ioachim Botez (n. 1884)
12.06.1977 –– a murit F. Brunea-Fox (n. 1898)

13.06.1883 –– ss-aa nn\scut II. II. MMironescu ((m. 11939) 
13.06.1926 –– s-a n\scut Paul Miron (m. 2008) 
13.06.1929 –– s-a n\scut Al. S\ndulescu 
13.06.1949 –– s-a n\scut Ilie Zegrea
13.06.1951 –– s-a n\scut Ion Pecie (m. 2011) 
13.06.1953 –– ss-aa nn\scut CCarmen BBulzan
13.06.1980 –– s-a n\scut Tudor Cre]u
13.06.1992 –– a murit Vasile M\nuceanu (n. 1928)
13.06.1999 –– a murit Nicolae Cri[an (n. 1923)
13.06.2002 –– a murit Horia Stanca (n. 1909)
13.06.2012 –– a murit Dan Giosu (n. 1960)

14.06.1818 –– ss-aa nn\scut VVasile AAlecsandri 
(m. 11890)

14.06.1882 –– s-a n\scut Ion Petrovici (m. 1972)
14.06.1883 –– ss-aa nn\scut GG. CCiprian ((m. 11968)
14.06.1901 –– s-a n\scut Alexandru B\d\u]\ 

(m. 1983)
14.06.1932 –– s-a n\scut Spiridon Vangheli
14.06.1937 –– s-a n\scut Arpad  Nicolits
14.06.1939 –– s-a n\scut Mircea Filip (m. 2015)
14.06.1947 –– s-a n\scut Florian Hu]anu
14.06.1954 –– s-a n\scut Ioan Petra[ 
14.06.1955 –– s-a n\scut Claudia Partole
14.06.1961 –– s-a n\scut Radu Florescu 
14.06.2002 –– a murit Maria-Luiza Cristescu 

(n. 1943)

România literar\  num
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i storia lliterar\ aa rre]inut nnumele
poetului, nnuvelistului, ddramaturgului,
romancierului [[i ppublicistului DDemetru

Iordana ((n. 220 mmartie 11918, SSlatina –– mm. 115
martie 11979, SSlatina) ddatorit\ rromanului Fata
doctorului AAmbrozie1, ccare aa ffost rrecomandat
[i iimpus dde ccriticii lliterari {{erban CCioculescu

[i PPerpessicius.
Demetru IIordana, sstr\lucit eelev aal

profesorului GGeorge VV. BBotez dde lla LLiceul „„Radu
Greceanu“ ddin SSlatina, ss-aa aafirmat îîn ppresa
[colar\ [[i llocal\ pprin ccâteva ppoezii [[i pproze dde
o ccert\ vvaloare lliterar\.

A îîntre]inut uun lung [i sus]inut dialog
epistolar ccu PPerpessicius, cc\ruia ii-aa ttrimis
nou\zeci [[i oopt dde eepistole îîn pperioada 11941–1971,
cu TTudor AArghezi, ccu {{erban CCioculescu, ccu IIon
Frunzetti, ccu EEugen CCealâc, ddirectorul zziarului
„P\mântul” [[i ccu mmul]i aal]ii.

A ccolaborat, ccu ppoezie1 [i pproz\2, lla
cea mmai iimportant\ ppublica]ie aa eepocii: „„Revista
Funda]iilor RRegale” (1934-11947).

A ccitit eenorm ddin lliteratura rromân\ [[i
universal\, aa sscris zzece ppiese dde tteatru, nniciuna
înc\ ppublicat\, pprecum [[i vvreo [[ase rromane
aflate îîn aarhivele MMinisterului dde IInterne.

Apoi, aa ffost îîncarcerat, ppe mmotive ppolitice,
în pperioada 11958–1964, aacuzat dde ccrime îîmpotriva
statului, a ssuferit ccumplite ttorturi ffizice [[i
psihice [[i aa iie[it ccomplet sschimbat [[i rruinat
suflete[te.

Una ddin ccele ddou\ eepistole cce sse ttranscriu
aici, nnecunoscute, ttrimise llui PPerpessicius, ddup\
ie[irea ddin aacel iindescriptibil infern, ccon]ine oo
emo]ionant\ aadnotare aa ccelui ccare ll-aa rrestituit,
[tiin]ific, ppe EEminescu: „„[Bucure[ti], 117 aaugust
1964. EEste ooare ccu pputin]\? AAcest oom, ccuminte,
blajin, nevinovat, îîmi ppare uun ccopil, aa sstat 66 aani
în îînchisoare, ppentru aa iisp\[i oo ccrim\ dde SStat?
Bietul IIordana! CCine-ii mmai ppoate rreda ff\ptura
Mamei, cc\reia ii-aa îînchinat mmulte ddin mmarile
poeme, cce nnu ss-aau ttip\rit –– et ppour ccause.
Perpessicius.“

Recursul lla mmemorie îîntreprins dde MMircea
{erbu, VVlad IIovu, DDumitru SSârghie, IIon TTilv\noiu
[i NNicolae SScurtu îîn ppaginile rrevistei dde
istorie llocal\ „„Memoria OOltului [[i RRomana]ilor”
se cconstituie îîntr-uun aautentic ddemers recuperator,
extrem dde oonorant ppentru iistoria [[i mmo[tenirea
literar\.

Înc\ uun nnarator aal cc\rui zzbor ss-aa ffrânt
mult pprea ddevreme.

Slatina, 14 august [1]964

Mult stimate domnule Perpessicius,

M-am întors la via]a „de afar\“ în ziua
de 30 iulie [i am stat câteva zile în Bucure[ti,
la fra]ii mei. Nu am avut nici curajul, nici starea
de s\n\tate prielnic\ pentru a veni s\ v\ v\d [i
s\ v\ cer iertare c\ nu am fost destul de atent
în trecut cu numele d[omniei]voastre [i a trebuit
s\ v\ aduc [i eu necazurile mele pe lâng\ acelea,
pe care le avea]i deja.

Sunt, îns\, multe de spus, iar limba
îmi e ferecat\. A[ dori s\ [tiu c\ umbra de
sup\rare ce s-a l\sat în urma plec\rii mele s-a
stins [i c\ lumina s-a înst\pânit din nou.

Am suferit mult. Dar cea mai mare
suferin]\ a mea a fost necurmata grij\ de bunul
d[omniei]voastre renume, care a fost totdeauna
pentru mine prilej de mândrie [i bucurie.

Acestea le-am resim]it [i „acolo“, când
am aflat, din ziare, de prezen]a d[omniei]voastre
la anivers\rile în leg\tur\ cu Eminescu.

Am fost fericit s\ v\ citesc numele, bunul
[i omenescul d[omniei]voastre nume, în ziarele
vremii. El a str\lucit pentru mine, din nou,
luminos [i curat. {i c\l\toria mea prin întuneric
a devenit pentru mine mai suportabil\.

În prezent, m\ aflu din nou acas\, unde
am reg\sit pe to]i ai mei, în afar\ de mama.
Dânsa a p\r\sit meleagurile acestea în ziua de
20 ianuarie 1964 dorind din toat\ inima s\
m\ mai vad\.

Iar eu, care nu [tiam nimic, am sperat
acolo c\ o voi mai g\si în via]\, ca s\-i pot da în
fine acea s\rutare, pe care am [ov\it s\ i-o dau
în ziua plec\rii mele; am l\sat-o plângând în
pat, iar acum la reîntoarcere, i-am mai g\sit
doar numele drag pe o modest\ cruce de lemn.

Aceasta e soarta noastr\. Am în]eles c\
trebuie s\ o accept a[a cum ne este datat\
fiec\ruia dintre noi.

A[ dori s\ primesc ve[ti despre s\n\tatea
d[omniei] voastre [i a tuturor fiin]elor dragi,
care v\ înconjoar\ cu devo]iune. {i dac\, printre
ele, se va strecura [i cuvântul de iertare, pe care
demult îl a[tept, a[ fi fericit.

În orice caz, eu v\ doresc tot binele cât
mai poate fi în aceast\ via]\, mult\ s\n\tate
pentru d[umnea]voastr\ [i pentru to]i cei care
s-au împ\rt\[it din lumina [i dragostea d[omniei]
voastre.

Demetru Iordana

[Destinatar – Dumitru Panaitescu-
Perpessicius, Strada Mihai Eminescu, nr. 122
(fost\ Strada Roman\), Bucure[ti; Expeditor –
Dumitru Dumitrescu, Strada Ana Ip\tescu, nr.
5, Slatina, Regiunea Arge[].

*
Slatina, 24 august 1964

Mult stimate domnule Perpessicius,

Dac\ am s\ v\ m\rturisesc c\ citind
scrisoarea d[omniei] voastre, am plâns, desigur
c\ o s\ zâmbi]i, [i totu[i, v\ rog s\ crede]i c\
nu am devenit între timp sentimental, poate
dimpotriv\: încerc\rile prin care am trecut
mi-au împietrit cu totul inima pentru asemenea
naive manifest\ri.

Am plâns, totu[i, fiindc\ prea frumoas\
[i prea plin\ de omenie a fost scrisoarea,
încât m-au n\p\dit toate aducerile aminte,
cu parfumul lor din trecut [i-am retr\it, într-o
clip\, ani de preocup\ri [i discu]ii, de vizite, de
speran]e [i de iluzii.

Ce departe, în trecut, într-o alt\ lume,
îmi apar acum toate acestea. Multe s-au întâmplat,
între timp, [i desigur c\ se vor mai întâmpla
înc\ multe.

Lumea este într-o mi[care [i transformare
necontenit\ [i cere din partea noastr\ un efort
sus]inut de adaptare la ritmul ei. Pentru mine,
care aproape [ase ani am stat departe de
via]a ei, încercarea de a reînnoda firul rupt este
grea, c\ci în clipa de fa]\, pe lâng\ ruina a tot
ce-am lucrat, sunt [i cu s\n\tatea mult zbuciu-
mat\, o grij\ în plus pentru fra]ii mei [i pentru
sora mea, mult strâmtora]i [i ei.

De aceea, despre o reluare a activit\]ii
mele literare, pentru moment nu poate fi vorba;
pe primul plan stau s\n\tatea [i grija de a-mi
g\si un serviciu, ca s\ pot merge pe picioare
proprii.

De altfel, din pricina unei nevroze astenice
generale, cu complica]ii la inim\ [i intestine,
[i cu mult surmenaj, nu am voie nici m\car
s\ citesc, necum s\ scriu literatur\.

Aceste dou\ vicii nepedepsite (sau, poate,
c\ dimpotriv\) îmi sunt interzise, pentru un
timp, pe care l-a[ dori cât mai scurt.

Am nevoie de mult\ odihn\, hran\ bun\
[i ceva medicamente, acestea din urm\ fiindu-mi
procurate de bunii mei fra]i; celelalte, îns\, sunt
mai greu de procurat, aici în Slatina, unde
am devenit aproape un str\in.

Dar s\ nu m\ plâng. Pân\ acum, mul]umesc
Domnului, am avut câte pu]in din toate, [i
m\ men]in pe picioare. Dar, pân\ când?

În situa]ia aceasta, scrisoarea d[omniei]
voastre, plin\ de dragoste [i de în]elegere, a
fost pentru mine un moment de adânc\ emo]ie,
care m-a reconfortat [i m-a înviorat nespus.

{i câte griji [i îndoieli îmi f\cusem, [i
acolo, sub z\voare, [i aici, la întoarcere!
Acum parc\ mi s-a ridicat o piatr\ de pe inim\
[i simt c\ sfiala, care m-a re]inut de a v\ vizita,
a disp\rut.

Voi fi nespus de bucuros s\ v\ rev\d la
proxima mea c\l\torie spre Bucure[ti, care
va fi, poate, dup\ 1 septembrie sau 1 octombrie,
aceasta va depinde de numirea mea într-un
post de pictor decorator la una dintre întreprin-
derile de aici.

Da, voi continua cu pictura; în aceast\
privin]\, medicii sunt mai indulgen]i. De altfel,
am pictat intens în ultimii doi ani [i acum nu
fac decât s\ continui.

Din primele zile ale sosirii mele aici, am
[i pictat dou\ tablouri, cu flori, pentru unul
dintre fra]ii mei care m-a ajutat mult, [i m\
mai ajut\ înc\.

Vor urma [i altele, tot cu flori, dac\ timpul
nu va fi prea hain cu modesta mea îndeletnicire
n\p\dind-o cu alte griji [i m\runte preocup\ri.

Sper, cred c\ voi reveni la via]\ prin
pictur\, care a fost întâia mea pasiune artistic\.
Ne întoarcem mereu de unde am plecat [i relu\m,
în cicluri care se închid în spiral\, acelea[i
str\danii cu care am început s\ urc\m drumul
acesta abrupt [i spinos care este via]a noastr\.

Tot atât cât [i bunele d[omniei] voastre
cuvinte de r\spuns m-au bucurat [i ve[tile pe
care mi le da]i, despre so]ia [i fiul d[omniei]
voastre [i cred c\ aceea[i este situa]ia [i cu
domni[oara, ruda d[omniei] voastre apropiat\.

A[ dori s\ v\ reg\sesc împreun\ cu aceea[i
cald\ atmosfer\ din trecut, care de atâtea ori
m-a împresurat.

}in s\ v\ mul]umesc totodat\ pentru tot
sprijinul moral pe care l-a]i dat s\rmanei mele
surori, ce-a r\mas cu o amintire ne[tears\ de
la întrevederile prilejuite de situa]ia mea din
trecut.

A[ dori s\ v\ reg\sesc, pe to]i, cât mai
s\n\to[i cu putin]\ într-o asemenea vreme,
sub a c\rei zodie s\n\tatea a devenit o problem\
universal\ cotidian\.

Cu toate bunele sim]\minte din trecut,
D[emetru] Iordana

[Domniei sale domnului Dumitru
Panaitescu-Perpessicius, Strada Mihai Eminescu,
nr. 122, Raionul „1 Mai“, Bucure[ti; Expeditor
– Dumitru Dumitrescu, Strada Ana Ip\tescu,
nr. 5, Slatina, Regiunea Arge[].

_________
Originalele acestor epistole, inedite, se

afl\ la Biblioteca Academiei Române.  
1. Demetru Iordana, Fata doctorului

Ambrozie. Roman. Bucure[ti, Editura Na]ional\
Gh. Mecu, 1943, 450 pagini.

2. Demetru Iordana, Ochii [i bra]ele mamei
în „Revista Funda]iilor Regale”, 10, nr. 9, septembrie
1943, p. 550-552.

3. Demetru Iordana, Trecere în „Revista
Funda]iilor Regale”, 11, nr. 7, iulie 1944, p. 100–104.Ro
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c ând am citit [i am comentat cartea publicat\ în 2012 de Andrei
Timotin, La démonologie platonicienne, histoire de la
notion de daimôn de Platon aux derniers néoplatoniciens,

ap\rut\ la Editura Brill, am încercat s\ grupez tezele acelei str\lucite c\r]i
în jurul unei singure întreb\ri care mi se p\rea atunci structurant\ pentru
în]elegerea ei: de ce istoria divinit\]ilor intermediare ale religiei arhaice
grece[ti a produs o etic\ filosofic\ [i o „religie a min]ii” în antichitatea
târzie, sub persuasiunea unor filosofi precum Plutarh, Apuleius, Plotin sau
Proclus? Andrei Timotin r\spundea în cartea aceea cu erudi]ie [i îndrept\]ire
spunând c\ tema filosofic\ a daimon-ului a cunoscut în perioada men]ionat\
o succesiune de transform\ri, de la o simpl\ alegorie a unei reprezent\ri
religioase la înc\rcarea ei cu teme precum destin, responsabilitate, reflexivitate.
Citind acum La prière dans la tradition platonicienne, de Platon àProclus,
publicat\ de Andrei Timotin la Editura Brepols (Turnhout, 2017), ca rezultat
al cercet\rilor sale postdoctorale în colaborare cu profesorul Philippe
Hoffmann de la EPHE-Paris, încheiate în 2016, dar redactat\ ca un pas
ulterior [i consecvent colocviului pe care autorul l-a organizat `n 2013 la
Cardiff împreun\ cu John Dillon pe aceea[i tem\, îmi dau seama cum
întreb\rile c\r]ii anterioare se cumuleaz\ acum într-un nou salt care
urm\re[te mai pu]in ideea constituirii subiectivit\]ii la gânditorii
neoplatonismului [i, în general, în Antichitatea târzie, cât mai degrab\
asimilarea [i la ace[ti autori a rug\ciunii ca form\ de deschidere a subiectului
spre natura divin\ [i formarea unei subtile alian]e, decisiv\ pentru cultura
occidental\ ulterioar\, între preocuparea pentru studiul celor separate
de materie (devenit\ mai târziu meseria [i statutul intelectualului
european) [i experien]a religioas\ de adresare direct\ c\tre natura
divin\ a subiectului singular, într-un discurs încadrat natural
într-o economie soteriologic\. 

S\ ie[im din subiect înainte de a intra în el: a studia statutul
soteriologic al experien]ei intelectuale, fie [i în cazul rug\ciunii,
completeaz\ în mintea mea un tablou complex c\ruia îi urmeaz\
un [ir întreg de relu\ri medievale: când Cassiodor vorbe[te în
secolul al VI-lea despre copierea manuscriselor în termenii unei
cuantific\ri a cre[terii posibilit\]ii mântuirii, sau Boethius este
educat în acela[i secol de Filosofie în vederea aceleia[i mântuiri
ob]inute prin efortul min]ii sale, sau când Gerardus din Cenad,
în secolul al XI-lea, transform\ c\ile urcu[ului dionisian în practic\
a redact\rii unui tratat de hermeneutic\ scriptural\, sau când –
mult mai simplu, în secolul al XIV-lea – autori precum Adam de
Wodeham sau Jacobus de Altavilla afirm\ faptul c\ preg\tirea
universitar\ în [tiin]a teologic\ contribuie explicit la mântuire,
toate aceste instan]e nu înseamn\ decât faptul c\, într-o istorie
precedent\, evolu]ia istoriei ideilor condusese la aceast\ subtil\
alian]\ între exerci]iul intelectual [i economia mântuirii.

Cum s-a petrecut acest fapt, pas cu pas, este unul din
misterele pe care ni le transmite Antichitatea târzie, iar Andrei
Timotin este un excelent exeget al acesteia. El î[i construie[te cartea atent,
pornind de la pasajele fundamentele care jaloneaz\ istoria studiat\, de la
celebra „rug\ciune a filosofului” din Phaidros [i la miza important\ a
rug\ciunii din Alcibiade II, trecând prin Maxim din Tyr (unde discut\
explicit definirea „rug\ciunii filosofului”) spre Plotin [i Porfir. Aici ar putea
cititorul atent s\ resimt\ un posibil centru de greutate al volumului, întrucât:
pe de o parte, experien]ele extatice ale lui Plotin însu[i conteaz\ drept
„probe” ale teoriei neoplatoniciene a rug\ciunii [i au fost reperele literaturii
ulterioare (examinate în cazul teoretiz\rilor [i dezvolt\rilor teurgice la
Iamblichos [i Proclos) [i, pe de alt\ parte, Enneadele sunt locul predilect
al istoriei filosofiei în care avem una dintre cele mai limpezi asocieri
între experien]a rug\ciunii [i cea a descoperirii raportului dintre providen]\
[i responsabilitate individual\ (analizate atent în capitolul V.1 de autor). 

Indiferent c\ exist\ sau nu o component\ magic\ pe care neoplatonismul
a dezvoltat-o în aceast\ perspectiv\ a propriei teorii a rug\ciunii, indiferent
de raporturile cu practica sacrificiului, teoretizate de autorii studia]i, ]inând
îns\ cont de înrudirea de gen a rug\ciunii cu imnul, invoca]ia [i elogiul
adresate zeului în tradi]ia studiat\, un prim pas pe care cititorul îl poate
face spre deschiderea c\r]ii lui Andrei Timotin este deschiderea de sine
sub forma unei uimiri ce poate s\ reias\ dintr-o constatare a vie]ii noastre
cotidiene [i comune, care re]ine presupozi]ii foarte diferite de aceast\
istorie a leg\turii dintre practica intelectual\ [i rug\ciune. Cum se face
c\ provenim dintr-o istorie care a în]eles [i a discutat o asemenea leg\tur\,
dar lumea noastr\ trateaz\ fie cu condescenden]\, fie cu decis\ separare
cele dou\ forme de expresie ale subiectului uman? Sau: cum recupereaz\
lumea noastr\ tema unei valori soteriologice în sine a exerci]iului intelectual?
Teme pe care, citind atent cartea lui Andrei Timotin, [i neap\rat
revenind apoi firesc la ale noastre,  le putem medita cu un bun
instrument de gândire.

 Alexander Baumgarten

ziuariul lui Dumitru Nistorp rintre proiectele editoriale dedicate Centenarului, se
num\r\ [i unul cu totul special. Biblioteca Jude]ean\
„Octavian Goga” Cluj de]ine caietele-jurnal ale lui

Dumitru Nistor (1893-1971), un ]\ran din N\s\ud care s-a înrolat
în marina austro-ungar\ în preajma Primului R\zboi Mondial [i a
c\zut prizonier în Japonia. Editura {coala Ardelean\ a tip\rit unul
dintre caiete, „Ziuariul meu”, într-o ]inut\ de gal\: hârtie fin\,
filigranat\, pagina manuscris\ fa]\ în fa]\ cu transcrierea ei tipografic\,
ilustra]ii color. În plus, un bogat aparat explicativ: un cuvânt înainte
al Sorinei Stanca, o prefa]\ de Gh. Negustor, o schi]\ biografic\
alc\tuit\ de Liana Vescan, un glosar [i o Not\ asupra edi]iei de Ioana
Bot, aceasta din urm\ cu bune izbânzi în opera de salvare a arhivelor
scriitorice[ti (vezi seria Ioana Em. Petrescu [i Liviu Petrescu sau
c\r]ile folcloristului Nicolae Bot).

Dumitru Nistor s-a n\scut în N\s\ud, „în ]inutul frumos al
Transilvaniei, unde – spune el –, [i paserile nu [tiu altmintrelea s\
cânte decât Române[te”. Tat\l s\u era prieten cu George Co[buc,
care, impresionat de iste]imea copilului, îl sf\tuie[te s\-[i trimit\ fiul la
[coli înalte. N-o va face, altele erau rânduielile la ]ar\. La vremea recrut\rii,
Dumitru, dornic s\ cunoasc\ lumea larg\, cere s\ fie primit în marin\.
Acceptat, str\bate drumul spre Pola (Croa]ia), unde se afla comandamentul
flotei militare austro-ungare, trecând prin Cluj, Budapesta, Zagreb, Fiume.
Este repartizat pe nava-[coal\ Adria, fiind selectat apoi în echipajul
cruci[\torului S.M.S. Kaiserin Elisabeth care pleca, în august 1913, în
misiune în Orientul Îndep\rtat. N\s\udeanul are prilejul de a vedea mari
porturi precum Port Said, Aden, Singapore, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki,
Kobe, Yokohama. Izbucnirea r\zboiului (Japonia declar\ r\zboi Germaniei
în august 1914) îl transform\ în prizonier. Captivitatea nu e u[or de îndurat.
De aici ideea jurnalului „Ziuariul meu – Serviciul la marin\ a lui
Dumitru Nistor scris însu[i de sine ca prins de r\zboi la Aonacahara –
Yapania 1918”: „Neavând cu cine-mi împ\rt\[i durerea [i ideile mele, aflai
de bine a mi le împ\rt\[i cu hârtia: e suferitoare [i d\ drept [i voie tuturora”.
Va mai alc\tui [i dou\ culegeri de poezii culese de la camarazi ori „combinate”
de el însu[i: „Dorul alinat [i urâtul alungat cu Poesii de Dumitru Nistor
combinate ca prinsonier de r\sboi în Himehi [i Aonogahara Yapania (1914-
19)” [i „Tinere]ea este floarea vie]ii – cânt\ri interna]ionale. {i anume:

cânt\ri române[ti, italiene[ti, sârbe[ti, crou\]e[ti, slavone[ti,
boieme[ti, nem]e[ti [i ungure[ti, c\ci mie mi-au fost foarte cu
drag a cânta fiind de felul meu om veselos”. La întoarcerea
acas\, redevine ]\ran, dar continu\ s\ citeasc\, s\ „combine”
poezii, s\ picteze. 

N\s\udeanul descrie cu încântare tot ce vede, face
considera]ii sf\toase („De ar [ti omul prin câte are s\ treac\
[i s\ p\timeasc\ tr\ind în via]\ [i câte are s\ i se dee de cap,
bune dar\ de cele mai multe ori rele, o sam\ poate c\ s-ar tulbura
de cap […] «Via]a noastr\ e un vis» zice un poet în versul s\u.
Adev\rat a zis, [i nici nu s-au în[\lat”). 

Iat\ câteva considera]ii despre „R\zboiul European, sau
mai bine zis Universal”: „Din c\r]ile în]elep]ilor [i a poe]ilor de
demult se cete[te c\: «r\zboaie au fost [i vor fi, pân\ lumea va
tr\i». […] eu le dau dreptate, numai eu singur cuget altfel despre
r\zboi […] înmul]indu-se omenirea, nu încape om de om, fiecare
se sile[te a întrece pe cel\lalt [i a ajunge mai înainte […] Cu
înmul]irea oamenilor, se înmul]e[te [i pisma [i mânia între ei
[…] Au mai fost [i în vechime regi [i împ\ra]i care au suferit de
boala de m\rimea Sa [i a Împ\r\]iei sale, voind s\ domneasc\
toat\ lumea. Atari Domnitori se afl\ [i în Europa, acum, în

zilele noastre, un «Kaiser», care au proclamat între membrii statului s\u
c\ «Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt» [i cu aceast\
proclamare [i-au câ[tigat ca
inamic mai toat\ Europa, ba
chiar [i alte continente. […]
Zice zicala: «c\ sângele nu se
preface în ap\», [i drept e aceea
c\: sânge la sânge [i neam la
neam trage. Toate na]iunele
sta cu s\biile în mâini [i cu
sângele fierbinte prin vine,
gata de v\rsat. R\zboiul în
Europa s-au declarat, toate
na]iunile din Europa tremura
de a]â]ate pentru r\zbunare,
iar\ fiii neamului ce sta subjuga]i
preste mun]i desp\r]i]i de
fra]ii latinei ginte se aprindea
de foc [i dorirea eliber\rei, tot
priveau mereu la culmile
mun]ilor, a[teptau s\ vad\
vulturi zburând preste vârfurile
C[arpa]i]lor ca în vale s\ se
împlineasc\ «Idealul nostru
nobil»”. 

Jurnalul e un document
istoric, de limb\ [i de sim]ire
– o lectur\ pe cât de pl\cut\,
pe atât de instructiv\.

 Irina Petra[

Dumitru Nistor, Ziua-
riul meu, Editura
{coala Ardelean\,
Cluj-Napoca, 2018,
350 pag.

 cartea de memorii cartea de filosofie

platonism 
[i rug\ciunea intelectualului

Andrei Timotin, La
prière dans la tra-
dition platoni-
cienne, de Platon
à Proclus ,  Ed.
Brepols, Turnhout,
2017, 296 pag.
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8 ceva se întâmpl\

ceva se petrece se-ntâmpl\
minut de minut or\ de or\
miliarde de pe[ti
aprind lumini]e-n salinele m\rii

în pretoriul instan]ei
infractorul se face mic-mic
un tom dege]el în ceart\
cu legea

un frac îl înghite pe lordul b\trân
apoi se furi[eaz\
pe-o statuie de cear\

astronau]ii din dou\ ]\ri înfr\]ite
valseaz\-n sarcofagul lor luminos
str\nut\
[i nimeni nu le ureaz\ nimic

la microfonul unei înalte tribune
o gu[\ bogat\
scoate triluri de mierl\

iat\-l [i pe domnul ministru
care d\ voinice[te din coate
s\ ias\ în fa]\ tot mai în fa]\
pân\ ce cade-n capcana sintaxei

provincia n-o s\ moar\

nu doamnelor [i domnilor
provincia n-o s\ moar\
cât timp soarele r\sare
[i pentru noi dup\ blocuri
ciorchinii de vie]i
spânzura]i pe tulpinile neamurilor
nu vor pica în ]\rân\
nu se vor face zeam\ de oase

am rezistat cu siberia-n sânge
cu gheara înfipt\-n viscere
am achitat pân\ la ultimul b\nu]
nota de plat\ a fricii a uit\rii

protestele noastre erau ciugulite 
de ciori

le tr\geau în p\mânt râmele
am urlat pe câmpuri pustii
pân\ am pârjolit iarba
am fost [i noi vegetali

n-am implorat ajutor de la nimeni
v-am iertat c\ sunte]i departe
îngloda]i în misii m\re]e
[i-acum în vremea veselelor poleieli
noi r\mânem tot cenu[ii tot banali

bunul sim] al provinciei
refuz\ conservan]ii îndulcitorii vicleni
e natural ca bor[ul de cas\
precum cleiul ]â[nit din copaci
el ne ridic\ fruntea la înfl\c\ratele 

discursuri
tot el ne-o apleac\
la omagiile mortuare

animale eliberate

eliberatele animale de la circ
au fost duse care-ncotro
prin de[erturi zoologice
c\rora din obi[nuin]\ le spunem gr\dini
prin p\duri rezerva]ii savane
unele mai mici mai dr\g\la[e
n\pârlesc în casele celor de care s-au 

lipit
cu d\ruirea lor exemplar\

toate-[i vor reface via]a
în libertate deplin\ sau simulat\
f\r\ program îndatoriri [i umilin]e
se vor hr\ni natural
vor admira m\re]ia naturii
soarele c\zând din copaci
norii b\l\cindu-se-n lacuri
iarba îndesit\ de ploi

ar[i]a care valseaz\ în aer 

vor procrea dup\ cum le dicteaz\
ren\scutul frem\t\torul instinct
vor lupta pentru teritorii
pentru zilnica hran\
vor fi din nou parte a naturii

dar despre dresorii
care le-au cizelat talentul
cu atâta migal\
iubindu-le cu puterea poruncii
a biciului [i-a recompenselor dulci
ce se mai [tie
ei cu cine-au r\mas?

amintiri

o magazie uria[\ bun\ la toate
s\ltat\ de-o palm\
pe piloni de beton
tainica ascunz\toare sub care
exersam mersul târâ[

ghe]\ria din care sorbeam toat\ vara
apa cea rece îng\lbenit\ de paie
cu gust de câmp secerat

sania exilat\ sub [opron
cu hulubele ridicate
predându-se generalului soare

puii de clo[c\ risipi]i prin gr\din\
tr\gând de elasticul unei râme

calul cel alb înh\mat la [aret\
cu care tata trecea-n revist\
lanurile câmpului s\u de elit\

bâlciul cu rup\torul de lan]uri
femeia [arpe [i piticul
uitat în ]ara copil\riei

lacul în care m\ sc\ldam
laolalt\ cu broa[tele
[i mormolocii cei orbi

buc\t\ria de var\ în care mama
a[eza mur\turile-n vitrina borcanelor

fotografia în care plâng
cu genunchii zgâria]i
de cântecul greierilor 

tobo[arul vestitor

numai pe el îl asculta tot satul
ve[tile lui treceau pe uli]e
prin gardurile sparte
în care se prindeau cânii în la]
prin gr\dinile cu suli]ele aracilor
înfipte în cer

un uria[ era tobo[arul \sta
pentru copiii care-i înso]eau

ve[tile în alai
pentru tot satul ghemuit în toba lui
din piele de bou b\trân

un uria[ care [tia care dezlega
toate tainele lumii
mersul ei pe sârma ce leag\
via]a de moarte

bubuia toba lui
ca tunetul ce alunga or\t\niile-n cote]e
lumina ca  fulgerul
ce-[i face pârtie-n cer
se auzea de pe câmpuri
pân\-n p\durea în care ]ig\ncile 

dibuiau
fr\gezimea urzicii bulbucarea ciupercii

când s-a stins
ca orice uria[ care st\ printre muritori
l-au îngropat cu toba al\turi
s\ nu-i uite s\ le aduc\ ve[ti
[i de pe lumea în care
odat\ [i-o dat\ e musai
s\ se duc\ [i ei

bine-ai venit triste]e

bun\ ziua triste]e
bine-ai venit în vie]ile noastre
prea mult\ bucurie
sl\be[te vigilen]a vezicii
îngra[\ m\re[te colesterolul
n\mole[te sângele
care apoi cloce[te prin vene
mici atacuri la bucuriile inimii

tu ne înal]i privirea [i gândul
în piscul singur\t\]ii unde adie
s\n\toasa fric\ de moarte
unde se coloreaz\ petele albe 
ale memoriei

aici urc\ [i sufletele celor
care ]i-au sorbit toat\ t\ria
tot pelinul dulce-amar

bine ai venit deci triste]e
cât de mult ne-ai lipsit
prea mult\ bucurie apas\ pe con[tiin]\
încarc\ intestinul zdrobe[te ficatul

dar ai venit tu triste]e
s\ ne aminte[ti c\ m\[tile râsului
sunt efemere ca fluturii
ca licuricii ca aburul p\p\diei
cad când ]i-e lumea mai drag\

sl\vite fie

sl\vite fie inven]iile lumii
cele care ne car\ universul în case
zumzetul ei de stup uria[
furnicarul ve[tilor care ne trec pragul

ce bine-i când tot meniul
]i-e servit gata rumegat
fri[ca [tirilor matinale
h\lcile aburinde ale amiezii
bor[ul cinei acrit cu întâmpl\rile zilei 

un [uvoi care te ia cu el
te poart\ ame]it prin adâncuri
printre pe[tii uria[i de o]el
lighioane cu misii secrete

te ridic\ spre parcelatul v\zduh
în care nimeni nu intr\
f\r\ biletul galactic de voie

nimic nu r\mâne nespus
neradiografiat pân\ la os
poftim de înghite satur\-te
umfl\-te ca s\ po]i adormi
în a[ternutul t\u moale c\ldu]
peste care susur\ lin
[i ultimele fapte ale nop]ii 
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9` ntr-un ro-
man cu un
titlu lung [i

neinspirat, C\tând în
urm\, istovit, spre omul
poliedric, Dumitru
Popescu ofer\ rolul de
protagonist unui
intelectual aflat la vârsta
senectu]ii.  Care î[i
rememoreaz\ via]a
parc\ anume pentru
a o analiza, în timp ce
„naratorul acestor
întâmpl\ri”, urm\rindu-
l îndeaproape, pare
mul]umit de exercitarea
spiritului (auto)critic.
Dac\ Victor Dun\reanu,
adolescent în al Doilea

R\zboi Mondial, a tr\it mult, naratorul nareaz\
mai pu]in. Multe pagini din roman însumeaz\
retrospective [i dialoguri extinse, pasaje de
monolog reproiectate tot analitic, scene de
„dramaturgie social\” [i fragmente dintr-o
„panoram\” de care pare capabil un ins cu o
vast\ experien]\ de via]\. De aici survine [i buna
tensiune prozastic\ a c\r]ii. De multe ori în
romanul autohton, intelectualul f\cut personaj
este un om f\r\ priz\ la realitate, un „netr\it”
refugiat în sfera ideilor generale, condamnat la
inadaptare. Pe lâng\ el [i prin contrast cu un
asemenea „lunatic”, personajele celelalte, inclusiv
cele episodice, sunt suculente. La Dumitru
Popescu, dimpotriv\, cel mai viu [i mai consistent
personaj al c\r]ii este chiar cel apt s\-[i observe
[i s\-[i analizeze via]a. E vremea bilan]ului;
romanul a început.

Autorul îi d\ o structur\ circular\ [i-i
îndreapt\ pa[ii eroului, la început [i la sfâr[it,
spre un „p\rcule]” bucure[tean, în care acesta
î[i poart\ singur\tatea. Contemplând melancolic
peisajul din jur, vegetal [i uman, Dun\reanu
alunec\ în spa]iul amintirii, scene [i episoade
mai vechi suprapunându-se observa]iei directe
([i limitate) din prezentul de pensionar. Trecutul,
tot mai consistent evocat, va ocupa cea mai mare
parte din roman, iar „p\rcule]ul” [i vegetarea
pensionarului în el sunt un fel de ram\ a tabloului
cu jocuri de perspectiv\. Cronologia, îns\, nu
e linear\: cursorul rememor\rii se deplaseaz\
liber, selectând fragmentele dup\ o logic\ a[a
zicând tematic\, iar nu pe firul succesiunii
temporale. {i ritmul proiect\rii trecutului
este pu]in diferit de cel al unui roman realist,
care are o grada]ie ponderat\ de cauzalitate.
Aici, întregi perioade de via]\ sunt comprimate
în câteva pagini. Aproape pe nesim]ite, familia
întemeiat\ de Dun\reanu se m\re[te prin na[terea
a doi gemeni, gemenii cresc, merg la facultate
[i pleac\ în Australia, se însoar\ acolo [i î[i anun]\
p\rin]ii c\ au contracte „pe un deceniu”. Abia îl
v\zusem pe Dun\reanu tat\ de gemeni, [i iat\-l
acum bunic. Peste dou\zeci de ani de via]\ trec
fulger\tor; în schimb, dialogul în care p\rin]ii
se plâng de plecarea b\ie]ilor ocup\ pagini bune
din roman. Autorul î[i putea doza mai bine –
asta vrea s\ zic\: mai romanesc – întâmpl\rile
majore ale vie]ii de familie, mai ales c\ ele explic\
într-o bun\ m\sur\ destr\marea ei, cu divor]ul
p\rin]ilor. 

a poi, i-a[ obiecta romancierului
inserarea unor însemn\ri de c\l\torie
care nu au nici o leg\tur\ cu tema

c\r]ii, precum [i unele accente ideologice pe
care le vedem transferate în discursurile unor
personaje mai simple, precum baciul Ieronim
Matal\, socrul lui Dun\reanu. Acesta, baciul,
vorbe[te ca un jurnalist „pe surse” sau ca un
„analist” TV despre „jefuirea [i vânzarea
]\rii”: „Voi nu vede]i ce se petrece în lume? Ce
se întâmpl\ cu familia? La noi, de-o pild\, oamenii
au plecat în lumea larg\ dup\ jefuirea [i vânzarea
]\rii. Dup\ f\râmi]area societ\]ii. Trei-patru
milioane de români. L\sând de izbeli[te copii,
f\când praf o treime din familiile române[ti.
Tinerii, ajun[i f\r\ mijloace de existen]\, nu
se mai c\s\toresc, nu mai întemeiaz\ familii”.
(p. 89). Viziunea aceasta catastrofic\ asupra

familiei, României, prezentului istoric ia la Victor
Dun\reanu însu[i urm\torul contur, [i mai bizar:
„Victor apar]inea unei genera]ii cu mari r\spunderi
în emanciparea ]\rii [i, ca cei mai mul]i, n-a mai
avut timp de reconfortare [i medita]ie prin
parcuri, toat\ energia d\ruind-o misiunii sociale
colective. (Pentru ca alt\ genera]ie s\ simt\
nevoia stranie, dac\ nu patologic\, de a face
totul praf [i pulbere. Dup\ modelul fiilor de bani
gata, poate, ce nu se las\ pân\ nu toac\, la jocuri
de noroc sau prin lupanare, averea adunat\ cu
trud\ de p\rin]i.)” (pp. 134-135).

Calit\]ile roma-
nului sunt, [i ele, u[or
de remarcat. Dumitru
Popescu are un stil pro-
zastic intelectualizat,
foarte potrivit [i
personajului s\u, c\ruia,
probabil, autorul i-a
împrumutat un set de
experien]e personale
fic]ionalizate inteligent.
Modul în care pro-
tagonistul se chestio-
neaz\, punându-se singur
în discu]ie (chiar [i prin transformarea discu]iei
în monolog), imprim\ c\r]ii o atmosfer\ excelent
constituit\ [i men]inut\ de dezbatere [i
problematizare. Dezbaterile [i problematizarea
nu lipsesc în romanele ap\rute la noi în regimul
trecut, dar atunci, în condi]iile cenzurii, ele
reprezentau [i o form\ subversiv\ a genului
prozastic, pe care îl înc\rcau într-un mod mai
degrab\ artificial. Se dezb\tea mult [i se discuta
la nesfâr[it în proza dinainte de 1990 pentru c\,
în realitatea româneasc\, dezbaterea [i discu]iile
nu puteau fi purtate liber. Dialogurile pe zeci
de pagini [i proliferarea discursiv\ în structura
epic\ nu-[i mai au rostul, dup\ Revolu]ie, decât
la acei romancieri a c\ror formul\ prozastic\ le
integreaz\ firesc. Exist\ un firesc al romanului
de idei, care-[i trage substan]a din observa]ia
social\ [i din explorarea psihologic\ pentru a
ridica, pe cât mai multe etaje, construc]ia
unei lumi [i a unor existen]e. Precum Al. Ivasiuc,
D. Popescu e un asemenea prozator la care
realismul trebuie în]eles „de sus”, exact cum e
v\zut\ realitatea. Aceasta este decupat\ nu
pentru a da senza]ia de plin, de concret [i de
palpabil, ci pentru a fi analizat\ [i interpretat\,
regândit\ [i resemnificat\. În loc de a se da iluzia
realit\]ii, se face o analiz\ [i e desf\[urat\ o
reflec]ie asupra ei.

Astfel se explic\ aparenta „r\ceal\” a
protagonistului, felul rezervat [i obiectivat în
care el î[i rememoreaz\ trecutul. Dun\reanu ar
putea fi el însu[i narator, într-atât de lucid,
calm [i metodic î[i reproiecteaz\ biografia,
cariera [i via]a de familie, rela]iile cu prietenii
apropia]i [i cu femeile, analiza acestor rela]ii
fiind chiar mai interesant\ decât portretiz\rile.
Copilul n\scut într-un ora[ de grani]\, în
Câmpia Român\, r\mas orfan de mam\ la
opt ani, apoi [i de tat\, liceanul ambi]ios care
se claseaz\ primul la bacalaureat, junele provincial

care vine la „balaurul acela
de Bucure[ti” [i î[i începe
o carier\ ce se va dovedi
lung\, so]ul trecând prin
experien]a divor]ului [i
tat\l r\mas f\r\ alt sprijin
afectiv decât al fetei care
nu-l uit\, acest „domn
Victor” care a trecut prin
via]\ [i acum prive[te
porumbeii în p\rcule] este
cu adev\rat un personaj
pregnant, foarte bine
realizat de un autor

consacrat. El se desparte de trecut nu râzând,
dar analizându-l [i analizându-se cu întreaga
luciditate de care dispune. Iat\ un fragment
ilustrativ pentru romanul de idei [i de reprezent\ri
lucide (f\r\ „febra” analitic\ [i despicarea firului
în patru) în care exceleaz\, deopotriv\, autorul
[i eroul s\u: „Era perioada când divor]ase de
Zenaida, aceasta l\sându-i [i ea o am\r\ciune
deprimant\. Ajunsese la concluzia c\ dragostea
dintre b\rbat [i femeie nu e, într-adev\r, o iluzie.
Doar c\ nu e destul de puternic\ pentru a rezista
eroziunii vie]ii. Via]a e o ploaie lung\, ce sfâr[e[te,
în persisten]a ei, prin a s\pa [i în piatr\.
Nimic din ce a fost cu adev\rat frumos în existen]a
noastr\ nu rezist\ aparent banalei, monotonei
[i inconsistentei curgeri. I se p\rea c\ prietenia
e de alt\ factur\, de la început slab\, [i noi ne
încredem în ea cu tot restul de copil\rie pe care
nu l-am putut metamorfoza.” (p. 178).

c artea se încheie printr-un epilog
care ne împinge, deodat\, în plin\
parabol\. Din fericire pentru proza

t\iat\ sobru a lui Dumitru Popescu, e doar un
vis al personajului, de un simbolism prea manifest
pentru a mai fi luat în discu]ie. În pofida titlului
[i a sc\derilor amintite, romanul este unul
excelent.

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

Dumitru Popescu,
C\tând în urm\,
istovit, spre omul
poliedric, Editura
RAO, Bucure[ti, 2018,
320 pag.

domnul victor

comentarii criticed umitru Popescu are
un stil prozastic in-
telectualizat, foarte
potrivit [i perso-
najului s\u.
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c ele patru volume din Scrierile lui
Nicolae Radu, medic anestezist ie[it
la pensie [i retras într-un col] bucolic

(Bourg-en-Bresse) din Estul Fran]ei, ne dezv\luie
firea tenace a unui intelectual urgisit. Celor dou\
epitete (tenace [i urgisit) le mai pot ad\uga dou\:
naiv [i impulsiv. În aceste patru no]iuni st\
formula de caracter a autorului. N\scut în satul
Crem\nari de pe Valea Topologului, medicului
îi dospe[te în sînge predispozi]ia atavic\ a
mo[tenilor duri: ]\rani îndîrji]i cu fa]a oache[\,
împ\r]indu-[i via]a între catrin]a înflorat\ a
muierilor cu nuri [i podgoriile m\rginite de livezi
de pruni.

Gra]ie unui imbold acut de împlinire,
Nicolae Radu are de timpuriu ambi]ia unei
afirm\ri sociale ce dep\[e[te cu mult planurile
pe care p\rin]ii, fiin]e nevoia[e c\rora nu le trece
prin minte s\-[i dea fiul la studii, le nutresc în
privin]a lui. Maiores pinnas nido. Cu aripile mai
mari decît cuibul din care a ap\rut, tîn\rul are
coarda tare a insului r\zb\t\tor: odat\ ce i s-a
înfipt `n minte dorin]a de a face Medicina,
nici o piedic\ nu-l poate opri, nici s\r\cia familiei,
neputincioas\ în a-l între]ine la Bucure[ti, [i nici
tracas\rile la care activi[tii de partid îl supun
sub stigmatul dosarului nes\n\tos (era socotit
fiu de chiabur).

În trei luni, tîn\rul înva]\ pe dinafar\
manualele [i reu[e[te la admiterea din 1953. Are
19 ani [i se mut\ în C\minul studen]esc din
S\rindar. De[i mintea îi zbîrnîie, trupul îl tr\deaz\:
din cauza numeroaselor otite suferite în copil\rie,
studentul e hipoacuzic, iar ochii îi s`nt atin[i de
miopie. Ambele handicapuri au darul de a-i
înt\rîta [i mai mult voin]a. Vor urma [ase ani
de tirocinie acerb\, tirocinia însemnînd ucenicia
disperat\ în numele unui ]el unic: absolvirea.
Radu Nicolae e un înzestrat portretist, colegii,
profesorii sau medicii de renume (Burghele,

Gerota, F\g\r\[anu, Juvara, C.D. Zeletin)
alegîndu-se cu crochiuri de evocare pitoreasc\. 

Examenele sunt de o severitate
greu de închipuit azi, cu atît mai mult cu cît
o parte din cruzimea verific\rii atîrn\ de

capriciul profesorului. Iat\ cum decurge
examenul la fiziologie, cu un conferen]iar decis

s\-l pice pe student: „Au urmat zeci de întreb\ri,
e adev\rat toate din curs, se vedea c\ omul nu
[tia altceva, la toate am dat un r\spuns recitat
cu intona]ie adecvat\ [i cu unele complet\ri din
c\r]ile citite. Începuse chiar s\-mi plac\ jocul
de-a întreb\rile, m\ aflam într-un moment de
gra]ie, vorbeam clar [i coerent, r\spunsurile
se completau printr-o mimic\ de înving\tor.
Din jil]ul din fa]\ m\ privea un om obidit, înfrînt,
îl vedeam cum se chirce[te în fotoliu, se f\cea
tot mai mic, otrava din priviri î[i pierduse puterea,
ochii sticlo[i se umflau, gata s\ ias\ din orbite.
Cu omeneasc\ în]elegere mi-a fost mil\ de cel
mai nemilos dintre profesorii examinatori
cunoscu]i pîn\ atunci.“ (p. 233, vol. III). Astfel
de pagini dau sarea [i piperul amintirilor. S\-
]i fie mil\ de examinatorul care ]i-a pus gînd r\u
nu-i la îndemîna oricui. 

Dup\ absolvire, Nicolae Radu va fi intern
în cîteva spitale din Bucure[ti, pentru ca apoi s\
dobîndeasc\ specializarea în Anestezie [i Terapie
Intensiv\. Disciplinat [i f\r\ vicii, destinul pare
s\-i surîd\, numai c\ fatalitatea îi scoate în fa]\
numai adversari. În orice colectiv medical
nimere[te, o plas\ de intrigi se ]ese în jurul lui.
{efii îl persecut\, colegii îl  bîrfesc, ofi]erul de
Securitate din spital îl urm\re[te. Dar înd\r\tnicia
de muntean din jude[ul Arge[  î[i spune cuvîntul:
dornic de cizelare speculativ\, Nicolae Radu se
înscrie la a doua facultate, cea de Filosofie,

f\r\ s\ b\nuiasc\ c\ plaga marxist\ f\cuse
irespirabil\ arta conceptelor. Pe deasupra, din
cauza providen]ei sucite sub care se n\scuse,
medicul va înfrunta o ostilitate atît de mare din
partea profesorilor încît va fi silit s\ se transfere
la Ia[i pentru a absolvi facultatea. Coali]ia didac-
tic\ ridicat\ împotriva lui la Bucure[ti este
invincibil\, la ea luînd parte [i Mircea Flonta, un
om a c\rui verticalitate nu-l predispunea spre
ced\ri deontologice. 

Nici cu c\snicia nu iese la liman, încercarea
de a intra în ritmul unei familii obi[nuite soldîn-
du-se cu dou\ divor]uri. Abia a treia so]ie, Olga,
îi va aduce tihna dorit\, în or\[elul bucolic din
Estul Fran]ei. Dar pîn\ la a[ezarea în Bourg-en-
Bresse, în peisajul regiunii Ron-Alpi, [irul or-
dali]iilor prin care avea s\ treac\ e lung. Vrînd
s\ scape de noxele psihice din spitalele Bucure[tiului,
se angajeaz\ pe un vapor pesc\resc, dînd asisten]\
medical\ echipajului, al\turi de care, timp de
100 de zile, str\bate m\ri [i oceane. Via]a printre
marinari, in[i grobieni cu moravuri brute, îi
sleie[te nervii, la supliciu contribuind balansul
neîntrerupt al vasului. „Clipocitul valurilor [i
tangaj-ruliul, obsedante, m\ terorizeaz\.“ (p.
179, vol. IV). Ajuns pe uscat, leg\narea îi r\mîne
în cap, iner]ia valurilor, sp\rgîndu-se de pere]ii
min]ii, îi provoac\ un vertij stînjenitor. {i cu
toate c\ piciorul îi calc\ pe p\mînt ferm, zile la
rînd decorul se clatin\.

Vor urma patru ani de chin medical în
Libia, în ora[ele Garian [i Nalut. Alt mediu,
alte represalii. Întrucît dosarul nu îi este aprobat
de ministerul de resort de acolo, vestea îi provoac\
o c\dere nervoas\ de pe urma c\reia va z\cea
trei s\pt\mîni pe un pat din sec]ia de reanimare.
Î[i revine cu chiu cu vai, dup\ care urmeaz\

surpriza: medicul salveaz\ de la moarte pe fratele
unui prieten apropiat al lui Gadaffi, drept care
dosarul îi este aprobat imediat. Coinciden]\,
noroc sau potriveal\ absurd\? Nici una, nici alta,
dac\ e s\-i d\m crezare medicului. „Sunt convins
c\ în cazul meu s-a implicat o putere aflat\ dincolo
de întîmplare, într-o zon\ unde ajung numai
rug\ciunile. Prea multe au fost coinciden]ele
dintre momentele grele [i apari]ia unor întîmpl\ri
salvatoare.“ (p. 302, vol. IV).

Întors în ]ar\, reia circuitul persecu]iilor
la locul de munc\, [efa direct\ („doamna B.“)
avînd parte de un portret demn de o zgrip]uroaic\
diabolic\. R\utatea ei nu e concurat\ decît de
abjec]ia altui medic malefic, c\ruia Nicolae Radu,
nedîndu-i numele, îi încondeiaz\ mizeria moral\
sub numele alegoric de „Cocostîrcul“.

Spuneam c\ formula de caracter a autorului
e dat\ de patru no]iuni. Tenacitatea [i urgisirea
le-am ar\tat deja. Cît despre naivitate, ea vine
din u[urin]a cu care crede c\ fiin]ele umane,
cînd s\vîr[esc ac]iuni, o fac sub imperiul unor
motiva]ii logice. Cum s-ar spune, dac\ am norme
precise, actele vor decurge firesc din ele.
Nimic mai fals, c\ci stihia care îi îndeamn\ pe
oameni la fapt\ nu are nici o leg\tur\ cu logica
sau cu mult l\udata ra]iune. Din cauza acestei
naivit\]i, medicul e în neputin]\ de a prevedea
conduita celor din jur, decep]iile fiind pe m\sur\.
În fine, alura impulsiv\, expresie direct\ a naturii
colerice, îl sile[te la reac]ii drastice în fa]a oric\rui
afront. Crizele de mînie, sporind tensiunea
alterca]iilor, îi m\resc num\rul du[manilor care
îl detest\.  {i astfel, o conjura]ie deas\ se urze[te
anume pentru a-l distruge.

Cum [irul încerc\rilor pare f\r\ sfîr[it,
în septembrie 2012 sufer\ o fractur\ de col femural,
în timp ce vizita cimitirul din satul natal. Cu o
fractur\ atît de grav\ la vîrsta de 78 de ani, autorul
e cople[it de gînduri de moarte. Dar providen]a
cea ma[ter\ îl ajut\ din nou: e transportat de
urgen]\ cu avionul în Fran]a, pentru a urma un
tratament cum în Bucure[ti nu ar fi putut s\
aib\. În consecin]\, se vindec\ într-un tîrziu.

Pîn\ acum nu am f\cut decît s\ rezum
ultimele dou\ volume, c\ci primele sunt evoc\ri
trans-personale, ele privesc istoria neamului din
ereditatea c\ruia a ap\rut autorul. Fiind vorba
de str\mo[i mai mult sau mai pu]in îndep\rta]i,
evoc\rile din vol. I [i II seam\n\ cu o cronic\
subiectiv\ în marginea universului s\tesc. Cititorul
le r\sfoie[te placid, ca pentru a se obi[nui cu
cadrul rustic din care a plecat autorul, dar centrul
de interes se afl\ în vol. III [i IV, unde portretele
[i anecdotele din lumea medical\ dau miezul
tare, memorabil, al acestor amintiri. 

c u un lexic pe m\sura profesiei
(manubriu, acromion, dezinsec]ie,
dezinfec]ie, tromboflebit\ etc.),

volumele vor g\si ecou cu prec\dere în publicul
cu preg\tire medical\, singurul de altminteri
c\ruia nume precum Hortolomei, Toma Ionescu,
Setlacec sau Litarcerk îi spun ceva. Exist\ un
etos intraspitalicesc c\ruia, dac\ nu ai apucat
s\-l cuno[ti, nu-i po]i intui farmecul aspru, iar
memoriie lui Nicolae Radu r\sar din acest etos
dur, cu munc\ împins\ pîn\ la epuizare, într-un
univers de crunt\ concuren]\ între colegi. În
concluzie, ni[te memorii dense, pe care le gust\
fie cei cu afinitate pentru lumea doctorilor, fie
cei care l-au cunoscut în carne [i oase pe
autor. 

_______
Nicolae Radu, Scrieri, Editura Antim Ivireanul,

Râmnicu Vâlcea, 2017, vol. I (452 pag.) + vol. II (348
pag.) + vol. III (356 pag.) + vol. IV (496 pag).
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alte apari]ii recente
Andrew Scull, O istorie cultural\ a nebuniei. De la Biblie la Freud, de la casa de nebuni la medicina modern\,

traducere din englez\ de Anacaoana Mîndril\-Sonetto, Editura Polirom, Ia[i, 2017, 464 pag.
Ion Papuc, Eseuri alese, Editura Mica Valahie, Bucure[ti, 2017, 462 pag.
Vahan Totoven], Via]a pe vechiul drum roman, prefa]\, traducere din armean\ [i note de Madeleine

Karaca[ian, Editura Ararat, 2017, 160 pag.

 cronica ideilor de sorin lavric
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p oemul Apari s\ dai lumin\, scris
în 1882, [i scris bine, în cuno[tin]\
de cauz\, la o vârst\ a deplinei

maturit\]i, n-a fost totu[i publicat de Eminescu
(poate [i pentru c\ în cuprinsul lui exist\ imagini
preluate din alte poeme). A ap\rut postum, în
1895, în revista „Convorbiri literare”. Într-o edi]ie
din 1937 a crea]iei poetice eminesciene, datorat\
lui Mihail Dragomirescu, poezia este înso]it\ de
urm\toarea not\ semnat\ de autorul edi]iei:

„Publicat\ de mine în Convorbiri literare,
dup\ un manuscris cedat chiar de d-[oara c\reia
i-a fost dedicat\ poezia. De[i are lungimi, de[i
evolu]ia sentimentului este îng\imat\, de[i
motivarea e insuficient\ [i cadrul imperfect, are
un final minunat [i con]ine atâtea frumuse]i de
am\nunt, cu o profunzime atât de caracteristic\,
cu perspective [i modula]ii atât de eminesciene,
c\ e cu neputin]\ s\ n-o prime[ti printre poeziile
alese ale lui Eminescu. Poate nic\ieri durerea
duioas\ nu are adâncimi mai expresive decât în
aceast\ poezie. Locul ei nu este în anex\.”

Poemul în întregime este o declara]ie
de dragoste [i se bazeaz\ pe o retoric\ a seduc]iei
pe care Eminescu a elaborat-o în timp [i a ajuns
s-o practice cu virtuozitate. Teodor {tefanelli î[i
aduce aminte o întâmplare de pe vremea când
[i el, [i poetul erau studen]i la Viena. Întorcându-se
într-o noapte de la teatru, cei doi prieteni au
intervenit în favoarea a dou\ doamne tinere
atacate de un derbedeu [i, drept urmare, au fost
invita]i la ele acas\, la un ceai. Vizita s-a repetat
peste câteva zile, lui Eminescu [i lui Teodor
{tefanelli  al\turându-li-se [i al]i studen]i români.
Ca s\ se distreze, tinerii au organizat un concurs
de declara]ii de dragoste. To]i concuren]ii au
improvizat declara]ii de dragoste amuzante, un
fel de parodii, cu excep]ia lui Eminescu, care
s-a lansat într-o declara]ie de dragoste patetic\
[i plin\ de dramatism. Asisten]a, întâi contrariat\,
a fost cuprins\ treptat de vraja momentului,
ca [i destinatara declara]iei, blonda Eliza, c\reia
nu i se mai adresaser\ vreodat\ asemenea cuvinte.

Retorica seduc]iei folosit\ de Eminescu,
înv\]at\ parc\ de la trubaduri, se bazeaz\ pe
supunere, pe un fel de umilin]\ asem\n\toare
cu aceea a unui credincios care se prosterneaz\
în fa]a divinit\]ii. Îndr\gostitul îi cere femeii
adorate un miminum de bun\voin]\, asigu-
rând-o c\ ar fi fericit dac\ ea l-ar l\sa s\-i scalde
picioarele în lacrimi sau dac\ i-ar îng\dui s\
moar\ sub raza privirii ei reci:

„A[ vrea cu-a mele lacrimi picioarele s\-]i
scald,/ În dulcea-nfiorare a sufletului cald,/ S\
mor p\truns de jalea amorului meu sfânt,/ Ca
leb\da ce moare de propriul ei cânt,/ S\ mor de-
nt\ia raz\ din ochii t\i cei reci.../ O, marmur\,
aibi mil\ de stingerea-mi pe veci!”

Umilin]a este dus\ pân\ la autodesfiin]are,
iar glorificarea femeii iubite – pân\ la zeificare.
Simpla apari]ie a fiin]ei adorate la fereastr\
reverbereaz\ în con[tiin]a poetului ca un eveniment
mistic. Iat\, ca exemplu, chiar prima strof\ a
poemului:

„Apari s\ dai lumin\ arcatelor fere[ti,/ S\
v\z în templu-i zâna cu farmece cere[ti./ Prin
vremea trec\toare luce[te prea curat/ Un chip
t\iat de dalt\, deapururi adorat./ Privi-te-voi cu
ochii în lacrime fierbin]i.../ O, marmur\, aibi
mil\ de-a mele rug\min]i!”

Se remarc\ [i cu acest prilej capacitatea
lui Eminescu de a descrie tr\iri de o intensitate
paroxistic\. Dezn\dejdea îndr\gostitului ignorat
de cea pe care o idolatrizeaz\ este considerat\
comparabil\ cu suferin]a lui Isus r\stignit pe

cruce:
„Cu aspra nep\sare tu sufletu-mi aduci/

Pe cele dou\ bra]e întinse-a sfintei cruci/ {i
buzele-nsetate cu fiere mi le uzi;/ Când ruga mea
fierbinte nu vrei s\ o auzi,/ M\ faci p\rta[ în
lume durerilor lui Crist.../ O, marmur\, aibi mil\
de sufletul meu trist!”

Aceast\ compara]ie poate fi considerat\
un sacrilegiu, dar, din câte [tim, un poet ca
Eminescu are dezlegare de la Dumnezeu s\
comit\ [i câte un sacrilegiu, dac\ interesele
poeziei o cer.

Deznod\mântul poemului este delicat-
spectaculos: femeia iubit\ coboar\, pe nea[teptate,
din în\l]imea ei inaccesibil\, se apropie de
b\rbatul care o ador\ [i îi trece mâna prin p\r.
Acesta simte o fericire f\r\ margini [i, pentru
eventualitatea c\ totul este doar un vis, îi cere
„divinei” s\-l lase s\ viseze la nesfâr[it.

„Dar te cobori, divino, p\truns\ de-al meu
glas,/ Mai mândr\, tot mai mândr\ la fiecare

pas.../ Visez, ori e aievea? Tu e[ti în adev\r?/
Tu treci cu mâna alb\ prin vi]ele de p\r?/ Dac\
visez, m\ ]ine în vis, privindu-mi drept…/ O,
marmur\, aibi mil\ s\ nu m\ mai de[tept!”

Acesta este „finalul minunat” care, pe
bun\ dreptate, l-a încântat pe Mihail Dragomirescu.

*
Poemul Renun]are, scris în acela[i an,

1882, este tot o declara]ie de dragoste. Poetul

recurge de aceast\ dat\ la alt truc retoric pentru
a uimi [i cuceri femeia: îi explic\ la ce anume ar
renun]a pentru ea.

El nu renun]\ la scris, ceea ce ar fi, 
într-adev\r, un sacrificiu imens, un fel de
sinucidere, întrucât scrisul reprezint\, în cazul
lui, o valoare suprem\. Renun]\ la bunuri [i
avantaje lume[ti pe care... nu le are. Mai exact
ar renun]a la ele dac\ le-ar avea. Este o scamatorie
retoric\ demn\ de discursurile lui Ric\ Venturiano.
{i totu[i lui Eminescu acest patetism desf\[urat
în gol îi st\ bine, datorit\ formidabilei lui capacit\]i
de a crea o realitate din nimic, folosindu-se de
cuvinte ca de o baghet\ magic\:

„A[ vrea s\ am p\mântul [i marea-n
jum\tate,/ De mine s\ asculte cor\bii [i armate,/
De voi clipi cu ochiul, cu mâna semn de-oi face/
S\-[i mi[te r\s\ritul popoarele încoace;/ S\lbatecele
oarde s\ curg\ râuri-râuri/ Din codri r\scolite,
stârnite din pustiuri;/ Ca undele de fluviu ur-
meze-ale lor scuturi,/ Întunece-se-n zare pierdu-
tele-nceputuri,/ Un râu de scânteiare luceasc\
l\nci [i s\bii,/ Iar marea se-nsp\imânte de ne-
grele-mi cor\bii.”

Dup\ aceast\ etalare a unei puteri nem\r-
ginite, urmeaz\ o trecere în revist\ a bog\]iilor
fabuloase pe care le-ar putea avea îndr\gostitul:

„{i tot ce-ncânt\ ochii cu mii de frumuse]i,/
Tot ce p\mântul are [i marea mai de pre],/ Gr\-
mezi s\ steie toate la mine în comori./ Al\turea
cu ele s\ trec nep\s\tori,/ Sim]indu-m\ în mine
st\pân al lumii-ntregi,/ Un zeu în omenire, un
soare între regi/ {i raze s\ reverse din frunte-a
mea coroan\...”.

Poetul – se poate observa înc\ o dat\ – nu
este avid de putere [i nici de bunuri materiale,
vrea s\ aib\ toate acestea doar ca s\ renun]e la
ele, ca s\ le depun\ ca ofrand\ la picioarele femeii
pe care o iube[te:

„{i raze s\ reverse din frunte-a mea
coroan\.../ S\-ngenunchez nainte-]i a[a ca la
icoan\/ {i descriindu-]i toat\ puterea f\r\ seam\/
S\-]i zic/ «Ia-le pe toate, dar [i pe mine ia-m\!»”

„Dar [i pe mine ia-m\!” – iat\ o încheiere
ingenioas\, care ar putea figura ca exemplu 
într-un manual de elocven]\ a seduc\torului.

Spectacolul desf\[urat pentru cucerirea
femeii se încheie cu scena umilin]ei, pe care o
cunoa[tem [i din alte poeme eminesciene,
concepute ca declara]ii de dragoste:

„Nu m\ iubi! Ca robul s\ fiu pe lâng\ tine,/
De-i trece, -n jos pleca-voi a ochilor lumine,/
Dezmo[tenit de toate, la via]\ abdicând,/ S\
nu-mi r\mân\-n minte decât un singur gând:/
C-am aruncat un sceptru, cu dânsul lumea-ntrea-
g\,/ P\strându-mi pentru mine durerea c\-mi
e[ti drag\/ Înamora]i de tine r\mân\ ochi-mi
tri[ti/ {i vecinic urm\reasc\, cum, marmur\, te
mi[ti./ În veci dup-a ta umbr\ eu bra]ele s\-ntind,/
De-al genei tale tremur n\dejdea s\ mi-o prind,/
S\-mi razim a mea frunte de zidurile goale,/
Atinse de-umbra dulce a frumuse]ii tale.”

Îndr\gostitul se mul]ume[te cu mai pu]in
decât pu]in: s-o vad\ pe femeie mergând, s\
întind\ bra]ele dup\ umbra ei, s\-i urm\reasc\
plin de speran]\ tremurul genelor. El este un
feti[ist, care are îns\ ca feti[ nu o panglic\ sau
o [uvi]\ de p\r, ci zidul atins în treac\t de umbra
iubitei lui. Ca s\ m\sur\m pr\pastia dintre
sensibilitatea lumii noastre [i sensibilitatea
lui Eminescu trebuie s\ ne imagin\m cum ar
reac]iona o femeie de azi dac\ un b\rbat [i-ar
rezema fruntea fericit de zidul pe care a trecut
la un moment dat umbra ei. 

apari s\ dai lumin\  renun]are

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

u n poet ca Eminescu
are dezlegare de la
Dumnezeu s\ comit\
[i câte un sacrilegiu,
dac\ interesele 
poeziei o cer.
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O simfonie subp\mântean\

„st\ sub p\mânt [i cânt\”
Nora Iuga

` n tinere]e m\-ntâlneam cu D.
aproape zilnic. M\ invita la
concertele lui, mergeam la ceaiuri

cu prietenii. De ani de zile nu l-a mai
v\zut nimeni. St\ sub p\mânt [i lucreaz\ la

Simphony for octodynamic drums.
Îl prind rar la telefon. Dar în fundal tobele

octodinamice bubuie [i pricep c\-l deranjez.
Când [i când un canal TV transmite emisiunea
muzical\ OCTODYNAMIC : INEDITELE LUI D.

Mai nou la telefonul lui din adâncul
p\mântului un robot pune r\p\it de tobe. Emisiunea
TV nu mai exist\.

Uneori în miez de noapte m-ar lini[ti s\
sune telefonul [i la cel\lalt cap\t s-aud r\p\it de
tobe. A[ [ti c\ D. [i-a amintit de mine. 

O partid\ de [ah în Alaska

A murit b\trânul care a câ[tigat o partid\
de [ah în Alaska. Miza era uria[\. S-a ales cu o
avere. Avea pe atunci 35 de ani. Dup\ aceea n-a
mai jucat niciodat\ [ah. S-a însurat [i a f\cut trei
copii. Nici so]iei, nici copiilor nu le-a spus de
unde provenea averea. În afar\ de conturile uria[e
din b\nci, testamentul b\trânului de 85 de ani
cuprindea [i o addend\ scris\ de mân\: las iubi]ilor
mei copii o poz\ f\cut\ în Alaska, pe atunci când
ei nici nu existau. Nici unul dintre copii n-a vrut
s\ vad\ poza. Conform indica]iilor primite, dup\
trecerea unui an de zile, notarul a ars-o. Partida
de [ah din Alaska a pierit în neant.  

Omul care iubea ciorile

La o furtun\ mare un corb a aterizat în
balconul s\u [i n-a mai vrut s\ plece de acolo
cu nici un chip. Degeaba îl alunga omul, corbul
se f\cea c\ pleac\, târcolea de câteva ori împrejurul
casei [i venea înapoi. Omul s-a ata[at de el [i,
cum st\tea singur, l-a adoptat. Mergea chiar prin
or\[el cu corbul pe um\r. 

Când corbul lipsea câteva zile, omul se
sim]ea trist. Când se întorcea în balcon, la
locul lui, corbul cârâia câteva cuvinte: Ai
v\zut? Am revenit! Ai v\zut? Am revenit!

Când omul era ab\tut [i nu vorbea zile

întregi corbul îl admonesta: Prostule! Nu te mai
gândi! Prostule! Nu te mai gândi!

Dar oamenii din or\[el au început s\-l
ocoleasc\ pe omul cu corb. Ia uite la \sta care
iube[te ciorile, pfuii! [opteau scârbi]i or\[enii.
Iar când corbul a început s\ strige la ei Prostule!
Nu te mai gândi! au luat foc. Au f\cut o peti]ie
la Prim\rie [i la Organiza]ia pentru combaterea
discrimin\rii. Cum de e posibil ca o cioar\ s\-
[i bat\ joc de ei, s\ le ]ipe în fa]\ c\ sunt pro[ti,

[i concet\]eanul lor s\ se fac\ p\rta[ la o astfel
de fapt\ abominabil\, inadmisibil\ într-o
democra]ie. {i Prim\ria [i Organiza]ia [i-au
declinat atribu]iile [i i-au trimis pe protestatari
la CEDO. Concet\]enii leza]i au f\cut plângere
la CEDO. Dup\ vreo [apte ani de zile (timp în
care unii dintre ei se obi[nuiser\ cu apostrof\rile
corbului [i chiar începuser\ s\-i amuze) r\spunsul
Tribunalului CEDO a fost acesta : drept pedeaps\,
[i având în vedere bugetul redus al „st\pânului”
corbului, pensionar de invaliditate, acesta e
obligat s\ le pl\teasc\ concet\]enilor leza]i ce au

semnat plângerea, câte un leu de persoan\.
Cei 22 de concet\]eni au convenit cu „st\pânul”
s\ se întâlneasc\ cu to]ii la Ber\ria central\ a
or\[elului. Au b\ut câte o bere împreun\ [i corbul
de pe um\rul omului cârâia de zor, în hazul
general: Ai v\zut? Am revenit! Prostule! Nu te
mai gândi! 

Numai c\ atunci când omul a ajuns acas\,
[i se [i preg\tea s\-l duc\ la locul lui obi[nuit,
unde îi pl\cea s\ stea coco]at pe-o stinghie special
amenajat\ într-un col] al balconului, corbul rosti
mai gâjâit [i mai sub]irel decât oricând, de parc\
în vocea lui s-ar fi strecurat ni[te parazi]i str\ini,
un cuvânt absolut nou, pe care nu-l avea în
vocabular. Cuvântul acesta era CEDO! Îl rosti de
trei ori: CEDO! CEDO! CEDO! [i-apoi amu]i. Nu
mai scoase nici un cuvânt toat\ ziua. {i-apoi nu
mai scoase nici un cuvânt o s\pt\mân\ întreag\.
Apoi, într-o diminea]\, îl g\si mort, acolo pe
stinghia lui.

Din ziua aceea omul s-a s\lb\ticit. N-a
mai ie[it niciodat\ în ora[. Nu a mai vorbit cu
nimeni. Î[i cump\ra pe fug\ alimente de la
magazinul cu autoservire din col] [i atât. A tr\it
înc\ mul]i ani ca o stafie. Corbul mort [i împ\iat
st\tea în col]ul lui pe stinghie [i-n zilele cu soare
i se p\rea c\-i [opte[te: Prostule! Am revenit! Nu
te mai gândi!

Un spiridu[

Sub arcadele unor copaci înal]i, în seara
de început de toamn\, un cunoscut cant-autor
electrizeaz\ spectatorii cu ghitara lui. Acordurile
[i versurile, vocea puternic\ [i intens modulat\,
ultimele v\p\i ale amurgului filtrate prin umbrele-
nser\rii induc în public o stare de reverie. Mult\
lume viseaz\ la tinere]ea dus\, la copil\ria pierdut\.
Nici un scaun nu scâr]âie. Nimeni nu tu[e[te.
Fo[nitoarele pungi de plastic nici nu s-au inventat.
Doar vreo frunz\ c\zând din bolta înal]ilor copaci
sclipe[te muzical [i zecile de perechi de priviri
o urm\resc hipnotizate. 

S-a l\sat întunericul [i-o feti]\ st\ pe
treptele impozantei cl\diri a Muzeului ce g\zduie[te
concertul. În joac\, feti]a proiecteaz\ o lumini]\
ici [i colo, la-ntâmplare, în masa de spectatori.
Apoi, plictisindu-se, str\bate gr\bit\ distan]a ce
o separ\ de primul rând al publicului [i d\ s\
se a[eze pe scaunul din col], unicul liber. Cum
pe acesta se afl\ o coal\ de hârtie pe care scrie
mare REZERVAT, întreab\ în [oapt\ dac\ e liber.
O doamn\ îi face semn c\ da. Feti]a se a[eaz\

d in ziua aceea omul s-a
s\lb\ticit. N-a mai ie[it
niciodat\ în ora[. Nu a
mai vorbit cu nimeni. Î[i
cump\ra pe fug\ ali-

mente de la magazinul cu autoservire din
col] [i atât.

constantin ab\lu]\

a privi `n jur [i
`n tine `nsu]i
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[i vedem c\ lumini]a este de fapt micul vizor al
smartfonului ei cu care îl fotografiaz\ de zor
pe cânt\re]. Într-o mân\ ]ine un pahar de plastic
cu pai într-însul, în cealalt\ mân\ smartfonul în
care se uit\ concentrat\. Complet scufundat\ în
cele dou\ pasiuni ale ai – sorbitul lichidului
din pahar [i urm\rirea pe smartfon a concertului
– feti]a cu ochi lucind exoftalmic pare o apari]ie
din alt\ lume, parc\ un spiridu[. Odat\ cu sfâr[itul
cântecului feti]a se ridic\ de pe scaun [i cu
pa[i rapizi se îndreapt\ în partea cealalt\ a cl\dirii
Muzeului [i o vedem cum d\ col]ul dup\ care se
z\resc ni[te trepte. O fi o alt\ intrare în cl\dire
pe care noi n-o [tim. Dup\ scurt timp, dezinvolt\,
feti]a apare iar la vechiul loc, pe scara principal\,
la câ]iva pa[i de platforma cânt\re]ului. Nu trece
mult [i vine iar s\ se a[eze pe scaunul de pe care
plecase. Acum nu mai are smartfon [i nici pahar
cu pai, dar pare-se c\ o nevoie stringent\ de a
interpune ceva între ea [i realitate o face s\ ]in\
în fa]a ochilor coala de hârtie pe care scrie
REZERVAT. O fixeaz\ cu intensitate. Î[i bâ]âie,
în contratimp, picioarele c\ci scaunul e ceva mai
înalt decât gambele ei sl\b\noage. Î[i izbe[te
u[or între ele sandalele ce scot un scâr]âit deranjant.
Domnul de lâng\ ea îi face un semn cu cotul.
Feti]a, f\r\ a se opri din aprofundatul studiu (?)
al colii de hârtie, renun]\ s\-[i mai izbeasc\ între
ele sandalele, dar continu\ s\-[i bâ]âie picioarele.
Îns\ acum [i le bâ]âie la unison [i pare foarte
mul]umit\ de aceast\ g\selni]\. Totu[i literele
REZERVAT, în oricâte feluri le-ai privi, n-ai ce-i
face, î[i epuizeaz\ [i ele perspectivele. A[a c\ o
vedem pe feti]\ sculându-se, depunând coala la
locul ei pe scaun, netezind-o cu mâna parc\
mul]umindu-i c\, a[a cum spune fran]uzul, a
ajutat-o un timp de se donner une contenance,
[i plecând în acela[i ritm vioi în care [i-a ]esut
[i pân\ acum plimb\rile inopinate. Într-o clip\
a [i disp\rut dup\ col]ul cu b\nuit\ scar\ de
serviciu al imensei cl\diri dintre cele dou\ r\zboaie
[i pân\ la sfâr[itul concertului n-o mai vedem.
Ideea c\ feti]a este cumva apari]ia nocturn\ a
acestei case boiere[ti îmi încol]e[te în minte [i
m\ conduce leg\nat pe drumul spre apartamentul
meu de bloc unde [tiu c\ de-acum încolo, m\car
o vreme, protectorul scut muzical al acestei seri
m\ va ap\ra de urâ]enia vie]ii zilnice.

9 ZILE PIERDUTE (suit\ atemporal\)

Prima zi a fost pierdut\ de omul cu p\l\rie
de paie, pe malul m\rii, într-o zi de canicul\. Era
aproape de amiaz\. Norii alburii c\l\toreau pe
fa]a omului. Borul p\l\riei îi întrerupea arbitrar.
Era mult\ foial\ pe plaj\. Copiii ]ipau [i oamenii
groh\iau. Omul a fost o clip\ neatent [i a constatat
cu stupoare c\ [i-a pierdut întreaga zi. P\l\ria
de paie nu i-a mai folosit la nimic. Ziua pierdut\
e ca o comet\. Nu mai revine decât peste sute de
ani. 

A doua zi pierdut\ a fost când s-a c\s\torit.
Popa cântând, v\lul miresei, un num\r impresionant
de prieteni [i cunoscu]i. Pe unii îi mai v\zuse,
pe al]ii nu. Dup\ câ]iva ani fata cu care se c\s\torise
l-a abandonat. Întâlnise un campion de karate
[i nu-i putuse rezista. Abia acum î[i aminte[te
c\ popa se împiedicase [i c\zuse cu inelul miresei
în mân\. Poate c\ fusese un semn. 

A treia zi pierdut\ z\cea pe masa unui
bar. Între un pahar de whisky [i altul de gin.
Apar]inând unor persoane diferite. Whiskyul,
b\rbatului. Ginul, femeii. Copilul n-a apar]inut

niciunuia : era înfiat. Fiecare d\dea vina pe
cel\lalt. Nimeni nu [tia c\ de vin\ era doar
ziua pierdut\. C\ci nimeni nu crede în puterile
unei zile pierdute. Nimeni în afar\ de mine.

Se poate considera ca a patra zi pierdut\
ziua mondial\ a drepturilor omului. Ini]iat\
de CEDO, de FNAC [i de multe, multe prescurt\ri
din toat\ lumea. În ziua asta atle]ii [i de]inu]ii
devin fra]i. Scriu cu to]ii poezii [i cânt\ cântece
revolu]ionare. Pe case flutur\ steaguri, pe
balustradele podurilor schelete din plastic vopsite
în ro[u. Se ]in discursuri, se dau premii. Câte-un
b\trân militant moare într-un col], ne[tiut de
nimeni. Chiar dac\ pierdut\, ziua asta e f\r\
cap\t. 

A cincea zi a fost pierdut\ pe insula Barsa
Kelmes din Marea Aral, care se întinde între
Kazahstan  [i Uzbekistan. Un muncitor uzbec
de 40 de ani, dorind s\ spulbere mitul dispari]iei
tuturor celor ce ar p\[i pe insul\, a luat cu el o
tor]\ [i a intrat în cea]a deas\ care începe la un
kilometru de ]\rm. Exact peste 24 de ore, a[a
cum fusese stabilit de organizatorii acestui
experiment, o echip\ de trei marinari a venit 
s\-l caute. L-au g\sit pe mal, mort, grozav de-mb\-
trânit, cu cronometrul de la mân\ ar\tând o dat\
exact cu dou\zeci de ani mai mult decât ieri.
Cronometrul se [i oprise la aceast\ dat\.
Tor]a, f\cut\ din lemn de tek, era roas\ de valuri
ca [i cum într-adev\r ar fi z\cut în ap\ pe
pu]in dou\ decenii.

A [asea zi a fost pierdut\ în tutungeria
unchiului meu Zvorici. Era o sâmb\t\ de diminea]\
[i la televizor s-a anun]at o [tire important\: fix
la ora prânzului se va produce o eclips\ de soare
care va dura 15 minute. Unchiul Zvorici s-a repezit
în camera mea [i m-a sculat. Zor-nevoie s\-i scot
la imprimant\ un anun]. Nu m\ sâcâia prea des
a[\ c\ i-am f\cut pe plac. M-a pus s\ scriu pe o
foaie A4, cu liter\ de 36, corpul cel mai mare pe
care-l aveam în hârbul meu de computer, urm\torul
text: Azi lipsesc. Campionatul de table se amân\
pe mâine. 

În fiecare sâmb\t\ unchiul aduna în
c\m\ru]a lui de 3 pe 3, cu pompoasa firm\ de
TUTUNGERIA ZVORICI, câ]iva pensionari
din cartier. Prin v\l\tucii den[i de fum de ]igar\
care acopereau întregul câmp de b\t\lie (dou\
sau, la nevoie, trei cutii de lemn înghesuite pe
masa din col]) nu auzeai decât ]\c\nitul pulurilor
[i exclama]iile rituale: [ase-[ase poart\-n cas\
etc. etc.

Unchiul Zvorici a lipsit toat\ ziua. Nimeni
n-a [tiut unde s-a dus. Tanti Frosa mi-a spus:
înc\ o toan\ de-a lui [i [i-a v\zut mai departe de
treburile casei. Eclipsa de prânz cum a venit a[a
s-a dus. Noi copiii ne-am strâns în p\rcule]ul de
lâng\ statuie [i ne-am uitat prin geamurile
afumate la lumânare. Câ]iva din b\trâneii care
veniser\ la campionat [i ]ig\rile gratis pe care
unchiul le-mp\r]ea cu larghe]e au târcolit cât au
târcolit prin preajma tutungeriei – parc\ nevrând
s\ se-ncread\ în afi[ - [i s-au întors mofluzi pe
la casele lor. 

Nimeni n-a aflat niciodat\ unde [i-a
petrecut unchiul Zvorici ziua eclipsei. Cu trecerea
anilor aceast\ zi a r\mas taina unchiului. O tain\
se p\streaz\ pân\ la moarte, dragul meu, mi-a
spus dânsul, c\ altfel...

Riscând s\ fie considerat\ – f\r\ nici un
temei – drept a [aptea zi pierdut\, îmi aduc
aminte o întâmplare la Paris acum vreo [apte

ani. 
Mort de oboseal\ de atâta colindat prin

Ora[ul Luminilor, m\ a[ez într-un p\rcule], pe
o banc\. Dup\ ce respir de câteva ori lung [i-mi
mai vin cumva în fire, observ ceva alb în
stânga mea. O coal\ de hârtie A4 este prins\
meticulos de scândurile b\ncii pe toate cele patru
laturi cu fâ[ii de scoci.  Textul ei, scris cu majuscule,
cu un pix verde, este nea[teptat. M\ întrig\ [i
m\ încânt\ în acela[i timp. Ascunde un fin ironist
[i, în egal\ m\sur\, un dezabuzat. Îl fotografiez
cu mobilul. Iat\-l:

SALUT,
JE SUIS UN BANC

ET TOI?

Locul de pe Terra de unde 
nimeni nu s-a mai `ntors!!!

A opta zi s-a pierdut printre din]ii furculi]ei
de argint a lordului Beginstone, mo[tenit\ pe
parcursul a [apte genera]ii de lorzi care de
care mai înv\]a]i, dar atât de vis\tori c\, de multe
ori, la vân\toare îndeosebi, î[i pierdeau chiar
[ireturile de la cizme [i se întorceau la castel
aproape descul]i. 

Era ziua banchetului anual al Societ\]ii
Oamenilor de Litere [i lordul Beginstone urma
s\ ]in\ discursul inaugural. Era o zi de august
ploios [i în pavilionul de var\ tr\gea de mama
focului. Fanfara tocmai atacase imnul SOL [i
versurile lordului Beginstone, cântate de o sopran\
cu un coc impun\tor, impresionau, ca întotdeauna,
asisten]a. Splendidele imagini inspirate zburau
prin aer, printre r\zle]i stropi de ploaie adu[i de
vânt, punctate de câte un sunet îndep\rtat de
corn. În ciuda aversei m\runte, atmosfera era
atât de în\l]\toare [i senin\ c\ ai fi crezut c\
fiecare auditor urmeaz\ din clip\ în clip\ s\-[i
ia [i el zborul, plutind lin c\tre fruntariile unui
soare ce-ar fi imposibil s\ nu r\sar\. 

Dar, vai, la somptuosul banchet care a
urmat, lodul Beginstone era atât de obosit
încât, f\când o mi[care gre[it\, cea de a opta
zi s-a pierdut printre din]ii furculi]ei de
argint. {i totul s-a sfâr[it pentru totdeauna. 

A noua zi n-a existat. Deci n-a putut
s\ se piard\. Nu [tiu dac\ e mai bine sau mai
r\u. Între zi pierdut\ [i zi inexistent\ se bolte[te
un curcubeu. Dup\ ploaie, lui nea Romic\ îi place
grozav curcubeul. Habar n-are de unde vine. Nea
Romic\ e [ofer vechi, cunoa[te ca pe buzunarul
lui tot Bucure[tiul. {i-a luat GSM doar ca s\ fac\
de ru[ine aceast\ ma[in\rie f\r\ nici un Dumnezeu.
P\i ea î]i indic\ drumurile cele mai ocolitoare.
În zile însorite nea Romic\ glume[te cu ea [i o
mustr\ p\rinte[te ar\tându-i de câte ori gre[e[te
traseul. Dar în zile mohorâte nea Romic\ o
blagoslove[te în toate felurile. Pu]in mai lipse[te
s-o ia la pumni. P\i hahalera asta habar n-are de
scurt\turi, îmi spune el o]\rât. 

Nea Romic\ iube[te curcubeul fiindc\ e
drumul cel mai scurt între dou\ puncte. Când
curcubeul dispare, nea Romic\ spune: s-a dus
de unde veni! E bucuros. Ca s\-i stric bucuria
îi spun: Dar dac\, nea Romic\, curcubeul \sta
holtei nu se duce acolo de unde-a venit, ci în cu
totul alt\ parte? {oferul cade pe gânduri. Nu se
poate, domnu Dinu, spune el. Curcubeul nu
umbl\ cu fofârlica. Curcubeul e om serios.  Se
întoarce la ploaia lui, la casa lui.

Zi inexistent\. Zi pierdut\. Curcubeu.
Ploaie. Am la ce gândi o vreme. Hai, nea Romic\,
du-m\ acas\. 

proz\

Juriul celei de-a treia edi]ii a Premiilor Scriitorul llunii // SScriitorul aanului,
alc\tuit din Gabriel Chifu (pre[edinte), Mircea Mih\ie[, Dan Cristea, Daniel
Cristea-Enache, Ioan Holban, Ion Simu], R\zvan Voncu, a ales, prin vot:

Scriitorul lunii aprilie 2018: Dan SStanca, pentru volumul Detonarea
ap\rut la Editura Polirom, 2018, ca [i pentru precedentele sale c\r]i de proz\:
Cum mi-am distrus via]a (Editura Cartea Româneasc\, 2017) [i Anii frigului
(Editura Humanitas, 2018).

Premiile Scriitorul llunii // SScriitorul aanului sunt un proiect al Uniunii
Scriitorilor din România, sub egida Prim\riei Municipiului Ia[i (primar: Mihai
Chirica) [i în organizarea Casei de Cultur\ „Mihai Ursachi” (director: Adi
Cristi).

Premiile se vor decerna la Ia[i, într-o Gal\ care va avea loc în ziua de 2 noiembrie 2018.

Premiile Scriitorul Lunii /Scriitorul Anului
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r omanul lui Gro[an a devenit un
asemenea mit al vie]ii noastre literare,
c\ nici m\car publicarea lui efectiv\

(înso]it\ chiar de sugestia c\ ar putea urma înc\
un volum) n-a reu[it s\-l spulbere.

Realitatea e c\ Ioan Gro[an face [i el parte
din categoria, înc\ destul de larg\ la noi, a
scriitorilor care [i-au irosit o bun\ parte din
talent în oralitate, nu în scris. Chiar dac\
opera sa a ajuns s\ numere destul de multe titluri,
nu pu]ine sunt fleacuri (de tipul Jurnal de bordel,
1994, Jurnal de Cotroceni, 1998, Jude]ul Vaslui
în NATO, 2002), iar celelalte sunt înzestrate,
în cel mai bun caz, cu atributul... brevilocven]ei.
Ce-i drept, alte câteva sunt de referin]\ pentru
stilul optzecist [i, la timpul cuvenit, au f\cut,
cum se spune, [coal\: Caravana cinematografic\
(1985), Trenul de noapte (1989), O sut\ de zile
la Por]ile Orientului (1992). De asemenea, Gro[an,

de[i maramure[ean – cum ar veni, un ardelean
la p\trat –, are umor cu carul, har de povestitor
[i, mai ales, nu are morg\ de „mare prozator”,
ceea ce face ca pân\ [i textele mai u[urele
s\ se lectureze cu pl\cere, în pofida frustr\rii

subsecvente c\ unul dintre cei mai talenta]i
scriitori ai genera]iei sale se risipe[te.

Din aceast\ ultim\ categorie face parte
[i seria Lumea ca literatur\, inaugurat\ în
2014 [i continuat\ la finele lui 2017 cu un al doilea
volum, subintitulat Alte povestiri. Genul „povestirilor
cu scriitori”, se [tie, a fost unul popular, pân\ nu
demult, dincolo de limitele vie]ii literare. F\nu[
Neagu (cu cele dou\ volume ale C\r]ii cu prieteni),
Mircea Micu (c\ruia Întâmpl\ri cu scriitori i-a
adus notorietatea, mai mult decât poezia) sau,
mai aproape de noi, Alex {tef\nescu (al c\rui
B\rbat adormit în fotoliu a f\cut furori, în urm\
cu câ]iva ani) sunt numai câteva dintre numele
care ilustreaz\ întinderea genului, ca [i a curiozit\]ii
publicului pentru întâmpl\rile din lumea literar\.
Nara]iunile lui Ioan Gro[an nu se a[eaz\, a[adar,
pe un teren gol [i, putând fi puse într-o paradigm\,
pot fi analizate [i dincolo de con]inutul lor
anecdotic.

A[ începe prin a spune, îns\, c\ Lumea ca
literatur\. Alte povestiri vine pe un alt orizont
de a[teptare decât titlurile citate anterior. În
1975, când publica F\nu[ Neagu Cartea cu prieteni,
mitul Marelui Scriitor era – cel pu]in în societatea
româneasc\ – la apogeu. Lumea literar\ era
privit\ ca un spa]iu dorit, într-o epoc\ plin\ de
interdic]ii (s\ ne gândim numai ce victorie era
pentru neofi]i s\ p\trund\ la restaurantul Casei
Scriitorilor!). Breasla se bucura de prestigiu social
[i de un anumit respect din partea oficialit\]ii,
iar via]a literar\ avea, dincolo de constrângerile
nepl\cute ale sistemului totalitar, o consisten]\
intelectual\ de net\g\duit.

Ast\zi, atmosfera este cu totul alta. Via]a
literar\ este via]a unor marginali, într-o societate
dominat\ de bani [i de dorin]a de parvenire, iar
breasla, în cel mai bun caz, func]ioneaz\ ca o
cetate asediat\ din toate p\r]ile (inclusiv din
interior). Nu mai exist\, de fapt, cum scria Nicolae
Manolescu nu demult, o real\ atmosfer\ literar\,
în care s\ se dezbat\ teme [i subiecte de
interes intelectual. Metabolismul literaturii se
consum\ în atacuri la persoan\ [i în insulte
triviale, în mediul virtual. Tocmai genera]ia
optzeci, în partea ei substan]ial\ din punct de

vedere literar, c\reia îi apar]ine [i Ioan Gro[an,
a contribuit la eroziunea mitului Marelui Scriitor
[i la repudierea unor criterii care îl defineau:
în primul rând, a no]iunii de talent (considerat\
arbitrar\), dar [i a prestigiului social al scriitorului,
dac\ nu cumva [i a autonomiei literaturii fa]\
de societate. E de discutat, în acest context, dac\
ridicarea micilor întâmpl\ri din „cur]ile interioare”
sau din autobuzele cu naveti[ti la statutul de
evenimente epice s-a produs prin m\rirea
propor]iilor lor, de c\tre ochiul unui prozator-
demiurg, sau, dimpotriv\, prin „mic[orarea”
ochiului acestuia, pân\ la dimensiunea spiritual\
a „furnicilor umane” care îi populeaz\ nara]iunile.
Cum poetica postmodern\ nu crede în autori-
demiurgi, a[ înclina mai degrab\ spre a doua
variant\.

„Povestirile cu scriitori” care fac obiectul
celui de-al doilea volum al seriei Lumea ca literatur\
– nu [tiu dac\ vor mai urma altele, dup\ ce am

pariat c\ Gro[an va scrie al doilea volum din Un
om din Est m\ ab]in de la pronosticuri – atest\
din plin aceast\ schimbare de paradigm\. Dac\
în „c\r]ile cu scriitori” ale lui F\nu[ Neagu sau
Alex {tef\nescu personajele de prim-plan sunt
marii scriitori, la Gro[an, eroii sunt George }âra,
Paul Daian, bunicul autorului, arti[ti plastici ca
Adrian Popovici, Sava Stoianov, Mihai Olos,
Mircia Dumitrescu, precum [i colegii de genera]ie:
Ioan T. Morar, Radu G. }eposu, Ioan Buduca. 

Dar, de fapt, deosebirea principal\ const\
în aceea c\ nici unul dintre ace[ti scriitori [i
arti[ti nu este, la Gro[an, personajul principal
al nara]iunii, a[a cum erau [i la F\nu[ Neagu, [i
la Mircea Micu. Acest rol îi este rezervat autorului
însu[i, a c\rui perspectiv\ subiectiv\ e suveran\:
fapt care confirm\ o dat\ în plus c\,
trecând peste cele 30 de pagini de pasti[\
brebanian\ de la începutul romanului
Un om din Est, voca]ia lui Ioan Gro[an
este cea de (mare) povestitor, nu de
romancier.

Unele nara]iuni nici nu au, de
fapt, în distribu]ie un alt scriitor în
afara lui Gro[an însu[i, care, ba la
Costine[ti (la un concurs de Miss „Munc\,
tinere]e, frumuse]e”, în 1988), ba la
Izvorul Mure[ului (la o „tab\r\ de
instruire”), se dedubleaz\. O parte din
sine particip\ la acel circ grotesc, de
sorginte utecist\, în timp ce o alta
observ\ [i depoziteaz\ în memorie
automatismele, absurdul [i anomia.
Prozele din Lumea ca literatur\ nu

coboar\, îns\, pân\ în adâncurile grotescului
comunist, cum au f\cut-o, la timpul cuvenit, cele
ale lui Ion B\ie[u. E de semnalat la Gro[an ([i
nu doar în prozele de fa]\) o superficialitate
sprin]ar\, ca [i o remarcabil\ capacitate de a
se izola complet pe sine de lumea în care a
tr\it. {i care e construit\, în aceste rememor\ri
epice, pe principiul to]i o ap\ [i-un p\mânt. Se
cuvine f\cut\, totu[i, precizarea c\, spre deosebire
de al]i colegi de genera]ie, Gro[an nu a f\cut
compromisuri `n c\r]ile publicate `nainte de
1989.

Impresia de autenticitate, pe care o las\
talentul cu care prozatorul î[i însceneaz\ amintirile,
e, îns\, complet fals\. Ultimul deceniu comunist
nu a ar\tat deloc a paradis echivoc pentru copiii
teribili ai UTC-ului, nici a sistem de putere inept,
pe care oamenii inteligen]i îl puteau exploata
(vacan]e la munte sau la mare, deghizate în
„ac]iuni”, petreceri [i mese tov\r\[e[ti, escapade
erotice camuflate în „întreceri socialiste” [.a.)
f\r\ a se mânji.Titlul ciclului, Lumea ca literatur\,
e cât se poate de transparent: Ioan Gro[an face
aici literatur\, nu memorialistic\. Face, cu alte
cuvinte, un alt fel de caravan\ cinematografic\,
întins\ diacronic din anii 1960 – de când dateaz\
amintirile cu bunicul din Ro[ia de Seca[ ori cele
cu „erotica tractorist\” – pân\ în primii ani de
dup\ 1989, când prozatorul [i-a tr\it proasp\ta
clasicizare pe terasa Muzeului Literaturii.p rozele non-fictive din acest volum

au, de aceea, multe dintre caracteristicile
literaturii de fic]iune a lui Gro[an:

aceea[i dependen]\ de referent (sau, poate, în
cazul fic]iunii, incapacitate de crea]ie obiectiv\),
aceea[i cunoa[tere doar epidermic\ a altor
personaje în afara eului autor-narator-personaj,
o remarcabil\ abilitate combinatoric\ [i un control
al limbajului demn de un urma[ al lui Caragiale.
Nici nu m-a[ repezi – cum au f\cut unele insipide
teze de doctorat din anii 1990 – s\-l pun pe prozator
în paradigma unui John Barth sau Thomas
Pynchon, ci în cea a lui „nenea Iancu”. Ioan
Gro[an este, probabil, cel mai bun auditiv dintre
optzeci[ti [i cel care reitereaz\, azi, la modul cel
mai original, amestecul n\ucitor de sentimentalism
[i cinism ce define[te personalitatea artistic\
a lui Caragiale.

Proza din Lumea ca literatur\ nu trebuie,
zic eu, nici subestimat\, nici supraestimat\.
Se cite[te pe ner\suflate – nu vreau s\ par arogant,

dar am terminat-o într-o or\ [i jum\tate
– [i are toate virtu]ile unui text scris
de unul dintre cei mai talenta]i prozatori
români contemporani. Dar are o miz\
intelectual\ sc\zut\ [i, ca viziune
literar\ asupra lumii e dezam\gitoare
prin superficialitate: foarte mult\
tr\ire [i prea pu]in\ intelectualitate,
dincolo de cât\ îng\duie umorul
ocazional, foarte mult\ b\[c\lie [i
prea pu]in\ asumare, mai mult decât
permite (auto)ironia. Citind-o [i
amuzându-te, repet, nu te po]i opri
s\ exclami: ce p\cat c\ Gro[an nu scrie
(decât foarte rar) [i proz\ adev\rat\!

 R\zvan Voncu

proz\ 
de mic litraj

v ia]a literar\ este via]a
unor marginali, într-o
societate dominat\ de
bani [i de dorin]a de par-
venire.
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Ioan Gro[an, Lu-
mea ca literatur\.
Alte povestiri,
Editura Polirom,
Ia[i, 2017, 137 pag.



n num\rul de fa]\, care marcheaz\ jum\tatea acestui proiect
editorial sus]inut generos de România literar\, aloc\m câte
o pagin\ profilului edificiului numit „Arcul de Trimuf ” [i unei
c\r]i scrise de Oliver Jens Schmitt despre România în 100 de ani.
Altfel spus: punct\m câteva dintre liniile de for]\ ale pove[tii
unuia dintre cele mai cunoscute [i mai solare monumente publice
de la noi [i marc\m, printr-o cronic\ exact\, structura [i con]inutul
eseului cuiva „din afara” României, al cuiva care îns\ este un
foarte bun cunosc\tor al istoriei moderne [i contemporane a

]\rii noastre. De asemenea, nu e o întâmplare c\, în acela[i „pachet tematic”
în jurul c\ruia este construit acest dosar (nr. 6) de Centenar al Marii Unirii,
chiar în mijlocul acestuia, se reg\se[te un dialog cu profesorul Valentin
Naumescu, pe parcursul c\ruia a fost survolat raportul „centru-periferie”,
în care s-a mi[cat România în ultima sut\ de ani. {i în care va continua,
de altfel, s\ o fac\ în viitorul s\u – scurt, mediu, lung. 

Toate aceste trei unghiuri – [i nu numai ele, desigur – trebuie s\ fie
puse la masa discu]iei atunci când vrem s\ în]elegem mai mult. Tema
triumfului este vital\ pentru istoria unei ]\ri, iar arhitectura formelor
de triumf ale unei ]\ri care a fost prins\, de multe ori, în r\scruci ale istoriei
asigur\ o literatur\ foarte bogat\. Apoi, o ]ar\ este ceea ce spun oficialii
s\i c\ este – România nu face excep]ie –, este [i suma faptelor [i a deciziilor
mici [i majore din istoria sa, dar poate fi [i ceea ce, de la distan]\
(aceasta fiind, uneori, o pozi]ie de observare privilegiat\), se spune despre
ea c\ ar fi. În plus, privirea celui care nu este în interior, dac\ este exersat\

cu bun\-credin]\ [i cu respect pentru fapte, poate fi, luându-se act de
ea, [i un bun instrument de calibrare al percep]iei de sine. Nu în ultimul
rând, ca s\ [tim cine suntem [i de unde vine istoria noastr\ este de preferat
s\ accept\m c\ suntem unde suntem – [i, în acest sens, de o discu]ie despre
condi]a esen]ial\ geo-politic\ a României  nu se poate face abstrac]ie. 

Nu numai la periferie, dar chiar [i în centru (oricare ar fi el),
construc]iile identitare nu cunosc, mereu, o aceea[i formul\ de coeziune,
o singur\ structur\ [i la aceia[i parametri. Exist\ numero[i factori care
determin\ ca acestea s\ fie uneori mai slabe, alteori mai legate. Religia
[i formulele sale institu]ionalizate apar, cu mare frecven]\, atunci când
discu]ia ajunge aici – la ce anume leag\, ce anume poate lega o comunitate,
un popor. Punctual, pentru România, cre[tinismul – mai ales cel de rit
ortodox, dar [i în formulele sale greco-catolic [i romano-catolic – reprezint\
o pies\ important\ a discu]iei despre unire/unificare/unitate. Este o
discu]ie care nu este închis\, care are înc\ multe necunoscute [i zone de
penumbr\. În România literar\, în dosarul despre Centenarul
Marii Uniri chiar începem cu ea, imediat în pagina a doua a acestui num\r.

Sunt [i alte discu]ii, legate de tematica Marii Uniri, pe care este
bine s\ nu ni le refuz\m. Bun\oar\, o discu]ie despre oameni excep]ionali
ai acestui proces. O discu]ie calm\, cu argumente, cu idei limpezite. A[a
cum am f\cut pân\ acum în cadrul fiec\rui dosar tematic despre Marea
Unire [i a[a cum vom continua s\ o facem [i în cea de-a doua jum\tate a
acestui proiect editorial. (Red.)
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Triumf?

`
1 Decembrie 1918: Familia Regal\ trece pe sub Arcul de Triumf de pe Calea Victoriei



2 up\ 1989, la fel ca [i imediat
dup\ 1 decembrie 1918, mul]i
români au fost preocupa]i
de problema dezbin\rii religioase,
întrebându-se dac\ nu cumva
separarea lor în mai multe
Biserici ar putea fi mai u[or
exploatat\ de du[manii interni

[i externi. Discu]iile în jurul unific\rii Bisericilor
române[ti reprezint\ o tem\ important\ [i
pasionant\ pentru istorici, precum [i pentru
publicul larg, cu atât mai mult cu cât a fost un
subiect grav compromis de multe ori prin abord\ri
partizane, p\tima[e [i confesionaliste. Tema este
foarte vast\ [i din acest motiv vom aborda aici
aspectele care ni se par cele mai relevante: impactul
proiectului de unificare religioas\ propus de
arhiepiscopul romano-catolic RaymundNetzhammer
în 1918; discu]iile în jurul unirii Bisericilor din
perioada 1918-1920 (cu actori ecleziastici precum
Nicolae B\lan, profesor la Academia Teologic\
de la Sibiu [i  viitor mitropolit  ortodox),
precum [i polemicile care au urmat, generate în
principal de dezbaterile privind textul constitu]ional,
proiectul privind legea cultelor, Concordatul cu
Vaticanul. 

Unitatea na]ional\ [i unirea bisericeasc\ 

Unirea politic\ de la 1 decembrie 1918 a
tuturor provinciilor române[ti a creat a[tept\ri
în medii diverse inclusiv în ceea ce prive[te
realizarea într-un orizont de timp rezonabil a
unit\]ii religioase, a unei reîntregiri spirituale
care – într-o form\ sau alta – s\ îi aduc\ împreun\
pe românii de confesiuni diferite, în principal
pe ortodoc[i [i greco-catolici. Curentul unionist
p\rea s\ fie dominant, mai ales în zona confesiunii
majoritare, ortodoxe, dar astfel de planuri de
unitate au fost formulate [i în spa]iul greco-
catolic. Cu toate acestea, modalit\]ile efective
de realizare a reîntregirii religioase erau diferite,
uneori diametral opuse. În plus, de cele mai multe
ori aceast\ imaginat\ reîntregire ignora sau
m\car neglija realitatea r\spândirii cultelor
neoprotestante/evanghelice, precum [i existen]a
românilor romano-catolici. Trecutul recent sau
mai îndep\rtat era sursa unor numeroase obstacole;
în Vechiul Regat se poate spune c\ în general
comunit\]ile greco-catolice ardelene fuseser\
discriminate, la Bucure[ti ob]inând o parohie [i
un loca[ de cult adecvat (Biserica Sfântul
Vasile din str. Polon\) abia în anul 1909 [i înc\
cu sprijinul decisiv al Arhiepiscopiei romano-
catolice prin implicarea lui Raymund Netzhammer.
În plus, chiar pozi]iile [i atitudinile acestui prelat
latin au reprezentat sursa unor animozit\]i,
inclusiv între cele dou\ Biserici române[ti
(Ortodox\ [i Greco-Catolic\). 

Raymund Netzhammer sau proiectul
catolic de unificare religioas\ a românilor 

Episcopul Raymund Netzhammer – de
origine german\, prestigios istoric al cre[tinismului
timpuriu, inclusiv daco-roman – a fost acuzat
dup\ 1918 de colabora]ionism cu Puterile Centrale,
mai precis cu autorit\]ile militare de ocupa]ie,
în timpul Primului R\zboi Mondial. Prelatul
romano-catolic fusese îns\ [i la originea unor
proiecte de unificare religioas\ cu implicare
austro-ungar\ [i în beneficiul Bisericii romane.
Acest fapt a constituit un alt obstacol în calea
apropierii mai accentuate de Vatican a ortodoxiei
române[ti, dup\ decembrie 1918. O schi]\ a unui
plan de unitate se reg\sea [i în Memoriul adresat
la 27 ianuarie 1918 de monseniorul Netzhammer
contelui Ottokar Czernin, ministru de Externe
austro-ungar (Raymund Netzhammer, Arhiepiscop
în România, ed. Ion Dumitriu-Snagov, Bucure[ti,
1993, pp. 9-10). Dup\ noiembrie 1918 arhiepiscopul
a fost confruntat cu numeroase critici, în spa]iul
românesc cerându-i-se demiterea din scaun. A
[i fost nevoit s\ se retrag\ în 1924. În Memoriul
din ianuarie 1918 Netzhammer formula dorin]ele
[i cererile fa]\ de noua orânduire din România,
care ar fi trebuit adresate guvernului român la
tratativele de pace. Prelatul catolic solicita inclusiv
ca „o deosebit\ aten]ie [s\ fie] acordat\ uni]ilor“
[i continua cu precizarea c\: „În Bucure[ti tr\iesc

peste 7000 de români uni]i (greco-catolici) din
Ardeal. Ei se consider\ ortodoc[i [i sunt favoriza]i
de guvernul român. Când le-am cl\dit, în 1909,
românilor uni]i din Bucure[ti o biseric\ proprie
(Sfântul Vasile) [i am dotat-o cu cele trebuincioase,
am fost aspru criticat de c\tre prim-ministrul
[Ion I.C.]Br\tianu, care îmi repro[a c\ prin asta
vreau s\ bat o «pan\» în na]iunea român\. Statul
trebuie s\-i recunoasc\ pe românii uni]i ca diferi]i
de românii ortodoc[i [i s\ le permit\ s\-[i
construiasc\ în ora[ele mai mari din România
biserici proprii sau s\ cumpere din cele existente
[i s\ le asigure cu duhovnici proprii“. Concluzia

era aceea c\: „Monarhia austro-ungar\ trebuie
s\ acorde mai mult\ aten]ie românilor uni]i“,
pentru c\ ei „nu trebuie s\ uite patria lor str\mo[easc\
din Ungaria [i [nu trebuie] s\ se afunde total
în regatul român ortodox [i s\ se uneasc\ prin
religia lor“ (ibid., p. 288). 

În perioada interbelic\, în toiul luptelor
interconfesionale, greco-catolicilor li se va contesta
fidelitatea [i loialitatea fa]\ de na]iunea român\,
fa]\ de statul român inclusiv pentru c\, între
altele, fuseser\ cuprin[i în astfel de planuri care
– la timpul lor – aveau [i o pronun]at\ dimensiune
geopolitic\. Ortodoxia rus\ era identificat\ drept
du[man al monarhiei habsburgice, iar apartenen]a
majorit\]ii românilor la credin]a R\s\ritului era
v\zut\ ca un impediment major, ba chiar ca
un pericol pentru „uni]ii din România [care]
trebuie proteja]i împotriva ortodoxismului“.
Acela[i arhiepiscop de Bucure[ti aprecia c\: „De
vreme ce ortodoxismul [ortodoxia]prejudiciaz\
monarhia habsburgic\, aceasta ar trebui s\
limiteze influen]a lui. Teoretic, unirea Bisericii
Ortodoxe cu cea Roman\ nu ar constitui mari
dificult\]i, fiindc\ ambele Biserici au aceea[i
baz\ dogmatic\. Singura deosebire dogmatic\
ar fi recunoa[terea episcopului din Roma ca
putere suprem\ a Bisericii [i loc]iitorul lui Cristos
pe p\mânt. Ortodoc[ii nu ar accepta aceast\

dogm\“ (ibid., p. 289). Îns\ Netzhammer era
optimist, întrucât identifica motive politice care
ar face din unire ceva fezabil dac\ s-ar recurge
la concesii, cum ar fi recunoa[terea importan]ei
ortodoc[ilor, prin acordarea de mari libert\]i –
pân\ la independen]\ – pe modelul celor date
Bisericii Române Unite. Prelatul catolic î[i întemeia
optimismul pe situa]ia precar\ a Bisericii Ortodoxe
[i pe iluzia c\ cei mai ilu[tri oameni de stat români
ar întrez\ri o solu]ie de salvare din partea Sfântului
Scaun, prin intermediul Austriei (având în minte
[i puterea precedentului – Unirea cu Roma de la
1700). 

Raymund Netzhammer folosea termeni
imperativi, intrând în logica r\zboiului, a existen]ei
unui înving\tor care ar trebui s\-[i impun\
condi]iile [i în privin]a unific\rii religioase.
Pentru mul]i ortodoc[i invocarea unirii de la
1697-1701 era inacceptabil\, la fel ca [i men]ionarea
subordon\rii fa]\ de ortodoxia rus\, iar faptul
c\ un asemenea model de unire ecleziastic\ –
considerat\ o mostr\ de „papism prozelitic“ –
fusese inclus în planul imaginat de Netzhammer
(sau, ulterior, de al]i clerici [i teologi romano-
catolici) nu avea cum s\ încurajeze prea mult o
apropiere. Dup\ 1918, odat\ cu revenirea în
Capital\ a autorit\]ilor române refugiate la Ia[i,
Netzhammer a intrat serios în aten]ia Siguran]ei,
fiind socotit suspect, la fel ca [i acei greco-catolici
care i-ar fi împ\rt\[it opiniile. Eticheta de
„propagand\ catolic\“ a devenit ceva infamant,
aproape un delict, fiind extins\ spre o varietate
de manifest\ri religioase. 

Alba Iulia, 1 decembrie 1918: îmbr\]i[area
celor doi episcopi, Iuliu Hossu [i Miron
Cristea 

Perioada care a urmat dup\ încheierea
Marelui R\zboi în noiembrie 1918 nu a stat sub
semnul apropierii religioase, ci mai degrab\ al
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[i problematica re`ntregirii 
religioase a românilor
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polemicii.  Ini]ial,  premisele înfr\]irii  [i
unit\]ii erau dintre cele mai favorabile. Momentul
1 decembrie 1918 de la Alba Iulia i-a g\sit
al\turi pe episcopii ortodoc[i [i greco-catolici,
în principal pe Iuliu Hossu [i Miron Cristea,
arhiereii celor dou\ confesiuni, care s-au îmbr\]i[at
în v\zul mul]imii alc\tuite din credinci[i [i preo]i
ortodoc[i [i greco-catolici înfr\]i]i – cum s-a spus
în epoc\ – „sub sfânta cruce [i sub cutele tricolorului
na]ional“. Cei doi episcopi [i-au asumat atunci
celebrele cuvinte: „Pe cum ne vede]i azi îmbr\]i[a]i
fr\]e[te, a[a s\ r\mân\ îmbr\]i[a]i pe veci to]i
fra]ii români“. Problema unirii biserice[ti a fost
ridicat\ în mod timid [i în timpul Adun\rii de la
Alba Iulia, atunci când cineva, în timpul discu]iilor
din Sala Unirii, a declarat: „iar\ noi (ortodoc[i
[i uni]i) s\ ne unim“. În urm\toarele zile cei
doi ierarhi au f\cut parte din delega]ia transilvan\
care a mers la Bucure[ti cu actele Unirii de la
Alba Iulia. Aparen]a de consens [i în]elegere a
poten]at speran]a unei apropieri [i mai accentuate
între cele dou\ Biserici. Dar înainte de o unificare
între ortodoc[i [i greco-catolici a fost nevoie atât
de o coagulare între ortodoxia din Vechiul Regat
[i structurile institu]ionale ortodoxe din noile
provincii, Transilvania, Maramure[, Cri[ana,
Banat, Bucovina, Basarabia (având fiecare o
organizare specific\, uneori diferit\), cât [i de o
identificare a unui loc cât mai potrivit pentru
importanta Biseric\ greco-catolic\ în noua
arhitectur\ legal\ [i constitu]ional\ a României
întregite. Mai ales retrospectiv, în scrierile istorice
dominate de confesionalism, s-a invocat faptul
c\ la momentul 1918-1919 atât Biserica Român\
Unit\, cât [i Biserica Ortodox\ Român\ erau
lipsite de un conduc\tor spiritual, de un mitropolit/sau
mitropolit primat [i c\ atunci, imediat dup\
Marea Unire, s-ar fi pierdut o ocazie important\
în ceea ce prive[te cauza reîntregirii religioase.
Numai c\, realist vorbind, o unificare institu]ional\
era greu, dac\ nu imposibil de realizat f\r\ ca
una dintre p\r]i s\ fac\ majore concesii. 

Mitropolitul Nicolae B\lan [i înr\ut\]irea
rela]iilor dintre ortodoc[i [i greco-catolici

Un foarte fervent sus]in\tor al reîntregirii
religioase a fost dr. Nicolae B\lan, care va deveni
în 1920 mitropolit ortodox al Ardealului. Ini]ial
a f\cut-o în termeni plini de civilitate pentru
ca ulterior s\-[i asume un militantism polemic
[i violent care a generat o reac]ie de ap\rare
din partea reprezentan]ilor greco-catolici (în
frunte cu Vasile Suciu, confirmat [i el mitropolit
unit de Blaj, [i episcopul Iuliu Hossu). Atunci
când a vorbit la congresul preo]imii unite de la
Cluj din 14-16 mai 1919, Nicolae B\lan propunea
„s\ ne nizuim ca [i în viitor s\ ne sprijinim
prin bun\ [i armonioas\ conlucrare, pentru c\
to]i alerg\m dup\ acela[i ideal“, accentuând
necesitatea apropierii între preo]imea unit\ [i
cea neunit\ (ortodox\), apropiere „ale c\rei
începuturi s-ar putea face într-un congres mixt“
(„Unirea”, nr. 103, 20 mai 1919, p. 2). Acest congres
nu s-a realizat îns\, iar cele dou\ Biserici [i-au
continuat organizarea [i existen]a separat\, de[i
în principiu mul]i clerici [i mireni din ambele
confesiuni acceptau ideea c\ trebuie f\cu]i
pa[i pe calea unit\]ii suflete[ti, spirituale, a
românilor. De altfel, sintagma unitate sufleteasc\
a fost folosit\ de pr. prof. N. Popescu la acela[i
sus-amintit congres de la Cluj (ibid.), îns\
reprezentan]ii celor dou\ Biserici aveau o în]elegere
diferit\ în ceea ce prive[te semnifica]ia conceptului
[i modul efectiv de realizare a unei astfel de
unit\]i. Cea mai mare parte a clerului greco-
catolic era ata[at\ de leg\turile spirituale [i
dogmatice cu Roma [i nu în]elegea s\ renun]e
la ele. 

Pe de alt\ parte, [i autorit\]ile României
întregite c\utau s\ stabileasc\ rela]ii apropiate
cu Vaticanul. În 1920-1921, mai ales, au ie[it la
suprafa]\ dispute legate de informa]iile privind
negocierea [i semnarea unui Concordat între
România [i Sfântul Scaun (în iunie 1920 se
stabiliser\ rela]ii diplomatice cu Vaticanul).
Ap\reau în prim-plan mai vechi prejudec\]i
anticatolice, antivaticane, antimaghiare, iar
greco-catolicii – care nu doreau s\ abandoneze
loialitatea fa]\ de Sfântul Scaun [i sprijineau

ideea încheierii unui Concordat – au fost asocia]i
cu o cauz\ str\in\. Au urmat mobiliz\ri retorice,
precum [i mi[c\ri peti]ionare atât în rândul
ortodoc[ilor, cât [i al greco-catolicilor, realit\]i
care au scos în eviden]\ o dat\ în plus divergen]ele.
În plus, trecerea unor parohii greco-catolice la
Biserica Ortodox\ Român\, proces încurajat [i
de o parte a ierarhiei ortodoxe, a poten]at starea
de tensiune, iar serb\rile legate de încoronarea
Regelui Ferdinand [i a Reginei Maria (de la 15
octombrie 1922) au fost un alt motiv de recriminare
între reprezentan]ii celor dou\ Biserici. La fel,
discu]iile în jurul textului constitu]ional au
prelungit [i ele diferen]ele de opinii. În cele

din urm\ s-a ajuns la un compromis în ceea ce
prive[te rolul [i locul celor dou\ Biserici în legea
fundamental\, v\dit la art. 22 al Constitu]iei din
1923 care preciza c\ BOR este Biserica dominant\,
iar cea Greco-Catolic\ are întâietate fa]\ de
celelalte culte; în plus Biserica Ortodox\ [i cea
Român\ Unit\ erau proclamate „Biserici române[ti“. 

Legea cultelor [i Concordatul 

Cum am anticipat, rela]iile dintre cele
dou\ Biserici [i implicit discu]iile privind o
eventual\ unificare religioas\ au fost influen]ate
semnificativ [i de raporturile României cu actori
externi, îndeosebi Sfântul Scaun. Negocierile
privind semnarea Concordatului au continuat
[i dup\ 1921, acordul bilateral dintre România [i
Vatican fiind semnat la 10 mai 1927, îns\ f\r\ a
fi ratificat. Numero[i clerici, teologi [i ierarhi
ortodoc[i au luat o pozi]ie extrem de critic\ fa]\
de Concordat, iar polemica a continuat fiind
legat\ [i de discutarea la începutul anului 1928
a proiectului de lege privind regimul general al
cultelor; luptele confesionale s-au purtat îndeosebi
în jurul articolului 45 care reglementa rela]iile
dintre culte [i soarta averii parohiilor p\r\site
de credincio[ii unui cult (Constantin Schifirne],
„Biseric\, stat [i na]iune“, studiu introductiv la
Biserica noastr\ [i cultele minoritare. Marea
discu]ie parlamentar\ în jurul legei cultelor,
Editura Albatros, Bucure[ti, 2000, p. ix). Includerea
articolului p\rea s\ fie [i o compensare a Bisericii
Ortodoxe, dup\ momentul semn\rii Concordatului,
în sensul c\ el permitea Bisericii majoritare s\
înglobeze în patrimoniul s\u averile parohiilor
unite care ar fi fost abandonate de credincio[ii
reîntor[i la ortodoxie. Era într-un fel, din partea
ortodox\, o recunoa[tere a e[ecului înf\ptuirii
reîntregirii religioase pe calea negocierilor cu
episcopatul Bisericii-surori [i o consacrare a unei
ofensive – perceput\ de episcopii uni]i ca prozelit\
– de „recuperare“ pe alte c\i a „turmei“ greco-
catolice. Totul a degenerat, mai ales în lunile
februarie-martie 1928, inclusiv în lupte de strad\,
astfel  încât se poate spune c\, la nici un
deceniu de la realizarea unit\]ii politice, reîntregirea
religioas\ devenea o ]int\ îndep\rtat\, poate
chiar utopic\, în condi]ii de libertate [i pluralism.
La 1928 nu numai c\ reîntregirea spiritual\ nu
era aproape, ci s-a putut vorbi, în condi]iile
tulbur\rilor de strad\, de un pericol pentru
unitatea statal\, jandarmii fiind mobiliza]i în

mai multe ora[e transilvane în principal
pentru a stopa a[a-numite agita]ii din partea
greco-catolicilor. 

Un fals punct de reper, 27 februarie 1939

Istoriografia ortodox\ a ignorat în perioada
comunist\ aceast\ dimensiune conflictual\, ba
chiar a invocat iminen]a unific\rii, în special
dup\ 27 februarie 1939, momentul întrunirii de
la Alba Iulia care i-a reunit pe ierarhii din Ardeal
ai celor dou\ Biserici (mitropolitul Nicolae B\lan
[i mitropolitul Alexandru Nicolescu) în fa]a a
zeci de mii de români. Aceast\ linie istoriografic\
de interpretare pretindea c\ doar izbucnirea
r\zboiului mondial ar fi împiedicat realizarea
unit\]ii religioase. Este, de fapt, un fals istoriografic.
În realitate, la 27 februarie 1939 s-a celebrat
împlinirea unui an de la adoptarea Constitu]iei
carliste, act ce consacra juridic dictatura regal\.
Departe de spiritul cre[tin propriu-zis, multe
discursuri au v\dit derapaje na]ionaliste, xenofobe,
chiar antisemite – vizibile îndeosebi la mitropolitul
Nicolae B\lan. Dar dincolo de toate, discursurile
ambilor mitropoli]i erau o validare a regimului
autoritar al lui Carol al II-lea [i o delimitare de
democra]ia liberal\, parlamentar\ (vezi „Marea
Adunare Na]ional\ dela Alba Iulia pentru aniversarea
unui an de la promulgarea Nouii Constitu]ii“, în
„Universul”, an. 36, miercuri, 1 martie 1939, p. 13).
Doar în plan secund, foarte vag, exista sugestia
unei viitoare reîntregiri spirituale, iar aceast\
unificare nici m\car nu era preconizat\ în
discursurile principale de la Alba Iulia, ci vehiculat\
de comentatorii (îndeosebi ortodoc[i) ai evenimentului. 

De[i realizarea unit\]ii politice a românilor,
precum [i lupta comun\ pentru cauza reîntregirii
na]ionale au putut crea speran]e [i în ceea ce
prive[te înf\ptuirea unei unific\ri spirituale,
biserice[ti, în fapt, la numai un deceniu de la
1918, aceast\ contopire p\rea de nerealizat în
condi]ii de libertate. Ea avea s\ se realizeze peste
dou\ decenii, în 1948, cu metode poli]iene[ti
de inspira]ie stalinist\ [i copiind modelul sovietic
aplicat în 1946 Bisericii Greco-Catolice din Gali]ia
(Ucraina). Îns\ anumite [ubreziri ale Bisericii
Române Unite – sub form\ de prevederi normative
– fuseser\ sugerate, de fapt, înc\ din anii 1920.
Lec]ia acestor fr\mânt\ri în jurul unific\rii
biserice[ti, cu deznod\mântul funest din 1948,
este aceea c\ o unitate ecleziastic\ între fra]i,
care s\ reziste [i s\ fie relevant\ spiritual, este
reîntregirea realizat\ prin bun\ în]elegere,
excluzând interferen]ele statului; pe scurt,
este unirea religioas\ f\cut\ prin dialog [i
îmbr\]i[are, dar nu una care s\ sufoce, ci una
fr\]easc\, a[a cum a fost [i cea de la 1 decembrie
1918 de la Alba Iulia. 

Episcopul Iuliu Hossu a evocat astfel
momentul ce a urmat cuvânt\rii sale de la Alba
Iulia, la 1 decembrie 1918, în fa]a celor 100 000
de români: „Atunci m-am îmbr\]i[at cu
Prea Sfin]ia Sa dr. Miron Cristea, episcop de
Caransebe[, în fa]a mul]imilor entuziasmate,
care aclamau [i plângeau de bucurie“. P.S.
Sa a ad\ugat cuvintele: „Pe cum ne vede]i
azi îmbr\]i[a]i fr\]e[te, a[a s\ r\mân\ îmbr\]i[a]i,
pe veci, to]i fra]ii români!“

Problema unirii biserice[ti a fost
ridicat\ în mod timid [i cu ocazia Adun\rii
de la Alba Iulia atunci când cineva, în timpul
discu]iilor din Sala Unirii, a propus: „iar\
noi (ortodoc[i [i uni]i) s\ ne unim“. Comunitatea
de rit [i de trecut na]ional erau puncte comune
care înlesneau apropierea între ortodoc[i [i
greco-catolici. „În tren, de la Alba Iulia
spre cas\, mul]i [participan]i la adunarea
na]ional\ de la 1 decembrie 1918] nici n-au
vorbit despre altceva decât despre unirea
religioas\“ (Biserica Român\ Unit\. Dou\
sute cincizeci de ani de istorie, Edit. Via]a
Cre[tin\, Cluj-Napoca, 1998, p. 184). 

Episcopul
Iuliu Hossu
al\turi de
episcopul
Miron Cristea
[i al]i trei
frunta[i
ardeleni



Cristian PP\tr\[coniu: AAm ffost lla pperiferie
[i aacum 1100 dde aani? EEste aacesta oo ccondi]ie ppen-
tru RRomânia –– ccondi]ia pperiferic\ –– aaflat\ îîn
imediata vvecin\tate aa uunei ffatalit\]i?

Valentin NNaumescu: La prima parte a
întreb\rii, r\spunsul este evident da. Sigur c\
România întregit\ ap\rea la intersec]ia a trei lumi
cu etosuri fundamental diferite (central-european\,
ruseasc\ [i otoman\), cu spa]iile de influen]\
culturale aferente, dar în acela[i timp la periferia
fiec\reia dintre ele. Patru imperii se pr\bu[eau
la sf`r[itul Marelui R\zboi: Germania, Austro-
Ungaria, Imperiul }arist [i Imperiul Otoman,
cre`nd un vid de autoritate politico-administrativ\
[i de legitimitate în întreaga regiune, de care au
profitat la Conferin]a de Pace de la Paris (1919-
1920) România [i alte state na]ionale mici [i mijlocii,
din Europa Central\ [i de Sud-Est. La a doua parte
a întreb\rii, a[ nuan]a pu]in – condi]ia periferic\
nu este neap\rat „vecin\ cu fatalitatea“. Poate fi
a[a cum spune]i, [i s-a dovedit într-adev\r o
condi]ie aspr\ de multe ori, dup\ cum periferia
poate aduce [i oportunit\]i neb\nuite în istoria
unei na]iuni. Depinde cum este jucat\, politic [i
strategic, „cartea periferiei“. Finlanda, de pild\,
este tot o periferie. {i pentru finlandezi plasarea
pe o linie de clivaj a Europei a fost de multe ori în
istorie periculoas\, dar p`n\ la urm\ au intrat
pe un extraordinar drum al dezvolt\rii durabile
[i au [tiut chiar s\ profite de pe urma pozi]iei
excentrice.

C.P.: ÎÎn aalt\ oordine dde iidei, pperiferia nnu
poate eexista ff\r\ CCentru. SSau ff\r\ ccentre. ÎÎn 1100
de aani, aare RRomânia nnoroc îîn rraport ccu CCentrul
sau mmai ddegrab\ nnu?

V.N.: {i dup\ 1918, ca [i înainte, via]a
românilor a fost destul de mult influen]at\ de
rela]ionarea ]\rii cu Centrele de putere de la Vest
[i de la Est. Nu e vorba numai de noi, la fel [i via]a
polonezilor, a balticilor, ungurilor sau bulgarilor.
{i nu m\ refer aici doar la alian]e militare [i
r\zboaie, adic\ la dimensiunea „hard“ (cele dou\
R\zboaie Mondiale [i R\zboiul Rece), ci la influen]e
substan]iale, pe toate palierele „soft“ de analiz\:
economic, social, cultural, educa]ional etc. În
general, se accept\ asump]ia c\ influen]a centrelor
de putere occidentale a fost pozitiv\, dup\ cum
perioadele în care au predominat domina]ia [i
influen]a dinspre R\s\rit au avut un impact
profund nefavorabil asupra României. Ceea ce
cred c\ a fost [i este esen]ial e c\ România a
avut mereu o societate majoritar pro-occidental\
(francofil\, anglofil\, germanofil\ sau americanofil\),
chiar [i în timpul comunismului, de[i ni se impusese
cu for]a un regim cu orientare opus\. Niciodat\
în istoria modern\ nu a existat îns\ la baza
societ\]ii, în România, o mas\ critic\ orientat\
spre Rusia.

C.P.: CCum ee lla 11918 pperiferia îîn
care ee pplasat\ RRomânia? {{i ccum ee
Centrul? CCe ffel dde ggeometrii vvari-
abile ssunt aatunci, îîntr-oo eepoc\ îîn
care ttimpul ppolitic, iistoric mmerg
adesea îîn aaccelera]ie?

V.N.: România întregit\ a
ap\rut într-un mediu regional relativ
ostil [i resentimentar. Practic, niciunul
dintre vecinii României nu era un
prieten de încredere al Bucure[tiului,
din varii motive, cel mai adesea din
cauza disputelor teritoriale din epoca
destr\m\rii imperiilor. Pe de alt\ parte,
România era totu[i cel mai mare stat
din sudul Europei Centrale, adic\, dac\
accept\m termenul, o putere regional\
cu o economie în cre[tere, de care Marile
Puteri ]ineau cont, într-o anumit\ m\sur\.
Regiunea din care facem parte a avut într-adev\r
o geometrie variabil\ [i o dinamic\ a percep]iei
interna]ionale extrem de fluid\: am pornit în 1918
ca „]ar\ balcanic\“ (a[a am fost v\zu]i la Conferin]a
de Pace de la Paris), dup\ 1945 eram deja în „Europa
de Est“ (conform în]elegerilor între Puterile Aliate,
care au divizat continentul), iar ast\zi, dup\
extinderea NATO [i UE, suntem în „Europa
Central\“. S\ ne g`ndim c\, p`n\ în 1989, „Europa
de Est“ începea la Zidul Berlinului, iar ast\zi
„Europa Central\“ (Occidentul) se termin\ pe
Prut. Este o înaintare geopolitic\ de vreo 1500 de
kilometri a Vestului spre Est, c\ruia nu putem
dec`t s\ îi fim recunosc\tori. Dar, oricum am
lua lucrurile, tot la periferie am r\mas. 

C.P.: EExist\, ppe dde aalt\ pparte, mmai mmulte
periferii –– ee uun lloc ccomun. UUna [[i aaceea[i ]]ar\
trece, dde-aa llungul iistoriei ssale, pprin mmai mmulte
feluri dde pperiferii. CCare ssunt, ddin uunghiul ddvs.
de vvedere, nnotele ccele mmai ttari aale pperiferiilor
României ddin uultima ssut\ dde aani?

V.N.: Spuneam c\ România a fost [i a r\mas
o periferie. Fie periferia estic\ a Vestului, fie
periferia vestic\ a Estului. Tot timpul ceva se
termina [i ceva începea în România. În timpul
comunismului, la vest de noi, Tito scosese Iugoslavia
din blocul sateli]ilor Moscovei, opt`nd pentru
mi[carea de nealiniere, deci putem spune c\
România f\cea parte din periferia vestic\ a Pactului
de la Var[ovia.
Dincolo
d e

Timi[oara, se
ie[ea practic din lag\rul socialist. Acum, Occidentul
se termin\ pe Prut. Ce poate fi mai sugestiv dec`t
asocierea în timp a celor dou\ ipostaze ale periferiei
geopolitice din ultima sut\ de ani? În alt\
ordine de idei, am trecut succesiv de la statutul
de periferie a imperiilor la cel de periferie economic\,
industrial\, cultural\, tehnologic\. Toat\
istoria noastr\ a fost o încercare de a fugi de
statutul de marginali ai Europei, de a rela]iona

cu Centrele de putere ale Occidentului, precum
[i o permanent\ c\utare a garan]iilor de securitate.
Uneori ne-am f\cut iluzii în aceast\ privin]\,
alteori am fost mai reali[ti. 

C.P.: CCe fface uun sstat ccare ee „la pperiferie“
în cchestiunile ddependen]ei [[i iindependen]ei?
Teoretic [[i, ppentru ccazul RRomâniei, iinclusiv
practic?

V.N.: Un stat periferic încheie alian]e, dac\
are posibilitatea s\ o fac\. Asta a f\cut [i România
tot timpul. Unele fericite, altele nefericite. E greu
s\ supravie]uie[ti [i s\ te dezvol]i cu statut de
neutralitate, în afara structurilor politice, economice
[i militare integrate, dac\ e[ti pe o falie. Privi]i la
Ucraina [i Republica Moldova, state cu neutralitatea
inclus\ în Constitu]ie, [i ve]i în]elege capcana
neutralit\]ii unui stat periferic. Neutralitatea
în acest caz înseamn\ de fapt „buffer zone“, zon\

tampon, zon\ de ciocnire, cum e mai r\u adic\,
f\r\ s\ apar]ii cu adev\rat niciunui sistem.

Nu po]i fi o Elve]ie la marginea imperiilor
care se du[m\nesc. Nu e vorba de

dependen]\ versus independen]\, ci
de op]iuni strategice clare [i ferme
[i de integrarea în alian]e pe care s\
te po]i bizui [i care, la r`ndul lor, s\
aib\ încredere în tine. Cel mai
periculos în zona în care ne afl\m
noi este s\ r\m`i pe dinafar\.  

C.P.: CCe îîi eeste iinterzis ss\
fac\ îîn aaceast\ pprivin]\?

V.N.:S\ î[i piard\ credibilitatea
în cadrul alian]ei sau Clubului
respectiv. Asta este dezastruos.

Dac\ un stat periferic face lucruri
care nu mai sunt conforme cu valorile

[i practicile organiza]iei la care a
aderat, risc\ s\ piard\ încrederea

Marilor Puteri pe care se sprijin\
organiza]iile respective. În cazul nostru,

este vorba bineîn]eles de NATO [i Uniunea
European\. De aceea vorbim acum at`t de

mult de nevoia de predictibilitate, at`t în politica
extern\ c`t [i în politicile interne. Adic\ exact de
ceea ce nu face coali]ia aflat\ la putere la Bucure[ti. 

C.P.: {{ti]i cc\ aa ccirculat, aacum vvreo ddou\-
trei ddecenii, iideea cc\ aar ffi bbine ddac\ RRomânia ss-aar
preocupa ss\ ffie uun ffel dde „Elve]ie aa EEstului“. OO
copil\rie? OO uutopie // lla pperiferie –– cca ss\ ffac oo rrim\?

V.N.: Exact, o utopie. Doar o parte a liderilor
politici din Ucraina [i Republica Moldova au mai
crezut în „cartea neutralit\]ii“, care s-a dovedit
perdant\. De fapt, celor dou\ foste republici
sovietice nici nu li s-a oferit vreodat\ [ansa
unei integr\ri reale în spa]iul occidental, în caz
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c\ au existat perioade c`nd majorit\]i ale cet\]enilor lor chiar au dorit
aderarea la UE sau la NATO. Din fericire, pentru România a existat o
mic\ fereastr\ de oportunitate, în anii 2000, prin care am reu[it s\ ne
strecur\m în lumea occidental\. Dac\ ne uit\m în jurul nostru, la
vecinele Ucraina sau Serbia, vom în]elege c`t de noroco[i am fost.

C.P.: EExist\, cce ccrede]i, vvirtu]i aale pperiferiei? DDac\ dda, ee ssuficient cca
aceste vvirtu]i ss\ eexiste îîn ssine ssau ee nnevoie cca [[i aaceia ccare ssunt lla pperiferie
s\ [[tie ss\ lle cciteasc\ [[i ss\ ffie ppro-aactivi?

V.N.: Periferia în sine nu este nici virtuoas\, nici p\c\toas\. Este o
condi]ie dat\, la fel cum e climatul sau altitudinea zonei
în care locuie[ti, condi]ie pe care trebuie s\ o asumi ca
atare, încerc`nd s\-i minimizezi riscurile [i s\-i maximizezi
oportunit\]ile, at`tea c`te sunt. În general, cei care tr\iesc
în medii vitrege î[i dezvolt\ capacit\]i crescute de adaptare
la greut\]i, a[a cum cred c\ au f\cut de-a lungul timpului
[i românii. Chiar dac\, trebuie spus, adaptabilitatea
crescut\, cu care ne l\ud\m frecvent, nu este întotdeauna
onorant\ prin consecin]ele ei. Ca s\ dau doar dou\
exemple, corup]ia [i lipsa de loialitate sunt [i ele expresii
ale aceleia[i „adaptabilit\]i“, internalizate secole la r`ndul
într-un pattern educa]ional sintetizat în expresii precum
„s\ fii [mecher!“, „s\ te descurci!“, care te ajut\ poate
la nivel individual s\ supravie]uie[ti în condi]ii mizerabile,
dar î]i anuleaz\ cu certitudine [ansele la demnitate [i
respect pe termen lung. Dar admit c\ f\r\ capacitate de
adaptare [i de speculare a contextelor politice schimb\toare,
ar fi fost foarte greu s\ supravie]uim în aceast\ regiune
pasat\ de la un Centru de putere la altul. 

C.P.: AAveam in nnuce la 11918 –– pplus mminus ccî]iva
ani, cc\ci „1918“ e [[i oo eepoc\ –– ccoordonatele eevolu]iei
României ppentru ddeceniile uurm\toare? AAveam aacum
100 dde aani „s`mburii“ tipurilor dde aatitudini, oop]iuni,
ezit\ri, cced\ri ppentru cceea cce aa ffost, mmajor, ddecisiv, lla nnoi îîn uultima ssut\
de aani?

V.N.: Interesant\ întrebare. Probabil c\ da, etosul românesc era în
linii mari format la 1918, cu bune [i cu rele. Din p\cate, s-a mai ad\ugat
experien]a comunist\ de 44 de ani, practic dou\ genera]ii malformate,
experien]\ care a accentuat multe dintre sl\biciunile preexistente. Ce era
bun, s-a stricat (de exemplu intelectualitatea, armata, preo]imea etc.), [i ce
fusese r\u, a devenit [i mai r\u (partea cea mai de jos a muncitorimii [i
]\r\nimii). Comunismul a fost o încercare teribil\ pentru poporul
român, pe care nu [tiu dac\ a trecut-o cu bine sau dac\ vreun alt popor
putea s\ o parcurg\ mai demn. Dac\ ne uit\m la RDG, vedem c\ [i jum\tatea
estic\ a na]iunii germane a cam e[uat în fa]a provoc\rii comunismului,
chiar mai lamentabil ([i mai lipsit de încerc\ri de a-i rezista) dec`t în fa]a
nazismului. De ce? Simplu: pentru c\ dac\ to]i [tiau c\ Hitler va muri
la un moment dat, prea pu]ini se g`ndeau c\ regimurile
comuniste vor c\dea, a[a c\ î[i f\cuser\ planuri de
convie]uire cu ele pentru tot restul vie]ii. Angela
Merkel îns\[i a recunoscut c\ nu s-a g`ndit
vreodat\ c\ regimul comunist va c\dea.
A[a a fost [i în România. Excep]iile, rezisten]ele
[i disiden]ele sunt cu at`t mai remarcabile.
Ca s\ sintetizez, da, cred c\ aveam deja
ADN-ul format în 1918, cu plusurile [i
minusurile pe care le [tim, chiar dac\
au mai intervenit muta]ii genetice
pe parcurs, pe care încerc\m acum
cu greu s\ le corect\m. 

C.P.: CCeea cce sse [[tia ssigur,
sigur aacum 1100 dde aani ee cc\
România vva aavea oo iistorie ccare
nu vva ffi bbanal\, ccare nnu vva pplic-
tisi, nnu?

V.N.: Este suficient s\ privim
harta ca s\ în]elegem c\, în regiunea
în care ne-a fost dat s\ tr\im, istoria
nu a fost [i nu va fi niciodat\ banal\
[i plictisitoare. Nu avem coordonatele
geopolitice ale Canadei, bun\oar\,
m\rginit\ de trei oceane [i de Statele
Unite. Dar ce bine e de cei a c\ror istorie
este banal\ [i plictisitoare!...

C.P.: CCa ss\ sschimb\m ppu]in uunghiul:
ce ffel dde ccentralitate ppoate aasuma ((sau ddobîndi,
sau cconstrui) uun sstat ccare sst\, îîn mmulte ffeluri, lla
periferie?

V.N.: Trebuie s\ fim lucizi, suntem prea mici [i prea
marginali ca s\ juc\m un rol central în Europa sau în lume. Doar Ceau[escu
mai credea la un moment dat c\ este în centrul procesului de pace din
Orientul Mijlociu, al negocierilor interna]ionale dintre Marile Puteri etc.
N-avem cum, n-avem argumente, n-avem resurse, n-avem for]\. Ca s\ fii
în centrul unui proces, trebuie s\ ai p`rghii prin care s\ po]i da direc]ia
de evolu]ie iar al]ii s\ te urmeze. Nici politic, nici economic, nici cultural,
nici tehnologic, România nu este central\. Dar asta nu e o dram\ în sine,
cred eu, sunt multe alte ]\ri care nu au un rol central [i care o duc bine.
Pentru noi, esen]ial este s\ fim cu adev\rat integra]i în circuitele lumii
dezvoltate [i s\ fim compatibili cu ei, în valori [i practici. Asta ar fi suficient
[i minunat. 

C.P.: {{i ccum aanume oo ppoate fface? BBun\oar\, RRomânia...

V.N.: Sunt multe lucruri pe care am putea [i ar trebui s\ le facem.
Educa]ia în primul r`nd, cultura statului de drept, inova]ia, infrastructura,
antreprenoriatul, administra]ia [i serviciile publice, politicile de dezvoltare
durabil\ etc. Dar pentru ca toate acestea s\ fie posibile avem nevoie de un
nou mod de a face politic\ [i de a administra treburile ]\rii, avem nevoie
de reconstruc]ia s\n\toas\ a partidelor tradi]ionale dar [i de partide noi,
care s\ propun\ societ\]ii altceva. Avem nevoie de o implicare public\
mai mare a celor care au cu adev\rat ceva de spus societ\]ii [i au demonstrat-o
prin carierele lor profesionale [i manageriale, înainte de a face pasul spre
politic\. Adic\ exact a[a cum nu este acum politica noastr\, c`nd suntem

guverna]i de oameni care nu s-au validat anterior
prin nimic.

C.P.: CCare eeste, ddin uunghiul ddumneavoastr\
de vvedere, mmarea ttem\ cconstant\ aa RRomâniei
instalate îîn ccondi]ia ssa dde ]]ar\ pperiferic\ îîn uultima
sut\ dde aani [[i ccum aanume aa ffost eea nnavigat\?

V.N.: Subdezvoltarea. Subdezvoltarea în raport
cu Europa, desigur, nu cu nu [tiu ce standarde globale
ale ONU, unde putem ap\rea în prima jum\tate a
]\rilor lumii, doar pentru c\ exist\ pe alte continente
]\ri care nu s-au desprins înc\ de modelele civiliza]ionale
premoderne. Din fericire, avem acum un cadru
potrivit de compara]ie: statele membre ale Uniunii
Europene. A[adar, tema fundamental\ a României
a fost subdezvoltarea în raport cu Occidentul la care
a aspirat întotdeauna s\ adere, iar acum fa]\ de
media Uniunii Europene. Aceast\ subdezvoltare
trebuie citit\ în multiple chei: insist în a crede c\
avem în primul r`nd un deficit educa]ional cronic,
sever, care vine mult din urm\, din istorie, apoi un
deficit de infrastructur\ [i de oportunit\]i de dezvoltare
local\ [i regional\, un mediu rural foarte, foarte

jos situat pe scara civiliza]iei occidentale, un deficit de cultur\ politic\ [i
managerial\ la toate nivelurile precum [i mari probleme de seriozitate [i
integritate, dac\ nu cumva acestea intr\ tot la modelul educa]ional, în sensul
larg al termenului. Pe de alt\ parte, România nu a avut niciodat\ o clas\
mijlocie robust\ [i prosper\, care s\ dea direc]ia de evolu]ie a ]\rii.
Acesta este un alt semn al subdezvolt\rii unei societ\]i polarizate. 

C.P.: OO vv\zuser\ ccei dde lla 11918, aartizanii MMarii UUniri, aai ccelor ttrei uuniri dde
atunci?

V.N.: Da, evident, subdezvoltarea în raport cu Apusul era con[tientizat\
de mult\ vreme, chiar dac\ nu era numit\ a[a, ci era privit\ mai degrab\
în sensul unui deficit de modernitate. Elitele societ\]ii române[ti au început
s\ se g`ndeasc\ la modernizarea }\rilor Române cam dup\ 1848, dar au
f\cut prea pu]in pentru ca modernizarea [i bun\starea s\ coboare [i în

straturile mai profunde ale societ\]ii. Chiar [i atunci c`nd se vorbea
de Micul Paris, mizeria [i s\r\cia dincolo de „Bariera Vergului“,

ca s\ zicem a[a (simbolic), ca s\ nu mai vorbim de restul
Valahiei [i Moldovei, erau crunte. Acest model de

acumulare polarizat\, de îmbog\]ire a Centrului
[i de r\m`nere în urm\ a Periferiei, iat\ c\ ne-

a urm\rit de fapt chiar [i în interiorul
]\rii. 

C.P.: LLa 11918, RRomânia eera,
dup\ 11 ddecembrie, mmai mmare cca nnicio-
dat\ îîn îîntreaga ssa iistorie. AAvea ss\
r\m`n\ aa[a ppentru aaproximativ
dou\ ddecenii. CC`nd, ddup\ pp\rera
dumneavoastr\, aa ffost ]]ara nnoas-
tr\ mmai pputernic\ (([i `̀n cceea cce
înseamn\ „hard“ [i îîn pprivin]a
„softului“): aatunci ssau aacum?

V.N.: Indiscutabil România
este acum în cea mai fericit\ etap\
a istoriei sale, ocup`nd cea mai bun\
pozi]ie în sistemul rela]iilor

interna]ionale din c`te a avut vreodat\,
at`t din perspectiva garan]iilor de

securitate (NATO) c`t [i a oportunit\]ilor
de dezvoltare (UE). Niciodat\ nu am

fost mai bine pozi]iona]i din perspectiva
alian]elor politico-militare [i a accesului

la programe de dezvoltare economico-social\
ca acum. Pentru noi, cel mai important lucru

ar fi ca actuala ordine european\ [i euro-atlantic\
s\ continue, s\ nu se dezintegreze. Din p\cate, sl\birea

rela]iilor transatlantice nu este cea mai bun\ veste pentru
o regiune periferic\, a[a cum este Europa Central\ [i de

Est. Riscurile pot reap\rarea oric`nd dac\ ruptura SUA-UE se ad`nce[te
sau dac\ reforma UE va institui un Centru [i o Periferie, ori o Europ\
concentric\, ori o „Europ\ cu mai multe viteze“, a[a cum se vorbe[te. Faptul
c\ nu facem parte din Zona Euro este deja un handicap serios pentru
obiectivul nostru politic de a intra în „nucleul dur“ al Uniunii Europene,
la care se adaug\ derapajele tot mai grave ale actualei coali]ii aflate la putere
în raport cu valorile [i normele Uniunii Europene, cu practicile necesare
unui stat de drept, cu lupta anticorup]ie, cu modificarea legisla]iei judiciare,
inclusiv tentativa de modificare a Codurilor Penale, în favoarea infractorilor
[i inculpa]ilor. Problemele pe care ni le facem singuri ne (re)îndep\rteaz\
de nucleul statelor membre ale Uniunii [i ne plaseaz\ într-o categorie
marginal\, cu toate consecin]ele care ar putea ap\rea în viitor din
aceast\ re-periferizare în cadrul Clubului european. 

5
suplim

ent lunar al revistei România literar\ / num
\rul 6 / 1 iunie 2018

ubdezvoltarea în raport cu
Apusul era con[tientizat\
de mult\ vreme, chiar dac\
nu era numit\ a[a, ci era
privit\ mai degrab\ 
în sensul unui deficit de
modernitate. 

s



su
pl

im
en

t l
un

ar
 a

l r
ev

is
te

i R
om

ân
ia 

lit
er

ar\
 / 

nu
m

\r
ul

 6
 / 

1 
iu

ni
e 

20
18

6

` n 1 decembrie 1918, când intr\ în
Bucure[ti, Regina Maria noteaz\ în
impresionatul s\u Jurnal: Ne-am întors!

Chiar ne-am întors, dup\ doi ani lungi de exil.
Mai mult, ne-am întors – de-abia dac\ îndr\znesc
s\ pronun] cuvântul, dar tot trebuie spus, fiindc\,
orice ar urma, azi e adev\rat – ne-am întors
triumf\tori (...) Tot ora[ul era în delir. Lipsiser\m
doi ani, cunoscuser\ toate ororile ocupa]iei cu
tot ce aduce ea, iar acum ne întorceam victorio[i,
în ciuda nefericirilor, ne întorceam dup\ ce
împliniser\m Visul de Veacuri, Visul de Aur al
României. Ne întorceam cu România Mare –
ne întorceam ca regele [i regina tuturor românilor!
E aproape de necrezut, dar e adev\rat!“. Pe drumul
reîntoarcerii în Capital\, care începe în gara
Mogo[oaia, Regina vine c\lare pe un cal („formidabilul
Jumbo, care e enorm, înalt [i solid [i aproape
indiferent la zgomote [i agita]ie“) [i st\ în stânga
Regelui Ferdinand. Înso]i]i în aceea[i linie de
Prin]ul Nicolae, dar [i de Prin]ul Carol, Regina
[i Regele execut\ mar[ul triumfal pe Calea Victoriei.
Lâng\ Athénée Palace, alaiul de parad\ trece pe

sub Arcul de Triumf. Este un monument cu un
statut de amplasament temporar, construit (din
lemn) anume pentru a celebra momentul istoric
pe care îl parcurgea România la finele anului 1918.

1922 – anul de cotitur\

În 1918 nu este prima dat\ când, în Bucure[ti,
se ridic\, pentru durate determinate, dar cu aceea[i
semnifica]ie simbolic\, un monument de tipul
Arcului de Triumf. În ordine cronologic\, în 1848,
în 1859, în 1878, în 1906 [i, ultima dat\, în 1918
au existat, în diverse forme [i amplasate în locuri
diferite, monumente din aceast\ serie. 

În 1922, la patru ani dup\ terminarea
Primului R\zboi Mondial, oficialit\]ile României
decid s\ construiasc\ un monument cu caracter
permanent, realizat dintr-un material mai rezistent
decât cele în care fuseser\ modelate anterioarele
monumente. Contextul în care este ridicat, pe
{oseaua Kiseleff, Arcul de Triumf în forma sa
permanent\ este mai larg: atunci s-a organizat
o parad\ în cinstea încoron\rii Regelui Ferdinand

[i a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.
Arhitectul Petre Antonescu este cel care prime[te
îns\rcinarea de a realiza [i coordona lucr\rile
pentru ridicarea edificiului pe locul pe care Arcul
de Triumf se g\se[te [i acum. 

Dat fiind c\ timpul necesar ridic\rii sale
este foarte scurt – monumentul trebuie s\ fie (cât
de cât) func]ional pân\ la parada din 16 octombrie
1922 (un moment important, cu o participare
semnificativ\: 20 de ]\ri europene, plus SUA,
plus Japonia) –, într-o prim\ faz\ doar scheletul
edificiului cu rang simbolic înalt este turnat în
beton armat. Pentru basoreliefurile exterioare
se folose[te ipsos [i, în relativ scurt timp, consecin]ele
nu întârzie s\ apar\: degradarea detaliilor este,
urmare a intemperiilor, progresiv\ [i evident\,
astfel încât în 1930 apar deja referin]e publice
în sensul în care Arcul de Triumf ajunsese „un
monument incomod“ pentru statutul Bucure[tiului
de „Mic Paris“.

Refresh [i urmele istoriei

În 1932 se decide refacerea monumentului.
Varianta aceasta are câ[tig de cauz\ net, cu toate c\,
în acea perioad\, au existat [i p\reri care au solicitat
demolarea [i, practic, ridicarea unui Arc de
Triumf de la zero. Acela[i
arhitect, Petre Antonescu,
prime[te misiunea de
a restaura monumentul.
Mai ales basoreliefurile
din stuc sunt înlocuite
cu unele definitive,
fie din piatr\, fie din
marmur\ de Ru[chi]a.
La finisaje particip\ mai
mul]i arti[ti plastici;
între ace[tia, Constantin
Baraschi, Alexandru
C \ l i n e s c u ,  M a c
Constantinescu, Ion
Jalea, Dimitrie Paciurea
[i Costin Petrescu. La
noul monument se
lucreaz\ timp de aproximativ patru ani – în 1935,
acesta beneficiind de fondurile semnificative
(7 milioane de lei, o sum\ impresionant\ pentru
acele vremuri) rezultate dintr-o subscrip]ie public\
ini]iat\ de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. 

În 1 decembrie 1938 are loc inaugurarea
noului Arc de Triumf; la ceremonie, care marca
[i 20 de ani de la realizarea Marii Uniri, particip\
Regele Carol al II-lea, Regina Maria, prin]ul
mo[tenitor Mihai, membrii guvernului [i numero[i
invita]i din ]ar\ [i din str\in\tate. 

Odat\ cu venirea comuni[tilor la putere,
inscrip]iile care amintesc de rolul istoric – major
– al Casei Regale sunt îndep\rtate de pe monument.
Dup\ 1989, doar unora dintre inscrip]iile originare
li se restituie, în alte forme, rolul pe arhitectura
monumentului. Între 2014 [i 2016, Arcul de Triumf
este supus celei mai recente opera]iuni de
recondi]ionare; cu acest prilej, pe p\r]ile laterale
sunt ref\cute cele dou\ texte ale proclama]iilor
Regelui Ferdinand c\tre }ar\, la intrarea României
în r\zboiul de întregire [i cu prilejul încoron\rii
de la Alba Iulia din 1922.   (Redac]ia)

focus 
Arcul de Triumf este construit din granit de Deva, în stil clasic, dup\ modelul marelui Arc de Triumf
din Paris.
Forma acestui monument este paralelipipedic\, cu o temelie de 25 x 11,5 m [i o în\l]ime total\ de 27 m.
Monumentul în sine are o în\l]ime de 11 m, o l\]ime de 9,5 m [i o bolt\.
Stâlpii care sus]in acest monument au sc\ri interioare care duc spre terasa edificiului.
Inscrip]ia central\ de pe frontonul fa]adei de est e dedicat\ oamenilor politici [i de cultur\ care au
contribuit la Unire: „Glorie celor ce prin lumina mintei [i puterea sufletului au preg\tit Unitatea Na]ional\“. 
Inscrip]ia central\ de pe frontonul fa]adei de vest aminte[te de eroii de r\zboi care au luptat pentru
Unire: „Glorie celor ce prin vitejia [i jertfa lor de sânge au înf\ptuit Unitatea Na]ional\“.
Pe fa]ada de nord, inscrip]ia central\ aminte[te încoronarea Majest\]ilor Sale Regele Ferdinand [i
Regina Maria la Alba-Iulia.
Inscrip]ia central\ a fa]adei de sud aduce aminte de victoria României în Primul R\zboi Mondial.
Alte inscrip]ii prezente pe Arcul de Triumf au, de asemenea, importante semnifica]ii istorice pentru
România: lista localit\]ilor unde s-au purtat mari b\t\lii în Primul R\zboi Mondial; mesajul Regelui
Ferdinand cu prilejul intr\rii României în r\zboi, în 1916; Proclama]ia de la Alba Iulia rostit\ de Regele
Ferdinand în 1922; efigiile Regelui Ferdinand [i Reginei Maria; Stema Regal\ a României.

(Red.)

monumental:
Arcul de Triumf 

Petre Antonescu



o liver Jens Schmitt în „România în 100 de ani. Eseu despre
lumea în care tr\im“ (Humanitas, 2018), urmat de un dialog
cu Marian Voicu, propune un volum structurat sub forma

unui eseu care, a[a cum men]ioneaz\ în nota argumentativ\, „nu are
preten]ia de caracter definitiv“, „mai mult lanseaz\ întreb\ri fundamentale“
dar „vine în întâmpinarea dezbaterii“ [i care reprezint\, în fond, o „încercare
de a schi]a unele linii esen]iale ale statalit\]ii române[ti în trecutul recent.“

Reperul principal al eseului îl reprezint\ statul – fa]\ de care [i în
raport cu care este construit întregul demers argumentativ pe parcursul
paginilor. Se cuvine ad\ugat [i faptul c\ materialul are la origine o conferin]\
sus]inut\ de Schmitt la Ateneul Român în cadrul seriei „Despre lumea în
care tr\im“ (februarie, 2018)

O privire retrospectiv\ – afirm\ autorul – nu permite evadarea din
prezentul trist într-un trecut mai bun, cu atât mai mult cu cât au fost trei
sferturi de veac de autoritarism, totalitarism [i violen]\ în mas\, iar o Românie
democratic\ nu s-a construit nici la 1918, nici la 1938, 1940, 1944 sau 1968, ci
doar în anul 1989. „La o sut\ de ani de la 1918 ar trebui s\rb\torit mai pu]in
statul ca atare, care s-a manifestat fa]\ de cet\]enii s\i mult prea des în mod
violent, ba chiar criminal, ci acei oameni care, în ciuda statului, dincolo de
acest stat, în 1989 dar apoi [i în importante institu]ii ale acestui stat s-au
angajat pe un drum care însemna nu na]ionalismul izola]ionist al unei c\i
specific române[ti, ci cel al unei normalit\]i europene.“

Tot o tez\ pe care Schmitt o prezint\ în eseul s\u este legat\ de
dezideratele proiectului de ]ar\ al României ultimului secol, concentrate
pe centralizare [i omogenizare. Referitor la forma autoritar-totalitar\ a
statului, Schmitt consider\ c\ aceasta a beneficiat în fapt de o „suprastructur\
ideologic\ de o continuitate remarcabil\: etno-na]ionalismul ortodox.“
Aceast\ structur\ a reprezentat o remarcabil\ resurs\ mobilizatoare [i
un puternic liant identitar între 1918 [i 1938. Schmitt înainteaz\ teza conform
c\reia România Mare, „prin elita de]in\toare de putere real\ [i
simbolic\, nu î[i dorea minorit\]i.“ – altfel spus, a[a cum afirm\ în contextul
paginilor, a existat un a[a-numit fir ro[u – etno-na]ionalismul de factur\
ortodox\ – care a avut ca principal efect omogenizarea etnic\ [i social
cultural\. Pe de alt\ parte, promotorii acestui etno-na]ionalism au fost
cei care au renun]at, în vara anului 1940, la o treime din teritoriul ]\rii cu
tot cu cet\]enii respectivi. În cadrul dialogului de la sfâr[itul volumului,
Schmitt ridic\ fa]\ de subiect urm\toarea chestiune men]inându-se rezervat
([i doar men]ionând termenii de „neputin]\“ sau „lips\ de responsabilitate“
prezen]i în discursul unei expozi]ii referitoare la tem\): „Cât de
profund\ era într-adev\r încrederea elitelor României interbelice în caracterul
trainic al acestui stat?“ (p.106)

Eseul este construit cu un accent aparte pe „memoria dominant\“
a maselor (un concept pe care îl pune în discu]ie f\r\ îns\ a-l explica foarte
clar) în raport cu schimb\rile de paradigm\ fa]\ de anumite cli[ee din
discursul istoriografic. Tot aici subliniaz\ [i ideea – pe care, de altfel, o reia
pe parcursul volumului – conform c\reia „memoria dominant\ din România
[i interesul unui istoric din afar\ nu trebuie neap\rat s\ coincid\.“ – [i
aceasta cu atât mai mult, afirm\ autorul, cu cât ]ara noastr\ „aproape c\
nu“ a parcurs experien]a unei democra]ii libere de tip clasic european
occidental, argumentând c\ între 1938 [i 1989 România s-a aflat constant
fie sub dictatur\ regal\, legionar\, militar\ [i comunist\, iar tipul dominant
de regim politic în România fiind autoritarismul (cu uniformizare, militarizare
[i toate constantele pe care le presupune). De asemenea, Schmitt consider\
c\ în anii de dup\ 1918, România Mare cu greu îndeplinea criteriile impuse
unui stat constitu]ional democratic func]ional, iar dup\ 1989, dup\ pr\bu[irea
comunismului, momentele de avânt democratic au fost „foarte mici“. 

O chestiune pe care o ridic\ istoricul este cea referitoare la anii cheie
1938, 1940 [i respectiv 1944 (ani în care fie s-a instaurat dictatura regal\
pr\bu[indu-se ordinea democratic\, fie au existat pierderi teritoriale, fie
a fost preluat\ puterea de c\tre comuni[ti) – întrebându-se în acest sens
de ce – comparativ cu Polonia sau Ungaria – în România s-a opus atât de
pu]in\ rezisten]\. Câteva paragrafe mai departe reia ideea [i afirm\ c\
„rezisten]a sc\zut\, în compara]ie cu
Polonia [i Ungaria, a societ\]ii române[ti
împotriva comuni[tilor, atât de slab
numeric la început nu poate fi explicat\
doar prin represiune; p\r]i importante
ale societ\]ii lucrau în favoarea noului
sistem.“ Fire[te c\ lucrurile trebuie tratate
cu nuan]e [i c\ „st\pânirea comunist\
a fost posibil\ [i pentru c\ mul]i oameni
s-au adaptat de bun\-voie, din oportunism
sau [i pentru c\ anumite p\r]i ale propagandei
regimului au avut ecou, „ dar acest fenomen
nu s-a petrecut doar în cadrul celor
înregimenta]i în institu]ii cheie ale statului,
ci [i la nivelul maselor (din acest punct
de vedere, în istoriografia româneasc\
exist\ deja studii minu]ioase pentru
anumite perioade ale regimului [i men]ionez
aici volumul publicat cu doi ani în urm\ semnat de istoricul Mioara Anton,
Ceau[escu [i poporul. Scrisori c\tre „iubitul conduc\tor“ 1965-1989, prefa]at
de politologul Vladimir Tism\neanu – o analiz\ lucid\ a raportului dintre
putere [i cei de jos din aceast\ perspectiv\ a scrisorilor, memoriilor,
denun]urilor [i sesiz\rilor).

Continuând discu]ia în acest registru, autorul afirm\ c\ sunt cunoscute
prea pu]ine detalii în prezent pentru a se formula o tez\ valid\ [i argumentat\
referitoare la dinamica social\ declan[at\ de dictaturi în societatea româneasc\.
În cazul elitelor îns\, lucrurile au stat diferit, acestea manifestând o capacitate
de adaptare remarcabil\ la regimurile în rapid\ schimbare. „Regimurile
autoritar-totalitare din ultima sut\ de ani au fost sus]inute chiar de for]e

din ]ar\, oricât de mult s-a încercat s\ se atribuie fascismul doar influen]ei
germane, iar comunismul exclusiv celei sovietice. Aceast\ constatare
este, desigur, dureroas\ pentru români, dar f\r\ o analiz\ a acestei continuit\]i,
va fi dificil\ vreo schimbare fundamental\ în viitor.“ Sigur, se ridic\ [i
chestiunea (chiar în cadrul dialogului men]ionat) – dac\ aceast\ capacitate
de adaptare (a elitei) explic\ supravie]uirea acestui stat.

Sus]in\torii sistemelor [i ale regimurilor politice care au supravie]uit
(cu schimb\rile eferente de nuan]\ în func]ie de constantele ideologice)
pe tot parcursul dictaturilor au fost institu]iile cheie ale statului: Serviciile
secrete, Biserica, Armata [i Academia Român\. Ideea pe care o lanseaz\
istoricul este c\ au contribuit (prea) pu]in la democra]ie, la emanciparea
politico-social\ [i la orientarea occidental\ tocmai prin asigurarea etno-

na]ionalismului ortodox în ultima
sut\ de ani.

O pies\ important\ a volumului
este reprezentat\ de dialogul dintre
autor [i Marian Voicu, plasat în partea
ultim\ a c\r]ii. În cadrul unui r\spuns,
Schmitt consider\ c\ „[tim foarte
pu]in despre crearea unei identit\]i
na]ionale în România, dincolo de elitele
politice [i intelectuale (...) în alte regiuni
ale României, Vechiul regat [i Basarabia,
a[ îndr\zni s\ spun c\ statul a fost cel
care a creat de sus în jos aceast\
identitate“(p.105) Schmitt încheie
afirmând: „este evident c\ în majoritatea
]\rilor membre (ale Uniunii Europene,
n. e.) exist\ o nevoie de identitate, care

trebuie s\ admitem c\ este dat\ de statul na]ional.“(p.122)
Volumul cuprinde, de asemenea, o discu]ie argumentat\ construit\

în jurul conceptului de lider charismatic – cu tot ceea ce presupune sintagma
precum [i asupra paradigmei Omului Nou – atât din perspectiva mi[c\rii
legionare cât [i din unghiul utopiei totalitare comuniste. Concluzionând,
Schmitt – un istoric elve]ian, profesor de istorie sud-est-european\ la
Universitatea din Viena – propune publicului român un eseu (propria sa
viziune din afar\ asupra ultimilor o sut\ de ani), bazat pe cercet\ri
proprii [i pe o bibliografie orientativ\ pe care o semnaleaz\ la sfâr[it, în
care ridic\ anumite chestiuni despre concepte cheie ale statului [i ale
identit\]ii na]ionale din perspectiva cuiva care „vine din afar\ [i abordeaz\
tema luând o anumit\ distan]\“. 

7
suplim

ent lunar al revistei România literar\ / num
\rul 6 / 1 iunie 2018

 Simona PREDA

[i discursul istoric
memoria dominant\



8

a discuta despre Ion (Ionel) I.C. Br\tianu ignorând, m\car
pentru o clip\, piedestalul pe care a fost urcat în calitate de
f\uritor al României Mari ar putea fi considerat un gest de

impietate. În decembrie 1918, Gala Galaction creioneaz\, în Jurnalul s\u,
un portret cuprinz\tor al atotputernicul lider liberal: „Iat\ un rar muritor,
cineva care este, în acela[i timp – dup\ cum pleci urechea la dreapta ori
la stânga – asasinul unui milion de români [i genialul f\uritor al României
mari; omul care a adus peste ]ara noastr\ cea mai înfrico[\toare încercare
economic\ [i în acela[i timp cea mai mare slav\ de care neamul nostru a
avut parte pân\ azi; omul care a cutezat nebune[te s\ prind\ cu mâna
fulgerul, din norii grei ai ceasului istoric, [i totdeodat\ norocosul care,
un moment, tr\snit [i rostogolit, se ridic\ falnic ]inând în mân\, viu, fulgerul
capturat, visul îndeplinit al unui popor întreg!“. Cele dou\ extreme definesc
atât cariera politic\ a lui Br\tianu din 1918, cât [i [ocul emo]ional prin care
a trecut societatea româneasc\ în decursul acestui an crucial. De[i are
meritul indiscutabil de a fi artizanul României Mari, Ionel Br\tianu poart\,
în acela[i timp, [i responsabilitatea vie]ilor irosite prin decizia pe care a
luat-o în august 1916. Slaba preg\tire a trupelor române, debandada retragerii
în Moldova, epidemiile [i priva]iunile care au decimat popula]ia civil\,
toate acestea sunt realit\]i imputabile guvernului care a decis intrarea ]\rii
în r\zboi. Imaginea final\ din decembrie 1918, cea a unui Br\tianu în
cele din urm\ victorios, a estompat-o pe cea a unui Br\tianu hulit [i trimis
în judecat\, cu doar câteva luni înainte, pentru dezastrul consemnat
prin Pacea de la Bucure[ti (24 aprilie/7 mai).          

Ambi]ios, st\pân pe sine, con[tient de superioritatea sa, lui Ionel
Br\tianu i se va repro[a faptul c\ iubea „puterea“. Dezinteresat de pres\
[i de opinia public\, Br\tianu nu este un demagog. Oratoria nu este punctul
s\u forte. Ceea ce îl intereseaz\ cu adev\rat este ca to]i centrii de putere
s\ se afle în mâinile sale. Este exact ceea ce s-a întâmplat în perioada
neutralit\]ii României. De[i în spa]iul public are imaginea unui om nehot\rât,
indolent [i impasibil, în realitate este nu doar bine informat, ci [i un bun
cunosc\tor al psihologiei umane. Ca s\ judeci oamenii, îi spune Br\tianu
unui mai tân\r colaborator, trebuie s\ faci media calit\]ilor [i defectelor
acestora. Dac\ media calit\]ilor o întrece pe cea a defectelor, „caut\ de-]i
apropie sau de a te apropia de omul pe care îl judeci, c\ci perfec]iunea nu
este pe lumea asta“. Perceput de unii contemporani drept un „dictator
cuminte, dar dictator“, Ionel Br\tianu este con[tient c\, prin deciziile
sale, poate juca în istoria ]\rii un rol cel pu]in la fel de glorios precum cel
avut de tat\l s\u, Ion C. Br\tianu, în 1877. Un rol pe care [i l-a asumat, pentru
care s-a preg\tit cu asiduitate, [i pe care nu a dorit s\-l lase altuia. 

Cultul pentru memoria tat\lui s\u [i pasiunea pentru istorie sunt
definitorii pentru gândirea politic\ a lui Ionel Br\tianu. Constantin
Xeni ne ofer\ l\muririle necesare: „Lunga st\pânire politic\ a României
exercitat\ de tat\l s\u îl f\cea s\ considere oarecum c\ ]ara, dac\ nu e
tocmai un bun al familiei, e totu[i crea]iunea exclusiv\ a ilustrului s\u tat\,
un fel de bun al familiei pe care fiul n-o putea l\sa în mâna oricui [i se
cuvenea s\ nu o scape prea des din mâna sa.“ Calitatea de fiu al b\trânului
Br\tianu îi va impune obliga]ia de a continua opera tat\lui s\u. Apropia]ilor
s\i le declar\: „Nu-mi pas\ de pietrele ce mi se arunc\ în via]\, îmi pas\ de
piatra ce se va pune pe mormântul meu.“ Mereu va considera c\ sarcina
sa politic\ i-a fost înlesnit\ de ilustrul s\u p\rinte: dac\ acesta din urm\
nu ar fi ob]inut independen]a ]\rii, i-ar fi fost mult mai greu s\
cl\deasc\ România Mare. Mediului în care a fost crescut îi datoreaz\ [i
obiceiul de a se baza pe cei din familie în activitatea sa politic\. Nu este
vorba de nepotism; prefer\ s\ lucreze cu persoane apropiate, de încredere,
c\rora nu trebuie s\ le explice prea multe. Deplin încrez\tor în
probitatea acestora, premierul Ionel Br\tianu decide ca mare parte din
familia sa (mam\, surori, cumnat) s\ r\mân\ în Bucure[ti, sub ocupa]ie
str\in\, la discre]ia du[manului. Este modul prin care a decis nu doar s\
împart\, pân\ la un punct, soarta concet\]enilor s\i, ci [i de a le dovedi
încrederea neclintit\ în juste]ea deciziilor sale politice. În pofida campaniei
militare dezastruoase din toamna lui 1916, Ionel Br\tianu are dârzenia [i
curajul de a nu dezerta. T\ria sa vine din tratatul secret semnat, dup\ lungi
negocieri, cu toate cele patru mari puteri din blocul Antantei, prin care
sunt recunoscute revendic\rile teritoriale ale României. Pentru Br\tianu,
acest document devine liantul politicii sale.  

Pr\bu[irea frontului rusesc [i conflictul cu bol[evicii care au preluat
puterea la Petrograd îl pun pe Br\tianu în fa]a unei situa]ii f\r\ ie[ire.
Înconjurat\ de inamici [i r\mas\ f\r\ leg\turi directe cu alia]ii s\i, România
trebuie s\ capituleze. De[i luat în calcul, scenariul unei rezisten]e totale [i
al unei retrageri printr-o Rusie bol[evizat\, pân\ în Mesopotamia, este
nerealist. Cu orice risc, trebuia conservat\ statalitatea românesc\, în orice
form\. Br\tianu va risipi mult\ energie pentru a-[i convinge alia]ii c\
România nu are alt\ solu]ie. Iritarea acestora este vizibil\: pentru
aceast\ decizie, premierul francez George Clemenceau ajunge s\-l considere
pe Ionel Br\tianu drept „un om f\r\ caracter“. Guvernul care a decis intrarea
în r\zboi nu putea negocia pacea cu înving\torii s\i. Calculele lui Br\tianu
sunt evidente: un nou guvern, al celor din opozi]ie, poate negocia cu mai
mult succes o pace dureroas\. Exist\ [i o doz\ considerabil\ de cinism
politic: liderii care semnau o astfel de pace riscau s\-[i sacrifice cariera.
Demarate de popularul general Alexandru Averescu, negocierile de pace
sunt încheiate de c\tre liderul conservator Alexandru Marghiloman.
Condi]iile p\cii semnate la Bucure[ti sunt dureroase. Prin amput\rile
teritoriale suferite, constat\ un deputat conservator, „am r\mas cu o
]ar\ neîmprejmuit\, ca o gospod\rie devastat\“. Noi alegeri parlamentare
sunt organizate sub ochii vigilen]i ai inamicului. Menirea noului legislativ
este de a vota pacea încheiat\ la 24 aprilie/7 mai [i de a pune în discu]ie
politica cabinetelor conduse de Ionel Br\tianu în perioada 1914-1918. Dup\
demisie, liderul liberal r\mâne pân\ la cap\t încrez\tor în steaua sa.
Rezisten]a sa este total\: liberalii boicoteaz\ alegerile parlamentare, iar el
refuz\ s\ plece în exil. La preluarea mandatului, Marghiloman îl avertizase
pe regele Ferdinand c\ Ionel Br\tianu va fi trimis în judecat\, în cazul în
care nu va pleca în str\in\tate. Cu riscul de a fi arestat, Br\tianu va r\mâne
în toat\ aceast\ perioad\ la Ia[i, jucând rolul unui ghimpe înfipt în
coasta guvernan]ilor. La presiunile germanilor, este format\ o comisie
parlamentar\ de anchetare a cabinetelor Ionel Br\tianu. Sunt ancheta]i
militari, politicieni, func]ionari [i chiar cei afla]i în serviciul familiei
Br\tianu, pentru a strânge dovezi despre nepreg\tirea intr\rii ]\rii în
r\zboi, precum [i despre presupuse abuzuri s\vâr[ite în timpul
retragerii la Ia[i. Ionel Br\tianu va fi extrem de iritat de faptul c\, prin
indiscre]ia lui Marghiloman, parte din coresponden]a sa privat\, încredin]at\
unui prieten comun, a ajuns la dispozi]ia acestei comisii parlamentare.
De aceea, va lua m\suri pentru a se încredin]a c\ coresponden]a diplomatic\
secret\ este pus\ la ad\post de ochii indiscre]i ai noilor parlamentari. În
scurta sa existen]\, aceast\ comisie parlamentar\ a decis, în baza legii
responsabilit\]ii ministeriale, s\-l trimit\ în judecat\ pe Ionel Br\tianu,
al\turi de al]i [apte fo[ti ministri, printre care fratele s\u, Vintil\, [i
Take Ionescu. În închisoare nu a ajuns decât cel mai detestat personaj
din cabinetul Br\tianu, Alecu Constantinescu-Porcu, fapt care nu a f\cut
altceva decât s\ submineze orice autoritate a acestei comisii parlamentare. 

Pr\bu[irea frontului bulgar [i apropierea trupelor aliate de Dun\re
îi ofer\ lui Br\tianu ocazia mult a[teptat\ de a ac]iona [i a-[i coordona
ac]iunile cu francezii. Cabinetul Marghiloman este înl\turat, iar
deciziile parlamentului ales în vara lui 1918 sunt invalidate. Un guvern
de tranzi]ie, condus de generalul Coand\, decide reintrarea României în
r\zboi. Este un gest simbolic, f\cut cu doar câteva ore înainte de capitularea
Germaniei, dar care plaseaz\ din nou România în tab\ra înving\torilor.
Revenit la putere, Ionel Br\tianu se preg\te[te pentru viitoarea Conferin]\
de pace. Ceea ce ar fi trebuit s\ fie un triumf personal se va transforma
într-o experien]\ traumatizant\. Înainte de a pleca spre Paris, este avertizat
asupra greut\]ilor care îl a[teapt\: lipsa propagandei, disputele politice
din sânul comunit\]ii române[ti din Fran]a, re]inerea alia]ilor în a mai
recunoa[te valabilitatea tratatul secret semnat în august 1916. Mândru,
intransigent în cererile sale maximaliste, Br\tianu nu accept\ ca România
s\ fie tratat\ altfel decât a[a cum s-ar fi cuvenit, ]inând cont de
sacrificiile f\cute. Intransigen]a sa irit\ [i provoac\ consternare. În cele
din urm\, decide s\ p\r\seasc\ lucr\rile Conferin]ei de Pace [i s\-[i dea
demisia. Ca umilin]a s\ fie [i mai mare, liberalii pierd primele alegeri
parlamentare organizate în România Mare. Lui Ionel Br\tianu îi revine,
ulterior,  misiunea de a nivela asperit\]ile inerente cauzate de
dificultatea integr\rii noilor teritorii. Mai precis, de a le insufla noilor
cet\]eni români dorin]a de a locui împreun\.  

 Daniel CAIN

1918:izb\virea 
lui Ionel Br\tianu
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b ogdan R\ileanu nu este primul

romancier care apropie dou\ lumi
care în aparen]\ nu sunt miscibile,

cea a recluziunii monastice [i cea interlop\. O
face degradând-o pe una [i upgradând-o pe
cealalt\. Din]ii ascu]i]i ai binelui (Humanitas,
Bucure[ti, 2018) e un roman a c\rui polaritate
este dezvoltat\ lent [i precaut, urm\rind
ini]ial vie]i [i lumi paralele pentru a le intersecta
spre final. P\rintele Vladimir este trimis la
M\n\stirea Sc\rarului ca m\sur\ punitiv\ în
urma unui discurs extrem de „liberal” cu privire
la provenien]a luminii pascale de la Sfântul
Mormânt de la Ierusalim. P\rintele Vladimir
sus]ine nici mai mult, nici mai pu]in c\ miracolul
la care credincio[ii cred c\ particip\ ]ine doar
de o punere în fic]iune, de o pia fraus, de care
credin]a autentic\, dar [i Biserica secolului XXI
s-ar putea dispensa. Lumina pascal\ ar fi doar
un simbol al credin]ei [i nimic mai mult este
afirma]ia p\rintelui, o afirma]ie provocatoare
la confiniile cu erezia. Confruntarea Bisericii cu
(Post)modernitatea într-o lume secularizat\ este
una dintre temele c\r]ii, dar romanul lui Bogdan
R\ileanu nu este, totu[i, unul cu tez\, ci dezvoltarea
unui câmp de posibilit\]i, a unei ipoteze, ca [i
ultimul roman al lui Michel Houellebecq, Supunere.
Ce e reformabil, ce în tradi]ie trebuie s\ r\mân\
neschimbat, cum poate fi acomodat lumescul
din afar\ cu rigorismul unor vie]i suspendate
prin propria voin]\ pe pragul dintre lumesc [i
sfin]enie? Lumea tradi]iei la M\n\stirea Sc\rarului
invoc\ alte semne decât cele consacrate, printre
care [i apari]ia misterioas\ a unui câine, o epifanie
discutabil\. În orice caz, modernitatea p\trunde
în sânul micii comunit\]i monahale unde p\rintele
e trimis de Patriarh s\ isp\[easc\ prin proiectul
aparent benign al unei c\r]i de bucate cu
re]ete de post inspirat\ îns\ de cele ale lui Jamie
Oliver [i Yotam Ottolenghi [i mai ales prin
condimentele care-l înso]esc pe p\rinte. P\rintele
posed\ un olfact sensibil, astfel încât mirosul
descompunerii este contracarat cu un parfum
Gucci care confer\ pielii în func]ie de chimia
ei propria amprent\ olfactiv\. Aici se afl\ o alt\
cheie a romanului, revelat\ pasager de tot atâtea
episoade în care mirosul joac\ un rol, dar vom
reveni. Ion Maldini Fieraru zis [i C\m\taru se
afl\ la cel\lalt pol, unul al unei violen]e perpetuate
în lumea cartierului de periferie. Secondat de
locotenen]ii s\i, Dumitru [i Nicu Pastram\, dar
[i Pinguina, o mam\ care aranjeaz\ afacerile cu
locuri de veci ale cimitirului din proximitate,
mardeia[ul devenit tartore local î[i afirm\
suprema]ia amendând scump arogan]a unui
mafiot de rang inferior, Grigore Smarandache,
zis Doiaru. Portretul pe care i-l face autorul acestui
dur de cartier este bine montat în rama unui
tablou de gen condimentat de asperit\]ile limbajului
ordurier. 

` n memoria adultului Maldini î[i face
loc îns\ un episod revelator, figura
tat\lui se recompune în lumina

unei anecdote cu iz de parabol\ [i a jarului
unei ]ig\ri. Tat\l îi vorbe[te copilului Maldini
despre moarte [i Bunul Dumnezeu care precum
în legendele române[ti coboar\ la îndemâna
în]elegerii profane al\turi de Sf. Petru sau Nefârtat,
în cazul de fa]\ propus imagina]iei infantile ca
un Electrician care aprinde becurile în cartier.
B\trânul Maldini dezvolt\ acest aer de familiaritate-
familialitate cu Creatorul, îmblânzind [i risipind
prin analogii orice posibil\ anxietate a copilului.
L\sând deoparte mici detalii, precum acela c\
locuie[te pe strada Eternit\]ii, asemeni p\rintelui
Vladimir, mutatis mutandis, Maldini posed\ un
al [aselea sim] în afinitate cu olfactul, un
miros pentru primejdie, un miros pentru tic\lo[ie
– de pild\, poli]ia îi miroase întotdeauna a rahat
–, ambele recomandându-l subordona]ilor s\i.
Ca [i în cazul p\rintelui Vladimir exist\ o
oportunitate care favorizeaz\ o reconsiderare a
valen]elor existen]ei [i anume descoperirea unui
cancer pulmonar aflat într-o faz\ avansat\. Maldini
î[i face un calcul just privitor la soarta sa precar\
în mijlocul clanurilor rivale care a[teapt\ s\-i
preia afacerea, îns\ retragerea sa la m\n\stire e
o solu]ie mediat\ de r\t\cirea în c\utarea unui
dialog cu Marele (Electrician) Anonim. P\rintele

Vladimir reformeaz\ în spiritul unei erezii foarte
apropiate de cea bogomilic\ comunitatea monahal\
c\reia îi devine stare]. Prin intermediul personajului
s\u, prozatorul tatoneaz\ cu mijloace romanului
o chestiune de Teodicee. Erezia dualist\ men]ionat\
mai sus concepe un Dumnezeu retras din crea]ie
[i pe fratele s\u Satana implicat în crea]ie cu
asupra de m\sur\, precum [i o via]\ din afar\
a trupului, ca [i o via]\ interioar\ a sa, trupul
în]eles ca templu destinat celebr\rii. P\rintele
Vladimir consider\ necesar\ celebrarea celor
trupe[ti [i apropierea de cei p\c\to[i nu prin
ridicarea treptat\ a p\c\tosului la exigen]ele unei
vie]i curate, spirituale, întru Hristos, a c\rei
exemplaritate o impersoneaz\ monahul, cre[tinul
autentic, ci prin împ\rt\[irea p\catului ca o form\
de comuniune întru deplina în]elegere a sl\biciunilor
umane. „Ne ascundem în spatele hainelor noastre
negre de pustnici [i st\m cu spatele la Dumnezeu,
ferindu-ne privirea de lumea vie [i p\c\toas\ de
dup\ gardul m\n\stirii. Oamenii se ascund de
noi atunci când suntem îmbr\ca]i în uniform\.
Adev\rata lor durere, p\catul lor se d\ în l\turi
din fa]a sutanei biserice[ti. {i cum putem noi
în]elege p\catul lor, dac\ nu [tim ce înseamn\?
Cum putem s\ le oferim u[urarea iert\rii, dac\
noi în[ine nu [tim nimic despre s\vâr[irea
p\catului [i despre greutatea vinei ce apas\ asupra
omului?” Discursul p\rintelui Vladimir dobânde[te
accentele demoniilor dostoievskiene, neîntâlnite
în literatura român\, ca [i experimentul pe
care-l propune. În lumea c\lug\rilor intr\ ini]ial
cu titlu de excep]ie câteva studente la jurnalism,
Ana, Maria [i Ramona, care realizeaz\ un reportaj
despre toleran]a clerului din m\n\stiri la noua
genera]ie de credincio[i, apoi un be]iv adus spre
vindecare, pân\ ce m\n\stirea devine un azil
al p\c\to[ilor cule[i din împrejurimi la îndemnul
noului stare]. C\lug\rii renun]\ la sutane în
favoarea tricourilor [i a pantalonilor scur]i,
rezerva de vin m\n\stiresc este epuizat\ în
bacanale animate hipsteric de tinere vizitatoare
care scot toat\ suflarea m\n\stireasc\ pe deplin
din ]â]âni, din tiparul ascult\rii [i al smereniei
pentru a o preda excesului generalizat. Bogdan

R\ileanu nu duce experimentul dincolo de anumite
limite, mai precis nu anexeaz\ ideologiei [i
violen]a propriu-zis\, precum în cele trei cercuri
sadiene din Cele o sut\ dou\zeci de zile ale
Sodomei, dar în chip simbolic ata[eaz\
micii comunit\]i în chip de proroc pe fostul
mafiot Maldini, închipuind o comunitate
autarhic\, par]ial func]ional\, chiar dac\
cu motiva]ii impure [i note de sordid.
Modernizarea cau]ioneaz\ r\ul, rafinamentul
p\rintelui Vladimir func]ioneaz\ ca un
agent dizolvant, iar gustul, capacitatea
sim]urilor de a disocia, nuan]\rile nu
dobândesc o valoare soteriologic\, ci
dimpotriv\ coboar\ spiritul la nivelul
senza]iilor. Ceea ce camufleaz\ toate aceste
extensii ale olfactului constituie luxura. În
fa]a Patriarhului se a[terne masa cu „humus
cu ardei cop]i, maz\re cu ment\ sott’olio,
dup\ re]eta lui Jamie Oliver, mutabal, orez
biriani [i un risotto de arpaca[ cu hribi [i
muguri de pin.” Postul, modestia hranei,
pu]in\tatea ei care insist\ asupra tr\irii
întru duh [i nu în trup sunt contracarate aici
de trezirea papilelor gustative, de voluptatea care
coboar\ în sim]uri. 

` ntregul roman e bântuit de mirosuri
[i de duhori, de la cele naturale la cele
artificiale. Acest pansenzualism olfactiv

constituie liantul subtil al romanului [i al celor
dou\ lumi ireconciliabile la o prim\ vedere.
Animalul de prad\ cu toate instinctele treze care
este Maldini [i c\lug\rul dandy cu idei înnoitoare
se întâlnesc pe acest teren comun. Lumile aduse
împreun\ de romancier nu fuzioneaz\ cu adev\rat
într-o deplin\ armonie, ci configureaz\ mai
degrab\ o caricatur\ de falanster ca [i a doua
venire din romanul lui Tudor Arghezi, Cimitirul
Buna-Vestire. C\lug\rii nu pot între]ine nici
m\car iluzia gr\dinii bine lucrate, pilda de
modestie care închide romanul Candide al lui
Voltaire, ca urmare a e[ecului filosofiei în
fa]a complexit\]ii realului. Ceea ce r\mâne
este mai degrab\ explorarea unor posibilit\]i,
de pseudorevela]ii, de intensit\]i [i tensiuni
în jurul unui religios difuz pe care îns\
romancierul le-a modelat cu talent.

 Angelo Mitchievici

BBogdan R\ileanu,
Din]ii ascu]i]i
ai binelui, Editura
Humanitas, Bucu-
re[ti, 2018.

din sumar
În editorialul s\u din VIA}A ROMÂNEASC| (nr. 4, 2018), intitulat A citi, citire, Nicolae

Prelipceanu porne[te de la o fraz\ a lui Bernard Pivot: „Cei care citesc sunt mai pu]in tâmpi]i”,
c\reia încearc\ s\-i verifice viabilitatea, transpunând-o pe meleaguri române[ti: „La noi
campanii pentru lectur\ s-au tot f\cut, au f\cut-o scriitorii, Uniunea Scriitorilor, librarii mai rar,
pentru c\ la noi librarii – cu excep]iile de rigoare – puteau tot a[a de bine s\ vând\ cartofi în loc de
c\r]i, pentru c\ la noi difuzorii de c\r]i, câ]i au mai r\mas, nu se ghideaz\ decât dup\ câ[tigul
material, cum s\ le ia editorilor peste 50 la sut\ din pre]ul fiec\rui exemplar vândut. E [i nu e o
parantez\: dac\ difuzorii iau 50 la sut\, cât mai r\mâne scriitorului, cel care, totu[i, a gândit cele
scrise acolo, în cartea aia, cel care [i-a oprit via]a proprie pentru a o inventa pe a altora [i pentru a
le deschide acestora fereastra c\tre alte vie]i? De multe ori, vai, scriitorul nu ia nimic. Ba mai trebuie
s\-[i cumpere câteva exemplare pentru a le trimite criticilor [i pe la reviste.” În acela[i num\r,
Marian Dr\ghici consemneaz\ un moment evocator Ioan Flora, care a avut loc la sfâr[itul iernii;
poetul de la „Via]a Româneasc\” public\ un poem dedicat lui Ion Flora, citit cu acel prilej: „Dar
cel mai mult i-a pl\cut lui Flora c\ duminic\,/ 5 februarie, A.D. 2005,/ când l-au dus la mormânt la
Bellu,/ ziua de iarn\ geroas\ era însorit\, aspr\, puternic\/ [i adev\rat\ ca poezia lui Ioan Flora.//
„B\ie]i, Flora s-a dus, r\mâne]i cu fauna!”,/ acestea vor fi fost ultimele lui cuvinte/ în sinea sa de
pe urm\/ acolo jos, unde a[teapt\,/ „b\iat bun [i cuminte”/ cum singur [i-a spus odat\ într-un vers,/
s\ creasc\ peste el iarba.” ~n acela[i num\r, eseuri de Victor Ivanovici [i Mircea Bârsil\, cronici
literare de Gheorghe Grigurcu, Irina Petra[, Tudorel Urian [i Christian Cr\ciun.

 Cronicar

Bunatravestire
comentarii critice



g âfâia ca o locomotiv\. Doamne,
ce greu e! Închise u[a, f\r\ s\ se
mai întoarc\. Doar cu piciorul.

Pocnetul ei f\cu geamul de deasupra s\ z\ng\ne.
Locuia într-unul dintre blocurile acelea vechi,

la care u[ile de la intrarea în fiecare apartament
aveau deasupra o ferestruic\ pân\ la tavan,

lat\ cam de trei palme, ce-l anun]a pe
vizitator dac\ era sau nu cineva acas\, în momentul
în care suna. Se aprindea lumina, bine. Nu, atunci
însemna c\ venise degeaba. Îns\ detaliul acesta
interesant – c\ci avea ceva de locuin]\ modern\
occidental\ – a durat doar o vreme, ca orice mod\.
Pân\ când arhitec]ii au fost anun]a]i c\ pe
ferestruica aia, dup\ ce geamul era în prealabil
t\iat, se putea strecura lejer un ]ânc tuciuriu.
Care, dup\ aterizare, descuia u[a, pentru ca
p\rin]ii s\ poat\ intra în
lini[te în apartament, spre
a-[i face treaba. 

Unde s\-l pun\?...
Holul, luminat doar prin
gemule]ul de deasupra u[ii,
de becul chior de pe palier,
p\ru c\ dintr-odat\ îl
deruteaz\. Devenise confuz.
Pân\ atunci, cât urcase,
se sim]ise parc\ în siguran]\.
Cel pu]in acolo, pe sc\ri,
[tia ce are de f\cut. Era
limpede: urca. Treapt\ cu
treapt\. Avea, cum se spune,
un scop în via]\ (sau, m\
rog, pe intervalul acela scurt
al ei!).  Acum îns\, p\trunzând
în spa]iul casei sale, strâmt,
bine determinat,  cu
dimensiuni exacte, avu
senza]ia cumva c\ se sufoc\.
Era ceva ca o p\rere de r\u.
De r\u fizic, ap\s\tor. Ca
o grea]\ indefinibil\. Aproape
c\ nu [tia ce s\ fac\. Resim]ea
un fel de spaim\ u[oar\, de
nelini[te coroziv\, un nodùl
anxios minuscul în plexul
solar, îns\ ap\s\tor, c\ locul

nu e bun. C\ ar putea emana cine [tie ce energii
negative, care, pân\ la urm\ l-ar fi deteriorat.
I-ar fi redus din farmecul lui specific, din str\lucirea
extraordinar\ la care visase [i dup\ care alergase
atâta amar de vreme. Dac\ nu se potrive[te? Dac\
nu se acomodeaz\? Dac\ intr\ într-o contradic]ie
devastatoare cu spa]iul? Dac\ acesta îl respinge
[i-l extrage din peisaj ca pe o m\sea stricat\? {i,
la urma urmelor, de ce acum i se p\rea un pic
advers, opozabil? 

Se aplec\ [i îl l\s\ din bra]e direct pe
ciment. Cam brusc îns\, fiindc\ imediat se auzi
din\untru un [irag de sunete ginga[e. Poate
c\ erau clinchetele pe care le visa în fiecare noapte.
Privi în jos, parc\ cerându-[i scuze. Ap\s\
comutatorul. Lumina alb\ a neonului ce inund\
imediat holul parc\ îl mai lini[ti cumva. Duse

mâna la spate [i scoase
[omoiogul de batist\
din buzunarul pan-
talonilor. Se [terse pe
frunte. Apoi, o întinse,
o f\cu funie [i o îndes\
în jurul gâtului, pe sub
gulerul c\m\[ii. Î[i
trase puloverul pe
deasupra capului,
aplecându-se, [i îl
arunc\ direct pe
platforma de deasupra
cuierului. Peste mal-
d\rul de [epci, p\l\rii,
fulare, e[arfe [i m\nu[i.
Î[i suflec\ mânecile.

Privi din nou
în jos, de ast\ dat\ cu
duio[ie. Doamne, cât
alergase dup\ el! Era
aidoma copilului dorit
spre adop]ie, peste
care d\duse pe
nea[teptate, într-un
final, dup\ epuizante
c\ut\ri, ascuns într-un
mic orfelinat [i pe
lâng\ care trecuse de
zeci de ori, îns\ f\r\

s\-l observe. Apoi, f\r\ nicio ezitare, îl adoptase
numaidecât. Pe loc. A semnat actele, l-a ajutat
s\ se îmbrace, i-a aranjat un pic fesul pe cap,
l-a luat de mân\ [i, apoi, dup\ ce l-a suit în ma[in\,
au pornit în goan\ spre cas\. 

Fusese în stare, timp de doi ani de zile
– de când î[i descoperise dorin]a – s\ citeasc\
zilnic pagina de mic\ publicitate a ziarului, doar-
doar va g\si pe cineva care s\-i ofere a[a ceva.
Era în stare s\ dea oricât, numai s\ poat\ s\
ajung\ odat\ în posesia acelei minun\]ii la care
visase atâtea nop]i. Î[i aminti cum se trezea,
dup\ doar dou\ sau trei ore de somn, pentru c\
îi sim]ise aproape fizic pe obraz atingerea aceea
fabulos de catifelat\ [i avusese impresia c\
cre[tea direct din el, pe piept, în timp ce el
mângâia cu degetele conturul eteric atât de
dorit. 

Dup\ ce parcurgea cu nesa] pagina, uitând
pân\ [i de cana cu cafea din fa]\ – pasiunea vie]ii
sale, cafeaua! – împacheta ziarul la loc [i îl arunca
în spatele bufetului. Nu-l interesa altceva. Nimic
nu-l atr\gea, în afara ve[tii pe care o a[tepta
cu l\comie de doi ani de zile. Acea mic\ informa]ie.
Seac\. Laconic\. O t\ietur\ de bisturiu. „Ofer...
Rog seriozitate“. Pân\ când, într-o diminea]\,
avu o revela]ie, ca o palm\ peste ceaf\, o superofert\
din partea destinului. {edea pe scaun [i, deodat\,
î[i d\du seama c\ nu se mai poate ridica. Fu ca
electrocutat de o idee. O epifanie, a[a cum apare
orice epifanie, când cel care-o are chiar nu se
a[teapt\, iar asta-l las\ pur [i simplu n\uc. Deci,
i se p\ru deodat\ zadarnic, dac\ nu chiar [i
caraghios, s\-[i piard\ vremea [i s\ stea în fiecare
zi cu ochii pe rubrica de vânz\ri a ziarului. Era
– cum se zice în al]i termeni – contraproductiv.
Dac\ nu cumva, îndr\zni s\ cread\, chiar prostie
curat\.

A[adar, din diminea]a aceea, se hot\rî s\
nu-l mai caute. {tia c\ va veni singur cândva,
m\ rog, un fel de-a spune „va veni“, ci se va
afla odat\ [i-odat\ în preajma lui, f\r\ s\ mai fie
nevoie s\ mai alerge dup\ el. Goana se va fi sfâr[it.
Era convins c\-l va descoperi, cine [tie când,
vreodat\, dintr-un simplu hazard, cum [tim c\,
de regul\, se întâmpl\ cu oricare lucru, obiect
sau femeie pe care le-am dorit cu ardoare. Ba
chiar, a[a cum procedeaz\ copiii bosumfla]i,
c\rora nu li se face imediat pe plac, întoarse pu]in
spatele pove[tii, pref\cându-se c\ nu-l mai
intereseaz\, dar, de fapt, el ascunzând degetele
încruci[ate a zbârc\.

{i iat\ c\, ast\zi, minunea avusese loc.
Miracolul se înf\ptuise. De cum ie[ise de pe scara
blocului, îl z\rise. Privirea i se oprise asupra
lui numaidecât. Era chiar la marginea aleii cu
brazi ce ducea spre strada principal\. Cu spatele
la gardul viu de tuia [i cu fa]a spre intrarea în
cl\dire. Parc\ îl a[tepta. P\rea c\ st\ acolo de ani
[i ani, nev\zut de nimeni altcineva [i poate, cine
[tie, chiar [i el trecuse nep\s\tor pe lâng\, [i
nu o dat\, ci de sute de ori. Alergase spre el, uitase
de orice, pân\ [i de scopul ie[irii lui, cu treab\,
[i îl luase în bra]e. Constat\ atunci c\ era destul
de greu. 

Se întorsese [i, cu pa[i m\run]i, reu[ise
s\ ajung\ la intrare. Deschisese u[a grea, din
metal vopsit în verde, cu geamuri groase, înalte,
[i intr\ în casa sc\rii. Apoi, încet, încet, cu r\bdare
– c\ci doar ea, dragostea, îi d\dea for]\ [i vigoare
– se opintise mig\los [i urcase sc\rile, odihnindu-se
la fiecare platform\.

Ajuns în fa]a u[ii, îl l\sase jos, încet, cu
grij\. Scosese leg\tura de chei din buzunar [i
descuiase. Îl luase din nou în bra]e [i împinsese
u[a, cu um\rul, pân\ la perete. Apoi, intrase.
Gâfâia ca o locomotiv\. Doamne, ce greu era!
Închisese u[a, f\r\ s\ se mai întoarc\. Doar cu
piciorul. Pocnetul ei f\cu geamul de deasupra
s\ z\ng\ne.

Acum, st\tea nemi[cat în mijlocul holului,
la picioare cu ofranda adus\ poate singurei sale
bucurii, pe care o privi cu ging\[ie. Deodat\,
îns\ privirea lui se ridic\ brusc [i se arunc\
disperat\ spre u[\. Nu, nu i se p\ruse, era absolut
sigur. Auzise cheia r\sucindu-se în broasc\.
Dumnezeule, cine putea fi? Nimeni nu mai avea
cheia. {i, apoi, la ora asta?... Aproape c\ le[in\
de spaim\.

Încremenit, v\zu cum u[a se d\ în l\turi,
la perete [i, în dreptunghiul alungit de lumina
becului de pe culoar, z\re[te o siluet\ de b\rbat.
Care ]inea ceva greu în bra]e… 
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dou\ c\r]i diferite, o stranie suprapunere.
Scrise în acela[i an. Una de Didier
Eribon, Retour àReims1, cealalt\ de

Hanif Kurieshi, My Ear on His Heart2. Ambele
sunt greu de definit: oare se vor biografii sau
autobiografii, povestiri sau monologuri interioare,
studii sociologice sau simple în[iruiri de memorii?
Autorii sunt devora]i de amintirea unui tat\
r\posat, de care s-au rupt în tinere]e pentru a
se reîntoarce prea târziu, nostalgici [i chinui]i
de repro[uri, la umbra lui. Onestitatea lor e
surprinz\toare, dar inutil\ acum. Amintirile din
trecut n-au r\mas decât s\ se amestece cu emo]iile
prezentului, în ceaunul nelini[titor al cuvintelor
nerostite. Iar dincolo de ele, un morman de
întreb\ri se lupt\ s\-[i g\seasc\ r\spunsurile,
capabile doar s\ contureze prin explica]ii adesea
ambigue personalit\]ile diferite [i totu[i foarte
asem\n\toare ale celor dou\ genera]ii. 

Didier Eribon î[i începe cartea cu o afirma]ie
zguduitoare. Ajuns un sociolog renumit [i un
profesor universitar invitat de multe ori în str\in\tate
pentru a preda, s-a îndep\rtat cu totul de familie. 

Scormonindu-[i trecutul, Eribon încearc\
s\ în]eleag\ de ce s-a înstr\inat a[a de mult de ai
s\i. Respins din cauza orient\rii sale sexuale, nu
[i-a întâlnit de mul]i ani nici p\rin]ii, nici fratele,
nici nepo]ii. Nu a participat nici la înmormântarea
tat\lui. Doar [i-a vizitat mama. Ce tr\ie[te acum
– doliu [i melancolie – e nefiresc de dureros. {i
greu de dus. Memoria i se pare un vârtej s\lbatic,
ce-l domin\, scufundându-l printre imaginile din
copil\rie. La maturitate totul pare altfel, te-ai
schimbat, te crezi eliberat. Dar cele dou\ lumi
coexist\, nu po]i sc\pa de trecut, el se ridic\ mereu
la suprafa]\ pentru a te sufoca. Oare chiar nu po]i
s\-l ui]i? Nu-l po]i evita? {i dac\ po]i, cum trebuie
s-o faci? Nu [tim, vor r\spunde atât Eribon, cât
[i Hanif Kureishi. 

Când i se comunic\ decesul tat\lui, Eribon
se simte traversat de regrete, de[i boala p\rintelui,
un Alzheimer agresiv, nu l-a afectat prea mult. Nu
l-a aruncat decât într-o team\ egoist\: oare cumplita
degradare a min]ii se mo[tene[te cumva? Nu
urmeaz\ el la rând? 

Întoarcerea la Reims, tema c\r]ii sale, îl
oblig\ s\ se confrunte deschis cu trecutul. E tot
nedumerit: oare a renun]at la familie din cauza
orient\rii sale sexuale, total dezaprobat\ de tat\,
sau din pricina mediului social inferior? A reu[it
s\ fug\ departe, s\ se scufunde în haosul capitalei,
s\ se piard\ în vacarmul de acolo ca s\ r\mân\
necunoscut? 

A[a s-a întâmplat [i cu al]i scriitori.
Asem\n\tori lui. Annie Ernaux, bun\oar\,
preocupat\ [i ea de ce înseamn\ s\ te reîntorci
la ai t\i când i-ai p\r\sit cu tot cu lumea în care
tr\iesc. Sau James Baldwin, care m\rturise[te
într-un roman despre moartea tat\lui s\u c\ [i
el [i-a tot amânat vizita la p\rin]i. Nu putea renun]a
la ura lui, iar când tat\l a ajuns o epav\, nu-l
mai putea nici m\car urî. Iar dac\ nu ur\[ti, ce-]i
mai r\mâne? Dureri, regrete, suferin]\. Citindu-l,
Eribon în]elege c\ scrisul lor nu e altceva decât
o form\ de a cere iertare.

` ntoarcerea la Reims e o c\l\torie
emo]ional\, intelectual\ [i social\ în
acela[i timp. O încercare de a în]elege

cum înv\]\tura te condamn\ la exil, te îndep\rteaz\
de familie [i, în acela[i timp, te face nesigur [i
anxios. Ca [i dragostea pentru un b\rbat.
Oricât de larg ar fi orizontul cultural, ambele te
rup de „normalitate“, condamnându-te la nelini[ti.
Chiar dac\ le prezin]i în c\r]i, chiar dac\ devii
agresiv, chiar dac\ demolezi, a[a cum a f\cut
Eribon cu Foucault [i Lévy-Strauss când i-a atacat
pentru c\, în opinia lui, ei au negat istoria, r\mâi
totu[i „un fiu al ru[inii“. Da, nici prietenia cu cei
mai mari filozofi [i structurali[ti ai lumii nu l-a
putut salva. Poart\ în el condamnarea social\ [i
cea sexual\. Iar ora[ul reîntoarcerii sale este în
acela[i timp [i ora[ul jignirilor, unde a auzit mereu
c\ este un pédé sau un tapette, unde l-au oprit
formele cele mai nea[teptate de brutalitate, fie
c\ a fost vorba de controalele poli]iei sau atacurile
unor oameni bizari. Este un loc al obscenit\]ii
[i al urii, dar, în acela[i timp, a fost [i ora[ul unde
[i-a construit via]a homosexual\, unde [i-a g\sit
prieteni [i iubi]i, unde a înv\]at limbajul gay,
cu glumele sale specifice.

Poate c\ a avut nevoie s\ scrie cartea aceasta
pentru a transmite cumva cititorilor c\ totul e

ambiguu, dublu, de neîn]eles. Citindu-l pe Raymond
Williams, g\se[te o dezv\luire asem\n\toare
despre ruptura de familie [i desp\r]irea de un
tat\ cu totul diferit. Va încheia romanul lui Williams,
Border Country cu lacrimi în ochi. De ce plânge
de fapt? Dup\ cine? Dup\ un erou fictiv dintr-o
]ar\ de grani]\ sau dup\ propriul s\u tat\? Va
reu[i s\-l în]eleag\ vreodat\ sau s\ se în]eleag\
pe sine? Probabil c\ nu, dar în cele din urm\ lupta
dus\ în ap\rarea celor ca el, a „rasei“ sale homosexuale,
îi va aduce premii [i îl va impune ca pe un intelectual
curajos [i de neînfrânt.

O lupt\ asem\n\toare, dar împotriva altui
rasism, cel postcolonial, este dus\ de Hanif Kureishi.
{i el scrie o carte asem\n\toare cu cea a lui Eribon,
dedicat\ tot unui tat\ neîn]eles de fiul r\zvr\tit.
Ani buni dup\ ce p\rintele a trecut în nefiin]\,
Kureishi prime[te un dosar verde, uitat în sertarul
unei editoare. E manuscrisul pr\fuit al unui roman
întitulat Adolescen]\ indian\, scris pe când tat\l
bolnav s-a retras de la Ambasada Pakistanului
din Londra, unde lucrase o bun\ perioad\ de timp.
Romanul a r\mas nepublicat, a[a cum s-a întâmplat
cu multe alte scrieri ale tat\lui. Kureishi ignor\
un timp dosarul, speriat de ceea ce ar putea afla
despre copilul Shanoo crescut împreun\ cu
unsprezece fra]i în India, refugiat din cauza
religiei musulmane în Pakistan, exilat apoi de
tân\r la Londra [i c\s\torit cu o britanic\ alb\.
Ca mul]i al]i indieni, tat\l ur\[te capitala imperiului
[i, în acela[i timp, viseaz\ s\ tr\iasc\ acolo.
Fic]ionalizeaz\ mereu, creându-[i în minte o
lume fals\, nefiresc de binevoitoare, unde nu

exist\ discrimin\rile rasiale ce îl vor chinui odat\
ajuns în Europa. 

Fiul va ajunge s\ le înfrunte [i el. Le simte
deja de timpuriu, când copiii î[i compar\ la [coal\
pielea bra]elor [i privesc batjocoritor la nuan]ele
mai închise ale celor colora]i. Na]iunile minoritare
se tolereaz\ la Londra, dar nu se amestec\ decât
dac\ trebuie. Chiar [i în [coli, cei care apar]in
unei zone intermediare sunt întotdeauna ostraciza]i.
Nu conteaz\ dac\ mama e din lumea celor care au
st\pânit cândva jum\tate de planet\. Ne[tiutori
înc\ [i naivi, copiii lui Hanif se distreaz\ când afl\
c\ sunt pe un sfert indieni. Hanif îns\ nu mai
râde de mult. {tie c\ singura solu]ie este s\ se integreze
în istoria familiei sale, a[a cum o cunoa[te el, [i s\
scrie cu talent despre ea. Scrisul ajut\, a în]eles asta
deja în copil\rie, pe când devora mult\ literatur\
bun\. În 1964, la zece ani, [i-a notat în jurnal num\rul
c\r]ilor citite: o sut\ dou\zeci [i dou\. Preferate erau
cele scrise de Cehov, Dostoievski, Salinger [i Camus.
Pentru c\ lumea creat\ de ei era foarte asem\n\toare
cu cea tr\it\ de el, cu nenum\ratele lor deziluzii,
suferin]e [i stagn\ri. Adolescentul cite[te, î[i face
noti]e, caut\ informa]ii, mereu alte informa]ii despre
labirintul unei vie]i ce-l a[teapt\ în viitor. {tie c\
te po]i r\t\ci în lumea complicat\ din afara unei
c\r]i, dar niciodat\ în cea fic]ional\, unde
oamenii cul]i, cei care, asemenea tat\lui s\u, vorbesc
f\r\ s\ fac\ gre[eli de gramatic\ [i cunosc sanscrita
sau latina, nu ajung s\ te înfrico[eze vreodat\. 

Mai crede, sub influen]a lui Tro]ki, c\ în
postmodernitate cultura se politizeaz\ [i c\ e

mai bine s\ nu te la[i niciodat\ înghesuit în
vreun cotlon ideologic. De aceea cartea despre tat\l
s\u se vrea un fel de jurnal, unde î[i retr\ie[te via]a
întors înapoi, f\r\ prejudec\]i politice, spre alte
timpuri, spre alte nedumeriri decât cele tr\ite acum,
la cincizeci de ani. Tat\l nepublicat nu avea îndoieli
[i spera c\, mai devreme sau mai târziu, î[i va
g\si publicul potrivit. Iar puterea de a se exprima
prin cuvinte i se p\rea eliberatoare, o adev\rat\
revolu]ie, chiar dac\ era mereu lipsit\ de succes.
Fiul îl invidiaz\: „Tata spune c\ are [ase romane în
cap. El lucreaz\ mai departe, pe când eu îmi
pierd vremea în West Kensington [i nu fac mai
nimic. Stau mereu în camer\. {i nu reu[esc s\ ies.“ tat\l mai [tie s\ se îmbrace ca un dandy,

s\ dea aten]ie femeilor [i s\ joace
cricket ca un campion. De[i poart\

numele unui celebru juc\tor pachistanez, Hanif
ur\[te regulile jocului, rupe crosele [i pierde
mingile. Tat\l se str\duie[te s\-l antreneze bine,
îi tr\deaz\ secrete doar de el [tiute, dar degeaba.
Hanif nu vrea decât s\ scrie romane. Aici îns\
tat\l nu-l mai ajut\. Nu vrea s\ fie întrecut, s\ i
se ia locul. Tân\rul trebuie s\ r\mân\ al\turi de
el, ca un tovar\[ egal în neputin]e. Dar nu mai
poate fi oprit. Se impune repede ca romancier
[i scenarist de film, î[i g\se[te u[or publicul pentru
c\ [tie cum s\ penduleze între lumea real\ [i vis,
între ra]ionalitate [i fantezie, de[i e mereu torturat
de acelea[i îndoieli: oare vocea lui nu se tr\deaz\
ca neautentic\? Nu e prea neîndemânatic la
povestit? Trebuie s\ se ru[ineze de propriile-i
temeri [i uri? Da, dar numai a[a î[i poate
întâlni cu adev\rat cititorii. Iar dovada succesului
vine imediat: va lua premiul Whitbread pentru
romanul s\u de debut, Buddha din suburbii (1990).

Hanif nu se poate împiedica s\ urmeze
acela[i ritual ca Eribon: se a[az\ de diminea]a
la masa de scris [i umple pagina cu cerneala
stilourilor mo[tenite de la tat\l s\u. Î[i ascult\
vocile cuib\rite adânc în minte: a lui, alternând
cu cea a tat\lui. Dou\ versiuni diferite asupra
trecutului, cu rare intersec]ii. Evident, b\trânul
gânde[te altfel pentru c\ a prins alte timpuri.
{i alte locuri. Dar pove[tile lui, miturile
transmise fiului creeaz\ o „tranzac]ie
interfamilial\“, de care tân\rul nu mai poate
sc\pa. Ce nepl\cut este s\ preiei legendele
tat\lui, s\-i mo[tene[ti nu doar stilourile, ci
[i prejudec\]ile sau antipatiile literare! Pân\ [i
rasi[tii arogan]i din jur tr\iesc în mintea lui
a[a cum au f\cut-o [i în cea a tat\lui. Brutalitea
lor dureroas\ [i f\r\ vreo speran]\ de schimbare,
de[i imperiul a apus deja, nu se deosebe[te prin
nimic de cea a homofobilor francezi ai lui Eribon. 

De aceea Hanif se revolt\, spune nu, chiar
dac\ se neag\ pe sine, dar spune [i da, când î[i
retr\ie[te durerile. Construie[te, deconstruie[te [i
iar construie[te. Totul doar prin cuvinte. A[a
cum se întâmpl\ [i acum. Scrie cartea cu un sentiment
de vin\ fa]\ de sine [i fa]\ de tat\l s\u. E ca o
interven]ie chirurgical\, îl dezgole[te, îl consult\
asemenea unui medic, îl taie [i se scufund\
adânc în corpul p\rintelui. Iar când pune urechea
pe inima celui mort, împlete[te un act de dragoste
cu o autopsie, cu o disec]ie dificil\ [i surprinz\toare
prin amestecul de tandre]e, orgoliu, iritare [i dragoste
filial\. I se pare c\ aude acolo o [oapt\: ar fi mai
bine s\ devin\ un tat\ conven]ional, a[a cum
sunt mul]i în suburbii, dedica]i unei familii mari.
Dar, dup\ ce s-a desp\r]it de mama gemenilor s\i,
asta nu poate fi o solu]ie. Pe cine s\ asculte atunci?
Ce drum s\ urmeze acum, aproape de b\trâne]e?
Vocea tat\lui mort se aude acolo, undeva, în adâncuri.
Po]i s\ te ]ii la distan]\ de ea? E e mai puternic\
dup\ moarte decât a fost în copil\rie? Sunt întreb\ri
mult prea numeroase. {i nici un r\spuns.

În cele din urm\, cartea [i nel\muririle lui
Kureishi se apropie, vrând, nevrând de sfâr[it:
cu toate c\ se simte bine în camera lui, la masa
de scris, departe de haosul [i s\lb\ticia t\râmurilor
de afar\, va pune manuscrisul tat\lui înapoi în
dosarul verde [i-l va uita acolo, p\r\sind odaia.
Ce altceva îi mai r\mânea de f\cut?

 Pia Brînzeu
___________1 Didier Eribon, Retour à Reims (Întoarcerea la
Reims), Paris, Flammarion, 2010.2 Hanif Kureishi, My Ear at His Heart. Reading
My Father (Cu urechea pe inima lui. Citindu-l pe
tat\l meu), London, Faber, 2010.
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dup\ N\s\ud [i Sibiu, Blajul este un
„topos“ ardelean important în
biografia spiritual\ a lui Co[buc:

ora[ul în care a urmat studii teologice tat\l s\u,
preotul Sebastian Co[buc; ora[ul reprezentan]ilor
{colii Ardelene (Petru Maior, Timotei Cipariu,
Andrei Mure[anu), despre care a scris pagini
remarcabile, ora[ul venerat pentru Câmpia
Libert\]ii, cu strig\tul b\rnu]ian de libertate
na]ional\, ora[ul în care a fost primit cu drag [i
pre]uit, lucru dovedit de reproducerea poeziilor
sale în publica]iile bl\jene [i mai ales prin
exegezele, –  unele au caracter de pionierat –
asupra operei sale semnate de Ilie D\ianu, Al.
Ciura, {t. Manciulea, Radu Brate[ [.a. a c\ror
serie este inaugurat\ de o „diserta]ie“ cvasinecunoscut\
a lui A.C. Dom[a.

Cu doi ani mai tân\r decât Co[buc – s-a
n\scut la Blaj, în septembrie 1868 [i i-a supravie]uit
dou\ decenii. A urmat studii gimnaziale, liceale
[i teologice în ora[ul natal. În anul 1890, la un an de
la absolvirea Teologiei, se hirotone[te preot, [i în
cursul anilor va ocupa diferite demnit\]i ecleziastice,
ajungând în perioada interbelic\ protopop al Blajului.
A fost unul dintre cei mai harnici publici[ti
bl\jeni;activitatea ziaristic\ [i-a început-o în paginile
ziarului „Unirea“, publica]ie a Mitropoliei
bl\jene, întemeiat\ în 1891; din anul 1900 ajunge
„redactor responsabil“ al „Unirii“ bl\jene pe care
o conduce mai bine de un deceniu, cu tact [i cu
demnitate na]ional\, c\ci a[a cum scria N. Iorga la
începutul sec. al XIX-lea:“Istoria ziaristicii ardelene
este cea mai frumoas\ pagin\ din istoria Ardealului
de o sut\ [i mai bine de ani încoace. Filele ei cuprind
gândirea [i sim]irea celor mai de seam\ b\rba]i pe
care i-a dat întregul neam românesc în aceast\
provincie“. Al\turi de celelalte periodice ardelene,
„Unirea“ este o cronic\ a principalelor evenimente
din istoria dramatic\ a acestei provincii: Procesul
Memorandumului (1892-1894), Serb\rile Semicentenarului
Astrei de la Blaj, din 1911 – ca o prefigurare a Marii
Uniri de la Alba Iulia din 1918, R\zboiul de Întregire

a Neamului [i în sfâr[it Marea Unire de la 1918 –
evenimente epocale în devenirea noastr\ na]ional\,
vor fi reflectate în paginile acestui ziar.

A fi gazetar în Transilvania în condi]iile
dualismului austro-ungar însemna un apostolat
[i un risc: un apostolat pentru c\ trebuia un

condei curajos care s\ apere drepturile na]ionale
ale românilor; un risc pentru c\ erau atâtea articole

de lege care prevedeau îngr\direa libert\]ii de
exprimare a presei. E lung [irul ziari[tilor ardeleni
c\rora li s-au intentat procese de pres\: Al.
Roman, Iacob Mure[ianu-tat\l, George Bari]iu, Ioan
Slavici, Aurel Mure[ianu, Septimiu Albini, Valeriu
Brani[te, Teodor V. P\c\]ian [.a. c\rora li se adaug\
A.C. Dom[a pentru articolul Aniversar\, în „Unirea“
(An XVI, 19 mai 1906), în care arat\ c\ dolean]ele
românilor din 3/15 Mai 1848, de pe Câmpia Libert\]ii
din Blaj n-au fost rezolvate, ba înc\ devin [i mai
ap\s\toare prin presiunea introducerii limbii
maghiare în [coli [i prin o tot mai drastic\
cenzur\ asupra presei ardelene:“{i azi? Azi [i religia
vor s\ ne sileasc\ s\ o propunem studen]ilor de la
gimnazii str\ine în limba maghiar\, azi lex Berzeviczy
a[teapt\ ca copiii în [coala poporal\ s\ [tie limba
maghiar\ fluent…!“ Finalul aminte[te articolul lui
Nicolae B\lcescu despre Câmpia Libert\]ii prin
avântul oratoric cu care sl\ve[te amintirea acelei
zile de 3/15 Mai 1848 de „m\rire [i libertate român\“:
„Fii m\rit\, str\lucit\ zi, ca cel mai luminat ideal
al aspira]iunilor noastre na]ionale, str\luci-vei tu
tuturor genera]iilor viitoare [i cu un bogat izvor
de entuziasm vei servi tuturor, celor ce vor veni s\
se adape din înv\]\turile tale.“ A avut un rol însemnat
în organizarea [i desf\[urarea serb\rilor semicentenare
ale Astrei la Blaj, în 1911, când a fost ales secretar al
Desp\r]\mântului din Blaj, [i când frumoasa [i
ospitaliera sa cas\ de pe strada numit\ azi Astra, a
g\zduit o parte din scriitorii care au fost la aceast\
s\rb\toare [i care i-au devenit prieteni a[a cum
demonstreaz\ scrisorile ce-i sunt adresate de c\tre
Caragiale, Co[buc, N. Iorga, Victor Eftimiu [.a.a.C. Dom[a a fost printre primii

c\rturari bl\jeni care a scris despre
Eminescu [i despre leg\turile poetului

cu Blajul, dup\ „interdic]ia“ pe care a încercat
zadarnic s-o instaureze nedreptul „studiu critic“
al lui Al. Grama, el care a fost o vreme coleg de
redac]ie cu autorul pamfletului. În „Tribuna“
(Sibiu,An VII,1890, nr. 98), în redac]ia c\reia
lucra [i Co[buc, public\ articolul Luna la Eminescu.

Titlu semnificativ din dou\ considerente:
luna este un motiv principal al liricii eminesciene
[i poetul însu[i inten]iona ca atunci când î[i
va aduna poeziile într-un volum s\-i dea titlul
Clar de lun\. La scrierea articolului cred c\ a fost
îndemnat [i de lectura necrologului publicat
la moartea poetului, în paginile revistei sibiene,
semnat G în care teologul bl\jean a intuit c\
trebuie s\ fie George Co[buc. 

Când s-au cunoscut? Poetul se pare c\ a
fost la Blaj, prima dat\ în 1890 cum consemneaz\
o noti]\ publicat\ în ziarul „Unirea“,(Blaj 1911,nr.2,
12 ian.): „Marele poet al nostru George Co[buc a
fost miercuri la Blaj. Venind de la sfin]irea {colii
din Ca]a, ilustrul poet a crezut de bine s\ se opreasc\
24 de ore la Blaj unde nu mai fusese de 21 de ani
(subl. n.). Unii biografi opineaz\ pentru toamna
anului 1889; Co[buc trebuia s\ se prezinte la Cercul
de recrutare N\s\ud, dar la Cop[a l-a întâlnit pe
Alexandru Hodo[, «bine [tiutul Ion Gorun», cu
care intrând în vorb\ [i ajungând la chestiuni
de gramatic\, uit\ pentru ce plecase din Sibiu [i
în loc s\ ia trenul spre Cluj ca s\ ajung\ la N\s\ud
se urc\ în cel de Blaj [i se trezir\ amândoi, a
doua zi, acas\ la fratele lui Al. Hodo[“ (v. Lucian
Valea, Pe urmele lui George Co[buc,Editura Sport-
Turism, Bucure[ti, 1986, p.116). Cred c\ atunci s-au
întâlnit prima dat\, atunci l-a întâlnit tân\rul
teolog bl\jean pe tân\rul redactor al „Tribunei“.
I-a solicitat colaborarea pentru gazeta bl\jean\
„Unirea“ [i în anii când a fost redactor responsabil
al acestei publica]ii, semn\tura lui Co[buc era cea
mai frecvent\ dintre scriitorii importan]i ai
începutului de secol XX: Zece mai (nr.21/ 19o1),
Patruzeci de ani (nr.23/1906), O scrisoare de la
Muselim- Selo(nr. 23/1909), Scut [i arm\ (nr.17/1902),

Bolnavul din Vitezda (nr.24/1902), De profundis
(nr.42/1902), Cr\ciunul în tab\r\, nr. 15/1903),
Cântec de prim\var\ (nr.15/1903).

A.C. Dom[a îi trimite lui Co[buc, la revista
„Vatra“ o recenzie nesemnat\ la volumul de
poezii al unui stihuitor ardelean, cam lipsit de
har, Traian Pop, dar pe care îl l\uda pentru c\
îi era prieten. R\spunsul lui Co[buc, binevoitor
[i pe un ton civilizat, dar cu reflexe ironice, îi
arat\ totu[i c\ aprecierile sunt exagerate. Recenzia
se intitula O modest\ observare:

„Iubite domnule!! E modest\ observarea
d-tale la poezia d-lui Tr[aian]H. Pop, dar e prea
lung\ [i, la urma urmelor, prietenului d-tale îi dai
o importan]\ a la Hugo. E prea mic d-l Traj (sic)
Pop ca s\ faci a[a mare capital din versurile lui;
lumea nici nu [tie cine e dânsul, [i cum s\ în]eleag\
critica d-tale? Apoi e [i supreflu\. Pentru cei ce
citesc cu drag pe dl. Pop, în zadar vei scrie d-ta
observ\ri, cu toate c\ pu]ini, cred, vor fi aceia. Cei
ce în]eleg «me[te[ugul» poetului d-tale, v\d ei
destul de bine cine e Tr. Pop [i au pricepere s\
cunoasc\ apuc\turile poetastre, pe care d-ta le
dovede[ti. Mie nu-mi pas\, am s\ public O modest\
observare, cu subscrierea d-tale; nesubscris\ nu
se poate publica la nici un caz, [i cauzele sunt
multe. Dac\ te învoie[ti, eu sunt învoit.

Cât pentru Perle, la rândul lor le vom
publica. Te rog îns\, fii îng\duitor, c\ci trebile
la noi merg ca la moar\, pe rând [i cu târziul –
câteodat\. Cu tot respectul George Co[buc“.

Preocupat de probleme de lingvistic\ [i
toponimie, a[a cum ne arat\ rubrica Vorba de
acas\ pe care o sus]inea în revista „Vatra“ îi
solicit\ lui A.C. Dom[a , surse bibliografice: [18]95

Domnule Dom[a! A[ avea trebuin]\ de
un catastih al tuturor numirilor române[ti de
case [i c\tune din Ardeal. Catastihul oficial,

publicat de ministeriul unguresc, e prea-prea;
numirile române[ti sunt stâlcite ca vai de om,
a[a fiind nu-mi pot fi de folos.

Te rog, dac\ ]i-i înd\mân\, caut\-mi pe
undeva un {ematism al metropoliei [i altul al
episcopiei de Gherla – c\ci într-acestea sunt date
numirile curat [i corect [i trimite-mi-le la Bucure[ti,
strada Sp\tarului 37.

{ematismele pot s\ fie cât de vechi, c\ci
asta nu m\ sup\r\; numai s\ cuprind\ numirile
române[ti scrise cu vreo ortografie obicinuit\
la români. ( Mi se pare c\ blagoslavii de la Gherla
fac [ematisme scrise în limba latin\-barbar\
[i numele satelor le scriu cu ortografie ungureasc\.)

N-ai face r\u , s\-mi cau]i [i un {ematism
al diecezei Or\zii-mari – dac\ exist\ – de[i numele
satelor române din Ungaria m\ preocup\
într-al doilea loc.

Am s\ ]i le trimit înd\r\t în starea lor,
dup\ vro 2-3 luni. {ematismul metropoliei din
Sibiu îl am.

Te salut prietene[te,
George Co[buc

(Ambele scrisori au fost preluate din cartea
lui Radu Brate[, Oameni din Ardeal, Editura
Minerva, Bucure[ti, 1973, pp83-84.)

A cules poezii populare din zona Mure[ului,
pe care le-a publicat în revista „Familia“, 1889-
1890 [i a tip\rit un volum de povestiri Floricele
de câmp, semnalat binevoitor de N. Iorga în
„S\m\n\torul“, An III, 1904, nr.28, p.446: „Sub
titlul Floricele de câmp de Aurel C. Dom[a,
redactorul „Unirii“ din Blaj, se tip\re[te un
voluma[ elegant de „schi]e u[oare“ care au sm\l]at
cu o literatur\ ce se cite[te lesne coloanele ziarelor
politice de dincolo“.

Expresia pre]uirii poeziei lui George
Co[buc este diserta]ia Poetul George Co[buc.
Este o expunere liber\ [i dezinvolt\ în fa]a
Reuniunii femeilor române greco-catolice,
înfiin]at\ la Blaj doar cu câ]iva ani înaintea
sus]inerii conferin]ei de c\tre preotul bl\jean
[i care-[i propunea prelegeri pe teme istorice,
culturale [i literare. În decembrie 1897, A. C.
Dom[a, la o asemenea reuniune [i-a ales o
expunere despre poezia lui Co[buc. Poetul
publicase pân\ la acea dat\ dou\ volume de
poezii: Balade [i idile, în 1893 [i Fire de tort în
1896. A.C. Dom[a, mai citise [i studiul celebru
în epoc\ [i, ani buni dup\ aceea, Poetul ]\r\nimii
de C. D. Gherea, proasp\t ap\rut. Din el a preluat
opozi]ia Eminescu-pesimist, Co[buc-optimist.
Optimismul lui Co[buc este explicat prin educa]ia
cre[tin\ pe care a primit-o în copil\rie de la
mama lui. Opozi]ia fa]\ de Eminescu poate fi
[i o reminiscen]\ a lecturii „studiului critic“ al
lui Al. Grama, în care pesimismul eminescian
era aspru condamnat. Opozi]ia aceasta s-a
men]inut [i în exegezele bl\jene ulterioare: la
Ilie D\ianu, la Al. Ciura într-o paralel\ Eminescu-
Co[buc [i în teza de doctorat George Co[buc a
lui Emil Sabo, prima tez\ de doctorat despre
opera lui Co[buc.

influen]a studiului lui Gherea este
atât de mare încât parafrazeaz\ anumite
aprecieri critice cum ar fi „locul“ poeziei

Noapte de var\ cu care se deschide volumul Balade
[i idile, considerând-o ca [i Gherea o prefa]\ a
volumului, ba chiar a întregii poezii a lui Co[buc.
Altminteri expunerea e narativ\, comentariul se
m\rgine[te la un rezumat al poeziilor alternat cu
bogate citate, reproduse, b\nuiesc din memorie,
dup\ anumite nepotriviri de text. Atmosfera este
involuntar caragialesc\: oratorul în fa]a auditoriului,
format din doamne [i domni[oare devine uneori
exagerat de sentimental când vorbe[te de poezii
precum El-Zorab, Rug\mintea din urm\ [.a. Cele
mai reu[ite comentarii sunt cele referitoare la
poezia r\zboiului; A.C. Dom[a, culeg\tor de poezie
popular\, face pertinente apropieri între poeziile
lui Co[buc [i lirica folcloric\ pe aceast\ tem\.

Diserta]ia lui A.C. Dom[a are în primul
rând meritul pionieratului în [irul exegezelor
bl\jene consacrate lui Co[buc, inaugurând
pre]uirea de care s-a bucurat poetul Baladelor
[i idilelor în ora[ul care a fost potrivit dorin]ei
întemeietorului s\u, Episcopul Inochentie Micu
Klein, „o cetate de credin]\ [i t\rie româneasc\“.
Energetismul poeziei lui Co[buc se potrivea
cu aceast\ aspira]ie.

 Ion Buza[i

mai 2018: 100 de ani de la

moartea lui G. Co[buc

un prieten 

al poetului: 

a. c. dom[a

isto
rie 
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rar\
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Pacificul

Finalul este ]\rmul, ce brusc ni se scufund\
{i-ncepe nesfâr[itul, bombastic, nemi[cat.
Aici sfâr[e[te timpul [i-n zgomotoasa und\
Pacificul se pierde în cosmosu-nstelat.

Imensitate dens\, explozia solar\
Dispare, dizolvat\ în bezna de-nceput.
{i uraganul rece al brizei ne-nf\[oar\
În spa]iu-i f\r\ via]\, nes\]ios [i brut.

Pacificul e-o fiar\ imens-nep\s\toare.
I-e altul universul decât cel omenesc...
M\-ntorc înspre ora[ul minat de-a sa r\coare,
Îmbr\]i[ând palmierii care din mine cresc...

(San Francisco, 2017)

Egreta alb\

Egrete albe,-n dans solemn, de cea]\,
Nep\s\toare p\s\ri î[i rotesc
Penajul, suplu decupat din ghea]\,
Conturul alb-velin [i baladesc.

Furtuni de stuf, c\runte, le vegheaz\
Cameea purit\]ii,-n orbitor
Cotlon de lac, silen]ioas\ oaz\,
Transfigurat fiind de câte-un zbor.

Scrut\m de la distan]\, cu ardoare
Fin dansul de milenii neschimbat,
P\trun[i de albul izvorât din soare
{i sufletul ni-l limpezim, treptat.

Traversada

Mereu în traversad\, de-ai s\i uitat de tot,
Columb e-ntre curen]ii ce-l duc, fideli, la ]int\.
Un uragan de soare [i-ocean de-o]el l-alint\;
Curio[ii trec pe-al\turi, cu câte-un pachebot.

Corabia-i o coaj\ [i-o joac\, totodat\,
Pe del\sarea apei, din pânze fâlfâind.
Doi ochi s\ra]i privesc, cu-acela[i aspru jind
Spre continentul care,-n speran]\ li se-arat\.

R\mâne-n noi curajul de-a ne-ambarca, precum
Navigatorul, vajnic b\rbat de alt\dat\,
Sfidând imensitatea, iubind-o totodat\,
Plutind cu frenezie pe-acest vremelnic drum...

Iunie

Nemernicesc vecinii, cu zgomot, prin pere]i,
Activit\]i adverse, via]\ inutil\,
Crezând, de nesim]ire, c\ poate mâine ve]i
Str\lumina Oceanul de ur\ [i de sil\.

E-un cer cu g\uri negre, pe paji[ti strecurând
Acidul nep\s\rii, în ploi mustind uscate,
Calamitatea spaimei s-a încuibat în gând
{i-un uliu vechi, în stele cu aripile bate.

Îmi iau, cu tremur, drogul acesta, necinstit,
S\ dorm, visând avioane, planând peste ghe]ari.
Se sub]iaz\ timpul [i tot m\ compromit
Prin anii-ace[tia, care-s din ce în ce mai rari.

Pluta meduzei

{i doar am fost, când zile existar\
{i totul era demn de-a fi tr\it.
Eram boga]i spiritual – o var\
Pornit\ pe Ocean spre Infinit.

Catarge oscilau, un metronom
{i-un timp albastru, tân\r, ce se zbate.
{i-n forfot\, pe punte, poate ne-om
Fi împlinit, prin jerbele s\rate,

Splendid picta]i de briza cea solar\,
Când noi prindeam parâmele de cer,
Iar pânzele greoaie se bombar\,
Purtând un sens în vântul efemer.

Dansând în val zvâcnea prova sonor\,
Se bifurca siajul argintiu
Cu amintiri de veacuri sau de-o or\;

Eram `ntreg al vie]ii mele fiu

În lacuri de-acalmie, în tempeste,
Nu p\r\seam speran]a, sfânt-uman\.
Pluteam pe-o nav\-n dep\rt\ri celeste,
Ca albatro[ii,-n zbor f\r\ prihan\.

{i doar ERAM în zilele acele,
Când totul era demn de-a fi tr\it
{i-o coeren]\ se citea în stele,
P\rând a ne-orienta la nesfâr[it…

Ce s-a-ntâmplat, estimp, nimeni nu [tie.
Luminile s-au stins de tot la bord
{i n-a r\mas nici o fiin]\ vie
Când am ajuns, cu greu, la polul Nord.

Ziceam c-a fost furtun\ schimb\toare
De secole, planeta dislocând;
Un val imens s-a ridicat din mare,
{i trupu-mi parc\ s-a desprins de gând.

A fost acest final doar pentru mine?
Unde sunte]i, voi, cei ce m-a]i pierdut?
De-acuma cred c-o s\ v\ fie bine;
Sfâr[itul meu e-al vostru început!

Caii arzând în canion
Un uragan fierbinte ridic\ ruguri sumbre
Pe-un paradis terestru, ce-a devenit infern.
Ard mun]i, incandescen]a-i imens\, f\r\ umbre,
{i-n cosmos se înal]\ un val de fum etern.

Apocaliptic, focul e-o lav\ sângerie,
De parc\-ntregul soare s-a pr\v\lit furios
Peste palmierii supli, de-o blând\ feerie,
{i cerul ve[ted curge din în\l]imi în jos...

Acum sunt liberi caii, s-alerge-n univers.
Trec în galop prin fl\c\ri ce ard ucig\tor.
Lassoul cel fierbinte i-a strâns, letal, din mers;
Nu-i nici o alt\ [ans\ s\ scapi, decât în zbor...

Dar nu e nici un Pegas. Vuie[te „Thomas Fire“,
L\sând cenu[\-n urm\-i, p\mântul pârjolit,
Iar vântul pe ruine-[i revars\ al s\u vaier,
Spunându-ne c\ \sta a fost un nou sfâr[it.

(În amintirea marelui incendiu 

din California – decembrie 2017)

Ca la noi, la nimeni!

nici nu s-a încheiat bine campionatul, cu victoria CFR-
ului clujean, care a confirmat o dat\ în plus valoarea
lui Dan Petrescu, c\ din Gruia vine [tirea-bomb\:

Bursucul le spune pa [i pusi proaspe]ilor campioni, luând cap-
compas ultra-generoasa Chin\! Nu-l mai opre[te nici m\car
fabuloasa clauz\ de reziliere a contractului, de exact 500.000 de
euro, dat fiind c\ pe malurile Fluviului Galben va fi pl\tit
rege[te, de vreo patru ori mai mult pe un sezon decât pe
Some[ul clujean. S-ar cuveni s\ ne mir\m cumva? Nici vorb\, dac\
am uita c\, în ultima lun\, [efii ceferi[tilor fuseser\ gata-gata
s\-l demit\ pe Petrescu, pentru zbaterile lui g\l\gioase de pe
marginea terenului, pentru nelipsitele proteste la adresa cavalerilor
fluierului [i, dincolo de toate, pentru maniera defensiv\ impus\
în jocul echipei. Sigur, e un fel de a spune, dac\, în ciuda acestor
repro[uri, a readus în Gruia titlul de campioan\, dar realitatea e
cu totul alta, Bursucul fiind recunoscut pentru fixurile sale, pentru
disciplina de fier cerut\ juc\torilor (nu uita]i trimiterea papi]oiului
Ioni]\ pe banca de rezerve!) [i, mai ales, pentru imperativele cu
care [i-a tratat finan]atorii. Or, acum se dezv\luie [i public c\ bossul
Nelu Varga  dorea s\ dicteze totul la echip\, în maniera lui
Becali, ceea ce pentru Bursuc era inacceptabil. Iat\ deci c\ Dan

Petrescu pleac\ de la Cluj cu titlul în buzunar, în timp ce Dic\,
marele învins din play-off, r\mâne bine-mersi la cârma FCSB! Ca
la noi, la nimeni, nu-i a[a?

{i, apropo de asta, v-a]i fi putut închipui vreodat\ s\-l
vede]i pe marele Ilie N\stase culcat pe burt\ [i înc\tu[at de poli]i[tii
de la Rutier\, dup\ o alcoolemie de 0,55 la mie? Excesul de zel al
ap\r\torilor legii este cel pu]in condamnabil, în condi]iile în care
este dovedit deja c\ toat\ „opera]iunea“se f\cuse „la pont“ [i îl
viza punctual pe marele Ilie, generalul N\stase, cum se va dovedi,
de altfel, [i a doua zi, când Poli]ia l-a pândit [i dup\ incursiunea
sa…cu scuterul ([i cu permisul de conducere din Monte Carlo), la
Spitalul de Urgen]\, unde se dusese pentru certificatul medical!
Pot accepta ideea c\ N\stase e acela[i Nasty care a fost întotdeauna,
m\ num\r [i eu printre cei care sus]in respectarea regulilor circula]iei
pe drumurile publice, dar am fost [i sunt, în acela[i timp, un adversar
declarat al statului poli]ienesc, al excesului de zel [i al abuzurilor
la care poli]i[tii de la Rutier\ recurg înc\ prea frecvent! De[i se
circul\ ca vai de lume de-a lungul întregii Românii, inclusiv sau
mai ales în Bucure[ti. În consecin]\, cele dou\ dosare (penale!?!)
instrumentate lui Ilie N\stase sper s\ se limiteze la amenzile care
i-au fost dictate [i la suspendarea permisului de conducere, dar
s\ atrag\, în acela[i timp, [i sanc]ionarea corespunz\toare a agen]ilor
de circula]ie care au s\rit calul, umilind de-a dreptul unul dintre
cei mai mari sportivi ai României. Este absolut inadmisibil!...

{i-acum, s\ ne îndrept\m aten]ia spre marele turneu
de la Roland Garros, unde Simona Halep a [i debutat la ora apari]iei
acestor rânduri, continuându-[i drumul spre piscul pe care [i-l
dore[te cel mai mult – câ[tigarea unui Grand Slam. Este în
continuare nr.1 mondial, este [i favorita nr.1 a turneului de la
Paris, iar Martina Navratilova tocmai a declarat c\ Simona poate
s\ triumfe de ast\ dat\, cu atât mai mult cu cât înving\toarea ei
de anul trecut, Jelena Ostapenko, a fost eliminat\ din primul tur.
Ca [i Venus Williams!... 

P.S. Bravo Craiovei pentru câ[tigarea „Cupei României“,
dar [i un cuvânt pentru încânt\toarea final\ de la Kiev a Ligii
Campionilor Europeni, care a adus Realului Madrid o nou\ victorie
str\lucitoare. Gra]ie uluitorului Bale, ofertat de Manchester United
cu 230 milioane de euro! {i cu 740.000 de euro, s\pt\mânal!!!

actualitatea
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s e mai întîmpla uneori ca anumite
scriitoare s\-[i uite una-alta acas\
la E. Lovinescu. A[a, bun\oar\,

p\]e[te Emilia Marghita, nevoit\ s\ se întoarc\
o dat\ „pentru a-[i lua acul cu perl\“1 uitat acolo.
Marghita (Enciclopedia „Cugetarea“ îi zice
Emilia Marghita Orwin, al]ii Ovidiu-Orwin) e
o ie[eanc\ istea]\ [i simpatic\, definitiv inspirat\
de Topîrceanu (ceva site-uri o confund\ cu
M\rg\rita Miller-Verghi, dar cele dou\ n-au
nimic una cu alta), dar uitat\ – tot definitiv –
de posteritate. Nici m\car Dic]ionarul…Busuiocilor2
n-o pomene[te, m\car c\ Emilia va fi trecut
pragul ini]ial al dic]ionarului, de vreme ce chiar
în 1945 îi apare o traducere din Stefan Zweig –
Lupt\ în jurul unui rug. Alexandru George zice,
într-o not\ la Agende, c\ a fost ziarist\, corespondenta
de Ia[i a Rampei, angajat\ apoi (din 1924) la
Lupta [i la Presa din capital\, iar din 1927 –
redactor la Adev\rul [i la Diminea]a.3 Sper s\
fie a[a, cu toate c\ Alexandru George îi transform\
volumul de versuri într-unul de proze. Ironii
sentimentale4 (ap\rut la Bucure[ti, în 1925) e
îns\ un volum de versuri, chiar dac\ nu neap\rat
[i unul de poezii. Probabil în memoria istoricilor
jurnalismului va fi r\mas totu[i, c\ci Marian
Petcu o evoc\ [i pe ea într-un articol,5 precizînd
c\ a lucrat [i la Bukarester Presse [i c\ a debutat
în Greerul ie[ean, în 1918. În fine, în cenaclul
lovinescian apare în 1926 [i imediat ce apare
„declam\ parodii diluate (cu succes) gen
Topîrceanu“6; se încearc\
apoi [i-n altele, dar
cam spre groaza lui
Lovinescu, silit s\ asculte
într-o [edin]\ „un act
catastrofal de lung [i
de banal“.7Pîn\ la urm\,
cu toate c\ Emilia era
istea]\ foc [i nu lipsit\
de farmece, Lovinescu
se satur\ s\ tot asculte
„versuri umoristice
detestabile“.8

În volum ele nu
sunt chiar a[a de multe
[i, prin urmare, nu
ajung s\ fie „detestabile,“
r\mînînd simpatice
pîn\ la cap\t (sau
aproape de el). Emilia
e prea istea]\ ca s\ se
ia în serios ca poet\,
spre regretul lui Pentapolin, care crede c\
„sacrific\ prea mult din inima poetei pe altarul
gazetei rimate [i a calamburului facil.“9 Dar
bine face c\ sacrific\ pe altarul glume], c\ci
unde nu sacrific\ devine numaidecît siropos
de sentimental\ [i cînt\ doar roman]e întîrziate
peste m\sur\: „Toat\ noaptea, la fereastr\/
Eu te-am a[teptat, iubite./ Lic\riau în mii de
stele/ Mii de doruri [i ispite.// Fîlfîiau în miez
de noapte/ Sub fereastr\-atî]ia fluturi!/ Fîlfîiau
atîtea [oapte,/ Calde mîngîieri, s\ruturi…//…//
{i astfel, în nop]i senine,/ Mor în suflet mii de
vise/ La ferestrele deschise/ Pentru cel ce nu
mai vine…“ (Cîntec). Cam toate Acorduri-le în
minor (al treilea – [i ultimul – ciclu din volum)
sunt de inim\ l\crimoas\, compuneri în care
„bietu-mi suflet plînge“ „pe foaia de hîrtie“.
Emilia vrea s\ scrie [i ea din inim\ sfî[iat\ [i
din decep]ii grele, dar veleit\]ile ei sentimentale
nu duc la catastrofe, ci doar la dans de cochet\rii
(între care mai interesant e Celui ce îmb\trîne[te,
cu oarece îndr\zneal\ confesiv\: „…// Tu e[ti
b\trîn?! Dar cînd glume[ti cu mine,/ Cînd îmi
cete[ti frumoasele pove[ti,/ Nici zîmbete, nici
lacr\mi, nici suspine –/ Nu ]i-a tr\dat nimic, ce
tîn\r e[ti!“ etc.). Cînd e sentimental\, Emilia
nu mai e deloc inteligent\. {i nici cînd e „cea
mai p\tima[\ dintre-amante!“, cum se laud\. 

Î[i d\ îns\ m\sura iste]imii în celelalte
dou\ grupaje – Zîmbete [i Ironii sentimentale
–, contaminate iremediabil [i cu voio[ie de
Topîrceanu (ale c\rui ritmuri îi sun\ obsedant
în urechi, dup\ cum se exaspereaz\ încîntat\
într-o poezie lung\), dar agreabile în mimetismul
lor asumat. Emilia î[i prescrie o poetic\ ridendo,
se instruie[te în cinism, dar toate-s doar o
pav\z\ pentru fragilitate: „Ascult\, suflete
r\nit,/ Cumplita mea pova]\;/ Fii piatr\ rece,
fii granit;/ {i bate-]i joc de via]\!//…// Tu nu
pricepi al lumii rost,/ Dar toate sunt himere;/

Deci bate-]i joc de tot ce-a fost/ De ori [i ce
durere“ etc. (Prefa]\. Pova]\). Nu e îns\ în Emilia
nici strop de cinism; instruit\ (8 ani la „Notre
Dame de Sion“, unde nu prea i-a pl\cut, literele
la Ia[i, unde se preface c\ s-a plictisit), cult\
chiar, jucîndu-se cu versifica]iile (uneori [i
cu temele,  mai ales cu cele simboliste),
Emilia e o student\ vesel\ [i vis\toare, cu umor
eminent pozitiv: „Începe cursul de filologie…/
Dar n-am dormit ast’noapte [i mi-e lene,/ Iar
dialecturile b\n\]ene,/ Cum sunt [i cîte-or fi –
ce-mi pas\ mie!// Vai, cursul \sta ]ine-o ve[nicie!/
Minutele se scurg încet, alene,/ Iar eu de somn
clipesc mereu din gene/ {i capul mi se las\ pe
hîrtie.// Aud ca-n vis: Weigand…Papahagi/ Ion
Alexe … (\sta cine-o fi?!)?/ Pe urm\: Din acestea
vom conchide…// Doi pi]igoi se zbenguiesc
afar\,/ E zi cu soare, zi de prim\var\…/ Ce caut
eu la domnul Philippide?!“ (Filologia român\).
Toate Universitare-le sunt în acela[i ton de
umor euforic iar Emiliei îi convine de minune
registrul, jucîndu-se în voie cu episoadele
studen]e[ti: „…// Colegele îmi par ni[te savante,/
Iar eu pe capul meu presar cenu[\,/ Cînd m\
decid s\ intru-ncet pe u[\,/ Trec prin Infernul
zugr\vit de Dante.“ etc. (În preajma examenelor).
Nu sunt altfel nici versurile dedicate „menajeriei“
abia deschise în P\curari sau lunetei astronomice.
Simple cronici rimate, desigur, ce iau orice
de pretext: declara]ia de avere, autobiografia
solicitat\ de institu]ii, legi [i proiecte, incidente…

toate supuse vervei (iar
verva diluat\ grav de
la o vreme). Dar Emilia
are umor de sine [i se
descurc\ bini[or cu el;
nu se ia în seam\ mai
mult decît se cuvine iar
„feminismul“ ei ar putea
fi azi taxat de militante:
„Cînd un suflet de femeie/
Crud de soart\ fu lovit,/
Scrie într-o c\rticic\:/
Am iubit [i-am suferit.//
Dar din scris femeia-[i
face/ În curînd un obicei;/
Fi’ndc\ a mai scris o
carte,/ Scrie dou\, scrie
trei…“ (Cum scriu femeile).
{i simbolismele sunt
luate în r\sp\r, refolosite
doar caricatural: „Azi
plou\… plouase [i ieri…/

va ploua/ {i mîine, [i poimîine, fire[te!/…// Iar
stropii de ploaie [optesc o chemare,/ Un cîntec
de dulce ispit\…/ Dar tîrgul e mic, morala e
mare,/ {i via]a e nesuferit\!“ (Strofe pe
vreme de ploaie. Monotonie). Asta numaidecît
[i neap\rat – dac\ reteaz\ chiar a[a dulcile
ispite! 

 Al. Cistelecan
_______
1 E. Lovinescu, „Sbur\torul“. Agende literare, I, Edi]ie
de Monica Lovinescu [i Gabriela Om\t, Prefa]\ [i
note de Alexandru George, Editura Minerva, Bucure[ti,
1993, p. 189. 
2 Scriitori [i publici[ti ie[eni contemporani. Dic]ionar.
1945-2008, Edi]ia a III-a, rev\zut\ [i ad\ugit\ de
N. Busuioc [i Fl. Busuioc, Editura Vsiliana ’98, Ia[i,
2009. 
3 E. Lovinescu, op. cit., p. 281. 
4 Cu mul]umiri lui Silviu Guga pentru exemplarul
d\ruit. 
5 În „Jurnalism [i comunicare“, nr. 2-3/2006. E limpede
c\ trebuie s\ fi fost mai celebr\ ca ziarist\ decît ca
versificatoare. Ba chiar celebr\ de-a binelea. Altminteri
nu se justific\ de ce N. Steinhardt îi dedic\ [i ei o
parodie (îndat\ dup\ cele închinate lui Noica [i
Cioran!) în vol. În genul tinerilor (Editura Cultura
Poporului, Bucure[ti, 1936, pp. 65-70), [arjîndu-i stilul
„combativ“, feminist, proletar, emancipator în toate:
„N-are [i femeia, ca [i b\rbatul, dreptul la libertate
[i emancipare? Reac]ionarii de tot felul, boerii,
conservatorii, du[manii poporului, vor s\ reduc\
rolul femeii la acel de sclav\ a poftelor lor. Dar timpurile
înainteaz\.“ (p. 69). 
6 E. Lovinescu, op. cit., p 123. 
7 Idem, p. 134. 
8 E. Lovinescu, „Sbur\torul“. Agende literare, III,
Edi]ie de Monica Lovinescu [i Gabriela Om\t, Note
de Alexandru George, Margareta Feraru [i Gabriela
Om\t, Editura Minerva, Bucure[ti, 1999, p. 170. 
9 În „Universul literar“, nr. 1/1927.
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c el mai rezistent titlu din proza lui Corneliu

{tefanache de pîn\ la „ruptura“ din 1989
r\mîne Dup\ echinoc]iul de prim\var\.

Dup\ cartea din 1981, au urmat alte trei romane care,
p\strînd datele tehnice [i tematice, au transferat
problematica satului în mediile intelectuale ale ora[ului,
în conflictele unor competi]ii socialedestul de schematice
prin „maniheismul“ lor: delatorii [i oamenii integri,
cei care mint [i cei min]i]i, victime [i c\l\i, înving\tori
[i învin[i - acestea sînt categoriile de personaje din
Ruptura, Drumuri de fum [i {i mîine, [i poimîine....
Apari]ia acestui ultim roman p\rea s\ fi pus punct
definitiv scrisului lui Corneliu {tefanache pentru
c\, iat\, pîn\ la 13 ianuarie 2009, cînd a trecut la cele
ve[nice, prozatorul n-a mai tip\rit nici o carte nou\;
(ne) povestea la întîlnirile junimiste de la Casa
Pogor ori în intimitatea „chiliei“ scriitorului din
casa de pe Copoul Ia[ilor despre un roman la care
lucreaz\, Spovedania valetului: cîteodat\, citea vreo
pagin\ din manuscrisul pe care, îns\, nu l-a predat
vreunei edituri [i care, dup\ sfîr[it, a r\mas în grija
unor oameni buni din preajm\. Dup\ aproape zece
ani, fiica prozatorului, Irina, p\rintele episcop Calinic
[i preotul David, care au avut grij\ de „spovedania“
lui Corneliu {tefanache, au încredin]at manuscrisul
Editurii Junimea, poetului Lucian Vasiliu, „întru
luminarea complet\ a operei prozatorului Corneliu
{tefanache“, cum se scrie într-o not\ din deschiderea
c\r]ii. Romanul Spovedania unui valete, astfel, textul
g\sit, p\rînd a prelua una din temele frecvente ale
prozei de totdeauna; în fapt, o dat\ mai mult, via]a
„bate“ literatura pentru c\, iat\, manuscrisul preia
aceast\ tem\ în îns\[i povestea sa - în chilia unui
c\lug\r descoperit mort, stare]ul m\n\stirii g\se[te
ni[te Caiete[i le d\ doctorului legist care investigheaz\
cazul („Am citit caietele acestea blestemate [i de aceea
v\ rog s\ le lua]i cu dumneavoastr\, nu mai vreau s\
le [tiu în preajma mea. Face]i cu ele ce ve]i crede de
cuviin]\, dar sc\pa]i-m\...“, spune stare]ul): romanul
„g\sit“ al lui Corneliu {tefanache „reproduce“, în fond,
caietele misteriosului c\lug\r care [i-a a[teptat sfîr[itul,
„pedeapsa lui Dumnezeu“, în chilia m\n\stirii, iar, în
„aventura“ c\r]ii de la „Junimea“, c\lug\rul e prozatorul
însu[i, stare]ul e p\rintele David, care a p\strat
manuscrisul, iar medicul legist e editorul.povestea celui care se spovede[te în

Caieteleromanului începe, semnificativ,
cu imaginea chiliei, ultima ipostaz\ a

spa]iului carceral, cum se va vedea, în contrastul
violent, dar [i în complementaritatea peisajului
ghicitei libert\]i cu configura]ia l\untrului fiin]ei
care se m\rturise[te: „Dou\ lucarne, spre r\s\rit,
]in loc de ferestre. Sunt ca ni[te uria[i ochi alungi]i
pe orizontal\ [i contura]i în negrul ramelor lor pe
albul peretelui. Globii lor se m\resc, se mic[oreaz\,
se umplu de lumin\ sau se cufund\ în întuneric
dup\ cum se succed orele de ziu\ [i cele de
noapte. În soarele acestei dimine]i ei sunt plini de
str\lucirea mul]imilor de brazi [i a unor vîrfuri de
stînci cu nimburi de cea]\. Dac\ a[ avea un binoclu,
cred c\ a[ putea vedea c\prioare cu ]apii lor, lupi
[i rî[i la pînd\, ur[i m\t\h\lo[i, vulturi preg\ti]i s\-
[i întind\ aripile... De cîte ori mi-am imaginat fauna
asta în libertatea ei de acolo, mai n\valnici în anotimpul
de acum, al prim\verii, m-am întors cu gîndul la
începutul existen]ei mele de aici, la momentele din
acele zile [i nop]i cînd m\ pierdeam cu totul [i eram
gata s\ urlu ca o fiar\ prins\ în capcan\. Îmi mai
amintesc de ele [i acum, cînd aproape nu mai [tiu
cî]i ani s-au scurs din via]a mea înso]i]i de aceste
repetate schimb\ri diurne [i nocturne din geamurile
lucarnelor. Dar ce rost ar avea s\ mai ]in [i socoteala
trecerii timpului, cînd toate cele care îi împing pe
oameni într-o goan\ nebun\, sfîr[it\ doar odat\ cu
via]a lor, nu mai au nici un pre] pentru mine?... Am
gonit destul, s\ ajung [i s\ m\ opresc în aceast\
mansard\, unde mi-a fost dat s\ trec printr-un fel
de moarte cu al c\rui sfîr[it a început via]a mea
de acum“.

Chilia e o ascunz\toare, ultima, din calea fricii
[i prigoanei, într-un dialog aspru cu sine, un raport
de for]\ dintre cel din instan]a memoriei, c\lug\rul
care cite[te, în fiecare zi, aceea[i fraz\ din Apocalips
(„Afar\ cîinii [i vr\jitorii [i curvarii [i uciga[ii [i
închin\torii la idoli [i to]i cei ce lucreaz\ [i iubesc
minciuna“) [i cel\lalt, fugit, prigonit în lume, o rela]ie
de via]\ [i de moarte între fiin]a l\untric\ [i fiara
pe care o ad\poste[te [i care îndeamn\ c\lug\rul la
cel mai cumplit p\cat, nelegiuirea ultim\, negarea
Mîntuitorului tocmai în casa Sa, între cel care, prin
credin]\, vrea s\ înal]e o biseric\ înl\untrul s\u [i
du[manul care hule[te cu „gînduri satanice“. Autobiografia

c\lug\rului începe cu prima copil\rie, petrecut\ într-
un orfelinat [i cu visul,în lumin\ [i lini[te, al botezului,
cînd prime[te, pe ascuns, numele „de tain\“ Serafim:
„E[ti p\rta[ al patimilor, al mor]ii [i al învierii Domnului
nostru Iisus, e[ti n\scut a doua oar\ în biserica Sa,
te vei numi Serafim, nume ce îl vei purta în tain\ pîn\
în ziua în care lumina Tat\lui Ceresc va alunga
întunericul în care a c\zut poporul nostru...“, spune,
la botez, preotul dintr-un schit aflat în vecin\tatea
orfelinatului. Numele, dat îngerilor de prim rang
în ierarhia cereasc\, cei care au [ase aripi [i î[i ascund
fa]a cînd sînt înaintea lui Dumnezeu, poart\ cu sine
nu doar sugestia celui-care-ar-fi-putut-fi, ci [i biografia
Sfîntului Serafim de Sarov, unul din marii Sfin]i ai
vremurilor zise „de civiliza]ie premodern\“, a c\rui
istorie a fost notat\ de un anume Nicolai Motovilov;
aceast\ trimitere la personaje din istoria cre[tinismului
nu e singura în Spovedania unui valet, întrucît, de
exemplu, unul din tor]ionarii protagonistului se
nume[te Felix Barbas, amintind de tîlharul, apoi
mîntuitul, Barabas din Noul Testament.momentul botezului de tain\ de

la schit este linia de demarca]ie
între lumina serafic\ [i întunericul

unei societ\]i cangrenate; copilul orfan e recrutat
la „[coala de spioni“, intr\, din curiozitate, pe
cînd se întorcea de la instruc]ia zilnic\, în vasta
gr\din\ de la locuin]a Pre[edintelui, împu[c\ un
cîine lup „mare, negru“ care se îndrepta, amenin]\tor,
crede recrutul, spre marele conduc\tor, este arestat,
torturat s\ m\rturiseasc\ inten]ia abominabilei
crime, un anchetator vede, pîn\ la urm\, în fapta

elevului, un exemplu „suprem“ de dragoste [i
devotament pentru Pre[edinte, îl mut\ din pu[c\rie
în palatul aceluia, în garda sa de corp, valetcredincios,
e cuprins de o fatala grea]\ de sine, superiorii
simt schimbarea [i îl trimit într-un batalion disciplinar,
fuge [i se ascunde în chilia m\n\stirii unde a[teapt\
pedeapsa lui Dumnezeu, dup\ o via]\ acoperit\ de
„jegul f\r-de-legilor“. Povestea celui care ar fi trebuit
s\ fie Serafim este aceea a omului în cu[c\, purtîndu-
[i-o înc\ de la na[tere, precum melcul cochilia sa;
orfelinatul, [coala de spioni, temni]a, camera de
valet al Pre[edintelui, batalionul disciplinar [i, la
urm\, chilia c\lug\rului, apoi, minciuna, „masca“
de camuflaj, sloiurile fricii [i singur\t\]ii, teroarea,
grea]a [i dezgustul din cu[ca palatului preziden]ial
sînt spa]iile carcerale a c\ror sum\ fixeaz\, în roman,
imaginea imensei închisori care va fi fost România
anilor 1948-1989.  Intriga romanului din Caietele
scrise alert, într-o logic\ narativ\ coerent\ [i f\r\
fisuri este dublat\ de un nivel simbolicunde destinul
omului în cu[c\ e re-prezentat prin dou\ imagini
foarte puternice. Garda de corp a Pre[edintelui e
format\ din orfelini, b\rba]i [i femei, oameni pentru
care p\rin]ii sînt „partidul [i statul“; doi dintre
ace[tia se sinucid pentru c\, iat\, cobaii „niciodat\
nu sc\pau din cu[c\ [i, cînd experimentele cu ei
se terminau, totdeauna erau sacrifica]i“; acesta e
omul nou din vechiul regim, cobaiul din cu[c\. Mai
puternic înc\ este simbolul privighetorii în colivie;
în gr\dina palatului preziden]ial, se auzeau, din
cînd în cînd, venind din direc]ii diferite, triluri de
privighetori, care, în fapt, „nu erau decît ni[te
înregistr\ri de band\ magnetic\ [i cineva f\cea
probabil o prob\, s\ verifice dac\ instala]ia func]iona
perfect, fiindc\ prima tovar\[\ a ]\rii avea nevoie
de un astfel de somnifer, s\-[i înceap\ odihna din
fiecare noapte în cîntecul acestor p\s\rele care,
înainte de înregistr\rile magnetice, fuseser\ aduse
perechi, perechi, [i b\gate în coliviile atîrnate în
arbori, unde apoi le-au luat locul difuzoarele, pentru
c\ ele au murit dup\ cîteva zile de captivitate, f\r\
s\ fi scos m\car un sunet din gu[ele lor“: cobaii uci[i
în cu[tile lor [i privighetorile închise în colivie pentru
a muri acolo ilustreaz\ condi]ia uman\ dintr-o
societate bolnav\, otr\vit\ de ateism, dela]iune [i
minciun\, cînd, în casa Domnului, p\trund fiarele
satanice, cum, în copil\ria dep\rtat\, anchetatorii
vor fi p\truns în schit pentru a aresta c\lug\rii de
acolo.

Structura de rezisten]\ a pove[tii personajului-
narator din Spovedania unui valet este radiografia
precis\ a epocii, f\r\ ironiile benigne, cordiale,
parabolele [i limbajul esopic din seria romanesc\
încheiat\ la sfîr[itul anilor ‘80 ai veacului
trecut; toate informa]iile, convingerile [i
sentimentele din memoria prozatorului care
va fi cunoscut mediile de activi[ti de la vîrful
puterii, cel pu]in, locale, trec în aceea a autorului
Caietelorg\site la stare]ul  m\n\stirii: portretele
Pre[edintelui care spune c\ „Dumnezeul
meu a fost revolu]ia, iar acum, fericirea
poporului…“ [i „primei tovar\[e a ]\rii“ („Am
a[teptat aproape o or\, pîn\ ce u[a dormi-
torului preziden]ial s-a deschis [i un b\trînel
cu p\rul ciufulit, cu ochii urduro[i, s-a
oprit o clip\ în fa]a noastr\, cît noi am zis un
S\ tr\i]i, tovar\[e Pre[edinte!, [i apoi s-a
îndreptat spre closet, bolborosind ni[te cuvinte
pe care numai Calcan, urmîndu-l îndea-
proape [i dînd din cap, le în]elegea. De sub
poalele halatului alb îi ie[eau picioarele sub]iri,
p\roase, terminate cu ni[te labe dispropor]ionate
de mari, ni[te cartofi uria[i care f\ceau s\ cl\mp\neasc\
papucii, iar spinarea-i lat\, cu umerii ascu]i]i,
p\rea ap\sat\ înainte, u[or cocîrjat\, doar c\ra pe ea
la bud\ îns\[i Patria, cum era scris în jur\mîntul
pe care îl semnasem, pentru c\ [i Patria, nu-i a[a,
trebuia s\-[i fac\ nevoile“), dosarul de cadre, pecetea
oamenilor în fric\, teroare, prigoan\, figuri memorabile
de tor]ionari din închisorile comuniste pîn\ la valetul-
[ef Puiu Negru din palatul preziden]ial cu înc\perile
lui megalitice, megalomane, somptuoase, cimitirile
în care ap\reau morminte f\r\ cruci, „marcate de
un fel de piramide din beton sau marmur\, în
vîrful c\rora se aflau stele ro[ii, t\iate din tabl\, pe
care erau înscrise numele r\posa]ilor, oameni ce se
lep\daser\ de Dumnezeu, sau familiile lor, grijulii
s\ nu-[i piard\ cine [tie ce statut social, puseser\
pe mormintele lor asemenea semne de întoarcere la
p\gînism“, greva minerilor din Valea Jiului, „tîrgurile“
de copii din orfelinate, magazinele speciale pentru
vale]i [i alimentarele pustii ale proletariatului, o
tipologie a „fo[tilor“ din care se re]in anticarul
Iosif Zolman [i profesorul de filosofie de la
Universitate, „supravie]uitori ai închisorilor,
epur\rilor, exproprierilor, deport\rilor“, o lume
definitiv surpat\, strivit\ sub [enilele tancurilor
bol[evice, înlocuit\ de o alta, a mincino[ilor [i
delatorilor care, iat\, „au stof\“, în care nici o
simpl\ poveste de dragoste, adev\rat\, aceea cu
Maria, nu e posibil\ pentru c\, în acel timp-epoc\,
Unu î[i desface jum\t\]ile, le separ\ [i le face s\ se
extermine una pe cealalt\: oameni [i o epoc\ fixate
în una dintre cele mai tulbur\toare imagini de pe
nivelul simbolic al romanului, în momentul de
sinceritate din povestirea valetului-[ef Puiu Negru:
„Am închis ochii, s\-mi lipezesc mintea, [i deodat\
am v\zut caii, nu cai verzi pe pere]i, ci caii în carne
[i oase, to]i cu ochii sco[i, cu sîngele [iroind din orbite,
galopînd bezmetici spre p\durea din care ie[eam eu
[i tov\r\[ii mei... caii din tinere]ea mea, din cruda
mea tinere]e, din vremea cînd un criminal ordin
de sus stabilea c\ animalele astea nu-[i pl\teau cu
munca lor ce mîncau [i de aceea trebuiau lichidate...,
c\ a[a-i la revolu]ie, dragul meu, se mai înghesuie în
ea [i crimele inutile. Nu-]i po]i închipui ce a fost
atunci, cred c\ nici nu erai n\scut, îns\ eu abia trecusem
de dou\zeci de ani [i de o s\pt\mîn\ greblam zi [i
noapte o p\dure cu plutonul meu, greblam bandi]ii
ce ni se împotriveau [i, la sfîr[it, dup\ ce îi lichidaser\m
pe to]i, am ie[it în plin cîmp [i-am dat cu ochii de zeci
[i zeci de cai împu[ca]i, o herghelie, [i uciga[ii lor
se distrau acum, b\gau cu]itele în ochii cailor r\ma[i
vii, l\sîndu-i apoi s\ galopeze spre p\dure, s\-[i sf\rîme
picioarele [i coastele în trunchiurile copacilor, o
blestem\]ie s\vîr[it\ în hohotele de rîs ale tic\lo[ilor
aceia...“: oamenii epocii din Spovedania unui valet
sînt asemeni cailor alergînd bezmetici, cu ochii sco[i,
în p\dure...de ce nu va fi publicat Corneliu {tefanache

romanul s\u, în via]\ fiind? Poate
amînînd mereu, din nevoia, adesea,

inventat\ de a mai revizui (completa, corecta, ad\uga)
ceva; poate chiar din frica aceea care se cuib\re[te
„mult [i temeinic“ în sufletul personajului, „ca o
pas\re de prad\ ce î[i înfigea ciocul, ghiarele pîn\
[i în pu]inele clipe de fericire“. Spovedania unui
valet este cartea unui înving\tor printre învin[ii,
atît de numero[i, ai unei epoci din trecutul nostru
recent.

 Ioan Holban

omul 
în cu[c\

Corneliu {tefanache,
Spovedania unui
valet, Ia[i, Editura
Junimea, 

comentarii critice



c ompus\ în urm\ cu aproape trei
decenii, muzica cu caracter oratorial
Mircea, b\trânul în]elept este suita

extras\ din celebrul film închinat marelui personaj
istoric; se poate vorbi de o anume suple]e privind
sugestia imagistic\ a momentelor muzicale; î[i
p\streaz\ o salutar\ independen]\ atunci când
urc\ în primul plan al comunic\rii în concert.    

~n alt sens, mai în glum\ mai în serios,
curiozitatea m-a determinat s\ ajung la concertul
cameral pe parcursul c\ruia a ap\rut pe scen\
un instrument cu totul nou pentru noi, pentru
observatorul actual al vie]ii noastre de concert.
A fost recuperat din memoria unor epoci de
cultur\ demult apuse, anume... ceasul mecanic!
Nu, nu cadranele de ceas au ap\rut pe scena
s\lii de concerte a Universit\]ii bucure[tene de
Muzic\; ...ci mecanismul cu lamele [i band\
perforat\ configurat\, iat\ !, de aceast\ dat\ de
regretatul compozitor german Thomas Beimel.
Mai mult decât atât, conducerea Festivalului
i-a dedicat pe bun\ dreptate un întreg concert.
„Profesionist al ideii [i condeiului, permanent
deschis spre nou [i experiment dar [i spirit
neobosit [i iscoditor, Thomas Beimel a fost un
suflet mare [i generos dotat cu un remarcabil
sim] al valorii, protejând [i promovând p\tima[
ceea ce considera meritoriu“, nota compozitorul
Dan Dediu, directorul Festivalului, în Caietul
program. A fost muzicianul ata[at trup [i suflet
componisticii române[ti din ultimele decenii,
muzic\ pe care a promovat-o cu credin]\ în
spa]iul german; a fost studentul acestei mari

creatoare, Myriam Marbe, artist care ne-a lipsit
din programele recentei edi]ii. Remarcabil\
prin sobrietatea mijloacelor, prin concentrarea
ideilor, mi[carea sa pentru cvartet de coarde,
Ugarit, a primit prin BeiT – in memoriam, de
asemenea un cvartet de coarde, o replic\
semnificativ\ din partea bunului s\u prieten,
compozitorul Dan Dediu.                  

Cum era de a[teptat, membrii forma]iei
Archaeus au dedicat un întreg concert memoriei
mentorului lor, compozitorului Liviu D\nceanu,
fondatorul forma]iei, cu totul prematur recent
plecat dintre noi; este compozitorul, muzicologul,
profesorul, artistul de o impresionant\ anvergur\
a ac]iunii sale, artist care a [tiut s\ anime spa]ii
mari de cultur\, de muzic\. Edi]ii la rând a fost
o prezen]\ obi[nuit\ a Festivalului SIMN.               

Evident, prezen]a tinerilor în preajma
mae[trilor a constituit o constant\ a edi]iei. Am
în vedere impresionantul concert de deschidere
sus]inut de Orchestra Concerto a Universit\]ii
bucure[tene de Muzic\, ansamblu condus de
dirijorul [i compozitorul Bogdan Vod\. Coeziunea
ansamblului a putut fi constatat\ pe parcursul
unui program ce a oferit problematiz\ri profesionale
importante sus]inute cu v\dit curaj de membrii
orchestrei, de dirijor. Ipostaze III pentru violoncel
[i ansamblu de sufl\tori [i percu]ie, lucrare datorat\
compozitorului Andrian Iorgulescu, a constituit
punctul central al întregului concert; la propriu
[i la figurat! Este o structur\ ferm constituit\ în
dou\ mari sec]iuni ce-[i g\sesc firesc valoarea de
complementaritate; la fel [i nivelele timbrale ale

sufl\torilor, ale percu]iei fa]\ de evolu]ia solistic\
a violoncelului remarcabil realizat\ de Mircea
Marian. Pe de alt\ parte, recunosc, este greu s\
ne imagin\m universul sonor al [amanismului;
a f\cut-o pentru noi compozitoarea Mihaela
Vosganian în compania acestui fantastic muzician
care este Barrie Webb, un as al trombonului; ...de
aceast\ dat\ de culoare sângerie!                           

~n aceea[i categorie a tinerilor prezen]i
în compania mae[trilor trebuie salutat recitalul
pianistului Andrei T\n\sescu, un program
generos pe parcursul c\ruia, spre exemplu,
Sonata tinerei compozitoare Iulia Teodorescu
Cioc\nea a putut fi audiat\ în compania lucr\rilor
semnate de George Crumb, Maia Ciobanu, Horia
{urianu, de regretatul   Costin Cazaban...             

un captivant recital de pian a fost
oferit de pianista Lena Vertu Conta,
un artist al entuziasmelor constructive;

am avut parte de o adev\rat\ [i captivant\
aventur\ prin crea]ia pianistic\ a maestrului
Anatol Vieru; dou\ sonate, lucr\ri destinate
copiilor, piese aparte, au recompus universul
acestui mare maestru al muzicii europene din
a doua jum\tate a secolului trecut. Personal cred
c\ percep]ia asupra acestui generos patrimoniu
artistic ar fi avut de câ[tigat în cazul în care
aceste lucr\ri ar fi fost dispuse pe parcursul mai
multor concerte camerale.                                        

Recitalurile voce-pian, Bianca [i Remus
Manoleanu, apoi Claudia Codreanu [i Diana
Vod\, c\rora li s-a al\turat clarinetistul Constantin
Urziceanu, au acreditat cu fermitate idealul acestui
ansamblu cameral al p\r]ilor partenere întru
marea aventur\ a vocii în muzica zilelor noastre.     

O prezen]\ inedit\, de mare interes în ce
prive[te performan]a interpretativ\ dar [i structura
programului, a constituit-o evolu]ia forma]iei
SonoMania,un grup de tineri muzicieni performeri
ata[a]i cauzei promov\rii marilor valori ale timpului
în compania tinerelor valori componistice aflate
în ascensiune. O fac cu credin]\, o fac cu pasiune.
~i am în vizorul aten]iei profesionale pe violonista
Raluca Stratulat, pe clarinetistul Mihai Pintenaru,
pe violoncelistul Eugen Bogdan Popa; iar programul
lor, deosebit de variat, a cuprins lucr\ri semnate
de mari nume ale timpului nostru cum sunt Krzysztof
Penderecki, Magnus Lindberg sau Einojuhani
Rautavaara, de asemenea crea]ii ale compozitorilor
no[tri, Carmen Cârneci sau Sabina Ulubeanu, sau
pianistul compozitor Mihai Murariu, membru
al forma]iei. Personal am fost puternic impresionat
de lucrarea italianului Domenico Turi, Trei Aforisme
pentru clarinet [i pian; „trei gânduri suspendate
în timp; o imersiune în sunt [i în propriul sine“ ,
cum le define[te compozitorul însu[i.                           

Regret imens c\ nu am putut audia
performan]a Ansamblului Clarino, un promi]\tor
ansamblu de clarinete care au evoluat în
forma]ie variabil\, ansamblu condus de
experimentatul, de entuziastul muzician
Emil Vi[enescu; tineri autori, precum Roman
Vlad, au avut [ansa a fi programa]i în compania
marilor mae[tri ai muzicii noastre, Doina
Rotaru sau Dan Dediu.                             

un captivant omagiu peste timp adus
lui Johann Sebastian Bach, îl face
compozitorul C\lin Ioachimescu în

lucrarea sa Organum Decimum, lucrare destinat\
unei forma]ii de zece flaute semnificativ intitulate
Flaut Power.  ~n categoria Old boys... a fost
s\rb\torit, la o aniversare rodnic\, compozitorul
Corneliu Dan Georgescu, un spirit viu, iscoditor,
proasp\t, constructiv, o prezen]\ frecvent\,
a[teptat\, a publicului festivalier; în aceea[i
categorie îi putem al\tura pe compozitorii Nicolae
Brându[, Eugen Wendel, George Costinescu,
Felicia Donceanu, Dan Buciu... ; [i ne-am fi dorit
s\-i întâlnim [i pe Lucian Me]ianu sau pe Costin
Miereanu... sau pe regretatul Hora]iu R\dulescu...    

Ansamblul Game, ansamblu de variabil\
structur\, ansamblu al percu]ioni[tilor condu[i
de maestrul Alexandru Matei, Ansasmblul Trio
Constraste, captivantul ansamblu instrumental
Nicolas Simion, ata[at mi[c\rilor din lumea
jazz-ului... au împlinit imaginea actual\ a
preocup\rilor componistice.            

A[ nota, conform observa]iilor mele,
c\ Festivalul SIMN ]ine por]ile larg deschise
inova]iei...; dar [i tradi]iei respectabile,
constructive... 
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 cronica muzical\ de dumitru avakian

SIMN 2018 – Festivalul
Muzicii Noi,  festivalul
por]ilor deschise

Aceasta pare a fi fost prima grij\, e drept important\, a actualei conduceri a S\pt\mânii Interna]ionale
a Muzicii Noi. Anume aceea de a g\zdui pe parcursul programelor de concert cât mai multe tendin]ele
componistice actuale, inclusiv pe cele de tradi]ional\ orientare.. Creativitate, imagina]ie, profesionalism,
rememorarea marilor momente ale componisticii europene. Trei colective orchestrale bucure[tene,
cel al Filarmonicii, cele ale Forma]iilor Muzicale Radio, s-au al\turat acestei generoase idei festivaliere,
anume aceea de a oferi publicului bucure[tean, în egal\ m\sur\ creatorilor no[tri, compozitorilor
dar [i muzicienilor performeri, o imagine cât mai larg\, european\ [i nu numai, asupra fenomentului
componistic actual, fenomen observat în perspectiva deceniilor de mijloc, de sfâr[it, ale
secolului trecut. Este drept, pe parcursul a aproape trei decenii de când fiin]eaz\, Festivalul SIMN
a evoluat pe aceast\ cale a inten]iei fire[ti de a se apropia de un public divers a c\rui prim\
calitate poate fi, spre exemplu, curiozitatea. Curiozitatea intelectual\.                                         
Mai mult decât atât, recenta edi]ie a SIMN a ]inut a marca Anul Centenarului Unirii celei Mari; a f\cut-o
reprogramând câteva lucr\ri de generoas\ adresare, scrise în ultimele decenii; sunt pagini de un
impecabil profesionalism, crea]ii oratoriale, muzic\ de film, lucr\ri care atingând sentimentul exalt\rii

patriotice ofer\ consisten]\ acestei idei privind identitatea na]ional\ sus]inut\ de aceast\
dat\ în plan muzical-artistic. Sunt creatori pleca]i dintre noi în ultima jum\tate de veac.
Muzica lor ni-i readuce în actualitate; ...pe Tiberiu Olah, pe Liviu Glodeanu, pe Adrian Enescu.
Nu este deloc simplu a evita retorica muzical\ bombastic\; tocmai pe acest teren. A f\cut-o la
vremea lui, cu decenii în urm\, Tiberiu Olah în suita pentru cor [i orchestr\, extras\ din muzica

peliculei Mihai Viteazul ; sunt pagini ce re]in momente de un dinamism cu totul antrenant; este
programat\ în continuare cu mare succes de public. A fost reluat\ recent în programul

Orchestrei Na]ionale Radio, condus\ de dirijorul Valentin Doni; i s-au al\turat Corul Academic al
institu]iei, ansamblu condus de maestrul Ciprian }u]u, Corul de Copii Radio, ansamblu condus de
maestrul Voicu Popescu. Marele moment al concertului l-a reprezentat reluarea dup\ mai bine de
patru decenii a oratoriului Un p\mânt numit România, de Liviu Glodeanu. Este o crea]ie monumental\
ce reia cu succes ideea de structur\ a marilor oratorii ale primei jum\t\]i a secolului trecut; sunt
mari scene vocal-simfonice marcate de m\iestria declama]iei sus]inute de actorul Ion Caramitru, de
evolu]ia sobr\ a cânt\re]ilor Irina Iord\chescu, Geanina Munteanu, Daniel Filipescu.

arte
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` n memoria telefonului meu ultra performant
s-a pornit o furtun\ colosal\ [i a ras mare
parte din fotografiile pe care le-am

f\cut în penultima zi de la Art Safari, din Bucure[ti.
Cinstit vorbind, eram gata s\ renun] [i s\ ocolesc
târgul, mai ales c\ citisem o serie de observa]ii critice
la adresa organizatorilor [i a proiectului, dar telefonul
pe care mi l-a dat domnul profesor Nicolae Manolescu
m-a pus în mi[care, acesta povestindu-mi entuziasmat
cât de interesant poate s\ fie, cu lucr\ri adunate de
prin diverse colec]ii pe care altfel [i poate alt\dat\ n-
am s\ pot s\ le mai v\d. Nu mi s-a mai întâmplat
decât o singur\ dat\ s\ m\ sune [i s\ m\ provoace
la o astfel de expedi]ie pe marginea unei expozi]ii,
declarându-mi de la început, atunci ca [i acum, c\
este o treab\ f\cut\ la superlativ, pe vremea când era
ambasador la Paris [i mi-a semnalat expozi]ia cu
portrete a lui Raphael, de la Luvru... Dar asta era la
Paris, mai avea [i miza ie[irii din contextul pauper
al unor îns\il\ri culturale din acea vreme de aici, încât
n-am ezitat nicio secund\ [i m-am trezit în avionul
de Paris cu ]inta asta în minte: întâlnirea cu Raphael
[i apoi cea cu profesorul Nicolae Manolescu, de fiecare
dat\ memorabil\. Ah, [i au mai fost [i ni[te expozi]ii
atunci în pavilioanele de la L’Orangerie, unde aproape
c\ era gata s\ r\mân prizonier la închiderea programului...
M-a evacuat zâmbind o doamn\ încheiat\ rezonabil
la tailleur, ca un ofi]er sau func]ionar chinez, pân\
la gât [i cu ochii la fel de oblici sau, poate cine
[tie, ca orice fiic\ a Siam-ului! Au r\mas îns\
câteva imagini în memoria telefonului de la Art Safari
[i revederea acestora m-a împins într-un discurs,
pentru c\ s-au aranjat pe leg\turi logice cu alte
informa]ii – c\rora le spun deocamdat\ vizuale –
ce se structureaz\ chiar pe tematicile ]intite de
organizatori. Cât am pierdut am s\-mi aduc aminte
pe parcursul evalu\rii a ceea ce a r\mas, pentru c\
deja s-a scurs ceva timp de atunci [i, ca de obicei,
leg\tura cu receptarea se sprijin\ acum pe amprenta
emo]ional\ pe care mi-au l\sat-o imaginile. Venind,
deci, din direc]ii patrimoniale atât de diferite, lucr\rile
se a[az\ într-o poveste nou nou]\, care-l poate
pune în dificultate chiar [i pe cel mai experimentat
istoric de art\ contemporan\. Nu-mi mai pun, în
aceste condi]ii, întrebarea de ce s-au dus cei care
au curatoriat acest muzeu ad-hoc de-a dreptul exact
spre acele lucr\ri pe care le-au adus în expozi]ii, pentru
c\ îmi [i imaginez c\ lucrurile s-au petrecut cu
mult timp înainte de a fi aduse [i expuse în pavilioanele
concepute de arhitectul Attila Kim – pe care-l ve]i
întâlni semnând scenografiile de la MNAC [i pe cele
ale Bienalei de la Vene]ia, al c\rei comisar pentru
România este de doi ani încoace! Îmi închipui,
deci, c\ Hervé Mikaeloff, curatorul Funda]iei Louis
Vuitton din Paris, a venit, pentru fragmentul s\u
de interpretare a artei contemporane interna]ionale
cu autorii cei mai la zi din comentariile critice, cum
este Mircea Cantor, un nume atât de bine cunoscut
la Paris, dar [i cu {erban Savu din {coala de la Cluj,
pe care-l selecteaz\ pentru acuta problem\ în care
î[i plaseaz\ prezen]a sa de la Bucure[ti, a recuper\rii
artei totalitare, ce pare s\ preocupe anumite
cercuri în dezbaterea punctual\ despre arta din Est!
Vezi în acest caz prezen]a Anei Lupa[ la Londra în
Tate Gallery [i mai înaintea sa a lui Corneliu Bruda[cu...
{i pentru c\ tot a venit vorba despre acest pasaj al
artei contemporane române[ti am fost de-a dreptul
[ocat când am descoperit o mic\ lucrare semnat\ de
Dan Hatmanu, aici prezent\ sub titlul Loja, dar
care îmi era cunoscut\ dintr-un comentariu descoperit
în colec]ia de Studii [i cercet\ri (vol 1-2 pe anul 1956!)
a Institutului de resort de pe lâng\ Academia Român\,
pe care l-am folosit într-un studiu despre critica de
art\ din acea perioad\. Evident c\ lucrarea se numea
altfel, cred – [i sper s\ nu gre[esc prea tare – c\ sub
numele de Muncitori în loj\ a fost prezent\ la o
expozi]ie anual\ a UAP-ului de atunci [i luat\ la ochi
ca fiind valoroas\ de semn\tura Ameliei Pavel, care

[i precizeaz\ c\ arti[tii care sunt chema]i s\ slujeasc\
comandamentele vremii mai trebuie s\ produc\ [i
art\! {i, iat\, lucrarea asta a lui Dan Hatmanu traverseaz\
epocile, nu atât prin realismul frust pe care-l reclama
titlul s\u, cât mai ales prin modelul pe care-l urmeaz\:
burghezii din tablourile lui Renoir [i Toulouse-Lautrec
sunt înlocui]i în ram\ de Dan Hatmanu cu o familie
de muncitori! Readus\, dup\ atâta timp, în spa]iul
expozi]ional, lucrarea poate s\ treac\ mai departe ca
reper al convertirii talentului în scop propagandistic...
istoria, aici o identific cu vremea, va [terge pân\ la
urm\ [i aceste amintiri ce se vor transfera, în cel mai
r\u caz, ca note de subsol, în vreun studiu oarecare...

fuga din peisajul politic în anii dogmatici
este subtil subliniat\ de introducerea
în spa]iul expozi]ional, în sec]iunea

Natural – Cultural, a unor lucr\ri semnate de Horia
Bernea, {tefan Bertalan [i Horea Pa[tina. Acesta
din urm\, prezent cu lucrarea Gr\dina din strada
Rozmarin, d\ o cheie de interpretare de o rar\
precizie a refuzului de a ie[i în strada Realismului
Socialist. Lucrarea în sine, desprins\ de context [i
întoars\ în colec]ia celui care a împrumutat-o pentru
aceast\ expozi]ie – din p\cate organizatorii nu
precizeaz\ în aceast\ sec]iune cine sunt proprietarii
care [i-au împrumutat lucr\rile – reu[e[te s\ adauge
un aer de nostalgie al c\rui izvor provine chiar
din semitonul cu care pictorul sl\be[te culorile,
dând astfel sentimentul c\ ]inta sa a fost [i
aceasta de a materializa ceea ce nu vede oricine,
aerul care înf\[oar\ gr\dina! În contrast cu acest
pasaj, în dou\ lucr\ri ale lui Horia Bernea izbucne[te
prim\vara, atât de crud încât implicit obiectele
civiliza]iei din decor, cl\diri [i împrejmuiri ale
acestora, sunt ele insele înghi]ite de aburii discre]iei...
Evident c\ aici s-ar potrivi foarte bine o alt\ sintagm\,
care s\ descrie ie[irea din contextualitate, spre
istorie [i mitologie, cum ar fi risipirea acestei realit\]i

în aburi de... poveste. Inspirat\, mâna curatorului
– Alina {erban, cred c\ a girat discursul din aceast\
parte a expozi]iei – pune accent pe o solu]ie pe deplin
recognoscibil\ în câteva lucr\ri semnate de
{tefan Bertalan: aceea[i epoc\, numai c\ sub alt\
privire. Îndr\znesc s\ cred c\ lucrurile se potrivesc
mai degrab\ decât se supun unei inten]ionalit\]i
de a scoate maximum de sens din studiile lui Bertalan
asupra florii soarelui. Plan[eta adus\ în ram\ la Art
Safari descrie de fapt catargele unor vase ce se clatin\,
cum ar spune Eminescu, sub nelini[tea m\rilor care
le a[teapt\. Iat\ c\ [i Bertalan noteaz\ undeva într-o
margine a tabloului, ca într-un jurnal ilustrat, cum
frunzele din acel cinci august au fost nemi[cate,
de[i cu o zi înainte au fost de-a dreptul surescitate;
concluzia artistului a[ezat\ sub povara unei mir\ri
uria[e este c\ orologiul nu func]ioneaz\, de fapt
s-a petrecut, am continua noi, o ie[ire din timp... 

surprinz\tor, de[i biletul de intrare la
Art Safari n-a fost deloc îmbietor pentru
oricine, [irurile lungi de tineri, în parte

cred c\ mul]i dintre ei erau de la arte, pentru c\ se
manifestau foarte analitic în fa]a unor lucr\ri,
umpleau s\lile din acea sâmb\t\, penultima zi de
vizitare, pân\ la refuz, aglomerându-le de-a dreptul...
V\ las, pân\ la urm\toarea cronic\, în fa]a unei
uria[e fresce dintr-un realism socialist f\r\ echivoc,
decupat\ de {erban Savu – a fost prima mea întâlnire
cu acest mai discret personaj din Grupul de la
Cluj – de pe zidul unei fabrici mecanice din Bra[ov!
În realitate este vorba despre reconstituirea...
reconstituirii, pentru c\ {erban Savu, împreun\ cu
Cristian Rusu, reconstituie acrilic, pe pl\ci de ipsos,
marea fresc\ (mozaic)de pe unul din pere]ii fabricii
de camioane Steagul Ro[u din Bra[ov, pe care apoi
o transfer\ la Galeria Planului B din Berlin! 

 cronica de art\ plastic\ de petre t\n\soaica

reconstituirea
reconstituirii

arte

Dan Hatmanu Horia Bernea

{tefan Bertalan

{erban Savu



n-am crezut vreodat\ c\ au s\-mi lipseasc\, la trecerea lui
Philip Roth, cuvintele. De[i exasperat\ de fiecare an scurs
f\r\ Nobelul meritat mai mult decât oricare alt scriitor

contemporan (o sus]in cu t\rie [i mi-o asum!), tocmai pentru c\ se mic[orau
speran]ele de reparare a gre[elii, am tr\it cu iluzia eternit\]ii celui ce
râsese, strigase, se revoltase [i se autoflagelase, ca nimeni altul, o via]\
întreag\, în fa]a mor]ii. Cine [tie, poate m\car de data asta, soarta va face
o excep]ie. Dis de diminea]\, o notificare venit\ din senin îmi str\pungea
sonor visele din zori: „Sunt [ocat\ [i uluit\ de veste, de parc\ m-a[ fi a[teptat
s\ fie ve[nic“, îmi scria Monica, amica mea californian\, al\turi de un prim
necrolog publicat în The New Yorker. Prin aburii somnului risipit de palma
realit\]ii, mi s-au îmbulzit în minte momente, imagini, c\r]i, pasaje pe
care le-a[ putea recita oricând, de[i n-am fost niciodat\ vreun as al memor\rii.
Sunt paralizat\, ca atunci când i-am pierdut pe to]i cei (mai) dragi: a[a
ceva pur [i simplu nu se întâmpl\ într-o zi de mai, cu soare perfect [i cer
albastru, parc\ anume f\r\ urm\ de nor.

În seara lui 22 mai, la 22.30, inima patriarhului marii literaturi
americane ([i nu numai) a încetat s\ bat\ într-un spital din Manhattan.
Cu cinci ani în urm\, aterizam la New York pentru a participa la unul
dintre evenimentele de neegalat de care am avut parte: aniversarea
celor opt decenii împlinite cu demnitate, gra]ie, luciditate [i for]a unei
inteligen]e sclipitoare de Philip Roth. „Asear\? Acum o or\…“, îmi [optesc.
M\ urm\re[te obsedant finalul documentarului PBS Philip Roth: Unmasked:
un tur de for]\ prin propria carier\ [i evolu]ie, o mostr\ de educa]ie
sentimental\ [i intelectual\. Ca în toate scurtele romane ale anilor
2000, scriitorul se concentreaz\ asupra iminen]ei sfâr[itului. „Dac\ te ui]i
prin agenda personal\, e ca [i cum ai face o plimbare prin cimitir. A[a cum
[tiu to]i cei de vârsta mea sau mai b\trâni, la fiecare [ase luni e câte o
înmormântare. A cui? De-acum, nu mai e vorba de p\rin]i sau de bunici,
desigur, ci de prieteni. E deosebit de dureros s\-]i pierzi prietenii. E o
porc\rie, dar totu[i se duc. Perspectiva mor]ii genereaz\ team\, triste]e,
dorin]a de a o lua de la cap\t, nu furie. Sunt trist, dar nu îngrijorat. Timpul
se scurge în sens invers. Nu mai pot face nimic dup\. {i pân\ la urm\,
cui îi pas\? Nim\nui! Oamenii v\d un b\trânel pe strad\; avantajul faimei
e c\ m\ ajut\ s\ traversez!“

Uria[ul împu]inat de vreme chicote[te pus pe [otii la ultima întrebare.
„Dac\ v-a[ spune unde voi fi înmormântat, în secunda în care a[ ajunge
în p\mânt locul ar fi invadat de adolescente rebele. Sigur, trebuie s\ avem
un final: s\rmanul am\rât va muri. Haide]i s\ încheiem a[a.“ Chipul
luminat de gluma am\ruie se tope[te în negrul ecranului ce-l înghite încet,
pe generic st\ruindu-i doar hohotul de râs în\bu[it. Am plâns de fiecare

dat\: de la prima vizionare, la lansarea într-un cinema de art\ new-
yorkez, la care abia ajunsesem prin lapovi]\, pân\ la proiec]ia dintr-

o libr\rie timi[orean\ cu [taif, cafea [i bufni]e [i, inevitabil, la fiecare
ultim curs în care am f\cut filmul cadou masteranzilor c\rora nu
aveam ce le oferi mai valoros decât o or\ [i jum\tate în compania
unui geniu blând [i necru]\tor. E înc\ prea devreme s\ procesez. Îl

aud din nou, parc\ aievea, cum pufne[te în surdin\, dintr-un pretutindeni
deconcertant, v\zându-ne trezi]i unul câte unul într-o diminea]\,

dintr-o dat\, mult mai goal\.
Atunci, pe 19 martie 2013, în seara de gra]ie din Newark, New Jersey,

c\min al unei imagina]ii debordante, eminamente american\, dar
incontestabil mai presus de cli[eele [i etichetele respinse programatic,
în loc s\ se lase sc\ldat în c\ldura, admira]ia, entuziasmul atâtor
prieteni de suflet, Philip Roth a ales s\ îi r\spl\teasc\, citindu-le. Deja
nu mai publica, se retr\sese asumat din cursa demult câ[tigat\ a
fic]iunii dar, vizibil emo]ionat, a întors toat\ afec]iunea primit\, r\sf\]ându-
[i oaspe]ii de o sear\ cu nu mai pu]in de trei sferturi de or\ de lectur\
din Sabbath’s Theater, amuzându-se [i întristându-se al\turi de ei cu
faimoasa scen\ în care protagonistul, desprins parc\ din conversa]ia de
mai sus, î[i caut\ un mormânt pe gustul lui, inspirându-se de la p\rin]i
[i cunoscu]i. Ce va fi gândit Maestrul pe scen\, stârnind zâmbete [i suspine
deopotriv\, n-avem cum [ti. Evident e îns\ faptul c\ poate ultimul mare
povestitor al unei tradi]ii spulberate de zguduitoarea lips\ de ra]iune a
unui Mileniu dezaxat mai tr\gea o cortin\ discret\, mai ducea la cap\t un

rol, mai punea o dat\ între el [i lume apropierea tulbur\toare [i distan]a
devastatoare a scrisului.

C\ a fost unul dintre marii adula]i [i controversa]i ai deceniilor
ilustrate cu gândul [i cu fapta mai viu ca oricine, hulit [i idolatrizat pentru
ireveren]a fa]\ de tabuuri [i conven]ii? C\ a întors universul pe dos [i a
dat sufletele cititorilor peste cap de nenum\rate ori, c\ i-a dezbr\cat de
prejudec\]i [i ifose, vise de m\rire [i idealuri de poveste, ipocrizii [i drame
existen]iale, c\ i-a radiografiat pân\ la scheletele ce poart\ povara pasiunilor,
durerilor [i fantasmelor, trupurilor [i popoarelor, c\ a jonglat f\r\
menajamente, sarcastic [i provocator, cu ridicolul [i sublimul, brutalul,
grotescul, vulgarul [i firescul în moduri neînchipuite în pagin\ pân\ atunci?
C\ a scris o istorie a Americii moderne mai consistent\ [i p\trunz\toare
decât tomurile speciali[tilor, c\ a surprins esen]a naturii umane în întreaga-i
fragilitate, penibila-i nehot\râre, eternele-i dileme, distrug\toarea-i
vulnerabilitate? C\ a r\scolit trecutul, a disecat prezentul, a format viitorul
care, f\r\ îndoial\, se va fi raporta la el ca la excentricul ultim? C\ adio-
urile tulbur\toare nu mai contenesc, ca într-un dans macabru al finitudinii?
Ce ai putea s\ spui s\ mai conteze când muzica a t\cut definitiv?

Lini[te va fi [i la acordarea Premiului Nobel pentru Literatur\ anul
acesta. Cineva, acolo sus, printr-o ironie a sor]ii (cât de potrivit!) a vegheat
ca anul trecerii lui Philip Roth s\ fie unul de r\gaz [i medita]ie, netulburat
de inutilele, ultra-mondenele, ridicolele controverse. Nimic nu e întâmpl\tor,
sau poate doar a[a ne place s\ credem. Mi-l imaginez din nou pe
artistul-p\pu[ar chicotind de undeva, de dincolo de futilitate. „A[a [tim
c\ suntem în via]\: ne în[el\m. Poate ar fi mai bine s\ nu ne mai intereseze
s\ avem dreptate în ce-i prive[te pe oameni [i s\ ne bucur\m, pur [i simplu,
de c\l\torie“. Încântat, iritat sau intrigat de existen]\, hot\rât s\ nu tolereze
compromisul [i jum\t\]ile de m\sur\, risipitor cu sine [i periculos de atent
la ceilal]i, Philip Roth nu [i-a irosit nici talentul, nici ocaziile de a se
juca, rebel, asemenea unui copil ghidu[, în]elep]it înainte de vreme, nicicând
disp\rut pe deplin în spatele m\[tilor adultului celebru. Drum lin, Maestre!
De ajuns, ai ajuns demult. Acum, odihne[te-te...

 Cristina Chevere[an
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Paul Auster 
sau Philip Roth?

cu Philip Roth [i Paul Auster sunt, trebuie s\ spun de la bun
început, subiectiv: cînd este vorba despre cei doi (nu sunt singurii
scriitori în aceast\ situa]ie, pentru mine), judecata mea este

dublat\ de o por]ie semnificativ\ de afect. {i Roth, [i Auster au fost dintre
cei care, relativ devreme, m-au ajutat în mod semnificativ s\ m\ apropii
de literatur\. A[a încît, în multe privin]e, disjunc]ia pe care o propune
titlul interogativ al acestui text chiar nu î[i are rostul pentru cei doi mari
scriitori, romancieri de categorie grea înainte de toate. Cînd ai pe mas\ –
sau, poate, pe un raft de bibliotec\; oricum, la îndemân\ – „Fantoma iese
din scen\“, „Pata uman\“, „Pastorala american\“, „Complotul împotriva
Americii“, „Animal pe moarte“ [i, pe de alt\ parte, „Trilogia New Yorkului“,
„Cartea iluziilor“, „Sunset Park“, „Mr. Vertigo“, „Un om în întuneric“ (am
luat, în oglind\, cîte 5-5 titluri din portofoliului fiec\ruia dintre cei doi,
de[i acestea sunt mult mai multe [i pentru unul, [i pentru altul), nu e chiar
indicat s\ faci clasamente de chibi]. Iei tot; î]i faci timp [i cite[ti tot! Op]iunea
fireasc\ este, atunci cînd te aflii lîng\ o asemenea literatura, una de tip
inclusivist: [i-[i. 

Pe de alt\ parte, întrebarea din titlu este important\ [i ea este cît se
poate de actual\ [i pentru spa]iul nostru cultural. Mai mult, a[ spune c\ ea
e [i purt\toare de viitor. Revenind direct la Roth & Auster, cînd ]ii la ace[ti
doi scriitori, cînd e[ti ([i) într-un raport afectiv cu literatura lor, este, de
alt\ parte, firesc s\ cau]i despre ei, s\ îi cau]i. Cu tot felul de „scurt\turi“ de
ordin tehnic – multe dintre acestea, chiar binecuvîntate –, dai repede peste
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ei; adesea, din 2-3 clickuri, cum se spune. Bun\oar\, dac\ mergi pe youtube,
po]i g\si acolo, foarte repede, zeci de film\ri [i clipuri cu fiecare dintre cei
doi. Po]i s\ dai [i de filmele cu care Paul Auster are leg\tur\ [i, de asemenea,
c\utînd cu aten]ie, [i de cîteva secven]e dintr-un film în care scriitorul
american chiar apare ca actor, e adev\rat, pentru cîteva secven]e numai. 

Dar, [i mai repede (încerca]i cu „Roth+novel“ sau cu „Auster+novel“
[i o s\ apar\ imediat, între primele rezultate ale c\ut\rii!), po]i g\si [i
altceva: dou\ filmule]e în care cei doi scriitori americani se raporteaz\
distinct la condi]ia actual\ a romanului [i la viitorul acestuia. 

Împreun\, cele dou\ momente video – ale c\ror date însumate de
pe contoarele de audien]\ au trecut de 100.000 de vizite (100 k) – nu ]in
decît aproximativ 5 minute; a[adar, argumentele care sunt puse în joc
de c\tre Philip Roth [i de Paul Auster nu r\pesc mult timp – cam cît s-ar
bea o cafea sau cît s-ar fuma, lene[, dou\ ]ig\ri. S\ le survol\m, deci.

Tema care leag\ aceste dou\ interven]ii filmate – dup\ modelul
„afirma]ie/argumenta]ie-reac]ie/argumenta]ie“ – este întrucîtva familiar\
spa]iului cultural românesc, dar cu un con]inut destul de diferit. S-a discutat
la noi în cîteva rînduri [i momente, poate consumîndu-se mult\ energie
inutil\, despre criza romanului. Ceea ce întemeia atunci discu]iile noastre
– mai ales nesistematice [i l\sînd s\ se întrevad\ mai degrab\ o criz\ de
inspira]ie [i de rigoare pentru a scrie romane puternice decît o epuizare,
prin cantitate [i calitate, a ideii de roman – era, desigur, diferit de ceea
ce st\ în spatele reac]iei lui Philip Roth [i a contrareac]iei lui Paul
Auster. Fiindc\, da, despre ce este [i ce va fi cu romanul vorbesc, pe modelul
indicat mai sus (reac]ie-contrareac]ie), ace[ti doi mari scriitori americani
în scurtissimele film\ri invocate mai sus.

A[adar:
a)Reac]ia. Pe scurt: într-o cultur\ a aten]iei de scurt\ durat\, cum

o caracterizeaz\, la modul aluziv, Philip Roth, romanul nu va
supravie]ui. În 2009, cînd e f\cut\ aceast\ întregistrare, autorul „Pastoralei
americane“ spune c\ înc\ un sfert de secol de atunci înainte e un
interval de timp poate prea generos de via]\ pentru roman. Declinul
romanului este, crede marele romancier american, ireversibil [i accelerat.
El, romanul va deveni, în scurt timp „cultic“, iar cei care vor citi romane,
o minoritate din ce în ce mai mic\. „Pentru a citi un roman, ai nevoie de
concentare, de focusare, de devotament fa]\ de lectur\. Dac\ ve]i citi un
roman în mai mult de dou\ s\pt\mîni, asta nu înseamn\ c\ a]i citit cu
adev\rat romanul. Eu cred c\ acest tip de concentrare special\, de aten]ie
este greu de g\sit, din ce în ce mai greu – e greu de identificat un num\r
mare de oameni, un num\r semnificativ de persoane care s\ de]in\ aceste
calit\]i“, spune Philip Roth. Nici m\car inven]ii – geniale, dar probabil
tardive – nu vor putea stopa acest declin. Kindle, de pild\, nici el nu o poate
face. Cartea, deci [i romanul, nu putea concura cu cinematografia. Nu o
poate face, cu succes se subîn]elege din pozi]ionarea lui Philip Roth, nici
cu televizorul, nici cu ecranul de computer. Or, un Kindle seam\n\, sugereaz\
cu pesimism Roth, mai mult cu un „ecran“ decît cu o „carte“. Deci, nu,
spune scriitorul aerican, romanul nu are un viitor tonic. Romanul este –
parafraza la un titlu de roman faimos al lui P.Roth (dup\ care s-a f\cut [i
un film delicat, „Elegy“, cu Penelope Cruz & ben Kingsley) fiind evident\
– un fel de animal pe moarte.

b). Contrareac]ia. Roth nu are dreptate – romanul nu e pe
moarte: spune, crede un alt super greu al literaturii contemporante,
Paul Auster. Ca s\ nu îi dea dreptate colegului s\u american de prim\
lig\ a literaturii ( un prozator pe care, de altfel, îl admir\ enorm), Auster
schimb\ perspectiva. Cartea, deci [i romanul nu pot fi „animale pe moarte“.
E ceva funciar pentru specia uman\ [i pentru societ\]ile pe care
oamenii le creeaz\, spune Auster – s\ se reinventeze mereu [i, întrucît
se reinventeaz\, s\ î[i creeze propriile pove[ti „de spus“ despre aceste
momente istorice. „Nu sînt un om foarte interesat de tehnologie. M\
dep\[e[te. M\rturiresc c\ nu am computer [i nici telefon mobil“, spune
Auster în 2009. Oamenii, î[i duce mai departe ra]ionamentul Paul Auster,
pot scrie pove[ti mai mult sau mai pu]in interesante pe noile „suporturi“.
Important e s\ le fac\ – [i ei le fac! Mereu le fac! Asta e tot ce conteaz\,
spune Auster. Oamenii au nevoie vital\ de pove[ti despre sine [i despre
lumile în care tr\iesc – fizic sau imaginar – [i aceasta e salvator [i pentru
c\r]i. Deci, [i pentru roman.

Cine are dreptate? Philip Roth sau Paul Auster? S\ dat\m înc\ o
dat\ cele dou\ momente: 2009. Adic\ acum aproape un deceniu. S-au
întîmplat multe între timp. 

Roth s-a retras cu un anun] public din literatur\ (în 2012: „nu
vreau s\ mai am de-a face cu scrisul, cu cititul, cu vorbitul despre c\r]i),
nu a primit un binemeritat Premiu Nobel [i nici nu îl va mai lua pentru
c\, din p\cate, la finalul lunii mai a acestui an, a încetat din via]\; pe de
alt\ pare, dac\ oamenii de la Stockholm vor mai acorda multe premii Nobel
la sec]iunea Literatur\ pentru contribu]ii la ecologie sau muzic\, precum
[i pentru mai degrab\ op]iuni corect-politice decît pentru literatur\ de
calitate, nici al]i scriitori care sunt înc\ în via]\ nu îl vor mai lua, de[i îl
binemerit\ deja. Nici Auster nu a luat Nobel. Teoretic, el înc\ îl mai poate
lua. Practic, ar fi minunat dac\ l-ar lua; punctul acesta de vedere nu este
doar unu personal. 

Pe de alt\ parte, în zece ani „device“-urile la care se refer\ [i Roth
[i Auster au evolua spectaculos. Popula]ia lumii a crescut semnificativ
fa]\ de acum un deceniu (suntem cu 700 de milioane mai mult oameni
decît eram în urm\ cu un deceniu), iar într-o singur\ zi se tip\resc
în lume mai multe c\r]i decît poate citi un om normal în întreaga sa
via]\. Literatura rezist\ în continuare. 

A[adar, cine are dreptate? Philip Roth sau Paul Auster? S\ nu ne
gr\bim s\ d\m un r\spuns tran[ant. Ca în bancul celebru cu rabinul, s-
ar putea ca amîndoi s\ lucreze în mod direct cu ideea de dreptate. Îns\, în
ce m\ prive[te, înclin s\ fiu mai degrab\ optimist: inclusiv pentru c\ avem
în fa]\ dileme de acest tip. Faptul c\ ne putem pune problema în ace[ti
termeni nu ar trebui s\ fie descuranjant. Ci provocator [i, pe undeva, tonic. 

 Cristian P\tr\[coniu

goodbye, Philip Roth

colegii mei de breasl\ – traduc\torii literari – [tiu c\ traducerea
numelor mari ale literaturii universale este cea care le aduce,
cât de cât, vizibilitatea pe pia]a c\r]ii [i în via]a literar\, în general.

Eu unul lui Philip Roth îi datorez primul pas spre afirmare, primul premiu
pentru traducere (se întâmpla exact acum dou\zeci de ani) – pentru Complexul
lui Portnoy ap\rut la vechea, adev\rata Editur\ Univers. A fost titlul care
avea s\-i deschid\ [i autorului u[a spre cititorii români, care l-au adoptat
f\r\ [ov\ire. (Editura Polirom a reeditat de trei ori acest veritabil best-seller.)
A urmat Opera]iunea Shylock, publicat\ în 2000. Editura Polirom a acordat
aten]ia cuvenit\ acestui gigant al literaturii americane, lansând o lung\ serie
de autor la ini]iativa Denisei Com\nescu (aceea[i consacrat\ editoare
care, mai târziu, avea s\ lanseze, la Humanitas Fiction o lung\ serie din
scrierile lui John Updike). Updike (1932-2009) [i Roth (1933-2018), doi
eterni candida]i la Premiul Nobel, intra]i în eternitate f\r\ a-[i vedea
încununat\ cariera cu acest premiu tot mai contestat, tot mai politizat,
atribuit pe criterii oculte, ce rareori au de-a face cu esteticul sau cu impactul
autorilor asupra culturii na]ionale [i universale (Dylan reprezint\, în ultimii
ani o excep]ie fericit\, de[i Cohen l-ar fi meritat în egal\ m\sur\). 

Philip Roth, despre care se [tie c\ a fost un orgolios cu nedisimulate
accente egocentrice (naratorii din majoritatea romanelor sale, Nathan
Zuckerman, David Kepesh sau, de-a dreptul... Philip Roth, sunt alter ego-
urile transparente ale autorului), s-a bucurat, totu[i, de o recunoa[tere
neegalat\ între colegii de genera]ie. A primit prestigiosul National Book
Award înc\ de la debutul cu volumul de proze scurte Goodbye, Columbus
(1959); au urmat zeci de alte premii printre care înc\ un National Book Award,
dou\ premii National Book Critics Circle Award, trei premii PEN/Faulkner,
Premiul Pulitzer, numeroase premii interna]ionale, printre care premiul
britanic W.H. Smith Award; a fost cel dintâi laureat al Premiului Kafka. Doar
pentru The Human Stain (Pata uman\), de pild\, a primit [apte premii
literare. Multe dintre scrierile sale au fost ecranizate, printre actorii de prim
rang distribui]i în aceste filme num\rându-se Anthony Hopkins, Nicole
Kidman [i Ali McGraw (care a devenit cunoscut\ în urma presta]iei ei din
Love Story). 

Ca [i Updike, Philip Roth ne-a l\sat ni[te radiografii perfecte ale
societ\]ii americane în evolu]ia ei istoric\. Naratorii (tot ca la Updike) au
vârsta real\ autorului; personajele tr\iesc într-o realitate socio-politic\ c\reia
nu i se pot sustrage. Tensiunile rasiale, religioase, sexualitatea (pendulând
între libido [i frustrare) r\mân temele majore ale acestui declarat ateu, care
a tr\it drama permanent\ de-a fi etichetat american între evrei [i evreu
între americani, de[i el [i-ar fi dorit s\ fie considerat, pur [i simplu, un
OM, într-o lume care ar fi fost perfect\ f\r\ religii mincinoase, instigatoare
la ur\, violen]\ [i teroare.

Philip Roth a intrat în eternitate cu mult înainte de moartea
lui biologic\, survenit\ la 22 mai 2018. Prin grija Editurii Polirom, lunga
serie de autor în limba român\ (incluzând, printre altele, La revedere,
Columbus, Pastorala american\, Via]a mea de b\rbat, Indignare, Umilirea,
Fantoma iese din scen\, M-am m\ritat cu un comunist, Contravia]a, Pata
uman\, Opera]iunea Shylock), de care [i-au legat numele traduc\tori
importan]i, precum Horia Florian Popescu, regretata Cornelia Bucur,
Iulia Gorzo, Radu Pavel Gheo [i Alexandra Coliban, ar putea deveni, în timp,
o integral\ dedicat\ celui considerat de o parte considerabil\ a lumii literare
cel mai important autor american al ultimelor decenii.

 George Volceanov

in memoriam



26

p entru cei interesa]i de interferen]ele
Orient-Occident, memoriile scriitoarei
iraniene Azar Nafisi (pornind de

la comentarii despre c\r]i) deschid adev\rate
c\i c\tre o lume ferecat\ dincolo de ziduri [i
prejudec\]i. ~n 1995, autoarea, fost\ profesoar\
universitar\ la Teheran, avea s\ invite [apte
studente spre a citi [i discuta împreun\ literatur\.
„Toate cele alese erau fete, pentru c\ ar fi fost
prea riscant s\ predau unei clase mixte chiar
[i în intimitatea propriului c\min, chiar dac\
vorbeam doar despre nevinovate opere de fic]iune“.
Tema dialogurilor pornea de la rela]ia fic]iune
– realitate, atât în vechea literatur\ persan\ [i

arab\, cât [i (mai ales) în romanele americane
[i engleze moderne. În Republic\ Islamic\
„universit\]ile deveniser\ ]inta atacurilor
puri[tilor culturali“ – regulile stricte mergând
pân\ la segregarea b\rba]ilor [i femeilor pe
clase [i la pedepsirea profesorilor rebeli.

Lolita lui Nabokov, care d\ c\r]ii, în
titlu, atrac]ie comercial\, e invocat\ nu numai

pentru apropierile care se pot face cu perioada
de permisiune a c\s\toriilor la o vârst\ mult prea
fraged\ (dup\ modelul de la începuturile islamului,
când scurta a[teptare de via]\ determinase [i
o admitere a „maturiz\rii“ mult prea rapide;
între timp, vârsta pentru c\s\torie a redevenit
[i în Iran aceea[i din toat\ lumea civilizat\, 18
ani).  Profesoara îl  selectase pe Nabokov
pentru c\ era unul dintre scriitorii convin[i de
puterea „aproape magic\“ a literaturii: putea
fi un model pentru cei care încercau s\ transforme
prin cuvinte sumbra realitate. Pagini pline de
poezie, prilejuite de analiza cuvântului upsilamba,
folosit în Invita]ie la e[afod atrag aten]ia asupra
misterului puterilor verbale: „Mie, upsilamba
îmi sugera imposibila bucurie a unui salt suspendat.
Yassi, care p\rea extrem de încântat\, f\r\ vreun
motiv aparent, strig\ din col]ul ei c\ upsilamba
i se p\rea numele unui dans – cum ai spune „Hai,

iubitule, s\ dans\m Upsilamba!“ Mannei,
upsilamba îi amintea de un pe[te mic,
argintiu, s\rind în sus [i-n jos în apa
unui lac luminat de lun\. Pentru
Azin era un sunet, o melodie. Mahshid
a descris imaginea a trei fete, s\rind
coarda [i strigând Upsilamba! la fiecare
s\ritur\. Pentru Sanaz, cuvântul era
numele magic secret al unui b\ie]el
african. Mitra nu era sigur\ de ce cuvântul
îi evoca paradoxal un suspin minunat.
Iar pentru Nassrin, era cuvântul magic
care deschidea pe[tera secret\, plin\
de comori“. 

Via]a într-o societate totalitar\
(„unde te treze[ti complet singur într-o
lume iluzorie, plin\ de false promisiuni,
unde nu mai po]i distinge mântuitorul
de c\l\u“), magistral evocat\ de Nabokov,
stârne[te nu doar interesul celor preocupa]i

de Iranul din perioada purist\ (în care nici un
b\rbat musulman nu avea voie s\ ating\, nici
chiar prin strângere de mân\, alt\ femeie decât

so]ia, mama sau sora), ci [i a celor interesa]i
de fenomenul cenzurii în general. Pentru occidentali
putea fi un [oc s\ afle c\ „versiunea animat\ a
filmului Ocolul p\mântului în 80 de zile
fusese interzis\, pentru c\ leul era britanic [i
pentru c\ filmul se termina în ora[ul-bastion al
imperialismului, la Londra“. Studentele-cititoare
din Teheran duceau toate bine-cunoscuta via]\
dubl\ a vremurilor de cenzur\. Spre a nu-[i
pierde pove[tile personale, spre a nu fi transformate
în „mase amorfe, neînsemnate“, evadau în
fic]iune. Fiindc\ oamenii nu mai erau cei din

totdeauna, ci deveniser\ „pl\smuiri ale visului
altcuiva. Un ayatollah sever, ce se autoproclamase
rege-filosof, venise la putere […] în numele
trecutului, spunea el, un trecut ce-i fusese furat.
{i acum î[i dorea s\ ne recreeze pe noi dup\
chipul [i asem\narea acelui trecut iluzoriu.“ 

În acest context, povestea Lolitei e relevant\
prin accentul pe confiscarea vie]ii unui individ de
c\tre altul. Romanul lui Nabokov, îndreptat
„împotriva esen]ei oric\ror perspective totalitariste“,
avea s\ le atrag\ aten]ia tinerelor din Republica
Islamic\ asupra adev\rului c\ nu numai via]a,
ci [i povestea vie]ii le poate fi furat\. Devenind
con[tiente de puterea cuvântului, fetele î[i
încredin]eaz\ una alteia micile secrete, prind curaj
spre a înfrunta „realitatea de dincolo de zidurile
casei“, povestindu-[i absurdit\]ile tr\ite (de pild\,
faptul c\ erau controlate de comitetul de disciplin\
dac\ aveau rimel pe gene, sau dac\, stând în timpul
prânzului pe iarb\ [i mâncând mere, „au fost
apostrofate de g\rzi pentru c\ mu[cau prea seduc\tor
dintr-un m\r“). „Numeam ce ni se întâmpl\ cu
propriile noastre cuvinte [i ne vedeam, pentru
prima dat\, a[a cum suntem de fapt“. 

Alte lecturi „subversive“ abordeaz\
operele lui Fitzgerald, Hemingway, Jane Austen,
diferen]ele fiind comentate prin prisma tragediilor
momentului (procese, epur\ri, excluderi, arest\ri),
dar [i a perspectivelor diferite asupra timpului:
„Noi, în ]\rile vechi, avem obsesia propriului
trecut. Ei, americanii, au visul: simt nostalgia
promisiunilor viitorului“. Considerate „gunoaie
decadente“, care îndeamn\ oamenii s\ fie
„adulterini [i bandi]i“, romanele acestor autori
nu puteau fi citite decât ca informare „asupra
imoralit\]ii americane“, iar în universit\]ile
iraniene restructurate, în care un fel de comitete
ale revolu]iei culturale aveau mân\ liber\ s\
concedieze profesorii incomozi, s\ exmatriculeze
studen]ii indezirabili, orice împotrivire devenise
zadarnic\. Femeile fuseser\ obligate toate s\
poarte chador, „trupe ale moralit\]ii“ patrulau
pe str\zi – iar autoarea, c\reia nu îi r\m\sese
decât s\ se retrag\ de la Universitate, în]elege
c\ nu are alt\ solu]ie decât evadarea (spre exterior
sau interior).

Între c\r]ile salvatoare se afla [i poezia
persan\ clasic\, devenit\ indezirabil\, deoarece
anteislamic\. „Ne strângeam ca un grup de
conspiratori […] [i citeam poezie [i proz\ de
Rumi, Hafez, Saadi, Khayyam, Nezami, Ferdowsi,
Attar, Beyhaghi. Citeam pe rând pasaje întregi,
cu voce tare, [i cuvintele se ridicau parc\ în aer,
pluteau pe deasupra capetelor noastre [i apoi
coborau ca o boare diafan\, atingându-ne toate
cele cinci sim]uri. […]Tat\l meu, care mi-a citit
toat\ copil\ria Ferdowsi [i Rumi, obi[nuia uneori
s\ spun\ c\ adev\rata noastr\ cas\, adev\rata
noastr\ istorie, era în poezie“.

Anii de r\zboi (cu Irakul, n.m.), cople[i]i
de panic\ [i neputin]\, g\siser\ Teheranul
ap\rat, parc\, de aceast\ str\veche încredere
în poezie. Îns\ numai pân\ la un punct, fiindc\
„dup\ opt ani de r\zboi, în loc s\ protejeze
ora[ul, guvernul iranian nu f\cuse practic
nimic altceva decât s\-[i extind\ politica de
propagand\ [i s\ se mândreasc\ cu ardoarea
pe care o nutrea poporul iranian fa]\ de martiriu“.
De[i musulmanilor le era interzis de Coran s\
lupte între ei, „du[manul necredincios“ (care,
în acest r\zboi, era unul tot musulman…) trebuia
s\ fie nimicit cu orice pre], inclusiv prin tactica
„valului uman“, a miilor de solda]i care „eliberau
câmpurile de mine mergând pe ele“. Moartea
lui  Khomeini  nu rezolvase  nici  ea  prea
multe, pacea aducând o ciudat\ decep]ie, c\ci
fo[tii r\zboinici nu-[i mai g\seau rostul, iar
intelectualii se îndreptau tocmai spre democra]iile
occidentale negate cândva. Emigrând în America,
Azar Nafisi poveste[te ceea ce o determinase
s\-[i p\r\seasc\, la rândul ei, lumea de care se
crezuse definitiv legat\: este, de fapt, istoria
tuturor celor care cred, asemenea lui Goethe,
c\ adev\rata patrie e locul form\rii intelectuale,
c\,  acolo unde Universitatea nu î[i  mai
poate exercita menirea, [ansele de victorie
devin aproape inexistente. 

 Grete Tartler 
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a utorul fictiv al unuia dintre cele
[ase discursuri despre iubire din
cunoscutul dialog platonician

Banchetul este, dup\ cum se [tie, Aristofan,
autorul de comedii. Acesta „pune în scen\“ unul
dintre cele mai celebre mituri prezente în opera
filosofului, conform c\ruia originea iubirii este
de c\utat în condi]ia ini]ial\ a omului: la începuturi
acesta avea forma perfect\ – sferic\ – reunind
cîte doi indivizi de felul celor ca noi, dar
„lipi]i“ spate în spate, purtînd pe dou\
trunchiuri reunite un singur cap cu
dou\ chipuri adosate [i avînd patru
mîini, patru picioare, patru urechi
[i toate celelate în dublu exemplar.
Gre[eala de a dori s\ lupte împotriva
zeilor îl determin\ pe Zeus s\ îi taie
în dou\: de-atunci, fiecare jum\tate,
sl\bit\, î[i va c\uta perechea cu dorul
de a reface unitatea primordial\. Ideea
a avut parte, dup\ cum se [tie, de o
fertilitate cultural\ excep]ional\.

În pofida gravit\]ii problemei
centrale a acestui mit – redobîndirea
plenitudinii originare prin iubire –
scenografia demn\ de o comedie nu
le-a sc\pat unora dintre comentatorii
cei mai autoriza]i ai Banchetului:
posibilitatea de a contempla un cor
alc\tuit din fantasticele f\pturi sferice
plurimembre „f\cînd roata“ ca s\ se
deplaseze mai repede; „chirugia“ divin\
[i feluritele încerc\ri de reunire, arareori izbutite;
în fine, avertizarea de ordin moral derivat\
din amenin]area ce planeaz\ asupra umanit\]ii
înjum\t\]ite de a fi despicat\ din nou dac\ repet\
gre[eala primordial\, toate acestea puteau fi
atribuite de Platon doar imagina]iei debordante
a unui comediograf deja afirmat la data
scrierii celebrului dialog.

Într-adev\r, multe dintre comediile lui
Aristofan se construiesc pe baza unor fic]iuni
cu o excep]ional\ for]\ fabulatorie; poetul a
îndr\znit totul, s-a spus: situa]ii utopice ce pun
în eviden]\ reaua func]ionare a democra]iei
ateniene (care totu[i îi d\ ocazia poetului s\ o
critice din interior), personaje individuale
caricature[ti [i coruri de comedie uneori non-
umane (p\s\ri, nori, broa[te, viespi) menite s\
pun\ în eviden]\ absurdul comportamentelor
omene[ti dar [i s\ fac\, prin bizareria lor, deliciul
publicului – nu doar prin discursuri, ci [i prin
resursele scenografice. Piesele volumului pe care-
l prezent\m aici se remarc\ [i ele prin unele
dintre aceste caracteristici: un sens moralizator
nu neap\rat
explicit, dar

prezent f\r\ echivoc, caricaturizarea dus\
pîn\ la absurd a situa]iilor [i a personajelor, rîsul
(nu doar amar) stîrnit de patimi prea omene[ti.

Cum ar putea încheia pacea ni[te cet\]i
care poart\, de ani buni, un r\zboi fratricid?
Cum s\ te raportezi la un sistem judiciar manipulat
de c\tre demagogi [i în care judec\torul este
orbit de propriile pasiuni? Bel[ugul e un zeu orb
[i îi favorizeaz\ pe tic\lo[i: dac\ ar fi vindecat [i
i-ar avantaja pe oamenii cumsecade, ar fi oare

societatea mai bun\? Iat\ unele dintre
întreb\rile la care Aristofan î[i propune
s\ mediteze în trei dintre comediile ce ni
s-au p\strat: Lysistrata, Viespile, Bel[ugul.
Desigur, textele sînt mult mai complexe
decît atît.

În Lysistrata, solu]ia pentru
încheierea r\zboiului peloponeziac nu
vine nici de la vreun politician providen]ial,
nici de la institu]iile democratice ale
Atenei, ci de la femei care, dup\ cum se
[tie, nu aveau deloc drepturi politice în
„clubul masculin“ al cet\]ii grece[ti.
Emanciparea femeii avant la lettre? Nu
credem c\ studiile privitoare la gender
[i-ar putea g\si aici un antecedent: ca
în multe alte situa]ii, Aristofan deseneaz\
un proiect utopic – femeile în politica
„interna]ional\“ – proiect cenzurat de
c\tre corul masculin care, aflat cu siguran]\
în acord cu opinia spectatorilor timpului,
încearc\ din r\sputeri s\ le trimit\ pe

intruse înapoi „la crati]\“. Solu]ia femeilor nu
este îns\ una de ordin politic: greva marital\ pe
care o declar\ îi face pe r\zboinici s\ constate
c\ apetitul erotic e mai puternic decît considerentele
guvern\rii statelor.

Protagonistul Viespilor e un b\trîn obsedat
de calitatea sa de jurat în tribunalele ateniene
[i care nu poate fi oprit de la a-[i exercita, compulsiv,
aceast\ atribu]ie. Spirit justi]iar? Mai degrab\
nu: un salariu în fapt derizoriu care-i asigur\
juratului un trai zilnic s\r\c\cios dar sigur în
vreme ce demagogii care îl pl\tesc manipuleaz\
dup\ dorin]\ justi]ia; iluzia de a exercita puterea
în cetate, iluzie între]inut\ de aceia[i demagogi.
Cum este, îns\, magistratul? O vedem în parodia
de proces în care-i judec\ pe cei doi cîini din
ograd\: cu ochii înl\crima]i fiindc\ a sorbit dintr-
o fiertur\ prea iute, pune votul în urna gre[it\
[i d\ un verdict potrivnic propriilor convingeri.
Cînd, îns\, fiul s\u îi asigur\ un trai înlesnit în
afara tribunalului, acerbul judec\tor se dovede[te
a fi doar un b\trîn desfrînat. Acestea sînt mecanismele
civice pe care Aristofan le aduce sub ochii
contemporanilor s\i care exercitau, ei în[i[i, acest
tip de justi]ie. Subiectul – viabil în toate timpurile
– avea s\ fie reluat de Racine în Les Plaideurs.

În sfîr[it, Bel[ugul: distribuirea bun\st\rii
în func]ie de meritul moral ar crea o societate

mai bun\? Aristofan nu ofer\ un r\spuns categoric,
ci o tem\ de medita]ie. Înfruntarea dintre

„avocatul“ Bel[ugului [i S\r\cie sfîr[e[te
prin p\r\sirea scenei de c\tre aceasta din
urm\, dar argumentele prin care ea se ap\r\
pun pe gînduri: cine ar mai practica [tiin]ele,
artele [i meseriile utile dac\ n-ar fi mînat
de nevoie? Virtu]ile cump\t\rii [i ale dreptei
socotin]e sînt absente din casa bogatului
iar oamenii politici, de îndat\ ce se îmbog\]esc,

devin nedrep]i [i indiferen]i la binele comun.
E drept, în „focul“ dezbaterii, Aristofan pare

s\ uite c\ Bel[ugul i-ar favoriza doar pe cei
moralmente buni; ce s-ar întîmpla dac\ aceast\
calitate s-ar pierde, o dat\ cu traiul îmbel[ugat,
nu mai vedem. Ne afl\m, îns\, în fa]a unei
comedii, nu a unui tratat de moral\; publicul
se bucur\ de banchetul bahic din final [i ia cu
sine acas\, poate, aceast\ etern\ tem\ de reflec]ie
cu virtu]i consolatoare.

Elegantul volum publicat la Editura
Humanitas reune[te doar trei dintre cele unsprezece
comedii care ni s-au p\strat de la Aristofan. Este

selec]ia datorat\ lui Andrei Cornea care ofer\
o pies\ înc\ netradus\ în române[te

(Viespile) al\turi de celelalte dou\
care au avut parte de traduceri
mai vechi (Bel[ugul, {t. Bezdechi,
1944) sau mai recente (Lysistrata,
Alexandru Miran, 2010). Un
Argument (De ce s\-l citim pe

Aristofan) [i o Not\ introductiv\, împreun\ cu
un corpus de note îl apropie pe cititorul contemporan
de realit\]i antice al c\ror în]eles s-a uitat.
Traducerea în vers modern [i rimat, redarea
pasajelor în dialect doric prin ardelenisme,
echivalarea unor proverbe, transpunerea prin
expresii generice a unor realit\]i exprimate în
original prin termeni specifici sau înlocuirea
unor nume de persoane cunoscute publicului
antic prin numele ocupa]iei respectivului personaj
sînt cîteva dintre cele mai semnificative op]iuni
ale textului românesc. Dup\ traducerile din
Platon, Aristotel, Plotin [i Epicur, Andrei Cornea
î[i propune s\-l fac\ pe cititorul contemporan
s\ rîd\, a[a cum [i spectatorul antic va fi rîs,
copios, în fa]a inepuizabilei inventivit\]i lingvistice
[i scenice a comediografului; de[i în cazul textelor
antice se opteaz\, de regul\, pentru traducerea
„arheologic\“ – abandonat\ aici în mod deliberat
– pariul volumului e cî[tigat (de altfel, credem
c\, la rîndul s\u, traduc\torul s-a distrat
copios în timp ce lucra).

Într-adev\r, mai poate fi citit Aristofan?
Da, dac\ dorim s\ reflect\m la probleme ce sînt
[i ale lumii noastre privindu-le ca printr-un
ochean întors, dinspre trecut spre prezent.
Da, dac\ sîntem capabili s\ ne analiz\m derapajele
pentru a rîde de ele [i a le „exorciza“ pe aceast\
cale. {i, da, dac\ politicienii contemporani nou\
ar mai citi, Aristofan ar trebui s\ fac\ parte
din „bibliografia obligatorie“.

 Anca Criv\]
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despre Centenar, 
despre noi

În CONVORBIRI LITERARE (nr. 5, 2018),
putem citi un interviu pe care Ioan-Aurel Pop i-l
acord\ Angelei Martin. Întrebat fiind despre cum
este [i cum ar trebui s\ fie marcat Centenarul
Marii Uniri, pre[edintele Academiei Române
r\spunde: „Noi, de când nu mai facem [coal\ ca
lumea, am pierdut sim]ul de ceremonie. Centenarul
Marii Uniri ar fi fost s\ fie celebrat ca o ceremonie

echilibrat\ – f\r\ ostenta]ie
orgolioas\ [i f\r\ discre]ie exagerat\
– exact a[a cum s-a f\cut Unirea.
Cine s\ gândeasc\ la asta dintre
guvernan]i? Noi ne trecem vremea
în m\runte certuri între grupurile
de putere, ne preocup\m s\ facem
legi pentru lâna oilor noastre,
desfiin]\m taxe vechi ca s\ putem
pune altele noi, lovim în dasc\li,
elevi [i studen]i cu o senin\tate
dezarmant\, desp\r]im tot mai
mult provinciile istorice între ele.
Pentru s\rb\toarea Marii Uniri
este nevoie de în]elepciune, de
educa]ie [i de cunoa[tere, de bun\
cuviin]\ pe care noi nu le mai

avem.(…) Programul Academiei Române – admirabil
articulat – nu este integrat în programul general,
care, din câte v\d, nici nu exist\. De altminteri,
factorul politic de la noi, de ani buni, sap\ [i la
temeliile Academiei Române, c\ci cum altfel a[
putea numi puzderia de «academii» paralele
create, cu membri pl\ti]i de la bugetul de stat
sau subminarea prestigiului institu]iei, diminuarea
surselor de finan]are ale institu]iei, dispre]ul
exprimat de persoane agramate, aflate la putere,
fa]\ de Academia Român\ etc.? Este foarte greu
de dat o re]et\ a speran]ei! Unirea noastr\ trebuie

s\ fie în sufletul românilor, de la venirea fiec\ruia
pe lume, de la primii ani de via]\, de la p\rin]i

[i bunici, de la [coal\. Dac\ nu este, orice
efort ajunge s\ fie zadarnic. Dac\ ne
cople[esc ignoran]a, prostia [i banul, dac\
ne afund\m în superficialitate, dac\ ne

lipsim de credin]\ [i de valori morale, nu
putem s\ mai fim nici români decât cu

numele“. E mult adev\r în spusele profesorului
Pop [i sunt cu totul justificate am\r\ciunea

sa [i îngrijorarea sa. Atâta doar c\, ast\zi, la noi,
nici o voce, oricât ar fi de autoritar\ [i de îndrituit\
s\ fie ascultat\, nu mai e ascultat\, nu mai e
respectat\. Se practic\ vorbirea în de[ert în fa]a
unor autorit\]i care [tiu cumplit de pu]in [i,
fudule, sunt convinse c\ [tiu totul.

c\dere [i în\l]are
{i, din acela[i num\r al Convorbirilor

Literare, am mai desprins o binevenit\ lec]ie
de reamintire, legat\ tot de Centenar. Sub
titlul Ia[i, capitala Marii Uniri, Traian D. Laz\r
ne readuce în aten]ie momentul 1916 – 1918, când
Ia[iul a fost capitala României. Autorul observ\
c\ unii au folosit expresia „capitala României
sf\râmate“, dar ziarul Mi[carea, din 14 decembrie
1916, a avut intui]ie scriind: „Ia[ul este h\r\zit
s\ fie locul unde se va f\uri România de mâine“.
Noteaz\ Traian D. Laz\r: „Din perspectiva devenirii
istorice, Ia[ul a fost [i va r\mâne Capitala
Marii Uniri. Pentru c\ la Ia[i se afla capitala
statului, când Sfatul }\rii a decis unirea Basarabiei,
iar Consiliul Na]ional al Bucovinei a hot\rât
unirea cu România, la 27 martie/ 9 aprilie 1918,
respectiv 15/ 28 noiembrie 1918. De la Ia[i s-au
luat toate m\surile preg\titoare ale unirii

Transilvaniei cu România, finalizate la 18 noiembrie/
1 decembrie 1918.“ Sunt trecute în revist\ etapele
retragerii în Moldova a principalelor institu]ii
ale statului român, din anul 1916: evacuarea, cu
trenul regal, a familiei regale – regele Ferdinand
[i regina Maria au p\r\sit Bucure[tiul în ziua de
12/ 25 noiembrie 1916. Au urmat celelalte institu]ii:
parlamentul, ministerele, Banca Na]ional\. Este
acesta un moment crucial în istoria românilor
[i care, repetându-se din timp în timp, ne
ajut\ s\ în]elegem cum fiin]eaz\ acest popor:
când pare într-o dramatic\ situa]ie, c\zut la
p\mânt, „sf\râmat“, acest popor g\se[te resurse
neb\nuite ca s\ se repare, s\ renasc\, s\ treac\
pe o treapt\ superioar\ a devenirii sale. 

spicuiri din RAMURI
Gheorghe Grigurcu reproduce în rubrica

sa din revista RAMURI (nr. 4, 2018), intitulat\

R\zle]e, p\rerea lui Ion D. Sîrbu despre Craiova,
a[a cum se desprindea ea dintr-o scrisoare pe
care acesta i-a trimis-o lui Horia Stancu: „Am
trecut pe lâng\ Universitate: miroase a [obolan
mort. {apte dasc\li de marxism tremur\ de
frig [i fric\. Am trecut [i pe sub arcadele Teatrului;
aici, în pace [i onor, sub 50 de vagoane de marmur\
de la Ru[chi]a, putreze[te limba român\, vie [i
cult\. Merg s\ v\d un film coreean: plâng,
acest gen [i acest nivel ne a[teapt\. M\ întâlnesc
cu un c\rturar local, m\ asigur\ c\ din cei 80
de popi ce func]ioneaz\ în Craiova mai exist\
2-3 care «cred sincer [i în Dumnezeu». La redac]ia
Ramuri când intru (la solsti]ii), to]i tac [i p\lesc…“.
Se vede u[or: nu era o atmosfer\ îmbietoare. Ba,
dimpotriv\. Oare, acum, e altfel? Tot în Ramuri,
o pagin\ din jurnalul lui Gabriel Dimisianu,
datat\ 3 iunie 2005: „L-am convins pe N.M. (eu
[i Alex) s\ candideze la pre[edin]ia U.S. L-ar avea
ca principal adversar pe Cezar Iv\nescu, omul
cu ranga, sus]inut de o parte din moldoveni. Sper
s\-l înfrâng\, ce Dumnezeu! Breban aud c\ e
furios c\ a intrat Nichi în lupt\. Mergea la
sigur c\ iese el pre[edinte. Nu [tiu dac\ va mai
candida. Un insucces al lui N.M., totu[i, improbabil,
m-ar pune într-o rea situa]ie, în primul rând fa]\
de mine, pentru c\ am insistat s\ candideze, ceea
ce el ini]ial nu avusese de gând.“. Între timp, totul
e istorie: Nicolae Manolescu a câ[tigat acele
alegeri, în 2005 [i, dup\ aceea, înc\ de trei ori,
în vremuri din ce în ce mai imunde.
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, oficiul
po[tal OP 22, `n aten]ia dir. admin. Drago[ Ursache* [i prin
virament bancar* `n contul RO91BRDE441SV59488894410

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai

Pre]urile abonamentului pentru anul 2018 sunt: 
37,5 lei pentru 3 luni (13 nr.)

75 lei pentru 6 luni (26 nr.)
150 lei pentru un an (52 nr.)
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poezia la Ia[i

Luna mai tinde s\ devin\ o lun\ a poeziei. Se
petrec în aceast\ perioad\, aproape suprapunându-se,
mai multe manifest\ri literare de amploare, fiecare
cu caracter interna]ional: Festivalul de literatur\ „Tudor
Arghezi“, între 17-20 mai, la Târgu-Jiu [i la Târgu-
C\rbune[ti (director – Ion Cepoi), despre care am vorbit
în num\rul trecut al revistei noastre, [i, la Bucure[ti,
FIPB, edi]ia a IX-a, organizat de Muzeul Literaturii
Române (director – Ioan Cristescu). În fine, între 19-27
mai, la Ia[i, s-a desf\[urat un alt festival, ajuns [i el la
V-a edi]ie, Poezia la Ia[i. La aceast\ important\ reuniune
literar\ au participat poe]i din Belgia, China, Egipt,
Luxemburg, Fran]a, Germania, Italia, Mexic, Portugalia,
Republica Moldova, Rusia, Senegal, Serbia, Ucraina
[i Ungaria. Al\turi de ei, desigur, poe]i ie[eni: Radu
Andriescu, Liviu Apetroaie, Emil Brumaru, Marius
Chelaru, Daniel Corbu, Adi Cristi, Nichita Danilov, Gellu
Dorian, Angela Furtun\, Emilian Marcu, Nicolae Panaite,
Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Valentin Talparu,
Horia Zilieru, Lucian Vasiliu, dar [i invita]i din toat\
]ara: Markó Béla, Gabriel Chifu, Ioana Diaconescu,
Dinu Fl\mând, Ion Mure[an, Adrian Popescu, Nicolae
Prelipceanu, Varujan Vosganian. Interesant este [i
formatul festivalului: împ\r]i]i în [ase grupuri, poe]ii
participan]i la festival au mers, dimine]ile, în liceele
ie[ene, unde au sus]inut recitaluri de poezie, dar [i
dialoguri cu numero[ii elevi prezen]i la aceste întâlniri,
iar în fiecare dup\-amiaz\, în sala Centenar a Muzeului
Unirii, au avut loc recitaluri extraordinare, în cadrul
c\rora, vreme de aproape o jum\tate de or\, fiecare
protagonist a avut posibilitatea s\ conving\ publicul
de calitatea versurilor sale. În plus, festivalul a cuprins
o festivitate de deschidere [i alta de închidere plasate
într-un loc de semnifica]ie special\, Parcul Copou, [i o
vizit\ la situl arheologic de la Cucuteni. Parte a Festivalului
Interna]ional al Educa]iei [i beneficiind de sprijinul
financiar al Prim\riei Municipiului Ia[i, al Consiliului
Jude]ean Ia[i [i al ICR, Festivalul interna]ional
Poezia la Ia[i este un eveniment cultural care s-a impus,
prin str\daniile directorului s\u, poetul Adi Cristi.




