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andrei novac

3

de cele mai multe ori visez

un nou Premiu literar

l

câte pierzi, câte câ[tigi
a[ezat,
cu spatele la melancolie, la ora[,
a[tept
[i totul devine atât de clar.
de undeva,
mâinile goale de singur\t\]i
te ]in într- un echilibru perfect
[i acum chiar nu conteaz\ nimic
eu sunt aici
[i te a[tept de la începutul lumii.
lucruri despre mine
pe mine m\ împ\ture[ti în col]ul str\zii,
ca pe un [erve]el,
cu una din mâinile libere,
cu cealalt\ ascunzi totul,
îl strecori cu team\
în ochii, pielea [i libertatea mea,
semafoarele î[i schimb\ culorile,
un ritm cardiac care opre[te
to]i fluturii, toate neg\rile,
îmb\trânirea c\rnii noastre,
sensul nostru,
o singur\tate controlat\,
apoi, alte lumini intermitente,
eu exist pe o scar\ cu mai multe trepte,
pe care ne întâlnim, râdem, uit\m.

actualitatea

a Gala]i, în cadrul Festivalului Interna]ional „Serile de literatur\ ale
revistei Antares” devenit deja tradi]ional (edi]ia din acest an a fost a XX-a),
a fost decernat un nou Premiu literar. Este un premiu al Uniunii
Scriitorilor din România, intitulat „Steaua Dun\rii” [i acordat de un juriu compus din
Nicolae Manolescu (pre[edinte), Corneliu Antoniu, Daniel Cristea-Enache, Alex {tef\nescu
[i R\zvan Voncu.
Cu o list\ sonor\ de nominaliza]i, prima edi]ie a Premiului „Steaua Dun\rii” l-a
avut ca laureat pe Gheorghe Grigurcu, cunoscutul critic literar, care, emo]ionat [i
emo]ionant, a citit dup\ premierea sa un poem despre Clujul tinere]ilor lui.
Ceremonia desf\[urat\ în primitoarea Protoierie Gala]i de pe o strad\ cu nume de mare
scriitor (Creang\) a fost urmat\ de o serie de lecturi de poezie, datorate unor poe]i str\ini
prezen]i la Festival. Printre ei, cel ce a re]inut în cel mai înalt grad aten]ia Cronicarului
a fost Alexey Sosna din Rusia, care a început prin a-[i exprima bucuria c\ marea
cultur\ rus\ conteaz\ mai mult pentru români decât aspectele controversate ale politicilor
de ieri [i de azi ale statului s\u; [i a continuat apoi citind în ruse[te, tradus fiind de un
cunosc\tor al limbii lui Pu[kin [i r\spl\tit cu aplauze.
Festivalul a continuat în zilele urm\toare schimbându-[i locul, nu [i ]inuta
intelectual\: dup\ Gala]i, a fost rândul Buz\ului s\-i g\zduiasc\ pe scriitorii, traduc\torii,
criticii literari [i jurnali[tii culturali veni]i din toate zonele cultural-geografice ale
României [i din str\in\tate (Turcia, Cipru, Estonia, Spania…). Cronicarul a mai asistat
la lecturile publice de la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” din Buz\u,
acolo unde elevi de la liceele buzoiene, veni]i într-un num\r semnificativ al\turi de
profesorii lor, au avut ocazia de a asculta poezie din mai multe spa]ii lingvistice. {i
aici, Gheorghe Grigurcu, laureatul primei edi]ii a Premiului „Steaua Dun\rii”, a fost
recompensat simbolic cu aplauze la scen\ deschis\.
Noul premiu literar a fost ini]iat sub premise dintre cele mai favorabile. Îi
dorim continuitate. (Cronicar)

imaginea din fa]a ta
o sfoar\ pe care sunt legate becuri aprinse,
str\zi conturate de tot mai multe mâini,
o lini[te absolut\,
azi, totul ne apar]ine,
peste tot, se aud doar vocile noastre,
mai mult ca sigur, azi, împ\r]im lumea
nu pentru noi, pentru to]i cei din jur
ca pe o pâine cald\ din care rupem,
cu for]\, buc\]i mari,
aburul pe care îl elibereaz\ în aer
ne face s\ ne îndep\rt\m pentru un moment,
apoi, alte râsete
[i strig\te.

diminea]a dintre furtuni
f\r\ ]ig\ri stinse în balustrad\,
ploi pe care le ghice[ti noaptea,
o rostogolire într-un spa]iu str\in,
ferestre r\sturnate peste draperii [i perdele.

f\r\ ]ig\ri stinse, f\r\ amintiri, f\r\ spa]ii de refugiu,
o tensiune care cre[te mereu.
prima [i ultima diminea]\
cu palmele peste ochi
sau cu ochii în palme,
distan]e tot mai mici,
grani]e care sunt trase f\r\ întrerupere,
via]a noastr\ e o c\l\torie printre bazaruri,
printre oameni agita]i ai fiec\rei zile,
nu ui]i, nu visezi,
nu ai o cas\ în care s\ stai,
exist\ doar drumul din fa]a ta,
tot înainte, pân\ la cap\t,
un cap\t al tuturor a[tept\rilor,
o punte suspendat\ peste mai multe ape. 
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o tensiune care cre[te mereu,
acela[i l\trat de câine
r\t\cit prin propria ta via]\,
oameni care merg pe lâng\ al]i oameni,
o oboseal\ egal\ cu anii care au trecut.

4 Anton Pann: manelele de
ieri în oglind\ actual\

f
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comentarii critice

enomenul manelelor, prezent azi peste
tot la noi, nu e o inven]ie a deceniilor
de dup\ revolu]ie, cum s-ar p\rea,
pentru c\ ele au r\bufnit, ca s\ zic a[a, dintr-un
subsol al culturii noastre populare str\vechi, nu
doar muzicale („muzica greco-turc\-]ig\neasc\”
dup\ expresia lui I. L. Caragiale), promovat [i cultivat
în special de o categorie social\ pu]in educat\, aceea
a mahalalelor de odinioar\, asimilat cântecului
de lume l\ut\resc, de petrecere în fond, venind
dintr-un anume repertoriu muzical profan, al
perioadei de tranzi]ie de la levantinismul balcanic
spre orizonturile culturale europene[ti deschise de
genera]ia pa[optist\, exprimat în forma unui kitsch
literar-muzical de o condi]ie artistic\ de proast\
calitate. A însufle]it pe vremuri (ca [i azi, nu mai
pu]in) atmosfera tavernelor [i a gr\dinilor publice
dintr-un Bucure[ti pe care Nicolae Filimon îl descria
într-un amplu tablou pitoresc: „Locuitorii din clasa
de mijloc, deprin[i de mult timp cu via]a oriental\,
cea plin\ de lene [i poezie, vara se adunau la gr\dinile
Breslea, Barb\lat\, Ci[migiu [i Giafer. Acolo (…)
beau [i mâncau (…) În tot timpul acesta, l\utarii nu
încetau a trage din viori [i a cânta din gur\ cântece
de amor, pline de dulcea]\, destinate a produce
în inima ascult\torilor dor [i înfocare, sau melodii
de dan] vesele [i s\lt\re]e” (Ciocoii vechi [i noi).
Între animatorii unor asemenea chiolhanuri, în
epoc\, a fost [i Anton Pann care [tia s\ treac\
îns\ spectaculos de la muzica psaltic\ la cântecul
lumesc, cultivate ambele pe lâng\ preocuparea
constant\ de valorificare a folclorului na]ional. A[a
[i-l aminte[te Ion Ghica în scrisorile sale, înconjurat
de „grupul N\nescu, Chiosea [i Unghiurliu” de care
se lipise [i „un copilandru nalt, rumen, sprintenel,
cu plete de ]\rcovnic”, Nicolae Filimon, alc\tuind
astfel o societate de diletan]i. Anton Pann a în]eles
c\ p\strarea acestor cântece l\ut\re[ti, antologarea
lor, cu texte de o frumuse]e vulgar\, ca s\
zic a[a, poate constitui în timp un document
pentru identificarea atmosferei specifice epocii
aceleia („un secol de via]\ a «cântecului de
lume» în Bucure[ti”, cum apreciaz\ Ovidiu
Papadima în Anton Pann. «Cântecele de
lume» [i folclorul Bucure[tilor, 1963), [i realizeaz\
o astfel de colec]ie intitulat\ Spitalul amorului (1850,
cu o a doua edi]ie, în 1852, în [ase bro[uri), cu subtitlul
Cânt\torul dorului, dup\ ce în 1831 editase Poezii
deosebite sau Cântece de lume, iar în 1838 publicase
Îndrept\torul be]ivilor, totul în inten]ia de a „scoate
c\r]i pe gustul cititorilor” (Paul Cornea, Prefa]\
la Anton Pann, Scrieri literare, vol.I, 1963). Antologia
a fost adesea citat\, ce-i drept nu prea favorabil,
comentat\ [i rar reeditat\, ea aducându-i autorului
considera]ii nu tocmai m\gulitoare; Nicolae Iorga,
bun\oar\, vorbea despre autorul culegerii Povestea
vorbei ca despre „un poet pentru b\ie]ii de b\c\nie,
un cânt\re] de glume nes\rate, reprezentantul
literar al mahalalelor [i tejghelelor (…) al cârciumelor
îndosite, unde fe]ele mai simandicoase beau vin
vechi în odaia din fund” (v. Icoane vechi, Anton
Pann). Edi]ia prefa]at\ de Paul Cornea (realizat\
de Radu Albala [i I. Fischer) cuprinde Cântecele de
lume (Cântece de-i zic a Jianului, Cântec vechi al
turturelei, Amorul, ciclul Z\d\rnicia [.c.l.) al\turi
de Îndrept\torul be]ivilor, Noul Erotocrit, Fabule
[i istorioare, toate îns\ având un marcat cuantum
de originalitate, ceea ce poetul [i denun]\ în cuvântul
C\tre cititor, la Îndrept\torul be]ivilor:„Aceast\
carte frumoas\/ A fost întâi [-întâi scoas\/ În limba
cea l\tineasc\/ (A noastr\ cea str\mo[easc\)/ Dându-i
ca s\ se numeasc\,/ {coala cea moraliceasc\:/ Care
[i subt acest nume,/ S-a împr\[tiat în lume./ Din
limbi în limbi traducând-o,/ {-în tot chipul pref\când-o/ Fie[care o f\cuse/ În limb\-i, cum îi pl\cuse,/
Precum [i în rumâne[te/ Dou\ feluri s\ g\se[te,/
Care acum [i de mine/ Iat-a treia oare vine,/ Cum
s\ vede întocmit\/ {i în versuri poezit\”.
În 2009, Editura Compania realizeaz\ o
edi]ie integral\ din Spitalul amorului, cu drept
cuvânt referen]ial\, ea cuprinzând pe lâng\ textele
literare [i partiturile muzicale (melodiile pe care
se cântau acestea), în nota]ie psaltic\ precum [i
în nota]ie europeneasc\ (Cuvinte l\muritoare despre
vechea muzic\ profan\ de la noi de Nicolae Gheorghi]\. Mic\ antologie de citate din scrieri despre
Anton Pann de Petru Romo[an), cu o introducere
de Adina Kenere[.

Antologia cuprinde texte anonime, dar [i ale
unor poe]i de seam\ (D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu,
C. Caragiali, C. Aricescu precum [i ale altora, cu
nume r\mase în uitare: G. Ucenescu, G. Popescu,
N. Lupescu [.a.), pe care îi consemneaz\ ca atare,
nedorind a fi socotit cumva între „plagiari”. Tematic
vorbind, textele ce figureaz\ în antologie (m\ refer
strict la cele literare, nu [i la melodiile lor, în
parte apar]inându-i chiar lui Anton Pann) sunt
variate. De la cântecul de joc, în manier\ popular\,
la cel de petrecere în mahala, de la roman]ele de o
dulceg\rie ostentativ jalnic\ ori de bravad\, la
baladele lungi, evocând factologii minore etc., cele
mai multe (aproape toate) dovedindu-se a fi crea]ii
cvasispontane, improvizate de versificatori diletan]i,
lipsi]i de talent, cel mai adesea, dar având o anume
sinceritate în exprimarea sentimentelor, capabil\
a emo]iona sufletele aflate în marea suferin]\ a
iubirii, cu prec\dere cuprinse de o triste]e ce trebuie
înecat\, în alcool: „O s\ mor de ah! [i vai!/ {i dumneata
[tire n-ai/ C\ dorul m-a ohticat/ {i suspinul m-a
secat”, sau: „Nu voi lume, voi s\ mor,/ C\ n-am parte
de amor (…) Nu voi dar s\ mai tr\iesc,/ Voi s\
mor, s\ m\ sfâr[esc./ Hot\r\sc cu un cuvânt,/ Azi
s\ intru în mormânt” etc. Sunt versuri care îl
îndrept\]eau în totul pe I.L. Caragiale s\ le comenteze
cu severitate [i chiar cu indignare, într-o Prefa]\
la una din edi]iile Spitalului amorului:„În mijlocul
acelei mode stupide, a acelui curent de erotism
trivial, de sentimentalism gre]os [i de galanterie
ridicul\, care au târât [i mânjit chiar pe mul]i oameni
de spirit [i de adev\rat talent, Anton Pann, vestitul
nostru poet popular, a publicat pe lâng\ atâtea
admirabile lucr\ri originale [i traduceri, [i o colec]ie
de cântece [i poezii la mod\ pe acea vreme (…) un
trist tezaur, mai ales în partea poetic\. În aceast\
gr\mad\ de orduri literare, de testimonii de
imbecilitate a unei epoce, se g\sesc totu[i r\t\cite
rare exemplare oneste”. E cuvântul care, cu discre]ie,
vrea s\ salveze, totu[i, întreprinderea lui Anton
Pann. Dar nu aceste „exemplare oneste” sunt cele
care dau m\sura gustului estetic prost al lumii de
la marginea societ\]ii pe care Anton Pann dorea s-o
imortalizeze astfel, în în]elegerea grotesc\ a artei
de c\tre aceasta, o lume pu]in sau deloc cultivat\,
savurând elixirul unei maculaturi, în cel mai deplin
în]eles al cuvântului („Of, of, of, te rog, aibi mil\/
D-un sirman [i d-o copil\!/ Ba, ba, ba, sireato ba,/
Eu nu sunt de dandana,/ Sa me-nsele cu amor/ {i
sa mi dai cu pi]ior,/ {i tu de mine se rizi/ Si sa mi
fa]i din ochi biz”). Tocmai lipsa vreunui criteriu de
departajare, în ordinea antolog\rii de c\tre
Anton Pann, a unei atari categorii de texte ratate
poetice[te, fa]\ de cele ce au alura unor crea]ii lirice
de bun\ calitate (cum este, bun\oar\, acest text
anonim, al cuiva Din Moldova, ce rezoneaz\ în
ritmurile unui baladesc romantic:„În zorii zilei, de
diminea]\,/ C\ru]a po[tii pe drum era,/ {i surugiul,
ce a sa via]\/ Pe cai petrece, plesnind striga/ - Mi[ca]i
cu to]ii, domol la vale,/ Mereu la culmea ce o z\ri]i,/
Acolo-i po[ta, sfâr[it de cale,/ Unde voi trebui s\
odihni]i” [.a.m.d.), dau culegerii valoare de document
autentic.
Aducerea în actualitate a Spitalului amorului
ne sugereaz\ ideea c\ acest fond manelist din
structura noastr\ social\, care inund\ de pretutindeni,
a fost mereu viu prin epocile felurite istoric, în ciuda
pu]inei aten]ii acordate în sferele oficiale, fiind
între]inut [i îndr\git de o anume categorie uman\
de la marginea societ\]ii cultivate, care n-a disp\rut
în ciuda campaniei de alfabetizare pe care regimul
socialist a încheiat-o în izbând\. Pentru c\ a versifica,
f\r\ discern\mânt estetic, nu ]ine de capacitatea
cititului [i socotitului corect, ci de m\sura prostului
gust pe care o afl\m pretutindeni acolo unde masele
(o bun\ parte din întregul paletei etnice a acestora)
au impresia, mai mult, au chiar con[tiin]a accesului
astfel la actul artistic major, în expresia lui…
dup\ ureche. Se produce în consecin]\, un „repertoriu
profan pân\ la scandal”, voba lui Paul Cornea, pentru
care antologia realizat\ de Anton Pann r\mâne o
prob\ actual\ ([i în actualitatea zilei de azi) de
radiografie sociologic\ în straturile culturale
inferioare, un demers de cert\ probitate intelectual\.

 Constantin Cuble[an



calendar

4.10 1933 – s-aa n\scut George Astalo[ (m. 2014)
4.10.1933 – s-aa n\scut Florea Firan
4.10 1934 – s-a n\scut Mircea Albulescu
(m. 2016)
4.10 1937 – s-a n\scut Ioanid Romanescu
(m.1996)
4.10.1938 – s-aa n\scut Andreas Rados
4.10.1942 – s-a n\scut Dumitru Ignat
4.10.1944 – s-a n\scut Ion Vartic
4.10.1945 – s-a n\scut Nicolae Dorel Trifu
4.10.1956 – s-a n\scut Ioan Veza
4.10.1962 – s-a n\scut Anton Ad\mu]
4.10.1968 – s-aa n\scut Daniela Ra]iu
4.10.1969 – s-a n\scut Adrian Bodnaru
4.10.1970 – s-a n\scut Robert {erban
4.10.1979 – s-a n\scut Henrique Persem
Br\diceanu
4.10.1993 – a murit Mihail Steriade (n. 1904)
4.10.1995 – a murit Paul Anghel (n. 1931)
4.10.1996 – a murit Aurel Leon (n. 1911)
4.10.2012 – a murit Constantin }oiu (n. 1923)
4.10.2016 - a murit Ion Ochinciuc (n. 1923)
5.10.1830 - a murit Dinicu Golescu (n. 1777)
5.10.1847 - s-a n\scut Anghel Demetriescu
(m. 1903)
5.10.1884 - s-a n\scut D. V. Barnovschi
(m. 1954)
5.10.1902 - s-a n\scut Zaharia Stancu
(m. 1974)
5.10.1917 – s-a n\scut Ernest Verzea (m. 2003)
5.10.1928 – s-aa n\scut Ion Rahoveanu
(m. 1994)
5.10.1929 – s-a n\scut Ion Dodu-B\lan
(m. 2018)
5.10.1941 – s-a n\scut Nicolae Tudor
5.10.1941 – s-a n\scut Nicolae Constantinescu
5.10.1941 – s-a n\scut Ion Chiriac (m. 2013)
5.10.1944 – s-a n\scut Ioan Culi]\ U[urelu
5.10.1945 – s-a n\scut Alexandru C\linescu
5.10.1948 – s-aa n\scut Mihai Sultana Vicol
5.10.1950 – s-a n\scut Doina Uricariu
5.10.1956 – s-a n\scut Daniel Vorona
5.10.1968 – s-aa n\scut Mihaela Burlacu
(m. 2016)
5.10.1971 – a murit Gherghinescu Vania
(n. 1900)
5.10.1978 – a murit Mihai Berza (n. 1907)
6.10.1872 – s-a n\scut Alexandru Cazaban
(m.1966)
6.10.1881 – s-a n\scut Vasile Bogrea (m. 1926)
6.10.1895 – s-a n\scut Ion Pas (m. 1974)
6.10.1902 – s-a n\scut Petre }u]ea (m. 1991)
6.10.1907 - s-a n\scut Teodor Scarlat (m.1977)
6.10.1930 - s-a n\scut Irma Balogh
6.10.1930 - s-a n\scut Paul Ioachim (m.2002)
6.10.1942 - s-a n\scut Magyari Lajos
6.10.1943 - s-aa n\scut Constantin Coroiu
6.10.1949 - s-a n\scut Nicolae Cu[a
6.10.1950 – s-a n\scut Mircea Cavadia
(m. 2015)
6.10.1951 – s-a n\scut Titu I. Dinu]
6.10.1962 – s-a n\scut Mioara Bahna
6.10.2014 – a murit Ion Maxim Danciu
(n. 1948 )
7.10.1910 – s-a n\scut Eusebiu Camilar
(m. 1965)
7.10.1923 – s-aa n\scut Al. Jebeleanu (m. 1996)
7.10.1935 – s-a n\scut Livius Ciocârlie
7.10.1946 – a murit Emanoil Bucu]a (n. 1887)
7.10.1946 – s-a n\scut Veronica Balaj
7.10.1947 – s-a n\scut Cornel Teulea
7.10.1949 – s-a n\scut Victoria Mur\rescu
Gu]an
7.10.1955 – s-a n\scut Mihai Bogdan
Mandache
7.10.1956 – s-a n\scut Irina Horea
7.10.1958 – s-aa n\scut Simona-G
Grazia Dima
7.10.1959 – s-a n\scut Sabina Fânaru
7.10.1988 – a murit {tefan Lupa[cu (n. 1900)
7.10.1994 – a murit Alexandru Protopopescu
(n. 1942)
7.10.1995 – a murit Bazil Gruia (n. 1909)
7.10.2013 – a murit Elisa Florescu (n. 1927)
8.10.1872 – s-a n\scut D.D. P\tr\[canu
(m. 1937)
8.10.1897 – s-a n\scut {tefan Neni]escu
(m. 1979)
8.10.1929 – s-a n\scut Dumitran Frunz\
8.10.1929 – s-a n\scut Alexandru Andri]oiu
(m. 1996)
8.10.1930 – s-a n\scut Maria Carpov
8.10.1931 – s-a n\scut Radu Pontbriant
8.10.1938 – s-aa n\scut Constantin Ab\lu]\
8.10.1939 - a murit George Mihail Zamfirescu
(n. 1898)
8.10.1947 – s-a n\scut Monica Pillat
8.10.1954 – s-a n\scut Costin Tuchil\
8.10.1983 – a murit Paul Daniel (n. 1910)
8.10.2012 – a murit Aureliu Busuioc (n. 1928)

Rubric\ realizat\ de
Nicolae Oprea
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mondial, un reviriment extraordinar. Regizorii
inspira]i, vocile excep]ionale, spectacolele fastuoase
au l\sat impresia, în ultimii dou\zeci de ani, c\
tr\im o „epoc\ de aur” a artei lirice. Se pare c\
ne-am în[elat. Falimentul, în 2011, al unei institu]ii
precum New York City Opera n-a f\cut s\
curg\ prea multe lacrimi. {i asta de[i ctitoria
numit\ de legendarul primar al ora[ului, Fiorello
La Guardia, „opera poporului” (prin contrast
cu elitistul Met) a promovat intens crea]iile
americane contemporane — nu pu]ine [i nu
lipsite de valoare, de la Nixon in China (1987) a
lui John Adams, A Streetcar Named Desire (1995),
de André Previn, Little Women (1998), de Mark
Adamo, la Dead Man Walking, din anul 2000, a
lui Jake Heggie.
P\i, ve]i spune, dac\ în America lucrurile
se îndreapt\ spre catastrof\, la ce s\ ne a[tept\m
noi, care abia ne ducem via]a de pe o zi pe alta?
Arta cost\, evident. Iar ea cost\ [i mai mult când
e f\cut\ pentru s\li de spectacole goale, pentru
libr\rii cu ungherele acoperite de p\ienjeni[,
pentru muzee mai deprimante ca „s\lile pa[ilor

\pt\mânile trecute, în Provence, la
Fuveau, la al 29-lea Salon literar al
regiunii Aix, Gabriela Adame[teanu,
Ana Blandiana, Matei Vi[niec [i Varujan Vosganian
au avut parte de un tratament care i-ar umple de
invidie pe to]i politicienii ]\rii. România a fost
invitatul special al acestei edi]ii [i, spre deosebire
de selec]iile f\cute `n func]ie de parti-pris-uri
politice ori de genera]ie, la Fuveau ]ara a fost
reprezentat\, prin grija Uniunii Scriitorilor, de
autori adev\ra]i. Avem în aceste dou\ exemple
o posibil\ dep\[ire a momentului greu prin care
trecem. Secretul e la îndemân\: miza pe valoare.
Da, pe valoare [i pe comunicare. Scriitorii nu prea
mai ajung prin [coli [i nici nu sunt con[tien]i
c\ acolo se afl\ viitorul culturii. Dac\ sunt
l\sa]i exclusiv pe mâna profesorilor lumpeniza]i
([i, vai!, ei sunt legiune), totul se va duce de râp\.
Aud adeseori spunându-se c\ n-avem motive
s\ fim dispera]i. În opinia onora, procesul nu e
unul de dispari]ie, ci „doar” de superficializare.
A[a o fi, dar eu unul nu v\d diferen]a. Nu mi-a[
dori s\ particip vreodat\ la fenomene de mas\,
de tip „Daciada” ori „Cântarea României”. Sunt
mai modest în a[tept\ri: eu vreau evenimente
culturale de valoare, f\cute de oameni competen]i
pentru participan]i competen]i. Restul e statistic\.
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pun o banalitate atunci când afirm
c\ studen]ii urm\resc chiar [i cel
mai neînsemnat gest pe care-l facem
noi, profesorii, în spa]iul academic. Or, dac\ mul]i
le l\s\m impresia unor revizor-contabili mânca]i
de molii, care abia se descurc\, b\lm\jind ridicol,
printre hârtiile roase de-atâta folosin]\ (nici
cei care au trecut la power-point nu stau mai
bine!), e limpede c\ autoritatea [i competen]a
sunt luate în râs. Brusc, mi s-a f\cut dor de vremea
când, în liceu, eram obliga]i s\ aducem chitan]ele
de abonament la cel pu]in un ziar central [i o
revist\ cultural\. Evident, statul comunist urm\rea
s\ se asigure c\ îndoctrinarea se f\cea în ritm
alert. M\ întreb, îns\: de ce n-ar exista [i un stat
cultural, bazat pe domnia frumosului [i a binelui?
Pentru c\ asta face cultura: produce în cantit\]i
gigantice splendoare [i inteligen]\. N-ar fi un
demers utopic. El ar putea începe cu o selec]ie
atent\ a celor care predau în [coli, dup\ examene
care s\-i re]in\, pentru zona umanistic\, pe cei
cu voca]ie cultural\, [i dând deoparte armata de
rata]i care au luat cu asalt, mai ales dup\ 1990,
s\lile de clas\ [i amfiteatrele universit\]ilor.
Lectori, conferen]iari [i profesori, ei sunt, în
zdrobitoare majoritate, ni[te m\run]i [i periculo[i
func]ionari ai neantului.
Lucrurile merg, deci, prost. O statistic\
recent\ arat\ c\ Metropolitan, din New York, cea
mai mare institu]ie de oper\ din lume, î[i pierde,
an dup\ an, spectatorii. Trei sferturi dintre cei
care frecventeaz\ ast\zi opera au peste [aizeci [i
cinci de ani, iar treizeci la sut\ dintre ace[tia
dep\[esc pragul a [aptezeci [i cinci de ani. {i asta
într-o perioad\ în care genul a cunoscut, pe plan

pierdu]i” din tribunalele de alt\dat\. Dar ea cost\
îndeosebi datorit\ spiritului profund anti-cultural
care s-a cuib\rit în [coli [i universit\]i. Chiar
atunci când, prin excep]ie, unii dasc\li au o
aplecare [i activitate cultural\, ei se comport\ ca
ni[te vedete ce trebuie adulate, [i nu ca propagatori
ai valorilor spiritului. Îngâmfa]i, obtuzi, invidio[i,
n-ar coborî de pe imaginarele [i m\runtele lor
piedestaluri nici s\-i picuri cu cear\. În loc s\
r\spândeasc\ în jurul lor lumin\, îngroa[\
întunericul cu o h\rnicie de campioni la s\pat
pr\p\stii.
Modelul american nu e singurul care exist\
pe lumea asta. Ba chiar a[ spune c\ exist\ o imens\
varietate de „modele americane”, dintre care
unele func]ioneaz\ admirabil, altele, dimpotriv\.
Nic\ieri pe planet\ libr\riile cu c\r]i selectate
dup\ criteriul valorii nu sunt mai str\lucitoare
decât pe Noul Continent. Dup\ cum prostul gust
nu are un propagator mai eficace decât Hollywood-ul. Nu le-a[ plânge, a[adar, de mil\ americanilor,
cu sau f\r\ Metropolitan Opera aflat în criz\,
cu stângismele primitive ale editurilor academice
[i cu teroarea produc]iilor artistice în care „cota”
feminist\ face momentan ravagii. Asalturile
isterice prin care la Hollywood sunt impuse ca
regizori — f\r\ niciun criteriu al valorii — femeile,
sau etichetarea la gr\mad\, sfid\tor [i jignitor,
a b\rba]ilor din industria filmului drept „scumbags”
(„gunoaie”, „jeguri”) sunt la ordinea zilei. Ele se
vor generaliza, f\r\ nicio îndoial\, [i vor ajunge
de uz comun în toate straturile sociale.
Dar, cum spuneam, solu]ii exist\.
Una dintre ele, în care sunt adeseori implica]i
[i scriitori români, e aceea a festivalurilor
literare. Sau muzicale, sau de balet ori oper\
— Festivalul de la Salzburg reprezint\ în
domeniul „muzicii culte” cam ceea ce sunt
campionatele mondiale în fotbal: o adunare a
vârfurilor domeniului. Premierea la Mallorca a
lui Mircea C\rt\rescu, înnobilat cu unul dintre
cele mai prestigioase trofee literare europene,
Formentor, e, orice s-ar spune, un moment de
glorie. Fotografiile înf\]i[eaz\ un cadru somptuosnormal, în care sute de oameni au venit s\ celebreze
excelen]a unei crea]ii pe care o minimalizeaz\
doar inep]ii, analfabe]ii [i tic\lo[ii. Dac\, pentru
resentimentarii de Dâmbovi]a, criticii literari
români, în frunte cu Nicolae Manolescu, care au
sus]inut, demonstrat [i consolidat valoarea operei
lui Mircea C\rt\rescu, sunt „expira]i”, iat\ c\
mari institu]ii europene [i mondiale îi confirm\...

actualitatea

u exist\ gen sau specie cultural\
care, în confuza lume de azi, s\ nu
fie sau s\ nu se simt\ primejduite.
Oriunde te întorci, cu oricine vorbe[ti, nu auzi
decât bocete [i urlete de durere. Editorii se plâng
de mama focului c\ r\mân cu c\r]ile în depozite.
Directorii de teatru î[i smulg p\rul din cap,
sim]indu-se abandona]i de spectatori. Muzeele
au ajuns în paragin\, iar s\lile de conferin]e sunt
frecventate de o mân\ de pensionari ori de micile
pâlcuri de „pi[cotari” ce populeaz\ recep]iile de
dup\ evenimente. Despre filarmonici [i opere
nici nu mai aduc vorba: jale, suferin]\ [i chin. La
o prim\ vedere, moare o lume. La a doua, la fel.
Abia la a treia, parc\, parc\ pâlpâie o lumini]\.
Nu toate indiciile sunt dezastruoase, în ciuda
evidentei [i deprimantei senza]ii c\ lumea se
îndreapt\ spre o faz\ în care cultura nu mai
conteaz\.
Într-adev\r, semnele r\u prevestitoare se
g\sesc peste tot. S\pt\mâna aceasta, la reluarea
anului universitar, am avut proasta inspira]ie s\
fac un mic test printre studen]ii c\rora le voi
vorbi, vreme de un semestru, despre modernismul
britanic. N-am fost prea fericit de ceea ce a rezultat:
din vreo 150 de studen]i pe care i-am „anchetat”,
unul singur a [tiut s\-mi spun\ numele unei
reviste literare autohtone (România literar\),
dar n-au putut men]iona nici m\car un titlu
din lumea anglo-saxon\ (studen]ii mei sunt de
la anglistic\ [i americanistic\). Ironia sor]ii e
c\ nu trecuser\ decât vreo dou\ zile de când
scriam, cu g\unos optimism, chiar în paginile
României literare, c\ „toat\ lumea a auzit
de «The New York Review of Books»”. A cui e vina?
A tuturor, dar a studen]ilor în ultimul rând. Cei
mai vinova]i sunt, în cazul de fa]\, profesorii.
Cultul „specializ\rii înguste” a condus la apari]ia
unei categorii extrem de sugestive din punct
de vedere sociologic, dar catastrofal\ pentru
atingerea ]elurilor unui proces pedagogic armonios.
Echipa]i cu ochelari de cal, nu p\[esc niciun
milimetru în afara teritoriului arondat, speria]i
de moarte s\ p\r\seasc\ parcelele meschine pe
care se simt st\pâni.
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economice [i inginere[ti, nu filosofice), a crezut c\
ictonul str\mo[ilor no[tri, Habent
Primul R\zboi Mondial a însemnat finalul unui ciclu
sua fata libelli, este cu siguran]\
de civiliza]ie, iar ceea ce va urma, dup\ încheierea
una dintre cele mai profunde observa]ii
p\cii, va fi o lume nou\. A[a s-a [i intitulat publica]ia
despre literatur\ rostite vreodat\.
S\ lu\m, de pild\, biografia Prin ochii so]iei,
pe care a editat-o, în anii 1930-1940, [i în care a tip\rit
o mare parte din scrierile sale economice. Nu a fost,
consacrat\ de Elena Manoilescu so]ului ei,
de la bun început, un democrat. Dar
economistul, inginerul [i omul politic
critica democra]iei nu venea, la el, din
Mihail Manoilescu. La data la care
nebuloase teorii de natur\ rasial\ (de[i
autoarea î[i începe demersul (prima
paginile sale nu sunt scutite de derapaje
parte a anilor 1950), Manoilescu
antisemite, din p\cate), ci din convingerea
– una dintre cele mai interesante
c\ întârzierile istorice ale unor state
[i mai complexe personalit\]i ale
ca România, Portugalia, Spania, ]\rile
vie]ii noastre publice interbelice –
balcanice sau cele din America de
murise deja în închisoare, la Sighet, în
Sud nu pot fi recuperate prin jocul
30 decembrie 1950. Dar familia a fost
liber al pie]ei. Ca [i {tefan Zeletin,
în[tiin]at\ de decesul de]inutului politic
Manoilescu credea c\ democra]ia este
de-abia în 1958. Finalizat în absen]a [tirilor
auxiliarul economiei de pia]\, nu invers,
despre cel întemni]at, manuscrisul n-a putut
deci abandonarea celei din urm\ –
fi, evident, publicat în anii în care a fost
considerat\ incapabil\ s\ rezolve problemele
elaborat, [i nici mai târziu, dup\ „micul
structurale ale „lumii noi” – impunea,
dezghe]” dejisto-ceau[ist din deceniul 1960inevitabil, renun]area la democra]ie.
1970. Mihail Manoilescu a r\mas, din motive
Membru, la un moment dat, al Senatului
pe care le putem b\nui, una dintre figurile
legionar, Manoilescu a fost, totu[i, mai
interbelice cel mai intens ocultate de
atras de experimentele din Italia fascist\,
propaganda comunist\. Numele s\u a
Spania franchist\ [i Portugalia lui Salazar,
început a fi rostit timid, în ultimul deceniu
decât de cele din Germania nazist\, poate
ceau[ist, exclusiv în leg\tur\ cu Diktatul
[i pentru c\ teoria sa economic\ nu se
de la Viena, pe care, în calitate de ministru
potrivea celei mai mari puteri economice
de Externe în guvernul Gigurtu, a fost
de pe continent. Nu era nici ortodoxist
obligat s\-l accepte, sub amenin]area
germano-italian\ a dispari]iei statului Elena Manoilescu, – cel pu]in, nu în sensul gândirist,
dup\ cum rezult\ din cartea sa Românism
român.
Prin ochii so]iei.
Nici imediat dup\ 1989, în contextul O biografie su- [i Ortodoxie, din 1936 – [i, la un moment
recuper\rilor gr\bite ale c\r]ilor interzise, biectiv\ a lui Mi- dat, a înfiin]at chiar un Comitet de Ac]iune
nu a fost, se pare, timp pentru voluminosul hail Manoilescu, pentru Universalitatea Romei. Din
manuscris al Elenei Manoilescu. Nici pentru Editura Spandugino, nefericire, „pelerinajul” tinerilor români,
personalitatea lui Mihail Manoilescu, de Bucure[ti, 2018, 863 pe care-l organizeaz\ comitetul, nu s-a
altfel: discipolii lui Nae Ionescu (Eliade, pag.
finalizat la San Pietro, nici la Sapienza,
Cioran, Noica, Vulc\nescu, Sebastian) au
ci a e[uat în Pia]a Vene]ia, în fa]a balconului
]inut capul de afi[ al reedit\rilor, ca [i al
mussolinian...
exegezelor. Manoilescu, om de dreapta [i gânditor
Ca [i Nae Ionescu, Manoilescu credea în
economic de tip corporatist, nu a scris eseistic\
virtu]ile „ac]iunii”, motiv pentru care, în locul unei
ideologic\, preferând studiile economice [i sociologice
tihnite cariere universitare, a ales s\ tr\iasc\ periculos,
[i, nu în ultimul rând, ac]iunea. Locul s\u, în interbelic,
atât în lumea cavalerilor de industrie (acolo unde
nu a fost în trena lui Nae Ionescu, nici în soborul
domnea capitalul, pe care el nu l-a avut niciodat\),
lui Nichifor Crainic: prin urmare, [i recuperarea sa
cât [i în politic\. Conservator în plan institu]ional,
a mai a[teptat un timp. S-a produs abia în ultimii
a militat pentru revenirea în ]ar\ a lui Carol al II-lea,
ani, când o parte din c\r]ile sale au fost reeditate,
jucând un rol-cheie în aventura care l-a adus pe fostul
al\turi de m\rturii privitoare la existen]a [i la martiriul
prin] mo[tenitor pe tron, în detrimentul fiului Mihai,
s\u.
în 1930. Dar a p\r\sit repede „camarila”, dup\ numai
Ultima, în [irul acestor texte reg\site, este
un an, când i-a refuzat lui Carol al II-lea, din calitatea
tocmai aceast\ masiv\ biografie, care, în anul
de guvernator al B\ncii Na]ionale, o manevr\ financiar\
Centenarului Marii Uniri, red\ circuitului public
care ar fi prejudiciat statul. Ca pe mul]i carli[ti, e[ecul
una dintre figurile cele mai semnificative ale
Restaura]iei l-a aruncat în bra]ele extremei
epocii de elan [i crize, dintre 1918-1940.
drepte, de care se desparte, totu[i, doctrinar, prin
Mihail Manoilescu a fost, cum spuneam,
convingerile sale cu privire la rolul istoric al burgheziei
un om de dreapta. Ca [i Nae Ionescu (dar pe baze
române[ti, necesitatea unui capitalism puternic

[i, nu în ultimul rând, industrializarea României (în
care vedea singura cale de dep\[ire a decalajelor fa]\
de ]\rile dezvoltate).
Mihail Manoilescu a fost, astfel, unul
dintre primii doctrinari europeni ai „dictaturii de
dezvoltare” [i nu e de mirare c\ scrierile sale economice
au avut un puternic ecou în Spania, Portugalia [i
în America Latin\. Aplicate pe scar\ larg\ în Brazilia,
atât în timpul dictaturii lui Getulio Vargas, cât [i sub
pre[edin]ia lui Juscelino Kubitschek, ideile sale
economice [i sociale au pus în mi[care aceast\
]ar\ enorm\, care este ast\zi una dintre marile
economii emergente ale lumii.
Biografia pe care, într-o epoc\ tragic\, i-a
consacrat-o Elena Manoilescu este, desigur, sentimental\
[i d’autrefois, în sensul c\ tr\deaz\ o bun\ [coal\
[i o frecventare cu folos a istoriei literare franceze.
De rigoare pentru orice burghez din vechea Românie,
de altfel, ceea ce autoarea [i era. Nepoat\ de mo[ier,
pe linie matern\, [i de croitor, pe cea patern\, Elena
Manoilescu ilustreaz\ prin propria ei persoan\
procesul istoric al na[terii marii burghezii române[ti.
La fel cum so]ul ei, Mihail, a treia genera]ie de c\rturari
ai familiei, ilustreaz\ o alt\ component\ esen]ial\
a României de dinainte de 1948: continuitatea
intelectual\. Eliminându-l din via]a social\ (ulterior,
din via]\ tout court), comuni[tii au lichidat nu doar
un adversar de idei, ci îns\[i tradi]ia.
Dincolo de stilul afectiv, îns\, biografia redactat\
de Elena Manoilescu este remarcabil\ prin dou\
elemente: 1) bog\]ia de detalii din interior asupra
momentelor istorice în care a fost implicat Manoilescu,
de la Restaura]ia carlist\ la Diktatul de la Viena,
de-a lungul unui deceniu traumatic pentru
politica româneasc\, [i 2) autenticitatea m\rturiei,
care decurge din calitatea de participant nemijlocit
a Elenei Manoilescu la activitatea so]ului. Modernitatea
cuplului n-a constat în mondenitate (dimpotriv\,
so]ii Manoilescu au fost un model de moral\ cre[tin\),
ci în egala implicare a so]iei, care nu a fost nici o clip\
o anex\ a so]ului, a[a cum se întâmpla, de regul\, în
menajele burgheze. De aceea, în condi]iile vitrege
ale anilor 1950 – când, dup\ expropriere [i confiscarea
bunurilor, reconstituirea biografic\ s-a putut baza
numai pe memoriile lui Mihail Manoilescu, notele
zilnice ale Elenei [i pe colec]ia revistei „Lumea nou\”
–, textul constituie o surs\ de prim\ mân\ de informa]ie
istoric\, asupra unor evenimente care pân\ acum
ne-au fost înf\]i[ate fie indirect, fie dintr-o perspectiv\
interesat\. În plin\ epoc\ stalinist\, autoarea a g\sit,
miraculos, curajul [i puterea sufleteasc\ de a se
întoarce în timp, printre protagoni[tii interbelicului,
[i de a limpezi, din punctul ei de vedere (biografia
nu-[i arog\ meritul de a fi „obiectiv\”), împrejur\ri
care, în momentul scrierii, nu mai contau aproape
deloc. Scrierea biografiei so]ului va fi fost, probabil,
un soi de terapie, dac\ nu chiar o epifanie, o incanta]ie
adresat\ destinului, pentru întoarcerea celui despre
care familia înc\ nu aflase c\ murise de mult.

p

ublicat în anul Centenarului, acest
text este înc\ un semnal cu privire
la necesitatea de a reveni asupra unor
momente [i personalit\]i în leg\tur\ cu care dispunem
de o cunoa[tere deformat\ de deceniile de comunism.
Mihail Manoilescu a fost unul dintre cei mai originali
gânditori economici [i unul
dintre cei mai speciali oameni
politici ai no[tri. Personalitatea
sa nu a fost scutit\ de erori
(între care extrema dreapt\
[i antisemitismul), îns\
[i-a tr\it convingerile la
un nivel intelectual [i cu
o onestitate personal\
mai pu]in obi[nuite
printre politicienii români.
Multe dintre ideile economice [i sociale ale
lui Mihail Manoilescu sunt
înc\ actuale, ceea ce face
ca [i Prin ochii so]iei
s\ fie o apari]ie de
mare interes. 



cartea de istorie literar\

receptare in vivo

c

antidot împotriva indiferen]ei

d

up\ ce intri pe aleea care duce la M\n\stirea Putna,
ajungi la o poart\ alb\, ridicat\ de curând. În stânga
acesteia – ni[te ziduri albe, în form\ de L. În fa]a
lor e o troi]\ alb\. În dreapta por]ii e un alt zid. „Crescut\” din
zid, în afar\ – o ci[mea. Dac\ te apropii, po]i citi d\ltuite în piatr\
câteva nume. Sunt localit\]i din Bucovina de Nord: satele românilor
uci[i în 1941, la Fântâna Alb\.
*
Fântâna Alb\ este un sat nord-bucovinean. În urm\ cu
100 de ani, f\cea parte din România Mare. Acum e o localitate
din Ucraina. E la doi pa[i de grani]\. În preajma acestei a[ez\ri,
`n 1 aprilie 1941 s-a petrecut un masacru c\ruia i-au c\zut victime Fântâna Alb\ –
zeci sau sute de români. Num\rul lor r\mâne necunoscut. „Vina” Golgota neamului,
celor uci[i era aceea c\ doreau s\ treac\ în România, s\tui de volum coordonat
samavolniciile sovieticilor ocupan]i.
de Alexandrina
Sângerosul eveniment, întâmpl\rile premerg\toare lui Cernov, Editura
[i urm\rile acestuia sunt reconstituite în Fântâna Alb\ – Golgota Nicodim Caligraful,
neamului, volum coordonat de Alexandrina Cernov. Formator M\n\stirea Putna,
de opinie, critic [i istoric literar, profesor universitar [i membru 2018.
de onoare al Academiei Române, Alexandrina Cernov ap\r\
de zeci de ani cauza românismului, la Cern\u]i.
Autorii textelor antologate sunt jurnali[ti bucovineni, publici[ti,
filologi, istorici, cercet\tori de acum [i de odinioar\. Primul, Ion Domite
(1889-1848), a f\cut o anchet\ despre Fântâna Alb\ la un an dup\
evenimentele din 1941, de aceea m\rturiile adunate de el sunt foarte
valoroase, provenind de la martori direc]i. Ceilal]i – Vasile Ilinca (19242015, refugiat în România, în 1944), Nicolae {apc\ (n. 1968); Maria
Toac\-Andrie[ (n. 1955), Florica Nichita-Toma sau Petru Grior (n. 1949)
– reiau dup\ c\derea URSS cercet\rile despre acest episod. Le public\
în c\r]i, în ziare, în reviste, în studii sistematice. Tonul relat\rilor e
nuan]at – de la sobrietatea evoc\rilor lui Ion Domite [i Vasile Ilica la
paginile poematice ale Mariei Toac\-Andrie[. Pove[tile au câteva
personaje – le las cititorilor r\gazul s\ le descopere.
Dar cum s-au petrecut, de fapt, întâmpl\rile pe care le au în
vedere autorii?
În prim\vara lui 1941, „un zvon str\bate Bucovina”: to]i cei care
doresc s\ plece în România pot face acest lucru, pe baza unei simple
cereri. Înainte, [i nem]ii, [i polonezii care locuiau în zon\ fuseser\
evacua]i. Românii au – a[adar – toate motivele s\ ia în serios aceast\
veste. Prin urmare, î[i manifest\ deschis dorin]a de a-[i p\r\si
locurile de ba[tin\.
La sfâr[itul lui martie, mul]i vin într-un centru raional (la
Storojine]) fie pentru a depune documentele amintite, fie pentru
a cere socoteal\ pentru c\ nu sunt l\sa]i s\ plece. Dar dolean]ele lor
r\mân nerezolvate.
Românii decid ca, în 1 aprilie, s\ se adune în satul Suceveni [i
s\ se îndrepte spre grani]a din sudul ]\rii. Zis [i f\cut. Câteva mii de
oameni iau cu ei un tricolor, trei cruci [i un steag alb. Înainte, cer iar
îng\duin]\ autorit\]ilor, s\ treac\ grani]a. „Da, oameni buni, ce? îi
întreab\ un ofi]er din cea mai apropiat\ re[edin]\ raional\ (Hliboca),
v\ ]ine cineva cu for]a? Dac\ dori]i s\ pleca]i pleca]i, asta e treaba
voastr\!” Luând drept dezlegare aceste vorbe, românii pornesc spre
Fântâna Alb\. Pentru a ajunge acolo, str\bat o p\dure. Când ies în
Poiana Camencei, sunt întâmpina]i de gr\niceri înarma]i, trimi[i
de sovietici s\ îi opreasc\. Militarii deschid focul. Oameni pa[nici sunt
uci[i, înainte de a-[i da seama ce li se întâmpl\. Dup\ primele momente
de panic\, unii fug. Al]ii – r\ni]i – r\mân în poian\ [i în p\dure. Vor
fi omorâ]i sau îngropa]i de vii, mai târziu.
Un supravie]uitor poveste[te cum a stat dou\ zile [i dou\ nop]i
legat de vârful unui brad, ca s\ nu fie g\sit. S-a ascuns apoi la o sor\
care locuia într-un sat din apropiere [i, în cele din urm\, a trecut în
România. Dar so]ia lui a fost condamnat\ la 20 de ani de lag\r în
Siberia. Soarta acesteia au avut-o mul]i al]i români din nordul Bucovinei.
C\ci pe la mijlocul lui iunie 1941, au început deport\rile.
Cine este responsabil pentru actul de exterminare, de la Fântâna
Alb\? O idee reluat\ în carte este c\ acesta a fost rezultatul unor ac]iuni
de manipulare ale NKDV-ului, f\cute cu scopul de a-i depista pe cei
ce nu ar fi fost loiali noului regim. Autorit\]ile c\utau dovezi scrise,
care ar fi devenit temei legal pentru deport\ri. A[a au reu[it s\
adune cam 2000 de documente. Zvoni[tii au fost descoperi]i, dar nu
au fost pedepsi]i niciodat\. În schimb, românii responsabili de
organizarea mar[ului spre Fântâna Alb\ au fost condamna]i la moarte
sau la ani de munc\ silnic\.
Pentru cei mai mul]i dintre noi, ei [i mor]ii lor sunt simpli
anonimi. Iar sacrificiul acestora nu înseamn\ mare lucru.
*
De sacrificiul lor aminte[te troi]a din piatr\ alb\, de la Putna.
E a[ezat\ în fa]a por]ii, pentru c\ cei uci[i în 1 aprilie 1941 au c\zut
în fa]a locului de trecere în România. Poarta e trecerea. Iar
ci[meaua – se spune – un simbol al vie]ii care izvor\[te din jertfa lor.
În Ucraina, locul masacrului a fost împ\durit, pentru a se [terge
orice urm\ a celor întâmplate cândva. Despre acestea depun m\rturie
recent\ portalul de la Putna [i cartea despre care am scris. Fântâna
Alb\ – Golgota neamului e un antidot împotriva uit\rii, a necunoa[terii
[i a indiferen]ei.

 Ioana Revnic
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red c\ [i Constantin C\lin probeaz\ [i
tr\ie[te, asemenea lui George Bacovia,
sentimentul de sfâr[it continuu. Manifestând
mereu îndoieli în tot ceea ce scrie [i face s\ apar\,
universitarul b\c\uan a publicat în aproape dou\ decenii
un triptic exegetic (format din... patru volume, dac\
ad\ug\m cartea În jurul lui Bacovia. Glose [i jurnal,
2011). Este vorba despre Dosarul Bacovia, I, Eseuri despre
om [i oper\ (1999), Dosarul Bacovia, II, O descriere a
operei (2004) [i Dosarul Bacovia, III, Triumful unui
„marginal” (Bac\u, Editura Babel, 2017). În fond,
acest triptic plin de substan]\ sceptic\ a fost elaborat
Constantin C\lin,
r\bd\tor, mig\los, timp de jum\tate de veac, dar sunt
Dosarul Bacovia,
convins c\ avidul cercet\tor nu-l consider\ nici la aceast\
III, Triumful unui
or\ terminat, deoarece ar mai fi alte zeci de întreb\ri la
„marginal”, Bac\u,
care crede c\ ar trebui s\ r\spund\. Pare s\ fi uitat c\
Editura Babel, 2017.
[i a[a a întârziat dou\zeci de ani cu publicarea primului
volum, din cauza câtorva piese care lipseau la dosar.
Pe parcursul document\rii, Constantin C\lin [i-a dat seama c\, din
cantitatea de material neîncorporat\ volumelor planificate, s-ar mai putea
ob]ine, pe lâng\ un nou [ir de întreb\ri, alte nuan]e [i ajust\ri. Apoi, dac\ ar
fi g\sit solu]ii satisf\c\toare, probabil c\ ar fi continuat cu aceast\ obsesie a
exhaustivit\]ii, r\spunsurile g\site stimulând aten]ia critic\ [i generând
mereu alte [i alte întreb\ri. Când a ap\rut vreun r\spuns, chiar dac\ secven]ial,
de pus în vreo glos\, exegetul [i-a frecat mâinile de bucurie, dar [i le-a l\sat
apoi descurajat [i neputincios pe genunchi, deoarece [i-a dat seama c\ î[i
pierde demersul în fragmentarism f\r\ sfâr[it. Prin urmare, este mai bine
c\ s-a decis s\ pun\ punct final „dosariadei”, de[i sunt convins c\ p\timitorul
întru Bacovia î[i va continua cercet\rile respective prin biblioteci [i prin arhive.
Îmi imaginez c\ el [i-a dat seama de faptul c\, de multe ori, întârzierea
definitiv\rii lucrului nu vine [i cu un spor calitativ la construc]ie [i c\, scriind
capitole noi sau cizelându-le pe acelea deja scrise, risc\ s\ deformeze sau s\
strice o parte din ceea ce a redactat. Important mi se pare faptul c\, fiind
obsedat de relevarea fiec\rui am\nunt, Constantin C\lin a nuan]at cu mare
fine]e aspectele importante ce ]in de via]a [i de opera lui Bacovia. Iar libert\]ile
parantetice luate [i în volumul al treilea nu-l îndep\rteaz\ pe autor de
scopul principal (a[a cum se întâmpl\ câteodat\ în volumul al doilea).
Un comentariu aparte merit\ cu prisosin]\ întreg tripticul, dar m\
limitez aici la a spune c\, în volumele anterioare, exegetul demonstreaz\ c\
Bacovia – ca [i când n-ar fi via]a-i, ca [i când n-ar fi fost (dac\ e s\ parafrazez un vers din poemul eminescian Melancolie) – r\mâne un om pe m\sura
operei. Totodat\, opera bacovian\ este scoas\ din sfera specula]iilor inadecvate
[i a formulelor de[arte. Constantin C\lin crede c\ este important s\ spui nu
ceea ce s-a formulat în alt fel, ci s\ faci dovada comprehensiunii textului,
pentru a restaura în]elesurile originare [i originale ale operei. Numai a[a
exegeza bacovian\ poate fi scoas\ de sub sedimentele unor interpret\ri critice
abuzive, nu rareori delirante.
În volumul al treilea al dosarului sunt urm\rite etapele recept\rii operei
bacoviene, care nu sunt egale în privin]a importan]ei [i a acuit\]ii lor. Observ\m,
împreun\ cu autorul, cum un „marginal” ajunge s\ triumfe în posteritate,
de[i nu a f\cut nimic pentru cultivarea imaginii de sine. Astfel, perceput, o
vreme, ca poet minor, Bacovia va completa apoi triada celor trei mari „B”,
devenind component al protipendadei poe]ilor no[tri clasici, [i va fi canonizat
în manualele [colare. Asemenea metamorfoze nu pot fi în]elese cum
trebuie f\r\ a inspira adânc aerul timpului, f\r\ a cerceta îndeaproape atât
circumstan]ele care îl afund\ pe autorul Plumbului în anonimat, cât [i acelea
care îl situeaz\ în prim-plan. Dup\ toate acestea urmeaz\ [i explicarea opiniilor
critice reprezentative, cu insistarea pe faptul c\ judec\]ile relative la poet au
fost influen]ate de aprecierile relative la om – uneori în favoarea lui, alteori
în defavoare.
Constantin C\lin observ\ stratific\rile exegezei bacoviene în timp,
regizeaz\ un spectacol variat al recept\rii critice, dar aprecierile critice ale
altora nu sunt distribuite într-un scenariu polemic, într-o istorie critic\.
Nepolemizând cu celelalte opinii critice aduse în discu]ie, istoricul literar
b\c\uan adopt\ doar o pozi]ie implicit\, pe care o [tim din volumul al
doilea. Ceea ce lipse[te este tonul tran[ant, deoarece Constantin C\lin are o
natur\ retractil\, de sorginte bacovian\. Din fericire, observa]iile [i reflec]iile
emise de-a lungul studiului implic\ spectaculoasa posteritate critic\ bacovian\
într-o nara]iune de idei cu totul captivant\. Neîndoios c\ toate volumele sunt
rezultatul unui înalt efort exegetic, dar, dac\ ar fi s\ aleg unul dintre ele, l-a[
prefera pe primul. Dar poate c\ sunt deja obi[nuit cu unele fragmente care
anun]au cartea prin câteva reviste.
Receptarea lui Bacovia este situat\ in vivo, fiind studiate aproxim\rile
[i proximit\]ile critice, spre a se stabili cauzele înrudite care le-au generat. În
concep]ia critic\ a lui Constantin C\lin, receptarea lui Bacovia nu trebuie
rezumat\ la analizarea referin]elor critice, ci se impune aducerea în
discu]ie [i a altor date adiacente menite s\-i permanentizeze numele: festivaluri,
colocvii, simpozioane, recitaluri, expozi]ii, cenacluri literare, institu]ii de
cultur\, ridicarea de statui, publicarea de edi]ii omagiale etc. Toate acestea
au menirea s\ fixeze numele poetului în con[tiin]a colectiv\, chiar dac\ nu
implic\ neap\rat [i un îndemn la lectura poeziei sale. Important este c\ numele,
care devanseaz\ [i ]ine loc de cunoa[tere a operei, r\mâne metonimia perfect\
a acesteia [i agentul ei. Atât timp cât, în con[tiin]a public\, nu se va [terge
un nume adunat pe o carte, atât va rezista [i opera. Iar la permanentizarea
lor contribuie [i Constantin C\lin, care se impune a fi drept cel mai avizat
cercet\tor al vie]ii [i al operei lui George Bacovia.



iar din hotel, de la etajul zece,
oltul însu[i pare domol [i cuminte,
chiar dac\ apa lui fierbe [i mu[c\ din maluri.
în plus, hotelul e plin de bolnavi,
iar între bolnavi, moartea e mult mai pu]in b\t\toare la
ochi.
u[a camerei lui de la zece e-nchis\ –
tocmai a luat un somnifer, pentru c\ singure
vodca [i berea nu-l mai adorm.
cade în somn surâzând: vreme de [apte zile,
femeile de serviciu nu-i vor bate la u[\,
iar cunoscu]ii nu-l vor mai suna.
asear\ hârtia a plâns, ca [i cum
ar fi [tiut ce urma s\ i se întâmple,
c\ci el n-a mai implorat-o s\-i cedeze:
s-a încre]it [i a amestecat literele
unele cu altele, înc\lecându-le
[i f\cându-le de necitit.
pe o distan]\ de dou\zeci de metri,

ioan es. pop
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o moarte pe valea oltului e mai pu]in b\t\toare la ochi,

între hotelurile cozia [i c\ciulata,
singur\tatea devine brusc de nesuportat.
turi[tii nu trec pe-acolo, de parc\ ar [ti
c\ dup\ a[a ceva, ar sta la pat dou\ zile.
acolo, iarba e ro[ie, iar arbu[tii mor de sete.
ar fi fost bine, mult mai bine,
s\ nu fi ajuns în zona aceea vreodat\,
ar fi fost bine s\ nu fi ajuns nici m\car în sta]iune,
pentru c\ pe urm\ am z\cut tot concediul
[i când am ajuns din nou la serviciu eram vân\t de
oboseal\,
iar o s\pt\mân\ mai târziu mi-am dat seama
c\ trebuie s\ m\ întorc în sta]iune degrab\ –
fierbeam de setea de a str\bate iar zona de maxim\
singur\tate,
devenisem mai dependent de ea decât de o ton\ de
heroin\,
dac\ nu fac repede bani pentru înc\ o doz\,
s-ar putea ca la anul s\ fie prea târziu.
– [ti]i vreo ma[in\ care are drum prin lazaret?

– tocmai a plecat un microbuz care trece pe-acolo.
– [i urm\torul? ar mai fi azi vreunul?
– nu, c\ e sear\, dar diminea]\ la [apte
cursa de sibiu o ia prin lazaret.
nu m\ puteam întoarce din c\ciulata în bucure[ti pur [i
simplu.
trebuia s\ ajung în lazaret m\car pentru câteva ore.
auzisem c\ acolo sunt cei mai mul]i oameni neferici]i de
pe toat\
valea oltului [i voiam s-o v\d [i pe asta.
îmi spuneam c\-n lazaret m\ voi sim]i în sfâr[it ca acas\
[i poate chiar m\ voi sim]i dac\ n-au ajuns [i acolo
\[tia de aici, care râd [i râd [i râd de parc\
via]a ar fi un hohot continuu de râs,
iar apoi m\ voi reîntoarce la c\ciulata
[i de la c\ciulata la c\lim\ne[ti, apoi la râmnicu-vâlcea
[i în cele din urm\ la bucure[ti, unde se întorc
to]i cei care nu pot ajunge în lazaret.
râsul a c\zut peste noi dintr-o
odat\, ca o mare pedeaps\, în

tor, ca sângele care ]â[ne[te deodat\ prin gura unui
muribund,
în valuri dogoritoare.
în schimb a trecut [obolanul gu[at, ghemuit sub p\l\ria
neagr-a
lui tat-su, nu era în toate apele, a morm\it un salut repezit.
a s\rit apoi în gol. mai mult n-a fost de v\zut. un sinuciga[
aproape sublim. o f\râm\ de strig\t în spa]iul mut.
pl\cut e somnul, pl\cut.
cu fiecare pahar, casa se îndep\rteaz\.
bine îns\ c\ aici, la Cort, e deschis tot timpul.
la Cort, cu fiecare pahar, sticla lumineaz\ mai tare,
ca o supernov\, chit c\ nu mai are în ea
decât cincizeci de grame de combustibil.
cu pu]in noroc, îns\, am putea supravie]ui [i acestei
explozii
[i, mutându-ne în alt\ cârcium\,
ar fi ca [i cum am muta via]a-n alt sistem solar,
cu o alt\ sticl\, plin\, pe mas\,
ca un soare nou la întruparea noii sale galaxii.
[i la fel ca pentru orice cosmonaut care [tie
c\ nu mai e drum de întoarcere,
[i pentru noi, cu fiece pahar,
casa ni s-ar tot îndep\rta.
aici îns\ fiece lucru, oricât de m\runt,
devine din mic mare [i din u[or greu –
o, cât îi iubesc pe ace[ti b\rba]i vânjo[i
când li se pr\bu[e[te mâna, la sfâr[it,
chiar [i sub greutatea unei linguri]e de cafea.
da, democra]ia exist\, mai ales aici:
cel slab se umple de t\rie, cel tare se înmoaie
m\car cât s\-[i mai împu]ineze din trufie,
iar eu, cel mai neînsemnat dintre ei,
m\ întreb: s\ plec, s\ mai plec,
acum când, de[i nu se mai poate face nimic,
la miezul nop]ii ni se tot serve[te pr\jitura aceea maro,
alungit\ ca un sicriu?
durerea i se înf\[urase pe spirala ADN
în a[a fel încât el, cel pu]in, nu mai putea fi
fericit, iar genera]ia de dup\ el
putea s\ fie oricum, dar nu cu mult altfel.
triumfase în e[ecurile lui a[a cum al]ii
triumf\ în carele lor de b\t\lie.
un [obolan duce-n spinare crucea
în locul celui care trebuia s-o duc\.
oare tat\l [obolanului [tie?
[i îl va salva m\car în ultima clip\?
dac\ nu, atunci nici [obolani, nici oameni
nu vor fi vreodat\ mântui]i.
durerea nu are patrie, iar roz\toarele sunt peste tot
[i se înfrupt\ din codul genetic al omului de parc\
tr\ind cât omul, ar dobândi nemurirea –
[i râd în hohote toat\ noaptea, ca la orice priveghi.
tân\rul de la fereastra blocului de vizavi
d\ cu ochii de mine [i î[i spune:
„un biet om la [aizeci de ani.
de acum, zilele lui sunt num\rate.
dup\ [aizeci, la ce-ar mai tr\i?”
deasupra lui, la etajul nou\,
un b\trân care pare bine trecut de optzeci
bâjbâie pe balcon [i eu m\ întreb:
„dup\ optzeci, la ce-ar mai tr\i?”

vreme ce ne rugam lâng\ altar – a ]â[nit din gâtlej în
valuri,
ro[u ca sângele, un gâlgâit fierbinte, un hohot lung [i
gros ca mâlul –, vai, era râsul acesta singura rug\ciune
care
ne era îng\duit\? ce îngrozitoare ru[ine s\ te aud\ lumea
din biseric\ hohotind nest\vilit, ca dup\ o glum\ grozav\,

am auzit c\ deasupra mea, la zece,
locuie[te un domn care a f\cut o sut\ de ani.
cei din blocul vecin îl pot vedea.
eu n-am cum, dar dac-ar coborî cu liftul,
a[ afla lucruri la care altfel n-am acces.

s\ se holbeze [i apoi s\ te arunce pe trepte afar\ pentru c\
ai batjocorit rug\ciunea. [i tu s\ continui s\ râzi, în hohote tot mai fierbin]i, [tiind c\ de fapt tu te rogi te rogi te
rogi, numai c\ din gâtlejul t\u iese un hohot de râs
batjocori-

nu ]in prea tare s\ ajung la zece,
îns\ pe el a[ vrea s\-l pot vedea
m\car când îl vor coborî pe sc\ri,
de nu cumva vreunul, peste noapte,
îl va înmormânta direct în cer. 
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cronica literar\ de daniel cristea-enache

o carte
monumental\ (II)
sentimental\, unde memorialistul face un fel de
inventar. C\rturarul acesta atât de serios nu era
un ne[tiutor al celor pl\cute dintr-o epoc\ atât de
nepl\cut\; dimpotriv\. Îl vedem cum ]ine în bra]e
ba o carte, ba o femeie, iar într-una din cele mai
simpatice scene din Abisul luminat, cum se giugiule[te
cu Claude într-un cimitir (!) purtând în buzunar
Noul Testament.

m
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scene uimitoare cu Blaga? Doar atât: s\ te fereasc\
Dumnezeu de viitorii memoriali[ti…
Dac\ portretizarea lui Blaga r\mâne
neconving\toare, memorabile, literalmente, sunt
paginile dedicate satrapului Universit\]ii clujene
(identificat de autor ca fiind Alexandru Ro[ca),
„privighetorii Ardealului” ([i dincolo de Ardeal, ar
fi ad\ugat imediat Veturia Goga) ori
elenistului, de asemenea, scos „pe linie
moart\” {tefan Bezdechi. În primul
caz, portretul este nimicitor, în al doilea,
mobil, fiindc\ v\duva lui Goga î[i joac\
excelent propriul rol, iar în al treilea,
înc\lzit de recuno[tin]a înv\]\celului
pentru cel ce i-a dat din timpul [i [tiin]a
sa. Îns\ fibra mali]ioas\ [i „r\utatea” de
observator a lui Balot\ se manifest\ [i
aici: în timp ce Bezdechi scap\ cu bine
din memoriile acestea, nu acela[i lucru
se poate spune despre so]ia lui, o limbut\
Nicolae Balot\, pentru care se aplic\ r\zbunarea prin
Abisul luminat, caracterizare.

emorialistul este [i
un neîntrecut bârfitor,
precum mul]i dintre
colegii s\i pu]in mai vârstnici de Cerc
Literar, în frunte cu Negoi]escu, personaj
des pomenit în carte, [i cu Sîrbu, c\ruia
Balot\ îi spune „flecar”. Blaga [i al]i
profesori din Universitatea clujean\ sunt,
înainte de a fi fost elimina]i [i ulterior
elimin\rii, portretiza]i cu afec]iune, dar
[i cu o mali]ie direct propor]ional\. Balot\
îi num\r\ „muzele” lui Blaga, iar într-un
întreg capitol poveste[te pe larg cum l-a
„spionat” pe magistru într-un vechi volum îngrijit de
restaurant de hotel, unde poetul „mut ca Carmen Elena Andrei,
semenea medalioane poro leb\d\” st\tea la o mas\ cu o femeie Editura Cartea
tretistice deloc conven]iovolubil\. Fostul discipol se afl\ [i el acolo, R o m â n e a s c \ ,
nale dau galeria de inla alt\ mas\, [i îi urm\re[te printr-o Bucure[ti, 2018, 624 dividualit\]i a unei epoci tragice, domioglind\ mare pe cei doi, sorbindu-le parc\ pag.
nat\ de „st\pânii vremii”, anima]i,
gesturile, studiindu-le mimica, analizânace[tia, deopotriv\, de fric\ (de Partid) [i
du-le fizionomiile, tr\s\turile, hainele,
de pofta lor de putere. Cum bine sintetiza
totul. O curiozitate fl\mând\ îl face pe tân\rul
R\zvan Voncu, în cronica lui din România
str\lucit c\ruia îi place s\-i urm\reasc\ pe oameni
literar\, Balot\ nu are nici „perspectiva de neofit
precum un entomolog insectele s\ prelungeasc\
cre[tin” a lui Steinhardt din Jurnalul fericirii, nici
cât mai mult urm\rirea; cu rememorarea, dup\
pe cea de „cre[tin consumat, bizantin”, a lui Noica,
ani, a am\nuntelor semnificative [i nesemnificative.
din Ruga]i-v\ pentru fratele Alexandru. Pentru el,
Entomologul de oameni trece de la gesturile celor
atunci [i mai târziu, pe fiecare segment al traiectodoi la chipurile lor [i de la mu]enia lui Blaga la
riei existen]iale, albul e alb [i negrul e negru, moraltraumele sale recente, apoi la filozofia sa,
mente. În ora „foarte târzie” a memorialistului
f\când leg\turi [ocante între o sfer\ [i alta.
din Abisul luminat nu apar nici uit\ri, nici indulgen]e.
Via]a gânditorului ar fi a unei fiin]e lipsite „de
Rigoarea lui prinde ambele planuri, cel al experien]elor
orice tain\”: „m-a surprins acest gând al vidului
personale [i cel al dramelor sociale cuprinzându-se
de tain\, compensat prin jindul dup\ mistere, prin
într-o tragedie colectiv\. Balot\ d\, prin aceast\
descoperirea pretutindeni a misterioaselor «rune».”
carte impresionant\, una dintre cele mai exacte
(p. 293). Dincolo de micul delir interpretativ al lui
radiografii ale primilor ani de comunism în România;
Balot\ (preferabil totu[i unor memorii cumin]i [i
[i ale comunismului pus în practic\, v\zut înc\ de
uscate, pedagogice), ce se mai poate ad\uga acestei
la cele dintâi episoade, sim]it pe propria piele. 
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espre a doua arestare [i mai lunga
deten]ie ce-i va urma („cei aproape
nou\ ani petrecu]i de mine în deten]ie
[i domiciliu obligatoriu”), Nicolae Balot\ nu scrie,
în Abisul luminat, cu focalizarea [i bog\]ia de
detalii pe care le remarcam în cartea întâi, a primei
experien]e carcerale. De[i îngrijitoarea edi]iei,
Carmen Elena Andrei, care apare [i ca personaj
evocat în volumul memorialistic îngrijit, scrie
pe coperta a IV-a c\ opera cuprinde „întreg universul
recluziunii”, fiind „o (re)construc]ie a perioadei
de deten]ie” 1956-1964, exist\ numai câteva pagini,
în Abisul luminat, legate de aceast\ experien]\
mai dur\. Cartea de fa]\ fiind neterminat\ de
memorialist, e posibil ca Balot\ s\ fi gândit anii
mai mul]i de închisoare ca pe un pivot al volumului
ce ar fi urmat s\ fie al patrulea în tetralogia sa
memorialistic\. O confirm\ indirect m\rturiile
sale dintr-un interviu acordat în 2010 lui Cosmin
Ciotlo[, pentru România literar\, în care
autorul vorbea despre o schimbare de perspectiv\,
antrenând o modificare a proiectului: „Când, cu
patru ani în urm\, am reluat lucrul la Abisul luminat,
mi-am modificat optica. Reîncepeam nu de acolo
unde începusem mai înainte, de la sfâr[itul Caietului
albastru, adic\ de la a doua arestare a mea, deci
de la începutul anului 1956, ci de la prima mea
arestare, din 1948”. Tot aici, memorialistul î[i
compara opera cu faimoasa Sagrada Familia a lui
Gaudi, prin aceea c\ nici Abisul luminat nu este
un întreg realizat continuu [i metodic, iar unele
p\r]i (numite c\r]i) sunt încheiate, în timp ce altele,
care ar fi trebuit s\ le premearg\, nu. Impresia de
[antier deschis, cu reveniri, ad\ugiri, relu\ri de
linii narative [i portretistice în condi]iile în care
scene [i portrete-cheie fuseser\ deja f\cute anterior
va fi tot mai accentuat\ pentru lectorul atent al
acestei c\r]i monumentale, în partea ei final\.
Dac\ paginile transcrise din jurnalul vechi î[i
g\sesc locul în ampla construc]ie, ele fiind un
document de epoc\ [i totodat\ de sensibilitate
vulnerabil\, mai pu]in justificat\ e includerea în
Abisul luminat a unui Flashback: Alma Mater
Napocensis ce se adreseaz\ unui auditoriu universitar,
iar nu cititorului care urm\rea firul memoriilor.
E o alocu]iune la care Balot\ însu[i se refer\ ca
atare („acel cuvânt al vechilor elini, pe care l-am
amintit [i eu în preambulul alocu]iunii mele”) [i
care distoneaz\ cu restul c\r]ii.
Exist\ totu[i o parte bun\ în acest tip de
construc]ie chinuit\ [i chinuitoare, f\cut\ de un
om din materia propriei existen]e. Opul memorialistic,
neurmând un fir cronologic, cu etape [i episoade
în succesiune, dar distinct tratate [i detaliate,
reactualizeaz\ cu fiecare capitol întreaga problematic\.
Un acela[i dosar de probleme fundamentale
este deschis [i redeschis din puncte [i planuri
diferite, cititorul cunoscând deja cadrul general
al experien]ei, dar neputând anticipa asupra
paginilor care urmeaz\. Se poate spune c\, dup\
ce a ]inut Jurnal, Balot\ face s\ interfereze cele
dou\ forme testimoniale, însemnarea zilnic\, „la
cald”, [i evocarea unor momente din trecut, „la
rece”, cea de-a doua r\mânând memorialistic\,
dar nu în stare pur\. Subtilitatea scriitorului se
vede [i din r\sturnarea raportului, de la evocare
la „invocare”, dar o invocare f\cut\ prin… inserarea
unor pagini de Jurnal: „deschid unul dintre caietele
Jurnalului meu, în c\utarea acelei zile de 4 aprilie
1966, când am ref\cut scurtul drum la Castelul
Veturiei. Prefer unei evoc\ri actuale a acelei excursii,
invocarea ei prin transcrierea acelor pagini din
Jurnal.” (p. 402). {i urmeaz\ dou\ pagini [i jum\tate
de rânduri scrise în 1966, de un Balot\ la 40 de ani,
pentru ca apoi s\-[i reintre în drepturi vârstnicul
memorialist, acela care, pe malul francez al
Mediteranei, „sub cerul gale[ei Promenade des
Anglais”, d\ înapoi [i înainte filele vie]ii sale: „M\
întreb acum, când transcriu dintr-un vechi caiet
al Jurnalului aceste rânduri, ce m\ va fi îndemnat,
în prim\vara aceea îndep\rtat\, în timp ce urcam
treptele care duceau la Mausoleul iubirii, cum îl
numea Veturia, s\-i evoc femeii dragi de lâng\
mine aceste semne ale frumuse]ii perisabile, ale
poeziei, iubirii [i mor]ii?” (pp. 404-405). Femeia
drag\ de lâng\ protagonist este alta decât
tân\ra Claude, de care tân\rul de 25 de ani fusese
obligat s\ se despart\, la începuturile comunismului
românesc; este alta [i decât Salomia din capitolul
precedent (Poveste de iarn\); este alta [i decât
femeia de prad\ din Dragoste la prima mu[c\tur\;
în fine, este alta decât toate amici]iile [i amorurile
din Fete pe toate fe]ele. Fragmente de educa]ie
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m fost coleg
câ]iva ani buni,
buni în toate
sensurile cuvântului, cu
Barbu Cioculescu la institutul
ce purta numele [i amprenta
(nu întotdeauna fericit\) a
primului s\u director,
G.C\linescu, [i aceast\
atmosfer\ cald\, civilizat\
[i destins\ beneficia din
plin de prezen]a unui grup
Barbu Cioculescu, de colegi pu]in mai vârstnici
Litere, litere, Ed. decât mine, între care mult
B i b l i o t h e c a , regretatul Dinu Pillat era
Târgovi[te, 2017, spiritul [i sufletul incontestabil,
432 pag.
cu o discret\ autoritate
izvorât\ firesc din cultura,
din generozitatea, din inteligen]a lui; în
primul contact cu aceast\ legend\ a unei genera]ii
decapitat\ chiar în momentul afirm\rii ei, trecut\
cu fruntea sus prin procese inventate, prin pu[c\rii
[i prigoan\ direct\, te fermeca civilitatea, firescul
unui comportament prietenesc, colegial [i deschis,
cu oricare dintre colegi, oricare ar fi fost diferen]a
de vârst\ [i de statut. Barbu Cioculescu f\cea
parte de drept din acest grup, în care p\stra
oarecum (sau asta era numai impresia mea?)
]inuta mai rezervat\ a unui cleric, nu numai
datorit\ unor mici gesturi catifelate cu care
aprindea o ]igar\ sau a[eza o hârtie, ci [i
felului elaborat de a-[i spune p\rerea în [edin]ele
în care ni se discutau lucr\rile de plan, fie ca
interven]ie „oficial\”, cu voce tare, fie mai des în
forma unui comentariu sotto voce, mult mai
spiritual [i mai personal, de[i întotdeauna elegant
în expresie. Sunt de atunci cel pu]in treizeci [i
cinci sau patruzeci de ani, [i între timp Barbu
Cioculescu [i-a transferat activitatea critic\ în
spa]iul publicistic, odat\ cu ceva din marele
s\u talent ilustrat în prozele villiersdelisleadamiene
din Palatul de toamn\, la care se pare c\ a renun]at
de mult, aducând în paginile revistei târgovi[tene
„Litere” experien]a [i pl\cerea de a-[i etala
tehnica reconstruc]iei istorice exersat\ în
acele neuitate nuvele realist-fantastice, dar
[i din mo[tenirea c\linescian\, institu]ional\
[i spiritual\, ca s\ zic a[a.
Titlul c\r]ii sale, care cuprinde eseurile
sau foiletoanele sale critice din ultimii
cincisprezece ani, este inspirat [i sugestiv:
el trimite înainte de toate la numele revistei
„Litere” din vechea cetate de scaun, pe care Barbu
Cioculescu o ilustreaz\ în rubrica sa de mul]i ani,
odat\ cu al]i colegi, târgovi[teni mai vechi ca
Mircea Horia Simionescu sau Alexandru George.
În definitiv, nici eseistul – n\scut în marginea
Parisului, la Montrouge – nu e aici departe de
matc\ dac\ ne gândim c\ profesorul Cioculescu
a debutat la G\e[ti, unde a ap\rut prima dat\
[i revista în cauz\. Titlul c\r]ii trimite îns\ [i la
materia friabil\ din care se alc\tuie[te textul,
rezultatul incert al str\daniei oric\rui critic literar,
cu sau f\r\ rubric\ fix\, adic\ o mul]ime de semne
care nu au sens decât dac\ ele se întâlnesc cu
cel\lalt element destinat s\ împlineasc\ masa
critic\ [i s\ declan[eze explozia, jubila]ia produs\
de orice lectur\ inteligent\, potrivit\ [i, cum se
spune, creatoare. Or, masa critic\ a eseurilor sale
se împline[te de fiecare dat\ [i deseori am impresia
c\ e vorba de mesaje care pot fi citite în dou\ sau
trei straturi de sugestii „critice”: este momentul
pe care autorul îl define[te într-un final de foileton,
„când literele supravie]uiesc clipelor. Când vocile
T\cerii în eter o întâlnesc pe cea a Singur\t\]ii”.
Cronicile [i eseurile sale, împ\nate de amintiri
uneori savuroase (apanaj [i marc\ ale familiei
Cioculescu), sunt o component\ important\ a
revistei, cel pu]in pentru mine, [i reprezint\
destul de bine cred una dintre caracteristicile
acesteia, al\turi de grupul de colaboratori, foarte
larg de altfel: încercarea de echidistan]\, pe de
o parte, [i, pe de alta, de a echilibra un con]inut
foarte divers datorat dorin]ei de a reprezenta
întreaga ob[te a scriitorilor din ora[, din toat\
acea regiune privilegiat\ de istorie, [i nu numai.
Aceast\ împletire între lumea, pe de o
parte, [i pe de alta orizontul unui scriitor afirmat
cu mult înainte de episodul consistent al revenirii
la apele ne[tiute ale primilor s\i ani de existen]\,
care sunt mai mult decât târgovi[teni, adic\
g\e[teni („spa]iul târgovi[tean pe axa G\e[tiTârgovi[te” precizeaz\ undeva eseistul), ne

frapeaz\ în foiletoanele unde prezint\ volumul
de interviuri cu scriitorii de vi]\ târgovi[tean\
pe care l-a gândit [i realizat, ascuns sub diverse
pseudonime (secretar de redac]ie, redactor-[ef,
directorul editurii, corectorul revistei, pre[edintele
Societ\]ii scriitorilor târgovi[teni [i câte altele),
chiar „patronul” [i sufletul revistei, romancierul
Mihai Stan. Vom asista deci cu pl\cere [i uneori
cu voluptate la incursiunile pe care comentatorul
le face în propria memorialistic\, de cea mai bun\
calitate, cum este episodul botezului s\u întârziat
[apte ani pentru c\ profesorul Cioculescu, voltairian
impenitent, voia s\-i dea posibilitatea mo[tenitorului
s\u s\ aleag\ singur confesiunea în care se
înregimenta, memorialistic\ dublat\ peste tot
de implicarea acestor m\rturisiri cu cea mai larg\
[i comprehensiv\ lectur\ a textelor colegilor
târgovi[teni, în paginile volumului de interviuri
Confreria, care le cuprinde.

d

e fapt, mare parte a foiletoanelor
culese de autor în acest volum,
considerate deci a-l reprezenta,
sunt prilejuite de volume memorialistice [i chiar
dac\ ordinea lor în volum urmeaz\ disciplinat
cronologia apari]iei lor în revist\, din 2002 în
2016, nu e mai pu]in adev\rat c\ ele se grupeaz\
[i într-o relativ\ perspectiv\ istoric\: din 2002
sunt cele dedicate amintirilor despre Caragiale,
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Virgil

ex
libris
de
mircea anghelescu


un eseist
elegant în
Palatul
de toamn\
Gheorghiu, adic\ marii exila]i, din 2003 sunt cele
despre Lovinescu (trei foiletoane despre consemn\rile
celor [ase volume de „agende” ale criticului), din
nou despre Cioran [i antologia sa din marii
morali[ti, din 2004, despre memoriile propriuzise dou\ texte centrate pe experien]a rebrenian\
de-o via]\ a mucenicului N. Gheran în 2005, când
discut\ în trei texte [i trecerea de la „jurnal” la
„memorii”, [i anume în cartea lui Mircea C\rt\rescu,
l\rgind aria referin]elor la Rebreanu, Radu
Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Const.
Mateescu etc. Putem astfel observa c\ mare parte
dintre prozatorii care-i acapareaz\ interesul lui
Barbu Cioculescu sunt cei care se nutresc oricum
din substan]a propriilor amintiri [i perspective,
cum este marele s\u prieten Alexandru George,
autobiografic de fapt în tot ce scrie, sau Mircea
Horia Simionescu, care ajunge scriitorul suprarealist (cu cratim\, precizeaz\ Barbu) tocmai
interzicându-[i s\ fie, sau cele care resuscit\
propriile amintiri despre scriitorii pe care i-a
cunoscut, nu numai în textele lor [i în raporturile
directe cu ei, dar [i în ticurile, micile obi[nuin]e,
umanitatea lor indelebil\ din spatele literaturii
[i chiar a iluziilor, inclusiv într-un spa]iu atât de
comunicativ cum este locuin]a cuiva. Sunt
foiletoanele comentând dou\ volume ale unei
antologii dedicate caselor memoriale din Bucure[ti
ale unor scriitori dintre care unii au fost cunoscu]i
de autor chiar în aceste case, înainte de a deveni

memoriale. Este [i prilejul cu care Barbu Cioculescu
se deschide pu]in [i relateaz\ câteva amintiri nu
numai delectabile, ci de-a dreptul savuroase,
despre manifest\rile literare desf\[urate pân\
târziu în asemenea case memoriale, care poate
continu\ [i ast\zi, cu umor despre recit\ri proprii
sau despre cele ale lui Eugen Barbu, care producea
„o poezie dedicat\ ochiosului coco[ românesc,
op plin de sim]ire na]ional\”. Ele se încheie cu
apelul de un sarcasm înc\rcat de triste]e c\tre
salahorii noului regim care au pus pe foc ca
într-un gest ritual „magnifica bibliotec\” a lui
Lovinescu: „unde sunt ei, s\ ne spun\ cum a fost?”
Exist\ [i un alt tip de m\rturie despre o
epoc\ tr\it\ concret, în încle[tarea de neocolit a
scriitorului cu „sistemul”: nu cu „regimul”,
cum e în romanele „realiste” ale lui Marin Preda,
s\ zicem, ci cu sistemul de supraveghere [i
intimidare care veghea s\ nu apar\ nimic critic,
nimic „def\im\tor” asupra regimului [i mai ales
asupra conduc\torilor s\i. Este vorba de romanul
Marea h\ituial\ al lui Const. Mateescu, „foarte
dotat povestitor, posesor de stil [i de experien]\”,
în a c\rui carte „umorul nu va lipsi, fie [i trist”.
Lectura plin\ de comprehensiune a eseistului
contureaz\ o carte între memorialistic\ [i roman,
ap\rut\ acum zece ani la Rm. Vâlcea, ignorat\
din p\cate de destinatari, care „reface fresca
[tears\ de trecerea deceniilor cu o fidelitate
remarcabil\, dând culoare, gust, chiar acelor
pasaje istorisind cele mai crâncene momente din
via]a unui creator”, dar [i cu tablouri de ansamblu,
incursiuni în „via]a în sânul Uniunii Scriitorilor,
a caselor de odihn\, faimoaselor [edin]e arhicunoscute profesioni[tilor” etc. E vorba de un volum
care, foarte probabil, ar trebui republicat la o
editur\ mai vizibil\.

c

um poate reiese din cele adunate
mai sus, eseurile lui Barbu Cioculescu
sunt inconfundabile prin acest dozaj
savant de interes pentru memorialistic\ [i
performan]\ de povestitor în prelungirea ideii
pe care alege s\ o discute, toate înv\luite într-o
savant\ punere în scen\, cum se întâmpl\, de
pild\, în foiletonul dedicat unei c\r]i publicate
atunci de Ghislain de Diesbach, „aristocrat de
veche vi]\, de profesie istoric”. Sfâr[ind introducerea
cu men]iunea acestui Petit dictionnaire des idées
mal reçues al istoricului, recent ap\rut atunci,
pe care o not\ a editurii îl prezint\ ca reaprinzând
„la flamme de l’esprit critique et du bon goût,
celui de l’esprit français”, Barbu Cioculescu
continu\ natural, ca [i cum ar fi luat un interviu
autorului: „conversa]ia noastr\ începe cu o
defini]ie” (c\ci nu-i a[a? Orice lectur\ este o
conversa]ie cu autorul) pe care o citeaz\ [i o
voi cita [i eu pentru marele ei adev\r, pe care îl
[tim cu to]ii de[i îl uit\m în fiecare clip\: „Este
considerat un crâncen reac]ionar oricare individ
care [tie c\ nu po]i trage la nesfâr[it poli]e pe
seama viitorului sau tr\i pe seama trecutului,
pl\tind cu vorbe bune sau crezând în ideologii
falimentare”. {i sceneta continu\: „Despre situa]ia
din ]ara sa, dl. Ghislain de Diesbach îmi spune...”,
mai departe introduce [i atributul specific vârstei,
al tusei („Cu o u[oar\ tuse, interlocutorul meu
îmi comunic\”) etc. Nu e întâmpl\tor, cred, c\
mare parte dintre aceste idei prost în]elese sunt
selectate dintre cele referitoare la societatea
francez\ contemporan\ în general, nu la literatur\.
Sunt prezente aici, difuz, [i subiecte, idei, preocup\ri
dezvoltate de Barbu Cioculescu în foiletoanele
adunate într-un precedent volum de medita]ii
asupra unor chestiuni de ordin public, intitulat
explicit Z\d\rnicii prin vuietul vremii; coroborate
cu notele sale de lectur\, de un indicibil farmec
datorat [i acuit\]ii observa]iei, [i experien]ei
unui excelent prozator de atmosfer\, sunt împins
s\ duc mai departe deduc]iile mele [i s\-mi
închipui c\ autorul preg\te[te f\r\ grab\ (nu
mi-l pot închipui pe Barbu Cioculescu gr\bindu-se) un studiu despre literatura noastr\ memorialistic\, sub toate aspectele genului. {i ca
s\ duc [i mai departe aceast\ foarte riscant\ idee
de a face previziuni asupra altora, când nici cele
personale nu sunt o reu[it\, a[ fi tentat s\ cred
c\ Barbu Cioculescu nu va scrie numai despre
memorii, ci [i scrie deja, probabil de mult\ vreme,
propriile sale memorii. {i m\ întreb dac\ nu
cumva î[i ]ine manuscrisul în sertarul în care
[i-l ]inea [i Procopius: ceea ce l-ar face cu atât
mai interesant. 

nefirescul
din spatele firescului
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înlocuit cu nefirescul, iar profanul cu familiarul.
Dincolo de particularit\]ile de limb\, viziunea
e aceea[i. Sub fardul prozaic al vie]ii comune
pîlpîie un fundal de subîn]elesuri bizare. La ele
nu ajungi for]înd realitatea, ci l\sîndu-te în voia
ei. De exemplu, nu ce î]i spune un poem conteaz\,
ci ce î]i sugereaz\ el. Îns\[i întrebarea „ce spune?“
e un simptom al obtuzit\]ii de interpretare. Cine
o pune e caterisit din rîndul in[ilor înzestra]i
cu privilegiul de a în]elege arta.
În fine, marota c\r]ii e distinc]ia dintre
„a tr\i“ [i „a exista“, cu urgisirea primului verb
[i cu l\udarea celui de-al doilea. Sufocat de urgen]e,
omul comun tr\ie[te sub imperiul scaden]elor,
uitînd s\ dea aten]ie am\nuntului sublim c\
exist\. De existen]a proprie nu-[i va da seama
decît atunci cînd boala, pericolul sau accidentul
îl vor lovi cu capul de pragul de sus.
{tefan Afloroaei nu este un gînditor sub
soma]ie l\untric\, ci un meditator în marginea
c\r]ilor altora. Nu scrie din\untru, m\cinat de
manii [i idiosincrazii, ci se sprijin\ pe opere
consacrate: Kawabata, Kundera, Nietzsche,
Descartes etc. În rest, autorul e o natur\ bonom\,
politicoas\, cu o p\rere nespus de bun\ despre
semeni: în ochii lui to]i au din na[tere înclina]ia
spre metafizic\ [i to]i mai devreme sau mai tîrziu
întrez\resc finalitatea vie]ii. O a[a viziune
filantropic\ nu o mai întîlne[ti decît la c\lug\ri
[i la P\rin]ii Bisericii. {tefan Afloroaei nu e un
filosof al c\rui stil s\ te frapeze, dimpotriv\ scrie
cuminte, în matca unei limbi netede, dar în schimb
este un cap cu antene nervoase, deschise
mereu spre misterul lumii.

de la „lup“ la „lupanar“

c
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ele cincisprezece dialoguri din volum au ca punct de plecare
o serie de emisiuni pe care
protagoni[tii le-au ]inut
la un post local de televiziune din Ia[i. Nicu Gavrilu]\, decan al Facult\]ii
de Filosofie [i {tiin]e Politice
din Ia[i, intr\ în pielea
antropologului, iar Ioan
Holban în cea a incitatorului
Nicu Gavrilu]\, Ioan
care îl trage de limb\ pe
Holban, Globalispecialist. Rezultatul e o
zare [i identitate
suit\ de teme a c\ror tent\
româneasc\. Diapune în prim-plan motivul
loguri culturale,
r\d\cinilor: exist\ un fond
Editura Junimea,
spiritual al Europei vechi
Ia[i, 2018, 226 pag.
pe care îl reg\sim în mai
toate culturile na]ionale.
Acest fond nu ne
d\ dreptul de a propov\dui dizolvarea na]iunilor
într-o melas\ omogen\ din care memoria identit\]ilor
na]ionale s-a stins. Dimpotriv\, Europa nu poate
exista decît ca o uniune de na]iuni, nu ca un
suprastat federal. Iat\ de ce titlul c\r]ii e justificat.
„În proiectul Constitu]iei Europene, nu trecem
originile cre[tine ale Europei, de parc\ ne este
ru[ine de aceast\ fecund\ [i respectabil\ tradi]ie.
{i atunci, pe bun\ dreptate, musulmanii minoritari
din Europa ne judec\ în felul urm\tor: dac\
voi, europenii, nu men]iona]i în documentele
voastre oficiale r\d\cinile cre[tine ale propriei
voastre Europe, atunci ce baz\ avem noi c\ ne
ve]i respecta [i pre]ui? Din fericire, situa]ia s-a
mai schimbat în ultimii ani. Observ c\ mai mul]i
intelectuali umani[ti insist\ pe revenirea la o

Europ\ autentic\, f\r\ falsuri [i utopii. Ei pariaz\
pe virtu]ile solidarit\]ii, loialit\]ii [i particip\rii
active. Consider\ statul-na]iune o emblem\ a
Europei. Sus]in c\ forma clasic\ a culturii încurajeaz\
meritocra]ia [i na[terea noilor elite. Consider\
multiculturalismul nefunc]ional [i tehnocra]ia
o form\ a tiraniei.“ (p. 84)
Spre a-[i înf\]i[a punctul de vedere,
interlocutorii fac un amplu periplu prin labirintul
motivelor de antropologie european\: simbolistica
arborilor sacri, a animalelor sacre, marca balcanic\
a culturii din zona noastr\, raportul centruprovincie [i acuitatea unor mituri identitare:
Miori]a, Me[terul Manole sau mitul Crea]iei. Nu
lipse[te o analiz\ a dou\ sentimente negative:
frica [i ura, a[a cum se manifest\ în sufletul
românilor.
Autorii nu sunt militan]i [i nici înc\p\]îna]i:
sunt lini[ti]i, senini, dar fermi. Nu sunt originali,
ci doar consecven]i cu o tradi]ie din spiritul c\reia
se revendic\. La fel ca {tefan Afloroaei, partenerii
de dialog îl invoc\ pe Mircea Eliade ca pe o autoritate
peste care nu se poate trece. Motivul? Celebra
camuflare a sacrului în profan, cu aplicarea
schemei pe tehnologia actual\, a[a cum procedeaz\
profesorul Gavrilu]\ la p. 19: „Omul nu î[i este
suficient lui însu[i. Niciodat\ nu a fost [i nu va
fi pe deplin mul]umit de propria condi]ie. Omul
c\zut se împline[te prin altceva. Prin Dumnezeu,
sau prin anumite substitute ale lui. Eu le numesc
expresii ale acelui sacru second-hand. Sunt, în
fond, simulacre ale realit\]ii ultime. Numele
lor sunt diferite: politic\, sport, profesie, femeie,
b\rbat, alcool, drog. Fiecare poate fi un mic
«absolut» în via]a noastr\. Le feti[iz\m. Venerînd
tehnologia de ultim\ or\, de exemplu. Sus]inem
c\ ea nu are nimic de-a face cu mitologia [i religia.
Nimic mai fals. Eu cred c\ este absolut reconfortant
s\ decriptezi prezen]a camuflat\ a unor mitologii
[i fantasme în tehnologia momentului, ca [i în
poezie, proz\ [i art\.“
Pe alocuri, te izbesc am\nunte de istorie
literar\ (Petre Ispirescu nu a fost culeg\tor de
basme, ci creatorul lor, ceea ce înseamn\ c\
Tinere]e f\r\ b\trîne]e [i via]\ f\r\ de moarte
e pl\smuirea lui) sau de lingvistic\ (lupul,
animal totemic în cultura dacic\, a dat
prin deriva]ie latineasc\ „lupa“, cu sens de
curtezan\, de unde [i termenul de „lupanar“),
sau detalii de etnologie: în satele din Vrancea,
mortul este cununat cu un brad înaintea slujbei
de înmormîntare, împrejurare ce adevere[te
viziunea mor]ii din Miori]a.
Gavrilu]\ e informat [i doct, Holban e
colocvial [i sagace. Cei doi formeaz\ o nimerit\
pereche de in[i conservatori, în mintea c\rora
globalizarea e doar un cuvînt c\ruia numai naivii
îi dau o putere de verdict infailibil. 

comentarii critice

e {tefan
Afloroaei îl
b\nuiesc de
o sastisire tot mai mare
fa]\ de disciplinele filosofiei,
mai precis fa]\ de acel ton
suficient cu care dasc\lii,
posesori ai unor certitudini
cruciale, debiteat\ studen]ilor
platitudini la auzul c\rora
pîn\ [i diavolul, care moare
{tefan Afloroaei, de pl\cere s\ contemple
Fabula existen]ia- prostia uman\, ar tres\ri
l\, Cu privire la dis- indispus. Afloroaei a ajuns
tan]a dintre a tr\i la un punct al carierei
[i a exista [i alte didactice (este profesor
eseuri, Editura Po- universitar la Universitatea
lirom, Ia[i, 2018, 222 „Alexandru Ioan Cuza“ din
pag.
Ia[i), cînd monotonia
programei îl împinge spre
zone tot mai crepusculare ale gîndirii speculative.
E ca o reac]ie de ap\rare la serbezimea crescînd\
a tematicii interdisciplinare, aceast\ plag\ modern\
care, trecînd pe linie moart\ obiceiul de a studia
temeinic m\car doi-trei gînditori de-a lungul
unei facult\]i, a pus în loc o puzderie de ramuri
eclectice, a c\ror parcurgere te umple de certitudinea
c\ filosofia e un c\scat prelung, ie[it din gura
unor ipochimeni atin[i de morbul gîndirii abstracte.
De altfel, în ultimele dou\ volume pe care
Afloroaei le-a publicat (Metafizica noastr\ de
toate zilele – 2008, [i Privind altfel lumea celor
absurde – 2013) se simte înclina]ia spre ungherele
neguroase ale existen]ei. Autorul fuge de clarit\]i,
prefer\ echivocul, dar mai ales are obsesia sensului,
pe care îl caut\ neab\tut chiar [i acolo unde
eviden]a îi spune c\ nu îl poate g\si, [i anume în
întîmpl\rile absurde.
Aici, în Fabula existen]ial\, d\m peste
acela[i imbold de a c\uta nuan]e nefire[ti în
lucruri aparent banale. Autorul respinge concep]ia
potrivit c\reia adev\rul e o achizi]ie a [tiin]elor
tari, drept care religia, arta sau mitul nu pot avea
preten]ii c\ l-ar putea de]ine. Pentru Afloroaei,
fiecare felie a vie]ii are adev\rul ei. Un tablou
de van Gogh, care înf\]i[eaz\ un scaun pe care
nu st\ nimeni, îi prilejuie[te autorului o incursiune
în stranietatea lumii înconjur\toare. Cum apare
straniul în regimul familiar al existen]ei? – iat\
întrebarea predilect\ din volum.
În totul, Afloroaei este un urma[ al lui
Mircea Eliade, cu a sa idee c\ neobi[nuitul (sacrul)
st\ camuflat în chiar datele realit\]ii cenu[ii
(profane). Atîta doar c\, la Afloroaei, sacrul e
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otele caracteristice se v\d de la început. În Madrigal, cea
mai bun\ dintre cele patru nuvele din volumul de debut,
exist\ deja pesimismul, viziunea morbid\ asupra „trupului
sufletesc” (cu expresia Hortensiei Papadat-Bengescu pe care Dana Dumitriu
a validat-o teoretic în Ambasadorii), s\rb\torile grote[ti ale suferin]ei [i ale
mor]ii, sentimentul z\d\rniciei, e[ecurile sau ratarea. Toate nuvelele, ca [i primul
roman, sunt ni[te monologuri. Persoana întâi a nara]iunii nu lipse[te decât
dintr-un singur capitol al Mesei zarafului. Mai târziu, Dana Dumitriu va
reconsidera din unghi jamesian procedeul, preferându-i stilul indirect liber al
„reflectorilor”. Ace[tia devin ambasadorii în nara]iune ai autorului. Subiectele
tuturor prozelor, nu doar ale celor de la debut, sunt culese din existen]a
intim\, de zi cu zi, a personajelor. Uneori, ca în Madrigal, cu o not\ de excentricitate
care, [i ulterior, va colora o cumin]enie pe alocuri tern\ cu episoade tari sau
spectaculoase. În Madrigal, o tân\r\, feti[can\ înc\, iese de sub tutela unei mame
imorale [i nebune gra]ie unui b\rbat beat care-i cânt\ la pian în timp ce, în
înc\perea de al\turi, o bunic\ paralitic\ [i mut\ agonizeaz\ oribil. În S\rb\torile
r\bd\rii, eroina are o tentativ\ ratat\ de sinucidere, pe fondul unei grote[ti
„nun]i turistice” dintr-un sat ardelenesc. Analiza se aplic\ altminteri pe
microplanurile unei psihologii cât se poate de normale, de[i nu lesne descifrabile,
care nu evolueaz\ prin salturi sau rupturi [i n-are nimic spectaculos, ci prin
depuneri lente de substan]e suflete[ti pe cât de insesizabile, pe atât de
corozive.
Un roman fixat tematic, nu înc\ [i stilistic, este Masa zarafului. De pe
acum se constituie universul închis al clanurilor familiale care o va obseda
pân\ la sfâr[it pe Dana Dumitriu. Fiecare din aceste clanuri (casa Amiralului
în primul roman, despre care era vorba [i în nuvela Firesc, prea firesc din Migra]ii)
are intrusul lui, cel care înregistreaz\, ca doctorul Tudor în Masa, toate tensiunile,
certurile, urile [i conflictele din clan, sau contribuie la sf\râmarea lui, ca Matei
din Întoarcerea lui Pascal. Înaintea Orgoliilor lui Buzura, este zugr\vit\ f\r\
indulgen]\ via]a din lumea medical\, cu mediocrii, ambi]io[ii [i parveni]ii ei.
Lui Tudor nu i se recunoa[te o important\ descoperire, e înl\turat din institut
[i reabilitat apoi cu pre]ul renun]\rii la paternitatea cercet\rii. Personajele
masculine sunt în general lipsite de voin]\, predispuse la renun]are sau chiar
la ratare, totu[i simpatice prin deta[area de cele materiale, dac\ nu neap\rat [i
de cele lume[ti. Cele feminine, în schimb, sunt puternice, decise, gata s\ se lupte
pentru libertatea lor, fanatice în profesie [i f\r\ feminitate. Dana Dumitriu face
din femei centrul ac]iunii în aproape toate romanele, rezervând b\rba]ilor ingrate
roluri secundare. Marta, Ema, Ghighi, Dora (sau cum le mai cheam\) opun
abulicilor lor so]i sau aman]i o energie deseori clocotitoare, de[i canalizat\
câteodat\ gre[it, neputând evita nici ele e[ecul. Marta revine în casa Amiralului,
de unde evadase, Petra se m\rit\ cu b\rbatul care-l d\duse pe tat\l ei vitreg pe
mâna Securit\]ii, Ghighi se a[az\ pe linia trenului (având grij\ s\ nu-[i murd\reasc\
rochia!) cu gândul sinuciderii. În ciuda veleit\]ilor ori fanatismelor lor, personajele
feminine ale Danei Dumitriu nu sunt mai deloc simpatice. Nici umbr\ de feminism
la o romancier\ care nu cru]\ pe nimeni [i nu d\ nim\nui nicio [ans\. Sub acest
aspect, romanele Danei Dumitriu se apropie mai degrab\ de ale lui Buzura [i
ale Tiei {erb\nescu decât de ale lui Ivasiuc sau }oiu, mult mai îng\duitori cu
sl\biciunile umane ori chiar cu destinul istoric al protagonistelor.

dana

`

n anii 1970, Dana Dumitriu scria cel mai radical roman psihologic.
Î[i citise precursorii în felul ei st\ruitor [i cu condeiul în mân\: pe
Hortensia Papadat-Bengescu, dintre români, pe Henry James, M.
Proust [i Virginia Woolf, dintre str\ini. În Ambasadorii sau despre realismul
psihologic (1976), titlu inspirat de celebrul roman al lui James, Dana Dumitriu
analizeaz\ câteva dintre binecunoscutele lor romane (ad\ugându-le Quartetul
Alexandria al lui Lawrence Durrell, care se bucura de un mare prestigiu în epoc\,
nu [i Patul lui Procust al lui Camil Petrescu). Autoarea eseului este cea care a
încet\]enit în teoria româneasc\ a speciei conceptele lui James, „realism psihologic”,
„punct de vedere”, „dramatizare”, [i a dat titlului romanului – Ambasadorii – un
sens tehnic precis [i anume acela de „reflectori”. Ideea principal\ a eseului
este c\ romanul modern exploateaz\ dubla tradi]ie a realismului obiectiv [i a
analizei psihologice, a[ezând în centrul nara]iunii un personaj (sau mai
multe) care filtreaz\ lumea din jur prin senza]iile, emo]iile [i gândurile lui.
Determinismul clasic este în acest fel r\sturnat: nu evenimentele exterioare sunt
hot\râtoare pentru tr\irile sau comportamentul uman, ci, din contra, tr\irile
imprim\ evenimentelor cursul. Dana Dumitriu [i-a scris eseul dup\ ce publicase un volum de nuvele (Migra]ii, 1971) [i un roman (Masa zarafului, 1972), în
care psihologismul era deja evident. De altfel, debutan]ii din jurul lui 1970 p\reau
to]i interesa]i de proza psihologic\, [i Buzura, [i Ciobanu, [i Ivasiuc, pe care o
vor p\r\si apoi pentru proza social\ [i politic\. Singur\ Dana Dumitriu va r\mâne
consecvent\ psihologismului, dând în aceast\ manier\ câteva bune romane
(Duminica mironosi]elor, 1977, Întoarcerea lui Pascal, 1979, S\rb\torile r\bd\rii,
1980), [i o trilogie istoric\ intitulat\ Prin]ul Ghica (1982-1986), f\r\ succesul de
critic\ meritat, de[i foarte originale în contextul românesc postbelic (sau
poate tocmai de aceea), în care lec]ia reali[tilor psihologici [i îndeosebi a
lui Henry James va fi pe deplin asimilat\.

intre romanele scriitoarei, Duminica mironosi]elor a fost cel mai
pe gustul criticii vremii dac\ nu punem la socoteal\ Migra]iile,
volum premiat [i unanim l\udat. Este un roman poli]ist,
absolut nea[teptat din partea Danei Dumitriu cea atât de pu]in atras\ de
evenimente, de epic. De altfel, Duminica mironosi]elor e un poli]ist psihologic
sut\ la sut\, gen deloc reprezentat la noi, [i unul dintre pu]inele valabile artistice[te
din produc]ia de romane, nici ea bogat\ ori str\lucit\, în genul poli]ist. Ancheta
privitoare la crim\ îi ofer\ romancierei prilejul de a pune în practic\ tezele lui
James despre roman ca prism\ prin care trec interpret\rile cele mai diferite
ale realit\]ii. În Duminica mironosi]elor începe s\ se vad\ clar c\ romanul
psihologic presupune o abolire a subiectivit\]ii auctoriale în favoarea reflect\rii
realului de c\tre con[tiin]a ori subcon[tientul personajelor. Dana Dumitriu
renun]\ în romanele urm\toare la monolog [i chiar la persoana întâi
(prezent\ în Duminica mironosi]elor doar sub forma unui jurnal intim, iar în
Întoarcerea lui Pascal, sub aceea epistolar\). Noile ei romane sunt mult mai
obiective, de[i prismatice, foind de tablouri vii, de întâmpl\ri, de locuri, de
personaje, de am\nunte, de obiecte, de ve[minte, de bijuterii, de coafuri. Romanciera are voca]ia portretului minu]ios, lucrat cu igli]a. Ea nu sacrific\ nicio
informa]ie pe care o consider\ util\ pentru cunoa[terea înf\]i[\rii sau a
comportamentului uman. Totul, filtrat de „reflectori”. În Duminica mironosi]elor
„reflectorii” se afl\ în contradic]ie: maiorul anchetator este adeptul faptelor [i
al dovezilor palpabile, sora lui, cu care discut\ zilnic, este, ea, iubitoare de conjecturi
[i de scenarii, fire[te, psihologice. Romanul are [i o latur\ umoristic\. Titlul însu[i
se refer\ la pudoarea cu care ascunde aspectele intime ale întâmpl\rii Dora Iatan,

femeia [i savanta de renume na]ional, victim\ a unei tentative de viol, împrejurare
în care so]ul ei, tot medic, este ucis. Mediul medical este acela[i din romanul
anterior, îns\ perspectiva moral\ este mult mai dezinvolt\. E probabil motivul
pentru care critica anilor 1970 n-a acordat romanelor autoarei aten]ia de care
s-au bucurat cele ale lui Buzura [i restul. Imaginea societ\]ii comuniste este
discret\ în romanele Danei Dumitriu, reconstruibil\ din detalii infinitezimale
de ordin psihologic sau moral, dar f\r\ pregnan]a [i mai ales f\r\ accentul critic
din Vocile nop]ii sau din Cunoa[tere de noapte. Politicul este ca [i absent.
Personajele nu sunt idealizate, nici caricaturizate. Câteodat\, cele mai reu[ite
sunt cele distribuite în roluri secundare. Maiorul care ancheteaz\ crima e un ins
cam necioplit, de[i meseria [i-o [tie pe de rost, f\r\ ca brutalitatea organelor
de ordine s\ sar\ în ochi ca, de exemplu, în romanul lui Bujor Nedelcovici, Zile
de nisip , dar [i f\r\ viziunea oarecum înnobilat\ asupra ofi]erilor de
Securitate din Galeria cu vi]\ s\lbatic\, romanul lui }oiu.
Întoarcerea lui Pascal pare s\ fie rodul unui pariu, pierdut, c\ politicul
nu e inaccesibil autoarei. Dana Dumitriu cedeaz\ tenta]iei unei teme direct
politice, a[a cum f\cuse cu câ]iva ani înainte [i Ivasiuc, dup\ primele lui trei
romane analitice. Un inginer experimentat [i circumspect este arestat ca sabotor.
La proces depune împotriva lui Pascal Danielescu un jurnalist care luase cândva
lec]ii de pian de la so]ia inginerului, dar preferase apoi o carier\ mai potrivit\
cu vremurile [i publicase reportaje inspirate partinic despre [antiere [i eroi de
marmur\. Tocmai psihologia nu e clar\ în Întoarcerea lui Pascal. Matei, jurnalistul
vinovat, se retrage nesilit de nimeni la colectorul de ap\ al ora[ului, el fiind inginer
de meserie. Nu se în]elege de ce: din sentimentul culpei, din orgoliu, din la[itate,
din toate sau din niciuna. Petra, fiica vitreg\ a lui Pascal, îl caut\ la colector, unde

r\mâne, m\ritându-se mai apoi cu el. Iar\[i nu [tim de ce o face: îndr\gostit\
cândva de elevul mamei ei, nu ignor\ rolul odios jucat de Matei în proces. Ar fi
riscant s\-i atribuim o dorin]\ de r\zbunare ca eroinei lui Caragiale din N\pasta.
Pascal, ie[it dup\ ani din închisoare, nu-[i mai afl\ locul. Ca [i Surup\ceanu,
eroul din Intrusul lui Preda, dup\ accident, Pascal, dup\ închisoare, e un
rebut al unei societ\]i incapabile s\-[i recupereze moral sau profesional slujitorii
cei mai devota]i. „Ce liber sunt [i ce înfrico[at!”, exclam\ în gând Pascal. Nu
ajunge acest mic curaj pentru a face din Întoarcerea lui Pascal un roman din
seria celor politic memorabile din ani 1960-1970.

patimi [i seisme politice, Sa[a Ghica g\se[te timp s\ converseze cu o veveri]\.
În astfel de scene minu]ioase, atente, Dana Dumitriu î[i dovede[te mai cu seam\
voca]ia de prozator subtil [i inteligent:

„Sa[a aude deodat\ un cioc\nit m\runt la fereastr\. Î[i las\
ghergheful, se ridic\, se apropie, d\ u[or la o parte perdeaua, atât cât s\ vad\
printr-o mic\ fant\ vizitatorul. Nu e o pas\re, nu este unul din porumbeii argintii
care st\ruie în cer[etorie, este o veveri]\ ro[cat\ [i cu o coad\ stufoas\ pe care
[i-o ]ine rotunjit. Nu vrea s\ o sperie. E lini[tit\, habar n-are c\ este privit\.
St\ pe labele din spate [i cu cele din fa]\ î[i spal\ urechile. Are mi[c\ri repezi
[i bru[te. Sa[a las\ u[or perdeaua la loc, în fug\ î[i arunc\ [alul pe umeri, se
~n S\rb\torile r\bd\rii, Dana Dumitriu revine la psihologism [i la tematica
încurc\ în franjurile lui traversând holul [i salonul copiilor, unde Totó [i Mi]a
personal\, intim\. Problema profesoarei de român\ de la un liceu
examineaz\ pe covor marele atlas englezesc, trece prin vestibulul rece [i deschide
bucure[tean este mariajul ei nereu[it cu un medic eminent [i ambi]ios, dar
cu grij\, cu infinite precau]ii cele dou\ u[i de la intrare. Vocile copiilor îi par
neînstare de afec]iune. Se reia pân\ la un punct rela]ia din Duminica mironosi]elor,
îngrozitor de stridente. Undeva se aude un hâr[âit de fereastr\. Ocole[te rondul
dar inversându-se rolurile: aici femeia este cea iubitoare de firesc, de liberde flori ca s\ se apropie de veveri]\ prin spate, s\ n-o sperie.
tate, de micile bucurii ale existen]ei, iar b\rbatul, un om de [tiin]\ coabitând
E foarte emo]ionat\.
moral cu un carierist f\r\ scrupule. Ca [i în Duminica mironosi]elor, [i aici
Pantofii scâr]âie pe pietri[ul aleii.
remarcabil\ este observarea cotidianului, prospe]imea str\zii, cancelaria [i
Veveri]a se opre[te din sp\lat, o prive[te, a[teapt\ gata s\ se retrag\.
clasele, familia, întreg microuniversul unei femei care se sup\r\ deodat\ pe
Coada învolt\ îi st\ pe spate ca un cârlig.
rutina vie]ii ei de pân\ atunci [i „î[i rupe (ca proletariatul) lan]urile”. Pigmentat
Sa[a calc\ moale pe vârfuri [i îi vorbe[te:
cu scene [i replici pline de haz (o întreab\ pe Ghighi, profesoara pe cale de a
— Frumoaso! Ro[cato! Ce n-a[ da eu s\ am bl\ni]a ta, coada asta
divor]a: „Po]i tr\i în lume a[a, f\r\ st\pân, f\r\ încreng\tur\, f\r\ clan, f\r\
fermec\toare! Singuratico! Minunea lui Dumnezeu! Vrei s\ ne împrietenim,
NATO, f\r\ CAER? A[a, cu traista-n b\]?”), romanul nu mai are totu[i aceea[i
mironosi]o? […]
deta[are a atitudinii ca Duminica mironosi]elor.
Trebuie s\ fie cu mult, mult tact ca s-o cucereasc\
Lumea este tot mai grotesc\, culminând cu nunta
[…]Veveri]a face câ]iva pa[i spre ea pe marginea ferestrei.
fals\ din final, din care nu lipse[te slujba religioas\.
Se opre[te [i cerceteaz\. O prive[te atât de încordat încât
Ca [i poezia feminin\ a anilor 1970 a Ilenei M\l\ncioiu
pare mioap\.
sau a Angelei Marinescu, romanele Danei Dumitriu
rin]ul Ghica (1982, 1984,
— Sufletul meu blând! M\ria-ta! Feti]o!
sau ale Tiei {erb\nescu sunt tot mai misogine ca
1986) este, probabil, unicul
Din dou\ s\rituri veveri]a este în palma ei
viziune [i mai sarcastice ca ton.
roman istoric publicat în anii
continuând s\ o fixeze concentrat\, sticloas\. E în ea
tot atâta suferin]\ cât în Sa[a? Lumea toat\ balanseaz\
rin]ul Ghica (1982, 1984, 1986) este, procomunismului neinfestat
între suferin]\ [i fric\”.
babil, unicul roman istoric publicat în
ideologic: nici de stângismul
anii comunismului neinfestat ideologic:
realist-socialist de care erau impregnate, cu
Sunt [i scene în care realismul psihologic al Danei
nici de stângismul realist-socialist de care erau
trei decenii mai devreme, e drept, Un om
Dumitriu atinge o asemenea intensitate [i un umor atât
impregnate, cu trei decenii mai devreme, e drept, Un
de subtil, încât pot fi citite ca opera unui mare romancier:
om între oameni sau Cronica de familie, nici de cli[eele
între oameni sau Cronica de familie, nici de
na]ionaliste atât de scumpe lui Paul Anghel [i autorilor
cli[eele na]ionaliste atât de scumpe lui
„[Gr. Alexandrescu] se întoarce brusc [i coboar\
de scenarii istorice de dup\ 1971. S\pt\mâna nebunilor
Paul Anghel [i autorilor de scenarii istorice
strada în sens invers. Împinge cu bastonul z\pada apoas\
sau Princepele au, desigur, o palet\ de culori mai
[i-[i prive[te ora[ul ca pe o juc\rie.
variat\ [i mai vie, dar sunt de o artificialitate b\t\toare
de dup\ 1971.
Când î[i pierde luciditatea [i umorul îl apuc\
la ochi, ca ni[te mont\ri hollywoodiene, în care adev\rul
am\r\ciunea, constat\ Ghica urmându-l.
istoric continu\ s\ se afle în suferin]\. Prin]ul
Dinspre pr\v\lia fra]ilor Cap[a apare la pas gale[
Ghica e [i singurul roman psihologic din specia
un cupeu hârbuit de pia]\. Calul galben-murdar cu
romanului istoric. Dana Dumitriu nu se dezminte.
urechile scurte î[i love[te ritmic hamurile peste
Nara]iunea, la persoana a treia, îl are pe Ghica nu doar
coastele desc\rnate. Pare a mirosi pavajul ca un
protagonist, dar [i „reflector”, alternând rolul cu Sa[a,
dul\u h\mesit. Pe capr\, birjarul împodobit cu o
so]ia lui, în capitole domestice ca viziune, sau cu
c\ciul\ ]uguiat\ doarme acoperit de o p\tur\
domnitorul Cuza, mai ales spre sfâr[it, în paginile
maronie, flendurit\. Î[i bâ]âie capul când pe un
despre o abdicare anun]at\. Subiectivitatea aceasta
um\r, când pe altul, ca pe un pendul lene[, amintind
st\ pe un soclu documentar solid. Aproape fiecare
c\ exist\ un alt timp, al astrelor, al vie]ii [i al mor]ii,
gest [i replic\ au la baz\ dac\ nu totdeauna acte istorice,
al eternit\]ii. Ropotul copitelor înso]e[te balansul acelei
atest\ri, m\car amintiri sau opere literare. Cuza e
c\ciuli-ciuperc\ [i totul este înv\luit în mister aspru.
privit cu anume r\ceal\, ceea ce surprinde în condiOare s-a urcat vreodat\ un c\l\tor în acest atelaj fan]iile unui timp care prefera varianta mitic\ a întâiului
tomatic? De unde? Spre ce? Totul e înghe]at în jur, numai
domn peste cele dou\ principate române. Nici Unirea
înaintarea cupeului, atât de somnolent\ [i de vr\jit\,
din 1859 nu are parte de tratamentul mitificator [i
pare a fi un semn c\ realitatea e vie [i a[teapt\.
mistificator din istoriografia comunist\: „Crezi
Ghica [i Alexandrescu se privesc [i, întorcândudumneata, domnule Negri, asta? E[ti convins c\ se
se dup\ birja care trece pe lâng\ ei [i le întoarce spatele,
vor schimba moravurile în Principatele Unite?, întreab\
î[i scot p\l\riile”.
necru]\tor [i ceremonios B\l\ceanu. Nu po]i fi atât
de naiv! Dar dac\ e[ti, î]i spun eu ce se va întâmpla.
La[ii din Moldova se vor uni cu la[ii din Valahia,
icromonografia Introducere în opera
canaliile din }ara Româneasc\ cu cele din târgurile
lui C.A. Rosetti (1984) este o dovad\
lui {tefan cel Mare, [napanii de dincolo de Milcov
a seriozit\]ii cu care Dana Dumitriu
cu [napanii de dincoace de Milcov [i a[a mai departe,
s-a documentat pentru Prin]ul Ghica. Epoca [i oamenii
c\ci \[tia sunt ca sectan]ii, se caut\, se întrajutoreaz\,
ei au pasionat-o pe autoare pân\ la cap\t. De la festinul
se sprijin\! Iar poporul se va trezi din entuziasm întrromanesc au c\zut firimituri. Cartea despre Rosetti s-a
o Românie unit\ [i plin\ de lichele”. Nimeni n-a scris
închegat oarecum de la sine. Înfocatul pa[optist nu era
cu mai mare ironie despre un eveniment considerat
de tot uitat când Dana Dumitriu o scria. Vasile Netea
îndeob[te, ieri, ca [i azi, sacru. Nici Ghica nu e
[i Marin Bucur tocmai publicaser\ dou\ ample monografii,
obiect de simpatie necritic\. Poate ca Ghica s\ nu fi fost nici a[a de deta[at,
interesante sub raport biografic, îns\ nule sub raport critic. Neinteresat\, ea,
nici a[a de lipsit de ambi]ie, cum ne las\ autoarea s\ credem. Îns\ personajul
de biografie, Dana Dumitriu se consacr\ poeziei [i prozei lui Rosetti. Cel dintâi
este, romanesc, foarte pregnant, nu conturat de la început, cum e B\lcescu la
jurnalier intim al nostru, Rosetti este [i un redutabil gazetar politic. Mul]i îl
Camil Petrescu, dar constituindu-se treptat, pe parcursul nara]iunii. Psihologismul,
detestau [i se temeau de el în a doua parte a secolului XIX. Capitolul despre poet
adic\ viziunea din\untru, [i aceast\ alc\tuire din f\râme, ca un puzzle, dau
este între toate cel mai remarcabil. Pe urmele lui {. Cioculescu, acela care,
impresia c\ autoarei îi scap\ pân\ la urm\ întregul. De fapt ea prefer\ un personaj
comentând monografiile men]ionate, g\sea c\ Rosetti este întâiul nostru
în permanent\ mi[care, f\r\ stop-cadre, [i care nu poate fi prins într-o formul\
„textier”, nu [i cu adev\rat poet, Dana Dumitriu, mai conciliant\, face o interesant\
definitiv\, ca un erou de biografie, cu destinul hot\rât din capul locului. Ghica
istorie a roman]ei culte la noi, în care-i g\se[te locul cuvenit autorului Ceasurilor
nu e un tip, ci un ins viu [i contradictoriu. De altfel, romanul debuteaz\ cu sosirea
de mul]umire. Rosetti pleac\ de la cântecul de lume, care era în vremea lui Anton
la Bucure[ti a beiului de Samos, dup\ zece ani de exil, [i se încheie cu
Pann varianta autohton\ a poeziei galante trubadure[ti, [i îl înnobileaz\ prin
p\r\sirea ]\rii de c\tre Cuza. Nu mai mult de [apte ani din via]a, destul de lung\
[ansoneta fran]uzeasc\. Linia deschis\ de el urc\ pân\ la Nichita St\nescu
[i nu scutit\ de peripe]ii, a unuia dintre cei mai greu de fixat psihologic dintre
sau Cezar Iv\nescu, traversând o sut\ de ani de poezie erotic\. Studiul este [i
pa[opti[ti. Considerat chiar de c\tre contemporani o eminen]\ cenu[ie, prezent
unul de psihologie [i sociologie a lecturii, într-un spirit pe care optzeci[tii l-ar
în toate intrigile, comploturile [i preg\tirile pentru marile evenimente ale
socoti postmodern. A[a cum o reconstituie Dana Dumitriu, epoca are o savoare
secolului, dar absent din revolu]ie, ca [i din Unire (de[i sosise în ]ar\ la timp),
inconfundabil\. Pariind pe diferen]\, nu pe identitate ori similitudine, autoarea
Ghica din romanul Danei Dumitriu este totu[i o prezen]\ constant\ în avanscena
Introducerii în opera lui C.A. Rosetti se desparte de langajul modernist redescoperit
politic\, de mai multe ori ministru [i prim-ministru (în aceast\ calitate intr\ în
dup\ r\zboi de c\tre chiar genera]ia ei de critici. A r\mas de la Dana
Palatul Domnesc din care Cuza tocmai ie[ise, în ultima scen\ din roman).
Dumitriu [i un jurnal intim, deocamdat\ nepublicat, dar care, date fiind însu[irile
Autoarea nu pare a pune pre] pe darul atribuit de istorici lui Ghica de a unelti
prozei ei, s-ar putea dovedi interesant.
din umbr\. Nu-l cru]\, e drept, sugerând de la întâia apari]ie a beiului înclina]ia
spre autocomp\timire [i chiar spre paranoia: „Doamne, ce vrea ]ara asta de la
 Nicolae Manolescu
mine? De ce o doresc [i de ce m\ cheam\? {i de ce pare atât de indiferent\ la
venirea mea?” Dac\ în latur\ politic\ Prin]ul Ghica deseneaz\ un tablou cât se
(din Istoria critic\ a literaturii române,
poate de obiectiv, uneori sc\ldat în ironie, rareori în sarcasm, valoarea adev\rat\
edi]ia a II-a, rev\zut\ [i ad\ugit\,
a frescei istorice provine din capacitatea autoarei de a sugera latura comun\ a
`n curs de apari]ie)
existen]ei oamenilor, banalul ori derizoriul cotidianului. În mijlocul atâtor
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constantin

ab\lu]\
– 80
A[tept o nou\ zi
Cele mai multe zile
Mi le-am tr\it în trecut
Salcia [tie acest lucru [i frunzele ei
M\run]esc în]elesul pe care eu nu l-am intuit
La vremea lui – e ciudat cum clorofila
Poate devansa gândul omului
Oricum orele trec calme
{i amurgul e trist

Eu stau lâng\ perete ziua-ntreag\
Tac cu t\cerea lui neinten]ionat\
Tac cu bun\voin]a lui de dincolo de cuvinte
Salcia din fereastr\
Dlui Dr. Traian CONSTANTIN
Ce se întâmpl\ dac\ deschizi fereastra
Într-o noapte cu lun\
{i umbra capului t\u pe perete
Aduce schimb\ri în via]a od\ii
Sunt clipe când îmi dau seama c\ tr\iesc
Din mila u[ilor [i ferestrelor
Cu îng\duin]a salciei ce scald\ balconul
În clorofila ei
La urma urmei nop]ile [i luna
Î[i au [i ele
Nemul]umirea lor milenar\
Am spus aceste cuvinte în locul altora
Pe care n-o s\ mai am timp s\ le rostesc
Nici m\car pentru salcia din fereastr\

Ca luat de-o tornad\ [i dus în alt\ parte
Cine s\-mi aduc\ vreo deslu[ire
La telefon vocile prietenilor

la aniversar\

Sunt mai confuze ca frunzele salciei
{i n-am ce face decât s-a[tept
O nou\ zi s\-mi îmbog\]easc\ trecutul
Trec\torii
Trec zile întregi f\r\ s\ fac nimic
În locul meu fo[nesc frunzele salciei
{i-un col] al covorului d\ s\-mi spun\ ceva
Cu desenele lui luminate piezi[ de soare
E bine s\ tr\ie[ti chiar dac\ te clatini la orice pas
Seara prive[ti de la balcon capetele tinerilor
Gonind pe trotuar cu tr\s\turile transfigurate
De lumini]a mobilurilor ve[nic în ac]iune
În zori tot mai mul]i trec\tori î[i studiaz\ umbra
Pe pere]ii casei mele sperând
C\ vor beneficia de-un cât de mic
Procent metafizic : fidelii mei trec\tori
Cum fo[ni]i voi printre frunzele salciei
În zilele [i nop]ile vie]ii mele Amin...

Adev\rul clipei tr\ite
pentru Babiela
Prieteni [i du[mani se opintesc
S\-]i prelungeasc\ vie]uirea pe acest p\mânt.
Calicule, pe mul]i nici nu-i [tii.
Taci [i respiri p\gubos.
Majestuos înaintezi în vârst\.
U[a ta închis\ minte soarele.
U[a ta deschis\ lingu[e[te vântul.
Ce nu faci ca s\ r\mâi tu însu]i.
S\ fii ca [i pân\ acum : incognito.
Cenu[iu ca norul, alb ca z\pada.
Nefunc]ional ca un pod rupt.
Intrusule, îndurând suferin]a
Clipei tr\ite
Adev\rul ei piezi[ ca o insult\.
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Un curcubeu de apartament

Eu [i lucrurile
Sunt zile care nu-mi spun nimic
Stau la fereastr\ degeaba
Stau la mas\ f\r\ folos
Oglinda-i mai distant\ ca oricând
Adesea lucrurile m\ iau ostatec
{i-i atâta durere în jurul soarelui
Salcia din fereastr\ zice da da da
Ca un autist bucuros c\-l bagi în seam\
Asta s\ fie tot ce mi se cuvine?
Vântul nu [tie nimic despre vânt
Zice raza de soare intrând în odaie

Cu ochii în gol
Cu t\cerea pe fa]\
Cu prietenii du[i departe
Via]\ la post-restant...
Am avut
Am crezut
Mâinile mele strângeau alte mâini
T\lpile mele n\[teau pe m\ri insule...
Azi maniacal fo[ne[te salcia
Ies pe balcon
Fluier la-ntâmplare vreun trec\tor
M\-ntorc iar în odaie
{i pân\-n miez de noapte lucrez
La micul meu curcubeu de apartament 
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Penumbra Marii Uniri

c

um leg\m marile evenimente? Cum umplem spa]iile
dintre ele – chiar dac\ a trecut un secol de cînd au avut
loc [i, în egal\ m\sur\, chiar dac\, pentru un interval atît
de turbulent [i de dens cum a fost al doilea deceniu al
secolului trecut, ele s-au succedat foarte repede? Ce se
întîmpl\ la noi între 1916 [i 1920, ani în care istoria, vedem
mai bine acum, de la distan]\, s-a accelerat într-un
mod ie[it din comun? Cum se leag\ M\r\[ti-M\r\[e[tiOituz de Alba Iulia, la 1 decembrie 1918? Cum se leag\ retragerea din
Moldova de ultima lun\ a anului de acum fix un secol [i de ceea ce, la nivel
interna]ional, urmeaz\ acestuia pentru România, în seria de conferin]e
de pace? Unul dintre r\spunsuri – nu singurul; niciodat\ singurul! – la
aceste întreb\ri cît se poate de legitime îl reprezint\ „hard-core”-ul dosarului
de fa]\ al suplimentului num\rul 10 dedicat de România literar\
Centenarului Marii Uniri.
Într-un singur enun] spus: vorbind despre Marea Unire, nu puteam
ocoli, nu era drept s\ ocolim, tematica Marelui R\zboi.
Ceva mai detaliat: r\zboiul ale c\rui ramifica]ii [i determin\ri le
atingem, din mai multe perspective, în paginile urm\toare nu e doar [i
nici în primul rînd acel r\zboi al datelor mari. Este, de fapt, mai mult decît
atît: e r\zboiul „frontului de acas\” (acum un secol nu a existat, nici pe
departe, un consens cu privire la cum anume e firesc s\ participe România

la Marele R\zboi); e r\zboiul despre care nu [tim foarte multe dac\ r\mînem
doar la marea nara]iune a istoriei oficiale; e, de asemenea, r\zboiul care
aduce condi]ii favorizante pentru o alt\ mare tragedie care macin\ România
în acei ani (epidemiile, igiena precar\ [i condi]iile mizerabile r\pun
sute de mii de oameni).
Perspectiva pe care o privilegiem, a[adar, de data aceasta este aceea
c\ Marele R\zboi, tragedia pe care o aduce acesta în raport cu România
(nu doar cu ]ara noastr\, desigur, dar în mod cert [i în raport cu ]ara
noastr\) reprezint\, împreun\ cu tragedia cauzat\ de epidemiile din acele
vremuri, un fel de penumbr\ a Marii Uniri. Ceea ce ne duce la ideea c\,
împreun\, despre Marele R\zboi [i despre Marea Unire, este cumsecade
s\ reflect\m chiar [i în sensul în care, cîteva decenii la distan]\ în sens
ascendent fa]\ de ceea ce a fost acum un secol, un mare pre[edinte american
(Ronald Reagan) vorbea despre poten]ialitatea teribil\ a turbulen]elor de
tot felul [i, în rela]ie cu acestea, despre fragilitatea libert\]ii. {i anume,
în aceste cuvinte: „Libertatea nu este niciodat\ la o distan]\ mai mare
decît durata unei genera]ii pentru a se g\si din nou în fa]a pericolului
dispari]iei ei. Noi nu transmitem libertatea copiilor no[tri prin ceva
mo[tenit în sîngele lor, ci trebuie s\ lupt\m pentru ea, s\ o protej\m [i
s\ le-o înmîn\m, ca ei s\ fac\ – la rîndul lor – acela[i lucru”.
 Cristian P|TR|{CONIU

2i

zbucnirea r\zboiului mondial avea s\
poten]eze confruntarea, mult\ vreme
latent\, la vârful scenei politice române[ti,
a taberei germanofile [i a celei pro-Antant\,
chiar dac\, ini]ial, decizia politic\ de asumat
viza, de facto, doar intrarea sau nu în r\zboi
de partea Puterilor Centrale, în virtutea
tratatului secret existent.

Ulterior, dezbaterea avea s\ evolueze de la
linia neutralit\]ii la sus]inerea interven]iei în
conflict, în func]ie de pozi]ionarea fiec\rei for]e
politice sau personalit\]i fa]\ de conflagra]ie.
Într-un asemenea context, polul reprezentat de
curentul proantantist, cu valen]e interven]ioniste,
avea s\ cunoasc\ o evolu]ie rapid\ în termeni de
organizare [i de activitate propriu-zis\. Astfel, în
toamna anului 1914 ap\ruse Comitetul Ac]iunii
Na]ionale, al c\rui obiectiv era realizarea deplin\
a idealului românesc. Geneza unei astfel de entit\]i
c\p\ta greutate prin participarea unor personalit\]i
precum pre[edintele Academiei Române, Constantin
I. Istrati, a lui Octavian Goga, Barbu Delavrancea
sau Vasile Lucaciu. În aceea[i linie poate fi evocat
congresul extraordinar al Ligii Culturale de la
sfâr[itul aceluia[i an, la care se decidea transformarea
respectivei entit\]i în Liga pentru unitatea politic\
a tuturor românilor, sub pre[edin]ia lui Vasile
Lucaciu, unul din frunta[ii ardeleni care se stabiliser\
la Bucure[ti. Liga Cultural\ fusese, de altfel, una
din entit\]ile care ac]ionaser\ constant pentru
alinierea României de partea Antantei, în primul
rând gra]ie filonului s\u de factur\ anti austroungar\, ce se traducea prin dese lu\ri de pozi]ie
în leg\tur\ cu situa]ia românilor transilv\neni.
Ac]iunile Ligii Culturale, de[i urm\rite cu oarecare
pruden]\ de Ion I.C. Br\tianu, au fost privite cu
în]elegere, fiind percepute ca un curent care s-ar
fi amplificat dac\ „am voi s\-l îndiguim”. Decizia
asumat\ de România în urma Consiliului de
Coroan\ de la Sinaia, avea s\ fie primit\ de Comitetul
Central al Ligii Culturale, la 9 august 1914, cu
modera]ie, fiind chiar propus\ publicarea în presa
vremii a unui comunicat care urma s\ disemineze
recomandarea venit\ din partea conducerii Ligii,
c\tre membrii [i c\tre cet\]enii obi[nui]i, aceea
de a manifesta toat\ r\bdarea impus\ de împrejur\ri.
Chiar [i a[a, reprezentan]ii Ligii nu aveau nicio
îndoial\ c\, în ciuda asum\rii expectativei armate,
la momentul oportun, evolu]iile urmau s\ fie
determinate „în mod precump\nitor de n\zuin]ele
permanente ale neamului” (adic\ pro – Antant\).

fost una pe m\sur\, putând fi identificate tentativele
de menajare a suspiciunilor Puterilor Centrale,
dar mai ales condamnarea „desfrâului de [tiri”
al multora din gazetele opozi]iei, blamate pentru
deserviciile aduse intereselor române[ti.
Atacuri concertate la adresa guvernului
veneau [i de la cealalt\ parte a opozi]iei, din zona
conservatorilor nemul]umi]i, pe de o parte, de
continua neutralitate, iar pe de alt\ parte, de
neangajarea României în conflict de partea Puterilor
Centrale. }intele erau reprezentate de figuri politice
din cadrul guvernului sau de guvernul liberal în
ansamblul s\u, iar pe de alt\ parte, de personalit\]i
politice apar]inând Ac]iunii Na]ionale, ulterior
Federa]iei Unioniste. Atacurile la adresa guvernului
porneau, cvasi-invariabil, de la respingerea continu\,
de c\tre guvern, a propunerilor Germaniei [i
Austriei de a merge în r\zboi al\turi de ele, dublat\
de o îngrijor\toare (prin prisma conservatorilor)

condamnabil\ cu cât se suprapunea suferin]elor
[i „stingerii Ardealului”. Admi]ându-se existen]a
unor op]iuni diferite, precum aceea a curentului
ce sus]inea interven]ia pentru alipirea Basarabiei
(implicit al\turarea la Puterile Centrale), precum
[i a celui reprezentat de sus]in\torii tezei potrivit
c\reia Ardealul ar fi trebuit s\ fie principala
]int\ a României (implicit al\turarea la Antant\),
era reiterat\ totu[i temerea c\, pe fondul unei
astfel de st\ri de neutralitate, era foarte probabil
ca nucleul celor care „nu mai cer nimic”, sus]inând
ca România s\ r\mân\ „a[a cum ne g\sim”, s\
capete greutate [i implicit s\ reuneasc\ tot mai
mul]i aderen]i. În acela[i timp, în mod aproape
ilar, în societatea româneasc\ din anii neutralit\]ii
existau situa]ii, devenite notorii, în care unele
familii, pentru a se afla, în orice eventualitate,
de partea înving\torilor din r\zboi, se declarau
„so]ul – antantist”, [i „so]ia – centralist\”, sau

România [i Marele R\zboi.
Între dezn\dejde
[i zorii speran]ei
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Înainte de intrarea în R\zboi
Prim\vara anului 1915 avea s\ însemne un
nou pas în coagularea într-o singur\ entitate a
partidelor [i organiza]iilor politice [i culturale
române[ti care sus]ineau ac]iuni ferme pentru
îndeplinirea „idealului na]ional”, odat\ cu înfiin]area
Federa]iei Unioniste, dup\ ce Partidul Conservator
Democrat (Take Ionescu), conservatorii din jurul
lui Nicolae Filipescu, dar [i membrii „Ligii pentru
unitatea politic\ a tuturor românilor” se pronun]aser\
în acest sens. Coagularea unei astfel de entit\]i,
precum [i sprijinul unor importante segmente
din rândul societ\]ii române[ti, aveau s\ conduc\
la numeroase întruniri [i manifesta]ii desf\[urate
mai ales în Capital\, prin care se solicita reprezentan]ilor
guvernului gr\birea intr\rii României în r\zboi
[i, sau mai ales, interven]ia de partea Antantei.
Bun\oar\, întrunirea Federa]iei Unioniste organizat\
la 3 iulie 1916, în Bucure[ti, la Sala Dacia, în fa]a
unei audien]e foarte numeroase, dominat\ de
entuziasm, a fost una cu un puternic ecou. Discursul
cel mai electrizant, apar]inându-i lui Nicolae
Filipescu, reprezenta un rechizitoriu la adresa lui
Ion I.C. Br\tianu, c\ruia i se imputa c\ „în[elase
]ara”, fiind mai degrab\ un om de r\zboi civil
(cu trimitere la climatul de tensiune din interiorul
societ\]ii), în loc s\ fie „un om de r\zboi al na]iunii”,
mai precis, în loc s\ angajeze România în
r\zboi, de partea Antantei. Acuzele la adresa
guvernului erau legate de desconsiderarea voin]ei
na]ionale, dar mai cu seam\ de faptul c\ respectivul
cabinet provocase „certuri între noi” (societatea
româneasc\), a[a încât, a[tept\rile m\re]e îl vizau
mai degrab\ pe Suveran, de la care se a[tepta
semnul izb\vitor, în sensul angaj\rii României în
conflict de partea Antantei. Sugestiv este, în acest
sens, îndemnul adresat regelui spre sfâr[itul
discursului, cu valen]e cvasi-imperative: „[…]
d\-ne r\zboiul [i uniunea sacr\ pentru ca împreun\
s\ facem o Românie mare, c\ci în România
mic\ nu este loc nici pentru tine, nici pentru noi”.
În fa]a avalan[ei de atacuri la adresa guvernului,
vizând în mod v\dit angajarea României în r\zboi
de partea Antantei, replica guvernului, mai ales
prin intermediul oficiosului liberal „Viitorul”, a

„politic\ al\turi de ru[i”, intens condamnat\ în
lu\rile de pozi]ie ale conservatorilor. În ciuda
a[tept\rilor venite dinspre tab\ra conservatorilor
germanofili, în rândul acestora se contura deja
spectrul unei apropiate decizii a guvernului, în
sensul abandon\rii neutralit\]ii, perspectiv\ privit\
ca echivalent\ cu pr\bu[irea statului în valurile
f\r\ sfâr[it ale slavismului.
Moment de cotitur\
În mod evident, emula]ia din jurul unei
a[teptate interven]ii a României în conflictul
mondial a crescut treptat în intensitate, f\când
ca, în vara anului 1916, s\ ating\ climaxul. Într-un
astfel de context, mediul universitar este unul
extrem de activ. Sugestiv\ în acest sens este
reuniunea studen]ilor de la Universitatea Bucure[ti
ce a avut loc la 19 iunie 1916, în urma unei convoc\ri
emise de „Centrul Studen]esc”, la care au participat,
al\turi de studen]i, [i un num\r important de
universitari, dac\ facem referire la nume precum
Constantin Disescu, Thoma Ionescu, Simion
Mândrescu [i Mihail Dragomirescu. Primul dintre
vorbitori a eviden]iat scopul respectivei reuniuni,
ca [i inten]iile viitoare ale organizatorilor, anume
întruniri tot mai dese, care nu aveau s\ înceteze
„pân\ ce armata nu va trece grani]ele”. Nu întâmpl\tor,
profesorul Thoma Ionescu, fost rector al Universit\]ii
din Bucure[ti, luând cuvântul, era drastic atunci
când se referea la perioada de neutralitate
tr\it\, una în care fuseser\ parcur[i „doi ani de
la[itate aparent\”. Solu]ia întrez\rit\, a[ezat\ în
strâns\ leg\tur\ cu viitorul tinerilor prezen]i, era
ac]iunea, în condi]iile în care, pentru România,
„b\tea ultimul ceas”.
În ochii celor care blamau perpetuarea sine
die a neutralit\]ii, a[teptarea era cu atât mai

viceversa. A[teptarea, blamat\ de cei mai mul]i,
sus]inut\ îns\ de al]ii, lua sfâr[it în vara anului
urm\tor, odat\ cu decizia României de a intra
în r\zboi de partea Antantei. Consiliul de Coroan\
de la Palatul Cotroceni, din 14 august 1916, se
desf\[urase în condi]ii cu totul diferite fa]\ de cel
din vara anului 1914, întrucât România semnase,
înc\ de la 4 august, documentele de alian]\ cu
Antanta, ce includeau o conven]ie militar\ [i una
politic\. Regele însu[i subliniase, la debutul
Consiliului, c\ întrunirea fusese convocat\ nu
ca s\ cear\ sfaturi participan]ilor, hot\rârea fiind
deja luat\, ci pentru a ob]ine sprijinul acestora.
R\zboiul în detalii
Curând, urmare a interven]iei în r\zboi,
toate ora[ele mari s-au transformat, st\rii de pace
[i de via]\ lini[tit\ urmându-i agita]ia [i entuziasmul
specific legat de organizarea mecanismului de
lupt\. Tabloul unor asemenea momente î[i g\se[te
cea mai bun\ ilustrare în descrierile contemporanilor: „[…] activitate [i mi[care extraordinar\
pretutindeni, automobile zgomotoase, ofi]eri [i
solda]i numero[i, ambulan]e [i camioane ale Crucii
Ro[ii, lume nespus de mult\ pe str\zi, veselie pe
toate fe]ele, o adev\rat\ s\rb\toare” (Mihail G.
Holban). Din ra]iuni propagandistice, în mai multe
ziare [i reviste au fost publicate, pe lâng\ portretele personalit\]ilor române[ti reprezentative
din rândul Armatei, [i diferite „saluturi” c\tre
alia]ii României, concepute [i diseminate în limbile
francez\ sau englez\. Totodat\, spa]ii considerabile
în variate publica]ii au fost alocate prezent\rii
alia]ilor din Antant\, de la biografiile suveranilor
(înso]ite de fotografii oficiale reprezentative) [i
pân\ la figurile politice-cheie din fruntea scenei
politice a acestora.

c\ î[i pierduse capacitatea s\ sus]in\ opera]iuni
semnificative, pentru o perioad\ de cel pu]in 3-4
luni, a[a cum observase în epoc\ generalul Ioan
Culcer.
Intrarea trupelor germane în Capital\ a
oferit popula]iei române[ti r\mase un spectacol
sumbru, demoralizant, mai ales atunci când, pe
Calea Victoriei, trupele inamice au fost întâmpinate
cu ova]ii [i urale. Grupul celor care î[i manifestau
entuziasmul era unul eterogen, fiind format,
potrivit m\rturiilor din epoc\, din supu[i ai statelor
cu care România se afla în r\zboi, din „artiste de
varieteuri”, precum [i locuitori ai Capitalei care
asistau la spectacolul p\trunderii trupelor germane
din pur\ curiozitate. Pentru popula]ia civil\ primul
[oc al perioadei ocupa]iei a fost reprezentat de
valul de rechizi]ii, care avea s\ afecteze puternic
moralul locuitorilor. Diversitatea [i uneori chiar
ridicolul ordonan]elor germane au fost surprinse

altele. Ulterior, efectul rechizi]iilor a fost amplificat
prin emiterea unei decizii a comandamentului
german, prin care orice soldat german avea dreptul
s\ trimit\ familiei sale l\di]e con]inând diverse
alimente, în greutate de cinci kilograme. Decizia
respectiv\ avea s\ genereze o adev\rat\ hemoragie
de bunuri [i alimente provenind din teritoriul
ocupat, care luau calea Germaniei sub forma a[anumitelor Liebesgaben (cadouri din dragoste).
Dup\ cum o atest\ contemporanii, principalul
vector de propagand\ german era reprezentat de
pres\, în care periodice precum „Gazeta Bucure[tilor”
(varianta în limba german\ Bukarester Tagblatt),
„Rumänien in Wort und Bild” sau „Lumina” au
avut rolul dominant. Primul [i cel mai important
periodic german, „Bukarester Tagblatt”, ap\rea la
numai 6 zile de la intrarea trupelor germane în
Bucure[ti, împreun\ cu varianta sa în limba român\
intitulat\ „Gazeta Bucure[tilor”, ambele fiind
tip\rite în sediul fostului local al ziarului „Adev\rul”,
al c\rui imobil fusese rechizi]ionat.

3

Tensiuni [i perspective

în memoriile contemporanilor din epoc\. Constantin
Bacalba[a este unul din autorii care au oferit
imaginile cele mai fidele ale situa]iei, evocând
specificul ordonan]elor germane - ele vizau, de la
rechizi]ionarea tr\surilor, cailor [i bicicletelor,
la declararea p\s\rilor de curte, a sifoanelor,
predarea sticlelor goale, interdic]ia de a se fabrica
s\pun, încetarea circula]iei tramvaielor [i multe

De-a lungul perioadei ocupa]iei, preocup\rile
principale ale popula]iei au fost dictate de nevoile
imediate de subzisten]\, accentuate de precaritatea
situa]iei economice [i de rechizi]ii, pe de o
parte, iar pe de alt\ parte, de iernile grele, care
au agravat situa]ia existent\. Într-o astfel de
realitate, tensiunile care au izbucnit, rapid în\bu[ite
de poli]ia militar\, au vizat, în general, ob]inerea
de alimente sau lemne de foc, a c\ror lips\ era
profund resim]it\ de popula]ie. Cât despre actele
de insubordonare fa]\ de administra]ia german\,
acestea î[i aveau preponderent originea în
nerespectarea unora din numeroasele ordonan]e
emise în perioada ocupa]iei, în condi]iile în care
acestea au vizat, de la chestiuni justificabile de
logica r\zboiului (precum predarea armelor de
foc) pân\ la reglementarea celor mai banale aspecte
ale vie]ii cotidiene. De altfel, multe acte de nerespectare
a ordonan]elor administra]iei germane au avut
leg\tur\ cu con]inutul acestora, multe frizând
ridicolul (de la declararea p\s\rilor de curte la
oprirea consumului de cartofi prea tineri).
De[i România reu[ise, cu pre]ul pierderii
unui important poten]ial uman, oprirea înaint\rii
trupelor Puterilor Centrale, stabilind un aliniament
de-a lungul Carpa]ilor Orientali, situa]ia r\m\sese,
dup\ stabilirea administra]iei române[ti în Moldova,
una dramatic\. Aglomera]ia excesiv\, coroborat\
cu lipsa alimentelor, modestele condi]ii medicale
[i temperaturile negative extreme din iarna
1916-1917 aveau s\ conduc\ la proliferarea tifosului
exantematic, a[a încât unele estim\ri care se refer\
la un num\r de 400-500 decese zilnic ar putea fi
realiste. Dramatismul situa]iei se afla în strâns\
leg\tur\ cu dimensiunea traumei na]ionale, asociat\
cu înfrângerea [i retragerea în Moldova, reprezentând
principala lovitur\ în planul mentalului colectiv.
Într-un asemenea context, Capitala Moldovei,
devenit\ Capitala României, c\p\ta valoare de
simbol, acela al rezisten]ei na]ionale, întrucât,
dup\ cum sublinia Nicolae Iorga, în prima
edi]ie a „Neamului Românesc” ap\rut\ la Ia[i dup\
retragerea în Moldova, „steagul României ce sângera
din r\nile eroice, a fost adus aici [i spre el se ridic\
ochii osta[ilor care fac supremele sfor]\ri”. Treptat,
cu sprijinul misiunii militare franceze, armata
român\ avea s\ fie reconfigurat\ [i înzestrat\, iar
noua organizare, dublat\ de spiritul combativ [i
de moralul trupelor, avea s\ fac\ posibile succesele
militare din vara anului 1917, în b\t\liile de la
M\r\[ti, M\r\[e[ti [i Oituz. Evolu]iile politice din
Rusia au compromis aceste succese, cu atât mai
mult cu cât agita]ia bol[evic\ [i-a f\cut sim]it\
curând prezen]a în rândul trupelor ruse de pe
frontul românesc. În noul context nefast, România
se vedea nevoit\ s\ accepte un armisti]iu, urmat
de o pace preliminar\ [i un tratat de pace (Buftea),
cu clauze dure, din punct de vedere militar
(demobilizare), teritorial [i economic (îns\ tratatul
nu a fost niciodat\ promulgat de Regele Ferdinand).
Evolu]iile din toamna anului 1918 au f\cut posibil\
reintrarea României în r\zboi, de partea Antantei.
Revenirea Regelui Ferdinand [i a Reginei Maria
în Capital\, la 1 decembrie 1918, dup\ doi ani de
exil, într-o atmosfer\ de entuziasm general, echivala
cu triumful idealului românesc, a[a cum nota [i
Regina Maria – acum s-a sfâr[it visul cel r\u [i
lung, iar visul României Mari s-a întruchipat aievea.
Proclama]ia de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) avea
s\ des\vâr[easc\ evolu]iile anterioare, anume
unirea Basarabiei (27 martie 1918) [i unirea Bucovinei
cu România (15 noiembrie 1918), împlinind idealul
na]ional.
 Radu TUDORANCEA
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Primele contacte ale popula]iei Capitalei
cu inamicul, implicit cu r\zboiul, au fost reprezentate
de raidurile aeriene, iar cele derulate noaptea,
de Zeppelin-e, au avut efectul panicard cel mai
puternic, în primul rând din cauza momentului
în care se desf\[urau atacurile. Interven]ia în
r\zboi a României a echivalat, de-a lungul primelor
s\pt\mâni, cu înregistrarea unor succese aparent
facile pe frontul din Transilvania, iar imaginea
acestor victorii repurtate de armata român\ a fost
îndelung folosit\ de propagand\, prin diseminarea
în majoritatea ziarelor [i revistelor centrale, de
mare tiraj, pentru a m\ri entuziasmul popula]iei
[i implicit, pentru a sprijini efortul de r\zboi. În
contrast cu euforia ini]ial\ legat\ de intrarea în
r\zboi [i cu înaintarea aparent nestingherit\ în
Ardeal, ve[tile legate de primele înfrângeri, coroborate
cu pierderile suferite (mor]i, r\ni]i [i disp\ru]i)
aveau s\ genereze sentimente de dezn\dejde în
rândul celor r\ma[i în ]ar\. Chiar dac\ pe front
situa]ia nu devenise înc\ atât de tragic\, în marile
ora[e începuser\ s\ se contureze, treptat, nuclee
defetiste. Explica]iile din spatele unei astfel de
st\ri de fapt, oferite de contemporanii epocii,
porneau de la faptul c\, pentru cea mai mare parte
din ora[ele României [i mai ales pentru Capital\,
popula]ia se obi[nuise cu o epoc\ de „bun trai,
lini[te [i prosperitate continu\”, în care lipsurile
materiale sau „zguduirile morale” erau greu
suportate. În asemenea condi]ii, de[i f\r\ s\ existe,
dup\ cum afirma Constantin Bacalba[a, un
fond de la[ în ansamblul sufletului românesc,
scumpirea costului vie]ii [i lipsurile materiale tot
mai mult resim]ite afectau în mod v\dit pe „r\sf\]a]ii
unei prea lungi perioade de lini[te”, ce deveneau
purt\torii unei dispozi]ii de „adânc\ nemul]umire”.
În mod explicabil, situa]ia se agravase [i mai mult
dup\ momentul înfrângerii de la Turtucaia, a[a
încât deveneau frecvente episoadele în care militarii
veni]i de pe front (r\ni]i, afla]i în perioada de
refacere), cu un moral înc\ destul de bun, întâlneau
la Bucure[ti [i în alte ora[e pesimism, zvonuri [i
„[tiri rele”, adic\ o stare de spirit chiar mai proast\
decât cea de pe front. Propaganda româneasc\ a
încercat s\ atenueze efectul unor dezastre militare,
precum fusese cel de la Turtucaia, care afectase
moralul armatei, prin propor]iile pierderilor în
oameni [i materiale, dar [i pe cel al popula]iei, din
momentul în care vestea înfrângerii a ajuns în
marile ora[e. Astfel, au fost intens mediatizate
actele individuale cu valoare de simbol ale participan]ilor la luptele de la Turtucaia, precum a fost cel al
lui Nicolae Ro[cule], fost primar al Mangaliei, care
reu[ise s\ salveze drapelul de lupt\ al Regimentului
74 Constan]a, traversând Dun\rea înot, de la
Turtucaia la Olteni]a (24 august 1916).
Treptat, listele celor deceda]i, r\ni]i [i
disp\ru]i au început s\ fie publicate în tot mai
multe ziare centrale, la scurt\ vreme de la debutul
interven]iei României în r\zboi, crescând resentimentele
[i ostilitatea popula]iei fa]\ de supu[ii Puterilor
Centrale de pe teritoriul românesc, fie ei interna]i
sau prizonieri de r\zboi.
O dat\ cu evolu]iile militare ulterioare,
precum pierderea b\t\liei de pe Arge[-Neajlov,
(echivalent\ cu pierderea capitalei), situa]ia a
sc\pat de sub control, cu atât mai mult cu cât ve[tile
proaste se precipitau, poten]ând deruta la nivelul
popula]iei. Exodul spre Moldova începuse deja,
iar acest lucru putea fi observat cu u[urin]\ în
capital\. Episodul retragerii armatei [i administra]iei
române[ti din capital\ este cel mai bine surprins
de Grigore Antipa, cel care observa, în diminea]a
zilei de 6 decembrie, ultimele deta[amente ale
Armatei Române retr\gându-se în debandad\.
Întrucât re[edin]a savantului se afla la sediul
Muzeului de {tiin]e Naturale, acesta a observat,
în detaliu, tabloul dezolant oferit de solda]ii [i
ofi]erii români afla]i în retragere. Descrierea
(apar]inând lui Antipa) unui dialog avut cu un
subofi]er român din coloana de solda]i ce se retr\gea
este sugestiv\ pentru tragismul situa]iei:
ultimul c\ruia m-am adresat era un subofi]er
c\lare, a c\rui uniform\ era zdren]uit\. Ar\ta ca
un nebun [i mai mult zbiera decât vorbea...când
[i-a revenit pu]in, mi-a spus, în fraze scurte [i
sacadate: Dumnezeule! Ceea ce se întâmpl\ este
de nedescris. Ce vede]i aici-eu [i calul meu,
sunt, cred, tot ceea ce a mai r\mas din întreg
regimentul meu. Regimentul meu este pierdut!
Armata noastr\ este pierdut\! }ara este pierdut\!
Retragerea administra]iei [i armatei avea s\ fie
dublat\ de o semnificativ\ retragere a popula]iei
civile, de cele mai multe ori în coloane haotice
de oameni, atelaje [i animale, care completau un
tablou sumbru. Dup\ o campanie de mai pu]in de
patru luni, armata român\ se afla într-o situa]ie
critic\, nu numai pentru c\ suferise pierderi mari
[i c\ moralul era unul sc\zut, ci mai ales pentru

Daniel Cain: Oricît de paradoxal ar suna,
cred c\ aceast\ rela]ie este un subiect insuficient
exploatat. Cu riscul de a p\rea c\ sunt în contracurentului, eu spun c\ este un subiect care este
insuficient studiat, pentru c\, în zona cercet\rii
istorice, exist\ tematica subsumat\ unit\]ii na]ionale,
iar cercetarea istoric\, în bun\ m\sur\ a fost cadrat\
de aceasta, a fost aliniat\ acesteia. Or, transform\rile
pe care le-a adus r\zboiul în societatea româneasc\
sunt mult mai profunde [i nu pot fi limitate la ceea
ce se încadreaz\ în ideea despre care spuneam
mai înainte.
C.P.: Ce e acolo, în grila aceasta de a citi [i de
a scrie istoria în sensul unit\]ii na]ionale, ce e acolo
haard-ccore?

D.C.: Pe scurt: avem o imagine a r\zboiului
[i a transform\rilor din aceast\ perioad\ venind
predominant din partea elitelor. Vorbesc [i de
m\rturii [i de ceea ce s-a transmis, s-a omologat
prin curicul\ s\ zicem. Cam tot ce a fost publicat,
includ aici [i documentele, a fost pentru a se supune
acestei perspective, pentru a o argumenta. Inclusiv
ceea ce se întîmpl\ anul acesta, la Centenarul Marii
Uniri, este într-o m\sur\ semnificativ\ în acest
sens. Din p\cate, genul acesta de abordare,
încremenirea într-o asemenea perspectiv\, nu
face decît s\ m\reasc\ decalajul dintre istoriografia
occidental\ la Primul R\zboi Mondial [i istoriografia
româneasc\. Vreau s\ pun o nuan]\ aici: au fost
în ultimii ani contribu]ii ale unor colegi care au
ie[it din aceast\ încremenire a perspectivei,
încercînd s\ prezinte istoria într-un fel proasp\t,
cu elemente de microistorie, din unghiul unor
oameni care nu au jucat neap\rat un rol de
prim-plan. Deci, au fost colegi [i exist\ lucr\ri care
„aerisesc“ cumva discursul istoric în ultimii ani....
C.P.: {i dincolo de grila oficial\, majori-

tar\, dac\ am vorbi mai la zi, ce ar fi de spus, de
c\utat, de cercetat?
D.C.: Sunt foarte mult\ unghiuri care a[teapt\
s\ fie puse în valoare, cînd nu de-a dreptul s\ fie
descoperite. Una este s\ ne referim la actul politic
în sine de acum un secol, una e s\ vorbim despre
momentul Marii Adun\ri [i altceva este s\ vorbim,
spre exemplu, despre modul în care, administrativ,
s-a produs integrarea provinciilor nou venite c\tre
România. {i cît s-a produs aceast\ integrare.
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C.P.: Dac\ ar fi s\ reformulez, a[ putea

spune c\ istoria oficial\ este cumva monumentalizat\, în vreme ce deficitul, tot pe zona aceasta, a istoriei, este la orizontal\, la firul ierbii...
D.C.: Da, e destul de exact spus. Genul acesta
de analiz\ care coboar\ la detalii, care face zoomuri tematice, lipse[te, cel pu]in la nivelul opiniei
publice. Ar fi, cumva, de colorat istoria – sau m\car
ar trebui s\ fie puse multe tonuri de gri –, de pus
mai mult\ „carne“, dincolo de ceea ce [tim acum
la nivel oficial. Fiindc\ acolo, la detalii, „la firul
ierbii“, sunt lucruri extrem de interesante. {i cred
c\ trebuie s\ insist\m pentru perspective din
speciile acestea, trebuie s\ le înv\]\m [i s\ le
practic\m, fiindc\, altfel, vom r\mâne cu o imagine
mult simplificat\ despre Marele R\zboi. {i, implicit,
despre Marea Unire. Pentru c\, altfel, în mentalul
colectiv, ceea ce s-a întâmplat în acest spa]iu, între
1916 [i 1920, se rezum\ la cîteva momente: M\r\[ti,
M\r\[e[ti, Oituz, refugiul din Moldova, pierderea
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Cristian P\tr\[coniu: Ce anume este
esen]ial de spus despre Marele R\zboi [i România?

daniel cain

Marea Unire [i, mai ales, Marele R\zboi
Tezaurului [i Marea Adunare de la Alba Iulia. Sunt
momente disparate, care nu sunt neap\rat
unite de o logic\ a evenimentelor. Aici, în substan]a
acestei logici, în ceea ce d\ con]inut acestei
logici a evenimentelor sunt
foarte multe lucruri
interesante.

mai personalizat\. Ar fi o trecere de nivel, dincolo
de o perspectiv\ care poate s\ fie perceput\ ca fiind
destul de abstract\; de asemenea, ar fi ceva
distinct de modalit\]ile acestea festiviste pe care
le îmbrac\ unele evenimente
mari din istorie [i care pot
s\ fie la un moment dat destul
de obositoare. Mi se pare
r fi, cumva, de colorat
C.P.: Pun o întreesen]ial s\ existe [i o istoria
istoria – sau m\car
bare similar\ cu aceea de
de acest tip, mai personalizat\,
la care a început dialogul
ar trebui s\ fie puse
despre ceea ce a fost acum
nostru: ce e esen]ial de
100 de ani. De[i, accept aceasta,
multe tonuri de gri (...)
spus despre Marea Unire
demersul de acest tip este
altfel, vom r\mâne cu o
[i România?
unul destul de complicat de
imagine mult simplificat\ despre
realizat – pentru c\ nu sunt
D.C.: Dincolo de ceea
foarte multe amintirile
ce [tim, simt nevoia de a avea
Marele R\zboi.
conservate, organizate, nu
o perspectiv\ mai la firul
sunt foarte multe documentele
ierbii, cum spuneai înainte.
de familie p\strate în acest
Am o carte – se cheam\ Vechiul
sens. {i atunci, efortul de a
Regat [i Marele R\zboi – care
imagina, în sens istoric, este unul foarte mare.
încearc\ s\ survoleze exact aceasta: dimensiunea
mai personalist\ a istoriei. Eu plec de la faptul c\ am
C.P.: F\r\, înc\ o dat\, s\ neg\m istoria
vrut s\ retr\iesc r\zboiul prin ochii str\bunicilor
mare...
mei, despre care, de fapt, nu am [tiut mare lucru.
D.C.: Absolut. Nu înseamn\ c\ dac\ nu m\
{i, de aici, metoda a fost extins\: cum tr\iau al]i
refer în permanen]\ la aceast\ istorie mare, o neg.
oameni, nu dintre cei care erau atunci staruri politice
Nu înseamn\ deloc aceasta. Ci doar c\ ne-am
sau militare, r\zboiul, ce era calvarul vie]ii cotidiene
sustrage ap\s\rii de a ne referi iar [i iar la aceasta.
de atunci, care au fost eforturile (uria[e) de organizare
Ar fi nemaipomenit de bine dac\ ar exista [i un
a haosului care a urmat dezastrului militar, care
alt fel de dorin]\, un alt fel de efort istoriografic,
au fost faptele de arme azi uitate, dar importante în
fond. Ei bine, ca s\ nu plec prea departe de întrebare,
de prelucrare a acestei perioade [i de recuperare
cred c\ ar fi de spus despre Marea Unire, dincolo de
a unei experien]e care, de foarte multe ori, a fost
faptele majore, dincolo de discursul deja omologat,
ignorat\.
în aceast\ direc]ie: mai cald\, mai intim\ cumva,
S\ dau numai un exemplu: am g\sit, la
un moment dat, o referin]\ despre imaginea mor]ii
pe front. Apoi, în cu totul alt context, am g\sit o
alta, dar ilustrat\ exact la fel. Cu aceea[i compara]ie:
snopul. Oamenii c\deau ca snopurile, sub gloan]e
sau sub atacuri. O dat\ era la momentul Turtucaia,
cînd poveste[te faimosul cioban despre oamenii
care c\deau „ca snopul“. A doua oar\, de la [oferul
lui Ieremia Grigorescu – [ocul de la Oituz, din
finalul lui 1916, cînd a ap\rut prima c\ru]\ care
transporta trupurile solda]ilor români mor]i pe
front, a[eza]i acolo „ca ni[te snopi“ [i fixa]i cu
un drug. Am reg\sit, trebuie s\ spun, aceea[i
referin]\ [i fix aceea[i imagine în memoriile lui
Dumitru Bagdasar – victimele tifosului, a[eza]i
„ca ni[te snopi“ în c\ru]e. E clar c\ aceast\ imagine
a lucrat în mintea oamenilor, era ceva puternic la
acel moment. Ei bine, perspectiva aceasta, proximitatea
mor]ii, e foarte interesant de explorat [i istoriografic;
e ceva, cum s\ zic, uman, foarte uman. Noi ne
raport\m la oamenii de atunci ca [i cum ar fi
fost alimenta]i de diminea]a pîn\ seara de m\re]ia

a



idealului de uniune na]ional\ – dar via]a lor a fost,
în realitate, mult mai complex\.
C.P.: Putem spune c\ Marea Unire a avut
loc în 1918 ([i) pentru c\ s-aa întîmplat Marele
R\zboi?
D.C.: În vara lui 1918, România era o ]ar\
învins\. Dac\ citim dezbaterile din Parlamentul
de la Ia[i, presa din perioada respectiv\, avem o
cu totul [i cu totul alt\ realitate decît ceea ce a fost
la 1 decembrie 1918 [i, mai ales, decît cea proiectat\
mai apoi asupra acelui an. E o ]ar\ fr\mântat\ de
crize politice, de nevoia de a g\si vinova]i
pentru ceea ce a însemnat experien]a r\zboiului
dintre 1916-1918 (am intrat în r\zboi ca s\ ne m\rim
[i suntem la mijlocul lui 1918 destul de... ciurui]i;
bine, trebuie s\ aducem în discu]ie [i situa]ia
Unirii cu Moldova...), cu multe dificult\]i economice.
Înc\ ceva: dimensiunea aproape strict local\ care
exist\ cu privire la Marele R\zboi. Acesta a fost
un Mare R\zboi Mondial, dar noi ne raport\m
preponderent doar la noi; noi la noi. Or, faptele [i
evenimentele au, atunci în mod aparte, multiple
determin\ri [i multe dintre acestea se reg\sesc
în afara ]\rii noastre. Ar fi extraordinar de folositor
dac\ am încerca s\ aprofund\m ceea ce s-a întîmplat
pe teatrele de opera]iuni din ]\rile din jurul nostru.
Pentru c\ ceea ce s-a întîmplat, [i în bine, [i în r\u,
în toat\ perioada aceasta la care ne referim, este
despre noi. Dar [i despre al]ii – despre noi [i despre
al]ii! Dac\ l\rgim contextul, vedem altfel,
vedem mult mai clar, cred, [i despre noi. {i atunci,
da, Marea Unire e [i consecin]a Marelei R\zboi,
dar, în realitate, mult diferit\ de ceea ce exista
înainte ca dorin]e [i proiec]ii în acest sens, a unirii
românilor.

C.P.: Exist\ noroc în istorie? Avem noroc

în 1918?

C.P.: Eroii României din Marele R\zboi se
intersecteaz\ cu eroii României Mari?
D.C.: Nu este o întrebare la care putem
r\spunde rapid [i tran[ant. Pentru noi, cei de azi,
este foarte greu s\ în]elegem universul celor de
acum 100 de ani. M\ refer cînd spun aceasta nu
strict la lipsa de informa]ie, ci la modul în care
acea genera]ie de acum 100 de ani a tr\it experien]a
r\zboiului, la modul în care oamenii au putut s\
î[i duc\ povara cotidianului. Cînd spun „povara
cotidianului“, am în vedere nu doar frustr\ri
materiale, ci [i faptul c\ pentru un an, doi, acest
r\zboi a rupt oamenii unii de al]i, i-a aruncat întrun vertij teribil. Este foarte greu s\ ne punem în
pielea lor [i s\ în]elegem ceea ce au sim]it ei cu
adev\rat atunci, cum au tr\it ei atunci acele vremuri.
S\ ne gîndim a[a: acum, într-o er\ saturat\ de
informa]ie, e foarte u[or s\ [tim unii de al]i.
Dar atunci, un an, un an [i jum\tate, sute [i sute
de mii de oameni nu [tiau nimic despre rudele
lor, dac\ acestea mai tr\iau sau nu. Pe de alt\ parte,
dar plecînd de la aceste constat\ri, este foarte greu
[i poate c\ [i neadecvat s\ proiect\m accep]iuni

de azi ale unor cuvinte – spre exemplu, „patriot“
– asupra celor de atunci. E o lume, cea de acum
100 de ani, a c\rei dram\ doar o întrevedem, nu
o [i sim]im în mod direct, nemijlocit.
C.P.: Dar, ca s\ revin la eroi, la Marele
R\zboi, dar [i la Marea Unire, e[ti pe aceea[i
lungime de und\ cu P.P.Carp cînd spune/spunea
c\ în 1918, „România are atît de mult noroc, încît
nu mai are nevoie de politicieni“?
D.C.: Nuan]a mea de mai înainte este foarte
important\: nu cred c\ poate fi vorba doar de noroc
[i despre ceea ce a fost la 1918 sunt convins c\ nu
a fost vorba doar de noroc. Calculele, aici sunt
de acord, de dinainte de momentul producerii
Marii Uniri, calculele mai ales ale politicienilor,
au fost altele. La fel, [i în privin]a Marelui R\zboi.
{i, ca s\ spun a[a, contrastul dintre a[tept\ri [i
rezultatul final de la 1918, cel pe care îl cunoa[tem
ast\zi – acesta a fost marele [oc al societ\]ii.
Unii se a[teptau ca r\zboiul s\ fie pe undeva la fel
ca în 1913; nu a fost deloc, dar deloc a[a. R\zboiul
acesta, Marele R\zboi, a fost [i un fel de test cu
turnesol pentru noi, ca na]ie. {i aceast\ tem\ e
sensibil\ [i merit\ o discu]ia serioas\. Am mers
atunci în direc]ia unei politiz\ri excesive în chestiuni
care ]ineau de cu totul [i cu totul alt registru;
am gîndit c\ „o rezolv\m noi cumva, c\ nu o fi
dracul chiar atît de negru“. F\r\ s\ vreau s\
generalizez, din aceast\ perspectiv\ se poate privi
[i la comportamentul soldatului român trimis pe
front.
C.P.: {tim despre Marele R\zboi din perspective, multe dintre ele, reduc]ioniste....
D.C.: Da, exist\ o experien]\ a r\zboiului
care nu se vede imediat în istoria oficializat\,
în filmele f\cute – cele mai multe, în timpul
comunismului, cînd istoria a fost puternic
instrumentat\ – despre acea perioad\. E vorba
despre o experien]\ concret\, reflectat\ în activitatea
cotidian\ a celor care au participat la lupte – o
experien]\ care nu e des exploatat\ în discursul
istoric. Or, aici, cînd prive[ti „cu lupa“, ies la iveal\
lucruri foarte interesante.
Eu am încercat la un moment dat s\ g\sesc
– din p\cate, înc\ nu am reu[it s\ g\sesc ceva
satisf\c\tor în acest sens – care era rani]a soldatului
român, care era universul lui la purt\tor, a[a-zicînd,
la r\zboi. {tiu c\ exist\ o greutate a acesteia, dar
nu [tiu, nu [tim de fapt, ce anume era acolo, în ea.
Am dedus din cercet\rile mele c\ aceasta avea
aproximativ 34 de kilograme, în echipament
complet; [i se plîngeau c\ era foarte grea. Da, cînd
m\r[\luie[ti 50 de km cu 34 de kg în spate...
Chestiunea aceasta are un impact psihologic
formidabil.
Exist\ un volum care descrie memoriile
unui preot militar; în carte, e descris\ experien]a
plec\rii pe front, ce se întîmpl\ cînd ajunge acolo.
Ei bine, cînd ajunge pe front, preotul îi invit\ pe
solda]i s\ vorbesc\, s\ se spovedeasc\. Au început
s\ vin\ [i s\ spun\ – [i, poveste[te preotul, au
început s\ spun\ despre cele mai grele p\cate,
despre omoruri, despre incest, fapte foarte
dure. Spuneau, ca [i cum ar fi vrut s\ fie cît mai
cura]i „în fa]a lui Dumnezeu“. Era o team\ foarte
mare de necunoscut, oamenii aceia nu [tiau ce va
urma [i se gîndeau c\ nu se mai pot întoarce acas\,
la ai lor. Acesta era r\zboiul [i nu ceea ce proiect\m
ast\zi, c\ acei oameni au mers acolo avînd în
mintea, majoritatea dintre ei, conceptualizat cum
va ar\ta România Mare. Mergeau la r\zboi [i
era fa]\ în fa]\ cu ceva necunoscut [i teribil. Erau
fa]\ în fa]\ cu moartea...
C.P.: S\ întreb frontal: ce tot ocolim, în
discursul istoric, cu privire la ceea ce a fost
acum un secol? Ce nu ne pic\ bine [i, de aceea,
prefer\m s\ nu vedem?
D.C.: Cred c\ ar trebui s\ accept\m faptul
c\ dac\ încerc\m s\ scriem despre Marele R\zboi
nu neap\rat neglijînd, dar l\s`nd pu]in la o
parte firul acesta conduc\tor, oficializat, al prezen]ei
mitului unit\]ii na]ionale, [i dac\ încerc\m s\
descriem cum era, cât mai detaliat, cît mai uman,
lumea de atunci [i societatea de atunci, acesta nu
este un act de a fi contracurentului sau de a demola
istoria unei ]\ri. Nu e despre a fi mai mult sau mai
pu]in patriot ci, am putea s\ îi spunem [i a[a, de
un act de s\n\tate cultural\. Cred, de altfel, c\
aceasta corespunde foarte bine [i unei fire[ti nevoi
l\untrice de a privi, pur [i simplu, [i dintr-un alt
unghi la ceea ce a fost atunci. Mie mi se pare c\
acesta poate fi [i un exerci]iu foarte onest. 
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C.P.: Întrebam despre Marea Unire ca o
posibil\ consecin]\ a Marelui R\zboi [i în acest
sens: sunt suficient de mobilizatoare marile idei
unioniste de la 1916 [i mai apoi pentru armata
român\, pentru solda]ii ei?
D.C.: F\r\ discu]ie c\ a fost ceva mobilizator
atunci. Solda]ii au mers la r\zboi [i pentru anumite
promisiuni concrete, mai ales legate de p\mînt.
Ceea ce a dat dinamic\, m\ refer în primul rînd
la soldatul român, a fost no]iunea de p\mînt. Dar
aceasta nu are un singur în]eles sau un singur
nivel de percep]ie; sunt mai multe. P\mînt, pentru
unii, poate s\ însemne „peste mun]i, Transilvania,
[amd“; pentru al]ii, a primi p\mânt însemna a
primi ceva fizic. Exist\, a[adar, o suprapunere
între faptul r\zboiului [i considerentele de ordin
personal. E [i ceva de datorie, dar implic\, pe
undeva, [i o motiva]ie personal\.
A[ spune ceva aici – este ceva ce mi se
pare, deopotriv\, important [i neglijat [i m\
gr\besc s\ spun c\ nu e din vreo vin\ a colegilor
istorici. {i anume: noi nu [tim care este universul
]\ranului român chemat sub arme. {i e din ce
în ce mai greu s\ [tim vreodat\, pentru c\ lumea
aceea e aproape pierdut\, pentru c\ memoria
acelei lumi nu a fost undeva stocat\, dup\ metode
moderne, ca s\ zic a[a. Mergînd în documentare
prin satele din România, am observat c\ dincolo
de acele monumente pe care sunt ni[te nume
sau ni[te numere, sigura modalitate de a stoca
memoria, cît mai limpede, a celor pleca]i la r\zboi
[i mor]i acolo, pe front, erau acele liste de pe
pomelnic. Dar [i aceasta aproape c\ s-a pierdut.
Suntem la o sut\ de ani distan]\...Nu a existat
o con[tiin]\ adînc\ a p\str\rii documentelor, a
fotografiilor, a unei, s\ îi spun, obliga]ii morale
de a le transmite mai departe înainta[ilor [i
de a constitui un fond de memorie al istoriei
neamului. De aici, o mare dificulate à propos
de demersul istoriografic mai „la firul ierbii“; ai
foarte pu]ine ancore [i este dificil de imaginat
cum a fost, cu adev\rat.
Noi, de fapt, vorbim, scriem, coment\m
despre o perioad\ din care avem doar vîrfurile
aisbergului, miz\m pe ceea ce ni s-a transmis ([i
a fost, de fapt, pu]in). Noi [tim, cum spuneam,
„ce au zis elitele“ despre ceea ce a fost acum 100
de ani; de aici, nevoia de a merge mai jos, la detalii
– [i, în m\sura în care memoria detaliilor, a
oamenilor anonimi care au f\cut istoria în acele
vremuri a[a de complicate, în m\sura în care
memoria aceasta este precar\, s\ încerci m\car
s\ intuie[ti ni[te direc]ii, ni[te linii probabile
despre fenomenele sociale de atunci dintr-o
asemenea perspectiv\.

D.C.: Am avut atunci, da, [i ceva noroc. Dar,
dac\ pot s\ spun a[a, norocul acesta nu a fost
atunci doar pe baz\ de... noroc. Dac\ nu ar fi existat
rezisten]a militar\ de atunci, pierderile de atunci
– au avut, toate acestea, [i un sens moral care a
contat. Norocul, cum se zice, [i-l mai face [i cel
îndr\zne]. Dar, în contextul r\zboiului de atunci,
discu]ia despre responsabilitatea [i meritul pentru
proiectul România Mare este ea îns\[i foarte
complicat\ [i pasionat\.
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proape inevitabil volumele de
documente referitoare la cenzura
comunist\ se opresc la anul 1977,
data oficial\ a desfiin]\rii Comitetului
pentru Pres\ [i Tip\rituri (CPT –
fosta Direc]ie General\ a Presei [i
Tip\riturilor). Prin urmare, aspecte esen]iale din
func]ionarea mecanismelor cenzoriale r\mân înc\
necercetate [i necunoscute, mai ales c\ cele mai
multe documente provenite de la Consiliul Culturii
[i Educa]iei Socialiste (CCES) – institu]ia care a
preluat în parte func]iunile CPT – au r\mas inaccesibile
istoricilor.
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Cenzura post-1977
Materialele disponibile emise de Sec]ia Propagand\
a CC al PCR nu ne ajut\ întotdeauna s\ urm\rim
modul în care se cenzurau c\r]ile de beletristic\
[i istorie. În aceste condi]ii, m\rturiile orale despre
interac]iunile autorilor cu „cenzura de dup\ cenzur\“
devin esen]iale. Ce s-a întâmplat cu cenzura
dup\ desfiin]area CPT? Una dintre motiva]iile lui
N. Ceau[escu – sugerat\ [i la desfiin]area CPT –
suna astfel: „mergem spre dispari]ia treptat\ a
statului“, adic\ se respect\ concep]ia originar\
marxist\, nu ideologia profesat\ de Stalin, care
anun]a ascu]irea luptei de clas\ în plin socialism.
Îns\, în fapt sistemul cenzorial nu a disp\rut, ba
chiar a devenit [i mai imprevizibil: cenzura s-a
transformat – a[a cum s-a mai spus – dintr-un
„balaur“ cu un cap (CPT) într-unul cu [apte capete.
Chiar N. Ceau[escu le-a eviden]iat în discursuri:
1. membrii de partid din redac]ii; 2. activi[tii de
partid; 3. organele de stat (mai ales cele ale
CCES); 4. controlul revolu]ionar (adic\ o anumit\
atitudine ideologic\, vigilent\, convergent\ cu
umanismul revolu]ionar, un fel de metod\ de crea]ie
care înlocuie[te realismul socialist); 5. organele
colective; 6. consiliile de conducere ale uniunilor
de crea]ie (în special cel al Uniunii Scriitorilor); 7.
organul colectiv al editurilor. Astfel de filtre au
func]ionat [i în ceea ce prive[te reflect\rile istoriografice
privitoare la Marea Unire, numai c\ subiectul fiind
unul foarte sensibil, ]inând de îns\[i construc]ia
na]ional\ imaginat\ de conducerea de partid,
interveneau [i al]i factori, în primul rând Sec]ia
Propagand\.
Principala Sec]ie ideologic\ a Comitetului
Central a cooptat în anii 1970 [i 1980 inclusiv
activi[ti cu preten]ii de istorici, între ei Gheorghe
I. Ioni]\, trecut de Vlad Georgescu pe lista culturnicilor
din istoriografia român\, iar mai apoi Mircea
Mu[at [i Ion Ardeleanu. Rolul lor cenzorial – mai
ales al ultimilor (boteza]i „fra]ii Petreu[“) – a
crescut considerabil, fiind vizibil mai ales în
momentele aniversare, atunci când se celebra
Marea Unire de la 1 decembrie – s\rb\toare intrat\
în calendarul oficial [i, în consecin]\, celebrat\
cu fast, mai întâi în cursul anului 1968 (la Semicentenar).

Rolul istoric al episcopului Iuliu Hossu
În 1968 au fost redescoperi]i inclusiv mai
mul]i lupt\tori pentru Unire care pân\ nu de mult
fuseser\ socoti]i „du[mani ai poporului“ [i, în
consecin]\, arunca]i în universul concentra]ionar
(Iuliu Hossu), chiar uci[i (Iosif Jumanca; Ioan
Fluera[). Episcopul Iuliu Hossu mai era înc\ în
via]\, dar era ]inut în continuare de facto în
domiciliu obligatoriu, la m\n\stirea ortodox\
C\ld\ru[ani. Rolul s\u la Alba Iulia abia a fost
amintit în principala lucrare academic\ tip\rit\
în acel an – Des\vâr[irea unific\rii statului na]ional
român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie,
coordonat\ de Miron Constantinescu [i {tefan
Pascu (chiar numele episcopului ap\rea gre[it –
Hosu – semn al grabei sau poate al ignoran]ei).
Începând de atunci subiectul acesta legat de
participarea la marele act istoric a unor „indezirabili“
a fost reluat, dar rolul personalit\]ilor Marii Uniri
nu a fost pe de-a întregul pus în lumin\, fie din
cauza unor rezisten]e din interior, ale aparatului
politico-istoriografic comunist, fie a rela]iilor cu
Uniunea Sovietic\ (uneori unirea Basarabiei era
men]ionat\, pentru ca ulterior s\ fie din nou
ignorat\; câteodat\ doar anumi]i autori primeau
aprobarea de a aborda aceast\ tematic\ delicat\).
În plus, cenzura mai vâna [i elimina referirile
consistente la factorul religios, la divinitate sau

la apartenen]a confesional\ (de regul\ nu se vorbea
despre Biserica Greco-Catolic\, aceasta fiind
desfiin]at\ dup\ 1948).

Problema Basarabiei [i a Bucovinei
De[i în mai multe situa]ii cenzura a permis
referirile la unirea Basarabiei [i Bucovinei cu
România, în anul 1978 a intervenit o vigilen]\ sporit\
mai ales c\ era vorba de o tem\ sensibil\, care putea
trezi suspiciuni în URSS (în 1975 existase o disput\
bilateral\ în jurul romanului Delirul semnat de
Marin Preda). De aceast\ dat\, cenzura – migrat\
dup\ decembrie 1977, cum am anticipat, de la CPT
la redac]ii/edituri/Sec]ia Propagand\ a CC al PCR
[i la CCES – a intervenit pentru eliminarea mai
multor texte care evocau unirea provinciilor istorice
române[ti la momentul 1918. A fost [i cazul volumului
intitulat 60 de ani de la f\urirea statului na]ional
unitar român (Bucure[ti, 1978, 289 p.). Istoricul
Ioan Scurtu, unul dintre coordonatorii c\r]ii, î[i
aminte[te c\: „În 1978, am ini]iat un volum consacrat

Marea Unire
de la 1918

trecut\
prin filtrul

cenzurii
comuniste
(1970 – 1980)
împlinirii a 60 de ani de la Marea Unire, care a fost
aprobat de Catedra de Istoria României [a Facult\]ii
de Istorie–Filozofie de la Universitatea din Bucure[ti]
[i înaintat la Tipografia Universit\]ii. Eu am
scris studiul «Marea Unire din 1918» în care am
tratat unirea Basarabiei, unirea Bucovinei [i Unirea
Transilvaniei. În «[palt», cartea a fost trimis\ pentru
viz\ la CC al PCR. Peste vreo dou\ s\pt\mâni a fost
returnat\ la Universitate [Universitatea din Bucure[ti],
cu indica]ia expres\ de a fi scos studiul meu. Riscam
s\ fiu doar coordonator al volumului (împreun\
cu Matei Vlad [i I. Gheorghiu), nu [i autor. L-am
rugat pe Gh. I. Ioni]\ [coleg la Facultatea de
Istorie–Filozofie], care lucra [[i]la Sec]ia Propagand\,
s\-mi explice motivul (era [i dânsul autorul unui
studiu) [i mi-a replicat: «Ce, vrei s\ ne trezim cu
trupele sovietice în Bucure[ti?»“. Studiul a fost
înlocuit cu un text al aceluia[i autor/coordonator
despre alegerea primului Parlament al României
Mari. (Scrisoare a istoricului Ioan Scurtu c\tre
Cristian Vasile, 19 ianuarie 2018).
Peste câ]iva ani, în 1983, a fost o nou\
ocazie de celebrare festiv\ a Marii Uniri (care
s-a întins practic pe parcursul întregului an, îns\
în general presa oficial\ a legat evenimentul [i
de figura secretarului general; celebrarea s-a
f\cut ad\ugându-se [i mult\ zgur\ ideologic\.
La pu]in timp, în 1984, a ap\rut un volum consistent
intitulat Marea Unire a românilor în izvoare
narative (edi]ie de Stelian Neagoe, Editura
Eminescu, 788 p.) care p\rea s\ reprezinte un
progres istoriografic pentru c\ reproducea
sursele/m\rturiile de epoc\. Marele neajuns a
fost îns\ c\ – de[i se baza pe o lucrare esen]ial\
din trecut – volumul Marea Unire de la 1 decembrie
1918 (Biblioteca Desp\r]\mântului Bucure[ti al
Asocia]iunii Astra, Buc., 1943) care strângea practic
cele mai relevante documente ale Unirii Transilvaniei,
redându-le f\r\ interven]ii/t\ieturi – lucrarea
alc\tuit\ de Stelian Neagoe (cercet\tor la Institutul
de Istorie al partidului – ISISP) reda incomplet
textele de la 1918. Prin urmare, nici la momentul

1984 discursurile unor Iuliu Hossu, Iuliu
Maniu [.a. nu au ap\rut integral, ci grav ciuntite.

Eliminarea referirilor la divinitate
din discursul lui Iuliu Hossu
O nou\ treapt\ aniversativ\ important\
a fost în 1988, cu ocazia a 70 de ani de la Unire.
Cu numai câteva zile înainte de 1 decembrie 1988
aparea la Editura Sport-Turism lucrarea aceluia[i
Ioan Scurtu, intitulat\ Alba Iulia. 1 decembrie
1918. Cartea reproducea [i discursul lui Iuliu
Hossu de la Alba Iulia, cuvântare ce a înso]it
textul Rezolu]iei de unire, îns\ aparent cenzura
a eliminat referirile la Dumnezeu. Red\m fragmentul
în discu]ie, cu sublinierea cuvintelor care au fost
eliminate – Iuliu Hossu: „Fericit am vestit hot\rârea
judec\]ii lui Dumnezeu prin reprezentan]ii a
toat\ suflarea româneasc\“. Dup\ toate indiciile,
redac]ia (lector: Mihai Stratulat) nu a semnalat
t\ieturile prin cro[ete sau paranteze drepte –
folosite cu scrupulozitate în alte cazuri –
l\sând s\ se în]eleag\ c\ cel pu]in aceast\
fraz\ a discursului este reprodus\ integral.
Din nou am apelat la Ioan Scurtu, care a
rememorat contextul acestei apari]ii editoriale:
„[în 1988] situa]ia devenise [i mai complicat\. La
Sec]ie [Sec]ia Propagand\], «fra]ii Petreu[» (Mu[at
[i Ardeleanu) erau foarte vigilen]i. Nici o carte
sau revist\ de istorie nu ap\rea f\r\ «viza» lor.
Dup\ experien]a avut\ cu c\r]ile publicate la
Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, am avut
impresia c\ aceasta se afla în aten]ia special\ a
«fra]ilor Petreu[». Ca urmare, am oferit cartea
despre Marea Unire Editurii Sport-Turism, cu
un titlu care s\ nu trezeasc\ suspiciuni: «Alba
Iulia. 1 Decembrie 1918». (...) Au fost unele discu]ii
cu redactorul [ef (Arie Matache) dac\ «este
util» s\ fie incluse discursurile lui [Alexandru]
Vaida[-Voevod], [Iuliu] Maniu, Miron Cristea,
Iuliu Hossu. Am argumentat [i le-a acceptat.
Nu au fost obiec]ii la men]ionarea Basarabiei [i
Bucovinei. Peste vreo [ase luni, redactorul de
carte (Mihai Stratulat) mi-a comunicat c\ lucrarea
a primit «viza», sunt doar câteva «mici modific\ri»
pe care le-a f\cut dânsul [i a trimis-o la tipar
pentru a ap\rea pân\ la 1 decembrie (bunul de
tipar a fost dat pe 10 noiembrie 1988, cum se
men]ioneaz\ în caseta tehnic\). Într-adev\r,
cartea a ap\rut cu câteva zile înainte de 1 decembrie
1988. Între cele câteva «mici modific\ri» a fost
[i eliminarea a dou\ cuvinte – «lui Dumnezeu»
– din cuvântarea lui Iuliu Hossu. Nu am cerut
explica]ii, fiind convins c\ Mihai Stratulat (care
m-a sprijinit în discu]ia cu redactorul [ef) primise
indica]ii s\ nu apar\ cuvântul Dumnezeu. Este
regretabil c\ nu a semnalat acest fapt prin [...],
a[a cum s-a procedat la celelalte documente. Acest
fapt nu poate anula realitatea c\ în 1988, când
cenzura atinsese cotele absurdului, am reu[it
s\ public o carte în care se scria despre cele 14
puncte ale pre[edintelui Wilson, Sfatul }\rii care
a votat unirea Basarabiei cu România, Congresul
general care a votat Unirea Bucovinei, despre
preg\tirea [i desf\[urarea Adun\rii Na]ionale de
la Alba Iulia, inclusiv c\ aceasta a fost precedat\
de «oficierea serviciului divin în cele dou\ biserici
române[ti». Din câte mi s-a spus, cartea fost
tip\rit\ în 20 000 de exemplare [i s-a vândut
«ca pâinea cald\». Se pare c\ a fost singura lucrare
despre Unire publicat\ în acel an aniversar“.
(Scrisoare a lui Ioan Scurtu, 19 ianuarie 2018).
Interven]ia istoricului Ioan Scurtu sugera
c\ redactorul de carte a intervenit pe text, f\r\ a
men]iona t\ietura. Împins de curiozitate, am
verificat aparatul critic al lucr\rii din 1988 (în
care era men]ionat\ doar edi]ia Stelian Neagoe
din 1984, nu [i izvoarele narative editate în 1943).
Am descoperit c\, de fapt, odat\ cu acest
volum din 1984 (redactor: Maria Cordoneanu)
se omitea divinitatea din discursul episcopului
greco-catolic, f\r\ a se semnala t\ietura ([i volumul
din 1984 se pretindea riguros întocmit academic,
utilizând în alte cazuri semnul [...]). Probabil,
Ioan Scurtu a preluat de aici fragmentele din
discursuri de la 1918 f\r\ a mai apela – pentru
confruntare – la edi]ia de documente din 1943.
Modul cum a fost reflectat\ Marea Unire în
istoriografia comunist\ este o poveste fascinant\,
care vorbe[te mult despre practicile
editoriale/redac]ionale/cenzoriale din epoc\,
dar [i, poate, despre autocenzur\. 
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a r e l e
R\zboi are
la noi, la un
secol de la
încheierea
sa, parte de o expunere fotografic\
în condi]ii foarte reu[ite, odat\
cu publicarea unei c\r]i-album.
Într-un format foarte reu[it [i în
condi]ii tipografice excelent, cu Alin Ciupal\,
un text înso]itor atît în limba România `n timpul
român\, cît [i în limba englez\,
istoricul Alin Ciupal\ a publicat, Primului R\zboi
la Editura Monitorului Oficial, Mondial. Alia]i,
volumul România în timpul Primului adversari [i proR\zboi Mondial. Alia]i, adversari pagand\. O istorie
[i propagand\. O istorie în imagini. `n imagini,
În carte sunt reproduse, din arhiva Bucure[ti, Editura
personal\ a istoricului, aproximativ Monitorul Oficial,
120 de fotografii – c\rora li se 2018
ata[eaz\ o scurt\, dens\ [i binevenit\
legend\ care rezum\ contextul istoric
al instantaneelor.
Editorii acestei c\r]i au semnalat
faptul c\ demersul istoricului Alin
Ciupal\ a inten]ionat s\ pun\ în valoare
„importan]a surselor vizuale (fotografii,
c\r]i po[tale ilustrate, afi[e, flutura[i
de propagand\, filme de epoc\, benzi
desenate) [i a altor categorii de surse
(medalii, plachete) în cercetarea
trecutului [i în în]elegerea unor procese
complexe, precum r\zboiul, proiectul
na]ional român, evolu]iile politice
interna]ionale, Marea Unire“. De
asemenea, [i c\ „ subiectele spre care
ne trimit aceste surse sunt la rândul
lor inedite“.

Un al doilea volum, purtînd
aceea[i semn\tur\ a profesorului de
istorie de la Universitatea din Bucure[ti,
este dedicat implic\rii în Marele R\zboi
a femeilor din România. Titlul acestei
c\r]i, pubicate la Editura Polirom, este
B\t\lia lor. Femeile din România în
Primul R\zboi Mondial.
„Cartea prezint\ implicarea
României în desf\[urarea Marelui
R\zboi din perspectiva rolului pe care
l-au jucat femeile în sus]inerea efortului
de r\zboi al ]\rii. Sînt trecute în revist\
ac]iunile desf\[urate de numeroase
personalit\]i feminine ale vremii –
cum ar fi Olga Sturdza, Sabina Cantacuzino,
Nadeja {tirbei sau Martha Bibescu –
ca fondatoare [i conduc\toare ale unor
societ\]i implicate în organizarea
spitalelor de campanie
[i a trenurilor sanitare,
înfiin]area de gr\dini]e
de copii, orfelinate,
cantine sau în g\sirea
unor solu]ii pentru
u[urarea vie]ii prizonierilor români
din lag\rele din
str\in\tate [i a r\ni]ilor
din spitale. Un loc
aparte îi este rezervat
reginei Maria, care
Alin Ciupal\,
înc\ din perioada
B\t\lia lor.
neutralit\]ii României
Femeile din
a ini]iat preg\tirea
România
unei baze de sprijinire
`n timpul
a efortului de r\zboi
Primului R\zboi
din punct de vedere
Mondial, Ia[i,
medical [i logistic,
Editura Polirom,
fiind unul dintre cei
2017
mai activi sus]in\tori
(prin ac]iuni publice
sau în cadrul familiei regale) ai intr\rii
]\rii în r\zboi al\turi de puterile Antantei“,
se men]ioneaz\ în prezentarea oficial\
a acestei c\r]i.
 Constantin ORZESCU
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incolo de importan]a – incontestabil\
în destinul României – a anului 1918,
dincolo de Marea Unire care s-a realizat
atunci, exist\ [i o latur\ întunecat\
a acelei perioade – par]ial, aceasta
este leagat\ de mor]ile colaterale
cauzate de epidemii [i de lipsuri teribile.
Statisticile arat\ c\ epidemiile au
f\cut ravagii în rândurile popula]iei, nu atât în fronturile
de lupt\, cât mai ales în rândurile popula]iei civile.
Proiectul igienist ini]iat la sfâr[itul anilor 1890 de
Carol Davila a avut succes mai mult în plan discursiv.
În realitate el, nu putea controla cu adev\rat
re]elele sociale care conectau trupuri, cadavre, agen]i
patogeni, e[uând în ini]iativa sa de a asigura s\n\tate
societ\]ii. Prin urmare, planurile pentru stoparea
holerei, malariei, tuberculozei, dizenteriei [i febrei
tifoide erau precare [i, de cele mai multe ori, imposibil
de pus în practic\.
R\zboiul nu a însemnat numai moartea în tran[ee
[i pe câmpul de lupt\. A presupus de asemenea [i victime
colaterale, cauzate de foamete,
lipsuri, mizerie [i boli endemice,
amput\ri din spitale de
campanie care au generat
septicemii, sau urme de [rapnel
în r\ni care se infectau în
timp. R\ni]ii purtau haine
murdare, nu se puteau
dezinfecta, antibioticele nu
fuseser\ înc\ inventate, iar
preg\tirea în privin]a p\str\rii
igienei era deficitar\. De
asemenea, anestezicele
reprezentau o problem\
major\, în timpul opera]iilor
se foloseau m\[ti cu cloroform,
iar transfuziile aveau loc într-o
manier\ empiric\. Deloc de
neglijat era [i nevroza general\
cauzat\ de r\zboi. Slaba dotare a spitalelor mobile,
de campanie, num\rul sc\zut al brancardierilor [i a
voluntarilor de pe front, transporturile improvizate
[i nu întotdeauna efectuate în timp util au condus la
agravarea situa]iei [i la cre[terea num\rului de decese.
De altfel, [i s\n\tatea celor din mediul civil a avut de
suferit enorm – copiii, femeile, b\trânii s-au confruntat
la rândul lor cu epidemiile [i foametea.
Dintre epidemiile cu care s-a confruntat atunci
România, tifosul exantematic f\cea victimele cele mai
multe în prim\vara anului 1918 în rândurile solda]ilor
[i a popula]iei din zona Ia[ului. În timpul r\zboiului,
Ioan Cantacuzino, în calitate de conduc\tor al serviciilor
sanitare, militare [i civile a luat m\surile de combatere
a marii epidemii de tifos exantematic, cunoscut [i
ca tifosul de r\zboi. Statisticile men]ioneaz\ c\ în
iarna anului 1917 [i prim\vara anului 1918, numai în
Moldova s-au înregistrat peste 750 000 de cazuri de
îmboln\viri de tifos cu 125 000 de decese. Dintre
ace[tia, peste 350 de medici români dar [i personal
medical francez au fost doborâ]i de epidemie. Situa]ia
cumplit\ a fost descris\ de profesorul Ioan Cantacuzino

într-un articol de specialitate: „Promiscuitatea era
înfrico[\toare, iar putin]a de îngrijire a corpului era
nul\. Nu erau localuri pentru a ad\posti oamenii
sau izola bolnavii; lipsea lenjeria, dar [i hainele de
schimb pentru solda]i pe care p\duchii nu au întârziat
s\ mi[une.“
Cele mai multe decese de tifos exantematic s-au
înregistrat în Moldova, în special în rândurile popula]iei
civile. Tifosul este în primul rând o boal\ a mizeriei
sociale, a lipsei de igien\, de cultur\ [i de educa]ie
sanitar\. Deplas\rile de popula]ie [i aglomera]iile –
cum s-a întâmplat cu Moldova, lipsa spa]iilor
salubre de locuit, calitatea slab\ a hranei [i a apei
potabile, lipsa vaccinurilor [i a medicamentelor au
constituit factorii declan[atori ai epidemiei de tifos.
În lupta cu epidemiile, în special cu tifosul [i
cu tuberculoza, la Ia[i func]ionau mai multe spitale,
printre care Spitalul Golia, Spitalul Francez [i Brâncoveanu,
Spitalul Maruk\i, Spitalul Vasile Lupu, spitale improvizate
în m\n\stiri, spitale conduse de ru[i [i de misiunea
francez\. Nu toate erau dotate îns\ la cel mai înalt
standard, iar num\rul mare de bolnavi, nevoia tot mai
mare de medicamente [i aparatur\ ilustreaz\ de cele
mai multe ori e[ecul actului
medical în fa]a maladiilor.
Cu toate acestea personalul
medical – într-un num\r
relativ mic – î[i face datoria
cu onoare [i d\ruire. În
alinarea suferin]ei, o reg\sim
[i pe regina Maria care reu[e[te,
cu o energie uluitoare, s\ fie
prezent\ în foarte multe
locuri problematice sub aspect
medical. Merge în toat\
Moldova de la un spital la
altul [i prin satele afectate
aducând sprijin, ajutoare [i
acolo unde era cazul, o
mângâiere [i o încurajare.
„Mai întâi am vizitat
partea româneasc\ din «Notre
Dame de Sion», acum foarte bine îngrijit\, în care
se afl\ mai mult exantematici; am d\ruit o mul]ime
de lucruri. Apoi am mers la un spital destul de s\rac
[i neglijat cu numele «Vasile Alecsandri». Bie]ii oameni
au fost încânta]i [i surprin[i s\ m\ vad\ printre ei.
Era un spital pe care nu-l mai vizitasem. Nu pot spune
c\ mi s-a p\rut prea bine îngrijit – p\rea destul de
murdar [i de îng\lat, pacien]ii p\reau l\sa]i de izbeli[te
[i tri[ti. C\r]ile, dulciurile, ]ig\rile [i florile mele au
fost primite cu bucurie, ca într-un loc unde se vede
bine c\ oamenii nu au parte de prea mult r\sf\]. Mâinile
mi-au fost s\rutate de o mul]ime de buze infec]ioase
[i nu foarte curate! Dar asta face parte din munca mea
zilnic\ [i pu]in alcool aplicat mai târziu înl\tur\, sper,
to]i microbii.“ (Maria, Regina României, Jurnal de
r\zboi, 1917-1918, Ed. Humanitas, 2025, p.34)
În anii în care se preg\te[te [i se realizeaz\
Marea Unire, România pierde foarte mul]i oameni în
r\zboi, pe front; de asemenea, un num\r foarte mare
de oameni mor acum un secol în ]ara noastr\ în urma
unor devastatoare epidemii [i a prezen]ei unor condi]ii
sanitare, adesea, precare. 
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n 18 noiembrie 1918, Familia Regal\ revenea
în Bucure[ti. În aceea[i sear\, în marea
sal\ de bal a Palatului Cotroceni, urma s\
aib\ loc un dineu la care luau parte
peste 120 de invita]i. Era o sear\ mare,
care marca începutul unei noi epoci. Regina
avea s\ î[i întâmpine îns\ oaspe]ii f\r\
nicio bijuterie – toate erau la Moscova,
parte din ceea ce avea s\ se numeasc\ mai târziu
„Tezaurul României de la Moscova“. „S-ar putea
s\ nu le mai rev\d“, scria ea `n jurnal. Regina
pierdea bijuteriile, dar câ[tiga o }ar\, pe care o
merit\ din plin.
Unirea cu Basarabia nu va fi recunoscut\
de Soviete niciodat\; cât despre Tezaur, ru[ii
abia dac\ mai admit ast\zi c\ românii ar fi
încredin]at Rusiei imperiale bunurile sale cele
mai de pre]...
Ne este imposibil s\ rezum\m aici povestea
Tezaurului, descris\ pe larg în cele peste 500
de pagini ale c\r]ii publicate la Humanitas în
2016. S\ recapitul\m îns\ întreb\rile cele mai
populare, motorul oric\rei nara]iuni, fie ea
jurnalistic\ sau istoric\:
1. Ce am trimis? Pentru cei mai mul]i dintre
români, Tezaurul înseamn\ aurul B\ncii Na]ionale
a României. {i totu[i, acesta reprezenta mai
pu]in de 1/10 din valoarea bunurilor evacuate în
Rusia în 1916 [i 1917. Românii au expediat atunci
tezaurele B\ncii Na]ionale [i Casei de Depozite
[i Consemna]iuni, ale b\ncilor private [i institu]iilor
publice, bijuteriile Coroanei, cele mai importante
obiecte de art\ din marile muzee, odoarele
m\n\stire[ti, colec]iile numismatice, arhivele
statului, arhivele diplomatice, manuscrisele,
c\r]ile rare, în fine, tot ce reprezenta, ca patrimoniu,
identitatea na]iunii române, începând cu secolul
XIV. Documentele privind evacuarea valorilor
în Rusia – cu excep]ia celor ale B.N.R., extrem
de riguroase, pân\ la ultimul gram de aur – sunt
risipite prin arhive, niciodat\ centralizate. Istoricii
invoc\ graba extraordinar\ în care au fost evacuate
bunurile. Cu toate acestea, exist\ inventare, unele
întocmite în 1916-1917, altele în deceniile urm\toare,
pentru colec]iile numismatice, cele ale muzeelor
Kalinderu, Pinacotecii, Muzeului Na]ional de
Antichit\]i, Academiei Române, pentru odoarele
m\n\stire[ti, arhive [.a.m.d. Unele sumare, altele
complete. Niciodat\ îns\ în 100 de ani nu s-a
realizat o verificare a ceea ce s-a trimis, folosind
aceste inventare, [i a ce s-a primit, folosind
inventarele din 1935 [i 1956, pentru a se vedea
dac\ mai sunt bunuri care trebuie s\ fie restituite.
Inventarul din 1935 privind restituirea arhivelor
este, de asemenea, de neg\sit. „Ce ne cere]i, de
fapt?“ întreab\, mai mult sau mai pu]in ironic,
ru[ii.
2. Ce am primit? În 1935 [i 1956, când
nimeni nu se a[tepta, p\r]i din Tezaur au fost
restituite (arhive în 1935, opere de art\ în 1956)
cu binecuvântarea lui Stalin [i Hru[ciov, provocând
la Bucure[ti discursuri elaborate despre „m\rinimia“
[i „bun\voin]a“ Moscovei. Autorit\]ile române
nu au pomenit niciodat\ despre dreptul legitim
al României de a i se restitui ceea ce era al s\u.
Ru[ii au considerat problema închis\. Românii,
nicidecum.
3. Putea alege România o alt\ destina]ie
pentru a-[i pune la ad\post avu]ia na]ional\? Nu.
Rusia era aliatul s\u, iar o alt\ destina]ie era greu
de atins, în condi]iile de r\zboi din iarna anului
1916 [i vara anului 1917. Dar dac\ nu ar fi evacuat
aurul B\ncii Na]ionale [i l-ar fi l\sat acas\, a[a
cum s-a întâmplat cu o parte a Tezaurului B.N.R.,
ajuns sub ocupa]ia german\, atunci acesta ar
fi fost probabil salvat.
4. De ce a avut loc cel de-al doilea transport,
în iulie 1917, când Rusia era în haos? Putem
în]elege evacuarea Tezaurului BNR [i a bijuteriilor
Coroanei în decembrie 1916. E greu de în]eles
totu[i de ce Guvernul Br\tianu, la cererea lui
Titulescu (ministru de Finan]e la acea vreme), a
acceptat în iulie 1917 s\ evacueze o avu]ie de 10
ori mai mare, precum [i odoarele m\n\stire[ti,
operele de art\, arhivele statului [i cele diplomatice
etc. În aprilie 1917, deci dup\ abdicarea ]arului,
Ion I.C. Br\tianu avea s\ se întâlneasc\ cu membrii
guvernului provizoriu la Petrograd. Este curios
cum Br\tianu, cu flerul s\u politic extraordinar
[i recunoscuta-i pruden]\, nu a în]eles c\ Rusia
se afl\ în ochiul uraganului.

5. Au f\cut ru[ii presiuni pentru ca românii
s\ evacueze Tezaurul? Da, [i nu doar Tezaurul
financiar, ci [i institu]iile statului – parlamentul,
guvernul, armata, Casa Regal\. }arul Nicolae al
II-lea credea c\ se comisese o mare eroare prin
prelungirea frontului în România [i c\ expedierea
aurului românesc la Moscova avea s\ duc\ la
înt\rirea alian]ei între cele dou\ ]\ri, fiind un
fel de garan]ie pentru o conduit\ corespunz\toare
a românilor. Cât despre cel de-al doilea transport,
acesta a avut loc la îndemnul alia]ilor [i dup\
st\ruin]ele lui Kerenski, prim-ministru al guvernului
provizoriu.
6. Putea fi recuperat Tezaurul dup\ r\zboi,
prin negocieri? În 1920, României i se oferea
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tezaur

întreb\ri

Tezaurul [i recunoa[terea unirii cu Basarabia, în
schimbul p\cii. În 1921, României i se cerea
neutralitatea [i renun]area la Tezaur, în schimbul
Basarabiei. A fost o ofert\ onest\ sau o cacealma?
Subiectul este înc\ disputat. {tim doar c\ Fran]a,
care era cel mai mare creditor al Rusiei imperiale,
s-a opus ca România s\ negocieze separat cu
bol[evicii rezolvarea acestor diferende.
7. Ce spun ru[ii despre aur? În ceea ce
prive[te aurul B\ncii Na]ionale, de[i documentele
B.N.R. sunt inatacabile, partea rus\ pretinde fie
c\ nu g\se[te în arhive versiunea rus\ a documentelor,
fie c\ aurul a fost furat de albgardi[ti, fie c\ a
fost cheltuit pentru mi[c\rile comuniste, inclusiv
cea româneasc\, fie c\ deschiderea unui astfel
de capitol al preten]iilor reciproce ar conduce la
concluzia c\ românii sunt cei care le sunt datori
ru[ilor. România revendic\ valoarea fungibil\ a
depozitului de aur, deci f\r\ a se mai ]ine cont
de valoarea numismatic\. Plata a 93,4 tone de
aur nu ar fi o povar\ pentru Rusia, care are a
cincea mare rezerv\ de aur din lume, de cca
1 900 de tone. În plus, produc]ia intern\ anual\
de aur este de cca 250 de tone. Plata celor 93 de
tone de aur datorate României nu ar trebui s\ fie
un impediment, dac\ Rusia ar vrea s\ închid\
acest litigiu, vechi de 100 de ani. Dar vrea?
8. Exist\ un inventar general al Tezaurului? Da,
exist\ surse care arat\ c\ Tezaurul a fost inventariat
de mai multe ori, cele din 1924 [i 1948 fiind cele
mai cunoscute. Mai mult, despre un registru
inventar întocmit în 1950 se pomene[te chiar în
protocolul încheiat în 1956 `ntre R.P.R. [i U.R.S.S.
cu ocazia „restituirii valorilor istorice“. Desecretizarea
inventarelor ar face lumin\ în cea mai important\
întrebare: A mai r\mas ceva la Moscova, dup\
cele dou\ restituiri? „De vreme ce aceste inventare
exist\, de ce nu le putem studia?“ se întreba fostul
pre[edinte al Comisiei mixte româno-ruse, prof.
Ioan Scurtu. De[i Comisia s-a înfiin]at prin voin]a
M.A.E. rus [i a pre[edintelui Putin, documentele
nu au fost desecretizate.
9. Exist\ o Comisie româno-rus\ pentru
Tezaur. Poate aceasta s\ recupereze Tezaurul? Când
ar trebui s\ se încheie activitatea Comisiei Comune,
care s-a întâlnit doar de cinci ori în 14 ani? Cu ce
tip de solu]ii va închide Comisia activitatea sa
atât de imprevizibil\? Istorice, juridice, politice?
Va fi rezolu]ia final\ a Comisiei obligatorie pentru
cele dou\ p\r]i? Declara]ia comun\ din 4 iulie
2003, semnat\ de mini[trii de Externe, declara]ie
care este anex\ la tratatul bilateral, nu men]ioneaz\
nimic din toate acestea. Putem în]elege de aici
c\ activitatea Comisiei Comune se va prelungi
pe termen nedefinit, atât timp cât va dori Moscova?
10. De ce nu se adreseaz\ România instan]elor
interna]ionale? Românii afirm\ c\ ru[ii nu ar
accepta niciodat\ o astfel de solu]ie [i c\ e nevoie
de acordul ambelor p\r]i pentru a te prezenta
în fa]a unui tribunal interna]ional. Mai mult,
Litvinov, ministru de Externe sovietic, le preciza
românilor înc\ din anii 1930 c\ pentru sovietici
e o chestiune de principiu de a nu primi arbitrajul
interna]ional obligatoriu. Asta înseamn\ c\
România este blocat\ de Declara]ia comun\ [i
r\mâne captiv\ Comisiei Comune pe termen
nedefinit?
Românii cred c\ e greu ca rela]iile bilaterale
s\ se îmbun\t\]easc\ f\r\ ca ru[ii s\ restituie
integral Tezaurul. Ru[ii dau de în]eles c\ nu
au de gând s\ restituie Tezaurul, nici m\car p\r]i
din acesta, pân\ când nu se vor îmbun\t\]i rela]iile
bilaterale. Pare o situa]ie f\r\ ie[ire.
Unii afirm\ c\ România trebuie s\ fac\
primul pas spre deschiderea unor noi orizonturi,
s\ livreze câteva concesii, s\ arate c\ în]elege
[i accept\ o anumit\ ierarhie regional\ de putere.
Concesiile vor fi urmate de un alt gest de m\rinimie,
precum în 1935 sau 1956, [i o restituire final\ a
tezaurului. Al]ii spun c\ România cere un drept
legitim, iar restituirea Tezaurului nu trebuie
condi]ionat\ de nici un fel de concesii sau
cumin]enie în declara]ii. Dimpotriv\, restituirea
final\ a Tezaurului este singurul gest care ar mai
putea îmbun\t\]i rela]iile bilaterale.
Aceste zece întreb\ri, în forme [i nuan]e
infinite, se reg\sesc de 100 de ani în con[tiin]a
public\ româneasc\. De 100 de ani, nerestituirea
Tezaurului [i problema Basarabiei sunt funda]ia
pe care s-a cl\dit neprietenia amar\ între români
[i ru[i. 
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Deal, pictur\ de Horia Bernea

Vasile Dâncu
[i nemuritoarele dealuri
transilvane
ruminat îndelung depozi]ii/m\rturii adunate pe
grele rafturi de bibliotec\. Vasile Dâncu vrea s\
ajung\ la acea f\râm\ de adev\r descoperit\ pe
cont propriu f\r\ de care, credea Eminescu, lumea
nu merge înainte. Poemul nu e n\lucire, nici „be]ie
de cuvinte”, ci rostire grav\, r\spunz\toare de
adev\rul spuselor sale [i sperând, oricât de îndoit,
urm\ri.
Înfiorarea pe care o transmit poemele sale
vine [i din inter-translarea lumilor pe care o
ilustreaz\ neobosit. Lumea satului, cu toate
elementele ei concrete [i pip\ibile, e, sub
potopul de înstr\in\ri al vremii noastre, din ce
în ce mai puternic asimilat\ zonei imaginarului,

al gliei / c\tre alb\strimea bol]ii. / Apropie-te / [i
te va primi / înalt\, / nesfâr[it\ gard\ de onoare”)
[i copacii („Copacii, / copacii, prieteni, nicicând
n-au min]it”). Apoi, exodul. Nu unul real („E[ti
aproape orb / de-atâtea mâzg\leli / [i tot în
vârful dealului r\mas-ai...”; „A fost c\ n-am zburat,/
aveam r\d\cinile multe prea adânci / [i-n
cântecele mele vuia numai p\durea”), ci unul
având ca instrumentar select [i ca înso]itor
c\r]ile („Atâtea c\r]i citit-a/ încât i se p\rea /
c\ nu-i meleag în lume / de dânsul nevisat”).
Deasupra lor, ca axis mundi, satul : „Satul meu/
nicicând nu va pleca / în alt\ parte / s\-[i
caute norocul. // în jurul lui se învârte / [i se toce[te
lumea. // Iat\ pe dealuri cl\ile de fân – / cu[me
uria[e de neînvin[i haiduci. // Aici mi-e patria, / [i
ale copil\riei / picioare descul]e / ce-au sângerat
prin miri[ti…”.

d

Dâncu se roste[te printr-o voce

care merit\ auzit\. Ea s-a construit, poem dup\ poem, ca seme] far

între dealuri, gata s\ t\lm\ceasc\,

dar [i s\ r\st\lm\ceasc\ rosturi pentru tot
ce poart\ cu ele vânturile valurile.

fiind reprezentat\ de cei de odinioar\ („b\trânii”)
[i de simboluri aproape livre[ti ale apartenen]ei:
dealuri, p\dure, frunz\ verde. În schimb, lumea
c\r]ilor („Numai himerele, o, himerele / î[i
mân\ peste dealuri / caii verzi”) e tot mai prezent\
pân\ la a deveni vecin\tate fantasmatic\ familiar\,
singura care mai poate promite speran]\.
Ve]i g\si în poeme înr\d\cinarea cu tot
ce înseamn\ ea: a[ezare, stabilitate, echilibru,
raportare permanent\ la tradi]ie, mândrie a duratei
înalte prin situarea în ve[nicia naturii. Martori:
dealurile („Uria[e, nemi[c\toare valuri / ale oceanului
meu”; „O, nemuritoare dealuri transilvane!”);
p\durea („neînvins\ Troie verde”; „În orice dep\rtare/
o gean\ de p\dure / a[teapt\ un drume] / s\ o
str\bat\, / un înstr\inat / s\ se întoarc\ acas\. /
Dac-ai trecut de ea, / apare alta-n zare / ca un salut

ealurile [i c\r]ile sunt fundal [i pentru
o poezie de dragoste (când melancolicinocent\, când ap\sat senzual\),
pentru alta cu accente satirice, pe teme sociale ori
politice (poetul fiind la curent cu tot ce se întâmpl\
la noi ori în lumea larg\: „mul]imea / dughenelor
de azi / zidite din pancartele / lozincilor de ieri”
sau „Minunile spre care / voiai s\ te duci / ]i le aduc
în cas\ / undele lui Hertz, / nu în întregime /
dezinteresate...”), dar [i pentru poezia str\b\tut\
de un fior thanatic deslu[it în versuri memorabile,
de o sfâ[ietoare, împ\cat\ melancolie („De-ai
[ti, via]\, / cât a mai r\mas / din cel ce-a tot
dorit/ s\ plece-n dep\rt\ri! / Rugase pe Columb /
s\-l duc\ peste valuri / s\ scape de dealul / ce-l ]inea
legat. […] Acum, dac\ ar avea / un avion în
curte, / l-ar trage cu caii / departe pe câmp”; „Dup\
ce trecut-am / prin porturile toate / [i croaziera
s-apropie de cap\t / vedem cum / din câte busole
ne-au fost date / aproape niciuna nu ne arat\
nordul”; „Cu aripa ce vine / voi zbura departe, /
zbor invizibil, / zbor f\r\ motor, / nu va fi radar /
s\-l poat\ detecta. / Voi l\sa aici / invidii [i dorin]e/
[i satul cu dealuri / demne ca-mp\ra]ii. / Un dang\t
de clopot / m\ va înso]i un timp, / dar nicio plecare/
nu schimb\ peisajul. / Se vor zidi case, / se vor
planta livezi / mai de folos ca lupta / cu morile de
vânt”; „O, gara, gara... / unde va trebui s\ coborâm”).
Cuvintele care apar cu o frecven]\ semnificativ\, ca tr\g\n\ri, ca incanta]ii tainice sunt:
carte, citit, deal, sat, vis, iarb\, drum, p\dure,
cer, moarte. Pe toate le leag\ Cântecul, titlu de
poem ori simplu element al desenului din covor.
Repet: }\r\nia aristocrat\ a lui Vasile Dâncu
se roste[te printr-o voce care merit\ auzit\. Ea
s-a construit, poem dup\ poem, ca seme] far între
dealuri, gata s\ t\lm\ceasc\, dar [i s\ r\st\lm\ceasc\
rosturi pentru tot ce poart\ cu ele vânturile valurile.
 Irina Petra[
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\r\nia aristocrat\ a lui Vasile

in memoriam

n prefa]a la antologia 75 de poeme (2015),
am încercat s\ schi]ez un portret al
poetului Vasile Dâncu (1939-2018). Dou\
enun]uri îmi par în continuare valabile [i definitorii.
Mai întâi acela c\ avem de-a face cu un poet al
locuirii, unul care experimenteaz\ într-o variant\
proprie balansul între exod [i înr\d\cinare, c\ci
instalat în satul lui dintre dealuri, cu casa sprijinit\
pe c\r]i, nu doar pe stâlpi trainici, poetul viseaz\
c\l\torii („Pere]ii casei tale i-ai zidit cu c\r]i, / dar
n-aveai stofa celui de la Mancha. / C\l\torind
imaginar pe h\r]i, / ]i-ai spart scutul, ]i-ai zdren]uit
lancea”). M-am bucurat s\ descop\r în comentariul
lui Ion Mure[an o confirmare: „Este în poezia
lui Vasile Dâncu un nest\pânit «dor de duc\», dar
[i o «ancor\» pe m\sur\ care z\d\rnice[te plec\rile.
Este în poeziile sale o permanent\ tensiune, un
odgon care vibreaz\ întins între «arip\» [i «r\d\cin\»”.
Ad\ugam apoi c\ inocen]a, pus\ în seama „]\r\niei”
nededate cu fine]urile lumii, e jucat\, c\ci sforile
poemelor sunt trase de o minte lucid-ironic\,
încântat\ de dansul ei pe sârm\ între [i cunosc\toare
într-ale scrisului despre om. A[a încât tensiunea
dintre cele dou\ „chem\ri” e m\car în parte trucat\,
de vreme ce dorul dup\ minunile nev\zute ale
lumii e contracarat discret, dar ferm de bucuria
celui nicicând dezr\d\cinat: „Fixat sunt pe veci
pe-o culme de deal”. El vrea s\ spun\ – [i chiar
spune, cu nem\rginit orgoliu – c\ adev\ratele
c\l\torii sunt ale min]ii [i, mai presus de toate, ale
me[te[ugului punerii gândului în cuvânt potrivit.
Asemeni dealurilor împ\durite ale Anei Blandiana,
sfere pe jum\tate ascunse în p\mânt, poezia locuirii
de la Runcu-Salvei „ascunde” deasupra ei o cupol\
aproape trufa[\ în con[tiin]a de sine, cupola tuturor
dep\rt\rilor c\rora le e temelie [i punct de fug\
care decide perspectiva.
Mai spuneam tot atunci c\ ]\ranul cu acces
la verbul „domnilor” are, pân\ la un punct, ceva
din Ion Creang\. P\streaz\ [i el în secret, cu un
aer pi[icher, credin]a c\ „f\r\ atâta înv\]\tur\,
putea face lucru mai de pre]” (G. C\linescu, Ion
Creang\, via]a [i opera) decât cei de la ora[ (vezi,
de pild\, Cântec: „Acum începe]i / a m\ cunoa[te,/
domnilor ce fabrica]i balan]e. / De patru decenii/
trudesc neîntrerupt / în galeria rece / a visului
dintâi. / Credea]i / c\ pornind de la zero / e imposibil/
s\ faci ceva durabil. / Chiar dac\-n surdin\ / iat\
c\ se aud / arii din opere / cântate la fluier. / Piatra
obositului Sisif / st\ azi proptit\ / într-un vârf de
deal”). St\pâne[te [i el arta disimul\rii. Rezolv\
îns\ pe dos chestiunea dublei apartenen]e. Nu
duce satul cu el în lume, ci aduce lumea în satul
lui.
Pornind de la aceast\ încheiere, descop\r
acum, citind antologia de 101 poeme alese de autorul
însu[i [i preg\tit\ pentru tipar, o [i mai ap\sat\
[i semnificativ\ mi[care ini]iatic\. Un veritabil
program. Sigur c\ încrope[te un spa]iu al apartenen]ei
sale la lumea înalt\ instalând în casa de la ]ar\ o
Bibliotec\. Sigur c\ e o form\ inedit\ de dragoste
de carte, de pre]uire a înv\]\turii pe care o po]i
dobândi buchisind slovele [i r\mânând fundamental
aproape de p\mânt. R\mâne valabil [i c\, frecventând
dou\ medii distincte [i tradi]ional aflate în opozi]ie,
se îndep\rteaz\ apropiindu-se de amândou\. Sau
viceversa. C\ci fiecare apropiere a sa con]ine un
sâmbure de dep\rtare, de meditativ\ distan]are.
Receptat invariabil ca figur\ exotic\, ]\ranul-poet
î[i asum\ stranietatea (în sensul ei etimologic,
extraneus, „din afar\”, „str\in”) cu umor [i fin\
ironie, gata s\ destrame prejudec\]i [i locuri
comune. Nu e de mirare c\ e „badea Vasile” pentru
scriitori [i „domnul Dâncu”, pentru cons\teni. Dar
e în gesticula]ia sa temeinic\, grav\, mai mult
decât atât. Cititor extrem de critic [i asiduu de
poezie româneasc\, el întâmpin\ c\r]ile de ieri
[i de azi din perspectiva unei înalte instan]e
care îi d\ dreptul s\ arate f\r\ ezitare unde e poezie
adev\rat\ [i unde simpl\ în[iruire de vorbe. Instan]a
e chiar polul cunosc\tor pe care îl înal]\ la Runc
dup\ lecturi pe alese de-o via]\ întreag\: „Dac\
am fost vreodat\ pe deplin fericit... nu [tiu s\ fi
fost..., dar dac\ am fost vreodat\ fericit am fost
atunci când am citit o carte bun\”, spune întrun interviu, iar îndoiala – „nu [tiu s\ fi fost” –
taie în carne vie. Facerea poemului ]ine de o menire
cvasi-apostolic\, de misionar singuratic. Proiectul
s\u nu e unul de coborâre a sa [i a satului printre
or\[enii zilei, înstr\inându-se astfel de vatra
originar\, dar nici de readucere a or\[enilor la
dimensiunile arhetipale ale ve[niciei n\scute la
sat, cum ar spune Blaga. Nimic for]at ori tezist
în proiectul s\u scriptural. El le pretinde [i unora,
[i altora, în singur\tatea sa bogat\, atent\ la tot,
s\ spun\ adev\ruri fundamentale despre existen]a
omului. {i s-o fac\ gândind singuri dup\ ce au
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istorie literar\

n poeziile lui Eminescu este mult\
visare, dar rar sunt povestite visuri.
Relatarea unei întâmpl\ri visate
propriu-zise g\sim în lapidarul poem Vis, incomplet,
nedefinitivat, cu unele variante pierdute
(dup\ cum ne informeaz\ atentul editor al poetului,
Perpessicius, care crede c\ în inten]ia, nerealizat\,
a autorului Vis ar fi urmat s\ fie un poem de
dragoste).
Precursor, în aceast\ privin]\, al lui Al.
Philippide [i Leonid Dimov, care [i ei vor povesti
visuri, folosind ca semn distinctiv verbe la imperfect –, Eminescu î[i începe istorisirea cu exact
acest timp verbal:
„Pluteam pe-un râu.“
Dar, imediat dup\ ce intr\ în interiorul
visului, prefer\ prezentul verbelor, ca [i cum s-ar
fi instalat într-o nou\ realitate:
„Pluteam pe-un râu. Sclipiri bolnave/
Fantastic trec din val în val,/ În urm\-mi noaptea
de dumbrave,/ Nainte-mi domul cel regal.“
Urmeaz\ explorarea „domului cel regal“,
pustiu [i scufundat în întuneric:
„C\ci pe o insul\ în farmec/ Se-nal]\ negre,
sfinte bol]i/ {i luna murii lungi albe[te,/ Cu umbr\
împle orice col].// M\ urc pe sc\ri, intru-nl\untru,/
T\cere-adânc\ l-al meu pas./ Prin întuneric v\d
înalte/ Chipuri de sfin]i p-iconostas.// Sub bolta
mare doar str\luce/ Un singur sâmbure de foc;/
În dreptul lui s-arat-o cruce/ {i-ntunecime-n
orice loc.// Acum de sus din chor apas\/ Un
cântec trist pe murii reci/ Ca o cer[ire tânguioas\/
Pentru repaosul de veci.“
Fiecare nou vers vizualizeaz\ înc\ o parte
din biserica goal\, încremenit\, vizitat\ de poet
în plin\ noapte. Aceast\ dezv\luire progresiv\
creeaz\ o puternic\ impresie de înaintare a
observatorului în incinta domului. Cu sim]ul lui
plastic remarcabil, Eminescu explic\ modul cum
luna creeaz\... întuneric: „{i luna murii lungi albe[te,/
Cu umbr\ împle orice col]“. „Sonorul“ episodului
este, la rândul lui, impresionant. Se aude un cântec
trist care apas\ zidurile reci, iar acest cântec seam\n\
– urmeaz\ o compara]ie foarte sugestiv\, d\t\toare
de fiori – cu „o cer[ire tânguioas\/ Pentru repaosul
de veci“. Cer[ire tânguioas\! Ce inspirat\ caracterizare
a muzicii care r\sun\ într-o biseric\!
Atmosfera, mistic-terifiant\, este deja
creat\. Sim]im c\ urmeaz\ o revela]ie înfrico[\toare
[i chiar urmeaz\:
„Prin tristul zgomot se arat\,/ Încet, sub
v\l, un chip ca-n somn,/ Cu o f\clie-n mâna-i slab\
–/ În alb\ mantie de Domn.// {i ochii mei în cap
înghea]\/ {i spaima-mi sac\ glasul meu./ Eu îi rup
v\lul de pe fa]\.../ Tresar – încremenesc – sunt eu.“
Strania întâlnire este comentat\ în final,
din afara visului; i se atribuie func]ia unei
premoni]ii:
„De-atunci, ca-n somn eu îmblu ziua/ {i
uit ce spun adeseori;/ {optesc cuvinte ne-n]elese/
{i parc-a[tept ceva – s\ mor?“
Nu era neap\rat nevoie de aceast\ strof\.
Seam\n\ cu o explica]ie dat\ la addenda.
Ne putem întoarce, în schimb, la o defini]ie
poetic\ a visurilor, care precede istorisirea visului:
„A nop]ii minte le scorne[te/ Le spun a
nop]ii negre guri.“
Ideea c\ visurile nu ne apar]in, c\ nu
vin din fiin]a noastr\, este tulbur\toare.

d

*
in seria „declara]iilor de independen]\“
pe care am mai men]ionat-o, ca
posibil capitol al operei poetice
eminesciene, face parte [i scurtul, dar memorabilul
poem Eu nu cred nici în Iehova, 1876, care atrage
imdiat aten]ia prin radicalitate:
„Eu nu cred nici în Iehova,/ Nici în BuddhaSakya-Muni,/ Nici în via]\, nici în moarte,/ Nici
în stingere ca unii.“

vis
*
eu nu cred
nici în
Iehova
*
s\tul
de lucru

Dac\ ar fi spus rezumativ eu nu cred în
nimic, poetul ar fi fost inexpresiv. O enumerare
este întotdeauna mai conving\toare decât un cuvânt
sintetic. Eu nu cred nici în..., nici în... etc., a[a se
transmite cititorului sentimentul nimicului, nu
prin cuvântul nimic. (În textele afirmative se întâmpl\
la fel. La cutremur s-a pr\bu[it totul este, din punct
de vedere literar, mai pu]in dramatic decât s-au
pr\bu[it case, biserici, podurile de peste râuri etc.)
Eminescu nu favorizeaz\ vreo credin]\.
Le consider\ pe toate fic]iuni [i declar\ c\ oricum
toate variantele de adev\r metafizic propuse de
ele îl las\ indiferent:
„Visuri sunt [i unul [-altul,/ {i tot una
mi-este mie/ De-oi tr\i în veci pe lume,/ De-oi
muri în vecinicie.// {i fiindc\ în nimica/ Eu nu
cred – o, da]i-mi pace!/ Fac astfel cum mie-mi
pare/ {i face]i precum v\ place.“
În mod curios, de la acest plan înalt al
gândirii, poetul trece pe nea[teptate la o profesiune
de credin]\ literar\:
„Nu m\-ncânta]i nici cu clasici,/ Nici cu
stil curat [i antic –/ Toate-mi sunt de o potriv\,/
Eu r\mân ce-am fost: – romantic.“
Cel care nu credea în nimic [i r\mânea
indiferent la orice ipotez\ ontic\ se dezv\luie,
dintr-odat\, ca adeptul decis al unui curent literar!
Poate c\ romantic însemna pentru el mult mai
mult decât un mod de a face literatur\. O suprareligie! Oricum, plasarea afirma]iei eu r\mân
ce-am fost: – romantic la sfâr[itul unui poem
brutal-confesiv, ca o rezolu]ie final\, consacr\
apartenen]a lui Eminescu la romantism.

s

Nu este vorba de un moment de
nonconformism sfid\tor, ci de un autoportret
moral, a c\rui principal\ tr\s\tur\ const\ într-o
totala inaderen]\ la concep]iile altora. Eminescu
nu are nevoie de intermediari în în]elegerea
lumii. Stau fa]\ în fa]\ el [i lumea.

*
onetul S\tul de lucru... (scris, probabil,
dup\ 30 martie 1877, ra]ioneaz\
Perpessicius, întrucât ciorna lui
se afl\ pe verso-ul unui flutura[ care anun]\
un concert programat în aceast\ zi) descrie o
stare de spirit mai pu]in obi[nuit\, tr\it\ noaptea
târziu, înainte de culcare:
„S\tul de lucru caut noaptea patul,/ Dar al meu
suflet un drume] se face/ {i pe când trupul doarme-ntins în pace,/ Pe-a tale urme l-au împins p\catul.“
Desprinderea sufletului de trupul greu,
obosit de munc\, [i plecarea lui pe urmele iubitei
constituie un mod original [i emo]ionant de
reprezentare a dragostei care nu poate fi st\vilit\
de nimic, nici de legile fizicii. Poetul nu are nevoie
de neologisme ca s\ comunice ceva atât de subtil.
Recurge la un cuvânt vechi, cunoscut de toat\
lumea: drume]: „al meu suflet un drume] se face“.
În întunericul compact, el o vede dintr-odat\
pe iubit\:
„Ca [i un orb m\ simt în întuneric/ {i
totu[i înainte-mi zi se face.“
Eminescu smulge cuvintelor în]elesuri pe
care nimeni n-ar fi crezut c\ le au. Lumina care ]ine
loc de chip iubitei este o combina]ie „de frumuse]i,
de tain\, cur\]ie“. A[a cum prepar\ pictorul un
verde fraged, de frunzi[ de prim\var\, din culori
cu care aceast\ nuan]\ nu are aparent nicio leg\tur\
(albastru, galben [i alb), a[a compune poetul o
„lumin\ necrezut\“ dintr-o enumerare incongruent\:
frumuse]i, tain\ [i cur\]ie.
Sun\ nea[teptat de sugestiv un cuvânt pe
care azi nu-l mai folosim aproape deloc: cur\]ie.
La fel, în ultima ter]in\ a sonetului atrage
aten]ia modul cum este reconsiderat un substantiv
îngust-specializat, so]ie:
„Din cauza ta, b\laia mea so]ie,/ Cât ziulica
trupu-odihn\ n-are,/ Iar noaptea sufletul în cale
pleac\.“
So]ie nu are aici sensul prozaic de nevast\,
ci acela de partener\, de tovar\[\, de femeie cu
care b\rbatul se înso]e[te r\spunzând unei
chem\ri mai presus de el. Unei chem\ri misterioase,
asem\n\toare cu jocul de for]e gravita]ionale
care provoac\ mareea. 
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r\zvan andrei

R\stignirea de joi dup-amiaz\
Se iau dou\ scânduri –
De fag, de stejar sau de brad –
De care se g\sesc.
Se a[az\ una peste alta.
Perpendicular.
Se dezbrac\ dup\ aceea omul
(A[a cum e el –
Cu grijile lui, cu nenorocirile, cu r\utatea,
Cu sup\r\rile dar, mai ales, cu fericirile lui),
Se bate cu nuiele [i bice aduse din Egipet,
Se tortureaz\ individul pân\-i plesne[te pielea
De pe spate [i pe obraz [i pân\-i d\ sângele la bot,
Se arunc\ peste el o]et [i zeam\ de l\mâie ori helas,
S\-l usture [i sufletul.
Apoi se întinde omul peste cele dou\ scânduri,
I se bat piroane în încheieturile mâinilor
{i în ale picioarelor,
I se pune pe cre[tet coroana de prin] al crea]iei
{i se ridic\ lemnele sus, sus, sus de tot,
Cât s-acopere soarele cu trupul lui spânzurat.
Se vor trimite farisei [i c\rturari s\-l scuipe
{i s\-l ia la mi[to,
Vor veni [i directorii, patronii, [efii de bloc [i consilierii financiari
S\-l împroa[te cu sudalme,
Apoi va fi împuns în coast\ cu o suli]\ din o]el.
Abia atunci scândurile puse una peste alta
Vor deveni cruce.
Atunci abia sângele va uda lemnele
{i ele se vor preschimba în altar.
{i Dumnezeu, în jil]ul S\u din nori,
Va zice mângâindu-[i barba:
„A[a da! Asta zic [i Eu r\stignire!“
Psalm
Corpul meu greu, de bauxit\,
Î[i munce[te sufletul ca pe o vit\.

actualitatea

Metafizic\
Ah, d\-]i jos pantalonii, secund\ care treci!
În curând o s\ se fac\ rece,
O s\-mi înghe]e amintirile
{i filomela o s\ fac\ piruete, mut\,
Pe patinoarul memoriei mele.
Ah, dar mai treci o dat\, secund\ care treci!
Psalm
adun abil sl\nina zilei
dintr-o revist\ deocheat\
[i lucrez la discursul împotriva metodei
ca albinele la îmb\ls\marea
unui [obolan intrat la jecm\nit în stup
p\duchi apocaliptici joac\ darabana
în barba mea de în]elept
iar singur\tatea, singur\tatea
acest bolovan compus din pipote [i inimi macerate
m\-ndoap\ ca pe-o gâsc\ radioacti...
ce aposiopez\ existen]ial\, doamne,
de ca [i cum ]i-ar fi fost ru[ine
c\ m-ai trimis aici, printre ceilal]i,
s\ m\ chior\sc la lumini]ele lucrurilor
[i s\ le [terg irizarea cu zdrean]a
privirii mele 
Laureat al premiului acordat de USR
`n cadrul Concursului „Literatura Tân\r\“,
Neptun, 15 septembrie 2018
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ând Mihaela Buz\rnescu s-a f\cut de râs la US Open, declarându-se
neref\cut\ [i p\r\sind turneul cu dou\ minute înaintea meciului
inaugural, n-am putut s\ trec peste acuza]ia ru[inoas\ care a urmat
gestului ei. Luxemburgheza Mandy Minella, c\reia îi r\pise practic locul la
prestigiosul turneu, a denun]at-o public pe Miki c\, de[i nu se recuperase dup\
accidentarea de la Montréal, s-a înscris la US Open numai pentru a ob]ine
prima de participare, de 27.000 de dolari. Aceasta era socoteala, permis\ îns\
de regulamentul WTA, dar întâmplarea r\mânea ca o pat\ pe cariera româncei
tocmai în cel mai bun sezon al ei, în care adunase deja premii în valoare de
1.004. 234 $! Ajuns\ la 30 de ani, Buz\rnescu câ[tigase pân\ în 2018 doar
380.000 de dolari [i amintesc detaliul pentru a încerca s\ explic cumva gestul ei
jenant [i nesportiv de la New York, motivat de o bagatel\ de 27.000 $. Oricum,
n-am iertat-o atunci, cum n-o fac nici acum, dar am rememorat episodul din
cauz\ c\ în weekend-ul abia încheiat ne-a oferit o decep]ie similar\ Simona Halep
îns\[i! E drept, miza era infinit mai mare, adic\ exact... un milion de dolari, pe
care juc\toarea noastr\, nr.1 mondial în acest moment, îi putea pierde dac\ nu
s-ar fi prezentat la startul turneului de la Beijing, unde triumfase în anul precedent.
Regulamentul WTA prevede c\ o tenismen\ care a încheiat anul anterior
pe primul loc mondial, participând apoi la toate turneele de top (Premier
Mandatory [i Premier 5), indiferent de rezultatele ob]inute la acestea, prime[te
un bonus de 1.000.000 de dolari! Ca s\ încaseze suma, Simona mai avea nevoie
de dou\ competi]ii: la Wuhan [i Beijing, pe care le-a abordat în ciuda accident\rii
la spate, contractat\ la antrenamentul de la primul turneu chinezesc. A intrat
totu[i pe teren, f\cându-se de râs în primul set al meciului cu Cibulkova [i
pierzând în final partida (0-6,5-7). La Bucure[ti, anun]ase c\ nu s-a ref\cut
chiar sut\ la sut\, dovad\ c\ la Beijing a clacat din nou [i tot în primul meci,
disputat în compania tunisiencei Ons Jabeur, locul 113 WTA. Doar 30 de minute
a durat partida [i, dup\ pierderea setului cu 1-6, Simona a abandonat, spre
decep]ia publicului din tribune [i dezam\girea suporterilor de acas\. Chiar
[i a[a, Halep a îndeplinit condi]iile bonusului, asigurându-[i milionul de
dolari de la WTA, dar pe Twitter curg în valuri reac]iile de nemul]umire ale
fanilor români, ca [i ale presei. Ilie N\stase încearc\ s\ o scuze, opinând c\
e posibil ca sponsorii s\ o fi obligat s\ mearg\ la aceste turnee în ciuda
st\rii fizice precare, dar îi recomand\ în acela[i timp s\ ia o pauz\ total\ pân\
la recuperarea deplin\. Va asculta, oare, sfatul lui Ilie? Nu cred [i nici nu se
prea poate, de vreme ce este pasibil\ de o mare amend\ dac\ nu va lua startul
la turneul urm\tor, de la Moscova! De altfel, Simona a [i anun]at c\ va participa,
de duminica viitoare, la turneul rusesc, pe care l-a câ[tigat în 2013,
prezen]a ei fiind obligatorie, întrucât e doua sa competi]ie de categoria Premier
dup\ cea de la Stuttgart [i toate juc\toarele din top 10 trebuie s\ bifeze
dou\ asemenea turnee într-un sezon! Dar cum nici acolo nu conteaz\ rezultatul,
putem presupune c\ românca se va menaja, având în vedere c\ este ultima
întrecere înainte de Turneul Campioanelor, programat între 21 [i 28 octombrie.
Exist\ premisele ca la Singapore Simona s\ fie tot nr.1 mondial, cu 8061 puncte,
urmat\ de Caroline Wozniacki – 5506 puncte [i Angelique Kerber – 5295
puncte. Distan]a e suficient de mare ca juc\toarea noastr\ s\-[i p\streze
suprema]ia, dar, dup\ acest jalnic final de sezon, nu m\ încumet s\ sper c\
Halep va emite preten]ii la Turneul Campioanelor. Sigur, îi doresc
grabnic\ [i deplin\ îns\n\to[ire, dar, nerespectând sfaturile lui Ilie N\stase,
m\ tem mai degrab\ s\ nu se fac\ de râs [i la Singapore, la cap\tul celui
mai bun an al ei, care i-a adus [i mult-a[teptata victorie de la Roland
Garros. An în care Simona a ajuns [i pe locul 7 în clasamentul câ[tigurilor
feminine all-time, cu 27.057. 715 $. Plus... bonusul de la WTA.
În final, nu pot s\ nu v\ întreb: v-a]i da în stamb\ pentru un milion
de dolari? Ar fi culmea s\-mi spune]i c\ nu! 
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unt [i lucruri adev\rate scrise acolo în
c\r]i, dar [i multe prostii. C\ oamenii
care au scris în c\r]ile acelea de istorii
au fost [i ei de un neam sau de altul, de un interes sau
de altul. Unii au ]inut ce neamul lor, al]ii au scris dup\
cum a b\tut vântul vremurilor în care-au tr\it. Ba,
unii [i-au uitat ba[tina [i au pus acolo în c\r]i, pe lâng\
pove[ti adev\rate, o groaz\ de istorii de care te [i miri
de unde le-au scos.
Nea Valer se opre[te un moment din vorba-i
t\r\g\nat\, stins\ mult de cei peste optzeci [i opt
de ani pe care îi poart\ în spate. Prive[te spre cerul
senin de iunie [i-apoi umple cele dou\ p\h\ru]e
cu rachiu de trevere, îndemnându-m\ s\ servesc,
la umbra firav\ a p\rului din curte. Degeaba îi
spun c\ e cam de diminea]\ pentru „servit“, îmi
r\spunde mereu c\ acuma-i acum, c\ mai târziu
to]i r\ii pot bea. A r\mas singur, tu[a An\, nevasta
cu care a tr\it mai aproape [aizeci de ani, murindui de curând, iar copiii-s du[i care-ncotro. Mai
vin în sat când [i când, cu copiii lor, de prin Sibiu,
de prin Bucure[ti, de prin Italia sau Germania.
Dar nu stau decât o zi sau dou\, gust\ din vestitul
rachiu al tat\lui [i bunicului lor [i pleac\ de undeau venit.
{i nea Valer, dup\ ce-[i aprinde cu gesturi
încete un Winchester din pachetul aproape gol,
privindu-m\ ca [i când ar dori s\ spun [i eu ceva
despre p\rerea pe care tocmai [i-a expus-o despre
istorie, continu\ cu aceea[i voce, parc\ [i mai
stins\ dup\ înghi]itura de rachiu [i dup\ primul
fum cu sete mare tras în piept, ca s\-mi aduc\ [i
o seam\ de exemple în sprijinul celor spuse despre
întâmpl\rile lumii de alt\dat\.
Au intrat în sat spre amiaz\, venind dinspre
Crinoch, centrul de comun\ de care ]inea, odat\
cu alte cinci sate, [i satul \sta al nostru, Coiba
de Jos. Sat curat românesc, de vreo 120 de fumuri,
ca [i alte trei sate din comun\, celelalte dou\ fiind
s\se[ti, mai ales în centrul acesteia, loc de târg
mare, cu biseric\ [i cetate cu ziduri de un
metru, p\strând înc\, ici [i colo, urme ale bombardelor
de alt\dat\, turce[ti sau ale unor voievozi sau
principi care [i-au ar\tat puterea în zon\ câteva
secole. Cam a[a stau lucrurile peste tot în podi[ul
ridicat între cele dou\ ape mari, Mure[ul [i Oltul,
în partea cea mai de la sud a ]\rii dintre mun]i,
de-i zice [i azi, ca [i acum o mie de ani,
Transilvania.
De obicei veneau cu trenul pân\ la
Sibiu, ora[ul cel mai apropiat dar [i cel mai
de vaz\ din aceast\ parte a imperiului. Plecau
de la vreo garnizoan\ ardeleneasc\ sau ungureasc\,
ba chiar [i de prin Croa]ia sau Austria, iar la Sibiu
se a[ezau la garnizoana ora[ului, de la marginea
cartierului jozefin [i a p\durii de stejar care
începeau chiar acolo, dincolo de zidurile
ruinate ale vechiului ora[ ro[u, binecunoscut
peste ape [i v\i, peste ora[e [i sate, apoi se r\spândeau
în toat\ regiunea, pe plutoane, înc\rca]i în furgoane.
Iar la centrele de comun\, dup\ ce l\sau în curtea
prim\riei c\ru]ele [i caii, plecau în grupe de câte
trei-patru solda]i prin satele din jur, de obicei un
sergent înso]it de dou\-trei c\tane, formând astfel
o patrul\ chezaro-cr\iasc\ de aducere la oastea cea
mare a împ\ratului de la Viena a tinerilor români
din aceast\ parte îndep\rtat\ a imperiului.
Au intrat în Coiba de Jos pe la amiaz\ pentru
c\ veniser\ pe jos de la Crinoch, cale de câteva ore
de mers. Erau doar trei, un sergent [i dou\ c\tane.
Au ajuns în sat plini de praf [i asuda]i, soarele de
mai arzându-i tare în miezul zilei, pe drumul [erpuind
printre haturi [i câmpuri înc\rcate de cucuruz,
grâu [i orz, peste apa Gârboavei [i la marginea
seli[tei de-i zice Pustia. Ciudat nume, spune oricine
trece pe acolo, curiozitatea f\cându-i pe to]i s\
întrebe, imediat ce ajung în satul ascuns sub coasta
asta prelung\ acoperit\ de p\dure de goruni b\trâni,
de unde acel nume cu straniu în]eles. Li se r\spunde,
[i eu de atâtea ori am explicat la mult\ lume venit\
prin p\r]ile noastre, c\ acolo, în Pustia, locuiser\
românii care mai târziu s-au mutat undeva mai
la nord, de nevoie, adic\ mai la deal, în Coiba de
Sus. C\ de aceea îi [i zice Pustia, c\ acolo a fost odat\
a[ezare de oameni, înc\ din cele mai vechi vremuri,
mai mereu plugurile sco]ând la arat cioburi [i tot
felul de alte r\m\[ite, ba chiar, odat\, o hârc\ de
om, dar într-o iarn\, de cârnelegi, cu vreo patru
sute de ani înainte de vremea de care povestim noi
acum aici, sa[ii din Crinoch, be]i [i pu[i pe rele,
au dat foc satului, de oamenii aceia, cei care au
sc\pat din focul cel mare, au fugit cu ce aveau pe ei
la locul unde aveau s\la[e de animale, spre dealurile
mari [i p\duroase, nep\trunse de om la vremea
aceea, de la Cetatea din P\dure. Iar de acolo, [i mai
la deal, roi]i în satul cel nou. Astfel de conflicte au
fost multe între cele dou\ na]ii ale locului, n\scute,
a[a cum cei mai mul]i zic, de extinderea peste tot
pe unde se putea a sa[ilor, sprijini]i de regii [i

împ\ra]ii nem]i [i unguri, cu hârtii pecetluite [i
arme, cu primari [i c\tane împ\r\te[ti. Nu-i vorb\,
nici românii nu s-au l\sat mai prejos, dar le-a fost
greu s\ fac\ fa]\ sa[ilor, ace[tia având, în fiecare
sat, ale[i dintre ai lor care, la vreme de primejdie,
cu suli]\ [i cal [i sabie se al\turau oastei transilvane,
a[a cum era l\sat prin în]elegeri cu principi [i
regi înc\ de când au venit pe aceste meleaguri
binecuvântate de Dumnezeu. C\ românii nu se
l\saser\ mai prejos, numai c\ într-un fel deosebit,
o arat\ o legend\ tot veche de-a noastr\, chiar despre
Crinoch, centrul de putere al nem]ilor din
aceast\ parte de lume.
Vocea lui nea Valer parc\ s-a stins de tot,
iar propozi]iile abia ies din gura-i adunat\
pung\ [i în care mai stau toci]i doar vreo câ]iva
din]i îng\lbeni]i de tutun. Face o pauz\ mai lung\
decât de obicei, ca s\-[i recapete r\suflarea cuvintelor,
spunându-mi, tot t\r\g\nat [i parc\ dintr-un afund
de pr\pastie, c\ asta e, la anii lui, c\ doar n-o fi el
ve[nic pe p\mânt, c\ nu mai are mult [i se va duce
cuminte lîng\ Ana lui.
Se zice c\, dup\ b\t\lia de la {elimb\r [i
moartea princepelui Andrei Bathory, t\iat de du[manii

Dar vezi, nici o[tenii lui Mihai nu erau pro[ti, au aflat
de poveste, c\utau prin toate casele, îi scoteau pe to]i
locuitorii afar\ [i îi puneau s\ spun\ române[te
„Cucuruz de brad, cu curul lâng\ gard, Mihai Vod\
taie capul“. {i uite-a[a i-au prins pe cei care erau
ascun[i între români, de n-au sc\pat, se zice, nici
m\car unul de pr\sil\. Degeaba au sc\pat acei dou\zeci
din lupt\, c\ n-au sc\pat de mânia lui Vod\.
Felul lui nea Valer de a povesti lucruri de
alt\dat\ sau din prezent îl cam [tiu, face ocol dup\
ocol, amân\ mereu povestea pe care de fapt vrea
s-o spun\, în]elesul fiind acela c\ nu se poate spune
o poveste adev\rat\ doar a[a, ca un banc bun,
lucrurile se leag\ între ele, te [i miri de multe ori
cât de bine sau de frumos se leag\, a[a c\ totul
trebuie luat cu încetul, de-a fir a p\r. {i cât\
vreme nea Valer tace [i î[i aprinde înc\ un Winchester,
acolo sub p\rul dintr-o latur\ a cur]ii sale din Coiba
de Jos, sub cerul curat ca lacrima de iunie, ne trezim
c\ intr\ pe poart\ nea Ilie, v\ru] de-al lui nea Valer,
mai la nou\zeci [i el. {i-n timp ce nea Ilie se a[eaz\
[i el lâng\ noi acolo sub p\r, nea Valer se îndreapt\
greu din [ale spre buc\t\ria de var\ s\-i aduc\ noului
venit p\h\ru]ul cuvenit.

 Ioan Radu V\c\rescu

o recrutare de
alt\dat\
s\i de moarte, secuii, la marginea p\durii aflate nu
departe de locurile de care povestim noi aici, r\m\[i]ele
oastei ardelene, aceasta lovit\ crunt de oastea lui
Mihai Viteazul, apucaser\ drumuri l\turalnice spre
locuri ferite sau, acei o[teni veni]i la ordin din satele
s\se[ti, spre satele lor de ba[tin\, departe de r\zbunarea
[tiut cumplit\ a domnlui valah. Din Crinoch se
zice c\ s-au dus la oastea lui Bathory, dup\ în]elegerile
vechi avute cu principii Ardealului, o ceat\ de vreo
dou\zeci de sa[i, pedestra[i arma]i gata de lupt\.
{i se mai zice c\ nici unul dintre ace[tia n-a c\zut
mort sau r\nit pe coastele {elimb\rului sau în apa
lenevit\ ca la [es a Sevi[ului. Ori c\ n-au intrat în
lupt\, ori c\ erau viteji neînfrîn]i nevoie mare, ori
s-au ascuns te miri pe unde, prin p\durea {opa
sau pe sub râpele ro[ii t\iate de ap\ în susul rîului,
c\tre Cisn\dia zis\ de nem]i Heltau, nimeni nu
[tie cum de-au sc\pat nev\t\ma]i to]i în p\r. Iar dup\
lupt\, pe când Mihai Viteazul era întâmpinat la por]ile
deschise ale Sibiului de mai marii ora[ului, r\m\[i]ele
oastei ardelene, între care [i cetele venite de prin
sate, se-mpr\[tiau care-ncotro. A[a [i sa[ii din Crinoch,
numai c\ Mihai, dup\ ce s-au lini[tit un pic apele,
dar nu tocmai deplin, [i cunoscut\-i fiind domnului
valah crunta pedeaps\ c\tre du[mani, a trimis cete
de c\l\ra[i prin toate satele care trimiseser\ o[teni
în slujba lui Bathory. {i vreo cîteva zile întregi au
b\tut drumurile [i satele acei o[teni ai lui vod\, [i nu
de oricare, ci români de sub munte, înarma]i cu
arcuri [i s\ge]i [i cu hangere turce[ti [i sârbi de-ai
c\pitanului de-i zicea Baba Novac. {i pe unde ajungeau,
având ei numele acelor sc\pa]i din lupt\ [i ascun[i
pe la casele lor, numai c\ îi prindeau [i mintena[i îi
[i puneau în furci. {i a[a îi plimbau prin tot satul [i
dup\ aia îi scurtau de cap f\r\ mil\. Vestea s-a dus
repede prin toate satele de primprejur, iar mul]i
dintre cei care se [tiau a fi c\uta]i, neapucând nici
m\car s\ fug\ prin p\duri, s-au ascuns pe la românii
din satele lor sau din satele române[ti din jur. A[a
[i cei din Crinochul nostru. S-au îmbr\cat române[te
[i s-au a[ezat, cu voia s\tenilor, pe la casele acestora.

Am îmb\trânit cumsecade, dom profesor,
ce s\-i faci, n-ai ce-i face, cu to]ii îmb\trânim
[i-apoi ne ducem în lumea cea f\r\ de durere, sub
dou\ palme de p\mânt [i una de iarb\. Uite c\ [i
eu [i v\ru]ul Valer am r\mas singuri, c\ [i M\ria
mea s-a dus, toamna trecut\. {i-acum suntem
ca acuma aproape un veac, ficiori.
Nea Ilie nu e un povestitor de for]\, ca
Nea Valer, e mai scump la vorb\, mai filosof a[azicând. A fost cantor la biseric\ toat\ via]a, ba,
câteodat\, a f\cut [i pe clopotarul [i chiar pe
popa, c\ nu era s\ r\mân\ omul afar\ [i nu, a[a
cum e datul, sub palmele acelea de p\mânt [i de
iarb\. C\ au fost vremuri [i vremuri în satul
Coiba de Jos, [i mai bune [i mai rele [i mai nebune,
ca, de exemplu, pe vremea lui Ceau[escu, când popa
Romi, trimis de mai marii bisericii de la Sibiu s\
preo]easc\ în sat, dac\ apuca întâi pe la Turn sau
la Bolta, crâ[me vestite în ora[ la acea vreme, uita
s\ mai vin\ la slujb\, fie c\ era îngrop\ciune, nunt\
sau botez. {i ce s\ fac\ atunci s\rmanii oameni?
Ilie, m\i v\ru], uite c\ vreau s\-i povestesc
oaspetelui \sta al nostru cum st\ treaba cu monumentul
din Dealul cu Pini, c\ acolo pe piatra aia nu se mai
cunoa[te nimic din înscris. C\ i-am spus de mai
multe ori primarului din Crinoch s\ repare monumentul,
c\-i p\cat. Noi aici în Coiba de Jos n-avem primar,
suntem sat ca vai de capul lui, de parc\ s-au întors
r\ut\]ile de alt\dat\, primarul e la Crinoch. Poate
c\ nu [tie c\ s\ fac\, poate c\ nu are tragere de inim\,
nu [tiu. Dumnealui nu [tie cum era cu recrut\rile
de alt\dat\, e prea tân\r, noi [tim de la ta]ii no[tri,
care au prins acele triste vremuri de dinainte de
prima b\taie mondial\. Îmi povestea tata c\
odat\, s\ fi fost prin nou\ sute pai[pe, începuse
r\zboiul, i-au chemat la recrutare pe el [i pe frates\u, feciori de nou\sprezece ani pe atunci, nimeni
altul decât t\tânele lui v\ru]u Ilie, [i s-au dus, de
voie, de nevoie, la Sibiu. Unche[ul Gheorghe nu era
deloc de a[a ceva, c\ era mai scurt de un um\r, dup\
ce-a c\zut din car pe vremea când era copil. Iar tata

c\ el le [tie bine, lucrurile astea, c\ a fost osta[
vreme de cinci ani în armat\ în p\r]ile ungure[ti.
{i cum zvonurile umblau de toate felurile la
acea vreme, diminea]a primarul [i cu cei ai Lavului
[i cu al]i oameni din sat, de au fost acolo [i ta]ii
no[tri, c\ de la ei [tim toate lucrurile acestea, au
luat-o la deal spre p\dure s\ afle ce [i cum. {i chiar
la marginea p\durii, aproape de coama dealului,
au g\sit p\mântul proasp\t r\scolit pe o bucat\
de un metru [i jum\tate, [i vreo câteva cr\ci uscate
puse deasupra. Au r\scolit p\mântul [i, la doar
o jum\tate de metru adâncime l-au g\sit pe Vasilic\
a Lavului, îmbr\cat în cojocelul de lân\, cu mâinile
adunate la piept [i genunchii aduna]i, împu[cat
cu un glon] în inim\. L-au scos din groapa aia
m\runt\, l-au suit mai sus, pe creasta dealului [i
l-au îngropat acolo, cre[tine[te. Au pus o cruce
simpl\ de lemn, doar cu numele b\iatului înscris\
pe aceasta. Mai mul]i ani a stat crucea în b\taia
vântului [i-a z\pezii, pân\ dup\ nou\sute [i
optsprezece, când ai Lavului [i cu al]ii din sat au
pus o cruce mare de piatr\, cu inscrip]ie, în amintirea
copilului lor îngropat acolo.
Nea Valer înc\ r\sufl\, dar cu mare,
mare greutate. Stingem cu înc\ un pahar de vin
[i t\cem to]i trei o vreme mai îndelungat\. E dup\amiaz\ deja, umbra p\rului e tot mai lung\, t\cerea
deasupra satului Coiba de Jos tot mai deplin\.
{i nea Valer deschide vorba iar\[i, t\r\g\nat [i cu
pauze dese.
La vremea aceea, când cu recrut\rile din
satele române[ti, c\ dintre nem]i nu era vorb\,
cum c\ acolo erau b\ie]i pu]ini, câte un copil, cel
mult doi de familie, c\ nem]ii n-au f\cut copii mul]i
niciodat\, ca s\ nu împart\ averea, împ\ratul cam
ajunsese la fundul sacului cu averea imperiului,
era greu de între]inut ditamai armata. {i s-a ajuns
la un lucru de neînchipuit, adic\ ei recrutau tineri
de peste tot, cei care recrutau î[i f\ceau treaba,
mergeau cu listele la st\pânire [i ar\tau c\ au f\cut
num\rul cerut de încorpor\ri, dar st\pânirea nu
mai avea banii s\-i [i între]in\ în armat\ pe
cei recruta]i. Acuma, ori c\ erau prea
mul]i ofi]eri, care aveau nevoie de între]inere
înalt\, ori c\ era vorba de armament sau de caz\rmi,
cam a[a s-a ajuns, s\ se recruteze tineri [i apoi
doar o parte din ei s\ fie b\ga]i în oaste. Ordinul
era ordin, fiecare dintre trupele trimise s\
recruteze trebuia s\-[i fac\ num\rul cerut,
chit c\ era sau nu era nevoie de osta[i sau c\
ace[tia puteau fi sau nu men]inu]i în armat\.
Ciulesc urechile mari, mari de tot, nu
doar ca s\ aud cumsecade ceea ce spune mai
departe nea Valer, cu vocea din ce în ce mai r\gu[it\,
dar [i atent la noua întors\tur\ pe care istorisirea
acestuia tinde s-o ia. Aprind [i eu un Winchester
[i dau din cap cum c\, nea Valere, ceea ce spui
dumneata acuma pare cumva de domeniul cel mai
straniu posibil.
Ap\i, a[a s-o întâmplat, minuni mari la
vremea aceea, [i acuma nu mai [tie nimeni de
astfel de lucruri, înt\re[te de la locul lui nea Ilie.
Întrebarea tuturor era, pe atunci, ce se
întâmpl\ cu aceia care fuseser\ recruta]i dar nu
mai aveau loc în oastea cea mare de la Viena. Erau
tot feluri de zvonuri, c\ îi las\ te miri pe unde prin
ora[e, de ajung bagabon]i, c\ îi duc la munc\, la
fortifica]ii, c\ una, c\ alta. Poate c\ se întâmpla [i
a[a, dar mai ales un num\r dintre cei recruta]i
erau împu[ca]i imediat dup\ ce plecau din satele
lor [i îngropa]i pe loc, sau chiar l\sa]i prad\ fiarelor,
în p\dure sau pe câmp.
Vocea lui nea Valer s-a stins de tot. Nu [tiu
dac\ a mai povestit cuiva istoria asta cu recrutarea,
dar parc\ î[i d\ acum [i ultima suflare din
inim\ [i din pl\mâni. Ba, parc\ [i ochii îi mijesc
o lacrim\ uscat\, iar privirea i se ridic\ peste
acoperi[ul casei, spre cerul perfect albastru.
Urc\m, eu în urm\, nea Ilie înaintea
mea, pe c\rarea din susul satului, spre Dealul cu
Pini. Nea Ilie e înc\ sprinten, abia m\ ]in dup\ el.
Nea Valer nici vorb\ s\ mai poat\ face un astfel
de drum. Ajungem chiar sus, pe creasta alungit\
a Dealului cu Pini, la micul monument ridicat în
amintirea lui Vasilic\ a Lavului, recrutat [i împu[cat
de c\tanele împ\r\te[ti în prim\vara târzie a
anului 1899. Nu se mai vede aproape nimic din
înscrisul de pe crucea de piatr\, chiar [i anul mor]ii
e greu de citit. Ne a[ez\m acolo în iarba înalt\,
necosit\, cu bra]ele sprijinite de genunchi, aprind
o ]igar\ [i trag cu sete, ca [i când ar trage un fum,
odat\ cu mine, [i nea Valer. În lini[tea lungului
amurg nu se aud decât cânt\rile greierilor [i vântul
u[or prin iarb\ [i prin coroanele gorunilor [i pinilor
de pe coam\, sub cer, deasupra satului. {i-l aud
pe nea Ilie, cu vocea sa puternic\ de cantor, cum
îmi spune, asta este, n-ai ce-i face, nici piatra
nu-i ve[nic\, ve[nice-s doar iarba [i vântul ce-i
tremur\ fiin]a [i îi ridic\ mireasma. 
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b\iat atât de frumos, iar una dintre c\tane ar fi
completat, legadu-l la mâini pe Vasilic\ a Lavului,
frumos, dar prost. Shon und dumm. {i au ie[it pe
poart\, au luat-o în susul satului [i du[i au fost.
Oamenii au crezut c\ merg pe-acolo, peste deal [i
nu pe drumul obi[nuit c\tre Crinoch, pentru c\
erau în întârziere [i vroiau s\ scurteze drumul.
E vorba de c\rarea care iese din sat peste Dealul
Fusului, prin b\rcul C\rpini[ului [i Dealul cu Pini,
[i care apoi cote[te c\tre r\s\rit, c\tre Crinoch.
Iar în capul satului, ai lui Vasilic\, aflând ce se
întâmpl\, abia au apucat s\-i dea din mers o traist\
ce ceva merinde [i un cojocel de miel, [i-i ]in\
noaptea de cald, dar n-au apucat nici m\car s\-l
strâng\ odat\ în bra]e.
Nea Valer tace brusc iar nea Ilie nici pomeneal\
s\ scoat\ vreun cuvânt. Tac [i eu cum am f\cut
toat\ ziua, Doamne fere[te s\ deschid cumva gura.
Soarele-i chiar la amiaz\, arde [i iar arde, iar peste
sat e o t\cere de moarte. {i ca s\ ne osp\t\m [i
s\ ne r\corim, ba, [i ca s\ mai fac\ o pauz\ de voce,
nea Valer n-aduce [i ne pune pe mas\ câteva
felii de pâine, ni[te brânz\ de burduf, o ceap\ ro[ie
[i c\teva feliu]e de sl\nin\ s\rat\ [i afumat\,
dar [i un c\nceu de vin alb, guteder ca aurul. Lu\m
[i îmbuc\m cu fereal\ [i bem cu înghi]ituri mici
din vinul r\coros, cu gândul la Vasilic\ a Lavului,
dus legat de c\tane la oastea de alt\dat\ a împ\ratului.
Era aproape noapte când un om din sat,
unul însurat la noi, venit din Coiba de Sus, a b\tut
la geamul primarului. {i când acesta a întrebat
care-i treaba, omul acela i-a spus c\, venind el
c\tre sear\ pe drumul cel scurt de peste deal de la
Crinoch, unde a fost dus cu treburi, a auzit un foc
de arm\ undeva la marginea p\durii C\rpini[ului.
{i c\ nu [tie ce s\ fi fost, dar n-a fost foc de arm\
de v\n\toare, ci zgomot de carabin\ sold\]easc\,
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[a c\, stând c\tanele \lea acolo la
prim\rie, au a[teptat cam degeaba,
c\, vezi, n-a venit nimeni câteva ore
bune. {i s-au pus apoi cele trei c\tane, acolo în
curtea prim\riei, de-au mâncat ce aveau la ei [i
au golit un c\nceu de vin primit de la primar. {i
cum st\teau ei acolo la umbr\, a intrat pe
porti]\ feciorul cel mic al lui Ion al Lavului, Vasilic\,
ce era cam de optsprezece ani. Avea treaba cu
primarul, c\ b\iatul mai ajuta la [coal\ [i la c\min,
erau o familie mai s\rac\ [i cu p\mânt mai deloc,
lucrau [i ei care pe unde puteau, dar altfel oameni
cumsecade, muncitori, binevoitori. Atâta le-a
trebuit c\tanelor aflate în curte, c\ l-au [i legat cu
mâinile la spate [i l-au a[ezat pe b\iat acolo jos în
curtea prim\riei, rezemat de zidul casei. N-avea
nimeni nimic de zis [i de f\cut, nici primarul, nici
altcineva. Ba, Ionu Cupului le-a mai adus un c\nceu
de vin, iar c\tanele beau [i râdeau [i vorbeau între
ei nem]e[te. Sergentul [tia bini[or române[te,
pesemne c\ era de pe undeva din Ardeal dintre
români, dar ceila]i doi vorbeau între ei ungure[te
iar cu sergentul nem]e[te. Iar Vasilic\, s\racul,

st\tea legat acolo la zid, în soare. {i era un b\iat
frumos ca o cadr\, cum se zice, cu un p\r negru
[i des [i cu ochi alba[tri [i senini cum îi cerul
\sta înalt de iunie de acuma.
Neam de oameni frumo[i, da, înt\re[te nea
Ilie cu vocea lui cântat\, de cantor bun [i b\trân.
Dar ce s\ vezi, la un moment dat sergentul
îl cheam\ pe Vasilic\ s\ se ridice de-acolo [i s\
vin\ s\-i dea o sarcin\ important\. {i numai c\
sergentul îi dezleag\ mâinile, îi d\ câ]iva
crei]ari [i-l trimite la crâ[m\ s\ le cumpere tutun.
{i se uita la b\iat cumva cu în]eles, cumva înce]o[at,
poate [i din cauza vinului bun. Iar fa]a primarului,
care era [i el acolo, parc\ a început a se însenina
oarecum. {i s-a dus Vasilic\, s-a dus la crâ[m\
s\ cumpere tutun, în timp ce c\tanele împ\r\te[ti
beau în continuare vin [i nu se mai opreau din râs
[i din vorbit [i din gesticulat. Erau cam la ultimul
pahar, se f\cuse dup\-amiaza târziu [i se preg\teau
s\ se întoarc\ la Crinoch. Dar ochii mari de tot au
f\cut când Vasilic\ [i-a f\cut apari]ia pe porti]\,
dup\ vreo jum\tate de ceas, cu punga de tutun în
mân\. {i numai c\ atunci ar fi zis sergentul, luând
punga de tutun din mâna b\iatului, p\cat de un

proz\

P\tru, nici el, Dumnezeu s\-l odihneasc\, nu era
prea cumsecade, c\ nu vedea bine cu un ochi, din
na[tere, dar nimeni n-a ]inut cont de asta, nici
mai târziu românii care l-au luat în armat\ [i a ajuns
pân\ la Stalingrad. {i s-au dus la Sibiu [i acolo la
garnizoan\ i-au aliniat pe mai mul]i [i numai c\
însu[i împ\ratul Franz Iosif a venit s\-i vad\ la fa]\.
{i dup\ ce împ\ratul s-a uitat la ei [i s-a tot uitat, a
zis, m\i b\ie]i, ap\i eu cu voi pierd r\zboiul.
Ap\i, a[a o [i fost, vere Valer.
Vocea lui nea Ilie e sonor\ ca de stentor,
nu degeaba a fost cantor toat\ via]a, [i înc\ mai
e. {i cum am mai golit noi un rând de p\h\ru]e
împlinite cu licoarea cea cu arom\ de vinars, numai
c\ nea Valer le umple din nou, cum ar veni, în
amintirea ta]ilor lor, acum la loc ferit amândoi,
în cimitirul de sub coast\.
{i cum ziceam, au intrat în sat pe la amiaz\,
pe ar[i]\ mare, [i s-au oprit taman la prim\rie, unde
au cerut ap\ rece. C\ la acea vreme, noi aici în Coiba
de Jos aveam primar, ales de oameni dintre frunta[ii
satului, [i recunoscut apoi de \ia mai mari din
Crinoch. {i s-au r\corit ei ce s-au r\corit, iar în
vremea asta s-a dus vestea prin tot satul c\ au
venit c\tane imperiale s\ recruteze la oaste, cu
anasâna, tineri români din sat. Când se întâmpla
asta, poate c\ o dat\ pe an, sau chiar de dou\ ori,
oamenii aflau iar tinerii [tiu]i se f\ceau nev\zu]i în
p\dure ori pe la s\la[ele de animale ascunse departe
de vederea st\pânirii, c\tre coastele [i b\rcurile
Movilelor ori ale C\rpini[ului [i Reciului. Nu-i vorb\,
unii nu aflau, sau nu le p\sa, [i erau prin[i cu arcanul
[i du[i la Crinoch pe jos, lega]i [i cu pu[ca a]intit\
asupra lor, [i de acolo la oaste la Sibiu [i prin alte
p\r]i ale imperiului. Mul]i au fost du[i în felul
\sta, unii nu s-au mai întors niciodat\, [i-au l\sat
oasele te miri pe unde de-a lungul [i de-a latul, din
Italia [i pân\ în Gali]ia [i din p\mânturile nem]e[ti
pân\ în Croa]ia [i-n Her]egovina. Unii, pu]ini, s-au
întors, dup\ [apte sau chiar zece ani de slujb\ la
împ\ratul, [i apoi ce povesteau acei oamenii numai
s\ te ]ii. Unul sau doi de-ai no[tri au ajuns chiar
sergen]i, n-au venit cu mâna goal\, au avut destul
s\-[i ia o sfoar\ de p\mânt, dar cei mai mul]i nu
s-au ales cu nimic, ba, au ajuns acas\ f\r\ o mân\
sau f\r\ un picior, sau orbi de amândoi ochii, de
ai lor au avut [i mai mult de tras cu ei. A[a c\ aproape
toat\ feciorimea din acea vreme se ascundea de
recrutare ca de dracul, preferau s\r\cia lucie de-acas\
decât s\-i m\nânce turtoiul împ\ratului departe de
cas\ [i-n pericol de-a ajunge pe vreun front de b\taie.
{i, cum zic, dup\ ce s-au r\corit cu ap\ rece din
fântâna din curtea prim\riei, l-au pus pe primar,
parc\ pe-atunci era unul dintre ai Apolzenilor, familie
de vaz\ în sat, neamuri cu noi, parc\ Ionu Cupului
s\ fi fost, s\ cheme dobarul satului [i acesta s\
bat\ în lung [i-n lat cum c\ to]i feciorii cu etatea
de la optsprezece la dou\zeci [i cinci de ani s\ se
prezinte la prim\rie, [i s\-[i aduc\ merinde ca pentru
dou\ zile, înc\l]\ri bune [i h\ineturi la schimb, c\
pleac\ la oastea cea mare a împ\ratului de la Viena.
Parc\ dobar era pe-atunci Gheorghi]\ a
Fedele[lui din capul satului, vere Valer, îl [tim bine
de copii, c\ mai jum\tate de veac a fost dobar,
de pe-atunci de la sfâr[itul secolului, de când e
povestea asta pe care-o spui acum, [i mult dup\
aia, dup\ Unire zic, pân\ spre al doilea r\zboi,
când era cam de etatea noastr\ de acum.
Nea Valer tace dar d\ aprobator din cap,
ca [i cum ar spune, a[a-i vere Ilie, a[a-i, vocea parc\
i s-a dus de tot, face pauz\ dup\ pauz\ ca s\ [i-o
recapete cât de cât [i s\ încheie istorisirea. Îl privesc
[i-l ascult de fiecare dat\ de parc\ atunci l-a[ vedea
[i asculta pentru prima dat\, nu [tiu niciodat\
ce urmeaz\, surpriza e garantat\.
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Altfel
Invita]i din 20 de ]\ri de pe cinci continente (Argentina, Austria,
Belgia, China, Fran]a, Germania, Hong Kong, Israel, Italia, Marea Britanie,
Mozambic, Polonia, Portugalia, România, Spania, SUA, Suedia, Tunisia,
Turcia, Vietnam) vor aduce în edi]ia cu num\rul XI a Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân\r Ia[i formule inedite de
artele spectacolului, dezvoltând creativ o sfer\ a esteticului unde inova]ia
nu are m\rginiri. Companii de stat cu tradi]ie istoric\ (Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ Sibiu, Teatrul Tineretului Piatra Neam], Odeon Bucure[ti,
Teatrul Na]ional „Marin Sorescu“ Craiova, Teatrul Clasic „Ioan Slavici“
Arad, Teatrul Luceaf\rul Ia[i etc.) [i independente (AU|LEU Timi[oara,
Reactor de crea]ie [i experiment Cluj, Giuvlipen, Unteatru, Petec, programul
de arte performative de la MNAC, Asocia]ia Art No More Bucure[ti etc.),
realizatori de renume (Gianina C\rbunariu, Bobi Pricop, Alexandru
Dabija, Ada Milea, Vava {tef\nescu, Alexandra Badea, David Schwartz,
Szabo K. Istvan, Bobo Burl\cianu, Bobi Dumitra[, Cari Tibor, Catinca

Dr\g\nescu, Alina Herescu, Eduard Gabia etc.), nume grele din teatrul
românesc (Marcel Iure[, Florin Piersic Jr., Dorina Laz\r, Pavel Barto[,
Claudiu Bleon] etc.), [i arti[ti emergen]i (Ozana Nicolau, Alex {tef\nescu,
Cristina Lilienfeld etc.), expozi]ii, reziden]e dramaturgice (Mihai Ignat,
Selma Drago[, Andrei Ursu), editare [i prezentare de carte, ateliere, toate
construiesc un program bogat [i divers ce (re)îndreapt\ spre arta scenic\
aten]ia unui public curios, deschis, care [tie cum s\-[i valorifice componenta
tân\r\ a propriei personalit\]i. Multe companii str\ine sunt pentru prima
oar\ în România, exclusiv la FITPTI, un eveniment declarat de Asocia]ia
European\ a Festivalurilor de la Bruxelles „festival remarcabil“, altele
revin cu propuneri inedite. Teatru participativ, incluziv, teatru dans,
storytelling, marionete vietnameze pe ap\, marionete chineze[ti, karagöz,
ciclofonii, fotbal transformat în spectacol, contorsionism, teatru rom
feminist, atelier de blogging [i multe altele deschid por]i imaginare c\tre
lumi fic]ionale altfel. Demonstrând puterea creativit\]ii artistice [i nevoia
de socializare prin cultur\.


Olti]a Cîntec, director artistic
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apropieri de marius mihe]
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autodenun]uri
[i alte vicii

comentarii critice

con]inut asem\n\tor, în sensul aspectului eterogen.
n imens serviciu face Radu Cosa[u
Cel mai apropiat mi se pare Cosa[u în scrierile
în Anti-damblale viitorilor cercet\tori.
de acest fel de Constantin }oiu, cel din Memorii
La fel se întâmpl\ în toate c\r]ile lui.
din când în când. Autorul C\derii în lume nu g\sise
D\ din cas\, spune ce-l mul]ume[te [i cum dispre]uie[te,
face liste cu tot felul de aprecieri [i chestiuni iritante.
alt\ conven]ie pentru textele sale. În schimb, Radu
Omul scrie ca într-un oracol, [tiind bine c\ cititorul
Cosa[u nu-[i bate capul niciodat\ naratologic.
îi cunoa[te p\catul de-a spune pu]in în via]a de
Conceptele lui se manifest\ doar ideologic. Nu ve]i
zi cu zi [i de-a se m\rturisi total în scris. Î[i exaspereaz\
g\si la niciun scriitor din genera]ia lui dup\ 1989
pân\ [i bunica cea mai tân\r\, de 81 de ani, sup\rat\
o dezinvoltur\ ideologic\ ce pare adeseori rupt\
c\ nepotul nu schimb\ numele reale în c\r]i.
dintr-o euforie mai mare. Aproape c\ e rutin\ în
Publicistica lui Radu Cosa[u e un fel de-a se juca
textele lui s\ cite[ti despre „adev\rul integral“ [i
serios. Deopotriv\ felii din biografia unui mucalit
lipsa de educa]ie de-a stânga sau de-a dreapta.
de soi cu nostalgii existen]ialiste [i schi]e caragialiene.
Chiar dac\, s\ fim drep]i, nu apas\ pedala de
Turn de veghe social\ [i carnavalesc minimalist.
accelera]ie pân\ la cap\t. Nici nu prea are cum, de
Îns\, pentru cititorii fideli, sinceritatea e
vreme ce se împarte între Partidul Bunei Dispozi]ii
deja marc\ înregistrat\. De aceea, când e cazul, î[i
[i cel al Relei Dispozi]ii (În Partidele parlamentului
toarn\ cenu[\-n cap, închide ochii [i se las\
meu personal).
admonestat în pia]a public\, nu r\st\lm\ce[te
De bun\ seam\ c\ textele lui Radu Cosa[u
etape din biografie ce pot fi suspectate de oportunism,
din Anti-damblale unesc, indiferent de perspectiv\,
nici nu las\ pe dinafar\ [ansele unei vie]i dedicate
un singur lucru: memoria. N\stru[nicul cuvânt cu
scrisului. Cu precizarea c\ un singur competitor
origini turce[ti preluat de la Caragiale are la Radu
ar fi putut deturna omul de la scris: muzica.
Cosa[u rezonan]e polivalente. Citim texte cu titluri
Melomanul Radu Cosa[u reu[e[te întotdeauna
ademenitoare gândite dinspre am\nunt [i nuan]\.
mariaje fericite cu scrisul, dar viseaz\, mai mult
A[adar, îi d\ dreptate lui Malraux care spunea c\
sau mai pu]in în secret, s\ scrie f\r\ cuvinte, ca
dureaz\ 60 de ani pân\ devii om. Se consider\ „un
al]i compozitori celebri. Probabil c\, într-un viitor
ipohondru moral, speriat de orice junghi al vanit\]ilor,
nu foarte îndep\rtat, el ar putea fi primul
de orice hemoragie a remu[c\rilor, m-am temut
scriitor conectat de bun\voie în matrix.
mai ales de dambla – damblaua megalomaniei“
Ca to]i [aizeci[tii, Radu Cosa[u înregistreaz\
(Visuri desfrânate de m\rire [i mirare). Senza]ia,
vocea str\zii prin filtrul c\r]ilor. Fapt e c\ motoul
cum aminteam, este c\ Radu Cosa[u nu uit\ nimic
acestui volum e decupat din zicerea unui taximetrist:
esen]ial, martor fidel în preajma evenimentelor,
„Mintea e o boal\ a omului“ – care sun\, pentru cei
specializat în ideologii pe care le trateaz\ aproape
cople[i]i de solemnitate, asemeni unui extras din
chimic, cu analize [i biografeme microscopice.
Pe de alt\ parte, pentru cei aten]i la lirismul
Pateric. Fire[te c\ Radu Cosa[u evit\ axiomele. Pentru
frazelor, el r\mâne un sensibil care-[i ad\poste[te
el, impactul valorizeaz\ un text; iar mai mult decât
nostalgia într-un fel de agonie a detaliilor. În sensul
orice – zeflemeaua cu poten]ial de catapultare. Un
c\ e limpede ce-l d\ peste cap, nu [i ce conserv\
hâtru antrenat la folclorul urban, ratând
sensul nevindecat sentimental. Umorile lui
cariera de muzician [i pe cea de regizor,
cedeaz\ în fa]a umorului, iar cinismul, când
Radu Cosa[u scrie cu sentimentul c\ e,
se coaguleaz\, va fi abandonat sau topit în
simplu, „str\b\tut de fraze“. Colocvial,
pledoarii livre[ti [i fic]iuni autobiografice. E
dubitativ superior, demonizat de bun\convins chiar c\ „nenorocita mea toleran]\
dispozi]ie. Un poet sub acoperire, el a [tiut
– mândrie a antimaniheismului! – îmi este,
mereu c\ sobrietatea se pl\te[te mult prea
[i aici, fatal\ [i o s\ m\ bage în mormânt“ (Pe
greu în conservarea pozei sociale. Ceea ce
el, se cuvinte s\ amintim, face [i nu
cine nu-l love[te damblaua?). Mai mult decât
prea. În sensul c\ prefer\ secundarul în
orice, caragialianul Cosa[u mizeaz\ pe luciditate
care prelucreaz\ prim-planul supradimensionat,
de fiecare dat\ când: aminte[te un spectacol
pune piedici strategice, iar penumbra
din 1945 cu poetul Botta anun]ând pe scen\
social\ îl camufleaz\ eficient. S-ar potrivi Radu Cosa[u, Anti- sfâr[itul r\zboiului, admir\ pe Adam Michnik,
nemaipomenit lâng\ seniorii din Muppets damblale, Ia[i, citind „Le Monde“, fic]ionalizând pe Eliade
care ironizau cu tiruri verbale inepuizabile, Editura Polirom, [i Sebastian la Cap[a, inventând un cuvânt
totdeauna competente, spectacolul uman.
precum „hazotragicul“, dezb\tând inevitabile
2018, 224 pag.
Deloc surprinz\tor [i de mult\
eroziuni morale, evreitatea bucure[tean\,
vreme, el alege s\ fac\ un fel de cronic\
alc\tuind o familie de spirite înfr\]ite literar
a telecinemaului înc\ din 1970 la România
[i etnic, imaginând dialoguri cu dudui sau
literar\, pân\ în 1993. Suma anilor n-a
admirând-o pe Marilyn Monroe [i a[a mai
contat, cât faptul c\ adev\ratul film al istoriei se
departe. În toate, Radu Cosa[u se recunoa[te un tr\itor
derula înc\ pe repede-înainte. De fapt, întreaga
în literatur\ mai mult decât în via]\, capabil s\ utilizeze,
lume e un film sau, cum spunea mai demult scriitorul,
când se cade, „râsul homeric“, cu egal\ intensitate
fiecare om e un ziar. O [tire. Autorul ne asigur\
ca atunci când remarc\ for]a inteligen]ei din literatura
c\ a scris cu poft\ subversiv\ în comunism, c\ era
de azi ce „demonteaz\ tragicul pân\ la ultimul [urub“.
[i asta – nu pentru pu]ini cititori – o form\ de
dependen]\ eliberatoare. Personajele lui sunt oameni
rei texte duc greutatea întregului
simpli cu putere de iradiere moral\ sau dimpotriv\,
volum: Albert Camus – unde dezbate
personalit\]i prinse în situa]ii crocante. Sedus
posibilit\]ile angajamentului „în
definitiv de existen]ialism, Radu Cosa[u judec\
condi]iile istorice ale triumfului neocapitalist“, Pe
totul cu istoria la mas\, al\turi de teancul de c\r]i
cine nu-l love[te damblaua? – în care problema
fundamentale [i de muzica în surdin\. Cu toate
maniheismului se dovede[te „fenomenul esen]ial
acestea, nu-i plac explica]iile, pe care le consider\
al vie]ii pe p\mânt“ [i O dambla în toat\ puterea
„gândire lene[\ în în]elesuri [i lacom\ de de[tept\ciune“
cuvântului, o povestire autobiografic\ în multe
(Not\ informativ\ [i cât de cât explicativ\).
locuri excelent\, despre aventura moscovit\ a
participantului într-o delega]ie a Difuz\rii Filmelor.
Totodat\ cel mai reu[it text al volumului, introducânduiciun moment Radu Cosa[u nu las\
ne într-o experien]\ dinamic\, cu urme adânci din
impresia c\ scrie ce-i vine. Nimic la
Cehov [i Kafka, totul înl\n]uit în st\ri contradictorii
întâmplare, chiar dac\, la fel ca
[i reac]ii de moftangiu simpatic.
al]i colegi de genera]ie, el se hr\ne[te din întâmplarea
În toate, Radu Cosa[u denun]\ sminteala
zilei; pe care o caut\, uneori, când e mul]umit de
de ieri [i de azi, recolteaz\ detaliile unei ambian]e
reperele exotice ale orei sau traseului urban, cu
istorice cu decoruri diferite, breveteaz\ expresii
speran]a repeti]iei. Pe de alt\ parte, textele arat\
[i situa]ii, documenteaz\ cu farmec marginalul [i
cât de „periculo[i“ sunt scriitorii cu organ deschis
se face vinovat de juvenilitate cronic\. Nu citim în
larg la zumzetul vie]ii lor. Oricât de mic, el va fi
înregistrat. Mai multe schi]e redau dialoguri cu
Anti-damblale doar literatur\ [i biografeme. Ci
amici [i inamici, cu precizie livresc\ deosebit de
[i un competent manual de jurnalism, în care
expresiv\. Ca [i altora, lui Radu Cosa[u nu-i scap\
acumul\rile autorului nu reu[esc s\ surprind\
nimic esen]ial. Iar dac\ se întâmpl\, dilueaz\
mereu a[tept\rile cititorului. Dar mai bine s\-i
nuan]ele re]inute pân\ ce g\se[te formula mul]umitoare.
l\s\m ultimul cuvânt dintr-o m\rturisire antologic\:
Toate astea îns\ nu au sens deplin pentru Radu
„Sunt un sintetic, un cet\]ean al universului
Cosa[u f\r\ damblaua caragialian\. La fel ca maestrul
care nu-[i va renega nici iudaismul, nici bucure[tenismul.
lui literar – prin care creeaz\ [i un filtru al prostiei
F\r\ generaliz\ri [i substantive abuziv articulare,
(cine nu-l place pe Caragiale, n-are cum scrie bine,
aceasta înseamn\ c\ atât m\tu[ilor mele din Tel
crede Radu Cosa[u), atrac]ia pentru indivizi [i
Aviv, cât [i antisemi]ilor din Bucure[ti (mai mul]i
realit\]i cu poten]ial caricaturizabil au mereu
decât evreii), când le apar antipatic în sinteza mea,
întâietate. Aici se înscriu [i autodenun]urile lui.
le vine pe buze s\ m\ fac\, cu o mil\ pân\ la dispre],
C\ci nu altfel se pot numi textele din publicistica
de ironic. Au dreptate, în m\sura în care ei nu [tiu
lui literar\.
c\, dup\ Auschwitz, a fi evreu, antisemit sau antiTrebuie precizat c\ volumele de acest fel nu
antisemit a încetat s\ mai fie o problem\ strict
sunt cu totul inedite. Probabil mai mult pentru
evreiasc\. În sum\: e greu s\ fii evreu; e greu s\ fii
unii contemporani. De la Ivasiuc, B\nulescu, Breban,
român; e [i mai greu s\ fii evreu român“ (Lucidit\]i
}oiu, Buzura [i mul]i al]ii am re]inut volume cu
de bucure[tean universal). 
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adu Jude este regizorul unuia dintre
cele mai bune filme care s-au f\cut
despre Holocaust, }ara moart\, un
documentar care printr-un montaj inteligent de
imagine fotografic\, jurnal, discurs public, muzic\
militar\ [i imnic\ revela oroarea ca intersti]iu a
unui cotidian lini[tit. În noul s\u film care are
ca tem\ un episod românesc al Holocaustului,
Jude „deleag\“ atribu]iile regizorale unui personaj
regizor, Mariana Marin (Ioana Iacob), care încearc\
s\ realizeze un „spectacol“ dup\ represaliile
care au avut loc pe 22 [i 23 octombrie 1941
asupra popula]iei civile evreie[ti din Odesa ca
urmare a arunc\rii în aer a Comandamentului
militar român din acest ora[ de c\tre partizanii
bol[evici. Undeva în film, pres\rat printre numeroasele
referin]e culturale, exist\ o reflec]ie a Hannei
Arendt cu privire la Holocaust [i un comentariu
pe marginea acestei reflec]ii care situeaz\ subiectul
pe trei paliere: a stuporii în fa]a unei imposibilit\]i
f\cute posibil\, „a[a ceva nu trebuia s\ se întâmple“,
a indicibilului, a incapacit\]ii de a spune
oroarea în discurs, [i a pudorii, a ru[inii de a vorbi
din perspectiva victimei în orizontul dignit\]ii pe
care-l presupune fiin]a uman\. Toate aceste praguri
au fost dep\[ite, iar filmul lui Radu Jude dezv\luie
nu fa]eta cathartic\, memorial\, moral-restaurativ\
a reflec]iei asupra acestui fapt, ci pe cea derizorie,
obscen\, cu adagiul marxist al istoriei care debuteaz\
ca tragedie [i se repet\ ca fars\. Fraza desprins\
din discursul lui Mihai Antonescu, fraz\ care a
furnizat titlul filmului, Îmi este indiferent dac\
în istorie vom intra ca barbari, constituie o punere
în ram\ a mizelor pe care le ridic\ „judecata istoriei“.
Justificarea barbariei prin real politik, prin
mesianism sau legitate istoric\ au marcat
evolu]ia celor dou\ totalitarisme înrudite
întru atrocitate [i fanatism. A[a cum o
face cunoscut\, inten]ia regizoarei care
poart\ simbolic numele unei poete optzeciste
rebele este de a scruta miezul de întuneric
al ororii [i totodat\ de a pune în discu]ie,
de a atrage aten]ia asupra acestui imposibil
devenit posibil. Ceea ce relev\ discu]iile pe care
le poart\ cu ceilal]i, este documentarea sa extrem
de serioas\ asupra evenimentului, dar [i asupra
cadrului de referin]\, fenomenul Holocaustului,
de la documente de arhiv\ la istoria ideilor,
filmografie [i fic]iune cu suport memorialistic –a
se vedea lungul citat din romancierul Isaac Babel.
În ceea ce prive[te mijloacele revel\rii unui adev\r
incomod, aducerii sale în lumina con[tiin]ei publice,
regizoarea apeleaz\ la arta spectacolului care nu
e o reconstituire istoric\, ci mai degrab\ o pies\
de teatru de mari propor]ii á la Silviu Purc\rete.
Aparent, filmul lui Radu Jude este despre acest
making of dificil cu concursul autorit\]ilor reticente
la mesajul „antipatriotic“, departe de istoria cu
caracter exemplar sau de doctrina faptului ilustrativ
cu care Sergiu Nicolaescu a educat genera]ii. Traian
(Alex Bogdan) se asigur\ din partea Prim\riei care
vine cu fondurile c\ totul este politic corect pentru
imaginea României în lume. Ini]iativa regizoarei
se izbe[te nea[teptat chiar de rezisten]a actorilor
[i a figuran]ilor angaja]i. O parte dintre ei se opun
din considerente estetice, spectacolul ar fi lipsit
de autenticitate, decredibilizând „reconstituirea
istoric\“. Majorit\]ii contestatarilor, partea de
istorie prezentat\ în spectacol le contrazice ideea
patriotic\ cimentat\ mentalitar, de frumuse]e
moral\ a na]iunii trasat\ de faptele exemplare,
terfelind „onoarea militar\“ [i ruinând ceea ce,
într-o bun\ tradi]ie na]ional-epopeic\, ar trebui
s\ fie caracterul omagial cu privire la virtu]ile
str\bune, o istorie ilustrat\ de politbasmele lui
Dumitru Alma[. Împreun\ cu amantul ei, regizoarea
se amuz\ comentând ironic kitschul istoric imens
pus în scen\ de Sergiu Nicolaescu în filmul Oglinda.
„Reconstituirea“ procesului mare[alului este
dominat\ de recitativul patriotic liricoid care
gliseaz\ într-un triumfalism grotesc [i g\unos.
Oportun, filmul lui Radu Jude revendic\ o compara]ie
cu filmul lui Pintilie, Reconstituirea, cel pu]in
pe câteva coordonate. {i regizoarea din filmul lui
Radu Jude ca [i comanditarul politic care îl dirijeaz\
pe regizorul din filmul lui Pintilie urm\resc un
scop educativ. Unul livreaz\ un fapt divers, minor
[i trivial ca justificare pentru un act educativ adus
în derizoriu în cele din urm\, cel de-al doilea posed\
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toate datele pentru o lec]ie de istorie cu implica]ii
majore, dar e[ueaz\ în schematism [i [arj\.
Regizoarea precizeaz\ c\ nu e vorba de o „reconstituire
istoric\“, de[i insist\ asupra detaliilor care sporesc
autenticitatea, ci de o punere în scen\ liber\ a
evenimentelor care au avut loc în 22 [i 23 octombrie
1941, execu]ia în mas\ a popula]iei evreie[ti din
Odesa, civili, femei [i copii deopotriv\. Cu toate

acestea, spectacolul este îns\ilat, în tu[e groase,
cu un fragil desen al contextului. Un preot extrem
de participativ incit\ la violen]\ [i î[i termin\
discursul „minimalist“ printr-o înjur\tur\ ca la
u[a cortului. Sunt recitate emfatic discursurile
deciden]ilor politici [i militari, ca într-o veritabil\
pies\ de teatru, dar motiva]ia principal\ a represealiilor
e prezentat\ confuz. {uierul unui obuz sugereaz\
altceva decât faptul dinamit\rii [i arunc\rii în aer
a comandamentului militar românesc. Baraca
incendiat\ produce efect, manechinele care atârn\
de sfori sunt îns\ de domeniul accesoriului
gore, al posti[ei dintr-un horror park. Prezen]a
celor trei armate de strânsur\, german\, rus\ [i
român\ – eteroclitul ca rezultat al castingului e
vizibil –, intrând fiecare pe scena istoriei în pas
de defilare pe ritmul mar[urilor reprezentative
aduce a brigad\ artistic\; spectacolul luptei e
împins spre caricatur\. Publicul, f\r\ a pune la
socoteal\ notabilit\]ile consternate, este [i el
compozit, derutat, confuz, cu o reac]ie din care
lipse[te empatia cum remarc\ dezam\git\ regizoarea.
Ceea ce este relevant în dosarul pe care regizoarea,
alias Jude îl face acestui eveniment atroce din
istoria recent\ a României se desprinde din discu]iile
cu tot felul de figuran]i n\r\va[i [i idiosincratici,
cu responsabili rezerva]i, îmbiba]i de sofisme, dar
[i cu tineri dezinhiba]i pân\ la jemanfi[ism.
Oamenii cât de cât educa]i opereaz\ cu termeni
tehnici precum „nega]ionism“, „antisemitism“,
„holocaust“, ceilal]i cu mitologie de uz patriotic.
Discu]iile din film configureaz\ ceea ce Patapievici
numea „vulgata bunului român“, incompatibil\
cu ceea ce reveleaz\ evenimentele din octombrie
1941. La o [uet\, membrii echipei comenteaz\
fizionomiile unor militari români, asistând la un
spectacol ]inut într-un spital de campanie, identificând
aluri lombrosiene, imbecilitate, în timp ce fetele
cu mentalitate de groupies admit atrac]ia
necondi]ionat\ pentru ofi]erii germani în uniformele
elegante, semnate Hugo Boss. Se discut\ cu
non[alan]\ despre mutil\rile de r\zboi, despre
primitivismul soldatului român, ]\ran smuls din
glie [i col]uros la chip, campion la violuri [i atrocit\]i,
f\când concuren]\ întru cruzime aliatului german.
Se discut\ lejer, pe un ton glume] cu fotografia
unor evrei spânzura]i de o stinghie, în primplan,
dar un apogeu al cinismului este atins în dialogul
dintre regizoare [i „censorul“ Traian (Alex Bogdan).
Radu Jude are meritul de a recupera o problematic\
major\ cu privire la Holocaust [i interoga]iile pe
care acestea le-a generat, într-un cadru desf\cut
de orice ingerin]\ ceremonial\ sau oficial\, într-un
spa]iu privat, al vulgariz\rii maxime. Acolo sunt
developate deformat pân\ la grotesc con]inuturile
semnificative, în bavardajul aman]ilor care stau
goi dup\ o partid\ de sex, al responsabilului cu
„stilistica“ spectacolului care dore[te o evacuare
a atrocelui pentru o impresie de ansamblu pozitiv\,
ilustrativ\ de etos eroic, în b\[c\lia pe care o fac
actorii [i cei din staful regizoarei, în „naturelul
sim]itor“ al patrio]ilor de mucava etc. Radu Jude
merge în direc]ia opus\ din }ara moart\, unde pe
portativul oferit de jurnalul medicului evreu, Emil
Dorian, intensitatea tr\irii era redat\ de vocea
regizorului, concentrat\, hipnotic egal\ ca b\t\ile
unui gong pe fundalul imaginilor dintr-un cotidian
pacificat de s\rb\tori [i loisir. Aici totul conduce
la dispersare, multiplele voci amestecându-se pân\
la cacofonie cu bruitisme [i limbaj ordurier. Uneori
replicile sunt savuroase, nu printr-o ironie spectaculoas\,
ci prin cinism, ignoran]\ sau prostie grandioas\.
Aceast\ melas\ digresiv-agresiv\ coaguleaz\ îns\
într-un comun care traseaz\ conturul unei identit\]i
„spirituale“ [i anume în b\[c\lie, pe care Patapievici
o define[te excelent drept „chestionare a p\r]ii de
derizoriu din orice angajament“. Nu lipsesc nici
celelate dou\ ingrediente cu care Lucian Pintilie
caracteriza experien]a „viermuielii noastre na]ionale“
[i anume: delirul politic [i sexul. În fapt, cu excep]ia
regizoarei, oroarea suscit\ nu doar un firicel de
empatie, ci un început de reflec]ie m\car. Nu e
nimic de predat, nu e nimic de înv\]at, nu e nimic
de schimbat. Lupta dat\ pentru adev\r, pentru
„libertatea de expresie“ este aparent câ[tigat\ de
regizoare, dar niciun catharsis nu se produce. În
fond, privind un context mai amplu decât cel al
istoriei recente, cui îi pas\ dac\ „în istorie vom
intra ca barbari“? 
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robabil c\ pân\ la Olga Popescu niciun artist care a tr\it în
Râmnicu-Vâlcea n-a sim]it nevoia s\-l reconstituie ca ora[ mai
vechi decât se vede ast\zi – vorba vine! – printr-o formul\ de
translare a imaginilor de pe c\r]ile po[tale, pentru c\ din amintire pare exclus
s\ le aduc\, pe pânz\, iar asta se observ\ imediat când parcurgi seria de lucr\ri
aflate înc\ în Galeria de art\ a ora[ului. De ce fac afirma]ia asta o s\ explic
imediat, pentru c\ am fost nevoit s\ le înregistrez mai întâi ca locuri ale
amintirii mele, iar ca s\ le scot de sub aripa nostalgiei aveam nevoie de
ceva mai mult. De exemplu, v\ invit s\ v\ aduce]i aminte acel peisaj al lui
De Chirico dinl\untrul c\ruia traspare un sentiment al mor]ii inevitabile,
chit c\ cea mai mare parte a suprafe]elor cl\dirilor, care str\juiesc o strad\
aproape pustie, sunt luminate strident de un soare cople[itor, ori poate tocmai
de aceea mai pregnant\ se face moartea când umbra se a[az\ profund pe
ma[ina ambulan]ei, aflate undeva în dreapta imaginii, iar singurul personaj
care traverseaz\ strada pare un cioclu p\r\sind cl\direa unui spital s\ duc\
undeva o veste tragic\. Exist\, deci, o stare de spirit ce transpare din imaginea
asta propus\ de artistul care mi-a venit în întâmpinare când a trebuit s\
preiau mesajul Olg\i Popescu din imaginile sale, mai degrab\ o propunere
de inventar a ceea ce a fost cândva Râmnicul [i nu mai este ast\zi, decât o
constatare a locuirii în vreun fel a cl\dirilor ce se înf\]i[eaz\ în lucr\rile
sale, adresându-se mai ales celor din genera]ia a treia, pe care ar trebui s\-i
mi[te ast\zi aceast\ revedere! Adev\rul este c\ poate niciun ora[ n-a fost
m\cel\rit sub comunism cum a fost acest ora[ atât de vechi, încât s-ar
putea considera contingent cu ora[ele vechii Transilvanii. Or, tocmai asta
nu sare afar\ din rama tablourilor, acel semn c\ avem înaintea noastr\ descris\
moartea unui foarte frumos ora[ care ar fi tr\it [i ast\zi dac\ arhitec]ii, pe
mân\ cu comanditarii epocii comuniste, nu ar fi transformat ora[ul dintrun târg cu un anume farmec într-un ora[ dormitor c\ruia cu greu i-ai mai
putea reconstitui ast\zi trecutul atât de îndep\rtat, venind dintr-un hrisov
al lui Mircea cel B\trân, dat la 1388 [i prin care f\cea o danie aici, „în ora[ul
domniei mele“ , o moar\ de hârtie [i o vie, c\tre M\n\stirea Cozia. Afirma]iile
de pân\ aici asupra expozi]iei de acum a Olg\i Popescu este doar o constatare
trec\toare, pentru c\, spre deosebire de un observator neutru, vin chiar
dinl\utrul acelor rame, descop\r str\zi de alt\dat\ cu cl\diri ce-[i arcuiesc
balcoanele de fier forjat, i]indu-se unele spre altele, frontoanele cu
stucaturi savant închipuite deasupra unei libr\rii de unde, într-una din zilele
copil\riei mele, a ie[it un soldat cu un bra] de caiete [i creioane [i cu o carte
pe care mi-a d\ruit-o, spunând c\ a primit-o rest la rechizitele cump\rate
pentru unitate [i c\ el nu cite[te a[a ceva; era o carte pe care semn\tura
unui anume Branislav Nu[ici m\ anun]a c\ înl\untrul s\u ar locui o doamn\
ministru. Apoi, tot pe aceea[i strad\, luptându-se cu n\me]ii, aveam s\ m\
întâlnesc, elev fiind, cu un b\rbat, înso]it de o femeie foarte frumoas\, care
ducea pe umerii s\i un copil îmbujorat de ger, iar altul, ceva mai m\ri[or,
abia r\zbea z\pada al\turi de mama sa. Aflam ceva mai târziu c\ era
poetul ora[ului, privit în ne[tire, în acele vremuri, cu admira]ie de
genera]ii întregi de liceeni [i liceene! Acele str\zi sunt str\juite la Olga Popescu
de case cu mult mai mici, cum spunea undeva Lucian Blaga, decât le-a în\l]at,
în memoria mea, amintirea! Nu se na[te, înc\, de aici niciun protest împotriva
crimei care s-a ab\tut mai demult asupra Râmnicului.

cronica de art\ plastic\ de petre t\n\soaica
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-a[ zice, îns\, c\ un happening al maestrului sticlar Mihai
}opescu, ca protest împotriva defri[\rilor s\lbatice la care sunt
supuse p\durile în România, nu se transform\ – poate c\ [i \sta
a fost scopul principal al exerci]iului, repetat la un an [i ceva dup\ primul pe
care l-a f\cut într-o p\dure din apropierea Târgu-Jiului – într-un joc de un
suspect rafinament estetic, sublimat de unul [i mai subtil de... marketing.
Primul exerci]iu s-a oficializat rapid prin re]elele de socializare, unde întregul
mapamond a putut vedea p\durea cu copacii ale c\ror trunchiuri fuseser\
colorate în ro[u, albastru, verde sau galben, astfel încât oricine ar fi putut s\
le descopere stârvurile în ma[inile uria[e care tot c\rau lemnul p\durilor în
abatoarele fabricilor de cherestea, în cazul în care ar fi fost t\ia]i. Un happening
aproape asem\n\tor f\cuse cu ani în urm\ poetul [i profesorul Liviu Antonesei

trei ipostaze ale
trecerii prin timp
la Ia[i, în Parcul Copou, unde fiecare tei amenin]at de primarul de atunci
cu extinc]ia, primise etichete cu numele unor personaje din via]a public\.
În acest fel se sugera c\ t\ierea oric\rui tei din acel parc celebru însemna,
de fapt, decapitarea simbolic\ a aceluia al c\rui nume îl purta. Mihai }opescu
a vrut, îns\, ca a doua oar\ s\ repete exerci]iul color\rii copacilor din acea
p\dure gorjean\ în fa]a oficialit\]ilor din organiza]ia sa profesional\, a
conducerii UAP. Acest ultim caz ar putea surescita o serie de discu]ii, pentru
c\, la un moment dat, re]elele de socializare au preluat imaginea unui copac
colorat din cre[tet pân\ în iarba acelui codru secular, cum s-ar spune, în
culorile drapelului na]ional.... De aici încolo, drumul fiind deschis, fiecare
poate s\-[i închipuie propriul discurs etic [i, de ce nu, estetic! Cele trei cazuri
de aici sunt tot atâtea ocazii de a rupe din bra]ele mor]ii un strop de eternitate...
uman\! 
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[ înrudi, dac\ ar fi posibil, tehnica pictori]ei de la RâmnicuVâlcea de mai înainte, cu cea a... fotografului Damian Diaconescu
de la Timi[oara, pe care-l g\si]i înc\ la Calpe Galerry, de la
Bastion, cu o expozi]ie foarte simpatic\ de fotografie clasic\. Dac\ la pictori]\
vorbim de o simplificare a desenului cu tu[e ce pot fi urm\rite cu
u[urin]\ [i par pornite dintr-o singur\ tr\s\tur\ de pensul\, înconjurând
ca într-un fel de copy-paste prin hârtie traslucid\ fotografii de demult,
pe care, apoi, le învioreaz\, aducându-le din negura timpului la zi, fotograful
din Timi[oara n-a vrut s\ p\r\seasc\ laboratorul cu b\i [i acizi, unde
arde [i acum filme, ca în urm\ cu zeci de ani [i le trece apoi ce r\mâne, ca
dup\ arderea într-un crematoriu al desubstan]ializ\rii, pe hârtia fotografic\,
rezultatul acelor trasgres\ri temporare p\rând imaginile unor
fragmente din antichitate ale unor zei anonimi. Uneori, trupurile feminine
se topesc în z\pada colii de hârtie fotografic\ neînstare, parc\, s\ le
re]in\ greutatea carna]iei, alteori le înv\luie în fumul unor incendii ce [iau topit elanul, dar care le împrumut\, înc\, în acea înv\luire o c\ldur\
aproape tangibil\. În orice caz, t\ind leg\turile unor am\nunte ce ar fi tras
dup\ ele imaginea în anonimatul unui realism recognoscibil, artistul fotograf
salveaz\, prin tehnica descompunerilor din b\ile de acizi, dup\ cum aminteam
mai înainte, meseria de fotograf de la c\derea în banalitate. Cine, întreb,
poate s\ produc\, prin mijloacele tehnice de ast\zi, un asemenea joc de
recitire a realit\]ii? Nu este un protest ceea ce face Damian Diaconescu din
arta sa la dezvoltarea tehnologic\ de ast\zi, ci doar o instrumentalizare
cu mijloace primare a poeziei din lucruri; este ca si când ar aduce f\ptura
uman\ din starea sa de frumuse]e natural\ în compartimentul evalu\rii
unui minimalism estetic, realizat, mai ales, prin abstractizarea reprezent\rii
acesteia.
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la New York, incursiuni în universurile
lui Brâncu[i [i Giacometti
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\r\ un prilej special, dou\ dintre marile muzee new-yorkeze
au pus în valoare, în mici expozi]ii speciale, lucr\ri de Brâncu[i
din propriile lor colec]ii, semn al perenit\]ii artistului [i al
recunoa[terii, în continuare, a rolului s\u esen]ial în evolu]ia artei secolului
al XX-lea.
S-a vorbit îndelung despre succesul deosebit de care s-a bucurat
opera lui Brâncu[i în America interbelic\, spre deosebire de interesul
sporadic pe care l-a stârnit în Fran]a, patria sa adoptiv\. Adev\rul este
c\ [i în Lumea Nou\, modul în care Brâncu[i a transformat arta sculpturii
a suscitat, la început, mai ales curiozitatea unor colec]ionari particulari.
Atât MoMA cât [i Muzeul Guggenheim sau Muzeul de Art\ din Philadelphia
[i-au „construit“ fabuloasele lor ansambluri de crea]ii brâncu[iene, a[a
cum le cunoa[tem ast\zi, de abia în anii 1950.
Grupând doar 11 sculpturi al\turi de câteva desene [i fotografii,
manifestarea de la Muzeul de Art\ Modern\ este o superb\ [i concis\
introducere în arta lui Brâncu[i, incluzând nu numai lucr\ri esen]iale
pentru în]elegerea modului s\u de a gândi, dar [i posibilitatea de a face
compara]ii nea[teptate. În acest context, Pas\re tân\r\ este un punct de
leg\tur\ între p\mânt [i cer, între ovoidul Primului strig\t [i siluetele din
bronz ale celor dou\ P\s\ri în v\zduh… Elementele repetitive ce constituie
creasta Coco[ului ( singura versiune în lemn care a supravie]uit) î[i au
ecoul în al\turata Coloan\ Infinit\ , tot din lemn, cea mai veche
existent\ (1918).
Dac\ ar fi s\ arunc\m o punte imaginar\, în sens malraux-ian, peste
cei câ]iva kilometri care separ\ cl\direa Muzeului de Art\
Modern\ de cea a Muzeului Guggenheim, care a propus propria
manifestare intitulat\ simplu Brâncu[i , alte corela]ii ar
deveni evidente…. Muza (1912) – cap oval care se sprijin\ pe un
gât „nepotrivit“ – este o „sor\“ a Domni[oarei Pogany…“Plato[a“
Regelui Regilor – sculptur\ d\ltuit\ în lemn [i combinând
influen]e ale artei tribale africane cu cele ale gândirii budiste
– are acela[i aspect v\lurit ca [i creasta Coco[ului. La rândul
ei, cea din urm\, î]i d\ aceea[i senza]ie de desprindere, de în\l]are
ca [i gâtul oblic, aproape în acela[i unghi, al Vr\jitoarei… Dac\
sculpturile în lemn te trimit de multe ori cu gândul la
expresionism, marmure îndelung finisate precum Le Miracle
(Foca) sau La Tortue volante sunt la fel ancorate în abstract
precum Pe[tele de la MoMA.
Ambele manifest\ri includ fotografii. La Guggenheim,
imaginile lui Edward Steichen – cu care Brâncu[i se
împrietenise înc\ din vremea uceniciei în atelierul Rodin
(1907) – ilustreaz\ procesul ridic\rii unei variante a Coloanei
Infinite în gr\dina de la Voulangis a marelui fotograf american.
Instantanee luate de Brâncu[i însu[i sau de vizitatorii atelierului
stau m\rturie pentru preocuparea artistului de a combina
forme [i materiale diferite pentru soclurile pe care le considera
ca fiind parte integrant\ a sculpturilor sale. Aproape toate lucr\rile
expuse în ambele muzee se sprijin\ pe structuri complexe. În cazul
M\iastrei, una dintre cele trei componente suprapuse ale piedestalului
este la rândul ei o sculptur\ propriu-zis\, reprezentând cariatide d\ltuite
în calcar.
M\iastra este de altfel subiectul unei scrisori din 1953 a lui Marcel
Duchamp, un promotor neobosit al artei lui Brâncu[i în America, care
explic\ originea [i semnifica]ia titlului. Este doar unul din interesantele
documente incluse în expozi]ia de la MoMA. Printre celelalte: o scrisoare
din 1950 a lui Alfred Barr, faimosul director de atunci al muzeului,
c\tre Brâncu[i despre Socrate , sculptura în lemn pe care voia s-o
achizi]ioneze; o alta, tot c\tre Barr, a Domni[oarei Pogany, stabilit\
`n Australia, despre portretul pe care i l-a f\cut Brâncu[i în 1912-13;
actul de dona]ie prin care un anonim oferea muzeului Pas\rea în v\zduh
(1928); în fine, documente legate de faimosul proces câ[tigat de Brâncu[i
în care curtea a hot\rât c\ o sculptur\ în bronz nu este de fel un obiect
industrial pentru care trebuie pl\tit\ o vam\ de 40% din valoarea
declarat\!

`

n ansamblul lor, lucr\rile expuse ilustreaz\ deosebit de clar
lipsa de entuziasm a artistului pentru efortul de a trece dincolo
de grani]a care separ\ figurativul de abstract. Dincolo de maniera
extrem de economic\ de a se exprima, toate operele sale sunt f\r\
t\gad\ înr\d\cinate, dac\ nu în realitatea imediat\, m\car în cea a mitului.
La Guggenheim, mica expozi]ie Brâncu[i este amplasat\ într-una dintre
s\lile laterale ale faimoasei cl\diri concepute de Frank Lloyd Wright.
Simultan, de-a lungul rampei principale, un spa]iu de expunere cu totul
unic, este etalat un ansamblu de sculpturi, desene [i picturi de Alberto
Giacometti. Este un prilej de foarte interesante compara]ii. În anii 1930,
elve]ianul nu a ezitat s\ adopte un limbaj îmbinând elemente
abstracte [i suprarealiste, care transcende orice referire la figurativ. Mai
târziu, mai ales dup\ Al Doilea R\zboi Mondial, reîntoarcerea sa la
explorarea chipurilor de care era înconjurat sau pe care le-a imaginat
[i abandonarea elementelor de art\ non-obiectiv\ a fost la fel de categoric\.
Organizatorii retrospectivei Giacometti au în[iruit lucr\rile întro destul de cuminte ordine cronologic\ care a exclus surprizele. Exist\
îns\ o serie de remarcabile exemple, aduse pentru prima oar\ în America,
provenind din fondurile Funda]iei Giacometti. Mai ales originalele în
ghips sunt importante pentru c\ ilustreaz\ clar etape ale procesului creator.
La fel de interesante, în contextul de fa]\, sunt crea]iile în care umbra
lui Brâncu[i sau m\car prezen]a unor r\d\cini comune ale artei celor
doi titani ai sculptorii secolului trecut se face clar sim]it\. Reducerea
subiectelor la elementele lor esen]iale (B\rbat (Apollo), Femeie culcat\
care viseaz\). Influen]a artei africane (cele dou\ variante în
ghips [i bronz ale Femeii lingur\ inspirat\ de arta Dan). Cizelarea
la maximum a suprafe]elor de marmur\, demonstrând poate
influen]a lui Brâncu[i sau poate cea a artei cicladice. Modul
`n care Giacometti rezolv\ vechea problem\ a integr\rii unei
sculpturi în spa]iul înconjur\tor, fizic dar [i spiritual. La fel
ca [i Brâncu[i, el consider\ piedestalele parte integrant\ a
sculpturilor, variind mereu raportul dimensional dintre ele.
Mai mult, inventeaz\ cu[ti, cutii [i obstacole care par s\ delimiteze
spa]iul f\r\ a reu[i s\ îngr\deasc\ pe deplin libertatea „prizonierilor“
mai mult sau mai pu]in abstrac]i din interior. „Arm\tura“ care
îmbrac\ Bila suspendat\ nu face decât s\ accentueze tensiunea
inerent\ [i conota]iile sexuale. Nasul extrem de lung, punctând
c\tre moarte, trece dincolo de limitele fizice ale cutiei f\r\ pere]i
în care este surghiunit. Cu chipul ei inscrutabil, femeia din
Obiectul invizibil se sprijin\ pe un tron ce pare în acela[i
timp s\-i sus]in\ [i s\-i propulseze trupul pân\ când î]i dai
seama c\ picioarele îi sunt imobilizate de o plac\ care o men]ine
în captivitate…
A[a cum retrospectiva de la Guggenheim face destul de clar,
rela]ia lui Giacometti cu suprarealismul a fost, chiar [i în anii de
maxim\ apropiere, destul de ambigu\. Anxiet\]ile sale erau mai
degrab\ legate de complexitatea vie]ii în societatea modern\, de dorin]a [i
imposibilitatea de a comunica cu „ceilal]i“, decât de tribula]iile incon[tientului
individual. Artistul a refuzat s\ foloseasc\ repertoriul suprarealist de simboluri
sau s\-[i conceap\ lucr\rile în termen de asamblaje – instrumentul predilect
de exprimare al arti[tilor grupa]i în jurul lui André Breton. A continuat s\ fie
interesat de aspectele „formale“, abstracte ale artei tridimensionale [i aceste
preocup\ri sunt cele care îl apropie de Brâncu[i. Pentru Giacometti semnifica]ia
continu\ s\ rezide mai degrab\ în jocurile dintre plin [i vid ale variilor forme
geometrice decât în supralicit\ri literaturizate, chiar [i în lucr\ri cu titluri
preten]ioase precum Femeie cu gâtul t\iat (1932).
Ast\zi, Giacometti este cunoscut îndeosebi pentru crea]iile sale
postbelice, cu siluete fragile, angoasate, extrem de sub]iri, privind parc\
în adâncul unui abis. Indiferent dac\ sunt reprezentate individual sau
în grupuri, ele apar aici, în ni[ele de la Guggenheim, mai izolate ca oricând.
Inova]iile sale cele mai interesante, printre care [i definirea caracterul
interactiv, ludic, al rela]iei dintre privitor [i opera de art\ – concept
revolu]ionar pentru vremea respectiv\ – dateaz\ îns\ din perioada de
dinainte de 1935, an în care s-a produs disocierea sa de suprarealism.


ochiul magic
„Gabo“ [i „Calul“
Lui Fidel Castro i s-a spus nu doar „El Lider
Maximo“, ci [i „El Caballo“ („Calul“). Lui
Gabriel Garcia Marquez i se spunea, în cercurile
de apropia]i, [i „Gabo“; este o formul\ pe care a
preluat-o [i presa interna]ional\. Prietenia dintre
cei doi este una de notorietate [i de lung\ durat\.
Ea este documentat\ [i într-o carte, ap\rut\ relativ
recent la noi: Via]a secret\ a lui Fidel Castro.
17 ani în intimitatea lui Lider Maximo. Este

un volum scris, la dou\ mîini, de Axel Gylden
(cel care a aranjat stilistic [i structural acest
volum)[i, mai ales, de Juan Reinaldo (unul dintre
cei mai longevivi oameni din zona 0 – practic,
garda de corp cea mai important\ –a lui Fidel
Castro). Reinaldo a reu[it s\ fug\ în SUA, dup\
un arest foare dur, [i a povestit lucruri ie[ite
din comun despre regimul castrist. În 2018,
volumul a ap\rut [i la noi, la Humanitas. Mai
multe pagini, cum sugeram mai sus, îi sunt
dedicate lui G.G. Márquez [i rela]iei acestuia
cu Fidel Castro. „Începînd cu anii 1970, G.G.Márquez
î[i împarte existen]a între Mexic, unde are o
locuin]\, [i Cuba, unde Fidel i-a pus la dispozi]ie
o „cas\ de protocol“ cu piscin\, Mercedes-Benz,
[ofer, buc\tar [i toate celelalte, situat\ pe strada
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146 din cartierul Playa. În anii 1980, scriitorul
î[i petrece majoritatea timpului în Cuba. Se
afl\ tot timpul în preajma lui Fidel, fie c\-l viziteaz\
la Palacio, fie c\ acesta îl prime[te la el acas\
sau c\ scriitorul [i Comandantul suprem î[i petrec
sfîr[itul de s\pt\mîn\ la Cayo Piedra, insula
paradiziac\“. Garda de corp nr. 1 a lui Fidel Castro
poveste[te, cu detalii, [i desf\[urarea unei seri
în care liderul cubanez a încercat, pre] de mai
multe asalturi, s\ îl conving\ pe scriitorul columbian
s\ candideze la pre[edin]ia ]\rii sale. Un detaliu
ultim: exist\ [i o poz\ cu cei doi, ambii euforici
[i foarte prieteni unul cu altul. {i un fapt; Fidel
Castro a fost unul dintre cei mai cruzi [i mai duri
dictatori din America Central\.
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`n ora[ul
valurilor
lini[tite
vârful unui turn, pentru a permite observarea
priveli[tii. Ora[ industrial [i comercial, Ningbo
[i-a asumat totu[i g\zduirea unui forum literar.
La deschiderea festiv\ am stat lâng\ R\zvan
Voncu,iar Varujan Vosganian, ca prim-vicepre[edinte
al celei mai mari uniuni de creatori de literatur\
din Europa Central\ [i de Est, Uniunea Scriitorilor
din România, a rostit discursul inaugural în
numele oaspe]ilor din Europa, ca r\spuns la cele
ale lui Yan Jingming, vicepre[edinte al Asocia]iei
Scriitorilor din China [i al doamnei Xu Yanan,
vice-primar al ora[ului Ningbo.
Ceremonia de deschidere a Forumului China
– CEEC de la Ningbo s-a desf\[urat în aer liber,
pe o c\ldur\ accentuat\ de umiditatea foarte ridicat\,
în parcul Bibliotecii Tianyi Ge, fondat\ în 1561. Acolo
se afl\ manuscrise [i tip\rituri vechi (în jur de 70
000) o manufactur\ de imprimat tradi]ional\ [i o
zon\ dedicat\ istoriei jocului Mah Jong. Un ansamblu
de bronz reprezint\ doi juc\tori chinezi [i unul
european. Al patrulea loc e liber, pentru oaspe]i.
Împrejur sunt expuse steuri de piese pentru Mahjong
datând de decenii sau secole, din materiale diferite.

Deschiderea manifest\rii a fost urmat\
de câteva lecturi ale invita]ilor, acompaniate de
muzic\ tradi]ional\ chinezeasc\ [i de câteva
secven]e de oper\ [i dans tradi]ionale chineze.
A doua zi, a avut loc seria prezent\rilor
st\rii literaturii [i organiza]iilor de creatori ale
fiec\rei ]\ri. Pentru România a vorbit R\zvan
Voncu, prezentând liber, ceea ce a sporit atractivitatea
discursului, apreciat de to]i cei prezen]i. La
colocviul pe tema Tradi]ie [i creativitate, au luat
cuvântul to]i participan]ii.
În urm\toarele zile, organizatorii au
dat prilejul scriitorilor europeni s\ viziteze unele
locuri de interes ale provinciei Zhejiang.
Satul ecologic Tengtou este un loc foarte
vizitat. Aici tr\iesc, fac agricultur\ dar [i me[te[uguri
tradi]ionale mai multe familii care respect\
armonia naturii. Nu se folosesc produse sintetice,
vehiculele sunt exclusiv electrice iar circula]ia
mai mult pietonal\. În sat exist\ o expozi]ie de
ferestre tradi]ionale chineze[ti, unele foarte
vechi. Ferestrele constau într-un cadru de piatr\
în care sunt sculptate diferite forme care las\
loc aerului pe lâng\ ele. Golurile puteau fi astupate
cu foi de hârtie de orez care permit iluminarea,
fiind sub]iri.
Str\vechiul sat Quiantong, în care toate
familiile se numesc Tong, a r\mas ca acum 200
de ani, plus curentul electric, ceain\rii [i ateliere
de manufactur\ sunt [i ele vechi [i pitore[ti. Se
merge doar pe jos, pe uli]e strâmte, m\rginite de
rigole adânci în care înoat\ pe[ti ro[ii decorativi.
Am mai vizitat Muzeul C\s\toriei sau al
nun]ilor tradi]ionale din Ninghai (literal: „mare
lini[tit\“). Aici am admirat diferite obiecte folosite
la nun]ile chineze[ti, costume de miri din diferite
regiuni [i epoci, lectici care transport\ perechea
c\s\torit\, paturi de nunt\, instrumente muzicale
etc. Exist\ [i o sal\ a certificatelor de c\s\torie.
I-am amuzat pe ghizii care ne înso]eau, întrebându-i
unde este „sala divor]urilor“ care ar fi completat
acest muzeu.
Am fost de asemenea la Templul Xuedou
din Fenghua, dedicat lui Buddha Maitreya,
ipostaza fericit\ a lui Buddha, reprezentat
printr-o statuie aurie uria[\, înalt\ de 56 de
metri, [i în alte locuri pitore[ti ale zonei.
La finalul reuniunii, am constatat
c\ exist\ posibilit\]i numeroase de schimburi
culturale în aria literaturii [i cu Asocia]ia
Scriitorilor din China [i mai ales cu colegii din
Europa Central\ [i de Est pe care îi cunoa[tem
prea pu]in. Nu s-a stabilit înc\ locul de desf\[urare
al viitorului Forum, în 2019, dar e de presupus c\
se va organiza în Europa.
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n luna septembrie a acestui an, delega]iile
a 16 ]\ri din Europa Central\ [i de Est
(CEEC) [i cea a ]\rii gazd\, China, s-au
reunit în estul marii ]\ri asiatice, la sud de Shanghai,
pentru un forum interna]ional pe teme literare.
Fiecare ]ar\ a fost reprezentat\ de persoane cu
rol executiv în organiza]ii literare, multe
dintre ele fiind [i scriitori reputa]i.
Delega]ia României, reprezentând Uniunea
Scriitorilor, a fost format\ din Varujan Vosganian,
R\zvan Voncu [i Horia Gârbea. Organizatorii
[i colegii europeni au reu[it s\ creeze o atmosfer\
amical\, pl\cut\ [i destins\. Mai ales discu]iile
informale între membrii delega]iilor europene
au fost continue [i interesante. Din cauza barierei
lingvistice, contactele cu scriitorii chinezi au fost
mai mult în reuniunile oficiale, la care s-a asigurat
traducerea simultan\ în englez\ [i chinez\.
Astfel, forumul literar China – CEEC 2018
de la Ningbo (16-22 septembrie) a `nsemnat un
moment reprezentativ, de afirmare pentru Uniunea
Scriitorilor din România. Colegii din Europa
Central\ [i de Est ca [i cei din China au cunoscut
excelen]a programelor [i reu[itele institu]ionale
ale uniunii noastre. Trebuie spus [i în]eles c\
Uniunea Scriitorilor din România are, prin efortul
constant al conducerii sale, facilit\]i stabilite prin
lege la care colegii din alte ]\ri europene nu pot
nici m\car visa: indemniza]ia pentru membrii
pensionari, sistemul indemniza]iilor de merit,
finan]area revistelor Uniunii, dar [i a altor reviste
de cultur\, programe culturale constante [i de
anvergur\, festivaluri [i premii literare,
editur\ proprie, o lege a timbrului literar etc. etc.
Fa]\ de marile ora[e ale Chinei ca Beijing,
Shanghai, Nanjing, Hong Kong, Ningbo, care
înseamn\, literal, „valuri lini[tite“ ofer\ c\l\torilor
o imagine a realit\]ii mai profunde a Chinei. Este
un ora[ nou, în dezvoltare economic\ accelerat\,
cu construc]ii în curs de execu]ie [i foarte pu]ine
relicve ale trecutului.
De[i Ningbo este un „or\[el“ de numai 8
milioane de locuitori, e capitala unei provincii
din China, Zhejiang, [i are 2500 km p\tra]i.
Ora[ul este [i port, de[i Marea Chinei de
Est se afl\ relativ departe. Sute de camioane de
tip TIR asigur\ un flux neîntrerupt al transportului
spre port.
Ningbo este legat de vecinul lui mult
mai mare, Shanghai, cu un pod rutier de 36
km, cu 6 benzi, care trece peste apele Golfului
Huangzhou. Acestea iau culori diferite în func]ie
de distan]a de la mal. Totu[i nuan]ele galbene
sunt dominante. Am trecut pe acest pod care
aduce Ningbo la numai trei ore de Shanghai [i
care are [i un popas cu un restaurant plasat în
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ai mult decât alte stiluri sau
curente, ermetismul pune
problema onestit\]ii. S-a afirmat
c\ prea u[or un text ermetic poate mima c\
spune ceva f\r\ s\ spun\ de fapt nimic, fiind
deseori un „surogat de mister“, dup\ sentin]a
lui Blaga. A[a este, exist\ aceast\ posibilitate,
numai c\ aici intr\ în rol discern\mântul cultural,
care nu poate fi câ[tigat democratic, odat\ cu
dreptul la vot, ci se cere ob]inut prin ani de
munc\, sacrificii [i medita]ie.
Dac\ ai o minte exersat\ în arta paradoxului,
ermetismul nu mai pare la fel de invincibil.
În]elegi c\ este doar o structur\ de limbaj dincolo
de care se ascund acelea[i adev\ruri eterne,
chiar dac\ desc\rnate de fa]a lor uman\. Din
aceast\ perspectiv\, vorba lui Valéry, poezia
este un exerci]iu de puritate.
A fi pur este o stare de gra]ie ce nu mai
are nevoie de cuvinte. Dar cum ar putea poezia
s\ se lepede de cuvinte? Folosindu-le doar ca
suport pentru a sugera un dincolo, ml\diind
sintaxa pân\ acolo unde gândirea comun\
nu ajunge, frângând sensul cu o secund\ înainte
ca el s\ se contureze, dispersând aten]ia spre
mai multe unghiuri de receptare. „Caut o
]ar\ inocent\“, m\rturise[te Ungaretti. Sau,
într-o sinonimie posibil\: „Cu marea/ m-am
f\cut/ un sicriu/ de prospe]ime“ ( Univers ).
Pe aceast\ cale neobi[nuit\ se poate atinge o
stare oximoronic\ de cuvânt în necuvânt, de
puritate în complexitate. Astfel, versurile devin
c\l\uze viclene, ne ademenesc într-un spa]iu
str\in, unde armele familiare nou\ devin
inofensive. Este un t\râm ce poate fi pip\it doar
cu intui]ia deoarece creeaz\ perplexitate [i
în egal\ m\sur\ angoas\, deci st\ri care dep\[esc
verbalizarea imediat\. }inta este dubl\. Prin
dezarmare, cunoa[terea de sine se retrage din
limbaj. Asta nu înseamn\ o renun]are la cuvinte,
ci o înl\n]uire în miezul lor, dincolo de înveli[ul
iluzoriu, familiar.. Noul limbaj devine o
form\ de rezisten]\ la coeren]a în[el\toare a
lumii (în[el\toare, spun, în m\sura în care
mintea noastr\ se str\duie[te s\ ne ofere un
confort pe care în realitate nu-l percepe [i
nici nu-l poate crea, deci ne livreaz\ adev\ruri
str\ine de posibilit\]ile ei – pl\smuiri menite
s\ o apere de umilin]\). Perfec]iunea de a spune
[i perfec]iunea de a fi intr\ în coinciden]\.
Fiin]a uman\ se înal]\ deasupra ei, devine
cuvânt\toare în sensul cel mai nobil cu putin]\.
Ermetismul seam\n\ cu imaginea unui
om lipsit de carne – tablou pe care Mallarmé l-a
a[ezat în camera lui s\r\c\cioas\ din Paris, în
1894. Acel tablou negru poate fi metafora limbajului
poetic pur, un limbaj f\r\ moarte pentru c\ e
dincolo de moarte.
Aceste mici medita]ii pe tema ermetismului
mi-au fost prilejuite de o nou\ apari]ie editorial\
a operei lui Giuseppe Ungaretti, în traducerea
Nicoletei Dabija. Poetul italian a mai fost tradus
la noi în 1963, de Miron Radu Paraschivescu [i
Alexandru Balaci; în 1988 de Alexandra Ungureanu;
în 2010 de Ilie Constantin, dar este prima
oar\ când avem o integral\ poetic\ în t\lm\cire
româneasc\, rodul str\daniei de cinci ani a
Nicoletei Dabija. Mai mult, traduc\toarea ne
m\rturise[te c\ poetul i-a ap\rut în vis, dându-i
binecuvântarea pentru acest proiect! Cum
vor fi vorbit ei atunci? B\nuiesc c\ în român\,
deoarece t\lm\cirea pe care cititorii o au acum
la dispozi]ie sun\ atât de firesc, încât un Ungaretti
cunosc\tor de limb\ român\ nu pare doar un
vis. De altfel, [i f\r\ confesiunea întâlnirii celor
doi într-o metarealitate am fi perceput afinit\]ile
dintre ei: suflete care se oglindesc nu doar în
vis, ci [i în poezie. Dar m-a[ folosi de acest detaliu
semnificativ pentru a sublinia faptul c\ ermetismul
nu este superfluu din moment ce lucrurile simple
nu sunt niciodat\ ceea ce par. S\pând în interiorul
lor tot mai adânc, dai de un miez criptic, rezistent
la orice interpretare. Cu alte cuvinte, ermetismul
nu este un moft cultural, o gratuitate, ci o lectur\
a vie]ii în profunzimea ei. Ermetismul întoarce
lumea pe dos, aducând la suprafa]\ ceea ce în
mod firesc st\ ascuns. Un limbaj facil ne d\
deseori iluzia c\ în]elegem lucruri pe care de
fapt nu le în]elegem. Ce este via]a? Ce este
lumina? Cine este Dumnezeu? Credem c\ [tim
aceste lucruri „simple“, dar dac\ încerc\m s\
p\trundem în interiorul lor, ne lovim de o
împotrivire invincibil\. Adev\rul nu se las\
mistuit de mintea noastr\, ci ne scap\ printre
degete, ca lumina. A prinde adev\rul în limbaj
este o iluzie bazat\ pe presupusa liniaritate a

acestuia, coincident\ cu cea de limbaj. Limbajul
obi[nuit este, evident, liniar, pe când limbajul
ermetic sugereaz\ o geometrie spa]ial\.
Deloc întâmpl\tor, la noi s-a încumetat s\ scrie
poezie ermetic\ Ion Barbu, deci unul cu o
temeinic\ gândire matematic\. (Nu pot s\ nu
m\ întreb ce [anse de afirmare ar fi avut el în
zilele noastre?!) Impresionat de teoria lui Bergson,
conform c\reia ra]iunea tr\deaz\ eul, oferindu-i
o citire discontinu\ a realit\]ii, pe când intui]ia
ofer\ [ansa cunoa[terii unificatoare, Barbu
tinde spre perfec]iunea estetic\ bazat\ pe principii
matematice, ceea ce înseamn\ s\ te folose[ti de
cuvinte ca de ni[te instrumente iluzorii pe care
le însufle]e[te numai o capacitate supra-ra]ional\
de a percepe evolu]ia lucrurilor, esen]a lor.
Ermetismul poate fi leg\tura dintre limbajul
ra]ional [i sâmburele surprinz\tor de ve[nicie
pe care îl con]inem.
Poate fi acest sâmbure perisabil? Iat\
supremul paradox de care mintea noastr\ se
ap\r\. Moartea în limbaj, estomparea înd\r\tul
cuvintelor de neîn]eles ar putea s\-l ilustreze.
Ca nimeni altul, Ungaretti a reabilitat
ermetismul pentru c\ s-a oprit la grani]a
ininteligibilului, f\când din obscur o cale de a
lumina în]elesuri ascunse, din expresii încifrate
un me[te[ug de finisare a sensurilor. Pentru el,
poezia nu este în primul rând o s\rb\toare a
intelectului, cum a fost pentru Valéry, ci un
prizonierat consim]it în miezul abstract al
cuvântului, de unde viseaz\ o stranie evadare.
O damnare benevol\, nedublat\ de fariseismul
declara]iilor dichisite. El este mereu suspendat
„într-un/ f\r\ cap\t/ care m\ strive[te [i m\/
apas\ numai cu/ atingerea lui debil\“ (Mereu
noapte). „Ceasul însp\imântat/ În pântecul
cerului/ R\t\ce[te straniu“ (Sfâr[itul lui Cronos).
Ermetismul lui Ungaretti const\ într-o sum\
de instantanee aforistice care încremenesc
sensul giratoriu al lumii, aiuritor ca un ochi
de ciclop, dându-i o sclipire de convalescent
întors la via]\. „Un ochi de stea/ pânde[te din
iazul acela/ [i strecoar\ binecuvântarea înghe]at\/
acestui acvariu/ de o lunatic\ lehamite“ (În
tunel). Esen]a vie]ii este surprins\ în momentul
când a încremenit de spaim\. Nu întâmpl\tor
cuvântul înghe] cu derivatele lui apare atât de
des, ci din nevoia de a d\rui r\ceal\ sentimentelor
în ebuli]ie, care ar tr\da cauza ermetismului:
„Prin întuneric/ cu mâinile/ înghe]ate/ îmi
ghicesc/ chipul.// M\ v\d/ abandonat infinitului“
(O alt\ noapte); „În limpezimea/ apei/ aurul
neted/ al pielii tale/ va înghe]a în brun“ (Iunie);
„În vene duc morminte aproape goale,/ Ancor\
la galop dorin]a,/ În oasele mele înghea]\ piatra,
În suflet regretul surd, Neîmblânzita cruzime
tope[ti“ (În vene). A[adar, ceea ce ne propune
Ungaretti este un ermetism purt\tor de chip,
de remu[care, un „l\trat exterminat“, teribil\
însingurare.
În definitiv, poezia porne[te din inim\,
fie ea [i o inim\ ca un mormânt. Oricât ar fi
poetul de sofisticat, adev\rurile inimii irump
din text pentru c\ nu se poate altfel. Prin poezie
se caut\ iertarea. Lipsa acesteia este ne[tiin]a
dureroas\. „S\rmana/ mea inim\/ înm\rmurit\/
de ne[tiin]\“; „Am nevoie de întremare/ întunecata
mea inim\ distrus\“ (De ce?); „Dar din inim\/
nicio cruce nu lipse[te.// Inima mea e ]ara/ cea
mai mutilat\“ (San Martino del Corso). {i strig\tul
definitiv: „Tu nu m\ mai prive[ti, Doamne…//
{i nu caut decât s\ uit/ În orbirea c\rnii“ (Damnare).
Ceea ce a fost f\cut nu poate fi contrazis pentru
c\ faptele sunt înc\p\]ânate, dar ochiul
inimii se poate închide pentru o frac]iune de
secund\, poate dizolva, prin miracolul iert\rii,
tot ceea ce [i-a înfipt r\d\cinile în existen]\.
Astfel, Dumnezeu nev\zut poate fi totu[i v\zut
de „omul l\untric“, al c\rui simbol este inima.
Sfântul Augustin spusese: „Ai lovit inima mea
cu cuvântul T\u [i te-am iubit“. Ungaretti
m\rturise[te: „Chinul meu/ e când/ nu m\ [tiu/
în armonie“ (Fluviile).
Cu alte cuvinte, poezia se opre[te la limita
am\girii, propunând o variant\ de r\spuns la
agresiunea lumii; este un cortegiu de umbre
vorbitoare, sibilinice pentru c\ a[a le st\ bine
unor umbre; o peniten]\ în lumea lor pentru
c\ numai acolo se mai poate spera. Paradoxul
speran]ei este acela c\ î]i cere s\ nu fii decât
un început de fiin]\ sau un rest pentru c\
plenitudinea face speran]a inutil\, însemnând
tocmai concretizarea celor mai ambi]ioase
speran]e.
 Carmelia Leonte
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ni[te însingura]i; aceast\ singur\tate, pe care unii
„Fericele împ\rat î[i petrecea zilele lipsit de
criitorul grec Emmanouil Roidis
au comparat-o cu via]a de c\lug\r, are printre
orice grij\ ; num\ra ou\le or\t\niilor, î[i potrivea
(1836-1904) n-ar fi primul care a
rezultate aplecarea asupra sinelui… [i scrierea
orologiile [i statele, se juca .. împreun\ cu elefantul
prelucrat legenda (sau realitatea ?)
de literatur\.
primit în dar de la califul Harun, îi condamna la
unei Papese-femei, între predecesorii mai cunoscu]i
De[i subiectul romanului Olya. Dou\ ierni
mici amenzi pe uciga[i [i tâlhari [i îi spânzura
num\rându-se Boccaccio (care a comparat-o pe
de copacii din gr\dina sa pe to]i supu[ii care puneau
[i o prim\var\ porne[te de la o situa]ie din via]a
Ioana cu Semiramida), Hans Sachs, Achim von
gura pe carne vinerea“.
de ambasad\ (consulul grec la Kiev prime[te
Arnim, Bertold Brecht… pân\ la, în zilele noastre,
Cit\rile intensific\ zeflemelele în cascad\,
vizita unei mame disperate, profesoar\
americanca Donna W. Cross (dup\ romanul ei
alternând „aluzia fin\ cu acuza]ia grav\, având ca
universitar\ din Ucraina, cunosc\toare a
publicat în 1996 s-a f\cut, în 2009, [i un film).
]el ultim demascarea în hohote de râs a r\t\cirii
culturii grece[ti, care vrea s\-[i salveze
Suprapunând, cu umor, pasaje [i informa]ii din
[i nebuniei“. Fiindc\, a[a cum argumenteaz\
fiica – Olya – implicat\ într-o rela]ie distrug\toare
scrieri medievale („fiecare fraz\ din Papesa Ioana,
Roidis, „to]i autorii satirici antici [i moderni au
cu un mafiot, trimi]ând-o cu o burs\ pentru
aproape fiecare cuvânt, se sprijin\ pe m\rturia
fost neobr\za]i, slobozi la gur\ [i sarcastici“,
înv\]area limbii neoelene departe de cas\, spre
unui scriitor din vremea aceea“), dar [i din Byron,
respectând totu[i ceea ce merit\ s\ fie respectat
a începe o nou\ via]\), elementele pove[tilor sunt
Heine, Casti, Spanheim (din studiul lui Friedrich
[i „îndreptându-[i privirile asupra
evident reinventate. Acestea, simple
Spanheim, 1737, Roidis a preluat chiar
binelui“. Încât nu religia e luat\
sau complicate, reflect\ „sufletul
fragmente întregi… într-un mod care a
peste picior de c\tre autorul Ioanei
ucrainean“ prin pove[ti-cadru de sine
fost considerat plagiat), autorul se v\de[te
st\t\toare, ca în basmele orientale. De
(„eu a[ fi primul care s\ îndemne
un intertextualist care folose[te toate
pild\, povestea bunicului decorat în
s\ fie afurisit“ pentru asemenea
aceste surse pentru a critica societatea
r\zboi, tr\ind între cutiu]e cu decora]ii,
„greu [i de neiertat p\cat“, spune
[i literatura pompoas\ a vremii, pentru
sau povestea Nata[ei, o fat\ simpl\
despre el însu[i Roidis), ci imoralitatea,
a ironiza romanul romantic sau pentru
[i bine inten]ionat\, care tr\ie[te clipa,
r\ul, corup]ia [i în genere toate
a-[i sus]ine propriile re]ineri fa]\ de
sau povestea lui Leonid, iubitul Nata[ei,
patimile „împotriva c\rora au vorbit
momente ale istoriei cre[tinismului [i
în care am putea, poate, descifra un
în acela[i spirit Ecleziastul, Juvenal,
implicarea Bisericii în politic\.
alter-ego al autorului (un b\iat „optimist,
Voltaire, Heine… [i to]i ceilal]i care
Nici Ioana n-ar fi singura femeie
V a s s i l i s cu chef de via]\ inepuizabil“, sincer [i
care, la ad\postul straielor c\lug\re[ti, Emmanouil Roidis. au rostit adev\rul“.
Nu voi încheia aceast\ Papadopoulos, corect, evident om de caracter menit
s\ fi tr\it printre monahi b\rba]i (citate Papesa Ioana.
Olya, dou\ ierni – prin contrast cu mafiotul Kiril – ,
fiind Sfânta Tecla, Eugenia, fiica lui Studiu medieval. succint\ prezentare a unei c\r]i
[i o prim\var\, s\ nu se îmbog\]easc\), sau povestea
neobi[nuit
de
incitante
f\r\
a
Filip al Alexandriei în vremea împ\ratului Traducere din limba
traducere din amantei unui alt mafiot, ucis\ de acesta
Galienus, sfânta Hildegund [.a.) ; greac\, prefa]\, pomeni sublinierea excelentului
neogreac\ de Elena (moarte care îi deschide Olyei ochii [i
dar, printre episoadele aventuroasei tabel cronologic, traduc\tor, autor al prefe]ei [i al
Laz\r, Bucure[ti, o determin\ s\ plece din ]ar\); povestea
sale vie]i s-a num\rat o [edere de câ]iva note [i bibliografie aparatului critic, elenistul Claudiu
Editura Omonia diplomatului belgian a c\rui ma[in\
Sfirschi-L\udat,
privind
originalitatea
ani la Atena (înainte de c\l\toria la de Claudiu Sfirschi2018
luxoas\ a fost furat\ [i astfel neadaptatul
Roma), ceea ce l-a inspirat în mod L\udat, Bucure[ti, mult prea pu]in cunoscutului autor
a înv\]at lec]ia modestiei; pove[ti legate
deosebit pe autorul elen. Scrierea sa Editura Vellant 2018. grec: aceasta ar putea fi c\utat\
de supravie]uitorii de la Cernobâl, de
„în dispunerea diferit\ a materialului
ironic\ [i îndr\znea]\ a fost amarnic
comunitatea grecilor, format\ pe
existent, în îmbinarea diferit\ a
condamnat\ de dogmatici, autorul fiind
t\râmuri slave în vremuri bizantine…
unor cuvinte sau citate vechi, pentru
obligat s-o apere în pres\ prin articole [i scrisoriToate aceste istorii de sine st\t\toare se leag\ prin
a ob]ine un efect cu totul nou“.
satire (care au fost ata[ate acestui volum); dar
rostul salv\rii Olyei [i îl ajut\ de autor s\-[i
*
ast\zi ea are un mare succes, ca majoritatea
reformuleze eul, între atâtea contradic]ii, s\ pun\
lt\ carte despre o eroin\ neobi[nuit\
operelor marcate de iluminism.
în prim plan traversarea barierelor.
e datorat\ lui Vassilis Papadopoulos:
Umorul cu care e tratat\ aceast\ „enciclopedie
Nu în ultimul rând a[ pune limpezimea
una din pove[tile foarte vii, scris\ pe
romanesc\ a epocii medievale [i, în special, a
[i directe]ea scriiturii lui Vassilis Papadopoulos
de o parte din observarea atent\ a lumii înconjur\toare
secolului al IX-lea“ – cum o define[te chiar autorul
pe seama bunei cunoa[teri, de c\tre autor, a limbii
[i, pe de alta, din prelucrarea amintirilor într-un
– augmenteaz\ farmecul recompunerii de ansamblu.
engleze [i a altor limbi [i culturi str\ine, ceea ce
torent imaginativ [i vizionar. Autorul, diplomat
Iat\, de pild\, cum a fost rescris comentariul
l-a f\cut s\ gândeasc\ în termeni universali, dar
de carier\ (actualmente ambasadorul Republicii
atenianului Laonicos Chalconcodyles, „singurul
[i s\ cugete mai atent asupra propriei sale meniri.
Elene în România), specialist în Drept interna]ional,
grec la care am putut g\si ceva în leg\tur\ cu acest
Traducerea în limba român\, de mare fluen]\
universitar, este totodat\ un scriitor cu mai multe
subiect“ , despre pontifii a[eza]i, dup\ vot, pe un
[i culoare, realizat\ de Elena Laz\r, confer\ acestui
volume, care poart\ toate însemnele misteriosului
sc\unel cu deschiz\tur\, prin care, pip\ind, un
roman legat de mentalit\]ile ucrainenilor [i
cuvânt „talent“. Nu se întâmpl\ mereu, dar se
martor urma s\ confirme c\ e vorba de un b\rbat :
încerc\rile prin care au trecut ei în ultimele decenii
întâmpl\ ca diploma]ii, de[i aparent implica]i
„Asta ne spune Laonicos, îns\ exclama]ia romanilor
(atât de „pe în]elesul“ societ\]ii române[ti,
în via]a ]\rilor unde lucreaz\, dedicându-se analizei
era mult mai scurt\ [i mai sugestiv\, ace[tia, cu
aflate nu departe de unele etape reflectate în carte)
situa]iilor [i oamenilor, aflându-se mereu în locurile
mâna sub poalele papale, în loc de <Conduc\torul
premizele unui real succes.
unde „se întâmpl\ ceva“, unde apar germenii
nostru e b\rbat>, spuneau un singur cuvânt : Are !
ac]iunilor viitoare, s\ fie totu[i, prin natura lucrurilor,
 Grete Tartler
(Habet !)“. Sau, iat\ cum e descris Carol cel Mare :
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Într-un num\r recent al revistei EX PONTO
din Constan]a (nr. 2-3, 2018), editorialul semnat de
Angelo Mitchievici se intituleaz\ Reviste vechi [i noi:
câteva gânduri despre existen]a lor. Textul rezum\
atent discu]iile prilejuite de a V-a edi]ie a Colocviului
Na]ional al Revistelor de Cultur\, desf\[urat în aceast\
var\ la Arad, în organizarea lui Vasile Dan [i a Filialei
locale a Uniunii Scriitorilor. Tema aflat\ în dezbatere
în acest an a fost „Reviste de cultur\ centenare –
revistele de cultur\ noi, postdecembriste: Tradi]ie [i
noutate“. Cum era [i firesc, discu]ia a ajuns la miezul
problemei care s-ar exprima prin câteva întreb\ri:
Care sunt rostul [i locul revistelor de cultur\ pe suport
de hârtie, ast\zi, în era internetului? Mai e nevoie
de ele? Cum î[i îndeplinesc aceste publica]ii
datoria principal\, fa]\ de cultura român\? Demersul
textual al lui Angelo Mitchievici are meritul c\ formuleaz\
r\spunsuri la aceste întreb\ri [i la altele, pornind
de la opiniile interesante formulate de unii participan]i
la masa rotund\ amintit\. Astfel, Dan Cristea a subliniat
rolul jucat de revistele de cultur\ în ap\rarea limbii
române literare, o limb\ român\ corect\ [i elevat\,
f\când observa]ia c\ o revist\ de cultur\ poate fi privit\
ca „unul dintre «sediile» u[or de g\sit ale limbii române
literare, în afara de c\r]ile de istorie a ideilor literare,
de critic\, istorie [i teorie literar\ propriu-zis\“, într-o
vreme când mediile de comunicare au fost viciate de
exprimarea n\tâng\ în limba român\ a atâtor
înal]i oficiali guvernamentali. Tot aceste publica]ii
(aparent marginale, prin prisma interesului ar\tat
de public) reprezint\ „spa]iul agoraic“ pentru ideile
literare înnoitoare, pentru dezbaterile importante,
dup\ cum, în paginile lor, se judec\, cu spirit critic,
[i se valideaz\ c\r]ile de valoare. În aceast\
privin]\, între exemplele aduse de Angelo Mitchievici
se reg\sesc acel num\r din 1998, despre Eminescu,
al revistei Dilema veche [i num\rul din revista noastr\,
în care Mircea Mih\ie[ a publicat articolul s\u
polemic intitulat Artistul sonor, cu relu\ri
ale subiectului semnate de R\zvan Voncu
[i Daniel Cristea-Enache. Cât despre tirajele
reduse ale revistelor literare, prea mici în
compara]ie cu însemn\tatea acestor publica]ii,
ele nu trebuie s\ ne alarmeze: [i ca argument
se re]ine remarca de la colocviul ar\dean a unui
istoric literar, acela[i R\zvan Voncu, care amintea
c\ faimoasa Convorbiri Literare avea, în perioada
ei de glorie din secolul al XIX-lea, un tiraj de numai
300 de exemplare, cele mai multe vândute prin
abonament, [i, în pofida acestui fapt, a reu[it totu[i

ochiul magic
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despre rostul revistelor
de cultur\

Zilele Culturii C\linesciene – 50
Între 28 [i 29 septembrie, a avut loc la One[ti cea de-a 50-a edi]ie a uneia din cele mai importante
manifest\ri culturale din România, „Zilele Culturii C\linesciene“. Ini]iat\ în 1969 de profesorul
Constantin Th. Ciobanu, manifestarea a strâns de-a lungul unei jum\t\]i de secol numeroase
personalit\]i culturale, scriitori îndeosebi, din patru genera]ii, de la Iorgu Iordan [i Alexandru Rosetti
trecând prin la Al. Piru [i Mircea Zaciu [i (aproape) to]i poe]ii, criticii [i romancierii [aizeci[ti pân\
la scriitorii Cenaclului de Luni. Exist\ pu]ini scriitori de valoare care s\ nu fi participat fie [i numai
o dat\ la edi]iile evenimentului. Colocviile au fost mereu pline de interes, pe temele cele mai
diferite. În pofida dificult\]ilor de tot felul, îndeosebi politice înainte de 1989, economice dup\ aceea,
manifestarea a avut loc neîntrerupt, focalizând an de an aten]ia lumii literare asupra micului ora[
moldovean. Edi]ia actual\ a fost consacrat\ inevitabil amintirilor. {i rememor\rii atâtor [i atâtor
nume de scriitori care ne-au p\r\sit. Ca [i oficialit\]ilor locale c\rora li se datoreaz\ continuitatea
aproape neverosimil\ a „Zilelor“, acelea[i oficialit\]i care au construit Sala de Sport în care s-au format
Nadia Com\neci [i Teodora Ungureanu. Am tr\it dou\ zile emo]ionante. Sper\m s\ ne revedem [i
anul viitor. România literar\ le va fi organizatorilor partener, ca [i în trecut. Este momentul ca
Zilele Culturii C\linesciene s\ se reinventeze pentru o a doua jum\tate de secol (N.M.)
s\ contribuie decisiv la modernizarea ]\rii în spirit
european. Din dezbaterea de la Arad, dar [i din textul
lui Angelo Mitchievici r\zbate clar o idee anume: dac\
ne preocup\ s\ afirm\m [i s\ conserv\m un sistem
normal de valori literare [i, mai larg, culturale, nicidecum
nu se poate renun]a la revistele de cultur\ clasice,
pe hârtie, mizând, în schimb, pe noul centru mediatic
[i de comunicare reprezentat de internet, blog,
facebook, instagram [i altele ca acestea.

din sumar
Ne-au atras aten]ia mai multe texte din
sumarul revistei ARGE{ (nr.9). Cronica literar\,
semnat\ de Nicolae Oprea, se opre[te asupra volumului
Convorbiri cu Nicolae Manolescu de Daniel CristeaEnache, pe care criticul îl consider\ „o carte
fundamental\ despre via]a [i opera acestuia, cu
proiec]ie asupra epocii, o surs\ inestimabil\ de
informa]ii pentru viitorii monografi[ti“. Mircea
Bârsil\, care preg\te[te o carte a[teptat\ despre
lirica optzeci[tilor, scrie acum despre poezia lui
Traian Co[ovei: „Ironia «afectat\, cochet\,
f\]i[\», gesticula]ia teatralizat\, emotivitatea
decorativ\, dar [i extraordinara sensibilitate, o
sensibilitate oscilant\, de copil teribil, de beizadea
melancolic\, de personaj caragialian sau de or\[ean
(decadent) aflat în situa]ia de prizonier în miezul
unei lumi pe care o detest\ sau al unui «paradis
de mucava» sunt câteva dintre constantele
poeziei lui Traian T. Co[ovei.“ Din acela[i num\r al
revistei am mai re]inut pagina de aforisme publicat\

ofensiva poeziei

Poe]ii n-au depus armele, a[a cum, poate, ar fi fost normal s\ se întâmple, ]inând cont de condi]iile
date: insensibilitatea publicului, diminuarea drastic\ a cititorilor de poezie. În ultima vreme, cine urm\re[te
atent fenomenul constat\, cu surprindere [i cu satisfac]ie, un reviriment al poeziei române, a[a cum e
scris\ ea de cei mai valoro[i poe]i ai momentului. La Turnirul de Poezie din Grecia, într-un concurs
unde, e de subliniat, nivelul tuturor competitorilor a fost ridicat, ne-au pl\cut în chip deosebit versurile
scrise de laurea]ii Marelui Premiu, Liviu Ioan Stoiciu [i Bogdan Ghiu; Horia Gârbea a cucerit [i el publicul,
iar grupajele citite de Nicolae Prelipceanu, Eugen Suciu [i Ioan Es. Pop (prezent cu o pagin\ de poezie
chiar în acest num\r al revistei noastre) au fost extraordinare, la nivelul de vârf al poeziei noastre. Un
lirism intens, memorabil am descoperit [i în versurile publicate de Vasile Dan în num\rul precedent al
României literare. Iat\, de pild\, acest poem care reia [i interpreteaz\ celebra defini]ie a omului dat\
de Carl Sandburg: „La urma urmei pe ce calci?/ pe ap\,/ pe nisip mi[c\tor,/ pe aer,/ pe fund de mare/ ca
într-un cimitir marin/ viu?// O, animal marin expulzat/ pe uscat,/ cu aripi cât palma,/ boante,/ cu degete
sub]iri ziua/ care înva]\ greu dansul,/ mersul pe jos/ numai dup\ ce uit\ s\-noate.“ Un alt exemplu de
poezie admirabil\ este pagina pe care o g\sim în Luceaf\rul de diminea]\ (nr. 9), sub semn\tura lui Marian
Dr\ghici. Dac\-l citim, ne impresioneaz\ o subtil\ împletire de simplitate [i gra]ie: „am avut hele[teu/ am
avut cas\/ cu hele[teu// acum/ la margine de nicio ap\/ stau/ [i m\ uit în ap\: cerul / cu pe[ti [i stele/ cu
p\h\ru]ul printre ele// \sta fuse/ rostul vie]ii mele// pot// s\ te contemplu, Doamne/ în clipa asta/ ve[nic//
tot“. Ceea ce ni se pare remarcabil în toate aceste întrup\ri la zi ale poeziei este c\ niciuna nu seam\n\
cu cealalt\: în cadrul modernismului sau postmodernismului lor, fiecare dintre ace[ti poe]i, afla]i într-o
perioad\ fast\ a creativit\]ii lor, traduce în chip unic, personal ideea de poezie.
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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.)
* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

de Gheorghe Grigurcu, versurile lui Adrian Alui
Gheorghe, traducerile lui Leo Butnaru din lirica lui
Ghennadi Alekseev, proza lui Marian Ilea, articolul
Cum l-am editat pe Eminescu de N. Georgescu,
jurnalul lui Liviu Ioan Stoiciu, reportajul lui Mihai
Barbu cu titlul Acas\ la Domenikos Theotokopoulos,
în Creta natal\, ca [i paginile dedicate câtorva colegi
din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor.

decen]\ [i istorie
pe garduri

S\ sco]i, în fotografii sau în capturi de texte
foarte relevante, istoria [i s\ o afi[ezi pe gardurile
sau zidurile propriei institu]ii este o practic\ a
mai multor institu]ii în ultimii ani în Bucure[ti.
Totodat\, este o modalitate cît se poate de decent\
de a veni spre public – unele imagini, s\ nu uit\m,
„fac cît o sut\ de cuvinte“ – [i de a-i solicita aten]ia.
Pe Calea Victoriei, pân\ de curînd, pe gardul
Academiei Române a fost ceva de genul unei
expozi]ii la strad\ despre ceea ce a fost acum
100 de ani în România, cu accent pe ceea ce a f\cut
Misiunea Francez\ în România. La Palatul Su]u
(Muzeul Municipiului Bucure[ti), pe gardul
care d\ spre gura de metrou de la Pia]a Universit\]ii
[i spre Bd I.C. Br\tianu, sunt, de ani de zile, periodic,
diverse [i foarte inspirate expozi]ii cu tematici
dintre cele mai diverse – de la istoria mare a
României pîn\ la elemente antropologice la zi din
România. O foarte pl\cut\ surpriz\, în acela[i
sens, al etal\rii istoriei în strad\, vine [i de la
Academia de Studii Economice (vezi foto). {i aici,
în rondul de la Pia]a Roman\, sunt, constant,
panouri, decente [i numeroase, care vorbesc despre
istoria economiei române[ti, a BNR, a ASE. Mai
sunt, cu siguran]\, [i alte garduri de institu]ii
înviorate într-un asemenea mod, inteligent, creativ,
modern, prin intermediul fotografiilor atent
selec]ionate [i puse în valoare. Am selectat doar
trei zone, pentru a ilustra un fenomen – social,
cultural – [i pentru a semnala faptul c\ acesta,
realmente, chiar merit\ aten]ie [i apreciere.
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