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3 poemul s\pt\mânii 
markó béla

A fost o chicoteal\.

Dup\ întâlnirea scriitorilor cu cititorii,

din sala neînc\lzit\ a c\minului cultural

de la ]ar\ am trecut

în cârciuma învecinat\,

unde cafeaua se fierbea la oal\,

dar se servea [i vin fiert.

St\team în jurul mesei instabile

acoperit\ cu furnir colorat,

unde o înv\]\toare tân\r\

râdea cu poft\ sco]ând sunete stridente.

Paharul din fa]a ei, [ters cam neglijent, 

cu urme, era deja aproape gol 

când a izbucnit din nou într-un râs nest\vilit,

paharul a cr\pat brusc,

r\m\[i]a de vin s-a prelins pe mas\,

priveam ului]i. A fost cândva un pahar.

A fost râsul. A fost o înv\]\toare.

Am plecat acas\. N-am mai v\zut-o niciodat\.

{i-atâta tot. E simpl\ rezonan]\.

O lege a fizicii. Numai c\-n vremea asta,

dup\ decenii, îmi amintesc din nou,

nu râsul, nu paharul,

ci lini[tea aceea nefireasc\

cu care î[i privea fata

propriul râs spart pe masa cu furnir,

evident c\ nu evoc cu totul întâmpl\tor

aceste scene foarte vechi,

care, iat\, se pot schimba

pe m\run]i[ul unor versuri,

dar lucrul cel mai important nu-i acesta totu[i,

ci faptul c\ [i tu râdeai cândva foarte mult

[i recunosc c\ o dat\ sau de dou\ ori

m-a [i cutremurat gândul c\ încet-încet voi fi

pe masa ta paharul cu urme ce se gole[te încet,

î]i urm\resc crispat zâmbetul,

tu [tii c\ m-am n\scut în septembrie,

de ziua mea de na[tere e întotdeauna toamn\,

iar tu în mai, e prim\var\ în toate zilele tale

de na[tere, a[a va fi întotdeauna,

nu se mai poate schimba nimic,

tremur dezgolit: râzi, în sfâr[it!

 Traducere de Kocsis Francisko

poveste pentru Anna
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CCoommuunniiccaatt
~n data de 5 mai 2018, au avut
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noului Comitet Director USR, `n care
a fost validat rezultatul alegerilor din
Adun\rile Generale desf\[urate ̀ ntre 11
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10.05.1994 –– a murit Radu Albala (n. 1924)
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11.05.1924 –– s-a n\scut Aurel Gurghianu (m. 1987)
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(m. 2009 )
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13.05.1924 –– s-a n\scut Iv Martinovici (m. 2005) 
13.05.1927 –– s-a n\scut Gheorghe Vlad (m.1992)
13.05.1931 –– s-a n\scut Dan Grigorescu (m. 2008)
13.05.1936 –– s-a n\scut Bárány Ferencz 

(m. 2016)
13.05.1937 –– s-a n\scut  George Sanda
13.05.1940 –– s-a n\scut Mircea Ciobanu (m.1996)
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Domnule pre[edinte,

Întrucît numele meu a ap\rut recent în
mass-media pe o list\ de colaboratori ai fostei
Securit\]i, v\ rog s\ parcurge]i textul de mai jos
[i s\ binevoi]i a r\spunde întreb\rii cu care se
încheie.

În anul universitar 1977-1978, am f\cut
pentru prima dat\ ore cu studen]ii str\ini. (Corpul
didactic de la Filologie î[i completa astfel norma,
întrucît cifra de [colarizare sc\zuse drastic.)
În toamna lui ’78, primesc într-o zi un telefon
neobi[nuit. „Trebuie s\ v\ întîlni]i cu «noi», în
leg\tur\ cu studen]ii str\ini”. Am stabilit punctul
de întîlnire: Biserica Anglican\. Omul urma s\
vin\ cu un pardesiu maro, eu – cu o Skod\ verde.
În ziua [i la ora convenit\, iat\-ne la fa]a locului.
Pardesiul era maro, Biserica Anglican\ – ro[ie,
frunzele toamnei – galbene... Mi se p\rea c\
tr\iesc un început de roman poli]ist. Am
pornit agale prin Gr\dina Icoanei. Tîn\rul
avea o figur\ agreabil\. Blond, înalt, exprimare
îngrijit\. „Ne-a]i adus multe servicii”, a spus el
din capul locului. „Înc\ din 1953, din timpul
Festivalului Mondial al Tineretului”. Am recapitulat
mental cu rapiditate: într-adev\r, în 1953, în
vacan]a de var\, lucrasem

dou\ s\pt\mîni ca interpret
al delega]iei franceze.

Fusesem instruit în
acest sens de o doamn\
tîn\r\, îmbr\cat\ în
alb, care m\ onorase

cu o vizit\ la domiciliu:
dac\ vreun delegat str\in

încearc\ a stabili contacte
în afara cadrului oficial,
trebuie s\ dau de [tire. În
timpul desf\[ur\rii Festivalului, n-am sesizat
asemenea situa]ii [i n-am avut nimic de semnalat.
{i totu[i, cugetam acum, plimbîn-du-m\ cu omul
meu prin Gr\dina Icoanei, Securitatea m\ are
în eviden]\! Trecuser\ 25 de ani...

Conversa]ia blondului era sinuoas\ [i
derutant\. Nu în]elegeam prea clar ce vrea de la
mine, nu cuno[team regula jocului. În minte îmi
n\v\leau reminiscen]e literare, crîmpeie de film,
b\nuieli confuze... „Dac\ observa]i ceva în neregul\,
dac\ vreun coleg spune ceea ce n-ar trebui s\
spun\...” Aha! Asta era deci! „La noi în facultate
– am replicat perfid – climatul discu]iilor e atît
de liber încît nimeni nu poate fi suspectat de
inten]ii ostile. Cum s\ cred a[a ceva despre un
coleg care critic\ Ministerul Înv\]\mîntului în
aceia[i termeni în care a[ putea s-o fac [i eu?”
Blondul a înghi]it chestia cu „Ministerul
Înv\]\mîntului” [i n-a îndr\znit s\ pluseze,
spunînd, de pild\, c\ putem critica în voie
ministerul, dar nu [i pe secretarul general al
partidului. Mi-a dat la desp\r]ire un num\r de
telefon. S\-l sun dac\ se ive[te vreo problem\.

Pîn\ în ’89, nu s-au ivit niciodat\ „probleme”.
Blondul îns\ ]inea mor]i[ s\ m\ revad\ din cînd
în cînd. M\ suna, fixam o întîlnire, p\l\vr\geam
despre multe [i de toate, dar – vorba lui Creang\
– nu aveam nod la a]\. M-a întrebat odat\ dac\
n-am inten]ia s\ plec din ]ar\. „Ce valoare ar
avea – l-am întrebat la rându-mi – declara]ia
verbal\ pe care v-o fac dac\ toat\ activitatea mea
de pîn\ acum nu exclude o asemenea ipotez\?”
Discutam pe un ton de perfect\ urbanitate. Omul
era [colit (absolvise Facultatea de Drept), înv\]a
acum limba ebraic\, probabil nu pentru a se
adînci în studiul Kabbalei sau al Talmudului. 

Mi-a ar\tat într-o zi manualul lui Ion Alexandru,
plîngîndu-mi-se de lipsa calit\]ilor lui didactice.
Alt\dat\ mi-a împrumutat, f\r\ ca eu s\ i-o fi
cerut, o carte în fran]uze[te despre revolu]ia
algerian\. Care era rostul întîlnirilor noastre?
N-am izbutit s\-l pricep niciodat\. Institu]ia avea,
probabil, un punct în planul ei de activitate: Starea
de spirit a intelectualilor. A mea era întotdeauna
zîmbitoare [i cordial\, în ciuda timpului irosit
pe altarul inutilit\]ii.

Am crezut într-o vreme, de[i nu sînt un
orgolios, c\ obiectul de observa]ie a[ putea fi
chiar eu: un cumnat urma s\ plece în misiune
diplomatic\. Presupunerea s-a dovedit fals\;
cumnatul a plecat, dar întîlnirile au continuat.
Am\nunt caraghios [i straniu: se întîmpla uneori
s\ nu m\ g\seasc\ la telefon [i-mi l\sa vorb\ s\-
l caut eu. Sunam [i spuneam: „V\ rog cu tovar\[ul
Teodor Florian”. „Cu cineee?!“ „Cu tovar\[ul
Teodor Florian“ (a doua oar\ – sec [i ap\sat).
„Sta]i un moment.” Intona]ia surprins\ „Cu
cineee?!” f\cea dovada limpede c\ „Teodor Florian”
nu corespunde cu numele real. Dar ce fel de
Securitate era aceea în care lucr\torii nu-[i
cuno[teau între ei pseudonimele [i aveau la
telefon asemenea reac]ii? De vreo dou\-trei ori

a trebuit s\-mi reprim impulsul
de a-i spune blondului de-a dreptul:
„Nu v\ repro[ez c\, în rela]ia cu
mine, arbora]i un nume fals; de
ce nu v\ instrui]i îns\ [i colegii
de birou?”

Prin februarie ’90, m-am
reîntîlnit cu omul pe strad\, în
fa]a Teatrului Foarte Mic. „– Ce
mai face]i?  – Bine, mul]umesc,
dar dumneavoastr\?” Mi-am

rev\rsat, cu o voluptate indicibil\, amintirile din
21-22: cum strigam în mul]imea de la „Inter”,
cînd elicopterele survolau pia]a, „Ceau[escu pe
cer e!“; cum am n\scocit [i am lansat diverse
lozinci în versuri; cum seara, pe la 8 [i un sfert,
cînd brîul de scutieri de la „Dalles” s-a desf\cut
în dou\, l\sînd s\ treac\ ma[inile pompierilor,
c\ciula mea de astrahan a primit botezul focului
prin ap\... Blondul, fire[te, nu avea nimic de
povestit [i nici eu n-am insistat în direc]ia
asta.

Au mai trecut cîteva luni. Spre sfîr[itul
verii (eram de-acum membru al Parlamentului),
blondul m\ sun\ [i-mi solicit\ o întîlnire. Am
izbutit s\ m\ eschivez. Dup\ un timp m-a sunat
din nou, a st\ruit, n-am putut sc\pa. Iat\-ne deci
la facultate, într-o cenu[ie sal\ de seminar. Timpul
plimb\rilor romantice din Gr\dina Icoanei
apar]inea altui ev istoric. Prima grij\ a blondului
a fost s\ m\ întrebe dac\, în privin]a trecutului,
am ceva s\-i repro[ez. Nu aveam. Acesta era,
probabil, scopul unic al întîlnirii: s\ se asigure c\
nu-l pa[te, dinspre mine, niciun pericol.
Restul, ca de obicei, o discu]ie dezordonat\ [i
banal\. La desp\r]ire: „Dac\ vre]i s\ ne mai
vedem, v\ rog s\ m\ suna]i”. „Unde?” „Cum unde?
La vechiul num\r!” Am avut, pe loc, revela]ia unei
continuit\]i organice [i fecunde. Numeroase
exemple din istoria culturii, de forme vechi
simulînd con]inuturi noi sau de forme noi
conservînd con]inuturi vechi, p\leau în fa]a
faptului viu: omul care-mi întindea mîna, saluta
politicos [i pleca. Nu l-am mai v\zut niciodat\.

Domnule pre[edinte al C.N.S.A.S., lua]i-mi,
v\ rog, o piatr\ de pe inim\: am fost sau nu
informator?

 {tefan Cazimir

scrisoare deschis\ 
c\tre C.N.S.A.S.

„l ua]i-mi, v\ rog,
o piatr\ de pe
inim\ : am fost
sau nu infor-
mator ?”
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alit
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13.05.1941 –– s-a n\scut Constantin Simirad  
13.05.1956 –– s-a n\scut Vasile Popovici
13.05.1957 –– s-a n\scut Alina Pamfil
13.05.1957 –– s-a n\scut Eugeniu Nistor
13.05.1964 –– a murit Tompa László  (n. 1883)
13.05.1971 –– s-a n\scut  Flavia Teoc
13.05.1974 –– a murit {tefan Roll (n. 1903)
13.05.2010 –– a murit Alexandru Sever (n. 1921)
13.05.2013 –– aa mmurit {{tefan DDumitru AAfrimescu

(n. 11951)
13.05.2014 –– a murit Mihail Gr\mescu (n. 1951)

14.05.1871 –– s-a n\scut Caton Theodorian (m. 1939)
14.05.1938 –– ss-aa nn\scut IIon MMoise ((m. 22012)
14.05.1947 –– s-a n\scut Olimpia Radu (m. 1973)
14.05.1948 –– ss-aa nn\scut FFlorin LLogre[teanu
14.05.1948 –– ss-aa nn\scut VVirgil TTodeas\
14.05.1950 –– s-a n\scut Constantin Hârlav 

(m. 2014)
14.05.1957 –– a murit Camil Petrescu (n. 1894)
14.05.1964 –– s-a n\scut Ana R\u Lehotska
14.05.1976 –– s-a n\scut Dana Percec Chetrinescu

15.05.1881 –– s-a n\scut Nicolae N. Beldiceanu 
(m. 1923)

15.05.1884 –– s-a n\scut Octav Botez (m. 1943)
15.05.1907 –– s-a n\scut Emil Gulian (m. 1942)
15.05.1912 – s-a n\scut Salamon Ernö (m. 1943)
15.05.1922 – s-a n\scut Savin Bratu (m. 1977)
15.05.1925 – s-a n\scut Alexandru Mircescu 

(m. 2009)  
15.05.1926 - s-a n\scut Venera Antonescu
15.05.1926 - s-a n\scut Aurel Martin (m. 1993)
15.05.1931 –– s-a n\scut Petru Ursache (m. 2013)
15.05.1931 –– s-a n\scut Sonia Larian (m. 2016)
15.05.1933 –– ss-aa nn\scut DDomnica GGârnea]\ 

(m. 22013)
15.05.1938 –– ss-aa nn\scut HHoria PP\tra[cu
15.05.1938 –– ss-aa nn\scut IIoan BBarbu
15.05.1943 –– ss-aa nn\scut IIlse HHehn
15.05.1953 –– ss-aa nn\scut VValentin TTalpalaru 
15.05.1960 –– s-a n\scut Dumitru Pan\ 
15.05.1967 –– s-a n\scut Ioan Pavel Azap
15.05.1984 –– s-a n\scut Anca Raluca Purcaru

16.05.1864 –– a murit Simion B\rnu]iu (n. 1808)
16.05.1887 –– s-a n\scut Constantin Ign\tescu 

(m. 1968)
16.05.1918 –– ss-aa nn\scut VVasile IIosif ((m. 22015)
16.05.1922 –– s-a n\scut Gavril Scridon (m. 1996)
16.05.1925 –– s-a n\scut Lucia Olteanu
16.05.1926 –– s-a n\scut George Iaru
16.05.1930 –– s-a n\scut Titus Popovici (m. 1994)
16.05.1934 –– s-a n\scut  Dorin Alm\[anu
16.05.1936 –– s-a n\scut Angela Cismas
16.05.1938 –– ss-aa nn\scut FFlorin CCostinescu
16.05.1939 –– s-a n\scut  Constantin Cuble[an
16.05.1954 –– s-a n\scut Marian Odangiu
16.05.1980 –– a murit Marin Preda (n. 1922)
16.05.1982 –– a murit Iosif Pervain (n. 1915)

17.05.1886 –– s-a n\scut Emil Isac (m. 1954)
17.05.1901 –– s-a n\scut Pompiliu Constantinescu 

(m. 1946)
17.05.1920 –– s-a n\scut Geo Dumitrescu (m. 2004)
17.05.1944 –– s-a n\scut Efim Tarlapan (m. 2015)
17.05.1945 –– s-a n\scut Nicolae Mecu
17.05.1952 –– s-a n\scut Paul Grigore (m. 1989)
17.05.1958 –– ss-aa nn\scut IIoana RRuxandra BB\lan 
17.05.1979 –– s-a n\scut {tefana Pop-Cur[eu
17.05.2008 –– aa mmurit PPop SSimion ((n. 11931)
17.05.2009 –– a murit Al. Husar (n. 1920)

18.05.1822 –– s-a n\scut G. Sion (m. 1892)
18.05.1888 –– ss-aa nn\scut EEugeniu SSperan]ia 

(m. 11972)
18.05.1928 –– ss-aa nn\scut DDomokos GGéza ((m. 22007)
18.05.1963 –– ss-aa nn\scut IIleana MMarin 
18.05.1968 –– aa mmurit OOscar LLemnaru ((n.1907)
18.05.1976 –– a murit George Boitor (n.1934)
18.05.1983 –– aa mmurit AAlexandru BB\d\u]\ ((n.1901)
18.05.1991 –– a murit Areta {andru (n. 1952)
18.05.1993 –– aa mmurit AAurel CCovaci ((n.1932)
18.05.2011 –– a murit Mircea Horia Simionescu 

(n.1928)

19.05.1893 –– ss-aa nn\scut  HH. BBonciu ((m. 11950)
19.05.1937 –– s-a n\scut Sanda Ni]escu
19.05.1939 –– s-a n\scut Vasile Galaicu
19.05.1943 –– ss-aa nn\scut {{tefan CCucu
19.05.1944 –– s-a n\scut  Ioan Gliga
19.05.1955 –– s-a n\scut  Dorin Ivan

Rubric\ realizat\ deNicolae Oprea
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i lie Stepan este un alchimist descins în
lumea postmodern\ a muzicii. De câ]iva
ani, aspectul fizic accentueaz\ tr\s\turile

care fac din el, vizual, un descendent din stirpea
patronat\ de Hermes Trismegistus [i ilustrat\, mai
aproape de noi, de Frater Albertus ori Fulcanelli.
P\rul lung, albit, ochelarii cu lentile mari care
accentueaz\ lumina hipnotic\ a unor ochi scrut\tori,
]inuta dreapt\, aproape rigid\, contribuie la
plauzibilitatea unui astfel de portret. Chiar în situa]ii
comune, î]i las\ impresia c\ e preocupat s\ dirijeze
o mare orchestr\ invizibil\, inaccesibil\ nou\,
dar care lui îi mobilizeaz\ o secret\ energie interioar\.
Pe cât de abstras pare atunci când viziteaz\ astfel
de lumi, pe atât de cald, de comunicativ, de expresiv
e în interac]iunea direct\.

L-am v\zut de mai multe ori, în trecut, cu
alura, pe atunci, de Frank Zappa pogorât pe
malul Beg\i, aplanând conflicte [i readucând în
albia firescului situa]ii poten]ial explozive. Lider
înn\scut, î[i folose[te autoritatea exclusiv pentru
a apropia oameni [i a construi. Discreta not\ religioas\
ap\rut\ în ultimii ani în preocup\rile lui are perfect\
acoperire în comportamentul de fiecare zi. O
aur\ de lini[te [i blânde]e, a[a cum vezi la unii ini]ia]i
orientali, îi asigur\ o pozi]ie privilegiat\, indiferent
de context. Ilie Stepan impresioneaz\ [i pe scen\,
[i în studiourile de înregistrare, [i în r\bd\toare
dialoguri la col] de strad\.

Am avut bucuria s\ scriu de dou\ ori în ultimii
ani despre realiz\rile sale muzicale. Mi-a fost u[or,
deoarece ele încoronau aspecte din crea]ia lui care-
mi erau demult cunoscute. I-am urm\rit îndeaproape
periplul de lider al grupului Pro Musica, am fost
martorul multiplelor metamorfoze ca autor de
muzic\ de scen\, de albume „conceptuale” de mare
originalitate, din seria Stepan Project, ca original
compozitor [i, desigur, ca mare chitarist. Unul
dintre cei mai mari ai României („din toate timpurile”,
cum spun, cu o expresie simpatic\, fanii).

{i totu[i, recenta lui realizare m-a luat prin
surprindere. Sub o titulatur\ nou\, Stepan Project
Blues Foundation, muzicianul timi[orean propune
un produs vizual neobi[nuit. E vorba de DVD-ul
Concertul, bazat pe evolu]ia unui „supergrup”. E
vorba de instrumenti[ti cunoscu]i, apar]inând unor
forma]ii distincte, aduna]i ad-hoc, la prima edi]ie,
din 2016, a Festivalului de blues din Mun]ii Banatului
(denumirea oficial\ a fost G\râna WolfBlues Festival).
L-am mai ascultat [i v\zut pe Ilie Stepan cântând
blues-uri. Ele constituiau îns\ mai degrab\ excep]ia
în concertele sau înregistr\rile sale. De data aceasta,
Stepan atac\ frontal unul dintre cele mai abrupte
[i dificile versante ale muzicii. Inten]ia e m\rturisit\
în unul dintre inserturile narative care acompaniaz\
presta]ia muzical\: explorarea blues-ului, acest
limbaj „arhaic [i melodios”, cum îl define[te artistul,
reprezint\ încercarea de a „redeschide ni[te cutii
interioare”. Adic\ o coborâre în subcon[tientul
niciodat\ îndeajuns explorat al unor z\c\minte
spirituale [i de sensibilitate.

Dup\ ani [i ani petrecu]i în studiouri,
unde inspira]ia [i creativitatea înfruntau, nu o dat\
conflictual, resursele instrumentelor electronice,
dup\ sofisticatele albume multistratificate muzical
[i spiritual, artistul a sim]it nevoia s\ revin\ la borna
zero a melodicit\]ii [i tr\irii nemediate a micilor
ori marilor drame existen]iale. În fa]a interpre]ilor
de blues st\, asemeni unui perete stâncos, vertical,
inaccesibil, fraza lui Sam Phillips, produc\torul
care a dat consisten]\ carierelor unor gigan]i precum
Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison ori Jerry
Lee Lewis. Citatul figureaz\ în Mystery Train, cartea
lui Greil Marcus, probabil cel mai influent critic
muzical al vremurilor noastre: „Dac\ a[ g\si un om
alb care s\ aib\ sonoritatea [i sensibilitatea unui
negru, a[ putea face un miliard de dolari.”  Ilie Stepan
nu [i-a pus nicio clip\ proiectul sub semnul
mercantilismului cinic al lui Phillips. Dar a fost, cu
siguran]\, con[tient de dificultatea misiunii asumate.
Pentru c\, într-adev\r, una dintre provoc\rile decisive

ale blues-ului e „traducerea” în limbajul civiliza]iei
tale a expresiei naturale, aproape lipsite de inten]ionalitate
artistic\, a „cântecului de suflet albastru”. Problema
e, a[adar, s\ renun]i la propria personalitate în
favoarea exprim\rii nepremeditate, spontan\ [i
de-o r\scolitoare sinceritate – uneori, pân\ aproape
de pragul indecen]ei.           

Echipa care l-a înso]it pe Ilie Stepan în aceast\
temerar\ întreprindere exceleaz\ la capitolul
profesionalism. E vorba de arti[ti care provin din
acela[i spa]iu muzical – Timi[oara. Unii au cântat
mult\ vreme împreun\, al]ii s-au întâlnit pe
scen\ acum pentru prima oar\. Fire[te, liantul l-a
reprezentat Ilie Stepan, cel în jurul c\ruia graviteaz\
de câteva decenii multe dintre evenimentele artistice
de anvergur\ din partea de Vest a României. Înso]it
de Horea Silvio Cri[ovan, un extraordinar chitarist,
de o versatilitate pe care eu, unul, n-am mai întâl-
nit-o, capabil s\ cânte în absolut orice gen [i formul\,
Stepan a construit o echip\ care a accentuat îndeosebi
latura dinamic\ a blues-ului. Dixie Krauser (bass
[i voce), Doru Apreotesei (clape), Bogdan „Bogy”
Nagy (voce [i muzicu]\) [i Florin Cva[a (baterie) au
adus formulei tradi]ionale experien]a lor de rockeri
— de[i fiecare dintre ei acoper\ cu aceea[i dexteritate
[i expresivitate o întreag\ panoplie, de la folk, pop,
psihedelism, la jazz [i rock.

Concertul nu e îns\ doar înregistrarea unui
spectacol pe o scen\ plasat\ în decorul helvetico-
levantin al G\rânei. E [i povestea unei frumoase
aventuri spirituale, a unui impuls îndr\zne],
a unei c\l\torii ini]iatice, în care cultura [i
existen]a particip\ la constituirea unui spa]iu
de expresivitate irezistibil. DVD-ul nu se
rezum\ doar la captarea p\r]ii muzicale. El
con]ine [i confesiunile celor implica]i, dezv\luiri
despre propria evolu]ie, dar [i un repertoriu al
aspira]iilor [i realiz\rilor profesionale. Cei [ase
arti[ti nu s-au adunat pentru a cânta blues doar
pentru a mai bifa o prezen]\ public\. E limpede
c\ e vorba de împlinirea unui vis, de [ansa întâlnirii
fiec\ruia cu eul profund. Prin cadru trec, având
scurte, dar sugestive interven]ii, celebrit\]i precum
Nicu Covaci, Dan Andrei Aldea, A. G. Weinberger.
Evocarea lui Cornel „Schwarz” Calboreanu, fostul
sunetist al forma]iei Phoenix [i un împ\timit al
blues-ului, a creat un moment emo]ional dominat
de melancolie. Faptul c\ acesta [i-a ales drept loc
de veci cimitirul din G\râna, plasat pe coama de
deal ce permite o vizibilitate perfect\ spre scena
Festivalului, este mai mult decât simbolic\.

c u o singur\ excep]ie, „Coming Home”,
compozi]ie a lui Dixie Krauser, piesele
interpretate sunt crea]ii clasice ale

genului: „Cars Hissing My Window” [i  „Road House
Blues” (The Doors) „Crossroads” (Cream), „Going
Down” (Don Nix), „If Trouble Was Money”
(Albert Collins) [i o variant\ blues-rock, în for]\, a
lui „Smoke On the Water” (Deep Purple). Ele poart\
îns\ amprenta arti[tilor admirabili care, sub bagheta
lui Ilie Stepan, au [tiut s\ transforme omagiul în
form\ de manifestare a propriei personalit\]i.
Inten]ia de a deschide, prin blues, „un nou cerc” a
reu[it pe deplin. Concertul ar putea reprezenta [i
un moment al dep\[irii, în România, a statutului
de art\ „de ni[\” pe care-l are ast\zi aceast\ formul\
muzical-spiritual\.

Trebuie neap\rat men]ionate contribu]ia
organizatoarei Festivalului, Mara Marcu, a lui Drago[
Neagu, regia lui Cosmin }iglar [i arta de sunetist
a lui Ilie Sârbu, precum [i concep]ia grafic\ a lui
Pavel Vere[, pentru a rotunji seria argumentelor
pentru care noua realizare a lui Ilie Stepan [i a
echipei ni se înf\]i[eaz\ drept un eveniment de
prim\ m\rime. Ucenic Neascult\tor în care st\
de veghe un Maestru sever [i nedispus la compromisuri,
Ilie Stepan a [tiut, asemeni unui Faust înarmat
cu chitar\, s\-l pun\ pe Mephisto al blues-ului în
slujba frumuse]ii, a emo]iei [i a bucuriei de a filozofa
prin muzic\.

actualitatea
 contrafort de mircea mih\ie[

blues la G\râna



6 a m scris, la timpul cuvenit (vezi
România literar\, nr. 9/ 4 martie
2015), despre coresponden]a trimis\

de Aurel Dumitra[cu lui Gellu Dorian [i
Lucian Vasiliu. Am f\cut-o din interes
pentru genurile confesive – care sunt
un câmp literar productiv, în anii din
urm\ – [i, mai ales, pentru personalitatea
lui Aurel Dumitra[cu [i a colegilor s\i
de genera]ie optzecist\, din spa]iul moldav. 

Recent, îns\, Ion Dumitra[cu, fratele
poetului, a descoperit între manuscrisele
r\mase de la acesta [i scrisorile trimise
de Lucian Vasiliu, f\când astfel posibil\
reconstituirea cronologic\ a întregii
coresponden]e dintre cei doi, realizat\
acum sub titlul Haimanaua Singur\tate.
Cartea a fost deja comentat\ de Nicolae
Manolescu, îns\ cred c\ merit\ o receptare
mai ampl\, atât din perspectiva redimen-
sion\rii istorico-literare a optzecismului,
cât [i din cea a reconfigur\rii raporturilor
interne din cadrul genera]iei. Ia[ii deceniului
1980-1990 au fost un spa]iu literar [i cultural
bogat [i dinamic, în care tinerii scriitori
[i intelectuali grupa]i în jurul publica]iilor

studen]e[ti au alc\tuit un al doilea nucleu optzecist,
ca pondere, dup\ cel bucure[tean. Cum epistolele
schimbate de Aurel Dumitra[cu [i Lucian Vasiliu
acoper\ intervalul 1979-1988, iar cei doi au fost
componen]i de baz\ ai ramurii moldave, Haimanaua
Singur\tate ne furnizeaz\ o conving\toare
m\rturie asupra felului în care se tr\ia [i se gândea
în România acelor ani. Ani în leg\tur\ cu care
unii, în parantez\, prefer\ s\ vehiculeze pove[ti
edulcorate despre „dreptatea social\” (cu totul
iluzorie), nu [i rememor\ri autentice ale absurdului
[i anomiei care ne guverna vie]ile...

c oresponden]a dintre Aurel
Dumitra[cu [i Lucian Vasiliu
începe cu o epistol\ a primului,

expediat\ de la Borca în 19 octombrie
1979. Dumitra[cu avea 24 de ani, Vasiliu,
25, [i amândoi se aflau la etatea debutului
literar. Sau, mai bine zis, a debuturilor,
deoarece, în acei ani de progresiv\ închistare

[i de control ideologic, debutul nu era deloc
o afacere u[oar\. Întâi participai la un cenaclu,

apoi debutai în revist\, urma concursul la o
editur\, în absen]a c\ruia era exclus s\ po]i
debuta, ap\reai într-un volum colectiv (c\ci
debuturile individuale erau pe cale s\ fie interzise),
[i-abia dup\ aceea, dac\ aveai noroc, dup\ mai
mul]i ani de a[teptare, debutai cu un volum
propriu. E un traseu pe care aveau s\-l urmeze,
mai mult sau mai pu]in, to]i componen]ii genera]iei
optzeci, indiferent c\ scriau poezie sau proz\.
Dac\ nu m\ în[el, cu unele varia]iuni personale,
[i cei doi coresponden]i care, în 1979, încep o
prietenie literar\ [i uman\ au parcurs acela[i
traseu: lung, umilitor [i inexplicabil, în fond.
Scrisorile schimbate între ei consemneaz\ „treptele”
acestui sisific urcu[. Fiecare apari]ie a unui grupaj
într-o revist\ de oarecare prestigiu reprezenta
înc\ un pas spre mult-doritul debut editorial,
spre volumul de autor pe care cenzura se înc\p\]âna
s\-l refuze sau doar s\-l amâne. 

Dar tribula]iile debuturilor îndelung
amânate nu le clatin\ celor doi tineri poe]i
convingerea în destinul lor literar, pe care îl
afirm\ de la primele rânduri ale primei scrisori.
„Amândoi suntem marca]i de acea dezordine
interioar\ care ne duce spre capodopere”, îi scrie
Dumitra[cu colegului s\u de genera]ie [i,
chiar dac\ vocabula ultim\ pare cam tare, trebuie
spus c\ [i unul, [i cel\lalt, aveau s\ confirme,
devenind poe]i semnificativi, în pofida anumitor
accidente biografice.

Primele scrisori schimbate ne furnizeaz\
[i o privire mai detaliat\ asupra studiilor lui Aurel
Dumitra[cu, deschizând, totodat\, o fereastr\
c\tre modul de func]ionare a „drept\]ii sociale”
din fostul regim. Poetul este ]\ran din Borca,
dintr-o familie s\rac\, [i nu are parte de [colaritatea
pe care o merit\. Nu are mijloace s\ se înscrie
la un liceu bun, nici s\ mearg\ la facultate imediat
dup\ terminarea acestuia. În 1982 se duce, la
recomandarea lui Dumitru Radu Popescu (la ora
aceea, pre[edintele Uniunii Scriitorilor [i ocrotitor
al multor optzeci[ti), s\ se înscrie la Facultatea
de Filosofie a Universit\]ii din Cluj-Napoca. Este,

îns\, respins la înscriere, din cauza unei note de
8 la purtare (!), din perioada liceului: Filosofia,
ca [i Dreptul, erau facult\]i „de dosar”, la care
nu era suficient s\ [tii carte ca s\ fii admis. Poetul
va urma, mai târziu, Filologia la Ia[i, la „f\r\
frecven]\”, predând diverse materii în înv\]\mântul
rural, spre a se putea între]ine... Cam aceasta era
„dreptatea social\” a regimului trecut.

c oresponden]a dintre Aurel Dumitra[cu
[i Lucian Vasiliu ocup\ un loc special
în ampla literatur\ epistolar\ r\mas\

de la primul. Pe de-o parte, e limpede c\ între cei
doi exist\ [i o strâns\ prietenie uman\, nu
doar literar\. Pe de alta, devine evident, parcurgând
scrisorile schimbate cu o anumit\ regularitate
între Borca [i Ia[i, c\, datorit\ rela]iei afective
personale, coresponden]a se transform\ într-un
soi de Bildungsroman. Sau, în tot cazul, într-o
cronic\ fidel\ [i destul de am\nun]it\ – Dumitra[cu,
în primul rând, are talentul de a fi un epistolograf
minu]ios – a împreun\-cre[terii întru poezie.
C\ci, cum bine remarca Nicolae Manolescu, ace[ti
tineri poe]i î[i scriau epistole cu frenezia celor a
c\ror exprimare liber\, prin literatur\, era frânat\
sau chiar blocat\ de cenzur\. Scrisorile [i cenaclurile
erau, în epoc\, un succedaneu de cicluri în reviste
[i de volume. Iar în unele cazuri (cum este [i
cel de fa]\), de [coal\ [i de spa]iu mediatic.
Coresponden]ii î[i comunic\ unul celuilalt lecturile,
ideile, nelini[tile [i convingerile. Scrisorile devin
o insolit\ [coal\ privat\ de poezie, în ni[te ani
în care [coala oficial\, de[i de mult mai înalt nivel
decât azi, era orientat\ c\tre materiile tehnice,
iar cele umaniste erau desfigurate de parti-
pris-urile ideologice. Tinerii poe]i se citesc în
reviste, î[i citesc [i î[i semnaleaz\ apari]iile
colegilor de genera]ie, ca [i pe cele ale scriitorilor
importan]i sau cu ]inut\ moral\. Coresponden]a
define[te, în acest mod, un timp al scrisului, în
pofida cenzurii [i a restric]iilor aberante, care
ne transformaser\ via]a într-un co[mar, în
acei ani, de (repet sintagma, pentru c\ m\ scoate
din s\rite) „dreptate social\”...

Sunt, în scrisori, multe asemenea detalii
de via]\ cotidian\ a literaturii din anii 1980-1989:
debuturi amânate la nesfâr[it, editori care îi duc
cu vorba pe autori, interven]ii arbitrare ale cenzurii.
Dar [i mostre frumoase de prietenie [i de solidaritate:
Mircea C\rt\rescu sau Emil Hurezeanu îi scriu
la Borca colegului mai pu]in norocos social,
profesorii ie[eni (Luca Pi]u, de pild\) îl ajut\
nu doar s\ parcurg\ facultatea, ci [i s\ citeasc\
opere fundamentale, „seniorii” literaturii, ca
Octavian Paler, îl trateaz\ pe Aurel Dumitra[cu
ca pe egalul lor. Iar acesta împarte, iute, bucuria
normalit\]ii, a literaturii, cu Lucian Vasiliu, care,
la rândul s\u, trimite spre Borca informa]ii utile,
izbânzi [i bucurii comune. Se ]ese, a[adar, o
pânz\ epistolografic\ pe deasupra cenzurii [i a
interdic]iilor, cu ajutorul c\reia ace[ti poe]i,
marginaliza]i din cauza tinere]ii [i a insubordon\rii,
î[i construiesc un spa]iu literar subteran, coerent
[i func]ional, apt s\ le sus]in\ formarea ca scriitori
[i s\ le între]in\ aspira]iile intelectuale.

h aimanaua Singur\tate mai con]ine
un am\nunt biografic important.
Grosul coresponden]ei dateaz\ din

intervalul 1979-1987. Singura scrisoare pe care
Dumitra[cu i-o expediaz\ lui Lucian Vasiliu în
1988 – totodat\, [i  singura pe care nu i-o
trimite din Borca sau Ia[i, ci din Piatra Neam]
– este redactat\ pe patul de spital, într-o rezerv\
de la Chirurgie. Prin ea, suntem martorii începutului
acelui calvar la cap\tul c\ruia va ap\rea, necru]\tor,
diagnosticul de leucemie, care-l va r\pi pe
poet, la numai 35 de ani, în plin\ febr\ a crea]iei.

Aceste scrisori emo]ioneaz\ [i ne pun
pe gânduri. Ele atest\ profunzimea cu care era
tratat\ literatura în România ultimului deceniu
comunist [i, totodat\, dificult\]ile nenum\rate
pe care tinerii poe]i din acea perioad\ trebuiau
s\ le înfrunte, spre a-[i putea urma voca]ia. O
istorie a m\cin\rii zadarnice, a eforturilor cheltuite
nu pentru crea]ie, ci pentru a frânge cerbicia
paznicilor ideologici [i, concomitent, o expresie
concret\ a for]ei de iradiere a literaturii. Care
era – drept dovad\, confesiunile din epistolele
schimbate de Aurel Dumitra[cu [i Lucian Vasiliu
– suficient de puternic\ pentru a între]ine
convingerea în victoria spiritului. 
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Aurel Dumitra[cu –
Lucian Vasiliu,
Haimanaua
Singur\tate.
Epistole inedite
(1979-1988),
Editura Muzeul
Literaturii Române,
Bucure[ti, 2017,
306 pag.
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t ribula]iile debutu-
rilor îndelung amâ-
nate nu le clatin\
celor doi tineri poe]i
convingerea în des-

tinul lor literar, pe care îl afirm\ de
la primele rânduri ale primei scrisori. 



7` ntr-un text
publicat anul
acesta în Ro-

mânia literar\ (Dis-
cursul istoric [i Centenarul
unirilor noastre), Ioan-
Aurel Pop vorbe[te despre
multele pete pe care le po]i
identifica în structura
oric\rui esen]ial [i luminos
moment istoric, cum a fost
[i Marea Unire a românilor.
Dar adaug\ imediat [i
c\, dac\ accentele se pun
anume [i exclusiv asupra
lor, „se creeaz\ o mare con-
fuzie [i se insinueaz\ o
mare minciun\ istoric\”;
c\ci „]ine de o logic\
elementar\ faptul c\, din
moment ce unirea românilor
s-a petrecut,  în ciuda

piedicilor, factorii sus]in\tori ai unirii au fost
mai puternici decât cei contrari ei. Prin urmare,
într-un discurs care se vrea obiectiv, vor predomina
m\rturiile în favoarea unirii fa]\ de cele aflate
în detrimentul s\u”. Aceast\ invita]ie la echilibru
este o constant\ a c\r]ilor lui Ioan-Aurel Pop.

Chiar dac\ „o parte din anali[tii no[tri
politici [i din istoricii demolatori de mituri
na]ionaliste [i-au mai temperat discursurile”,
iar „«excep]ionalismul negativ românesc» –
trâmbi]at uneori cu voci puternice [i în mijloace
de difuzare în mas\ penetrante – a intrat, dac\
nu într-un con de umbr\, într-o faz\ de
redimensionare”, fiindc\, „pân\ la urm\, tot mai
mul]i români în]eleg c\ ne-am f\cut [i noi
via]a cum am putut, nici mai bine [i nici mai r\u
ca al]ii, [i c\ ceea ce conteaz\ este c\ exist\m
în aceast\ lume nesigur\ cu numele nostru etnic,
cu o limb\, cu ni[te idealuri [i, mai ales, cu o ]ar\”,
o carte precum Istoria, adev\rul [i miturile r\mâne
de stringent\ actualitate, iar argumentele sale
merit\ readuse în aten]ia public\. Ap\rut\ acum
într-o a treia edi]ie (Editura {coala Ardelean\,
Cluj-Napoca, 2018, 370 pagini), ampla [i documentata
„cronic\” la volumul lui Lucian Boia Istorie [i mit
în con[tiin]a româneasc\ (1997) este un model
de diploma]ie analitic\, de polemic\ elegant\
[i inteligent\. De fermitate [i onestitate intelectual\.
Ioan-Aurel Pop a socotit imperios necesar\
interven]ia în discu]ie a unui istoric. Cartea lui
Boia, tradus\ [i în limbi str\ine, fusese comentat\
de politologi, critici literari, filosofi, economi[ti,
oameni politici, militan]i anticomuni[ti, cu un
entuziasm deloc surprinz\tor, crede I.-A.P.,
fiindc\ „abordarea este [ocant\, stilul atractiv,
verbul fluent, incitant, argumenta]iile sunt
sau par [s.m.] logice, arhitectura întregii alc\tuiri
este impresionant\, conving\toare; sunt evitate
detaliile excesive [i rigiditatea stilului [tiin]ific
etc. Este clar c\ lucrarea a fost scris\ [i cu scopul
de a surprinde, de a trage un semnal de alarm\,
de a schimba atitudini [i abord\ri considerate
perimate sau vetuste, excesiv «patriotice» [i chiar
periculoase pentru soarta ]\rii, pentru viitorul
României în comunitatea european\”. Dar Lucian
Boia „procedeaz\ la o critic\ necru]\toare a
scrisului istoric românesc din ultimele dou\
secole”, „cu metode mai dure, iconoclaste,
ireveren]ioase la adresa celor mai mari istorici”,
exclusiv în tonuri întunecate, cu generaliz\ri
pripite, cu verdicte f\r\ nuan]e, descriind
istoriografia româneasc\ în întregul ei ca în[iruire
de fantasme, mituri p\guboase, minciuni:
„Structurarea lucr\rii nu r\spunde nevoii de
obiectivitate – în care profesorul Boia nu crede
–, ci dorin]ei de a sublinia nocivitatea «na]ionalismului»,
cople[itor la români, [i fragilitatea moderniz\rii
[i a tendin]ei de integrare european\”. „Carte
complex\, cu semnifica]ii [i mesaje multiple”,
Istorie [i mit… î[i submineaz\ demersul axându-
se pe o tez\ exagerat\ anume, [ocant\, pe care
o sus]ine chiar cu riscul contrazicerilor [i al
inadecv\rii, devenind „un model de tratare critic\,
f\r\ menajamente, a unui domeniu, a unor
discipline, a unui segment de cunoa[tere”. Fiindc\
acest tablou monocrom [i acid este inacceptabil
(„tonul uneori vehement, impresia de cunoa[tere
total\ a domeniului,  critica t\ioas\ [i pe
alocuri caustic\, formul\rile cu tent\ de sentin]e,
u[orul dispre] pentru disciplina numit\ istorie
[i pentru mare parte a crea]iei din domeniu nu
pot trece neobservate”), Ioan-Aurel Pop demonteaz\

pas cu pas afirma]iile din carte [i demonstreaz\
c\ exist\ [i o alt\ perspectiv\, una echilibrat\,
]inând cont de contexte [i condi]ion\ri, de dovezi
istorice incontestabile. 

Altfel spus, Ioan-Aurel Pop alege s\ vad\
mai degrab\ partea plin\ a paharului, f\r\ s\
ignore umbrele p\r]ii sale goale. Lucian Boia, în
schimb, alege s\ exalte partea goal\. Ba, mai mult,
apeleaz\ la tertipuri [i devieri care s\-l goleasc\
anume presupunând c\ vor fi destui s\ se bucure
de goliciunea paharului românesc. Vasile Sebastian
Dâncu spunea, la lansarea c\r]ii la Târgul
Gaudeamus, c\ e vorba mai degrab\ de dou\
pahare diferite, c\ avem de-a face, pe de-o parte,
cu virusul deconstruc]iei agresive, tenden]ioase,
[i, pe de alt\ parte, cu anticorpii meni]i s\ le
contracareze virulen]a.

s igur c\ istoria con]ine o doz\ de
fic]iune, orice interpretare e marcat\
oricât de pu]in de subiectivism, dar

a paria pe relativismul absolut ca s\ po]i nega
existen]a adev\rului istoric, a oric\rui adev\r
istoric, e prea mult. Ioan-Aurel Pop aduce un
amendament nea[teptat [i pentru mine la povestea
cu depozi]iile extrem de felurite ale martorilor
oculari la unul [i acela[i eveniment. Povestea
exist\ la Karel Capek, am folosit-o [i eu pentru
a combate încrederea în Adev\rul absolut. E
adev\rat, spune Ioan-Aurel Pop, despre crima
cu pricina se spun 10 pove[ti divergente, dar,
lucru extrem de important, poli]ia descoper\
pân\ la urm\ f\pta[ul în cele mai multe dintre
cazuri! C\r]ile sale despre Transilvania,
editate ori reeditate în preajma [i în anul Centenarului
Marii Uniri, pariaz\ în egal\ m\sur\ pe [tiin]a
istoriei, ca instrument de conservare [i formalizare
a datelor despre omenire, cât [i pe istoria ca
povestire/„istorie”, adic\ interpretare, inevitabil
dependent\ de pozi]ii subiective, persona(lizat)e.
Istoria are, în accep]iunea sa, obiectivitatea sobr\
[i neutr\ a oric\rei [tiin]e, dar nu poate ignora
varietatea derutant\ a perspectivelor asupra unei
anume perioade sau a unui anume eveniment.
În plus, menirea ei poate fi [i aceea a men]inerii
echilibrului, a furniz\rii de instrumente pentru
o cât mai apropiat\ de adev\r imagine a trecutului:
„Este clar c\ istoria ca discurs nu se suprapune
niciodat\ istoriei reale, dar majoritatea istoricilor
sunt de acord c\ ea, istoriografia, tinde s\ se
apropie cât mai mult de istoria real\, dac\ istoricul
este onest [i î[i cunoa[te meseria”. {i, precizeaz\
el: „istoricii români cei mai valoro[i nu au falsificat
trecutul cu bun\ [tiin]\, ci au c\utat mereu s\
descopere [i s\ pun\ în eviden]\ adev\rul.
Istoriografia noastr\ este un produs onorabil
al spiritualit\]ii române[ti [i ea trebuie pre]uit\
ca atare”. Toate popoarele au mituri, unele
fondatoare, dar ele nu de istorici sunt create: „nu
exist\ un unic adev\r (ar fi teribil de plictisitor
s\ fie un astfel de adev\r!), dar exist\ adev\ruri
m\runte pe care putem [i trebuie s\ le c\ut\m.
Dac\ nu c\ut\m adev\rul (adev\ruri), atunci
ce s\ c\ut\m în trecut, ca istorici?” 

Fiindc\ suntem în anul Centenarului
Marii Uniri, s\ mai pomenesc aici sârgul cu
care Lucian Boia adun\ „dovezi” ale dezbin\rii
românilor, ale ne-dorin]ei lor de unire, ale
urii lor fa]\ de str\ini. Ioan-Aurel Pop nu
neag\ existen]a, de-a lungul istoriei, a unor
asemenea manifest\ri/defecte, prezente de
altminteri la mai toate popoarele lumii, dar se
opune ferm [i cu argumente solide generaliz\rilor
denigratoare. Na]ionalismele întunecate care
au existat [i exist\ nu pot anula na]ionalismul
în sensul s\u bun [i constructiv, ca iubire de
neam [i de r\d\cinile sale, cu deschidere spre
toate neamurile, ca iubire de ]ar\, cu bucuria de
a cunoa[te [i admira toate ]\rile lumii, ca
iubire de limba român\ („singur element de
leg\tur\ a tuturor românilor”, cum credea Iorga),
cu [tiin]a [i dorin]a de a deprinde alte limbi ale
p\mântului. Na]ionalismul românesc, ca toate
na]ionalismele luminoase ap\rute firesc în era
uniformiz\rii [i mic[or\rii omului, este unul
deschis [i primitor. E o poart\, nu un zid. El
înseamn\ discurs identitar, nu închidere în
g\unoase laude de sine.

a m descoperit, din nou, în aceast\
carte personalitatea complex\ a lui
Ioan-Aurel Pop, str\lucita îmbinare

a mai multelor sale valen]e: istoricul, cel care [tie
c\ „nimic din ceea ce se petrece acum, sub
ochii no[tri, nu este f\r\ r\d\cini”; cititorul [i
degust\torul de literatur\ care convoac\ în
argumentele sale marii scriitori, prilej de a proba
mereu caratele limbii române, cea care este miezul
unit\]ii [i unirilor noastre; Profesorul care
[tie, asemenea lui Vasile Pârvan, care este „datoria
vie]ii noastre”; ardeleanul, de veghe la statura
„înv\]atei Transilvanii”, care vorbe[te cu gravitate
[i c\ldur\ despre legitimitatea sentimentului
na]ional; omul Cet\]ii, o prezen]\ carismatic\,
o voce de o expresivitate rar\, un om al echilibrului,
cu abord\ri profund documentate [i mereu
în]elepte ale tuturor chestiunilor zilei.

O ultim\ precizare: la edi]ia a 19-a a Târgului
de Carte Gaudeamus la Cluj-Napoca (18-22 aprilie),
volumul a primit Premiul „Cea mai râvnit\ carte”,
semn c\ actualitatea sa e incontestabil\.

 Irina Petra[
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Ioan-Aurel Pop,
Istoria, adev\rul
[i miturile, edi]ia
a III-a, Editura
{coala
Ardelean\, Cluj-
Napoca, 2018,
370 pag.
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[i mic[or\rii omului, este unul deschis [i
primitor. E o poart\, nu un zid.
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„e u am pornit în literatur\ de la o

idee monografic\ a unui sat”, va
m\rturisi Octavian Goga, de la a

c\rui moarte se vor împlini în mai 80 de ani,  la
solicitarea lui D. Caracostea, c\ruia majoritatea
scriitorilor no[tri din prima jum\tate a secolului
XX îi datoreaz\  interesante profesii de credin]\.
Prea pu]in îns\ din Poeziile din 1905, singurul
volum care conteaz\ în opera poetului, îndrept\]e[te
ideea. De altfel, Goga însu[i avea în vedere,
cum spune în aceea[i împrejurare, „un fel de
Georgicon”, ceea ce este cu totul altceva. Descrierea
complet\ a unei localit\]i î[i va face apari]ia în
poezie abia un deceniu mai târziu, prin Spoon
River Anthology a lui Edgar Lee Masters, autor
tradus dup\ Primul R\zboi în române[te de c\tre
Ion Pillat. Nu este totu[i nicio leg\tur\ între
român [i american. Masters este realist, concret,
banal [i prozastic. Goga, din contra, este idealist,
emfatic [i poetizant. Singurul mod în care ideea
lui Goga poate fi acceptat\ este aceea de monografie
a unui t\râm ideal [i definitiv pierdut. E curios
c\ nu s-a observat nici chiar de c\tre G. C\linescu,
primul care a vorbit de messianism, apropiin-
du-l pe Goga de profe]ii Vechiului Testament, c\
]ara pe care o evoc\ poeziile nu e Purgatoriul
dantesc, ci Sionul biblic, acela unde „[ezum [i
plâns\m”. Dac\ exist\ cu adev\rat o „jale nemo-
tivat\ de popor str\vechi, îmb\trânit în experien]a
crud\ a vie]ii, ajuns la bocetul ritual”, conform
memorabilei formule c\linesciene, ea nu trebuie
nicidecum interpretat\ ca o „desfacere de con]inutul
politic”, ci ca o autohtonizare a motivelor [i a
tonalit\]ilor biblice. Mai curând etnic decât politic,
con]inutul Poeziilor este evident ([i C\linescu
trebuie s-o recunoasc\: „p\timirea nu-i decât
robirea sub unguri”), iar aspectul religios, aproape
inexistent tematic (exceptând poezia Apostolul,
în care personajul portretizat este b\trânul preot
al satului), este în schimb cât se poate de clar în
rezonan]a biblic\ a versurilor, în amestecul

inextricabil de panegiric [i de litanie. }ara din
Poezii nu este alta decât Ardealul de dinainte
de 1918 st\pânit de unguri, dar Goga o
înf\]i[eaz\ ca pe un Eden dec\zut, în care
cele mai în\l]\toare chem\ri [i cele mai
nobile însu[iri umane au fost batjocorite,

în care un plâns universal r\sun\ în tot locul
[i splendorile naturii sunt acoperite de cenu[a

unui declin inexorabil. Câte o impreca]ie se face
auzit\ ici-colo, de[i atitudinea general\ este de
resemnare stoic\. Goga este rapsodul unei
lumi care supravie]uie[te doar în nostalgia poetului
precum fructele în alcool.

E o poezie de aspect neo-
romantic, plin\ de ecourile retorice
ale contemporanilor [i urma[i-

lor lui Hugo, peste care reforma
din ultimele decenii ale secolului

XIX a trecut f\r\ s\ lase urme.
Nici sugestiv\, nici obscur\

(hermetismul invocat de
C\linescu ]ine de nai-

vitatea unei critici care
abia descoperise lirica
pur\), este declara-
tiv\, patetic\, sen-
timental\ sau fu-
rioas\. Nicio emo]ie
din rândul celor strict
individuale ale mo-
dernilor nu r\zbe[te

în acest lirism coral
[i colectiv. Chiar din

Rug\ciunea, care des-
chide volumul din 1905,
poetul solicit\ Tat\lui
Ceresc puterea de a cânta
„nu rostul meu”, ci „jalea
unei lumi”. Casa noastr\
aduce tonul elegiac [i anticul
motiv ubi sunt? p\truns
pân\ la romantici. Apos-
tolul, D\sc\li]a, L\utarul
[i celelalte sunt portrete

idealizate [i generale. Via]a
satului, cât\ se întrez\re[te
prin pâcla lacrimilor, este acea
a s\m\n\tori[tilor, împ\r]it\
între s\rb\tori de peste an („Sunt
Pa[tele cele frumoase [i-n fire
zvonul lor r\zbate”) [i muncile

grele ale cl\ca[ilor, între cununii [i botezuri,
v\dind respect pentru legea veche [i pentru l\ca[ul
str\bun. Tema pribegirii fiilor satului se face
auzit\ de pe acum, dar va fi central\ abia în
volumele urm\toare. Volumul se încheie cu
A[teptare, din care se vede limpede c\ Goga nu
evoca un sat existent [i real, ci unul ideal [i disp\rut:

„Sat din margine de codru,
Rev\rsat sfios în vale,
Tot mai jalnic cade-amurgul
Peste stra[inile tale!
Frunza plopilor pe plaiuri,
Ochii stelelor pe creste,
Roua firelor de iarb\
Plâng duioasa ta poveste.”

Capodopera lui
Goga este, f\r\ îndoial\,
poezia Noi, aceea pe care
C\linescu [i criticii de
dup\ el [i-au bazat teza
purit\]ii unei lirici prin
excelen]\ impur\.
Întreb\rile scoase din
text de C\linescu („De
ce cresc aici numai fluturi
[i câmpii sunt de inutil\
m\tase? De ce tot norodul
cânt\ coral? De ce apele
au grai?”) sunt retorice.
În fond, Noievoc\ t\râmul
pierdut al str\mo[ilor
sub înf\]i[area Sionului
biblic. Versiunea lui
Dosoftei („La apa
Vavilonului,/ Jelind de
]ara Domnului,/ Acolo
[ezum [i plâns\m/ La
voroav\ ce ne strâns\m”) are un ecou pe m\sur\:

„La noi sunt codri verzi de brad
{i câmpuri de m\tas\;
La noi atâ]ia fluturi sunt
{i-atâta jale-n cas\.
Privighetori din alte ]\ri
Vin doina s\ ne-asculte;
La noi sunt cântece [i flori
{i lacrimi multe, multe…

Pe bolt\ sus e mai aprins,
La noi, b\trânul soare,

De când pe plaiurile noastre
Nu pentru noi r\sare…”

{i finalul:

„Din vremi uitate, de demult,
Gemând de grele patimi,
De[ert\ciunea unui vis
Noi o stropim cu lacrimi.”

În culegerile urm\toare, poetul pare s\-[i
fi r\t\cit voca]ia adev\rat\. În Ne cheam\ p\mântul
tema Sionului r\pit [i jelit se combin\ cu aceea
a fiului care, pribeag, [i-a tr\dat menirea. Mo[neagul
din Pr\pastieîi spune des]\ratului nu doar povestea
unei lumi cotropite de cenu[a sfâr[itului, dar [i

pe aceea a abdic\rii de la
rosturile sale a pribeagului
pe meleaguri str\ine. Din
umbra zidurilor reia tema
minor\ a depeiz\rii în câteva
sonete pariziene f\r\ sclipirile
celor ale lui Ion Pillat. E
interesant c\ poetul, un
Ioan f\r\ ]ar\ ca regele
cruciat al englezilor, pare
s\ [tie c\ s-a ab\tut din
drum: „În mine se petrece
o agonie,/ Ca într-o trist\
cas\ solitar\,/ În sufletu-
mi b\tut de vijelie/ Eu v\d
un om ce-a început s\
moar\…/ Un cânt\re] cu
rostul de la ]ar\/ Se duce-
acum [i n-o s\ mai învie/
Cu chipul lui senin de-odi-
nioar\”. Poezia nu-i va mai
deschide niciodat\ poarta
acestui „str\in cu pa[i

r\t\citori” prin „putreda cetate” a Parisului, care
cânt\ în versuri sarbede vântul Sirocco [i Marea
Moart\.p u]ini mai [tiu ast\zi c\ Goga a scris

teatru. Domnul Notar din 1914 mai
are, în parte, valoarea unui document

politic pentru Ardealul românesc de dinainte de
R\zboiul de Întregire. O a[ezare româneasc\ este
cuprins\ de febra alegerilor. B\t\lia se d\ între
candidatul s\tenilor [i un func]ionar chesaro-
cr\iesc sosit tocmai de la Budapesta. Piesa începe
ca o comedie caragialian\, cu o vorbire curat\
[i caracteristic\, cu vivacitate a replicii, de[i
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p u]ini mai [tiu ast\zi c\
Goga a scris teatru.
Domnul Notar din 1914
mai are, în parte, valoa-
rea unui document

politic pentru Ardealul românesc.
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9ac]iunea lânceze[te, [i se sfâr[e[te ca o tragedie
na]ional\, în care b\trânul ]\ran respectuos de
datini îl ucide pe notarul venetic [i vândut str\inilor.
F\r\ destul\ motiva]ie a schimb\rii registrului,
piesa e [i prea legat\ de realit\]i sociale, morale
[i publice f\r\ în]eles ast\zi. Nu tot a[a au stat
lucrurile la premier\, în 1914: pe fondul tratativelor
abia încheiate între guvernul de la Bucure[ti [i
contele Tisza, care ]inuser\ treaz\ aten]ia tuturor
în Ardeal, piesa a fost ova]ionat\ la scen\ deschis\.
Lânced\ este Me[terul Manole din 1927 (jucat\
ultima oar\ patruzeci de ani mai târziu), în care
subiectul baladei lui Alecsandri este reluat în high
life-ul din România interbelic\. Limba este, de
data aceasta, prea literar\, caracterele n-au pregnan]\
[i nu pot fi re]inute.p ublicistica lui Goga r\mâne, moralmente

vorbind, c\lcâiul vulnerabil al acestui
intelectual ardelean care a pariat,

oarecum fatal la început, pe na]ionalism, ca s\
joace în anii 1930 mai ales, dup\ revenirea în ]ar\
a regelui Carol, un rol politic negativ. {i-a adunat
el însu[i o parte din textele de gazet\ în dou\
culegeri, Precursori [i Mustul care fierbe. În cea
dintâi prevaleaz\ portretele [i necroloagele. De[i
n-are for]a de caracterizare a lui Iorga din Oameni
cari au fost, lui Goga îi reu[esc câteva pagini
evocatoare cum ar fi acelea despre casa din Bin]in]i,
unde s-a n\scut Vlaicu sau aceea din Hordou a lui
Co[buc. Admirabil\ este amintirea despre vizita
pe care i-a f\cut-o, lui însu[i, pe când se afla în
închisoarea de la Seghedin, Caragiale. Defectul
majorit\]ii acestor portrete st\ în ideea exempla-
rit\]ii care le c\l\uze[te. Cam în acela[i timp cu
tu[ele groase în care sunt schi]ate figurile unor
politicieni contemporani în Jurnalul politic, Goga
se las\ furat în Precursori de un duios lirism
exuberant. În Me[terul Manole, ideile principale
din articolele publicate ini]ial în }ara noastr\ de
la Cluj nu mai sunt doar na]ionaliste, ci [ovine
[i antisemite. Modera]ia pe care o cite[te
printre rânduri C\linescu nu exist\ în fapt nic\ieri,
nici în text, nici în subtext. Din contra, Goga
este un antidemocrat [i un xenofob f\]i[. Scandalul
provocat în cancelariile europene de numirea
lui în fruntea guvernului în decembrie 1937 a pornit
nu doar de la asocierea politic\ cu A.C. Cuza în
fruntea Partidului Na]ional Cre[tin, ci [i de la
zecile de articole în care Goga lua ap\rarea crimelor
legionare, salutând achitarea lui Codreanu sau
Mo]a. Sigur, la baza concep]iei politice a lui Goga
se afl\ ideea de autoritate. Ca om de extrem\
dreapta, el laud\ institu]ia militar\, în care î[i pun
n\dejdea „cet\]enii de ba[tin\ cu mintea în bun\
rânduial\”, ceea ce n-ar fi numaidecât o eroare,
dac\ n-ar ad\uga imediat c\ de p\rerea opus\
sunt „honigmanii [i blumenbergii”, adic\
evreii, care, se subîn]elege, n-ar avea mintea în
aceea[i bun\ rânduial\. El îl critic\ pe Iorga care,
proasp\t prim-ministru, nume[te la departa-
mentul minorit\]ilor un sas, iar la secretariatul
general un ungur, în care Goga vede, inevitabil,
ni[te spioni. El este contra votului universal
care ar fi condus la mediocritatea vie]ii politice
de dup\ Primul R\zboi. „Lumea vrea st\pân”, scrie
el, declarându-l pe Averescu (în partidul c\ruia s-
a aflat pân\ târziu) un Hindenburg al românilor.
Partea cea mai urât\ a acestei publicistici
const\ în polemica devenit\ cronic\ purtat\ contra
evreilor din pres\. Nu e, din p\cate, adev\rat, cum
a sus]inut singurul (pân\ azi) reeditor al Mustului
care fierbe, [i anume c\ Goga avea aversiune doar
fa]\ de „gazet\ria de joas\ spe]\”. Iat\: „Scrisul
în coloanele gazet\riei de azi apare diform ca
talent [i str\in ca substrat sufletesc”. Goga pole-
mizeaz\ cu ziari[tii sau cu patronii evrei de ziare
nu fiindc\ le-ar ignora talentul, ci fiindc\ „adev\rurile
organice, pe care noi le-am aruncat de-a pururi
în cump\na istoriei, ei nu le pricep [i nu le propag\”.
Îi consider\ „conchistadori” sau „posiden]i pe
p\mântul ospitalier al României”, negustori de
vorbe sau mercenari. Era [i ideea lui Eminescu.
Anticomunismul din câteva, relativ pu]ine, arti-
cole nu legitimeaz\ apologia fascismului. Zadar-
nic se ap\r\ Goga de acuza]ia din urm\. El este
un antisemit la fel de notoriu precum este un
antidemocrat. În 1923, înc\ studentul Codreanu
pune la cale, ca [ef al Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini,
o încercare nereu[it\ de asasinare a unor politicieni,
bancheri [i ziari[ti evrei. Goga salut\ achitarea
comploti[tilor în urma unui proces terorizat de
extremi[ti. Cum e[ecul încerc\rii a fost explicat
printr-o tr\dare, Ion Mo]a, frunta[ în Asocia]ia
lui Codreanu, îl împu[c\ pe presupusul tr\d\tor.
Judecat, este înc\ o dat\ achitat. Goga exult\:

„Citi]i, scrie el, Doina lui [Eminescu], cântecul
n\zuin]elor noastre eterne, e cea mai categoric\
evanghelie politic\ a românismului. Pentru c\
politica na]ional\ întemeiat\ pe puritatea de sânge
[…] [i pe excluderea str\inului n-a avut un mai
luminos doctrinar decât pe poetul Luceaf\rului
[…] Citi]i-i articolele [i ve]i vedea c\ sta]i în
fa]a unor axiome cu valoare permanent\. Ele pot
fi invocate la tot pasul ca un îndreptar de pedagogie
na]ional\”. De aici [i pân\ la a-i elogia pe tinerii
uciga[i ca reprezentan]i ai „religiei na]ionale

fanatice [i intransigente, cea mai de seam\ temelie
a vie]ii noastre de stat” nu e decât un pas. Goga,
cum se vede, îl face. Pân\ [i comunismul e
tratat în aceia[i termeni, nu politici, ci rasi[ti:
„otrava de misticism a mentalit\]ii slave”. Când
scria aceste lucruri, Goga n-avea nici m\car scuza
vârstei, invocat\ uneori cu privire la tinerii Cioran,
Eliade ori Noica: spre deosebire de ei, Goga era
un cvadragenar aflat nel mezzo del camin al vie]ii
sale. p ublicistul politic ni s-ar fi [ters

din memorie, dac\ nu ne-ar fi l\sat
un jurnal (limitat, e drept, la intervalul

martie-mai 1931), meritoriu ca document [i
excep]ional ca proz\ literar\. Alte pagini de jurnal
(descoperite tardiv de Veturia Goga) sau de
confesiune autobiografic\ (unele cu aspect aforistic)
sunt f\r\ mare valoare, de un interes care se leag\
exclusiv de concep]ia artistic\ a scriitorului,
mai degrab\ comun\. Dar însemn\rile cotidiene
din prim\vara lui 1931, când regele Carol preg\tea
terenul pentru un guvern de coali]ie na]ional\,
chemându-l din str\in\tate pe Titulescu [i
negociind cu liderii politici din ]ar\, sunt surprin-
z\toare prin energia lor stilistic\, alta decât în
Precursori, fiind vorba în ambele cazuri de portrete
ale unor personalit\]i: îndreptate spre trecut,
ditirambice [i idealiste cele din volum, orientate
spre prezent, crude, vehemente, teribile, cele din
ineditul pân\ deun\zi jurnal. Nu e vorba, evident,
de acela[i condei. Nu mai are nici o importan]\
dac\ Goga a fost obiectiv în caracteriz\rile pe care
le-a f\cut lui Titulescu, Iorga, Ion Incule], Manoilescu,
Duca, Stelian Popescu, {eicaru, regelui Carol
ori patriarhului Miron Cristea. Portretele stau,
literar, în compania select\ a celor datorate, în
epoc\, lui Arghezi sau a postumelor lui C. Argetoianu
(„b\trânul intrigant”, cum îl gratuleaz\ Goga, e
un om politic cu talent literar din spe]a lui P.P.
Carp). Goga e un portretist r\u [i cu viguroas\
expresie plastic\. Detaliile morale se sprijin\ pe
cele fizice, observate cu un ochi precis. {eicaru,
bun\oar\, apare ca o „figur\ de condotier din
b\r\ganul presei, mergând spre burghezie, dup\
ce printr-o haiducie de-un deceniu [i-a pus temeiurile
unei solide gospod\rii”. Maniu [i Duca sunt „fali]ii
politici ai momentului”. Miron Cristea, un „Mazarin
rural”. Ardeleanul Ion Incule] este „enormul
malaghe], încet la gând [i la vorb\, onctuos [i [iret,
rural în concep]ii [i p\mântos în expresii”. Mai
pu]in lapidar (dar [i mai plin de simpatie) e portretul

so]ilor Stelian Popescu (directorul „Universului”):

„A ie[it «neica» s\ se soreasc\ cu consoarta!
O pereche foarte potrivit\. Reprezentan]ii tipici
ai burgheziei române[ti de prim\ etap\. Nu le voi
cere o p\rere asupra tablourilor lui Greco sau a
muzicii lui Brahms. Dar sunt români amândoi,
perfect identifica]i cu solul [i sunt nedezlipi]i
de ]ar\ cum e papura, în Delt\, sau caprele
negre în Mun]ii Oltului. Amândoi, speria]i. Sco[i
din formulele trecutului mo[tenite de la Ion
Br\tianu b\trânul, se plimb\ ca doi somnambuli
în lumea aceasta ie[it\ din ]â]âni”. 

Iat\-l [i pe îndelung detestatul Manoilescu:

„Acest tip (intermediar ciudat între violonist
[i escroc), cu pronun]ate aptitudini verbale, dar
maleabil în materie de caracter ca un proxenet
dintr-o mahala de la Salonic, e, desigur, omul care
a lansat cele mai multe intrigi la Palat. Om de
afaceri veroase, profitor scandalos, cunoscut de
mine pe urma mai multor lovituri ce a dat sub
guvernarea noastr\, vârât în punga ovreilor-unguri
de la Cluj […], acest om va trebui, odat\, s\ fie dat
la fund”. 

Sau Titulescu, pe care îl ur\[te aproape la
fel de tare ca pe Iorga: 

„Ciudat\ apari]ie acest om care de zece ani
st\ la Londra [i nu [i-a retu[at câtu[i de pu]in
particularismul local de la Ploie[ti […] Fricos,
grandilocvent, gesticulator, î[i face curaj [i din
vorbele lui aleg c\ ar vrea cu orice pre] s\ prezideze
un guvern f\r\ opozi]ie […]Nu prea cred în reu[ita
lui Titulescu. Ceea ce [tiu sigur este c\ acest om
zgârcit, cu gesturi dezordonate, pornind dintr-un
fizic care n-are osatur\, nu poate constitui un
reazem pentru ]ara în pragul nebuniei. Isteric
[i feminin, plin de vorbe mari [i de sughi]uri
sentimentale, bietul avocat cu trei discursuri pe
an, talent de erup]iune verbal\, f\r\ lini[tea
nervoas\ pe care o necesit\ o munc\ metodic\,
Titulescu ar fi pentru România actual\ o nou\
legend\ distrus\.”

{i, în alt\ ocazie: 

„Vizit\ la Titulescu. M\ prime[te în odaia
de dormit. E într-o îmbr\c\minte fantastic\. Îl
examinez mai îndeaproape. Nic\ieri n-am v\zut
o asemenea apari]ie. Parc\ e un [ef de pira]i Calmuci
dintr-un vapor de pe Volga. Mutra de scapet în
lumina matinal\ apare livid\ [i obosit\. Pe fruntea
pergamentat\ sunt col]uri adânci, iar nasul plin
de r\ni dup\ priza continu\ de tabac pare mumificat,
în vreme ce gura cu prea mult\ saliv\ î[i agit\
buzele proiectând râsete isterice peste enorma
dantur\ de cal.” 

` n fine, Iorga e prins pe mai multe plan[e
ale insectarului. El este „omul nebun”
aflat necontenit într-o „frenetic\

exuberan]\”, [i „cameleon moral [i politic”,
caracterizat de o „demagogie tricolor\”, care [i-a
numit rudele în func]ii pe lâng\ guvern pentru
ca „balamucul s\ fie total”. Se vede c\ pentru Goga
din jurnal aprecierile politice ori afinit\]ile
ideologice nu joac\ niciun rol. Nu ne mai întâlnim
cu ardeleanul solemn, sentimental [i sobru din
Precursori. Nimeni nu iese nev\t\mat din jurnal.
Nici chiar Averescu. Pân\ [i figurile pasagere
(Carol, Maniu, Sadoveanu) fac o rapid\ baie de
acid. „S\rmane rege croitor!”, exclam\ Goga v\zând
uniformele fanteziste decise de Carol pentru
o[tirea român\ ie[it\ la defilarea de la 10 Mai. Nu
e la propriu vorbind mizantropie în aceste note
de fizionomie moral\. Mai curând o mali]ie pur
artistic\, aproape gratuit\ ast\zi, epurat\, la o
lectur\ târzie, de toate motiva]iile conjuncturale.
Ar fi interesant de [tiut cum se vedea pe sine Goga
însu[i în aceast\ galerie de figuri istorice lamenta-
bile. Pere]ii casei de la R\[inari sunt plini de
fotografii în care remarc\m un Goga destins,
zâmbitor, hautain sau condescendent, în compa-
nia mai tuturor oamenilor politici români [i str\ini
pe care i-a întâlnit. Între ei, destui sunt aceia
încondeia]i în Jurnal, din evocarea c\rora noul
Procopius î[i face propria istorie secret\.

(Din Istoria critic\ a literaturii române, 
edi]ia a II-a, rev\zut\ [i ad\ugit\, 

în curs de apari]ie.)

istorie literar\
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` n 1966 s-a publicat cu un titlu
cam impropriu – Co[buc v\zut
de… – un volum de evoc\ri

despre poetul n\s\udean de la a c\rui
na[tere se împlineau o sut\ de ani. Zic
impropriu pentru c\ …v\zut de…implica
[i pagini de critic\ [i istorie literar\
închinate poetului. Acum doi ani când s-
au împlinit [ase p\trare de veac de la
ivirea pe lume a celui mai mare poet al
Ardealului s-a publicat edi]ia a II-a,
„ref\cut\ [i ad\ugit\” cu un titlu, de
asemenea impropriu raportat la con]inut,
Co[buc în amintirile contemporanilor…
Asta înseamn\ c\ î[i scriu aducerile aminte
despre poet cei care i-au fost contemporani
[i care l-au cunoscut nemijlocit.

În aceast\ accep]ie, cuprinsul este
derutant pentru c\ articole precum: Primul
critic al lui George Co[buc de Mircea
Popa, George Co[buc [i I.L. Caragiale de
Gra]ian Jucan, George Co[buc – la Academie
de Iosif Naghiu, Co[buc la „Vatra” de

D. Mur\ra[u, nu sunt scrise de „contemporani”ai
poetului [i sunt articole de istorie literar\.

Fa]\ de edi]ia din 1966 sunt câteva ad\ugiri:
Octav Minar cu câteva secven]e din via]a poetului
Co[buc, Anne Marie Weber, Co[buc [i Margareta,
Iuliu Moisil, Din timpul R\zboiului Unirii Neamului,
Moartea poetului George Co[buc, Lola Tei[an,
Moartea lui Co[buc, Leon Bancu, Amintiri despre
Co[buc, B. Nem]eanu, Co[buc traduc\tor.

Dac\ l\s\m la o parte paginile lui Octav
Minar, un istoric literar controversat, putem
considera c\ paginile au un curs biografic,
cuprinzând implicit [i elemente ale unui portret

literar. Sunt în primul rând n\s\udeni (Leon
Bancu,Virgil {otropa, Iuliu Bugnariu, Leon
Scridon [.a.) care l-au cunoscut pe Co[buc din
anii de liceu [i ne înf\]i[eaz\, a[a cum era
de a[teptat, un tân\r studios, eminent la
disciplinele umaniste, pe care profesorii

în]eleg\tori nu-l mai nec\jeau la „[tiin]ele
exacte”, la matematic\ îndeosebi unde imagina]ia
junelui poet era înc\tu[at\. Trecând peste dorin]a
p\rin]ilor de a se al\tura unui [ir de preo]i, o
adev\rat\ dinastie de preo]i, Co[buc, abiturientul
n\s\udean, se înscrie la Facultatea de Litere [i
Filosofie din Cluj (din cadrul Universit\]ii maghiare)
unde îl atr\geau numai lec]iile de limba [i literatura
român\ ale altui n\s\udean, Grigore Sila[i. De
aceea, la chemarea lui Slavici, p\r\se[te cu bucurie
Clujul [i este încadrat printre redactorii „Tribunei”.
Este al doilea moment biografic – bine reprezentat
în aceste amintiri, mai ales prin paginile scrise
de Gh. Bogdan-Duic\. „Sunt anii cei mai rodnici”,
în care prin câteva capodopere ale poeziei sale,
îndeosebi Nunta Zamfirei [i Moartea lui Fulger,
dobânde[te notorietate literar\, este remarcat
de Titu Maiorescu [i îndemnat s\ plece la Bucure[ti
pentru dezvoltarea plenar\ a talentului. Stabilirea

la Bucure[ti reprezint\ cel de al treilea moment
biografic, marcat în aceste amintiri, mai pregnant
prin dou\ secven]e: una literar\ – prin traducerea
unor capodopere ale literaturii universale (Eneida
de Virgiliu, Sacontala de Calidasa [i îndeosebi
Divina Comedie de Dante) prin care, insistent,
memoriali[tii se str\duiesc s\ spulbere imaginea
unui Co[buc de cultur\ superficial\. Îndeosebi
paginile scrise de Ramiro Ortiz, cunoscutul
italienist, m\rturisesc o pasiune statornic\ de
aproape o jum\tate de secol pentru via]a [i opera
marelui poet florentin, a c\rui capodoper\ o [tia
pe dinafar\ în italian\ [i ale c\rei r\d\cini le
vedem în îndemnul tat\lui s\u, când Co[buc era
înc\ elev de liceu, s\-i g\seasc\ ceva „despre
italianul acela care a scris o carte despre iad”. O
obsesie a ardelenilor preluat\ de mai mul]i

memoriali[ti este chestiunea primatului literar:
Eminescu sau Co[buc? Care este mai mare poet?
Întrebare inutil\ [i irelevant\. Evident c\ ardelenii
erau lega]i sentimental de Co[buc pentru c\
poeziile lui, continuând pe Andrei Mure[anu [i
prevestind pe Octavian Goga exprim\ cu patos
revendicativ principiile istorice  ale {colii Ardelene.
A doua secven]\ a acestui moment este biografic\,
înf\]i[ând marea durere a tat\lui pricinuit\ de
moartea fiului s\u Alexandru, pe care contemporanii
îl v\d ca pe un copil genial, care-[i pierde via]a
într-un n\prasnic accident de automobil. Este o
durere asem\n\toare cu cea îndurat\ cu un
deceniu înainte de Bogdan Petriceicu Hasdeu la
moartea fiicei sale Iulia, de asemenea o copil\
genial\. Dar Co[buc nu se refugiaz\ în spiritism,
devine îns\ tot mai însingurat [i preocupat cu
mari intermiten]e de via]a [i opera lui Dante. De
scris, scrie pu]in: din 1918 ne spun ace[ti memoriali[ti
(Carol Ardeleanu [i I. Peltz) se cunoa[te o singur\
poezie, cu caracter profetic Vulturul: „În ianuarie
1918, într-o sear\ înce]o[at\, l-am g\sit pe Co[buc
scriind. M-am retras rugându-l s\ m\ ierte c\ l-
am stingherit. Am terminat. Stai frumu[el, m-
a lini[tit poetul. E un poem. Vremurile acestea
m-au stârnit…Co[buc scrisese un poem, Vulturul
pe care l-a [i publicat în revista «Scena»” (I. Peltz).
Carol Ardeleanu îl prezint\, având în vedere
întreaga sa crea]ie literar\, ca un vizionar al
unit\]ii na]ionale: „De atunci îmi spunea c\ unirea
se va face neap\rat impus\ ca o necesitate organic\
a poporului nostru.” Sigur c\ aceste „convorbiri”
trebuie în]elese doar ca aproximative, ca sugestii
pentru liniile unui portret literar. În primul rând
modestia, despre care vorbesc to]i memoriali[tii;
ruga pe to]i cunoscu]ii [i prietenii s\ i se adreseze
ca în }ara N\s\udului cu apelativul „Bade George”
[i nu cu „maestre”, de care , ca [i Arghezi, avea
oroare. Alte tr\s\turi schi]ate în acest portret
literar vorbesc de omul blajin, sfios chiar, iert\tor.
Nici chiar atunci când a fost acuzat de plagiat nu
a intervenit cu vehemen]\ într-un drept de replic\,
a[teptând ca timpul s\ limpezeasc\ lucrurile.
Este, de asemenea, evident c\ [i tr\s\turile fizice
[i cele morale se contrazic uneori în „amintirile
contemporanilor”: unii îl v\d înalt, ca un falnic
]\ran n\s\udean, al]ii, în aceea[i perioad\ îl v\d
firav, sl\bu], de statur\ mijlocie sau chiar
scund [i u[or gârbovit; unii îl v\d taciturn,
interiorizat, mai ales în tov\r\[ia lui Caragiale,
care prin verva lui sc\p\r\toare acapara pe
ascult\tori; al]ii ne spun c\ îl ascultau vr\ji]i,
vorbind despre poezie, despre începuturile sale
literare, despre pasiunea lui pentru Dante.
Controversat\ este [i geneza unor poezii: unii
memoriali[ti localizeaz\ Nunta Zamfirei într-
un sat din M\rginimea Sibiului, al]ii sus]in c\
este o reminiscen]\ din copil\ria sa din }ara
N\s\udului. Un portret memorabil [i verosimil,
pe care de altfel îl citeaz\ mai mul]i memoriali[ti,
este cel creionat de Mihail Sadoveanu: „Cei
care nu l-au cunoscut [i nu l-au apucat pe
Badea George Co[buc s\ afle c\ era un tovar\[
încânt\tor. Era a[a de îng\duitor, a[a de bun, a[a
de modest, cum nu  mai sunt într-adev\r,
ast\zi litera]ii. Mai cu seam\ pentru blânde]ea
[i lipsa lui de morg\ mi-a fost scump totdeauna,
[i probabil c\ el sim]ea asta în toat\ purtarea mea
fa]\ de el; de aceea întâlnirile noastre chiar de la
început s-au a[ezat sub semnul prieteniei.” (pp.
220-221).

Paginile care dau greutate volumului sunt
cele cu adev\rat antologice, fie prin profunzimea
caracteriz\rilor cum este Discursul de recep]ie
la Academia Român\ a lui Goga, sau necrologurile
semnate de N. Iorga, Tudor Arghezi, Tudor Vianu,
fie prin lirismul aducerilor aminte, cum sunt
paginile evocatoare scrise de Liviu Rebreanu. 

Îmbog\]it\ fa]\ de edi]ia din 1966, antologia
are totu[i o regretabil\ lacun\: Co[buc evocat de
bl\jeni, pentru c\ în ora[ul {colii Ardelene, poetul
Mor]ii lui Fulger a avut mul]i [i statornici admiratori
[i prieteni: unii i-au consacrat studii  [i articole:
Al. Ciura, Emil Sabo,  A.C. Dom[a. Mai ales Al.
Ciura [i A.C.  Dom[a prieteni [i amfitrioni ai
scriitorului când poposea la Blaj, meritau s\ fie
inclu[i în volum. Ion Buza[i

8 mai 2018 – 100 de ani de la moartea lui George Co[buc

co[buc `ntr-un portret memorialistic

George Co[buc în
amintirile contem-
poranilor. Selec]ie
de texte, note [i
cuvânt înainte de
Al. Husar. Nota edito-
rului de Daniel Corbu,
edi]ia a II-a, ref\cut\
[i ad\ugit\, Editura
Princeps Multimedia,
Ia[i, 2016.
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Premiul Na]ional de Poezie „Lucian Blaga” 
- OOpera OOmnia, eedi]ia aa III-aa
La Alba Iulia a avut loc, în zilele de 7 [i 8 mai, a doua

edi]ie a Premiului Na]ional de Poezie „Lucian Blaga” - Opera
Omnia, decernat de Consiliul Jude]ean Alba, Biblioteca Jude]ean\
„Lucian Blaga” din Alba Iulia [i Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii
Scriitorilor din România. 

Anul acesta, în urma consult\rii filialelor, au fost
nominaliza]i la acest premiu Ana Blandiana, Emil Brumaru,
Gabriel Chifu, Ileana M\l\ncioiu, Ion Mure[an [i Nicolae
Prelipceanu.

Poetul Gabriel Chifu a anun]at public c\ se recuz\,
retr\gându-se din curs\.

Juriul Marelui Premiu de Poezie „Lucian Blaga”, reunit
`n componen]a Nicolae Manolescu (pre[edinte), Irina Petra[, Al. Cistelecan, Gheorghe Grigurcu,
Dan Cristea, Vasile Spiridon, R\zvan Voncu, a decis acordarea Marelui Premiu de Poezie „Lucian
Blaga” pe anul 2018 poetului Emil Brumaru.

Festivitatea de decernare a premiului s-a desf\[urat, în prezen]a unui numeros
public, la Casa memorial\ „Lucian Blaga”, din Lancr\m.



cochetînd cu moartea
Temele aspre, cînd

intr\ în literatur\, cap\t\
o tent\ nobil\, precum un
simbol desprins dintr-o
heraldic\ aristocratic\. De
exemplu, sinuciderea. Act
macabru tr\dînd o degrin-
golare drastic\, de cum e
preluat\ ca motiv literar,
se preschimb\ într-un act
în\l]\tor, a c\rui dram\
inspir\ compasiunea cititoru-
lui. Indiferent c\ e vorba
de Ladima lui Camil Petrescu
(Patul lui Procust), de Ana
lui Liviu Rebreanu (Ion),
de Olga lui Ionel Teodoreanu
(La Medeleni) sau de Radu
Com[a al lui Cezar Petrescu
(Întunecare), pornirea

spontan\ e s\ ]inem cu ei, suferind la rîndul nostru
de chinurile morale la care sînt supu[i. E complicitatea
fireasc\ cu un ins ajuns la ananghie, [i cum
num\rul celor care dau cu capul de pragul de sus
e de ordinul cohortelor, literatura muste[te de
cazuri ce ilustreaz\ pr\bu[irea social\.

Cel pu]in aceasta e impresia cu care r\mîi
din volumul Gabrielei Mihalache, o cercetare
savant\ despre personajele literare atinse de
morbul suicidar. Cum autoarea nu intr\ de-a
dreptul în tem\, primele capitole sînt un preambul
menit a-i da cititorului cadrul teoretic pe
seama c\ruia poate pricepe cauzele acestui act
bizar, de abdicare total\, un act gra]ie c\ruia,
s\tul de via]\, nu mai vrei s\ fii expus tracas\rilor
pe care ]i le provoac\ ea. Vrei s-o termini, [i cu
asta basta. Ce e frapant e c\, în cazul uciderii
de sine, ie[irea din scen\ te scoate în eviden]\.
Sinuciga[ii au un nimb aparte, ce eman\ din chiar
gestul de violen]\ pe care îl fac asupra lor
în[i[i. Una e s\ crapi de boal\ zvîrcolindu-te în
pat, [i alta s\ te hot\r\[ti singur c\ ]i-a b\tut
ceasul. Însu[i dictonul latin mors certa, hora
incerta (moartea e cert\, doar ora cînd se va petrece
nu e [tiut\) î[i schimb\ nuan]a. Nu doar moartea
e un detaliu sigur, dar pîn\ [i ora c`nd vei da ortul
popii o po]i hot\rî cu precizie. În felul acesta, e[ti
st\pînul destinului m\car în secven]a lui
final\, chiar dac\ pîn\ atunci ai fost victima
lui. 

Gabriela Mihalache scrie elegant, cu un
lexic doct [i deopotriv\ atr\g\tor, f\r\ s\ alunece
în jargonul insipid al textelor universitare. Autoarea
are sim]ul limbii [i proprietatea termenilor.
Volumul se cite[te cu pl\cere, ca pe o incursiune
voluptuoas\ într-un fenomen morbid. Spuneam
c\ actul de a-]i curma zilele te distinge, sco]îndu-
te din gloata muritorilor de rînd. Am\nuntul sun\
[i mai conving\tor dac\, în locul personajelor
literare, a[ezi autori în carne [i oase. Cine nu [tie
de Heinrich von Kleist, de Yukio Mishima, de
Cesare Pavese, de Hemingway, de Virginia Woolf
sau de Alexandru Odobescu? Lista scriitorilor în
ochii c\rora moartea a fost preferabil\ vie]ii poate
umple o pagin\ de revist\. {i culmea e c\ sfîr[itul
le-a sporit faima, dîndu-le un contur de jertf\
asumat\ în chip lucid. Suicidul î[i înal]\ victima
atunci cînd fiin]a pe care o curm\ a avut valoare.

O spe]\ insolit\ o reprezint\ scriitorii care
au cochetat cu ideea mor]ii f\r\ s\-[i duc\ inten]ia
pîn\ la cap\t. Cezar Petrescu, dup\ o infrac]iune
de delapidare, Rebreanu, din cauza patimei pentru
jocul de c\r]i, C\linescu, biciuit de condi]ia de
a fi copil din flori, au nutrit la un moment dat
gînduri de duc\-se pe pustii. Spre norocul literaturii,
au [tiut s\ se ab]in\ la timp. Singurul scriitor
pe care nu-l po]i b\nui c\ a vrut vreodat\ s\ se
sinucid\ e Cioran. Eseistul a risipit atîta cerneal\
spre a face apologia sinuciderii încît ar fi o impietate
s\-i mai atribui [i dorin]a de a o s\vîr[i. Între
retorica bombastic\ a nihilistului cronic [i gestul
fatidic al plec\rii din lume e o pr\pastie pe care
numai naivii nu vor s-o vad\.

Un volum solid, bine scris, a c\rui parcurgere
î]i d\ pl\ceri calofile.

cutia de rezonan]\
De cu totul alt\ factur\ e cartea Marionete

ale destinului, o antologie de eseuri privind
ideologia ce domin\ timpul actual. Pozi]ia autorului
nu e nici neutr\ [i nici dezinteresat\. Cre[tin
ortodox, Bogdan Munteanu e un conservator cu
convingeri ferme, de unde [i aversiunea pe
care o are fa]\ de corectitudinea politic\. C\
vorbe[te de Trump sau de Declara]ia de la
Paris, de România sau de UE, autorul disec\
no]iuni, precizeaz\ nuan]e, l\mure[te pozi]ii. E
un intelectual a c\rui proptea mintal\ atîrn\ de
un cîrlig transcendent. Ideea de baz\ a volumului
e de ordin verbal: într-o polemic\, dac\ faci uz
de  categoriile de gîndire ale adversarului, înseamn\
c\, în plan interior, adversarul te-a învins deja.
Nu ai voie s\-]i exprimi gîndurile decît în termeni
pe care îi consideri fideli vederilor tale, a[a
explicîndu-se acribia cu care Munteanu analizeaz\
critic no]iuni aparent banale, ce ]in de limba de
uzan]\ zilnic\: democra]ie, populism, secularizare,
valori liberale, crezul democratic. Pe autor politica

nu-l preocup\ ca scop în sine, ci doar ca simptom
al gradului de alterare la care a ajuns spiritul
omenirii. De aceea, dac\ l-a[ numi analist sau
comentator politic, nu a[ face decît
s\  în[ir cli[ee moarte. Pentru Munteanu,
ideologia e doar expresia unui impas,
dar nu cauza lui. Cauza impasului e de
g\sit în alt loc: în falsificarea ideilor
sub avalan[a toxinelor mediatice. 

Marionetele despre care e vorba
în carte sunt intelectualii care au consim]it
s\ se încline în fa]a corectitudinii politice,
de aici zelul cu care slujesc scopurilor
ei: proiectul unei Uniuni Europene din
care na]iunile trebuie s\ dispar\ odat\
cu grani]ele, persecutarea Bisericii
Cre[tine, amenin]area Rusiei. Pentru
Bogdan Munteanu, a tr\i în secolul al
XXI-lea e cum ai respira într-o cutie de
rezonan]\, ale c\rei trepida]ii î]i tulbur\
mintea. Cutia e dat\ de cîmpul propagandei,
iar rezonan]a vine din încruci[area
taberelor aflate în conflict. A tr\i cu
speran]a c\ te po]i sustrage cîmpului e semn
de obtuzitate cras\. Chiar dac\ nu ai deschide
internetul [i chiar dac\ nu ]i-ai arunca ochii asupra
canalelor de [tiri, valul de molestare al rezonan]ei
mediatice tot va veni peste tine: prin gura celor
apropia]i, a c\ror indiscre]ie î]i va aduce în aten]ie
ceea ce nu voiai s\ afli. {i astfel, sc\pare din cutia
de rezonan]\ nu exist\.

Din cauza cutiei, suntem purt\torii f\r\
voie a unei legiuni de parazi]i ideologici, al c\ror
principal mijloc de r\spîndire e limba. Cînd
cuvintele ne sunt alterate pîn\ la a fi preschimbate
în vectori ideologici, limba devine ea îns\[i o
unealt\ de propagand\, un soi de harpon
verbal cu efect malign. {i atunci nevoia de a epura
limba de toxinele mediatice se impune de la sine,
atîta doar c\ epurarea cere un v\dit efort de
gîndire autonom\. Autorul pretinde c\ are
o astfel de autonomie, pe care de altfel o
înf\]i[eaz\ în eseurile de aici.

Conservator fiind, Bogdan Munteanu
are aderen]\ la fundament, legat fiind de
tradi]ie precum garguiul de peretele unei
catedrale gotice. Analogia, de[i for]at\, surprinde
tocmai lipirea strîns\ prin care o minte individual\
se leag\ de o predanie colectiv\. Privit în sine, ca
o excrescen]\ pitoreasc\, garguiul e o bizar\
ar\tare avînd rol de matc\, adunînd stropii ploii
de pe pere]ii bisericii. Dar, dincolo de extravagan]a
zoomorf\ de care privirea trec\torului se love[te
stupefiat\, garguiul î[i trage rostul din piatra
catedralei. F\r\ el, apa s-ar strecura în cr\p\turi
surpînd edificiul. Garguiul strînge stropii de
mizerie [i îi arunc\ în afara pere]ilor. Bogdan
Munteanu e un gargui aruncînd mizeriile epocii
în afara tradi]iei de care se simte legat. Mizeriile
acestea sînt frivolit\]ile proste[ti ale contemporanilor,
prejudec\]ile ideologice cu care s`ntem îmbrobodi]i,
lenea de gîndire a semenilor, dar mai ales intelectualii
care au aderat la marxismul al c\rui nume
conven]ional e corectitudinea politic\. 

Autorul e un ins mansuet, a c\rui fermitate
îmbrac\ un ton tandru. Bogdan Munteanu are
un ton lini[tit, paginile sale emanînd o senin\tate
cald\, f\r\ încrîncen\ri revendicative. Pentru
intelectualii de stînga, volumul va fi o insult\
sadea, genul de neru[inare retrograd\ pe care
numai in[ii a c\ror minte a fost otr\vit\ de plaga
cre[tin\ o pot etala. Pentru cei de dreapta, Marionete
ale destinului va fi prilejul întîlnirii cu ni[te
idei pe care le [tiau deja, atîta doar c\ aici ele s`nt
spuse în chip deslu[it. 

Gabriela Mi-
halache, Sinu-
ciderea în lite-
ratura român\
i n t e r b e l i c \ ,
Editura Eikon,
Bucure[ti, 2017,
286 pag. 

Bogdan Mun-
teanu, Marionete
ale destinului,
Editura Evdoki-
mov, Bucure[ti,
2018, 212 pag. 
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Erat\
Dintr-o regretabil\ eroare tehnic\, din

finalul schi]ei Ce se-aude?, apar]inându-i lui
Paul Diaconescu, publicat în num\rul 16-17 al
revistei noastre, lipse[te ultimul alineat.

Îi invit\m pe cititori s\ citeasc\ versiunea
integral\ a textului în edi]ia noastr\ online.
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Borges eera cconvins cc\ ssim]im ppoezia
cum ssim]im pprezen]a uunei ffemei. OO ssim]im

în mmod iimediat, dde cce ss-oo ddilu\m îîn aalte
cuvinte ccare vvor ffi ccu ssiguran]\ mmai llipsite dde

for]\ ddecât ssentimentele nnoastre? DDiscut\m ccu
scriitorul Vasile DDan, în ppreajma îîmplinirii uunei
vârste rrotunde îîn vvia]a ppoetului.

Carmen NNeam]u: CCu vvârsta ccâ[tig\m
în]elepciune ssau ddevenim mmai pplictisitori oori
poate mmai ddirec]i, sspunem mmai ddes cceea cce ccredem
tocmai ppentru cc\ nnu mmai aavem nnimic dde ppierdut?

Vasile Dan: Habar nu am, drept s\-]i spun.
Uneori cred c\ eram mai de[tept când eram mic.
M\ miram [i înv\]am. Când e[ti trecut, cum se
spune, parc\ prea le [tii pe toate. {i, crede-m\,
numai de[tept [i în]elept nu e[ti atunci. Co-
pilul îmi pare mai direct decât omul mare. El
nu filtreaz\ întrebarea cenzurând-o, nuan]ând-o,
colorând-o ca adultul, în func]ie de interlocutor
[i context. Dac\ vorbe[te cu un b\trân, s\ zicem
chiar cu bunicul lui, îl întreab\ direct: de ce
e[ti, bunicule, atât de mic? Toat\ lumea cre[te,
tu de ce nu mai cre[ti? Întrebarea e ascu]it\, la
]int\. R\spunsul, te asigur, ezitant, complicat,
cu ocoli[uri, cel pu]in dilematic. Poetul e [i el un
copil mare. Iar orice adult, vorba b\trânului diavol
Freud, e o crea]ie a unui copil.

C.N.: VV\ ssim]i]i cconfortabil îîn „„pielea
poetului”?

V.D.: Sintagma „pielea poetului” pe care
o iei, b\nui, dintr-o carte omonim\ de poeme pe
care am publicat-o în 2000, traduce o amenin]are,
un avertisment, o compasiune existen]ial\, o
revolt\ extras\ din butada „vai de pielea ta va fi!”
Dac\ m\ simt bine în pielea mea? Sigur, alta
nu am. {i cu ea am ie[it [i eu în lume, pe ea am
scris toate versurile, nu doar ale mele, ci [i celelalte,
cele citite din al]ii. Din al]ii din care am înv\]at
[i eu câte ceva. Poate prea pu]in. Dar continui. 

C.N.: VV\ îîntreb ppentru cc\ nnu ppot ss\ nnu
observ cc\ aast\zi sscriitorul aa pp\r\sit pprima sscen\.
A iintrat aaltcineva –– ppoliticianul, VVIP-uul, sstarleta,
personajul cce îîncânt\ îîn mmod ddubios, oomul
gata ss\ aaccepte oorice fform\ dde ddistrac]ie.

V.D.: E adev\rat. Cu observa]ia, esen]ial\,
c\ scriitorul n-a p\r\sit scena a[a, de bun\
voie, c\ s-a plictisit el de lumina ei, ci a fost,
pur [i simplu, aruncat de pe ea. I s-a întors spatele.
Ce atâta literatur\, subtilitate, mofturi livre[ti!
Ceilal]i, numi]i de tine, au dat buluc pe scen\
pr\p\dind totul în jur: limb\ român\, gramatica
ei, nuan]\ retoric\, distinc]ie public\, bun-sim]
în primul rând. Da, politicienii (excep]iile exist\

doar dac\ le cau]i atent), oamenii de afaceri
(cu sau f\r\ ghilimele), ziari[tii (în special cei din
tabloide), cei din televiziuni comerciale, anali[tii
politici vizuali, audio (ah, cât de academic î[i
spun singuri: anali[ti!), saltimbancii cu un cuvânt
sunt adora]ii zilei. Penumbra în care s-a retras
scriitorul, oricât s-ar autocomp\timi el singur,
într-un fel îl avantajeaz\. Îi ofer\ distan]\ fa]\
de evenimentul crud, imediat. Îl oblig\ la medita]ie,
la reflec]ie. Sigur, îl face [i – aparent, superficial
privite lucrurile – inactual. A[a cum sunt ei,
scriitorii cei vechi ori cei noi, inactuali. Dar nu
[i lipsit de valoare, de substan]\, de b\taie lung\.
Asta fiindc\ scriitorul, cel pu]in cel necomercial,
nu se adreseaz\ musai leatului, cititorului imediat.
Ci celui mediat. Mediat de cultur\, de sensibilitate
format\ prin lectur\ asidu\, de spirit critic
axiologic. Se adreseaz\ deopotriv\ cititorului de

azi, dar [i celui de mâine. Un mâine poten]ial.
C\-[i poate face doar iluzii de[arte, nu o dat\, e
drept. Dar el singur î[i asum\ brav [i dramatic
acest pariu. Apoi marile c\r]i ale umanit\]ii, pân\
la Gutenberg, pân\ la multiplicarea industrial\
a lor, s\ nu uit\m, nu aveau „tiraj”, nu se omologau
prin mii de exemplare vândute, ci doar prin
unicate trecute din mân\ în mân\. Din genera]ie
de cititori în genera]ie. Nu copii (copies), adic\
tiraj standardizat, ci originale olografe, num\rabile,
cele mai multe. C\r]ile mari vorbesc, a[ zice
nebune[te, mai degrab\ nen\scu]ilor decât celor
n\scu]i, de fa]\. Celor viitori [i nu doar celor
prezen]i. Identificarea exclusiv\ a c\r]ii doar cu
o marf\ ca oricare alta este o nebunie a secolelor
XX-XXI. Artele care paraziteaz\ literatura, în
primul rând filmul, au poten]at valoarea de marf\
a unei c\r]i. Dar cum s\ faci un film epic dup\
un poem genial expresiv? B\tut în cuie în expresia
lui? Un Pessoa, un Celan, un Pound, un Nichita?

C.N.: PParadoxal eeste cc\ ttr\im aazi uun
timp ffavorabil ppoeziei ddac\ aaccept\m cc\ ppoezia
se hhr\ne[te ddin ssitua]ii pprovocatoare, ddin ttensiune,
din iinconfort. PPe dde aalt\ pparte, nnu mmai aavem ttimp
de ccitit. RR\bdarea nnu mmai eeste ppunctul nnostru
forte, sspun ttoate sstatisticile llegate dde ccititori [[i
lectur\. CCum vvede]i rretrezirea aapetitului ppentru
carte?

V.D.: Întotdeauna a fost un timp al poeziei
ca foc interior uman sedimentat în expresie unic\.
Ast\zi, într-o lume a consumului excesiv, nu mai
observ\m, din nefericire, poezia latent\ din noi.
Ea, e drept, pare c\ doarme în noi, dar e tot timpul
acolo, e un zeu ascuns, unul apropriat. F\r\ ea
via]a ar fi [i mai insuportabil\. Un motiv valid al
vie]ii noastre, oricât de complicat\ sau nefericit\
ar fi ea, e poezia. Iat\ un motiv s\ tr\ie[ti nu doar
ziua de azi, ci [i pe cea de mâine. Ea, poezia, e un
contrabalans subtil la balastul material care ne
îngroap\ de vii. Alerg\m dup\ „s\ avem!”, „s\
avem!”, „s\ avem!”, nu dup\ „a fi”. Poezia e o
metafor\ a lui „a fi”. Iar cartea e un izvor, uneori
în de[ert, de ap\ vie. Ea ([i corpul ei atât de fragil,
cartea) nu va putea fi niciodat\ înlocuit\. Cu atât
mai pu]in înl\turat\. Ea st\ la r\d\cina evolu]iei
noastre de „trestii gânditoare”. Poate suportul
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timp al poeziei ca foc
interior uman sedi-
mentat în expresie
unic\. 

la a
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ei, al c\r]ii, s\ fie  înnoit. De[i nici în asta nu
prea cred. Sunt convins c\ viitoarele genera]ii,
dup\ ce au tot experimentat, [i au epuizat
substitutele c\r]ii tradi]ionale, cea pe hârtie,
vor redescoperi, cu uimire, ca pe o form\ de
art\ nepre]uit\, originalul uitat, cartea ca obiect
estetic, de dus, fizic, la ochi, originalul abandonat
al juc\riilor electronice de ast\zi, altfel ingenioase.
Juc\rii care îi smintesc pe atâ]ia acum.

C.N.: DDumneavoastr\ cce sscriitori uurm\ri]i
frecvent, cce vv\ pplace ss\ cciti]i aacum?

V.D.: Pe scriitorii buni. Sper c\ nu m\
întrebi care sunt aceia. Sper c\ se v\d cu ochiul
liber de oriunde: adic\ dinspre orice genera]ie.
Dar, sincer, pe mine m-ar interesa mai mult ce
scriitor (desigur, critic literar întâi) m-ar citi [i
el pe mine. {i nu m\ gândesc la mul]i, ci la foarte
pu]ini dintre ei. La cei care conteaz\. Iar\[i,
probabil, îi [tii.

C.N.: OO ssolu]ie aar ffi ppremiile ppe ccare lle iia
un sscriitor. PPremiul aar pputea ffi uun ccertificat aal
valorii cc\r]ii. CCe lle-aa]i sspune ccelor ccare ccred
c\ [[i llumea lliterar\ ss-aa ppervertit, cca îîntreaga
societate rromâneasc\? CC\ nnu ee sstr\in\ dde „„grupuri
de iinterese”, dde „„prietenii ccu bbeneficii”?

V.D.: Mai întâi: premiile literare au
fost contestate întotdeauna, mai mult sau
mai pu]in, indiferent de rangul [i prestigiul lor.
Inclusiv cele Nobel pentru literatur\. Ele nu
sunt rezultatul unui sondaj public, nici al
unui referendum sau vot universal. Cineva,
institu]ie, persoane î[i asum\ o op]iune motivat\
în scris sau printr-un discurs. Istoria literar\
va amenda sau, dimpotriv\, va înt\ri acea op]iune.
Chestiunea cu „grupuri de interese” e ridicol\.
Când e vorba de valori, nu merge acest cli[eu
deturnat din politic\. La fel, „prietenii cu beneficii”.
Apoi premiile literare de ast\zi, de la noi, nu
sunt toate de un singur fel. Unele-s, vai,
conjuncturale, festiviste, jubiliare, adic\ „pseudo”.
Pe acestea nici nu le punem la socoteal\. Sunt
nule, indiferent de greutatea lor pecuniar\.
Valoarea, prestigiul premiului adev\rat sunt
oferite de credibilitatea, onorabilitatea, rangul
celui care îl instituie: Uniunea Scriitorilor din
România, filialele acesteia, Academia Român\,
funda]iile culturale autentice, marile [i respectatele
reviste literare, de cultur\: România literar\,
„Luceaf\rul”, „Familia”, „Convorbiri literare”,
„Via]a Româneasc\” etc., etc. Institu]ia premiului
literar, dac\ r\mânem pe acest palier, al exigen]ei,
al bunului gust, este vital\ pentru orice scriitor
de ast\zi. {i pentru cel mai orgolios, vanitos
sau narcisist. {i nu e vorba doar de o imens\
[i dreapt\ recompens\ moral\ de care el are
nevoie, ci [i de cea pecuniar\ odat\ ce a disp\rut
cu des\vâr[ire institu]ia dreptului de autor
oferit de edituri [i reviste. 

C.N. AA[adar, ppremiul lliterar nnu ss-aa ppervertit?
V.D. Nu asta s-a întâmplat sau se întâmpl\.

Ci, cel mult, s-a demonetizat prin autoflatarea
unor veleitari, grafomani, diletan]i prin
instrumentarea, chiar de c\tre ei, exact în acest
scop, a unor institu]ii obscure sau chiar ale
statului, exterioare literaturii [i recept\rii ei
critice, oneste. Doar aceast\ multiplicare
necenzurat\ [i neamendat\ de nimeni a premiului
literar pune în pericol func]ia [i atributele lui:
de onoare [i prestigiu.

C.N.: ÎÎn lliteratur\ cce ccrede]i cc\ eeste
mai iimportant: ttalentul ssau ccaracterul sscriitorului?

V.D.: A curs mult\ cerneal\ pe tema
aceasta, mai ales imediat dup\ 1989. S\ o relu\m,
succint, [i aici, dac\ tot m\ întrebi: „talentul
[i caracterul”, sau „talentul vs caracterul”, sau
„talentul” pur [i simplu, sau „caracterul întâi
[i în cele din urm\”. Dar amândou\ nu s-ar
putea? Întreb [i eu. N-ar merge? Nu le-ar
sta bine a[a, împreun\? S\ în]eleg c\ sunt
incompatibile? Sunt argumente serioase
[i pro [i contra. Eugen Barbu nu era
talentat? Nu e Groapa un roman
antologic? Nu [i „S\pt\mâna“ lui îns\,
n\scut\ [i impus\ ca oficin\ a Securit\]ii,
în care erau colectate toate mizeriile,
dela]iunile, calomniile despre scriitori.
Uneori, e drept, prin recrutarea, de
c\tre Securitate, a unora dintre ei. Lucian
Blaga ilustreaz\, în schimb, în „obsedantul

deceniu”, excep]ia, cazul rela]iei compatibile a
talentului cu caracterul. Atunci când lucra la
traducerea lui Faust, în anii cincizeci, st\tea
„îmbr\cat în cerneal\ ca sepia, în loc s\ participe
la construirea socialismului”, cum îl acuza
ideologic, un poet altfel autentic în interbelic,
devenit îns\ apoi, sub dictatura comunist\,
absolut nefrecventabil, odios, un activist de
partid în versuri neghioabe. {i, ca s\ închid
cercul: nici caracter f\r\ har, f\r\ talent nu
merge. Atâta doar c\ daunele atunci sunt exclusiv
personale. Demne de mil\.

C.N.: AA]i ffondat [[i cconduce]i rrevista „„Arca“
(primul nnum\r aap\rând îîn  ffebruarie 11990, lla
Arad) cca oo iinstitu]ie ccritic\ aa cculturii sscrise cce
promoveaz\, ccel ppu]in îîn iinten]ii, vvaloarea, ddar
care aamendeaz\ [[i iimpostura, vveleitarismul,
emfaza llocal(ist)\. SSe mmen]ine eea ddup\ 228 dde
ani dde aapari]ii nneîntrerupte ccu aacelea[i oop]iuni?

V.D.: Eu zic c\ da. Dar un r\spuns corect
îl pot da doar cititorii ei. Unii fideli revistei înc\
de la primul ei num\r.

C.N.: SScrisul sse ppoate îînv\]a? SSe ppoate
cultiva?

V.D.: Scrisul, da. Dar el nu înseamn\ mai
nimic f\r\ talent. {i nici talentul nu înseamn\
mult, eventual o promisiune ratat\, dac\ nu-i
rafinat prin cultur\. A[adar, nu po]i, în numele
lui, al talentului cu care te-ai n\scut [i pentru
care nu ai tu, personal, nici un merit, s\ cân]i
slobod sub cer ca pas\rea la poale de codru verde. 

C.N.: DDar cce ccrede]i, llectura mmult\ tte
priveaz\ dde ooriginalitate îîn sscris?

V.D.: Asta-i o prostie, crede-m\! Pe care
mul]i o insinueaz\. {tiu ei de ce. Cel mai cult
scriitor român de la sfâr[itul secolului al 
XIX-lea a fost nu Titu Maiorescu, ci Mihai Emi-
nescu. I-a cauzat cumva asta în scris? Vi]\vercea!

C.N.: OO uultim\ îîntrebare. CCe aa]i sspune
cuiva ccare vv-aar mm\rturisi ssenin: ccartea mmea
favorit\ ee ccartea dde ccredit?

V.D.: Of, Carmen Neam]u, ce-mi faci!
Dar ast\zi oricine are aceast\ „carte”. E drept,
mul]i o au cu pagina alb\ sau pe aproape. Un
poet, prieten, Traian {tef, a avut [i ideea s\-[i
intituleze un volum de versuri Cardul de credit.
Dar aici era o metafor\, b\nui, existen]ial\ [i
nu acel minuscul obiect nepre]uit pe care to]i
îl c\ut\m în buzunarul de la spate, [i nu-l
prea g\sim. Iar dac\ se întâmpl\ asta, cam
degeaba. Ce i-a[ spune unuia care cite[te
doar cartea de credit? S\-[i bea [i s\-[i m\nânce
s\n\tos banii. Ce a[ putea eu altceva s\-i spun?
Eventual vorba aceea, fiindc\ tot faci tu cronic\
de teatru, îndemnul lui Prospero din Furtuna,
care îmi place atât de mult: „Caliban, du-te la
[coal\!”

 Interviu realizat de Carmen Neam]u
(aprilie, 2018)
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versuri de vasile dan

broasca ]estoas\
[i ahile

povestea cu broasca ]estoas\

[i cu ahile cel iute de picior

care nu o poate ajunge niciodat\

din urm\

fiindc\ ea a furat startul

st\ a[a:

eu sînt ea, acea broasc\ ]estoas\

am o sut\ de ani cel pu]in

pe carapacea mea [i-a scris biografia

în am\nunte invizibile 

cu ochiul liber

tot arborele meu genealogic

care se pierde în sîngele meu

p\rin]ii mei încurcîndu-se între ei

nu-s a[adar deloc nou-nou]

tîn\rul ahile m\ cite[te în fug\

f\r\ îns\ s\ m\ ajung\

doar

gata-gata.

îmi calc pe inim\

îmi calc pe inim\

îmi înving singur teama

îmi calc în picioare eu însumi mîndria

[i scriu:

ceea ce nu se spune 

e singurul adev\r

el doar el ne umfl\ gura cu aerul 

tare, adînc inspirat

pe gît cu noduri greu înghi]ite

ne-n]eap\ direct în ochi

cu lumina lui dureroas\

la care f\r\ s\ vrem

o, da, f\r\ s\ vrem

pu]in l\crim\m.

viitorul e o scrisoare

trimis\ de nimeni

de nic\ieri

de care ai fugit

la alt\ [i alt\

adres\.

manuscris în aramaic\

deasupra mea st\ alt om

de z\pad\. acela nu-s eu.

eu sînt doar îmbr\c\mintea lui

s\rac\, peticit\

în care el se tope[te cu totul

sear\ de sear\.

nu eu [tiu îns\ povestea lui

care nici nu se poate spune

pîn\ nu se termin\.

un manuscris în aramaic\. 

la aniversar\
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r evenim la scena imaginat\ de
Eminescu. Într-un salon plin de
lumin\, muzic\ [i fete frumoase

(pe care ni le închipuim elegante [i cochete), un
tân\r se simte str\in [i, a[ezat la o mas\, cu
tâmplele în mâini, [i-o aduce aminte pe iubita
lui din adolescen]\. Era cu totul altfel decât
domni[oarele care îl înconjoar\. Era o fiin]\
frust\, liber\, o fiic\ a naturii, f\r\ nimic artificial.
Dac\ printr-un miracol ar ap\rea în salonul în
care se afl\ acum tân\rul,
ar scandaliza asisten]a,
ca Ondine a lui Giraudoux
la curtea regelui:

„Cunun\ împlete[te,
o-ncaier\ s\lbatec/ În
pletele îmflate, în p\rul
încâlcit/ {i ochii râd în
capu-i [i fa]a-i e jeratec –
/ A lanurilor zân\, cu chip
sume], r\stit.”

De obicei, în poeziile
eminesciene, iubita este eteric\, o ipotez\ de
femeie, imponderabil\ (plute[te ca visul de u[or),
stilizat\. Calitatea de fiic\ de împ\rat (frecvent
atribuit\) nu reprezint\ un rang propriu-zis,
ci un mod de-a o abstrage din via]a de fiecare zi.
Personajul feminin din Codru [i salon trebuie
considerat o excep]ie. Iubita are acum materialitate,
strive[te flori sub picioarele descul]e [i i se
înf\]i[eaz\ b\rbatului cu p\rul încâlcit. Este o
p\dureanc\, în în]elesul pe care îl va da Sadoveanu
cuvântului. Nu are nimic din ]\r\ncu]a de operet\,
„juna Rodica”, dintr-o cunoscut\ poezie a lui
Vasile Alecsandri. Eminescu îi compune un
monolog cuceritor, de o feminitate juc\u[-
provocatoare:

„Ah! cum nu sunt – ea strig\ – o pasere
m\iastr\,/  Cu penele de aur ca paserile-n rai;/
La Sfânta Joi m-a[ duce, a[ bate în fereastr\/ Cu
ciocul [i i-a[ zice cu rug\toriul grai:// S\-mi deie-
un m\r, în care închis\ e o lume,/ Palat frumos
la munte, în codri înfundat,/ {-un f\t-frumos de
mire, înalt, cu dulce nume,/ Din sânge [i din
lapte – fecior de împ\rat!”

Sunt pove[ti în care eroina prime[te în
dar o rochie închis\ într-o nuc\. Eminescu merge
[i mai departe cu imagina]ia, gândindu-se la o

lume închis\ într-un m\r. Este darul pe care îl
cere, cu inocen]\, fata f\r\ nume Sfintei Joi: „un
m\r, în care închis\ e o lume”. Aceste cuvinte
reverbereaz\ în con[tiin]a noastr\, f\cându-ne
s\ retr\im starea de spirit din copil\rie, când
toate juc\riile aveau ceva magic [i nu ni s-ar fi
p\rut imposibil s\ primim în dar [i un m\r în
care s\ fie închis\ o lume. O adiere de miracol
aduce [i un personaj din mitologia popular\
româneasc\, Sfânta Joi.

Cea mai frumoas\
din sfintele purtând
numele zilelor s\pt\-
mânii nu este, în aceast\
mitologie, Sfânta Vineri,
cum s-ar putea crede,
judecând dup\ etimolo-
gie (Veneris dies în-
semna în latin\ ziua
zei]ei Venus – zei]a fru-
muse]ii), ci Sfânta Joi,
fapt cunoscut de Emi-

nescu, un erudit în materie de folclor românesc,
de „pove[ti [i doine, ghicitori, eresuri”. Oamenii
de la ]ar\ credeau – [i unii dintre ei mai cred [i
azi – c\ ea se remarc\ prin tinere]e [i frumuse]e,
dar [i prin bun\tate (ap\r\ comunit\]ile de ploi
toren]iale [i de grindin\), astfel încât numai la
ea s-ar putea duce cineva care vrea s\ i se d\ruiasc\
un m\r cu o lume închis\ în el. Surorile ei, Sfânta
Miercuri [i Sfânta Vineri, sunt b\trâne, triste,
lipsite de exuberan]\, lor li s-ar putea cere ajutorul
exclusiv în cazul unei nenorociri.

Tân\rul scufundat în reverii ajunge [i la
episodul, trist, al dispari]iei iubitei lui de alt\dat\,
în împrejur\ri care îl dor atât de mult, încât nu
vrea s\ [i le mai aminteasc\:

„Ce s-a-ntâmplat de-atuncea nu vrea s\
]ie minte./ Destul c\ nu mai este... [i chipul ei
cel blând,/ Zâmbirea-i sfiicioas\ [i ochiul ei
cuminte/ Sunt duse f\r\ urm\ de pe acest p\mânt.”

În mod curios, în partea a doua a poemului
Codru [i salon, în care istoria tân\rului continu\
cu ceea ce i s-a întâmplat la câ]iva ani dup\
pierderea iubitei, apare o alt\ copil\ supus\
adora]iei lui. Nu poate fi vorba de prima, pentru
c\ aceea „se duse f\r\ urm\ de pe acest p\mânt”.
{i nu poate fi vorba nici de una din domni[oarele

din salonul în care el st\tea deoparte, t\cut [i
îngândurat.

În aceast\ copil\ o recunoa[tem repede
pe iubita generic\ din poeziile eminesciene,
blond\, palid\, cu „bra]e de z\pad\” [i cu picioare
mici care (abia) „ating covorul moale”. Privirea
ei, precizeaz\ poetul cu o sagacitate de romancier,
„arat\ nu amorul – ci setea de amor”. În înc\perea
luminat\ doar de o candel\, „c-un punct de foc”,
tân\rul, îngenuncheat, îi face promisiuni fastuos-
cosmice (greu de îndeplinit de un b\rbat de azi):

„Când ai muri, iubito, c\ci contra mor]ii
n-are/ Nici Dumnezeu putere, atuncea cu amar/
A[ stinge în gr\mad\ sistemele solare/ {i-n \st
mormânt te-a[ pune ca pe-un m\rg\ritar,/ Iar
eu, eu singuratec în lumea cea pustie,/ În
chaos f\r\ stele [i f\r\ de nimic,/ M-a[ arunca
– un demon – s\ cad o vecinicie,/ Deapururea
[i singur de[ertul s\-l despic.”

Copila îl întrerupe din declara]iile de
dragoste exorbitante, explicându-i c\ vrea cu
totul altceva de la el, ceva mai simplu [i totu[i
imposibil de ob]inut:

„ S\ faci minuni? Nu-i asta. Nu m\-n]elegi,
iubite/ Pe cre[tetul lui mândru ea mânile [i-a
pus./ Sunt taine-n ast\ lume atât de neghicite,/
De-ai spune via]a toat\, tot n-a sfâr[i de spus./
Vezi tu, eu te-a[ vrea timid, un blând b\iet, s\-mi
spun\/  Cu ochii plini de visuri zadarnice pove[ti,/
S-adorm plecându-mi tâmpla la tâmpla ta  nebun\!/
A[a cum te visasem ai fost, dar nu mai e[ti.//
P\tate de-ndoiele a vie]ii tale vise/  B\iet de-ai
fi tu înc\, la mine s\ te-ardic,/ S\ te privesc cu
gene pe jum\tate-nchise,/ Dar nu mai crezi în
visuri, c\ci nu mai crezi nimic.”

Reiese de aici c\, între timp, tân\rul a
renun]at complet la „codru” [i a devenit integral
un om de „salon”, c\ a pierdut acea idealitate a
începutului – pe care Eminescu o regret\ [i în
Epigonii, referindu-se la scriitori – [i nu mai
crede în nimic. (S-a convertit – ca unii tineri din
vremea noastr\ – la un relativism radical.) El nu
mai poate spune „zadarnice pove[ti”. Zadarnice
pove[ti... Nimeni nu a mai definit atât de inspirat,
în numai dou\ cuvinte, gratuitatea literaturii [i
nimeni n-a mai în]eles atât de profund tinere]ea
ca pe o vârst\ capabil\ de gratuitate.

Caz rar în poezia lui Eminescu – femeia
este dezam\git\ de b\rbat, nu b\rbatul de femeie.
În visurile ei, iubitul ar fi trebuit s\ fie un paj
devotat, poate un C\t\lin, iar ea o regin\, din
rude mari, împ\r\te[ti, precum C\t\lina:

„S\ fii un pagi din basme [i eu s\ fiu regin\!/
O, cum a[ fi de bun\ [i tu ai fi gentil,/ Plutire-
am lin pe lacul, ce doarme în gr\din\,/ C\ci eu
m\ simt copil\, de-ai fi [i tu copil!”

Se simte c\ poetul, prin spusele unei iubite
imaginare, se învinov\]e[te pe sine pentru c\
[i-a pierdut candoarea [i s-a înstr\inat de lumea
în care a copil\rit:

„Nu mintea ta, nu ochii, ce fulger\-n
t\cere,/ Nu astea m\ înghea]\ de-mi vine ca s\
mor./ M\ doare – nu [tiu... glasul amestecat cu
fiere,/ C\ci sufletu-]i e-o ran\, sufl\rile-]i m\
dor.// Ce vrei? Îmi pare-n ochi-]i c\ v\d o
veche vin\./ În vorb\ amintirea a unei crude
munci,/ În inim\ e-o parte cu totului str\in\ –/
De-ai fost vr’odat\ tân\r, e foarte mult de-atunci!”.

Poemul în întregime este... tenden]ios,
opunând demonstrativ codrul salonului.
Poate fi considerat  unul dintre numeroasele
poeme pe tema dezr\d\cin\rii din literatura
român\. (Cele mai cunoscute sunt versurile lui
Octavian Goga, în care dezr\d\cinarea este tratat\
dintr-o perspectiv\ rustic-domestic\: „De ce
m-a]i dus de lâng\ voi,/ De ce m-a]i dus de-acas\?/
S\ fi r\mas fecior la plug,/ S\ fi r\mas la coas\.//
Atunci eu nu mai r\t\ceam/ Pe-atâtea c\i r\zle]e,/
{i-avea]i [i voi în curte-acum/ Un stâlp la b\trâne]e.”)

De[i se exprim\ stângaci, f\r\ acea cursi-
vitate princiar\ pe care o va dobândi ulterior,
Eminescu ia repede altitudine [i dep\[e[te nivelul
unei lamenta]ii pe tema dorului de cas\. El ne
face s\ întrevedem un sentiment al alien\rii care
este, poate, esen]a îns\[i a maturiz\rii.

În mod similar, declara]ia de dragoste
f\cut\ de tân\rul îngenuncheat în fa]a iubitei
lui n-are leg\tur\ cu retorica amoroas\, ci
reprezint\ un moment de poezie vizionar\ de o
remarcabil\ grandoare. 

codru [i salon
(povestea de dragoste)

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

d e obicei, în poeziile
eminesciene, iubita
este eteric\, o ipo-
tez\ de femeie, im-
ponderabil\ (plute[-

te ca visul de u[or), stilizat\.

Bal la Viena, în prezen]a primarului Karl Lueger. Tablou de Wilhelm Gause, 1904.
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uvântul „imn” vine din greaca veche – de la „hymnos”,
termen prin care se desemneaz\ un „cântec de laud\”. În
1918 – dar [i în anii care vor urma acestui moment, în
contexte mult mai pacifiste decât fuseser\ anii de
r\zboi – „cântecul de laud\” al na]iunii (devenite dup\
trei uniri) România Mare începe cu aceste versuri: „Tr\iasc\
Regele / În pace [i onor / De ]ar\ iubitor / {i-ap\r\tor de

]ar\.” Este prima strof\ din Imnul na]ional de atunci, totuna cu Imnul
Regal.

De asemenea, [i în 1918, dar [i înc\ aproape trei decenii de atunci
înainte, în 10 mai, în fiecare an, se celebra Ziua Na]ional\ a României.
10 mai, [i anume 10 mai 1866, era ziua în care Principele Carol de Hohenzollern
a depus jur\mântul în calitate de conduc\tor monarhic în fa]a adun\rii
reprezentative a Principatelor Române Unite. 11 ani mai tîrziu, chiar în
aceea[i zi (a[a cum a r\mas omologat de istorie), la 10 mai 1877, tot Principele
Carol de Hohenzollern proclam\ în fa]a Parlamentului independen]a
de stat a României. 

Num\rul 5 al suplimentului tematic dedicat Centenarului Marii
Uniri care apare sub tutela României literare este publicat în luna
mai. Referin]ele alese mai sus – ambele cu un con]inut simbolic foarte
ridicat, c\ci înalt-simbolice sunt [i Imnul, [i Ziua Na]ional\ ale unei ]\ri
– nu sunt, prin urmare, alese la întâmplare. Luna mai este, în sensul istoriei
noastre mari, legat\ prin multe fire de Casa Regal\. Prin urmare,
aceast\ lun\ poate da [i un bun context pentru a reaminti câteva dintre
aceste leg\turi. 

O facem, de altfel, detaliat, în mai bine de jum\tate din acest dosar

de Centenar. Când vorbim despre Marea Unire (dar [i despre alte mize
mari – bun\oar\, modernizarea României) nu putem ocoli câteva
repere cu mare greutate. O discu]ie a[ezat\ despre 1918 nu se poate purta,
în termeni decen]i [i în sensul realit\]ii faptelor de acum un secol, ocolind
tema Casei Regale. Atunci, în 1918, pân\ la finele lui 1947 de fapt, nu
avem doar Imn Regal, nu avem doar o Zi Na]ional\ care are leg\tur\ direct\
cu primul Rege al României; avem Rege, Regin\, iar forma de guvern\mânt
în vigoare la acea vreme este monarhia constitu]ional\. 

{i de aici – din acest fapt al monarhiei constitu]ionale române[ti,
fapt dincolo de orice interpretare – decurg multe. Spre exemplu: c\,
incluzând extraordinara energie popular\ de la 1918, Marea Unire a
avut parte din start de o anumit\ solemnitate [i m\re]ie garantate, am
putea spune, de una dintre cele mai fascinante institu]ii politice pe care
le-a avut România, a[a cum a fost cazul Casei Regale. De asemenea,
într-un registru u[or speculativ, decurge faptul c\ Marea Unire a fost
([i) una regal\. Desigur, [i c\ – f\r\ a anula meritele multor altor lideri
politici –, atunci, în [i imediat dup\ 1918, lui Ferdinand, adic\ Regelui, i
s-a spus „Întregitorul”. 

Complementar discu]iei – de care e drept s\ ne amintim, cu cât mai
multe detalii – despre Casa Regal\ [i Marea Unire, se cuvine s\ evoc\m
[i faptul c\ un moment de r\scruce, a[a cum e Marea Unire, un moment
(re)fondator ca acesta las\ dup\ el foarte multe serii de consecin]e.
Continu\m [i în num\rul de fa]\ al suplimentului tematic s\ enumer\m
[i s\ survol\m câteva dintre acestea. Am f\cut-o [i în precedentele dosare
ale Centenarului Marii Uniri [i sunt înc\ multe de rev\zut, de revizitat,
de reamintit, de redescoperit, de reînv\]at.  

 Cristian P|TR|{CONIU
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2 nceputul r\zboiului nu a fost favorabil
României, care a pierdut sudul ]\rii [i
Bucure[tiul – în consecin]\, Familia
Regal\ [i autorit\]ile statului au fost
nevoite s\ se refugieze la Ia[i, într-un
context în care Regele Ferdinand a r\mas
garan]ia independen]ei ]\rii [i sprijinul
moral al solda]ilor [i al popula]iei civile

afectate de înfrângere, epidemii [i foamete. 
Este bine-cunoscut\ situa]ia grea prin

care a trecut România în vara anului 1918, iar
Germania [i aliatele sale p\reau pe punctul de
a câ[tiga r\zboiul (în prim\var\ România era
distrus\, iar pacea separat\ pe care fusese obligat\
s\ o accepte a mutilat-o teritorial). În a doua
parte a anului, r\sturnarea situa]iei de pe frontul
de Vest a dus la realizarea României Mari.
Confruntat cu toate aceste situa]ii, Regele
Ferdinand nu [i-a pierdut niciodat\ credin]a
în capacitatea de redresare a poporului s\u. De
numele s\u se leag\ ideea de unire – „cel mai
mare moment din istoria noastr\” (a[a cum avea
s\ spun\ istoricul Nicolae Iorga), expresie a
statalit\]ii [i a identit\]ii na]ionale, eveniment
care nu ar fi fost dus la bun sfâr[it f\r\ existen]a
institu]iei Coroanei.

Unirea a reprezentat un efort imens al
voin]ei [i inteligen]ei liderilor [i deciden]ilor de
acum un secol care au jucat un rol decisiv în
realizarea ei [i în consolidarea con[tiin]ei na]ionale.
Des\vâr[irea statului unitar realizat\ la 1 decembrie
1918 a constituit, evident, încoronarea unei evolu]ii,
fiind expresia politic\ a complexelor procese
istorice care au str\b\tut societatea modern\
româneasc\. Unirea din 1918 într-un singur stat
al tuturor românilor s-a realizat ca expresie a
voin]ei populare într-un context favorabil. Dar
Unirea [i tot ceea ce a reprezentat ea pentru
con[tiin]a [i istoria româneasc\ nu ar fi fost
posibil\ f\r\ Familia Regal\. Regele Ferdinand
[i Regina Maria au asigurat o stabilitate politic\
pentru România (situa]ia este comparabil\ cu
alte state balcanice [i ]ara noastr\ iese foarte
bine din aceast\ compara]ie), iar la sfâr[itul
r\zboiului, monarhia din România avea un enorm
prestigiu atât pe plan interna]ional (activit\]ile
diplomatice [i de caritate ale reginei erau vizibile
[i în exterior; ea a r\mas în istorie drept regina
– sor\ de caritate, regina – diplomat, regina-
scriitoare), cât [i în rândurile popula]iei. Al\turi
de diploma]i, politicieni [i militari, Familia Regal\
s-a aflat în prim-planul aten]iei atât a presei
interna]ionale, cât [i a românilor, iar în tot acest
context al r\zboiului au fost difuzate fotografii
[i c\r]i po[tale ce au dus la cre[terea popularit\]ii
acestora în rândul oamenilor. R\ni]ilor de pe
front [i solda]ilor, regina le oferea în mod obi[nuit
o carte de rug\ciuni [i o fotografie cu chipul ei,
iar aceste cadouri regale reprezentau în
primul rând, dincolo de o popularizare a imaginii
regalit\]ii, ideea c\ oamenii nu sunt singuri [i
c\ exist\ cineva, la cel mai înalt nivel, care îi
vegheaz\ [i îi încurajeaz\ s\ poat\  traversa cu
bine o situa]ie care adesea p\rea imposibil\.

Eforturile [i implicarea Reginei Maria –
îmbr\cat\ simplu, în infirmier\, în activit\]ile
Crucii Ro[ii –, dar [i vizitele sale la solda]ii r\ni]i
sau la trupele de voluntari transilv\neni care
se al\turaser\ armatei române în r\zboi nu au
r\mas f\r\ ecou atât în rândurile popula]iei, cât
[i în presa intern\ [i interna]ional\. De asemenea,
tran[eele vizitate de regin\ fuseser\ împodobite
cu crengi de mesteac\n alb ca semn al recuno[tin]ei
solda]ilor. Foarte des, aceasta c\l\torea prin sate
la oamenii s\raci [i le împ\r]ea alimente [i haine
orfanilor; toate acestea sunt redate [i în jurnalul
s\u. (ANR, Regina Maria, Jurnal/ Activit\]i literare,
III/115). De altfel, m\rturiile reginei cuprinse în
scrierile sale constituie ele însele un veritabil
instrument de analiz\ a contextului intern al
întregii perioade pe care România a traversat-o
în to]i ace[ti ani ai r\zboiului. Calmul [i optimismul
de care Regina Maria a dat dovad\ în toat\ aceast\
perioad\ de r\zboi au fost o alinare pentru o
na]iune încercat\ [i un model de curaj [i de voin]\
de a lupta mai departe. Trebuie men]ionat [i
faptul c\ în toat\ aceast\ perioad\ tumultuoas\,
regina nu s-a îndoit nicio clip\ de victoria alia]ilor,
iar acest aspect este consemnat: „Visul României
Mari pare s\ devin\ realitate, e atât de nea[teptat,
încât nici nu-mi vine s\ cred. M-am obi[nuit atât
de tare cu dezastrul [i necazurile de la începerea
r\zboiului, încât nu m\ pot obi[nui cu ideea c\
poate s\ vin\, în sfâr[it, ceasul nostru! Dintotdeaunasu
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am crezut în victoria final\ a Alia]ilor, am fost
dintre cei care nu s-au îndoit niciodat\, dar nu
m-am privit niciodat\ pe mine îns\mi cu aura
vizionar\ de f\uritoare a «marelui vis românesc».”
(ANR, Jurnal III, Însemnarea din 25 octombrie/7
noiembrie 1918)

În 1918, cursul r\zboiului se schimb\ [i
Germania cedeaz\ pierzând complet partida, iar
Austro-Ungaria dispare de pe harta Europei. Cu
toate acestea, de[i înfrânt\, România se afl\ îns\
în tab\ra câ[tig\torilor. Dintr-un vis, România
Mare devine realitate, iar Regatul României [i-a
împlinit în cursul anului 1918 idealul unific\rii
teritoriale. Vechile provincii române[ti – Bucovina,
Transilvania (provincii anexate de Habsburgi în
1775 [i 1687, au redevenit române[ti; Bucovina
28 noiembrie 1918, Transilvania 1 decembrie 1918)
[i Basarabia (anexat\ de ]ar în 1812, a devenit
parte a Regatului la 27 martie 1918) s-au unit cu
Regatul României în noiembrie-decembrie 1918.
Regele a devenit atunci „Ferdinand cel Loial” sau
„Ferdinand Întregitorul” [i de numele s\u avea
s\ se lege pentru eternitate ideea unific\rii.  În
aceast\ perioad\, chiar regina semna cu titulatura
„Maria, Regina României Mari” sau „Maria,
Regina tuturor românilor”. Mai mult decât atât,
unele h\r]i ale României interbelice aveau s\ fie
înso]ite de portretele suveranilor.

Dup\ exilul de la Ia[i, Familia Regal\ revine
c\tre sfâr[itul toamnei la re[edin]a oficial\ de la
Cotroceni, iar în contextul jurnalului, regina
consemneaz\ cu lux de am\nunte toate aceste
semnifica]ii istorice pentru noua situa]ie a ]\rii.
Este momentul victoriei, a unei atmosfere
de s\rb\toare, care o cople[e[te pe
regin\ [i care este resim]it\ în toat\
]ara. La sosirea triumfal\ în Bucure[ti,
al\turi de rege [i alia]i, suverana poart\
uniforma militar\, de colonel al
Regimentului 4 Ro[iori: „Mi-am pus
uniforma – pusesem s\ mi se fac\ o
tunic\ nou\ (...). Barbu mi-a împrumutat
centironul lui [i o e[arf\ pe care a venit
s\ mi-o lege cu mâna lui, ca not\ de
final. Pe cap aveam o c\ciul\ cenu[ie
de astrahan, prins\ cu o ching\ sub
b\rbie. (...) Pe deasupra mi-am pus o
manta lung\, dubl\. (...) Am c\l\rit pe
formidabilul Jumbo, care e enorm, înalt
[i solid [i aproape indiferent la zgomote
[i agita]ie. ” (ANM, Jurnal III, Bucure[ti,
duminic\ 12 noiembrie/1 decembrie
1918)

La gara din Mogo[oaia, Familia
Regal\ a fost întâmpinat\ de generalul
Berthelot, Rosetti, Prezan, familia
Catargi [i al]i generali români precum
[i de suita de la curte. Este un moment
al gloriei, ce îi are ca protagoni[ti, în
primul rând, pe Regele Ferdinand [i
pe Regina Maria. Urmeaz\ apoi mar[ul
triumfal de pe Calea Victoriei în fruntea trupelor,
urma]i de solda]ii alia]i. Regina c\l\re[te în
stânga Regelui Ferdinand (la dreapta sa era
Nicolae), iar Carol fiul lor cel mare era [i el în
fruntea regimentului s\u. Principesele, fiicele
familiei erau înainte într-o tr\sur\ deschis\,
tras\ de patru cai negri ruse[ti. Alaiul de parad\
a trecut pe lâng\ statuia lui Mihai Viteazul, apoi,
într-o tr\sur\ deschis\, cuplul regal s-a îndreptat
c\tre Mitropolie. La sfâr[itul slujbei, Regele
Ferdinand a primit, în numele armatei, din partea
generalului Eremia Grigorescu rangul de feldmare[al
(un baston acoperit cu catifea purpurie, împodobit
cu acvile cruciate [i capete de bour, cusute cu fir
aurit). Trebuie men]ionat [i faptul c\ Regele
Ferdinand a fost primul care a de]inut acest rang
– ce reprezint\ cea mai înalt\ treapt\ în ierarhia
gradelor militare – pentru contribu]ia sa la
reîntregirea neamului. („Nando a fost foarte
mi[cat [i foarte bucuros” – avea s\ consemneze
Regina Maria în jurnal). 

Primirile oficiale de la Bucure[ti, întregul
context al întâmpin\rii reprezenta]ilor provinciilor
[i al oficialit\]ilor au avut ca gazde cuplul
regal, în fond, principalul artizan al victoriei.
„Când am luat mo[tenirea întemeietorului
României moderne, am f\g\duit înaintea
reprezentan]ilor na]iunii c\ voi fi un bun român;
cred c\ m-am ]inut de cuvânt. Grele au fost
timpurile, mari au fost jertfele, dar str\lucit\ a
fost r\splata; [i ast\zi pot spune, cu fruntea
senin\: fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de poporul meu,

am con[tiin]a curat\.” (Din Cuvântarea Regelui
Ferdinand ]inut\ la 18 noiembrie 1918, cu ocazia
dineului solemn oferit dup\ revenirea din refugiul
moldovean [i intrarea triumfal\ în Bucure[ti).

Ulterior, Marea Unire din 1918 a fost
recunoscut\ în cadrul Conferin]ei de Pace de
la Paris, prin a[a-numitul „Sistem Versailles”. În
cursul anului 1919, Regele Ferdinand [i Regina
Maria au întreprins un lung turneu în Transilvania,
oprindu-se în principalele ora[e ardelene. S-au
bucurat peste tot de o primire c\lduroas\ [i plin\
de entuziasm din partea popula]iei. Trebuie
men]ionat, de asemenea, [i imensul rol diplomatic
pe care l-a jucat suverana prin vizitele pe care
le-a desf\[urat ulterior în ]\rile Europei, reu[ind
practic s\ „pun\ România pe hart\”, s\ o fac\
respectat\ [i s\ o declare ca fiind o adev\rat\
fort\rea]\ a Antantei împotriva valului bol[evic.
În anii urm\tori, Regina Maria a întâlnit politicieni,
militari, diploma]i [i a purtat discu]ii ample
referitoare la România [i sprijinirea refacerii sale
economice. În tot acest moment al Unirii, precum
[i în perioada care a urmat, Familia Regal\ a fost
deosebit de activ\ [i de vizibil\, iar vizitele pe
care le-a întreprins precum [i toat\ activitatea
au fost înc\rcate de simbolistic\ în contextul
politic regional. Dac\ în anii r\zboiului Familia
Regal\ [i-a demonstrat caracterul [i loialitatea
dincolo de limite, în anii de pace au reu[it – prin
diploma]ie s\ redea o nou\ imagine României.
Cuplul regal – Regele Ferdinand [i Regina Maria
au r\mas în istorie, la loc de cinste, printre f\uritorii
României Mari.

Regina MMaria 
– Jurnal dde rr\zboi
 „Din toate p\r]ile, românii se

declar\ liberi s\ alc\tuiasc\ o singur\
na]iune mare. Visul României Mari pare
s\ devin\ realitate, e atât de nea[teptat,
încât nici nu-mi vine s\ cred. M-am
obi[nuit atât de tare cu dezastrul [i
necazurile de la începerea r\zboiului,
încât nu m\ pot obi[nui cu ideea c\ se
poate s\ vin\, în sfâr[it, [i ceasul nostru!
Dintotdeauna am crezut în victoria final\
a Alia]ilor, am fost dintre cei care nu s-au
îndoit niciodat\, dar nu m-am privit
niciodat\ pe mine îns\mi cu aura vizionar\
de f\uritoare a «marelui vis românesc».”
(Bicaz, joi, 25 octombrie/7 noiembrie
1918, p. 378, vol. III)

„Atât de minunat\ e împlinirea
visului de aur al României, încât înc\
nu îndr\znesc s\ o consider sigur\ – o
privesc tremurând, ca un om care s-ar
teme s\ treac\ pragul într-o lumin\ prea
puternic\. De-abia dac\ îndr\znesc s\
întind mâna s\ iau ceea ce ni se ofer\,
de team\ s\ nu descop\r c\ nu e decât
o fata morgana.” (Ia[i, 8/21 noiembrie

1918, p. 406 , vol. III, L. Boia, Maria, Regina
României, Jurnal de r\zboi, 1918)

 „Cuvintele «Împ\r\teasa tuturor româ-
nilor» au început s\ se aud\ din nou din toate
p\r]ile [i, trebuie s-o spun, cu ceva mai mult temei
decât acum doi ani.” (Bicaz, sâmb\t\, 27 octombrie/
9 noiembrie 1918, p. 383, vol. III)

 „Nici nu-mi vine s\ cred c\ va fi, cu
adev\rat, România Mare! Idealul cu care am
pornit acum doi ani [i care, nu demult, p\rea
cu totul [i cu totul imposibil.” (Ia[i, 14/27 noiembrie
1918), p. 415, vol. III)

 „Chiar ne întoarcem! Acum doi ani,
pe vremea asta, eram în tren, refugia]i, fugeam
din capital\ c\tre necunoscut, în exil, ne[tiind
care ne va fi soarta. Dup\ aproape doi ani, suntem
în drum spre cas\! Pare extraordinar. Câte tragedii,
cât\ suferin]\, nenorocire, n\dejde, disperare
am tr\it în ace[ti doi ani. Pare aproape de necrezut
cât\ munc\ [i câte eforturi am dus la cap\t!
Dar mai toate au fost o munc\ binecuvântat\,
m-au adus foarte aproape de inima poporului
meu, m-au adus extrem de aproape de mizerie,
durere, s\r\cie [i nevoie. (...) Acum  sunt pe drumul
de întoarcere, iar strig\tul  «Împ\r\teasa tuturor
românilor» nu mai e o am\gire, ci o realitate. Ne
întoarcem cu visul de veacuri împlinit. Nando
se întoarce ca un mare rege care a înf\ptuit unirea
poporului s\u mai presus de tot ce se credea cu
putin]\, o, Domnul fie binecuvântat, trebuie
s\-i mul]umim în genunchi [i cu cea mai adânc\
umilin]\. E un moment minunat, m\re].” (În

tren, sâmb\t\, 17/30 noiembrie 1918), vol. III, 
p. 418)

„Ne-am întors! Chiar ne-am întors, dup\
doi ani lungi de exil. Mai mult, ne-am întors – 
de-abia dac\ îndr\znesc s\ pronun] cuvântul,
dar tot trebuie spus, fiindc\, orice ar urma, azi
e adev\rat – ne-am întors triumf\tori (...) Tot
ora[ul era în delir. Lipsiser\m doi ani, cunoscuser\m
toate ororile ocupa]iei cu tot ce aduce ea, iar acum
ne întorceam victorio[i, în ciuda nefericirilor,
ne întorceam dup\ ce împliniser\m Visul de
Veacuri, Visul de Aur al României. Ne întorceam
cu România Mare – ne întorceam ca regele [i
regina tuturor românilor! E aproape de necrezut,
dar e adev\rat!” (Bucure[ti, duminic\, 18 noiembrie/1
decembrie 1918, vol. III, p. 420)

Cuvânt\rile RRegelui FFerdinand II
 „S\rb\torim ast\zi înf\ptuirea unui vis

care demult z\cea în inimile tuturor Românilor
de dincolo [i de dincoace de apele Prutului.
Din grani]\ a]i f\cut punte unindu-v\ cu ]ara
mum\ [i de aceia v\ zic: bine a]i venit între
noi. V-a]i alipit în timpuri grele pentru ]ara mum\,
ca copil tân\r; îns\ cu inim\ adev\rat româneasc\.
Salut\m în voi o parte frumoas\ a unui vis care
nici odat\ nu se va [terge. De aceia azi ridic
paharul Meu în s\n\tatea fra]ilor no[tri îmbr\]i[a]i
de mine cu aceia[i c\ldur\ a dragostei p\rinte[ti.
Tr\iasc\ copilul cel mai nou dar poate cel mai
voinic al României mume.” (30 martie 1918,
„Cuvântare în cinstea reprezentan]ilor Basarabiei
veni]i la Ia[i”, în Cuvânt\ri de Ferdinand I, Regele
României, 1889-1922, din publica]iile Funda]iei
Culturale – Principele Carol, Bucure[ti, 1922, 
p. 170)

 „Salut cu o nespus\ bucurie actul m\re]
prin care Congresul general al Bucovinei, ca
expresiune a voin]ei poporului întreg al acestui
vechiu p\mânt românesc, a hot\rât unirea
complect\ a Bucovinei cu Regatul Român. Din
adâncul sufletului meu mul]umesc proniei cere[ti
c\ mi-a îng\duit ca sub domnia Mea, fiica r\pit\
acum 144 ani s\ se întoarc\ la sânul ]\rii
mume, aducând noi for]e pentru prop\[irea
neamului. În aceast\ clip\ în\l]\toare gândul
Meu se îndreapt\ c\tre oamenii patrio]i, cari cu
toate suferin]ele îndurate în cursul vremurilor
au [tiut s\ ]in\ vie în inima poporului memoria
lui {tefan cel Mare [i Sfânt [i sentimentul na]ional,
preg\tind astfel f\r\ [ov\ire [i însufle]i]i de un
cald patriotism, ziua binecuvântat\ de azi. Cu
adânc\ recuno[tin]\ primesc dar în numele
poporului meu alipirea Bucovinei la Regatul
Român, asigurând popula]iunea Bucovinei c\ în
Mine va g\si mereu un sprijin tare [i o dragoste
p\rinteasc\.” (Noiembrie 1918, Scrisoare c\tre
d-l Iancu Flondor, Pre[edintele Congresului
General al Bucovinei, în Cuvânt\ri de Ferdinand
I, Regele României, 1889-1922, din publica]iile
Funda]iei Culturale – Principele Carol, Bucure[ti,
1922, pp. 171-172)

 „În momentele acestea m\re]e când
toat\ suflarea româneasc\ se îndreapt\ cu rugi
fierbin]i, cu voin]\ nestr\mutat\ c\tre apropiata
înf\ptuire a visului de veacuri al neamului
românesc, nu pot decât s\ m\ bucur când v\d
cât de tare este între voi credin]a în dreptate,
credin]a în virtu]ile str\mo[e[ti. (..) Purtat\ de
milioane de inimi din toate col]urile unde
sun\ dulcele graiu românesc, ea va birui c\ci
ea neteze[te orice cale, umplând v\ile [i sf\râmând
mun]ii.” (Noiembrie 1918, Scrisoare c\tre D-l
Prof. Dr. Iancu Nistor, în Cuvânt\ri de Ferdinand
I, Regele României, 1889-1922, din publica]iile
Funda]iei Culturale – Principele Carol, Bucure[ti,
1922, p. 174)

„În numele Românilor din Vechiul Regat,
din Basarabia [i din Bucovina, ast\zi uni]i, cu
profund\ recuno[tin]\ primesc hot\rârea fra]ilor
no[tri de peste Carpa]i de a s\vâr[i Unitatea
Na]ional\ a tuturor Românilor [i declar pe veci
unite în Regatul Român toate ]inuturile locuite
de Români dela Tisa pân\ la Nistru. Cu dragoste
ne]\rmurit\ Mi-am închinat via]a scumpului
Meu popor, plin de credin]\ în menirea lui istoric\.
(...) S\ tr\iasc\ România pe veci unit\!” (1 Decembrie
1918, Cuvântare cu ocazia înmân\rii Suveranului
a actului de Unire de la Alba Iulia în Cuvânt\ri
de Ferdinand I, Regele României, 1889-1922, din
publica]iile Funda]iei Culturale – Principele Carol,
Bucure[ti, 1922, pp. 175-176)

 Sintez\ realizat\ de Simona Preda

Ziarul Universul,
numerele din 
25 noiembrie [i 
2 decembrie 1918.



C.P.: CCe fface îîn 11918, îîn pprivin]a mmarilor ggesturi ppublice, CCasa RRegal\ dde lla nnoi?
{.D.: Acesta este un an complex. El vine în continuarea unor ani în care

România e angrenat\ în r\zboi. E un conflict în care, la început, lucrurile par
s\ mearg\ bine. Dar, mai apoi, armata român\ începe s\ sufere înfrângeri [i
tot avântul pe care trupele române[ti îl luaser\ pentru a trece Carpa]ii este
stopat. Se întâmpl\ marele dezastru de la Turtucaia, pe frontul de Sud, în
Dobrogea, armatele române sunt retrase din Transilvania [i, pentru acea etap\,
lucrurile se încheie cu amenin]area armetelor austro-ungare [i germane asupra
Bucure[tiului; Capitala va fi, de altfel, ocupat\ în 6 decembrie 1916. Ceea ce are
ca urmare faptul c\ Familia Regal\ este obligat\ s\ p\r\seasc\ Cotroceniul [i
Bucure[tiul. Se vor retrage în Moldova, zona aceasta fiind, la acea dat\, singura
r\mas\ liber\. Sunt momente foarte grele, cu atât mai mult cu cât Familia
Regal\ fusese zdruncinat\, la început de noimebrie 1916, [i de moartea ultimului
copil, Principele Mircea, în vârst\ de doi ani. Apoi, despre România: armata
se reorganizeaz\, cu ajutorul misiunii franceze, vin victoriile de la M\r\[ti,
M\r\[e[ti, Oituz, dar nu [i o anume normalitate, c\ci izbucnesc mi[c\rile
revolu]ionare din Rusia [i dimensiunea conflictual\ în care e prins\ [i România
este [i mai accentuat\. E de amintit, neap\rat, [i Pacea de la Bresk-Litovk,
dar [i, mai ales pentru noi, faptul c\ se încep tratativele preliminare pentru
încheierea unei p\ci separate de c\tre România [i Puterile Centrale; emo]ional,
lucrurile acestea au o mare înc\rc\tur\ pentru Regele Ferdinand, pentru Ionel
Br\tianu, liderul de guvern. Se discut\ intens în cadrul Consiliului de Mini[tri
– [i în cadrul lor se pune chiar problema ca Regele Ferdinand s\ ordone rezisten]a
pân\ la cap\t, iar el, împreun\ cu Familia Regal\ s\ p\r\seasc\ teritoriul
României, pentru protec]ie. Îns\ Regele, vizibil emo]ionat, a refuzat aceast\
propunere [i a spus în fa]a Consiliului de Mini[tri c\ atâta timp cât un petec
de p\mânt românesc va r\mâne liber, el va sta în ]ar\, al\turi de armata român\.
În consecu]ie istoric\: Br\tianu î[i d\ demisia, vine ca premier Generalul
Averescu, comandantul Armatei a II-a [i cel care învinsese trupele inamice
la M\r\[ti. Avea un mare prestigiu, iar desemnarea sa a fost, f\r\ îndoial\, [i
una simbolic\. Dar [i una de autoritate, precum [i o desemnare care
urm\rea tergiversarea acelor tratative care nu avantajau România. De altfel,
la predarea [tafetei, Br\tianu i-a spus lui Averescu, e consemnat acest fapt,
c\ nu e indicat s\ î[i lase sabia în anticamer\, în timpul tratativelor. Totu[i,
tratatul de pace e semnat – s-a întâmplat chiar la Palatul Cotroceni – în 7 mai
1918, cu, bineîn]eles, impuneri economice deosebit de grele, cu cedarea Dobrogei,
pierderi teritoriale în favoarea Austro-Ungariei [i alte detalii foarte împov\r\toare
pentru România. E un tratat care fusese ratificat de Parlament, nu îns\ [i de
Regele Ferdinand, în ciuda tuturor presiunilor. Cam a[a se prezentau lucrurile
în prima parte a lui 1918. E o pace separat\, care are drept consecin]\ demobilizarea
armatei române. Dar, tot atunci, victoriile de pe frontul din Vest repurtate
de armata francez\ redeseneaz\ peisajul politic [i istoric al vremii. Armata
Român\ reintr\ în lupt\, Regele Ferdinand d\ ordin de mobilizare. Între
timp, în acest context destul de sumbru pentru România, în martie „intr\“
prima veste bun\ major\ a anului: unirea cu Basarabia. E prima unire dintre
cele trei uniri din anul Marii Uniri. 

C.P.: DDa... 227 mmartie ppe sstil vvechi, 99 aaprilie ppe sstil nnou, 11918.
{.D.: Exact. Insist s\ dau un citat, din memoriile lui I.G. Duca – este

relevant. E în contextul în care Revelionul e s\rb\torit de oficialii români la
Ia[i, în casa Maruc\i Cantacuzino, care închiriase un conac în zona Copoului.
Au fost de fa]\ [i Regele, [i Regina. I G. Duca spunea c\ atmosfera era una de
încredere. Era 1917 spre 1918. Citatul este acesta [i consemneaz\ ceea ce a spus
la 12.00 noaptea Regele Ferdinand: „S\ ne ur\m un an bun, trebuie s\ vin\ un
an bun, sunt sigur c\ va fi [i ne va aduce împlinirea visurilor noastre pentru c\
am luptat [i am suferit“. 

C.P.: IInteresant... AA vv\zut bbine îînainte! LLa „„finalul zzilei“, aal aanului îîn
cazul dde ffa]\, îîn 11918, aa[a aavea ss\ ffie. À propos, ccum eera FFerdinand –– îîn
r\zboi [[i, mmai aales, îîn 11918? CCe ffel dde rrege eera –– pputernic, eezitant, ccurajos,
tem\tor, ccu vviziune?

{.D.: Calculat [i inteligent, dincolo de orice dubiu. Nu avea puterea [i
autoritatea lui Carol I, desigur, era oarecum influen]at de Br\tianu [i de
Regina Maria, era un rege într-un fel timid [i nehot\rât, dar nu lipsit de inteligen]\.
Era ra]ional [i foarte calculat, cu o bun\ încredere la purt\tor (poate nu în acela[i
fel în care era încrez\toare Regina Maria)àpropos de ceea ce urma s\ se întâmple
la final de r\zboi. {i, f\r\ discu]ie, era un om foatre cump\nit, foarte echilibrat
– atât interior, cât [i în rela]iile cu cei din jur. {i, în mod evident, era foarte devotat
]\rii noastre. Declarase înc\ de la început c\ va fi un bun român [i s-a ]inut de
cuvânt pân\ la cap\t. A f\cut aceasta chiar în contra originilor sale. Era
german, nu i-a fost deloc u[or pentru acele vremuri. I-a fost foarte greu în
momentul în care a decis intrarea României în r\zboi. Atunci, de altfel, a fost
[i [ters din cartea familiei de Hohenzolern, chiar de fratele s\u Wilhelm, în
calitatea sa de [ef al Casei de Hohenzollern-Sigmaringen. Ferdinand a acceptat,
de asemenea, s\ î[i boteze copiii în confesiunea ortodox\, ceea ce, din nou, i-a
adus nepl\ceri, pentru c\ a fost anatemizat de c\tre Pap\. Era un catolic
fervent [i pân\ la sfâr[itul vie]ii sale a tr\it cu aceast\ greutate pe suflet; cu o lun\
înainte de moartea sa, în 1927, Papa a ridicat aceast\ anatem\. 

C.P.: RRevenim, ccu vvoia ddvs., îînc\ ppu]in lla 11918 [[i lla jjaloanele mmari aale
implic\rii ppublice aa CCasei RRegale. CCe ff\ceau rreprezentan]ii aacesteia ccând
s-aau îîntâmplat UUnirile?

{.D.: De[i, ca urmare a demersurilor pentru pacea separat\, lucrurile nu
mergeau foarte bine în prima parte a lui 1918, reprezentan]ii guvernului Br\tianu
aveau leg\turi cu reprezentan]ii mi[c\rilor unioniste [i de eliberare a provinciilor
române[ti din Basarabia, Bucovina [i Transilvania. Pantelimon Halipa, Ion
Incule], Iancu Flondor, Ion Nistor, Iuliu Maniu, Vasile Goldi[ – cu to]i aveau
conexiuni diverse [i la mai multe niveluri cu puterea de la acea vreme a României,
în frunte cu Casa Regal\. Se primeau încontinuu ve[ti despre ceea ce se întâmpla
în aceste provincii române[ti – desigur, [i Regele le primea. 

C.P.: AA[adar, lla 11918, ssintetizând, pputem sspune cc\ eexistau aaceste
pulsiuni pputernice sspre uuniunea nna]ional\ [[i cc\, dde ffapt, eera [[i mmai mmult
decât aatât: eera oo aanume oorganizare aa aacestui eentuziasm?

{.D.: Da. A[a era. Iar Regele era, cum s\ spun, la cap\tul acestui proces
de organizare, cum i-am putea spune azi. Ionel Br\tianu f\cea multe dintre
jocurile acestea de negociere [i tot el îl informa pe Rege despre acestea. El,
Br\tianu, împreun\ cu Regele Ferdinand stabileau procedura de urmat în
vederea declar\rii în mod legal [i solemn a unirii celor trei provincii.

C.P.: CCa ss\ rreformul\m, îîn cce ttermeni pputem sspune cc\ „„naviga“ CCasa
Regal\ lla 11918 ttema rr\zboiului, ppe dde oo pparte, [[i ppe ccea aa uunirii, ppe dde aalt\ pparte?

{.D.: În ceea ce prive[te r\zboiul, Regele Ferdinand era tot timpul prezent
pe front, era la cartierul general de la Zorleni sau la Ia[i, în Palatul lui Alexandru
Ioan Cuza din strada L\pu[neanu (fiindc\ acolo a fost re[edin]a regal\ pe toat\
perioada refugiului la Ia[i). E, iat\, înc\ un element de simbolistic\: Ferdinand,
cel sub care s-a realizat Marea Unirea, a stat în palatul lui A.I.Cuza, unificatorul
sub care s-a realizat unirea Moldovei cu }ara Româneasc\ la 1859. Între paranteze
fie spus, Regina Maria avea o alt\ re[edin]\: palatul lui Dimitrie Cantacuzino-
Pa[canu din Ia[i (actualmente, Palatul Copiilor). Regele [tia foarte bine,
inclusiv prin intermediul deselor vizite f\cute pe front, ce nevoi avea Armata
Român\, ce strategii de lupt\ preg\tea [i cu ce probleme se confrunta; îl ajutau
Averescu [i Prezan, cei doi generali ai celor dou\ mari armate române, dar [i
Generalul Eremia Grigorescu. La Hu[i, în fa]a Armatei I-a, a ]inut o serie de
discursuri, a promis p\mânt ]\ranilor (ceea ce le-a dat celor care luptau o motiva]ie
în plus). {tia, de asemenea, tot ce se întâmpla, inclusiv prin sfetnicii lui de baz\,
pe „frontul“ cel\lalt, al Unirii. Lucra, la ambele „dosare“ atât de delicate, [i prin
intermediari, dar [i în mod direct, urm\rind personal cum se desf\[oar\ evenimentele.
{i, dac\ ne întreb\m ce mize majore asum\, în spa]iul public de la noi, în 1918,
Casa Regal\, atunci putem spune c\ le asum\ cam pe toate. Casa Regal\ este acolo,
în mijlocul evenimentelor, parte activ\ a mi[c\rilor [i a deciziilor.

C.P.: DDar, fformal, îîn aacord ddirect ccu pprerogativele ffunc]iei ssale, cce
fac îîn 11918, ddar [[i mmai aapoi ((c\ci [[i 11919 eeste uun aan ffoarte iimportant ppentru
Unire), RRegele [[i, dde ffapt, CCasa RRegal\?

{.D.: Tot ceea ce trebuie. Conduce marile linii de ac]iune. {i se afl\ la
cap\tul multor procese decizionale, pentru c\, atunci, România este o monarhie
constitu]ional\, iar Regele este cel mai puternic om din stat. Iat\, foarte pe
scurt, procesul: fiecare delega]ie – basarabean\, bucovinean\ [i transilv\nean\ –,
dup\ decizia de unire cu Regatul României, a mers s\ prezinte actul Unirii
Regelui Ferdinand la Ia[i. Când a venit delega]ia basarabean\, dup\ un Te
Deum [i dup\ consumarea mai multor momente protocolare, Regele Ferdinand
a spus: „V\ salut azi pe voi, fra]i de dincolo de Prut; voi sunte]i aceia care a]i
în]eles sentimentul ce demult domnea în inima fra]ilor no[tri moldoveni ai
Basarabiei; l-a]i în]eles a[a de bine, c\ azi putem vorbi unii cu al]ii ca fra]i,
ca prieteni.“ Tot acest desf\[ur\tor a fost replicat [i în cazul Bucovinei [i în
cazul Transilvaniei (cei primi]i de Casa Regal\ de data aceasta la Bucure[ti,
nu la Ia[i, cum a fost cazul cu precedentele dou\ delega]ii). Apoi, pentru fiecare
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situa]ie, au fost elaborate Decrete Regale, semnate de c\tre Regele Frdinand,
care au consfin]it fiecare dintre aceste mari momente. 

C.P.: CCa ss\ ffix\m ffoarte bbine llucrurile: aa[adar, ppe 11 ddecembrie 11918,
unde eera CCasa RRegal\? 

{.D.: Era la Bucure[ti. Tocmai reveniser\ la Bucure[ti. În paralel cu
intrarea triumfal\ a suveranilor în Capital\ avea loc Marea Adunare Na]ional\
de la Alba Iulia. Cele dou\ momente au coincis. Când la Alba Iulia, Iuliu Hossu
citea Proclama]ia, în aproximativ acela[i timp, Casa Regal\ intra în Bucure[ti,
unde revenea dup\ exil, dup\ multe suferin]e, dup\ doi ani de r\zboi. Pe 30
noiembrie stil vechi, adic\ la 12 decembrie 1918 pe stil nou, delega]ii transilv\neni
au venit la Bucure[ti cu actul Unirii, în fa]a Regelui. Acest act, la fel ca [i
precedentele dou\ (despre Basarabia [i Bucovina) a fost ratificat printr-un
Decret Regal. Dup\ fiecare Decret Regal au fost emise Decretele-legi nr.
842, 3.744 [i 3.631 din 1918 de recunoa[tere a unirii celor trei provincii cu Regatul
României. La 29 decembrie 1919, Regele Ferdinand, în baza rapoartelor lui
Al. Vaida- Voievod, pre[edintele Consiliului de Mini[tri, [i mini[trilor de
stat delega]i cu administrarea Basarabiei, Bucovinei [i Transilvaniei (I. Incule],
I. Nistor [i {tefan Cicio-Pop), a înaintat, mai întâi Adun\rii Deputa]ilor [i apoi
Senatului, separat, cele trei proiecte de lege, înso]ite de câte o expunere de
motive, prin care erau supuse ratific\rii, fiind, astfel, `nvestite cu putere de
lege, ceea ce echivaleaz\ cu finalul unui proces legislativ, fiindc\, imediat dup\
ce Parlamentul a luat act [i le-a adoptat, au intrat în vigoare aceste legi. 

C.P.: FFoarte ssintetic: ccare ssunt, lla îînceput dde ssecol 220 [[i mmergând
spre 11918, mmarii ddeciden]i aai CCasei RRegale? {{i, llegat ddirect dde aaceasta, ccare
sunt cceea cce aazi aam nnumi „„marii iinfluenceri“ aai aacestei iinstitu]ii?

{.D.: Carol I e primul [i, foarte probabil, cel mai important dintre to]i.
Este unul dintre marii modernizatori ai României; în timpul domniei sale,
foarte lungi, România se transform\ într-un mod spectaculos. Este un lider cu
mare putere [i viziune, care a reu[it s\ î[i transforme fo[tii du[mani în prieteni
[i alia]i, unul dintre cei mai importan]i fiind Ion C. Br\tianu,
un alt mare „dealer“ de putere pentru acele vremuri. În
câteva zeci de ani, România, sub Carol I, s-a schimbat
într-un fel f\r\ precedent. Carol I este un extraordinar
agent al moderniz\rii; a fost, trebuie spus [i aceasta, sus]inut
[i de elitele politice române[ti ale acelor vremuri. S-a folosit
de ele, a [tiut s\ le asculte sfaturile [i s\ le poten]eze.
Avea o mare autoritate, o uria[\ putere de convingere [i
un proiect de ]ar\ cu care a convins mult\ lume la vârful
scenei politice de la noi. Nu i-a fost u[or; a trebuit,
cumva, s\ se adapteze stilurilor locului, dar [i cei de aici
a trebuit s\ se adapteze la el. Spre binele României, s-au
întâlnit – Regele Carol [i elitele acelor timpuri – undeva
la jum\tatea drumului. Dup\ el, a venit Ferdinand, un
monarh cu un alt profil de lider; mai discret, mai
calculat, mai prudent, uneori aparent mai tem\tor [i ezitant,
dar cu un mandat foarte important [i el. Ferdinand este,
de altfel, Regele Marii Uniri – [i acesta este un fapt dincolo
de orice interpretare. 

Cât despre partea cu „influencerii“ [i, mai ales,
despre partitura simbolic\ pe care o joac\, excelent, decenii
de-a rândul, Casa Regal\ a României, sunt neap\rat de
amintit pân\ la 1918 Regina Elisabeta [i Regina Maria.
Regina Elisabeta nu avea influen]\ politic\, refuzând s\
intre în jocurile de putere ale acelor vremuri, dar a fost o
figur\ foarte luminoas\, prin implicarea sa în operele de
binefacere, de caritate. A devenit o Regin\ scriitoare;
mai ales dup\ moartea fiicei sale, era un fel de a evada. Era
o prezen]\ discret\, cald\, luminoas\; [i, desigur, a fost o
mare sus]in\toare a Regelui. Îl respecta foarte mult pe
Carol I [i spunea despre el c\ e „un rege care poart\ coroana
[i în somn“. Regina Maria, pe de alt\ parte, e altfel decât
Regina Elisabeta. Maria era o fire mult mai puternic\, mai
implicat\, mai voluntar\, cu o voin]\ extraordinar\. În
familie, ea era cea care domina, cea care luat deciziile;
Regele era mult mai retras, st\tea, în timpul liber, mult
în cabinetul de lucru de la Cotroceni, era, cum am mai spus,
uneori ezitant. Nu pot îns\ afirma c\ Ferdinand era realmente
dominat de Regina Maria. Cred c\, mai degrab\, era un
fel de a se completa unul pe altul. 

C.P.: SS\ îîntreb ppu]in pprovocator: mmonarhia/ rrega-
litatea eeste îîn vvreun ffel pperceput\ cca ffiind nneadecvat\, cca
fiind uun ffel dde „„corp sstr\in“ iimpus, ppentru RRomânia
acelor vvremuri, iinclusiv ppentru RRomânia dde lla 11918?

{.D.: Nu cred. A[ spune c\ e parte natural\ a arhitecturii
politice [i constitu]ionale a acelor timpuri. Monarhia era
ceva firesc, iar Carol I f\cuse multe [i în aceast\ privin]\,
netezise multe eventuale asperit\]i prin for]a faptelor sale.
Sigur, ca în orice societate, erau oameni care aveau poate
rezerve, dar marea majoritate a oamenilor era convins\ c\ monarhia era ceea
ce trebuie; în plus, monarhia demonstrase, prin exemple, c\ e un altoi bun pentru
]ara noastr\. Loialitate, viziune, modernizare – toate acestea se leag\, pentru
multe decenii, în mod direct [i decisiv de Casa Regal\ în a doua jum\tate de
secol 19 [i în prima jum\tate de secol 20. Una peste alta, monarhia ridicase
societatea româneasc\ [i, inclusiv din acest unghi de vedere, devenise o institu]ie
normal\, a normalit\]ii. Acesta poate fi termenul – un altoi, unul bun; c\ci un
altoi reu[it duce mai sus, înnobileaz\... Casa Regal\ nu era, nicidecum, un „corp
str\in“; era sau mai bine zis devenise ceva „de-al locului“, ceva firesc. 

C.P.: MMai iinsist ppu]in îîn aaceasta ddirec]ie, aa „„influencerilor“: ccare eerau ccei
mai iiubi]i ooameni ddin CCasa RRegal\, aatunci, îîn pprimele ddecenii, ddar [[i sspre 11918?

{.D.: Cam to]i cei pe care i-am invocat mai sus. Carol I, desigur; de[i,
mult\ vreme, era perceput ca un om distant. Peste un secol [i mai bine, avea s\

devin\, de[i era neam] de origine, cel mai mare român (într-un clasament mediatic).
A fost un lider, un mare lider vizionar care a impus. Elisabeta, [i ea a fost iubit\ –
pentru c\ldur\, discre]ie, demnitate. Ferdinand era, de asemenea, pre]uit – el nu
era, de altfel, a[a de distant cum fusese, mult\ vreme, Carol I. Iar Regina Maria
era de-a dreptul impun\toare; un om foarte puternic, foarte tonic [i dârz. Pe vremea
Regelui Ferdinand [i a Reginei Maria, protocolul nu mai era a[a de strict; am
putea spune c\ exista o stare de prietenie, de apropiere de oameni mai mare
decât în vremurile regale anterioare. Poate [i ceva PR implicat/implicit, cum am
spune azi. Dar totul în limite foarte rezonabile, foarte decente. Pentru aceast\ a
doua parte a domniei regale de la noi, încrederea cea mai mare revenea Reginei
Maria. Avea multe zone în care era prezent\ [i apreciat\; nu doar politic, ci [i în
câmp de r\zboi, avea o prezen]\ cu o simbolistic\ aparte, foarte puternic\.
D\dea, la limit\, sentimentul c\ era aproape peste tot [i avea aceast\ încredere în
victorie, aceast\ voin]\ în stil British care o f\ceau s\ fie extraordinar de distinct\
[i de apreciat\. {i Iorga, [i Argetoianu scriu rânduri minunate despre credin]a ei
foarte puternic\ în victorie. Nu îi era fric\ de boal\, de epidemii; refuza s\ poarte
m\nu[i. Iar atunci când a fost epidemia de tifos exantematic, doctorii recomandau
s\ se poarte m\nu[i; dar ea spunea c\ nu va purta a[a ceva, pentru c\ nu vrea ca
solda]ii s\ s\rute cauciuc din India. Vreau neap\rat s\ invoc un pasaj din memoriile
principesei Ileana, pentru c\ mi se pare foarte elocvent pentru tipul de apropiere
fireasc\ dintre regin\ [i poporul s\u. Principesa Ileana spunea c\, dup\ vizitele din
spitalele de pe front sau din spatele frontului, Maria venea acas\ cu poalele
rochiei pline de ceva ce sem\na a praf; dar nu era praf, erau p\duchi. Toat\ lumea
era îngrijorat\ c\ s-ar putea îmboln\vi, dar Maria spunea c\ atâta timp cât România
va avea nevoie de ea, Dumnezeu o va ocroti. Regina Maria era o regin\ care se
expunea foarte mult, care impunea la rândul s\u [i care a marcat mult epoca.
Cred c\ putem s\ spunem, cu temei, c\ dintre suveranii României nimeni nu a
coborât, uman, firesc, atât de adânc a[a cum a f\cut-o Regina Maria. O mare
regin\ – inclusiv o regin\ care a [tiut s\ aline suferin]e grele... A f\cut-o nu numai
în r\zboi, dar [i înainte, [i dup\ Primul R\zboi Mondial. Ceea ce înseamn\ c\ nu
era deloc PR, era ceva profund uman, profund empatic. 

C.P.: DDa... RRegina MMaria aa ffost oo ffemeie ffabu-
loas\, oo rregin\ eextraordinar\ ppentru RRomânia. ÎÎn
foarte mmulte ffeluri. SS\ mmai îîntreb, ttotu[i, ppu]in
provocator: à propos de 11918, dde ccele ttrei UUniri ddin
acel aan, eexist\ ffie [[i ccel mmai mmic iindiciu cc\ vvreun
reprezentant aal CCasei RRegale aar ffi aavut cceva
împotriva aacestor UUniri?

{.D.: Nici cel mai mic. Credeau în a[a ceva,
doreau a[a ceva, lucrau în direc]ia îndeplinirii acestor
deziderate. I.G.Duca spune, de altfel, în memoriile
sale, c\ în 1918, cu pu]in timp înainte de Alba Iulia
[i de pornirea spre Bucure[ti a suveranilor, cu ocazia
Sfin]ilor Mihail [i Gavril, în Catedrala Mitropolitan\
de la Ia[i a avut loc o slujb\. O parantez\: capul lui
Mihai Viteazul fusese luat din teritoriul ocupat, s\
nu fie pâng\rit [i capturat de nem]i, [i dus la Ia[i, pus
la ad\post, în aceast\ Catedral\ Mitropolitan\. S-a
f\cut acolo un catafalc pe care, spune I.G.Duca, Regina
Maria l-a împodobit cu propriile ei mâini. Atunci,
în noiembrie, cu o asemenea scenografie, s-a ]inut
o slujb\ – un gest de mare for]\ simbolic\, la care
familia regal\ a fost participant\ de prim\ linie. Regele,
Regina, membri ai Casei Regale, diploma]i, mini[tri
au fost de fa]\. E ceva foarte puternic acest moment. 

C.P.: CCa uun ffel dde [[tafet\ ssimbolic\...
{.D.: Exact.  A fost un moment care avea o simbolistic\

foarte puternic\. Ceea ce am spus mai înainte se întâmpla
cu pu]in înainte de Marea Adunare de la Alba Iulia. Exist\
de altfel, legat de 1918, dar [i de perioada imediat urm\toare,
momente de mare înc\rc\tur\ simbolic\. Iat\ un exemplu:
imediat dup\ Unire, în prim\vara lui 1919, suveranii
României fac un turneu, primul turneu, în Transilvania.
Situa]ia, la acea vreme, nu era destul de „safe“; la Oradea
înc\ se duceau lupte, existau în regiune mai multe
turbulen]e. Suveranii no[tri merg acolo [i sunt primi]i
extraordinar; de regul\, cu mult\ iubire. Exist\ [i un
incident – despre care nu se [tie exact pân\ azi dac\ a
fost un simplu accident sau o tenativ\ de asasinat (e vorba
de o deraiere a trenului în care mergeau cei din Casa
Regal\). Dar ei merg acolo, sunt a[tepta]i cu mare fast
în localit\]ile prin care trec [i este, per total, un turneu
foarte reu[it. À propos, adesea, Regina Maria merge
îmbr\cat\ în costum popular. Cum spuneam, mai
sunt [i alte momente de acest gen în care se „puncteaz\“
[i simbolic, dar [i legal, constitu]ional prin prezen]e foarte
bine alese. Sunt prezen]e, sunt descinderi care omologheaz\,
de la cel mai înalt nivel, prezen]a româneasc\, prin
intermediul Familiei Regale. {i, de fiecare dat\, e

mult\ c\ldur\, mult entuziasm din partea celor care primesc Familia Regal\.
Iar\[i, ceva natural, ceva normal, nimic nefiresc, nimic for]at. În alte cuvinte,
putem, cred, s\ spunem c\ gesturile f\cute de c\tre cei din Basarabia,
Bucovina, Transilvania în 1918 este „întors“ [i des\vâr[it, inclusiv într-o simbolistic\
evident\, de c\tre Familia Regal\ în lunile urm\toare Marii Uniri. E ca un fel de
semn\tur\ ultim\, simbolic accentuat\, suprem\ a statului român, monarhie
constitu]ional\ atunci, pe aceste momente...

C.P.: DDe aaici, [[i uultima îîntrebare: ccum aa]i ccaracteriza, ffoarte cconcen-
trat, rrolul CCasei RRegale aa RRomâniei îîn rraport ccu mmarile mmomente aale
Marilor UUniri ddin 11918?

{.D.:  Esen]ial, major, decisiv. Au fost acolo, în mijlocul evenimentelor
[i au sus]inut cu mult\ for]\ deznod\mântul omologat de istoie. Meritul
Casei Regale este foarte mare. 
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 Viorel ACHIM

m odul în care Primul R\zboi
Mondial [i Unirea din 1918
au influen]at diferitele segmente

ale societ\]ii române[ti este o chestiune de interes
pentru cercetarea istoric\, dar [i în literatur\
au fost tematizate consecin]ele celor dou\ evenimente
asupra diferitelor categorii sociale, în primul rând
asupra elitei. Ar fi util\ o istorie social\ a Primului
R\zboi Mondial în România, care s\ arate cum
au fost afectate în mod specific anumite grupuri
[i subgrupuri de popula]ie. {tim, de exemplu,
ce consecin]e importante a avut r\zboiul
pentru ]\r\nimea român\. Reforma agrar\ pe
care Regele Ferdinand o promitea în 1917 solda]ilor
de pe front [i cerut\ prin actele de unire din 1918,
iar apoi legiferat\ în 1920, a transformat în mod
radical structura social\, România devenind pentru
o genera]ie o ]ar\ de mici proprietari agricoli.

Care a fost situa]ia ]iganilor (romilor) [i cum
a afectat r\zboiul aceast\ popula]ie, dincolo de
pierderile umane [i materiale [i de suferin]a adus\
de r\zboi, care i-au afectat pe to]i locuitorii ]\rii,
nu prea [tim, odat\ ce aceast\ categorie de popula]ie
nu apare mai deloc în actele administra]iei din acea
perioad\ [i nici în analizele istoricilor. Credem îns\
c\ Primul R\zboi Mondial poate fi considerat un
reper [i pentru istoria romilor, a[a cum este pentru
istoria ]\rii [i pentru istoria altor minorit\]i. O
parcurgere fie [i sumar\ a arhivelor [i literaturii din
acea epoc\ [i a pu]inelor publica]ii mai vechi sau
mai noi care se ocup\, fie [i în trecere, de romii
din România în perioada Primului R\zboi Mondial
[i în anii imediat urm\tori este de natur\ s\
aduc\ elemente în sprijinul acestei afirma]ii.

Participarea romilor la Primul
R\zboi Mondial

Fotografia binecunoscut\ f\cut\ la 15/28
august 1916, în ziua în care Armata Român\ a
început opera]iunile militare, în care un ]igan
cu vioara în mân\ p\[e[te în fruntea plutonului
ce se îndreapt\ spre trec\torile Carpa]ilor, cântând
desigur un mar[ patriotic, surprinde doar un
am\nunt al prezen]ei romilor în armata român\;
acela c\ muzica militar\ era format\ în principal
din l\utari ]igani, profesioni[ti sau amatori.
B\rba]ii de origine rom\ au fost [i ei mobiliza]i
în armat\ [i au luptat pe front, al\turi de
ceilal]i militari, indiferent de etnie. Memorialistica
r\zboiului cuprinde pagini în care autorii vorbesc
despre faptele de vitejie ale unor camarazi de
origine rom\. Participarea la r\zboi le-a înt\rit
romilor sentimentul c\ sunt cet\]eni cu drepturi
[i obliga]ii egale cu ceilal]i, cum rezult\ din peti]iile
fo[tilor combatan]i, în care cer s\ fie împropriet\ri]i
în baza legii din 1920.

Primele manifest\ri politice ale
romilor din România: adun\rile din
Ardeal din ianuarie-aprilie 1919

Prima manifestare politic\ a romilor
din România ca grup care are propriile interese
[i aspira]ii este în leg\tur\ cu Primul R\zboi
Mondial [i cu Unirea din 1918. Este vorba de
adun\rile ]iganilor din Ardeal din ianuarie-aprilie
1919, un fenomen interesant care a fost studiat
de Petre Matei într-un articol publicat în 2010-20111.
În perioada men]ionat\, în mai multe jude]e din
Transilvania aflate sub administra]ia Consiliului
Dirigent, romii au organizat, la nivel de comun\
sau jude], adun\ri în care [i-au exprimat adeziunea
la Unirea decis\ de Marea Adunare Na]ional\ de
la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 [i au venit cu
propriile revendic\ri fa]\ de noile autorit\]i.
Prima a fost o adunare a ]iganilor din jude]ul
Târnava Mare, desf\[urat\ la Rupea, la 16 ianuarie
1919. Momentul culminant a fost „Adunarea
Na]ional\ }ig\neasc\“ de la Dumbr\veni (Iba[fal\u),
din 27 aprilie 1919, la care au participat 89 de
delega]i ai ]iganilor din cinci jude]e: Târnava
Mare, Târnava Mic\, Sibiu, F\g\ra[ [i Solnoc-
D\bâca. Adunarea de la Dumbr\veni a alc\tuit
un memoriu care sintetizeaz\ revendic\rile
exprimate în adun\rile anterioare.

Adeziunea romilor la actul Unirii [i declara]ia
lor de fidelitate fa]\ de regele României [i guvernul
român este normal\ [i dac\ ]inem seama de tradi]ia
de bun\ convie]uire care a existat în regiune
între români [i romi. În acela[i timp, trebuie notat
c\ adun\rile ]iganilor au avut loc într-o perioad\
în care, cu excep]ia ungurilor, minorit\]ile din
Transilvania au f\cut astfel de adun\ri, cum a fost
Adunarea Na]ional\ S\seasc\ de la Media[, din 8
ianuarie 1919. Surprinz\toare sunt îns\ amploarea
fenomenului, pe care nimic din istoria romilor din
aceast\ provincie nu îl anun]a, precum [i organizarea
impecabil\ a adun\rilor, care au beneficiat de
asisten]a notarilor comunali din zon\, care au [i
autentificat actele adun\rilor. Adun\rile au fost
manifest\ri democratice, la care a participat un
mare num\r de b\rba]i romi din satul respectiv
sau delega]i la adun\rile jude]ene [i apoi la Adunarea
Na]ional\ }ig\neasc\ de la Dumbr\veni.

Cele mai multe revendic\ri exprimate
de adun\rile ]iganilor au fost de natur\ economic\
[i social\ (împropriet\rirea romilor la reforma
agrar\ care se anun]a, colonizarea corturarilor,
ocrotirea invalizilor [i v\duvelor din rândul
lor, la fel ca ceilal]i cet\]eni etc.), dar cele mai
importante sunt cele de natur\ politic\. Prima
revendicare este „egala îndrept\]ire“ cu ceilal]i
cet\]eni, adic\ asigurarea aceluia[i tratament
din partea autorit\]ilor, în locul discrimin\rii
din trecut. Romii cer s\ fie reprezenta]i în consiliile
comunale. Memoriul adun\rii de la Dumbr\veni
cere ca romii s\ fie reprezenta]i în Marele Sfat
Na]ional, înfiin]at la Marea Adunare Na]ional\

de la Alba Iulia. Tot aici ei cer ca „de aci înainte,
în toate actele oficiale române[ti s\ nu se mai
foloseasc\ pentru noi [i urm\torii no[trii numirea
(porecla) ca batjocur\ «]igan», ci aceasta, dac\
nu se [terge cu totul chiar din uzul oficial, s\ se
circumscrie cu o alt\ numire care se va afla de
corespunz\toare.“2 Putem presupune c\ era avut
în vedere numele de „rom“, care în anii 1930 va
fi folosit de organiza]iile rome, care vor cere
autorit\]ilor s\-i numeasc\ în acest fel.

Ceea ce este cel mai important în leg\tur\
cu adun\rile din 1919 este c\ romii din Transilvania
s-au manifestat ca un grup distinct, cu revendic\ri
specifice unei minorit\]i. Revendic\rile lor politice
sunt [i revendic\ri de natur\ etnic\. Într-un
fel, prin organizarea acestor adun\ri [i prin actele
întocmite cu acele ocazii [i trimise Consiliului
Dirigent, romii de Transilvania, regiunea ]\rii
care atunci avea cea mai mare densitate de
popula]ie rom\, au intrat în România Mare ca
o minoritate con[tient\ de drepturile sale. Prima
afirmare a romilor din România Mare ca o
minoritate etnic\ s-a f\cut a[adar în contextul
Unirii din 1918. Aceasta arat\ importan]a
Unirii pentru romi.

Mi[carea rom\ din anii 1930

Adun\rile romilor din Ardeal de la începutul
anului 1919 se afl\ la debutul unui proces care
va acoperi întreaga perioad\ interbelic\, în
care elitele rome din România au c\utat s\
contribuie la modernizarea etniei, la asigurarea
unui tratament mai bun din partea autorit\]ilor
[i la promovarea unor interese de natur\ economic\
[i politic\ ale romilor. A fost un proces de
autoemancipare, cu manifest\ri vizibile [i cu
ecou în presa vremii, care a trezit interesul
autorit\]ilor [i al societ\]ii române[ti.

În anii 1920 în Ardeal au ap\rut unele
organiza]ii ale romilor la nivel local, prima fiind
Societatea „Înfr\]irea Neorustic\“, din comuna
Calbor, în fostul jude] F\g\ra[, înfiin]at\ în 1926
de Laz\r Naftanail\, dup\ modelul vecin\t\]ilor
s\se[ti. Asocia]ii rome au fost înfiin]ate în diferite
ora[e din regiune, dar [i în restul ]\rii.

Cele mai importante au fost Asocia]ia
General\ a }iganilor din România [i Uniunea
General\ a Romilor din România (UGRR), ambele
înfiin]ate în anul 1933. Cea mai longeviv\ a fost
UGRR, care, sub conducerea lui Gheorghe Niculescu,
a func]ionat pân\ în ianuarie 1949, când a fost
desfiin]at\ de autorit\]ile comuniste. Ideea
central\ a programelor celor dou\ organiza]ii
era „emanciparea [i rede[teptarea neamului rom“
(cum apare în programul UGRR), ceea ce însemna,
în ultim\ instan]\, modernizarea popula]iei rome,
nu numai sub aspect social [i cultural, dar [i
politic.

Liderii romi [i organiza]iile lor au avut
rela]ii strânse cu politicieni [i partide politice,
inclusiv de extrem\ dreapt\, iar unii dintre ei
s-au [i înscris în aceste partide. Ei au ob]inut
într-o anumit\ m\sur\ sprijin pentru proiectele
lor vizând modernizarea popula]iei rome, atât
din partea unor partide, cât [i din partea autorit\]ilor
administrative, a guvernului [i a unor personalit\]i
ale vremii3.

În mod cert, nu a existat continuitate între
adun\rile ]inute în Ardeal în primele luni ale
anului 1919 [i organiza]iile rome din perioada
interbelic\. Aceste organiza]ii [i liderii lor nu
s-au revendicat niciodat\ de la adun\rile din 1919.
Aceste adun\ri r\mân îns\ importante din
perspectiva istoriei ceva mai lungi a minorit\]ii
rome. 
__________
1 Petre Matei, Adun\rile ]iganilor din Transilvania
din anul 1919, în „Revista Istoric\“, XXI, 2010, nr.
5-6, p. 467-487 (I); XXII, 2011, nr. 1-2, p. 135-152
(II). Actele acestor adun\ri sunt publicate în idem,
Documente de arhiv\ despre adun\rile ]iganilor
din Transilvania din anul 1919, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George Bari]iu» din Cluj-
Napoca“, LII, Supliment, 2013, p. 447-470.
2 P. Matei, Documente de arhiv\..., p. 469.
3 Pentru mi[carea rom\ din perioada interbelic\,
vezi Viorel Achim, }iganii în istoria României,
Bucure[ti, Editura Enciclopedic\, 1998, p. 127 [i
urm.; idem, The Roma Organizations and their
Relations with the Romanian Politics in the 1930’s,
în „Nouvelles Études d’Histoire“, XII, ed. Dan
Berindei, Bucure[ti, Editura Academiei Române,
2010, p. 85-102.
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 Cristian VASILE

` n discursul lui N. Ceau[escu rostit la 28 noiembrie 1968 la Alba Iulia,
cu ocazia Semicentenarului, exist\ dou\ dimensiuni bine conturate:
una na]ionalist\ [i alta interna]ionalist\; cea din urm\ iese în

eviden]\ prin invocarea Revolu]iei din Octombrie 1917 [i valorizeaz\ mult
fr\]ietatea româno-maghiar\ de-a lungul secolelor. Ceau[escu a r\mas un
marxist-leninist, nerenun]ând cu totul la ideile interna]ionalismului proletar.
Dar dincolo de aceasta, trebuie spus c\, în primul rând, exist\ o constrângere
intern\ care îl determin\ pe secretarul general al CC al PCR la modelarea
discursului. Istoriografia [i publicistica au atins rareori, la momentul 1968,
chestiunile sensibile ale anului 1918. De pild\, masacrele contra românilor
s\vâr[ite de g\rzile maghiare, la Beli[ [i în alte localit\]i, sunt tratate firav în
spa]iul academic, în timp ce impresia l\sat\ publicului larg este aceea c\ multe
dintre obstacolele unit\]ii române[ti ]ineau mai degrab\ de „jugul“ habsburgic,
austriac. 

Într-un fel, Ceau[escu avea nevoie de „pacificarea“ maghiarilor, deoarece
înc\ nu se stinseser\ ecourile controverselor generate de reorganizarea
teritorial\, împ\r]ire în jude]e care stârnise contest\ri în }inutul Secuiesc.
Tensiunile au mers atât de departe în februarie 1968, încât s-a ajuns la proteste
de strad\; János Fazekas, apropiat al lui Ceau[escu, membru în Comitetul
Executiv, a fost acuzat c\ ]ine partea Odorheiului, ora[ în care se formase.
Atunci când conducerea central\ a decis ca re[edin]a nou-înfin]atului jude]
Harghita s\ fie la Odorheiul Secuiesc, mai mul]i locuitori din Miercurea
Ciuc s-au adunat în centrul localit\]ii exprimându-[i foarte vocal nemul]umirea.
O delega]ie local\ de partid – suspectat\ c\ a pactizat cu demonstran]ii – a fost
imediat convocat\ la Bucure[ti [i invitat\ s\ poarte discu]ii direct cu Ceau[escu,
care pân\ la urm\ a schimbat re[edin]a în detrimentul variantei Odorhei. Îns\
starea de nemul]umire avea s\ se deplaseze de acum spre Odorhei, iar încordarea
din Harghita r\mânea latent\. 

Prin urmare, atunci când tensiunile româno-sovietice au escaladat
dup\ 21 august 1968, în contextul discursului de condamnare
a invaziei sovietice în Cehoslovacia, Ceau[escu a socotit
oportun s\ mearg\ imediat în ]ar\, inclusiv în Harghita,
atât la Miercurea Ciuc, cât [i la Odorhei; ultima vizit\ era
atipic\ pentru c\ de regul\ în astfel de situa]ii liderul comunist
descindea doar în re[edin]e de jude]. Era o modalitate de
a capta bun\voin]a maghiarilor [i de a vorbi despre fr\]ietatea
româno-ungar\, care era transpus\ cumva for]at [i în trecutul
istoric, inclusiv la momentul 1918. Din aceast\ perspectiv\,
a vorbi chiar într-o manier\ academic\ despre masacrele
comise la finele lui 1918 [i despre r\zboiul dintre România
[i Ungaria Republicii Sfaturilor din 1919 devenea cumva
stânjenitor. Prin urmare, era un motiv important pentru
a nu se insista istoriografic [i publicistic asupra chesiunilor
litigioase dintre români [i maghiari la finele Primului R\zboi
Mondial. 

În plus, anul 1968 a fost dominat [i de preg\tirea
constituirii unei organiza]ii a minorit\]ii maghiare care s\
adere la Frontul Unit\]ii Socialiste (FUS), iar discu]iile
din jurul constituirii acestei structuri au scos la iveal\ [i alte
nemul]umiri comunitare. FUS era un organ de reprezentare
mai larg\ decât cea oferit\ de PCR. În noiembrie 1968, cu
pu]in timp înainte de aniversarea Semicentenarului, s-a
creat [i un Consiliu al Oamenilor Muncii de Na]ionalitate
Maghiar\ (COMNM), preg\tit pentru integrarea în FUS.
Îns\ înainte de constituire s-au iscat controverse pornind
chiar de la denumirea viitorului Consiliu, unii lideri maghiari, precum veteranul
Ludovic Takács, dorind ca acest organism s\ fie intitulat Consiliu al Na]ionalit\]ii
Maghiare. Ceau[escu a respins propunerea aceasta, considerând-o probabil
specific\ unui spa]iu în care ar domina un na]ionalism de extrac]ie burghez\,
[i nu unei zone socialiste în care problema na]ional\ era considerat\ rezolvat\. 

Tocmai în acest punct discu]ia dintre secretarul general [i liderii
minoritari a înregistrat alte contradic]ii. Intelectualii maghiari au contestat
sau au nuan]at aceast\ ultim\ sus]inere a lui Ceau[escu, aceea c\ spinoasa
chestiune na]ional\ ar fi fost pe deplin solu]ionat\. Chiar în întâlniri cu
Ceau[escu, scriitorul Nagy István [i istoricul Iordáky Lajos [i-au asumat un

punct de vedere care exprima reticen]a fa]\ de discursul propagandei oficiale
privind rela]iile dintre români [i na]ionalit\]ile conlocuitoare. La 27 iunie 1968
Nagy István a afirmat la o reuniune a oamenilor de [tiin]\ [i art\ maghiari
cu conducerea de partid [i de stat c\ „înc\ nu putem declara a[a categoric c\
noi am rezolvat problema na]ional\ [în mod] profund“ (Arhivele Na]ionale,
fond CC al PCR – Cancelarie, dosar 108/1968, f. 84). Într-o exprimare
confuz\ cu ocazia aceleia[i întruniri, L. Iordáky spunea cam acela[i lucru:
„eu privesc aceast\ problem\ [na]ional\] [i dintr-o perspectiv\ istoric\, mai
ales c\ acum va fi s\rb\toarea a 50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu
vechea }ar\ Româneasc\ [i nu este o întâmplare c\ mul]i, [i în trecut chiar
dintre democra]ii burghezi, au gândit la rezolvarea acestei probleme. Punctele
[Rezolu]iei] de la Alba Iulia, o serie de încerc\ri ale unui om de stat burghez –
Titulescu – au tins spre rezolvarea acestei probleme, [i acum m\ gândesc la
încercarea lui Petru Groza dup\ ce a venit la guvern, [i încercarea aceasta nu
[tim [dac\ a reu[it sau nu – n.n.], adic\ probabil c\ [tim unde a e[uat ca s\
fie rezolvat\ (sic!)“ (ibid., f. 101). Era implicit o distan]are fa]\ de ceea ce ar fi
trebuit s\ fie deviza fundamental\ a sus amintitului Consiliu al minorit\]ii:
în RSR problema na]ional\ este pe deplin rezolvat\. 

În cadrul acestor întâlniri ale lui Ceau[escu cu frunta[i ai comunit\]ii
maghiare secretarul general al CC al PCR mai înregistrase [i alte nemul]umiri,
ceva mai concrete, privind slaba reprezentare a minorit\]ilor în func]ii publice
[i în Academia Român\, predarea istoriei [i geografiei – pe care maghiarii
ar fi dorit-o desf\[urat\ în limba matern\ –, folosirea limbii maghiare în
instan]ele de judecat\, structura planului de cercetare din institutele umaniste
(care nu încuraja subiecte din istoria culturii maghiare); nu în ultimul rând
se cerea [i o mai bun\ definire a cadrului legal privind minorit\]ile prin
adoptarea unui nou Statut al na]ionalit\]ilor (ibid., ff. 1-88). Se poate spune
c\ în 1968 a avut loc un proces de tatonare, de negociere, Ceau[escu l\sând
s\ se în]eleag\ c\ multe dintre revendic\rile formulate de reprezentan]ii
maghiarimii vor fi rezolvate [i ob]inând în schimb de la interlocutorii s\i atât
declara]ii de loialitate fa]\ de statul comunist român, fa]\ de el, în calitate
de conduc\tor politic, cât [i angajamentul lor c\ vor onora cu atitudini favorabile

Semicentenarul. 
De altfel, au evocat în cheie pozitiv\ cei 50 de ani de la

Unirea Transilvaniei cu României atât importan]i lideri comuni[ti
maghiari precum János Fazekas, cât [i intelectuali de marc\
precum academicianul {tefan Peterfi, promovat ulterior chiar
pre[edinte al COMNM [i vicepre[edinte al celui mai înalt for
cultural. Fazekas declara la [edin]a Plenarei CC al PCR din
24-25 octombrie 1968 în care s-a discutat înfiin]area Frontului
Unit\]ii Socialiste: „Tovar\[i, în acest an, la 1 decembrie,
vom aniversa unirea Transilvaniei cu România. Acest moment
din istoria României socialiste va fi nu numai o s\rb\toare a
poporului român, ci [i o s\rb\toare a na]ionalit\]ilor conlocuitoare
din România. Comuni[tii maghiari de mai înainte, mai în
vârst\ care tr\iesc (unii au murit în închisoare sau lag\re),
de la intrarea lor în partid, din 1921, au considerat just, drept,
faptul c\ popula]ia român\ din Transilvania, care reprezenta
marea majoritate a popula]iei, folosind dreptul la autodeterminare,
s-a unit cu România. Noi care suntem mai tineri, care am intrat
în mi[care, în partid, dup\ 23 august, activi[ti de na]ionalitate
maghiar\, [ca [i]popula]ia maghiar\ din România, consider\[m]
c\ aceast\ unire este un drept al poporului, a[l]na]iunii socialiste
din România. Aceast\ mare aniversare pe care o vom organiza
va fi [i a noastr\ pentru c\ consider\m aceast\ problem\
[na]ional\] definitiv rezolvat\ în statul nostru [i particip\m
la aceast\ s\rb\toare cu drepturi, atât poporul român, cât [i
na]ionalit\]ile conlocuitoare“ (ibid., dosar 178/1968, f. 111). 

{tefan Peterfi se înscria în aceea[i tendin]\ evocatoare la [edin]a de
constituire a COMNM din 15 noiembrie 1968. În prezen]a trimi[ilor lui Ceau[escu,
acad. Peterfi afirma c\: „Nu peste mult timp vom s\rb\tori aniversarea a 50
de ani a Adun\rii Na]ionale de la Alba Iulia. La 1 decembrie 1918 delega]ii tuturor
românilor din Transilvania, reprezentând majoritatea hot\râtoare a popula]iei
acestei provincii, au proclamat unirea Transilvaniei cu România, n\zuin]a
secular\ a poporului de dincoace [i de dincolo de Carpa]i. F\urirea unirii s-a
putut efectua în condi]iile luptei revolu]ionare a maselor populare de
diferite na]ionalit\]i împotriva claselor dominante ale Imperiului habsburgic“
(ibid., dosar 188/1968, f. 5).  
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8 n e-am fi a[teptat probabil ca 2018, anul centenarului Marii
Uniri, s\ coincid\ cu o explozie de c\r]i dedicate f\uririi
României mari, dar lucrurile nu stau deloc a[a. Num\rul

noilor apari]ii editoriale este modest, iar pu]ine c\r]i care marcheaz\
sau sunt tangente evenimentului centenar merit\ luate în considerare.

Una dintre acestea este România, marile puteri [i ordinea european\
(1918-2018), coordonat\ de Valentin Naumescu, ap\rut\ la Editura Polirom
în colec]ia Historia îngrijit\ de Mihai R\zvan Ungureanu. Prefa]a c\r]ii
este scris\ de Keith Hitchins, profesor de istorie la University of Illinois
specializat în România, iar postfa]a de Bogdan Aurescu, diplomat [i
profesor de drept interna]ional la Facultatea de Drept a Universit\]ii
din Bucure[ti. 

Cartea reune[te studiile a nu mai pu]in de dou\zeci [i doi
de autori: Ioan-Aurel Pop, Lucian Leu[tean, Traian Sandu, Adrian
Vi]alaru, Bogdan Schipor, Ottmar Tra[c\, Cosmin Popa, Nicolae
P\un, Ionu] Nistor, Paul Nistor, Cezar Stanciu, Elena Dragomir,
Emil Hurezeanu, Mircea Vasilescu, Dacian Ciolo[, Alexandru L\zescu,
Radu Carp, Valentin Lazea, {erban Filip Cioculescu, Iordan Gheorghe
B\rbulescu, Sergiu Mi[coiu, Liliana Popescu [i Agnes Nicolescu. Sunt
intelectuali remarcabili, persoane publice din România cu notorietate.
Varietatea preocup\rilor intelectuale [i academice ale celor aminti]i ne-ar
putea predispune s\ consider\m c\ unui astfel de volum i-ar lipsi unitatea.
Dar nu este deloc a[a! Este un exerci]iu comun de reflec]ie asupra unor
aspecte cruciale pentru secolul Românesc pe care îl s\rb\torim. 

` n introducere, Valentin Naumescu insist\ asupra unui aspect
definitoriu care ne-a marcat parcursul istoric ca ]ar\: „ideea de
intersec]ie a «lumilor» [i culturilor pe teritoriile române[ti, de

periferie a imperiilor.“ Este vorba atât de geografia real\, dar [i de cea
simbolic\. Într-adev\r, parcursul României în primul secol de existen]\
a fost determinat, în mare m\sur\, de pozi]ionarea sa în Europa, dar [i
de locul ocupat în mentalul colectiv [i în imaginar. Teritoriu al periferiei,
loc de grani]\, România s-a aflat la confluen]a marilor puteri [i, astfel, la
intersec]ia unor interese divergente, iar aceast\ teritorialitate a oferit o
singur\ op]iune: România a fost nevoit\ s\ speculeze mereu contextul
interna]ional, deloc simplu, pentru a-[i urm\ri propriile obiective na]ionale.
Cum observa Keith Hitchins în prefa]a c\r]ii, „românii nu au avut niciodat\
control deplin asupra propriului destin.“ 

O a doua tem\ prezent\ explicit sau implicit în toate studiile
reunite în carte este ideea de Europa. Odat\ cu Marea Unire, raportarea la
Europa a devenit o constant\ a discursului public românesc, constituindu-se
drept una dintre dimensiunile importante ale identit\]ii noastre. În consecin]\,
pân\ la instaurarea regimului comunist, proiectele modernizatoare, încerc\rile
[i pa[ii concre]i în acest sens au fost f\cu]i prin raportare la Occident [i la
Europa. Apoi, instaurarea regimului comunist a întrerupt acest efort
modernizator pentru ca dup\ 1989 s\ fie reluat într-un
context geo-politico-strategic cu totul nou. 

Organizarea c\r]ii  este una fireasc\.
Prima parte coordonat\ de Lucian Leu[tean acoper\
perioada de la Marea Unire din 1918 pân\ la c\derea
regimului comunist din 1989. Aceast\ parte este
împ\r]it\ în dou\ capitole: 1918-1945 [i 1945-1989.
Contribu]iile autorilor sunt veritabile studii de
istorie a ideilor [i a rela]iilor interna]ionale bazate
pe un bogat material documentar, în bun\ m\sur\
arhivistic. p artea a doua include, de asemenea,

dou\ capitole. Primul este numit
„Societate, Politic\ [i Economie“.

Ideea directoare este analiza felului în care s-a
realizat adecvarea României la noul context de dup\
pr\bu[irea comunismului. Mentalitatea, decalajele
economice [i culturale acumulate ne-au condi]ionat
parcursul post-comunist. Un caz sugestiv este
articolul lui Mircea Vasilescu despre ideea de Europa
în discursul public românesc postcomunist. El
analizeaz\ o situa]ie simptomatic\ la nivelul societ\]ii
[i intelectualit\]ii române[ti care prive[te felul
raport\rii la Europa. Revenirea din procesul ingineriei
sociale comuniste nu a fost [i nu este u[oar\. Se
vede [i în prezent prin absen]a personalit\]ilor
române[ti, cu mici excep]ii, la „dezbaterea public\
european\ [i la circula]ia ideilor în spa]iul european“.

La centenarul României [i la un deceniu de când
am devenit membri ai Uniunii Europene ar trebui s\
nu mai existe echivoc în privin]a propriei identit\]i,
iar raportarea la Europa s\ nu mai fie f\cut\ în formula
alterit\]ii. În alte cuvinte, ar fi vorba de chestiunea asimil\rii organice a valorilor
care ar trebui s\ stea la baza eforturilor prezente de modernizare a ]\rii. Ar
reprezenta un prim pas în dep\[irea decalajelor economice sociale, dar mai ales
mentale, existente. În bun\ m\sur\ problema este tratat\ în articolele acestui
capitol scrise de Emil Hurezeanu, Dacian Ciolo[, Ioan Stanomir, Alexandru
L\zescu, Radu Carp [i Valentin Lazea. Sunt textele scrise deopotriv\ pentru a
le citi [i a lua noti]e în marginea lor; ele includ [i o invita]ie la reflec]ie
adresat\ cititorilor. Putem s\ fim sau nu de acord cu interpret\rile, îns\ întregul
material eseistic este parte a unui etos comun: centenarul României reprezint\
un prilej de s\rb\toare, dar, în acela[i timp, este un moment de autoanaliz\.
Privind retrospectiv, observ\m drumul sinuos al men]inerii statalit\]ii [i
identit\]ii române[ti, cu momente în care destinul României s-a jucat pe muchie
de cu]it. Acest trecut ar trebui s\ fie, în primul rând, motiva]ia pentru viitor.

Ultimul capitol, România postcomunist\ în sistemul rela]iilor interna]ionale
cuprinde studii privind configura]ia interna]ional\, relevante pentru România
de ast\zi. Sunt explorate o serie de probleme care ]in de istoria recent\ a
integr\rii euro-atlantice române[ti cum ar fi c\utarea garan]iilor de securitate
în contextul interna]ional actual, parcursul [i condi]ionalit\]ile integr\rii

euro-atlantice a României, viziunea [i contribu]ia
Marii Britanii în cadrul acestui proces, rolul Europei
centrale [i de est la procesul unific\rii europene [i,
nu în ultimul rând, felul cum puterea soft a Rusiei
este prezent\ [i ac]ioneaz\ în ]ara noastr\. Sunt
numai câteva dintre variabilele contextului în care
România trebuie s\ opereze [i s\-[i dezvolte propriile
op]iuni de politic\ extern\. În acest cadru mai larg,
România dispune de ceea ce Bogdan Aurescu nume[te
triunghiul de aur: SUA, UE [i NATO. 

România, marile puteri [i ordinea European\
(1918-2018) este o adev\rat\ provocare deopotriv\
pentru speciali[ti, cât [i pentru publicul larg. Pentru
cei dintâi, cartea de fa]\ reprezint\ deschiderea
unei agende de studiu care se cere continuat\.
Pentru public, aceast\ carte este una din pu]inele
în care mitologia istoric\ patriotard\ sau lamenta]ia
steril\ [i neputincioas\ legate de România sunt
l\sate la o parte; în locul acestora este pus\, [i
este cât se poate de binevenit\, analiza temeinic\. 

b ogdan Aurescu închide foarte bine în
postfa]\ exerci]iul de reflec]ie al celor
dou\zeci [i doi de autori, îndreptându-ne

privirea înspre viitor: „Istoria f\uririi Marii Uniri [i
a României moderne, al c\rei Centenar îl celebr\m în
2018, a fost f\cut\ pentru oameni, adic\ pentru români,
pentru poporul român [i pentru viitorul s\u [i al
genera]iilor ce urmau s\ vin\.“ Nu este nimic
patetic în aceste rânduri, dimpotriv\. Este un gând
îndreptat, mai ales, c\tre cei implica]i în gestionarea
destinului colectiv al ]\rii, dar totodat\ c\tre fiecare

dintre noi, deoarece parcursul de un secol al României poate fi dus mai departe
numai printr-un efort colectiv. Aceast\ carte, chiar dac\ una de studii
istorice în primul rînd, poate fi citit\ [i ca un îndemn s\ dep\[im
resemnarea [i neputin]a care par s\ ne paralizeze prezentul. Ar fi necesar s\
c\ut\m ceea ce acum, la un secol de Românie, ne poate uni energiile [i
motiva s\ continu\m împreun\. Ioan Stanomir sintetizeaz\ sugestiv în aceast\
direc]ie: „Centenarul este ocazia de a a[eza în fa]a noastr\ o oglind\ capabil\
s\ evite deform\rile eroizante, ca [i derapajele mitologice. Este nevoie,
acum, de acea luciditate care s\ permit\ privirii s\ treac\ dincolo de nivelul
locurilor commune (...) Centenarul României Mari este ocazia de a investiga
trecutul dialogului dintre democra]ie [i autocra]ie. El poate fi [i prilejul de a
medita la datoria de a gândi un viitor fondat pe valorile libert\]ii. De aceast\
provocare depinde supravie]uirea noastr\ ca na]iune occidental\.“  
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a ceast\ carte, chiar dac\ una
de studii istorice în primul
rînd, poate fi citit\ [i ca un
îndemn s\ dep\[im
resemnarea [i neputin]a

care par s\ ne paralizeze prezentul. 
Ar fi necesar s\ c\ut\m ceea ce acum,
la un secol de Românie, ne poate uni
energiile [i motiva s\ continu\m
împreun\. 
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15s `nt zile în care încrederea critic\ e
fapt de miracol: de[i nu exist\
nici un temei pentru ea – ba dimpotriv\!

–, ea totu[i se exprim\ cu pregnan]\. Iat\, bun\oar\,
cum îi asigur\ Octav {ulu]iu „un viitor literar
sigur” Coc\i Farago, imediat dup\ ce a afirmat
despre romanul de debut al acesteia (Sunt fata
lui Mo[ Gheorghe Antim, ap\rut în 1926) c\ e un
fel de peltea liricoid\, o carte „îmbîcsit\ de lirism”
[i „aruncat\ neglijent pe hîrtie” – pe scurt, un fel
de „roman /…/ cîntat,” scris doar din „sp\imînt\toarea
dorin]\ de a vorbi chiar cînd n-ai ce spune”.1
La vremea aceea Coca era debutant\ [i exist\
dintotdeauna o regul\ a bun\voin]ei fa]\ de
debutan]i; {ulu]iu s-a str\duit s-o respecte.
Degeaba îns\, pentru c\ la a doua carte (Vulturul
albastru, 1940) – de nuvele aceasta, nu roman
–, Coca „n-a renun]at întru nimic la toate defectele”
din prima, continuînd [i aici cu un fel de „bîjbîial\
psihologic\”.2 Nici chiar unui om care declar\
numaidecît c\ el nici nu vrea s\ fie critic (ptiu
drace!, zice dl. Constantin Gh. Popescu din Satu
Mare) nu i-a pl\cut deloc romanul Coc\i, dar e
convins c\ „iubitoarele [i iubitorii de slove frumos
împletite se vor gr\bi”3 s\ pun\ mîna pe el. Alt
dispre]uitor al meseriei de critic – dl. Miron
Mechiu din Beiu[ – se plînge [i el de insatisfac]iile
lecturii, g\sind c\ romanul e doar „o scrisoare
luuung\”, singurul lui merit constînd în „admirabilul
stil” al Coc\i.4 Ar trebui, fire[te, s\ fie destul –
dac\ „admirabilul” ar exista. Regula deplinei
bun\voin]e fa]\ de debutan]i e respectat\ riguros
doar de Perpessicius, care g\se[te „c\r]ulia”
Coc\i „a[a de surprinz\toare pentru un debut”
[i plin\ de „acute intui]ii psihologice”.5 Empatic,
atent\ la toate fa]etele activit\]ilor desf\[urate
de Coca (destul de multe [i diverse, dar actri]\,
în primul rînd), o trateaz\ Rodica {uiu în Dic]ionarul
general.6 S`nt acolo destule detalii biografice
[i prezent\ri analitico-descriptive, a[a c\ nu mai
pierdem vremea. 

t alentat\ ori mai pu]in, Coca era o
prezen]\ remarcabil\. O remarc\ –
de[i era doar o copil\ – [i Ileana

Iordache-Streinu, impresionat\ de cum se plimba
Coca prin Sinaia „cu o coad\ groas\ înf\[urat\
pe cap asemenea unui turban.”7 Dar cel care a
remarcat-o primul a fost Lucian Blaga. Întîia[i
dat\ pentru prima oar\ cînd a remarcat-o nici
n-avea încotro, pentru c\ era tocmai în vizit\
la Elena Farago, iar aceasta, ca orice mam\, n-
a rezistat tenta]iei de a-i prezenta talentul fiicei.
Fiica, atunci de abia 11 ani, era talentat\
pentru aceast\ vîrst\8 [i Blaga se impresioneaz\
într-atît încît îi face o mustrare maxim flatant\:
„Coca – zice el dup\ ce-i citeaz\ dou\ poezii – e
aproape necuviincios s\ scrii a[a de bine la vîrsta
ta.”9 O mai remarc\ [i alt\dat\, într-o vacan]\
diplomatic\ de prin ‘38, dar atunci din cu totul
alte motive, stîrnind gelozie în clocot la Zaharia
Stancu (de-o fi chiar adev\rat ce poveste[te Vlaicu
Bârna),10 c\ruia i se aprinseser\ c\lcîiele dup\
Coca. Atît de pornit era Stancu încît se preg\tea
de un pamflet distrug\tor – Filosoful Lulu – contra
rivalului (noroc doar c\ l-a potolit Coca, explicîndu-
i c\-[i face lui r\u; cred [i eu, dac\ a[a în]elegea
el s\ r\spund\ la un duel de amorezi…; se mai
întîmpl\ îns\ ca-n literatur\ s\ se amestece
patimi neliterare, dar autentic omene[ti). O via]\
destul de epic\ a dus Coca, de[i, în mare, nefericit\
(c\snicii e[uate, slujbe de toate felurile, b\trîne]e
cu min]ile r\t\cite…).  

Poeme-le pentru singur\tate (pe care [i
le ilustreaz\ singur\) au fost premiate de Societatea
Scriitorilor Români, mai mult din bun\voin]\
decît din merit, desigur. Ele i-au pl\cut mult îns\
lui Traian Chelariu, pentru c\ au un „vers simplu
[i sincer”, unul „unduit dup\ undele înse[i ale
sufletului” [i „izvorît din adîncurile pe care le-a
cunoscut un Rilke”11 (f\r\-ndoial\ c\ Rilke apare
aici doar pentru c\-n volum Coca a inserat
traducerea unei elegii, nu pentru c\ ea îns\[i
ar fi „cunoscut” „adîncurile” alea). Nu [tiu îns\
de ce Chelariu adaug\ c\ e vorba de „un volum
de versuri care o dep\[e[te” pe Coca. Nu tot
atît de încînt\toare i se p\reau versurile Coc\i
lui Ion {iugariu, pentru care versul ei „este ce]os
[i larg, f\r\ con]inut plastic”, „lipsit de ritmic\
[i de tehnic\ exterioar\”, astfel încît „valoarea
lui se m\soar\ (doar, n.n.) dup\ con]inutul
sufletesc”.12 Ce-i drept, „con]inut sufletesc” este
destul, unul nu neap\rat debordant, dar calificat,

cum zice Rodica {uiu, printr-o „frenezie trist\”.13
Elegiac\ poate premeditat, p\rînd a-[i fi propus
o monografie a singur\t\]ii [i reluînd tema
acesteia într-un fel de fug\, în nesfîr[ite varia]iuni
(pîn\-ntr-atît de redundante încît îi dau dreptate
lui {iugariu cînd se plînge c\ „aspectul cel mai
nepl\cut al acestei poezii este monotonia”)14
[i la toate pretextele, Coca ajunge, totu[i, s\

transcrie, în cele din urm\, un autentic fior de
moarte: „Ochii-mi sunt grei/ De parc-am
strîns în ei/ Tot plînsul celor care nu [tiu plînge.//
Pustiu…/ Peretele cenu[iu/ Mi-arat\ umbra mîinii,
tremurînd\.// Mi-e fric\./ Inima-mi bate rar [i
mut,/ Totu[i/ Îmi pare c\ nu mai tr\iesc demult.//
Sufletul meu este o raz\ de soare,/ De care/ S\
se-anine tot,/ Ca de zîmbetul mamei.// Întuneric./
Mi-e frig./ Mi-e sete [i mi-e frig./ A[ vrea s\ strig/
Dar nu pot./ Îmi mu[c buzele,/ Încep s\ plîng/
{i-a[tept cu obrajii-nghe]a]i/ Clipa care trebuie
s\ vie.// Simt un c\rbune aprins sub um\rul
stîng” (Sfîr[it). E un întreg [irag de astfel de
momente ale pustiului sufletesc, ale golului [i
doliului, a[a c\ se poate admite c\ ceea ce va fi
fost premeditare a devenit obsesie structurant\.

E oarecum suspect felul în care Coca alege
doar momente de destr\mare [i de vid (uneori
doar sentimental), plivind parc\ cu rigoare
momentele de exultan]\. Nici m\car în cele cîteva
erotice poemele nu se înv\p\iaz\, atacînd
doar arpegiile îndoliate, funeraliile sentimentului:
„De-aici înainte, amintirile nu mai pot însemna
decît/ Fl\c\ri, printre care nelini[tile gîndului
tot mai joac\,/ A pustiire [i urît…/ Oarb\, lîng\
mine via]a st\ iar\[,/ Cum ar auzi dorul nim\nui,
din lut [i minune/ Închipuindu-[i tovar\[…” etc.
(Melodie). Mici bocete abia murmurate duc,
încetul cu încetul, la senin\tatea ultim\, la o liric\
de funeralii lini[titoare: „S\ fi uitat oare oamenii
cît e de pur\/ Lini[tea de prin cimitire,/ De 
nu-n]eleg senin\tatea ce-mi st\ruie-n privire,/
Sau nu le vine-a crede c\ un singur mormînt le
poate/ Cuprinde pe toate?...” (Manuscris, 1942).
Absen]a devine [i ea prilej de bocet, ca [i cum
Coca ar avea de orizont un mormînt [i orice
neregul\ sentimental\ ar duce direct la el: „Aici,
lîng\ mine, nu e decît dep\rtarea ta/ Oarb\ [i
mut\./ O [tiu demult,/ De cînd/ În fream\tul
t\cerilor din mine o ascult/ T\cînd,/ Fluturîndu-
mi cenu[e pe gînd,/ Îngropînd/ În z\d\rnicie
tot ce fac,/ Tot ce gîndesc,/ Tot ce tr\iesc,/ Tot…”
(Fragment). Se poate, fire[te, citi pe reversul
unei asemenea st\ri o adev\rat\ mistic\ a iubirii,
dar dedica]iile cuvenite ei lipsesc. Dac\ nu s-ar
fi cenzurat îns\, madrigalele ei ar fi fost destul
de inventive: „Iubitule,/ Cu tine seam\n\ dragostea
lunii/ Pentru fereastra mea,/ Cînd m\ d\ruie
nop]ii, ca faldurile unei rochii/ De-albastr\
catifea.” etc. (Vigneta). Dominant\ îns\, aproape
terorizant\ tematic, e starea de abandon, de
a[teptare în zadar: „M-a gîrbovit uitarea la margine
de drum/ Sub bolt\ de t\cere crescut\-n a[teptare/
{i-aud în mine plînsul net\lm\cit pe care/ L-a-n\-
bu[it durerea, cu mîini verzi [i reci.// A[tept 
de-atîta vreme prin via]a mea s\ treci” (Scrisoare
f\r\ dat\). Substan]a acestor incanta]ii deceptive
se agraveaz\ printr-o suit\ de doliu propriu-
zis (sunt cîteva poeme dedicate tat\lui disp\rut),
în care angoasa devine [i mai concret\:
„Lumina a fugit rîzînd/ Din unghere m\
pînde[te groaza./ Mi-e frig./ Tat\, î]i ghicesc
sufletul mîngîindu-mi fruntea./ Îl aud [optind./
Îl aud umblînd” etc. Spre deosebire de a
iubitului, absen]a tat\lui devine, îns\, o prezen]\,
cum e cazul în – cam argheziana – A trecut: „A
trecut acum pe aici./ I-am auzit pa[ii u[ori [i
mici,/ I-am sim]it r\suflarea pe obraji [i sub
pleoape.// Cine a fost atît de aproape/ {i-a plecat?”
etc. O tonalitate melopeic\ în care e descîntat\
solitudinea, cu farmecul [i angoasele ei, înv\luie
la Coca scene sentimentale depresive, în general
sedate [i întoarse în confesiuni decente, f\r\
mult tapaj compasional. Pe un scenariu elegiac
parc\ elaborat anume, Coca î[i inspecteaz\ [i-
[i inventariaz\ st\rile de pustiu, încercînd (cît
o ]in puterile premedit\rii) s\ le pozitivizeze.
N-o ]in mult.    

 Al. Cistelecan
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[coala de supereroi

Visez la o scoal\ unde to]i sunt supereroi:
elevii, profesorii, directorul, secretara, omul
de serviciu, paznicul, buc\tarul. Fiecare are
propria superputere pe care o dezvolt\ începând
de la prima or\ [i pân\ la finalul cursurilor.
Singura materie predat\ e Superputerea [i, dup\
ore, elevii primesc doar teme pentru exersarea
propriilor abilit\]i supereroice.

{coala de supereroi nu are echip\ de fotbal,
nici de baschet, polo sau volei. Singura echip\
este format\ din supereroi în devenire. Ea accept\
orice provocare [i nu pierde niciodat\. La fiecare
început de an [colar, elevii sunt evalua]i de o
echip\ alc\tuit\ din supereroi consacra]i (membrii
comisiei sunt Superman [i Wonder Woman, iar
pre[edinte Batman) [i ei distribuie fiec\ruia
superputerea care i se potrive[te cel mai bine.

Elevii nu au voie s\ duc\ acas\ superputerile
pentru a nu face abuz de ele, le pot folosi doar
sub atenta supraveghere a dasc\lilor. Temele lor
le pun la încercare capacitatea de a face fa]\
situa]iilor zilnice în lipsa superputerilor. Medita]ia,
introspec]ia, autoanaliza l\untric\ sunt exerci]iile
obligatorii ale unui supererou în devenire.

Abia la finalul ciclului de studiu, cei mai
vrednici dintre ei î[i pot p\stra definitiv abilit\]ile.
Aceasta e diploma lor de absolvire. {coala de
supereroi propune un concept diferit de educa]ie,
poate chiar mai eficient decât cel clasic.

tabu Girl

{tia]i c\ o persoan\ poate avea undeva
între 90.000 [i 150.000 de fire de p\r? Ei bine,
una dintre pu]inele femei care au preferat
anonimatul [i n-au aderat la nicio lig\ a supereroilor,

de]ine o podoab\ capilar\ înzestrat\ cu mai
multe fire de p\r decât toat\ popula]ia globului.

Nu-i dezv\lui nici numele, nici originea,
expunerea public\ fiind singurul subiect tabu

pe care m-a rugat s\-l respect. Am voie, în
schimb, s\-i divulg profesia, aceea de bibliotecar.

{i voca]ia, aceea de filantrop. Imagina]ia
[i spiritul altruist au ajutat-o s\ g\seasc\
o utilitate surplusului de p\r pe care era

nevoit\ s\-l taie în mod constant.

Ca s\ preîntâmpine privirile ciudate [i
compara]iile nepl\cute, [i-a angajat un frizer cu
norm\ întreag\. Într-o singur\ zi sc\pa de câteva
zeci de saci plini cu p\r. De[i l-ar fi putut vinde
fabricilor de peruci în schimbul unui pre] bunicel
[i a unei surse de venit constant, ea l-a donat numai
în scopuri caritabile. L-a oferit bolnavilor de cancer
dornici s\ î[i ascund\ cre[tetul ple[uv [i pictorilor
nevoia[i care duceau lips\ de pensule din p\r natural.

A determinat editorii [i tipografii s\
înlocuiasc\ semnele de carte din hârtie cu [uvi]e
împletite din p\rul ei. A convins autorit\]ile din
întreaga lume s\ ofere o zi de transport gratuit
pe an tuturor celor care poart\ asupra lor volume
înso]ite de semne de carte fabricate din p\rul
ei. Rafturile pr\fuite ale bibliotecilor au fost
înlocuite de hamacuri ondulate din fire de p\r
unde abona]ii sunt liberi s\ citeasc\ tol\ni]i.

La prima vedere, poate p\rea o poveste
tras\ de p\r, dar în ciuda lipsei detaliilor biografice
ale protagonistei, v\ asigur de veridicitatea ei.

Captain Blush & Blush Girl

Nici nu [tiu cum s\ încep. Am scris deja
o mie de fraze introductive, dar le-am [ters pe
toate. Pentru c\ sunt nesigur pe mine [i m\
ru[inez din aproape orice. Da, sunt Captain Blush
(C\pitanul Ro[ea]\), cel mai timid supererou.
Poate v\ întreba]i ce naiba caut\ unul ca mine,
cu atâtea frici [i nesiguran]e, în tagma eroilor?

Unu la mân\: nu sunt singurul. Exist\ mul]i
al]ii ale c\ror superputeri nu sunt deloc super. Captain

Obvious, de pild\. Nu [tie s\ fac\ altceva decât s\
înt\reasc\ o eviden]\. Nici m\car nu are haz. Weekend
Man. Doar clipe[te [i weekendul trece în câteva secunde.
Ce s\ mai zic de Zeitgeist? Ce utilitate are cineva care
vomit\ acid? Da, recunosc, î]i poate asigura o
evadare facil\ de oriunde, atâta vreme cât nu te deranjeaz\
s\-l prive[ti un sfert de or\ cum î[i vars\ ma]ele.

Doi la mân\: mi se înro[esc obrajii atât
de pronun]at, încât mul]i îmi confund\ ru[inea
cu furia [i o iau la s\n\toasa înainte s\-mi tr\dez
sl\biciunea. Îmi port ro[ea]a ca pe un fel de
camuflaj, la fel cum pe[tii-balon se umfl\ pentru
a-[i intimida pr\d\torii [i reptilele î[i dubleaz\
volumul corporal pentru a p\rea mai amenin]\toare.
Totu-i o chestiune de atitudine.

V\ vine s\ crede]i sau nu, am întâlnit pe
cineva care ro[e[te mai tare ca mine. Complimentele
o dau gata! Nu m\ refer la aburelile de doi bani
la care pun botul toate pi]ipoancele cu mai pu]ine

clase absolvite decât zile în s\pt\mân\. Nu, vorbim
de o cu totul alt\ categorie, genul acela de
femei care te las\ masc\ prin farmecul lor [i tu,
ca s\ nu te tope[ti sub t\lpile lor, sco]i ce ai mai
bun din tine ca s\ le faci pe ele s\ ro[easc\ primele.

Pe legea mea, ceva cu totul nep\mântean
se ascunde în obrajii ei îmbujora]i. C\l\toriile astrale
devin simple plimb\ri în parc dac\ sunt rela]ionate
cu efectele îmbujor\rii ei. Fiind o priveli[te de care
nu m\ mai s\turam, scorneam f\r\-ncetare complimente
care s\-i ]in\ paloarea departe de obraji. 

Se în]elege de la sine c\ dup\ o vreme am
început s\ form\m o echip\. Criteriile mele de
recrutare erau stricte, dar simple: s\ ai mintea
de copil [i inima dezl\n]uit\. Se încadra perfect.
A[adar, Captain Blush v\ prezint\ cu mândrie
noul membru al echipei sale: Blush Girl!

În doi, men]inerea ordinii publice [i
combaterea criminalit\]ii au devenit floare la
ureche. Jafurile bancare erau mai mult un exerci]iu
personal de ve[nic\ reîmprosp\tare a complimentelor.
Nu trebuia decât s\ i le [optesc lui Blush Girl la
ureche pentru ca jefuitorii s\-i confunde îmbujorarea
cu furia dezl\n]uit\ [i s\ o ia la s\n\toasa.

Via]a de supererou poate fi uneori amuzant\.
Din acest motiv am [i ales s\ v\ dezv\lui originile
universului Blush. Am o singur\ rug\minte, s\
p\stra]i povestea secret\, nu cumva s\ afle Blush
Girl c\ am scris-o. Inten]ionez s\-i fac o surpriz\
[i s\ i-o prezint personal, n-a[ putea sc\pa pentru
nimic în lume ocazia s\ o v\d înro[indu-se.

burlesque

Uneori via]a e o simpl\ manifestare a
spiritului burlesc. Mai ales atunci când ai senza]ia
c\ burlescul e prezent în absolut tot ce te înconjoar\.
Din cauza mea, un prieten a devenit un caz clinic
de burlescofobie. Totul a pornit de la un film
francez pe care i l-am recomandat [i pe care el,
în complexul [i imprevizibilul s\u proces neuronal,
l-a catalogat drept burlesc.

Am rev\zut filmul de multe ori [i am râs pe
s\turate de fiecare dat\, îns\ niciodat\ nu mi-a
trecut prin minte c\ ar avea ceva burlesc. Ideea
la care vreau s\ ajung e c\ tot ceea ce i-am recomandat
din acel moment înainte, a expediat ca fiind
prea burlesc pentru gustul lui. Filme, c\r]i, muzici,
femei. Ultima categorie m-a contrariat cel mai
mult, l-am întrebat ce defini]ie ar da el femeilor
burle[ti? Mi-a r\spuns sec [i simplu c\ [tiu eu mai
bine decât el, de vreme ce i le-am recomandat.

Cu timpul, rela]ia noastr\ s-a r\cit, de
vreme ce orice scoteam pe gur\ i se p\rea burlesc.
Am încercat s\ abordez subiecte de discu]ie
foarte sobre [i grave, cum ar fi calamit\]ile
naturale, mor]ile celebrit\]ilor, literatura
holocaustului [i a gulagului. Degeaba, prea
burle[ti! Pân\ [i moartea pisicii mele i s-a p\rut
scandalos de burlesc\.

Între noi s-a iscat o t\cere burlesc\, urmat\
de o pauz\ de câteva luni burle[ti. E nevoie s\
ac]ionez în mare grab\ dac\ nu vreau s\ burlesc
prietenia cu totul. Nu o s\ fie prea entuziasmat,
dar mi-am f\cut curajul necesar unei vizite
surpriz\. Nu s-a bucurat prea mult s\ m\ vad\.
I-am întins sticla de vin ca pe un tratat de pace.
A analizat eticheta [i a spus f\r\ s\ m\ priveasc\:

– Ai ales Beciul domnesc pentru c\ rimeaz\
cu burlesc?

Am r\mas cu gura c\scat\ s\ constat cum
cel mai inocent gest [i cea mai prietenoas\ inten]ie
s-au întors ca un bumerang (sau burlescrang)
împotriva mea. Am urcat sc\rile în urma lui, de[i
intui]ia m\ îndemna s\ fac stânga-mprejur.
Fiecare pas pe care îl f\cea era o liter\ imprimat\
cu metal încins pe creierul meu. B, U, R, trei pa[i
pân\ la cap\tul sc\rilor. L, E, S, C, patru pa[i
pân\ în buc\t\rie.

{tiam c\ va dura un an pân\ vom termina
sticla, dar nu va fi un an pl\cut pentru niciunul
dintre noi. L-am îndemnat s\ caute dou\ pahare
în timp ce desfac sticla, în ideea de a scurta chinul.
Eram în luna februarie [i vinul din sticl\ era
neatins. Va trebui s\ g\sesc un proces prin care
s\ accelerez scurgerea timpului. Am v\rsat
jum\tate din sticl\ în chiuvet\, debarasându-
m\ astfel de vreo [ase luni.

Ne mai r\mânea jum\tate de an pentru a
ne încheia socotelile cu sticla, plus înc\ o lun\ pân\
g\se[te paharele. Am aruncat o privire plictisit\
co[ului de gunoi din buc\t\rie. Am încercat s\
ghicesc, din aspectul ambalajelor [i resturilor,
cu ce s-a hr\nit în tot timpul cât nu am ]inut leg\tura.
Nu am reu[it s\-mi fac nicio idee.

Abia prin august am început s\ sorbim
din pahare, dar am recuperat timpul pierdut
înainte s\ se împlineasc\ anul. Chiar dac\ n-am
savurat vinul cu pl\cerea de alt\dat\, sincronizarea
de b\utori ne-a r\mas cam aceea[i. Fiind în prag
de an nou, am consultat calendarul chinezesc.
Anun]a compatibilitate între zodiile noastre.
Calendarul burlesc, oare, ce avea de spus în
aceast\ privin]\?

Când am plecat, i-am spus „Mul]umesc
pentru companie“, iar el mi-a r\spuns „Cu pl\cere“.
Mi-am dat seama c\ vocea lui r\suna înfundat
fiindc\ a închis u[a înainte s\ mai a[tepte salutul
meu de desp\r]ire. Dac\ ar fi s\ existe un antierou
a c\rui unic\ putere este aceea de a-[i b\ga nasul
în treburile altora [i destr\ma prieteniile, atunci
numele lui ar fi, cu siguran]\, Burlesque. 

(Din volumul Superman vs Salinger 
în curs de apari]ie la Editura Paralela 45)
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a[adar, marele derby FCSB – CFR Cluj s-a încheiat din
nou cu o remiz\. A patra din tot atâtea confrunt\ri
directe, [i tot cu 1-1, dup\ ce, ca de fiecare dat\, clujenii

au deschis scorul, iar steli[tii au egalat in extremis! Meciul de
duminica trecut\ a umplut tribunele de pe Arena Na]ional\, dar
spectacolul în sine, marcat de crisparea combatantelor, a fost
departe de a[tept\ri. B\ie]ii lui Dan Petrescu aveau nevoie de
victorie, ca s\ mai p\streze [anse la titlu, în timp ce steli[tii
lui Dic\ se puteau mul]umi [i cu un egal. În consecin]\, clujenii
s-au aglomerat în propriul teren, mizând pe cartea contraatacului,
în timp ce steli[tii s-au mi[cat greu [i n-au reu[it nimic semnificativ
în h\]i[ul ap\r\rii adverse. Prima repriz\ a fost deci decep]ionant\,
încheindu-se cu un scor alb, care promitea s\ r\mân\ neschimbat
pân\ la final. 

La pauz\, m\ gândeam la [tirile care circulaser\ înaintea
derbyului, anun]ând c\ „ga[ca de la Cluj“ va face totul pentru a
învinge la Bucure[ti, cu trimiteri la sfor\riile puse pe seama tandemului
R\zvan Burleanu – Vasile Dâncu, în alegerile de la FRF. Noutatea
picant\ e c\ jalnicul reales în fruntea federa]iei se preg\te[te [i
pentru propria nunt\, la care na[ul mare ar urma s\ fie exact
„strategul“ clujean, pl\tit rege[te [i îndelung de finul de la federa]ie,
din banii FRF, desigur. Încreng\tura din ora[ul de pe Some[ e
îns\ mult mai mare, dac\ v\ reaminti]i [i celelalte conexiuni federale
parafate de Burleanu cu entit\]i din Cluj, ca s\ ajungem [i la
finan]atorul din umbr\ al CFR-ului, Nelu]u Varga, poreclit de pres\
„Patronul fantom\“. Acesta a scos clubul din insolven]\, achitând
5.000.000 de euro, tot el l-a concediat pe Miriu]\, dup\ ce reu[ise
s\ califice echipa în play-off, [i l-a adus apoi pe Dan Petrescu plus
câ]iva juc\tori pl\ti]i cu lefuri exagerat de mari, ultima ]eap\
luat\ fiind cea cu gol\na[ul bucure[tean Ioni]\. Bomba abia urmeaz\
îns\, pentru c\ s-a aflat, chiar în preajma derby-ului, c\ Nelu]u Varga
e parte din faimosul dosar al mo[iei Sturza, de la Bac\u, cu un
prejudiciu estimat de procurori la… 300 milioane de euro!

Aoleu, despre Bac\u e vorba, adic\ ora[ul de ba[tin\ al lui
R\zvan Burleanu, iar la mijloc e doar o stranie coinciden]\, cu dosarul
în care mai sunt implica]i [i b\c\uanul Hrebenciuc, [i fostul ministru
Chiuariu?! Poate fi o pur\ întâmplare, dar nu încape îndoial\ c\
Nelu]u Varga, finan]atorul CFR-ului, are motive temeinice s\
vrea câ[tigarea campionatului, de[i între cât a investit el [i cât a
b\gat Becali în FCSB, e limpede c\ balan]a ([i titlul) înclin\ spre
credinciosul din Pipera. Care [i-a f\cut trei cruci mari [i a recunoscut
public: „Am avut emo]ii mari pân\ a marcat CFR, apoi am spus c\
asta e. Dup\ aceea, m-am rugat la Maica Domnului s\ ob]inem
m\car un egal. Am zis c\ poate nu merit, dar Maica Domnului
mi-a dat egalul. Un gol care face cât un campionat! Avem ca avantaje
meciul direct cu ei [i golaverajul“, a declarat Gigi Becali.

Totul se va decide îns\ în ultimele trei etape, în care rivalitatea
dintre steli[ti [i clujeni va fi arbitrat\ de...U Craiova, care urc\ pe
Some[ pentru meciul cu CFR, pentru a primi apoi vizita steli[tilor,
în jocul decisiv din B\nie. A[adar, program mai greu pentru Dic\
[i ai s\i, cu dou\ partide în deplasare [i una singur\ acas\, în vreme
ce Dan Petrescu are avantajul celor dou\ etape din ultimele trei
pe propriul teren. Plus ochiul protector al tandemului na[-fin,
care vegheaz\ din spate. Dar cum orice na[ î[i are na[ul, m\ încumet
s\ sper c\ titlul va fi al steli[tilor, cu o echip\ infinit mai
valoroas\!   
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un critic introspectiv

Dan Cristea se afl\ situat în continuitatea criticii noastre
interbelice, al c\rei viguros filon n-a putut fi deturnat nici de
injonc]iunile ideologice, nici de abstragerea teoretizant\ a
metodelor. Ilustrat\ de acel tip de critici care, conform lui
E. Lovinescu, „nu sunt esteticieni, adic\ teoreticieni, ci arti[ti
ei în[i[i prin facultatea intui]iei, prin sensibilitate [i prin darul
expresiei artistice“. L-am citit cu bucurie pe autorul
Arcadiei imaginare pentru comentariile d-sale la poezie, înc\
de la finele anilor 1960. În acel moment al revenirii, atît cît
era posibil, la normalitate a con[tiin]ei literare, tîn\rul
critic obi[nuia a r\spunde cu special\ comprehensiune la
provoc\rile textului liric, a riposta imaginii prin imagine. Un
joc al fulguran]elor sensibilit\]ii dezv\luind o poten]ialitate
a crea]iei poetice îl recomanda din capul locului pentru exegeza
poeziei în condi]ia „gratuit\]ii“ acesteia. S\ fie vorba de un
poet refulat? Nu întîmpl\tor Dan Cristea a perseverat
într-o critic\ de întîmpinare „aristocrat\“, închinat\ îndeob[te
produc]iilor poetice [i celor confesive. Observa]iile d-sale

palpeaz\ preferen]ial st\rile emo]ionale în care plute[te textul, mediul moral din
care-[i absoarbe imanen]a: „Spirit subtil [i cultivat, agreînd umorul, jocurile
inteligen]ei [i chiar jocurile de cuvinte (s\ not\m repede, în aceast\ privin]\,
numai [i titlurile ultimelor dou\ volume originale), Ioan Moldovan se dovede[te
din ce în ce mai mult un poet remarcabil al sentimentului de oboseal\, de plictis,
de insatisfac]ie [i declin, de iritare [i dezgust fa]\ de via]\. E ceea ce latinii (un
Plinius cel B\trîn, de pild\) numeau taedium vitae sau taedium vivendi“. Sunt
sesizate vibra]iile cele mai fine ale lirismului, ceea ce „nu are consisten]\, contur
precis, realitate palpabil\“, „inaudibilul“. Cu toate c\ „în ciuda vagului care plute[te
peste lucruri, versul ne transmite ceva uimitor: «toate cînt\resc greu în inim\».
Cu alte cuvinte, „în\untrul fiin]ei receptarea e hipersensibil\, conectat\ la cele
mai slabe, mai umile semnale venite din afar\“ (e vorba de produc]ia lui Eugen
Suciu). La fel nu-i scap\ lui Dan Cristea preaposibilul resort mai dinadîncuri al
poeziei care e aspira]ia unei eliber\ri nelimitate a spiritului: „volumul de debut
al lui Aurel Pantea, dincolo de cîteva tonuri polemice, pune în scen\ o confruntare
între naturalitate [i reflexivitate, între omul vitalit\]ii primare [i poetul în devenire.
(…) Excesul pus în descrip]ia preaplinului terestru ori a infernului subteranelor
corporale reprezint\, la Pantea, [i o form\ de exorcism, de eliberare“. Nu o dat\
o atare tendin]\ eliberatoare ia înf\]i[area acut\ a unei dezordini, a unei deregl\ri
la confiniile aparentului caz patologic: „Autorul C\r]ii de iarn\ nu ezit\ s\ invoce
chiar vecin\tatea  nebuniei la masa de lucru“. Îns\ criticul nu ezit\ a-[i notifica
[i rezervele, cu atît, putem prezuma, mai accentuate cu cît ele se ivesc pe fundalul
unei dispozi]ii empatice. Despre Ofelia Prodan, care ar fi autoarea uneia „dintre
cele mai întunecate [i mai dramatice c\r]i de poezie din peisajul actual“, se impun
unele întreb\ri: „Cum poate, de pild\, poezia care nu e art\ [i psihologie, psihanaliz\
[i cu atît mai pu]in anatomie, s\ trateze despre lucruri greu de spus în
cuvintele ei?“. Nici Mircea C\rt\rescu nu e scutit de un amendament cu franche]e
exprimat al îmbel[ugatei d-sale presta]ii, în leg\tur\ cu volumul intitulat Jocurile
mecanice: „Exist\ un exces de limbaj care deruteaz\, c\ci  ideile poetice se
pierd ori se atenueaz\ pe drum“. Am putea men]iona [i contrarietatea lui Dan
Cristea la abuzul unui concept în vog\, pe de o parte aparent cuprinz\tor pîn\
la impresia de exhaustiv, pe de alta indicînd impasul unei finalit\]i (s-a emis în
siajul s\u [i un termen precum… transmetapostmodernism!): „Personal, am mari
rezerve în ce prive[te existen]a unui postmodernism românesc unitar ([i nu
numai românesc), admi]înd, în unele împrejur\ri [i în unele crea]ii, doar
manifestarea unor tr\s\turi sau a unor tendin]e postmoderne“. Din atari exemple
putem schi]a un poet al criticului. D-sa e un introspectiv care-[i înf\]i[eaz\
autoanaliza a[a-zicînd prin delega]ie, comentînd textele afine c\rora le induce
verosimila-i expresie de sine. Sociabilitatea omului, bonomia ce-o afi[eaz\ s-ar
putea s\ reprezinte o compensa]ie a unei naturi melancolice, aflate mereu în
ad\starea scrierilor care s-o reflecte. Altminteri se complace într-o izolare fie [i
relativ\, cu iz patriarhal: „Locuiesc, cam de prin anul 2000, printr-o întîmplare
fericit\, la Snagov. Întrebuin]ez singularul [i nu pluralul, cum s-ar cuveni, pentru
c\ rîndurile de fa]\ sunt [i despre locul eului care scrie. Locuiesc, a[adar, pe o
strad\, fost\ uli]\ cotind printre tarlale cultivate odinioar\ cu porumb, pe care
se afl\ casele celor doi fra]i scriitori, Radu Tudoran [i Geo Bogza. Am amintiri
inubliabile despre amîndoi, considerîndu-i, deopotriv\, mari autori, ast\zi
stau în casele lor prieteni apropia]i. Mai nou, s-a mutat lîng\ mine, chiar peste
gard, poetul Eugen Suciu. St\m mult de vorb\, despre vr\bii [i co]ofene,
despre cîini [i pisici“. Aprecierea tandr\ a unor mesaje literare pe aceea[i lungime
de und\ cu cea a eului propriu îl confirm\ pe acest iubitor de intimitate, care
ocole[te disputele ce l-ar crispa, polemicile flamboaiante. Prefer\ a-[i emite
insatisfac]iile pe un ton cump\nit, de civilitate. Nu e cu neputin]\ s\ aib\ nostalgii,
decep]ii, aprehensiuni contravenind solu]iei pacifice, dar aceasta predomin\.
La suprafa]\, o discre]ie ce nu se dezminte, sugerînd sapien]a de sorginte, am
zice, oriental\ a criticului reprezentativ, trecut prin Occident, care este Dan
Cristea. 

Dan Cristea:
Cronicile de la
Snagov ,  Ed.
C a r t e a
Româneasc\,
2017, 232 p. 
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c â[tig\tor al Premiului Palme d’Or al Festivalului de la Cannes
(nominalizat, iat\, [i la Oscar), filmul The Square al regizorului
suedez Ruben Östlund nu e propriu-zis „o pelicul\ despre

lumea artei“, cum s-a scris în presa noastr\, ci mai curând o satir\ la adresa
societ\]ii contemporane. Adev\rat, privit\ prin lentilele artei. 

Curatorul (func]ie-cheie în lumea artei de azi) unui muzeu de art\
contemporan\ este preocupat de promovarea unui nou proiect: o instala]ie
(tehnica preferat\ a artistului contemporan) care reprezint\ – în ideea artei
conceptuale – un p\trat-bordur\, delimitând un spa]iu „al încrederii [i siguran]ei“.
Dar dincolo de acest perimetru ([i dincolo de perimetrul muzeului/ al artei)
lumea e mult mai crud\, mai… nestructurat\ [i mai necru]\toare. Chiar în
contextul preg\tirii expozi]iei cineva îi sustrage curatorului portmoneul cu bani
[i acte, declan[ând conflicte imprevizibile (mai grave decât pierderea actelor). 

Agresivitatea lumii e surprins\ [i în alte scene, inclusiv în una modelat\:
un „performance“ (sau exerci]iu happening) implic\ un joc ciudat al unui
om-maimu]\, testând pân\ unde merge toleran]a oamenilor din înalta societate
(în timpul banchetului organizat cu prilejul vernisajului, „omul-maimu]\“ îi
atac\ intermitent pe cei care î[i manifest\ cumva frica, dar îi las\ în pace pe
cei care se resemneaz\ ori sunt indiferen]i). O parabol\ – cam for]at\, cam
artificial\ [i cam didacticist\, de[i mai mul]i critici au aplaudat tocmai acest
episod din film – a unei Europe tolerând agresivitatea de dragul unei p\ci cu
orice pre] (unul dintre filmele anterioare ale aceluia[i regizor, Jocul/ Play, relata
istoria unor copii suedezi, obi[nui]i cu încrederea [i toleran]a, f\r\ imunitate
la agresivitate, care, nimerind în compania unor adolescen]i afroamericani,
din „mediile vulnerabile“, sunt teroriza]i [i jefui]i). O versiune soft a parabolei
despre toleran]\ e conferin]a de pres\ în care un bolnav psihic o agreseaz\ verbal
pe jurnalista-moderatoare, dar nu este penalizat sau expulzat din sal\ din ra]iuni
fals umaniste.

Unii critici, ziceam – pornind, bineîn]eles, de la meseria protagonistului
– sunt tenta]i s\ vad\ aici ([i) o satir\ la adresa artei contemporane (sau la adresa
snobilor). De ar fi a[a, atunci filmul însu[i (ca justi]iarul din Colonia penitenciar\
a lui Kafka) ar nimeri sub ghilotina acestei critici.

***S-ar p\rea – precum se întâmpl\ în rela]ia dintre epocile istorice cu acela[i
nume – c\ arta contemporan\ e (doar) cea care „vine“ dup\ arta modern\ sau
chiar e o extensiune temporal\ a acesteia. Dar singurul lucru care le leag\
pare a fi, într-adev\r, (doar) consecutivitatea lor cronologic\, leg\tura i-mediat\.
Doar c\ e o „succesiune“ conven]ional\, capricioas\, cu mi[c\ri de suveic\, de
du-te – vino.

Michel Duchamp, precursorul recunoscut, cel care a deschis trapa
spre h\ul artei contemporane, primul care a expus într-o galerie „obiectul
gata confec]ionat“ (ready-made) [i care a ini]iat mi[carea Pop-Art, era [i un

remarcabil artist al modernismului radical. Nud-ul lui coborând o scar\
(Nu descendant une escalier n° 2), azi prezentat\ ca model, era perfect

încadrat\ în cubo-futurism. Lucrarea intitulat\ L.H.O.O.Q. (cunoscut\
mai curând ca „Mona Lisa cu must\]i“) e o parafraz\ dadaist\. Pe când
„Roata de biciclet\“ (Roue de bicyclette) este deja o prim\ „instala]ie“ ready-
made, o mostr\ de art\ „contemporan\“. Ca [i celebra lui „Fântân\“,

desigur.
În realitate, nu a existat niciodat\ o exact\ succesiune, procesul

suportând mereu dilat\ri, comprim\ri [i inter-permut\ri), dar am putea
developa carcasa unei construc]ii, ce ar include avangarda [i arta modern\,
urmat\ de cea postmodern\ [i de cea „contemporan\“. Diseminând, pe acest
construct desf\[urat, am putea s\ preciz\m: primele trei se adun\ cumva ca
faze ale modernismului (vezi [i segmentarea lor în Cinci fe]e ale modernit\]ii
a lui Matei C\linescu), pe când ultima înseamn\ deja „altceva“. 

„Contemporan\“ ar putea s\ însemne [i „[deocamdat\] f\r\ nume“.
Adic\ f\r\ un generic sau umbrel\ conceptual\, or mi[c\ri [i direc]ii artistice
în arta contemporan\ putem enumera câteva duzini bune, începând de la
arta conceptual\, arta cinetic\ sau happeningurile [i artele performative –
performance artale anilor 1950 – 1960 [i terminând cu cele de dup\ 2000. Unele
dintre ele, în compara]ie cu modernismul (occidental) [i postmodernismul
multicultural, vin cu formule care transgreseaz\ limitele spa]iale [i temporale
(nu multiplic\, ci anuleaz\ centrele). A[a e Altermodern-ul, un cuvânt-valiz\,
care propune o paradigm\ construit\ pe heterocronie (modificarea vitezei de
dezvoltare a organismului comparativ cu al str\mo[ilor). Arta urban\ ignor\
spa]iile/ ramele muzeelor, ie[ind în strad\. O extensiune a artei conceptuale
propune Idea Art, iar o alt\ extensiune reabiliteaz\ un cuvânt-paria: „Mi[carea
Kitsch“ (Kitsch Movement) – aici se impune re-lectura c\r]ii lui Matei C\linescu,
deoarece, prin ata[amentul la arta de mas\, la Pop Art, la eclectism [i „casnic“
(nu doar la exagerare, inadecvare, „prost gust“ [i „nepotrivire estetic\“), no]iunea
de Kitsch e mai curând din aria artei contemporane. 

Instala]iile complexe din anii 70 sunt contopire cu mediul, ca Environmental
Art, sau construite cu mijloace minimale, chiar s\race, precum celebra deja Arte
povera. Unele mi[c\ri [i stiluri din aceste decenii sintetizeaz\ tr\s\turi ale
curentelor anterioare (expresionismul abstracte cel mai cunoscut în acest sens,
dar acesta se produce pe spa]iile delimitate de rama tabloului, dac\ nu consider\m
element al acestuia sesiunile de performanceale lui Jackson Pollock, picurându-[i
pânzele a[ternute orizontal pe podea), altele vin ca replici sau intr\ în dialog,
uneori mai [i creând confuzii. De exemplu, hyperrealismul, o no]iune a
anilor 1990 poate fi citit(\) ca o tendin]\ absolut nou\ (în ideea de „simulacru“
a lui Baudrillard), dar poate fi în]eles [i ca sinonim al „realismului fotografic“
din arta plastic\ a anilor 1950-1960 (numit [i „hiperrealism“).

***F\r\ a fi neap\rat ([i) o satir\ la adresa artei contemporane, precum
în]eleg unii cronicari, filmul lui Östlund ne ofer\ prilejul unor întreb\ri în
leg\tura cu dihotomia arta modern\ versus arta contemporan\. Atunci când
jurnalista îl întreab\ pe protagonist despre postarea pe site-ul muzeului a
unei discu]ii, aparent absurde, despre „art\-neart\“, „expozi]ie-neexpozi]ie“
etc., tocmai intr\m pe terenul tensiunilor provocate de ruptura dintre arta
modern\ [i cea numit\ „contemporan\“ (falia mult mai mare decât cea care
desparte arta modern\ de arta academic\ sau arta modern\ de replica ei
postmodern\). Ca s\ simplifice explica]ia, curatorul expozi]iei întreab\: dac\

el va a[eza po[eta jurnalistei pe un postament în sala de expozi]ii, va deveni
aceasta exponat? Va deveni oper\ de art\? 

Algoritmul interogativ al demonstra]iei ar putea continua (pentru „exper]ii“
care au zâmbit ironic-dispre]uitor). Dac\ vom picta aceast\ po[et\ (sau o vom
fotografia) [i o vom pune în ram\, atârnând-o în aceea[i sal\ de expozi]ie, va
deveni ea automat obiect de art\? Iar dac\ aceast\ pictur\ sau fotografie o va face
un maestru recunoscut, va deveni ea oper\ de art\ doar gra]ie numelui artistului?
De cine/ de ce va depinde? de sala unde se expune? de expertul care a acceptat
plasarea în spa]iul expozi]ional? de ram\, care define[te genul obiectului: „tablou“?
de notorietatea autorului? Dar dac\ cel care aduce acest obiect „real“ în sala de
expozi]ii s-ar numi Michel Duchamp [i t\bli]a de sub tablou ar avea inscrip]ia
„Cutia Pandorei“ sau „Pe[tera lui Aladin“? 

Din p\cate, jurnalista nu a mai insistat [i a încheiat interviul dup\
r\spunsul la prima întrebare (cea privind notele de pe site-ul muzeului).
Astfel încât, privit dintr-un anume unghi, filmul ar fi [i o parodie la felul jurnali[tilor
de a comenta evenimentele pe care nu le pricep (asta se vede mai ales din
conferin]a de pres\ convocat\ dup\ emiterea unui scandalos clip
promo]ional al expozi]iei).

Dar, ziceam, filmul poate deschide o discu]ie despre distinc]ia dintre
arta modern\ [i cea contemporan\, pe criterii stilistice, tipologice, nu cronologice.

Prin plasarea direct\ în social, un criteriu ar fi masificarea (în raport cu elitismul
fenomenului artistic modern [i modernist). Iar cel mai bine ar putea explica
fenomenul rupturii dintre aceste dou\ faze ale artei zilelor noastre nu atât
defini]iile (sau o list\ de lucr\ri), cât reac]ia lumii. Oamenii inocen]i estetic se
revolt\ azi (cu un fel de candoare cumplit\) de unele forme de expresie ale
artei „contemporane“. Dar s\ ne amintim: care a fost cea mai mare nedumerire
a acestora în leg\tur\ cu arta modern\ (în toate ipostazele ei)? Ruperea de
realitate! Experimentalismul excesiv, estetizarea abuziv\, „arta pentru art\“.
{i dac\ natura privit\ cu dioptriile fumurii ale impresionismului înc\ era
acceptat\, atunci cubismul, suprarealismul sau (mai ales!) arta nonfigurativ\
prezentau deja mofturi artistice, rupte de „real“. 

Pe când arta contemporan\, în variile ei forme de manifestare, re-aduce
în scen\ chiar realitatea. Realitatea banal\. Nu o copiaz\ fidel (a fost [i asta, la
faza „realismului fotografic“), ci o aduce în s\lile de expozi]ii, de spectacole [i
în muzee. Nu imaginea vreunui obiect (d.e., o geant\ de gospodin\ pictat\
expresiv sau fotorealist), ci geanta îns\[i, plasat\ în muzeu, lipindu-i-se eticheta
„Geant\“, devine obiect muzeistic, obiect de art\ (am v\zut la Muzeul de Art\
Modern\ [i Contemporan\ din Saint-Etienne o enorm\ barc\ instalat\ în
mijlocul s\lii de expozi]ii, simbolizând o Arca lui Noe post-postmodern\,
plin\ vârf cu gen]i dungate în ro[u-albastru, din cele folosite de vânz\torii
pie]elor noastre – sic! – obiect exponen]ial al emigran]ilor). {i tocmai aici
lumii îi sare ]and\ra: Da’ unde-i arta? 

Aici e mult (de[i simplu) de explicat, dar a]i remarcat deja diferen]a
esen]ial\: arta modern\ estetizeaz\, sacralizeaz\ artistic lumea (fie [i în formulele
radicale [i contestatare ale avangardei), o cuprinde într-o religie pentru ini]ia]i,
pe când arta contemporan\ coboar\ de pe soclu [i re-umanizeaz\ (în felul ei)
esteticul. Cât de bine reu[e[te, cât de mult impresioneaz\ – e o alt\ poveste.
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retragerile

(Poemul ssimfonic 55)
*

Valurile se desfac din piatr\ [i m\ cuprind în ele. Alc\tuiesc o privire din
mu]enia lor. Gândesc la via]a ta [i a mea, care s-a ferecat în secunde, ori poate
în clipe, ori poate în nimic. Sau poate într-un schiptru de cenu[\. Într-un cub
fosforescent de la o alt\ piramid\. Cerneala unei cet\]i pr\bu[ite...

*
Vorbesc doar despre partituri de piatr\. Acolo st\m la priveghiul semnelor.

Lucr\m la noroc împu]inându-ne mereu. Sunt de fapt lespezi de lavand\. Azi
ne l\s\m în p\r\sirea ierbii. Pentru a fi p\scu]i de cai [i de zimbri. Pân\ acum
am dormit pe un portativ de a[tri. 

Cine vine [i mereu pleac\ din noi?
Un rebel care îns\mân]eaz\ apa. Un cub muzical. Poate chiar o

secund\ care a ruginit în tezaurul p\mântului. Cine mai [tie?
*

Nimeni nu î[i mai poart\ verticala pe umeri. Îngerul fotograf plânge
peste noi. Imperfect de trist. Într-un gând euclidian. Astfel eu [tiu c\ exist.
Pas\re într-o vedenie de nor. Ori un munte crescând dintr-o s\mân]\, de iarb\.
Exist\ o lumin\ care nu se vede aici, o armonie invizibil\ în care m-am împietrit. 

Ori pas\rea n\scut\ dintr-o vedenie de nor.
Poate s\ fie flac\ra un pisc de om ?
Acolo, departe, în nem\surare.
Doar lumina mai cânt\ acolo. Oasele mele au înc\run]it-o [i pe ea doar

cu singur\tate. Pentru c\ este îndur\toare [i se stinge în candela trupului. Lin\
din mine coboar\ atunci din ceruri o rug\ciune nemairugat\ niciodat\. 

Lin\ curge ea în mine cum preamirositoarele flori ale milei. 
Dac\ eu nu sunt cel ce sunt, dac\ El nu este cel care este, c\l\tor sunt,

într-o alt\ poveste.
*

Desigur, doar cu un cub nu pot alc\tui o simfonie de sfere. Nici m\car
vibra]ia piramidei. Pentru c\ în el, cre[te nisipul din care se întinde pustia.
Doar înluntrul cubului, pentru c\ în afara lui totul nu este decât o bezn\. Dincolo
de care femeia nu mai are prunc. Eu ar bezna aceea pentru ea. Eu ar bezna
beznelor pentru a se ivi acolo sîmburele luminii. Lumina de la foc a daimonionului. 

Ea nu mai are prunc. Fiindc\ ea s-a îmbr\]i[at cu frigul neantului, cu
lanurile acestuia. Ori de câte ori se preschimb\ f\ptura ei în f\ptura mea, eu
plâng pentru motivul acesta. Ori desenez constela]ii pe lacrima zeului care
cutremur\ lumile. Cele mai îndep\rtate lumi, unele v\zute, altele nev\zute. 

Apa se scrie în cub cu note [i partituri. Ori cu spaim\. Aceasta nu
curge. Locuie[te într-un spa]iu încremenit. Tot în interiorul cubului. Un fum
am\rui o înconjoar\ pe ea. Dar, Lumina de la foc a daimonionului o
str\punge. Ea se al\pteaz\ de la sânul femeii care nu mai are prunc. Fiindc\
ea s-a îmbr\]i[at cu frigul neantului, cu lanurile acestuia.

Am dezlegare de la Domnul, ca s\ v\ m\rturisesc vou\, toate acestea...

(Poemul ssimfonic 77 ))
*

Vine pas\rea cu ghiara ei de piatr\. Cubul are o radia]ie simfonic\, sfere
de sunete zac înl\untrul s\u. Eu nu sunt decât dirijorul acrobat, un fum violet
din care se nasc vremurile c\l\torind, c\l\torindu-ne pre noi [i nu pre al]ii.

Eu sunt nedumerit [i nemaipomenit de singur. P\n\ când devin patria
mea f\r\ de hotare. Dar tot înluntrul cubului. Poate chiar în sfera ascuns\ în cub.

Voi intra invulnerabil în moarte, a[a cum sunt [i nicidecum în moartea
altcuiva. 

*
Gândesc la un cer neprimitor de singur. Hai s\ ridic\m corturi din hrisoave,

acolo, în gr\dina luminii, unde gr\dinarul planteaz\ cuvintele [i alc\tuie[te
trupuri pentru o alt\ via]\. Eu te-am visat prietene lâng\ masa t\cerii, parc\
erai orb, întruchipând o epopee despre mister. Un discurs despre lini[te [i despre
p\storul cel bun al popoarelor. Nespus de aproape te simte acum inima mea,
dar tot împietrit am r\mas, dar împietrit în lumin\. 

Solda]ii înc\ ne supravegheaz\ rânjind dintr-o câmpie de crizanteme.
Eu caut semne [i planete, bulg\ri de cea]\ în care dansatorii au adormit în baletul
neterminat, chiar în orchestra pr\fuit\ cu secunde. 

Mai trebuie o via]\ ca s\ pot explica nedeslu[itul. Dar, vai, numai o
dat\ o via]\ nu este îndeajuns !                                           

Mai trebuie [i o moarte în care s\-mi gândesc altfel de trup. Poate un
arbore de b\rbat [i o trestie de femeie care s\ se îns\mân]eze în p\mânt ori în
broderia t\cerii, pân\ când nu se coaguleaz\ lumina pe copitele mânjilor la o
r\spântie de verbe. 

*
Gândesc la un cer neprimitor de singur. Bâtrânul zeu car\ întunericul,

iar atunci cad rug\ciuni de r\[in\ din toate icoanele. Cum ni[te pic\turi de
sânge peste pelerinii de la marginea pustiei, chiar acum, în amurg.  

Nimic nu este mai frumos ca trista ei înf\]i[are. A pustiei. {i aceasta
nu vine de la cub, ci de la nisipul p\r\sit în cub.                                

{i pe cubul acesta se va întemeia piramida.
Piatr\ te vei numi de acum [i temelie... 
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***Într-un interviu pentru „Nouvel Observateur“, sociologul francez

Nathalie Heinich, autoarea c\r]ii Le Paradigme de l’art contemporain,
explica aceast\ diferen]\ în felul urm\tor : „Arta modern\ se construie[te
pe transgresarea regulilor figura]iei clasice (impresionismul, cubismul,
suprarealismul). Arta contemporan\ transgreseaz\ îns\[i no]iunea de oper\
de art\ în felul în care ea este comun acceptat\. De exemplu, opera nu va
mai fi f\cut\ de mâna artistului, ci fabricat\ de ter]e persoane (în filmul
nostru, ca un laitmotiv al introducerii în tem\, instala]ia numit\ The Square
e construit\ de me[terii-pietrari, nu de artist – n.m., mvc). Actul artistic
nu mai rezid\ în fabricarea obiectului, ci în conceptul s\u, în discursul care
îl asist\, în reac]ia pe care o suscit\… Opera poate fi efemer\, evolutiv\,
biodegradabil\, blasfematorie, indecent\.“ Iar Marc Quinn, unul dintre
reprezentan]ii grupului Young British Artists, încercând s\ g\seasc\ un
numitor comun pentru tot grupul, în general, eclectic, spunea c\ „poate
c\ singurul lucru care ne leag\ e c\ am încercat s\ aducem în art\ realitatea“.
Remarc\m în leg\tur\ cu acest aspect o schimbare esen]ial\ a percep]iei:
ar fi mai greu de imaginat un colec]ionar de opere de art\ contemporan\,
din simplul motiv c\ obiectul artistic, fie [i expus în galeriile prestigioase,
nu mai comport\ decât o proiec]ie a ideii artistului, nefiind propriu-zis o
crea]ie direct\ a sa. 

Arta modern\ – fie [i negând tradi]ia – se situeaz\ oricum în perimetrul
esteticului (chiar [i atunci când acesta este contestat), în ramele lucr\rilor
de art\. Arta contemporan\ e plin\ de instala]ii, de performance-uri, ea iese
în spa]ii nu doar non-conven]ionale, ci [i non-estetice. P\tratul negrual lui
Malevici era o replic\ radical\, contestat\ [i azi de mul]i adep]i ai artei
academice, dar oricum o lucrare din ramele artei. Instala]ia din filmul lui
Östlund este deja un „P\trat“ al epocii contemporane, din care îns\[i no]iunea
de obiect de art\ este eludat\.

Arta modern\ [ocheaz\ (e calitatea definitorie a acesteia), pe când
pe omul contemporan (care roag\ s\ fie [ocat!) nu îl mai uime[ti cu asta.
Pentru a-l surprinde, eventual trebuie s\-l impresionezi cu lucruri obi[nuite.
Probabil de aceea arta modern\ este intensiv\, cea contemporan\ este
extensiv\, distribuit\ în spa]ii largi, ale comportamentului profan. {i, precum
exist\ un consumator de art\ modern (sau postmodern, ducând în spate
biblioteci citite, pe care nu-l iei cu mâinile goale), a[a exist\ [i
consumatori contemporani. 

Obiectul de art\ se transfigureaz\ [i în func]ie de acest vizitator al
expozi]iilor. Am v\zut în atâtea albume [i studii de art\ „Masa T\cerii“ a lui
Brâncu[i, cu toat\ armonia compozi]ional\ [i cu semantica ei profund\,
atât emo]ional-ideatic, cât [i emo]ional-estetic. Dar la Târgu Jiu (unde am
ajuns s-o privesc pe viu [i unde ar fi trebuit s\ se produc\ maxima reverberare
emo]ional-estetic\ asupra privitorului) ea este expus\ într-un mediu…
turistic. E ca un templu antic care [i-a pierdut sacralitatea [i este vizitat doar
întru satisfacerea curiozit\]ii. Poli]istul care st\ în preajma „Mesei T\cerii“
interzice un singur lucru: nimeni s\ nu se ating\ de aceast\ oper\ de art\,
s\ nu se a[eze pe scaune etc. În rest, forfota printre piesele monumentului,
fotografierea (autoportrete pe fundalul Mesei, nu fotografierea monumentului
artistic!) – toate îi fac nesesizat\ dimensiunea sacr\, semnifica]ia ei de mas\
de pomenire, de evocare. De oper\ artistic\. E imposibil s\ solici]i un singur
minut de t\cere/ reculegere, dar\mite un ceremonial…

***Ar fi absurd s\ nu accep]i arta timpului t\u. Ar fi ca [i cum tr\ie[ti în
prezent, dar te hr\ne[ti (spiritual) ca un hoitar, doar cu le[urile trecutului. Dar
asta nu înseamn\ deloc c\ tot ce este nou este [i suficient de consistent estetic.
Criticul de art\, din exeget [i emi]\tor al unor judec\]i de valoare, devine „cronicar
al evenimentelor“ (poate prea multe pentru a le în]elege vectorul [i consisten]a),
precum avertiza E.H. Gombrich (în Istoria artei, prefa]a la ultima edi]ie). 

Dar problema nu e în a diseca firul în patru pentru a afla limita dintre
un –ism[i altul, ci în a în]elege c\ nu te po]i apropia de o lucrare (mai curând:
instala]ie) contemporan\cu ochiul [i cu criteriile tradi]ionale. Arta contemporan\
a ]inut cont de experien]a celei moderne [i a celei academice, dar nu s-a
întâmplat [i invers. Între arta modern\ [i cea academic\ nu exist\ contradic]ii.
Exist\ contradic]ii doar între cea academic\ [i cea modern\. Explicarea
paradoxului o g\sisem mai demult la Noica: începându-[i demonstra]ia din
Devenirea întru fiin]\, filosoful spunea c\ „fiin]a nu contrazice devenirea“,
„în schimb, devenirea poate contrazice fiin]a“. Iar ca argument asociativ,
gânditorul invoca „revolu]ia [tiin]ific\ legat\ de relativitate: doar
mecanica lui Newton o contrazice pe cea relativist\, nu [i invers“. 

***Referitor la arta contemporan\, în siajul teoriei lui Baudrillard despre
simulacru, evolu]ia imaginii de la reprezentare la simbol (a: imaginea reflect\
o realitate profund\; b: ea ascunde [i denatureaz\ o realitate profund\; c:
ea ascunde absen]a realit\]ii profunde; d: ea nu se mai raporteaz\ la vreo
alt\ realitate decât ea, î[i este propriul simulacru pur) ne conduce inevitabil
la aceast\ nirvana: obiectul ca simulacru al obiectului (geanta expus\ în
muzeu ca [ideea de] geant\).

Consecin]a final\, produsul final al artei contemporane nu e doar
lumea din jur (în expresia ei natural\, nu în cópiile artistice), ci noi în[ine.
Produse culturale ale timpului (social!) – ale educa]iei, ale form\rii programate,
nu ale devenirii naturale (a[adar, mai mult construc]ii artificiale, dirijate,
decât obiecte maturat naturale) –, noi devenim propriile simulacre, exponate
într-o enorm\ scen\ a instala]iilor de performance-uri continue. 

Marii mae[tri ai Romei, Floren]ei [i Vene]iei n-or fi disp\rut chiar
f\r\ urme, ci s-or fi topit în arte ale masific\rii, ale podiumurilor publice,
eventual în industria modei (c\ aici italienii sunt buni, ca [i în cea a artei
culinare). {i atunci fiecare persoan\ nu mai este doar consumator al acestui
gen de art\, ci manechin, model, cuier de care mae[trii î[i aga]\ opera.
Consecutiv, fiecare individ, plecând în vacan]\, ie[ind în lume s\ vad\ marile
scene ale istoriei civiliza]iei, nu mai fotografiaz\ Coloana f\r\ de sfâr[it
ca obiect artistic, ci î[i face selfie (obiectul „delect\rii estetice“ devenind el
însu[i) având în spatele s\u Coloana Infinitului. Ca fundal.

 Mircea V. Ciobanu



t oate popoarele [i toate statele de
democra]ie popular\, în frunte cu
Uniunea Sovietic\, sunt gata s\

recunoasc\ în orice clip\ un nou stat independent
[i toate mijoacele de lupt\ prin care ele s-au rupt
de subt o asuprire na]ional\ ori economic\. La
independen]\ na]ional\ nu se poate ajunge f\r\
elanul [i virtu]ile ce izvor\sc din ideea na]ional\,
[i, în consecin]\, statele de democra]ie na]ional\
dovedesc c\ apreciaz\ în întreaga lui valoare
rolul ideii na]ionale în f\urirea independen]ei
statelor nou\. Aceasta e o constatare pentru
prezent [i pentru luptele viitoare pentru independen]a
popoarelor.

Când constat cu
u[urin]\ [i bucurie acest
adev\r, e cu neputin]\ s\ nu
ne cuprind\ o grea nedumerire
când e vorba de valoarea [i
importan]a ideii na]ionale
pentru trecut. Vrem s\ spunem:
în ]\rile de democra]ie popular\
care [i-au realizat idealul de
unire [i independen]\ na]ional\
e evitat\ orice cultivare a ideii
na]ionale, fiind declarat\ în
mod absurd de [ovinism
na]ional. De-o pild\ la noi,
care chiar de patru decenii
ne-am realizat unitatea
na]ional\, care am luptat vreo
dou\ veacuri pentru unire [i
care a fost pus\ cu temei la
alc\tuirea statelor na]ionale
prin pacea ce a urmat Primului
R\zboi Mondial, la noi, unde
nu se mai poate vorbi de
valoarea ideii na]ionale.
Literatura cu temeiuri în
ea nu se mai retip\re[te.
Genera]iile nou\ cresc f\r\
s\ mai cunoasc\ o latur\
pre]ioas\ din sufletul poporului,
ca [i când ideea na]ional\ ar
fi  ajuns ceva ru[inos [i
primejdios. 

Credem c\ e o mare
gre[al\ de educa]ie, una care
poate va strâmba sufletul
românesc sau îl va strica
într-un chip primejdios. Senti-
mentele alc\tuitoare ale spiri-
tului nostru nu pot fi neglijate
dup\ ce odat\ [i-au f\cut
datoria lor principaal\. Ele
trebuie s\ r\mân\ toate mereu
vii pentru a da pe omul complet
netrunchiat. Cum s-a dovedit
mai presus de orice a[teptare în r\zboiul de
ap\rare al Uniunii Sovietice împotriva lui Hitler,
ideea na]ional\, patriotismul na]ional au fost
temeiul zdrobirii armatelor n\v\litoare. {i într-un
caz asem\n\tor, când du[manii externi ar n\v\li
]ara noastr\, cine va de[tepta [i va înarma toate

sufletele dac\ nu sentimentul na]ional, izvorât
din ideea na]ional\? C\ci în zadar vom folosi
numai cuvântul „patriotism“, el r\mâne o no]iune
goal\ f\r\ ideea [i sentimentul na]ional.

***
Consecin]a fireasc\ este dar c\ [i acum

suntem datori s\ cultiv\m ideea [i sentimentul
na]ional pentru cre[terea puterilor proprii, nu
pentru a du[m\ni pe al]ii. {i concluzia care se
trage este c\ [i literatura [i arta peste tot trebuie
s\-[i aduc\ contribu]ia sentimentului na]ional,
ideii na]ionale, cel pu]in a[a cum s-au manifestat
pân\ la realizarea idealului na]ional de unire,
dinainte cu patru decenii.

Românii de azi trebuie
s\ cunoasc\ care a fost temeiul
luptelor [i suferin]elor [i
biruin]ele din trecutul apropiat,
prin care s-a ajuns la unirea
na]ional\ – temeiul marilor
prefaceri social-economice
de azi. Din r\zboiul hitlerist
în Uniunea Sovietic\ au
ap\rut serii de povestiri [i
romane cuprinzând luptele
de rezisten]\, lupta na]ional\
a „partizanilor“. {i nimeni
nu judec\ aceast\ lupt\ a
partizanilor de „[ovinism“
rusesc. Ar fi [i absurd. Cum
absurd r\mâne faptul c\ la
noi nu poate apare acum o
povestire a subsemnatului,
un mic roman, Liceean...
odinioar\, cu eroi care intr\
în r\zboiul de întregire al
României [i nici Jurnalul
unei logodnici în care se
pream\re[te iubirea de ]ar\
– iubirea iubirilor. Amândou\
lucr\rile au ap\rut la vremea
lor, iar acuma nici vorb\ nu
poate fi de reeditarea lor,
de[i eu le-a[ crede de mare
folos în educarea tineretului.

„Interna]ionalismul
proletar“ e alt\ problem\, el
propov\duie[te pacea între
popoare, [i bine face: e un
na]ionalism superior, de
înfr\]ire a tuturor popoarelor.
Dar ce te faci dac\ din r\zboiul
rece de azi te vei trezi într-unul
cald, f\r\ s\ ai nicio vin\? Î]i
va da puteri atunci inter-
na]ionalismul proletar? Dar
chiar admi]ând c\ nu vor
mai fi r\zboaie niciodat\,

lucrurile mari, jertfele, luptele date de popoare
pentru eliberarea lor, deci pentru des\vâr[irea
lor, nu trebuie uitate din cadrele artelor, [i, în
special, din literatur\. 

Iat\ o grea nedumerire pe care a[ vrea
s\ mi-o împr\[tie cineva. 
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Despre educa]ia 
na]ional-patriotic\` n 1982, împlinindu-se o sut\ de ani

de la na[terea scriitorului Ion
Agârbiceanu, am dat la iveal\ la

Editura Minerva micromonografia Introducere
în opera lui Ion Agârbiceanu. Cu ocazia
vizitei pe care am f\cut-o fiicei sciitorului,
Maria Magdalena, spre a-i oferi cartea, am primit
din partea dânsei manuscrisul povestirii Prietenie,
pe care l-am publicat în revista „Manuscriptum“
din acel an. Ulterior, reluând preocup\rile mele
pentru cercetarea operei autorului Arhanghelilor,

soldat\ cu cartea Ion Agârbiceanu – constela]ia
realului (Ed. Eikon, 2013), am avut mai multe
întâlniri cu dna Maria Magadalena (Uca), care
mi-a dat acces la biblioteca scriitorului,
ocazie cu care am fost chestionat asupra

celei mai potrivite solu]ii cu privire la p\strarea
manuscriselor p\rintelui s\u. Am conseiat-o
s\ le ofere Bibliotecii Centrale Universitare
din Cluj-Napoca, unde s\ creeze un fond
Agârbiceanu. Am preluat [i am dus personal
cele unsprezece manuscrise ale principalelor
romane la respectiva bibliotec\, iar la Biblioteca
Episcopiei Greco-Catolice am depus trei scrieri
cu caracter religios. Am primit de la dânsa [i
textul unei c\r]i inedite, intitulate de scriitor
Cartea legendelor, pe care l-am publicat în 1995
la Editura Remus. O a doua edi]ie a ap\rut sub
titlul Din via]a lui Isus la Editura Eikon în 2009.
O sum\ de alte documente pe care mi le-a oferit
le-am publicat pe rând în mai multe reviste,
inclusiv în „Astra bl\jean\“,  inclusiv txtul unui
articol inedit despre Literatura pentru copii
[i tineret. Recent am constatat c\ în dosarele
mele s-a mai p\strat textul mai multor articole
care n-au avut [ansa s\ vad\ lumina tiparului,
între care se num\r\ [i articolul de fa]\, O grea
nedumerire , destinat public\rii în vreo revist\
din anii 1950, atunci când referirile la modelul
cultural sovietic erau aproape obligatorii. În
el, scriitorul opina asupra nevoii în [coal\ de
educa]ie na]ional-patriotic\, educa]ie care a
format la noi genera]ii întregi de elevi cu
cuno[tin]e temeinice de istorie na]ional\ [i
cu o con[tiin]\ na]ional\ format\, apt\ s\ se
implice cât mai profund în toate problemele
care priveau ]ara [i viitorul ei. O asemnea
educa]ie a fost inten]ionat ]inut\ deoparte
de c\tre ideologia comunist\ [i perpetuat\,
din p\cate, sub diferite forme pân\ în ziua
de azi, când istoria [i spiritul na]ional în genere
au fost în mod programat date la o parte
spre a ni se [terge creierele într-un stil cât mai
radical cu putin]\.

În anul Centenarului Marii Uniri, mesajul
marelui povestitor transilv\nean ni se pare
mai actual ca oricând. Ne-am gândit c\ ar fi
bine ca acest gând al lui Agârbiceanu s\ fie
cunoscut mai de aproape [i, dac\ ar fi cu putin]\,
s\ fie [i respectat [i pus în practic\.

 Mircea Popa
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c hiar admi]ând c\ nu
vor mai fi r\zboaie
niciodat\, lucrurile
mari, jertfele,
luptele date de

popoare pentru eliberarea lor,
deci pentru des\vâr[irea lor, nu
trebuie uitate din cadrele artelor,
[i, în special, din literatur\. 
Iat\ o grea nedumerire pe care a[
vrea s\ mi-o împr\[tie cineva.



personal cred c\ recentul concert –
s\-l numim cameral – dedicat acestei
forma]ii doar aparent isolite, forma]ia

celor dou\ piane c\rora li se al\tur\ percu]ia, a
fost un eveniment pe care-l pot considera a fi
etalon în ce prive[te structurarea programului
de concert, unitatea tematic\ a acestuia. M\ refer
la muzica primei jum\t\]i a secolului trecut,
crea]ii fundamentale ale epocii, anume Ritualul
Prim\verii de Igor Stravinski, în versiunea
concertant\ a celor dou\ piane, [i – nu mai pu]in
celebra – Sonata pentru dou\ piane [i percu]ie
de Belá Bartók; ...lucr\ri care au f\cut epoc\ [i
care au marcat epoca. Le-a fost al\turat\ o
remarcabil\ lucrare româneasc\, Muzica pentru
dou\ piane [i percu]ie de Irina Od\gescu, crea]ie
scris\ relativ recent, în mod special pentru a
contura o viziune inedit\, diferit\ de cea a
compozitorului maghiar, asupra acestui tip de
forma]ie. ~ntregul concert sus]inut de arti[ti
cu totul pasiona]i, muzicieni dedica]i cauzei
pentru care ofer\ aceste captivante crea]ii, a fost
imaginat [i realizat de pianistele Verona Maier
[i Lena Vieru Conta, de percu]ioni[tii Alexandru
Matei [i Sorin Rotaru. Ideea de baz\ este aceea
de a revela faptul c\ în esen]a sa pianul este un
instrument de percu]ie bazat pe efectul corzii
lovite, efect în baza c\ruia acesta se al\tur\ firesc
marii familii a instrumentelor de percu]ie. Aceasta
este ideea care l-a condus pe Bartók în definirea
capodoperei sale, un opus de o coeren]\ literalmente
clasic\, în care percu]ia se arat\ a iradia în
baza enegiei dominatoare a tematismului emis
de cele dou\ piane, a ritmului drept factor dinamic
esen]ial al întregii ac]iuni. La distan]\ de mai
bine de o jum\tate de secol de capodopera bartokian\,
„Muzica...“ pe care Irina Od\gescu o propune
aceleia[i foma]ii este o replic\ peste timp a crea]iei
compozitorului maghiar, într-un anume fel ata[at\
acesteia, o medita]ie asupra unui moment e drept
magnific, dar care a trecut [i a r\mas în istorie;
percu]ia dobânde[te de aceast\ dat\ un rol în
parte structural în parte coloristic privind definirea
atmosferei introspectiv meditative a momentului.
Este de men]ionat, întregul concert define[te
spectaculos fenomenul extins al percu]iei. Va fi
deci riscant a privi în baza acelora[i parametri
varianta pentru dou\ piane a capodoperei lui
Stravinski, Sacre...; în urm\ cu mai bine de o sut\
de ani lucrarea a marcat arta european\ a începutului
de secol. Cu tot ce înseamn\ fenomenul crea]iei;
...mi[care, ritm, colorit timbral, dinamic\
sonor\, concept coregrafic, construc]ie de ansamblu.
A anula aspectul timbral înseamn\ a amputa. Exist\
o variant\ mai potrivit\ care al\tur\ percu]ia. {i
totu[i, solo-ul de pian sun\ cu totul searb\d atunci
când înlocuie[te melopeea ini]ial\ a contrafagotului.
~n urma scandalului [i a succesului repurtat la Paris,
la Théâtre de Champs-Elysées, Stravinski însu[i
a redactat mai multe variante pianistice; în parte
din considerente de ordin comercial. Pot fi reluate
în anume condi]ii. Voi fi, oare, acuzat de misoginism
dac\ cosider c\ varianta cu doi piani[ti ce ar putea
dezvolta o sonoritate mai vânjoas\, este de preferat?  

Trecând mai departe voi aprecia c\ Sala
Mare îns\[i a Atheneului este în bun\ parte
nepotrivit\ unui asemenea program, amalgamând
sonorit\]ile în multe locuri ale incintei sonore,
dezechilibrând planurile sonatei bartokiene în
favoarea pozi]iei dominatoare a percu]iei. Este

curajoas\, este cu totul l\udabil\ str\dania acestui
minunat grup de muzicieni privind etalarea în
spa]iul public actual, la noi, a acestor lucr\ri, a
unei crea]ii române[ti cu totul remarcabile; ...în
condi]iile în care marele public bucure[tean,
publicul simfonicelor Filarmonicii, nu agreeaz\,
din comoditate, mare parte a capodoperelor
secolului trecut.                                        

Este publicul care tolereaz\ în schimb
sunetul persistent al telefoanelor mobile în paralel
cu desf\[urarea momentelor Simfoniei Alpilor,
este publicul care a fost apostrofat de dirijorul
Vasili Petrenko la finalul concertului Orchestrei
Europene de Tineret; ...pentru faptul c\ unii dintre
auditori nu [tiu sau nu pot a se bucura de o manier\
potrivit\ de muzica suitei simfonice {eherazada
de Nicolai Rimski Korsakov.                             

E.U.Y.O. este emblema generic consacrat\
a acestui minunat colectiv simfonic, una dintre
cele mai reprezentative orchestre europene de
tineret. Este, în adev\r, compus\ din tineri
instrumenti[ti ce provin din toate ]arile Uniunii

Europene; evident, inclusiv din România. Au loc
selec]ii anuale, iar structurarea continu\ a
ansamblului are loc în paralel cu educa]ia cântului
în forma]ie extins\, cu acumularea, cu înv\]area
repertoriului, cu între]inerea, cu înnoirea acestuia;
...în paralel cu turneele de concert. Operativitatea
[i calitatea par a fi embleme ale activit\]ii cotidiene.
Evenimentul bucure[tean din mijloc de aprilie a
f\cut parte dintr-un mare turneu de prim\vara
ce a inclus concerte sus]inute în Italia, în Austria,
la Opera din Dubai, la Atheneul bucure[tean.        

Exist\ în evolu]ia tinerilor muzicieni din
E.U.Y.O. un elan interior contaminant ce aduce
farmec, luminozitate timbral\, c\ldur\ expresiv\
p\r]ilor celebrei suite {eherazada; al\murile dispun
de for]\, de str\lucire, sufl\torii de lemn de promptitudine
în atac, iar corzile aduc o consisten]\ emo]ionant\
a comunic\rii, aspect pe care Vasili Petrenko, dirijorul
actual al forma]iei, îl determin\ cu v\dit\, cu stimulativ\
aplecare spre cei tineri. Ar fi fost de dorit ca partea
relativ preten]ioas\ a viorii soliste, povestitoarea din
O mie [i una de nop]i, s\ fi fost încredin]at\ unui
tân\r solist virtuoz; prototipul acestei realiz\ri îl
reprezint\ pentru mine, [i ast\zi dup\ aproape [apte
decenii, imprimarea l\sat\ de marele David Oistrah
în compania Orchestrei Teatrului Bol[oi conduse
de Nikolai Golovanov. O dat\ în plus, nu po]i s\ nu
consta]i, prin intermediul tinerilor muzicieni cultura
european\ î[i valorific\ voca]ia universal\.                     

Pentru publicul bucure[tean, pentru abona]ii
Filarmonicii, pentru majoritatea membrilor
ansamblului, constituie un real beneficiu faptul
c\ dirijorul Christian Badea se afl\ printre cei
câ]iva [efi de orchestr\ invita]i permanent a se
ocupa de starea de bine a primului colectiv simfonic
al ]\rii.Temeinicia lucrului extins – iat\! – pe
parcursul a dou\ programe simfonice, a dou\
s\pt\mâni, a patru concerte publice, se dovede[te
a fi util\. Au putut fi audiate recent dou\ lucr\ri
ample ale simfonismului european de început
de secol XX – anume Simfonia a II-a de Serghei
Rachmaninov [i Simfonia Alpilor de Richard
Strauss, simfonism continuator al valorilor
Romantismului muzical de secol XIX; în ce
prive[te consisten]a [i grandoarea gândirii
simfonice, construc]ia ampl\ purt\toare a
unui mesaj umanist deloc maculat de orient\rile
angoasate ale expresionismului epocii.
Dintre acestea, opus-ul marelui compozitor rus
a beneficiat de acea sus]inere ampl\ extins\ pe
spa]iile largi ale unui excurs simfonic excelent
condus de [eful de orchestr\; ...cu eficient\ angajare
din partea membrilor ansamblului. ~n bun\ parte
sunt date ce au putut fi reg\site [i în marele opus
straussian, acest imens poem simfonic structurat
pe dou\zeci [i dou\ de tablouri; c\rora le-a
lipsit îns\ acel rafinament timbral al moliciunii
al\murilor care în viziunea autorului se doresc a
fi topite în sonoritatea cumpact\ a ansamblului.
Imaginea unei plimb\ri montane nu este nou\
în literatura cu sens programatic a epocii. Nou
este faptul c\ abilitatea orchestral\ a autorului,
sim]ul s\u coloristic excep]ional au putut nuan]a
culorile muntelui de o manier\ diferit\ în
ascensiune, în razele r\s\ritului de soare [i, de
asemenea, în sens invers, în lumina cald\ a
apusului. Sunt echilibre ale sonorit\]ilor straussiene
pe care Badea [tie a le solicita, pe care membrii
ansamblului au menirea a [i le însu[i drept un
dat profesional. 
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Din sumar
Substan]ial se dovede[te a fi num\rul dublu

(1-2/ 2018) al revistei CONTRAFORT, pe care l-am

primit recent la redac]ie. Editorialul, un text
lucid [i t\ios, este semnat de Vasile Gârne], directorul
publica]iei, [i se intituleaz\ Moldova [i tragedia
ruseasc\: „O ]ar\ imens\ ca teritoriu, cu o popula]ie
de peste 140 de milioane de oameni, a devenit de
decenii prizoniera unei clici rapace [i criminale
(o combina]ie toxic\ între KGB [i lumea interlop\),
care castreaz\ poporul rus de energiile sale creatoare
[i [antajeaz\ lumea cu arma nuclear\. Aceasta e
fotografia în rezolu]ie corect\ a Rusiei din martie
2018, când Vladimir Putin a fost reales ca pre[edinte…“
Am citit [i interviul pe care Vitalie Ciobanu i-l ia lui
Adrian Cioroianu, ambasadorul României la UNESCO:
„Iar în prezent, România are dou\ dosare în examinare
pentru lista patrimoniului mondial: dosarul Ro[ia
Montan\ (depus în decembrie 2017) [i dosarul

Ansamblului Brâncu[i de la Târgu-Jiu (Masa t\cerii,
Poarta S\rutului, Coloana f\r\ Sfâr[it), depus în
ianuarie 2018. Ambele sunt dosare dificile, din diverse
motive. Primul este dublat de un proces juridic care
a fost intentat de o entitate economic\. Al doilea este
marcat de faptul c\ de la data construc]iei ansamblului
de c\tre Brâncu[i au trecut 80 de ani, timp în care
dezvoltarea urban\ a ora[ului Târgu-Jiu (inclusiv în
timpul comunismului) a urmat direc]ii care nu aveau
cum s\ fie conforme cu normele UNESCO…“. Revista
mai con]ine numeroase cronici de carte semnate de
Vitalie Ciobanu, Grigore Chiper, Mircea V. Ciobanu,
Adrian Ciubotaru, Alexandru-Florin Platon, Dorin
Du[niac, R\zvan Mihai N\stase [i Alexandru Tabac,
probând toate, cu prisosin]\, sincronizarea literaturii
române de pe cele dou\ maluri ale Prutului. 

revista revistelor

evenimente 
camerale [i
simfonice 

EUYO – Orchestra de Tineret a Uniunii Europene a
concertat la Atheneul Român cu sprijinul ICR

arte



Tintin au pays de Soviets este prima
band\ desenat\ semnat\ de desenatorul
belgian Hergé ap\rut\ la finele lui 1929, un
pamflet vizual anticomunist devenit celebru

ca [i astu]iosul [i jovialul detectiv belgian.
Tot de o band\ desenat\ semnat\ de data asta

de francezii Fabien Nury [i Thierry Robin este
inspirat [i filmul britanicului Armando Iannucci,
Moartea lui Stalin. Comicul era un ingredient
al aventurilor lui Tintin care dejuca toate capcanele
propagandei [i ale spionajului sovietic oferind
imaginea unei dictaturi la superlativul ei grotesc.
Acela[i lucru îl face [i regizorul britanic cu
deosebirea c\ intervalul între cele dou\ momente
e considerabil [i semnificativ. „Cel mai puternic
om din lume“ [i-a g\sit sfâr[itul pe data de 5
martie 1953, iar în foarte scurt timp succesorul
s\u Nikita Hru[ciov a publicat abia în 1956 un
raport intitulat „Cultul personalit\]ii [i consecin]ele
sale“ ca prim act al procesului de demitizare al
dictatorului. Raportul îl f\cea unic responsabil
de toate excesele terorii la care to]i membrii
Comitetului Central, incluzându-l pe Hru[ciov
însu[i, luaser\ parte. Comedia neagr\ a lui
Iannucci surprinde aceast\ lupt\ pentru putere
între principalii actori politici r\ma[i singuri
administratori ai unei puteri colosale. În ce fel
ne putem referi la marii dictatori? Filmul lui
Chaplin din 1940, Marele Dictator, o satir\ la
adresa lui Adolf Hitler [i a nazismului constituie
un model exemplar. Hitler din 1940 nu este îns\
în ochii lumii Hitler din 1945 când opera sa de
distrugere a atins propor]ii colosale. Hitler este
în viziunea lui Chaplin un bufon, un fanfaron,
un subiect comic. Iannucci urm\rind firul
romanului grafic al lui Fabien Nury [i Thierry
Robin atinge tangen]ial subiectul Stalin (Adrian
McLoughlin). Dar personajul apare nu neap\rat
într-o lumin\ crud\, ci ca un regizor abil al terorii,
cu acel aspect de unchia[ hâtru, dar [i cu umori,
observator atent al celor din jur. Scos repede din
scen\, regizorul se va concentra asupra celor
mai importan]i oameni politici ai vremii: Nikita
Hru[ciov (Steve Buscemi), Malenkov (Jeffrey
Tambor) adjunctul lui Stalin, Beria (Simon Russell
Beale), [eful poli]iei secrete, NKVD, Molotov
(Michael Palin) ministru de Externe etc. Ei sunt
actorii comediei care urmeaz\ decesului inopinat
al dictatorului. Pentru a în]elege dincolo de film

în ce const\ comedia uman\ pus\ în scen\ de
dispari]ia t\tucului suprem, e suficient\
cartea unui specialist în domeniu, Simon Sebag
Montefiore, Stalin. Curtea ]arului ro[u. Convivialitatea,
schimbul de glume, unele marcat scatologice,
altele pur [i simplu proaste, afabilitatea sau ironia
au ceva din fragilitatea baletului pe un teren
minat. În fiecare zi, ace[ti actori î[i joac\ rolul
vie]ii [i al mor]ii. Fiecare încearc\ s\ ghiceasc\
ce anume place [i mai ales displace ]arului
ro[u [tiind c\ un gest nepotrivit, o glum\ nefericit\,
aducerea în discu]ie a unui indezirabil îi pot
trimite în gulag. Ace[tia sunt „actorii“ lui Iannucci,

regizorul serialului Veep despre via]a politic\
american\. Lupta pentru putere se declan[eaz\
imediat, alian]ele se construiesc la c\p\tâiul
mortului, negocierile [i pertract\rile se desf\[oar\
în cursul funerariilor, aparteuri delicioase au loc
oriunde se nimere[te, la o plimbare prin p\dure
între o mic]iune [i un plâns pe umerii fiicei lui
Stalin. Scena întâlnirii cu cadavrul e de un comic
nebun, repulsia, oroarea sacr\, bucuria prost
deghizat\, ambi]ia abia ]inut\ în frâu se amestec\
în replici servite ca la un meci de ping-pong.
Ceea ce provoac\ decesul generalisimului este
o scrisoare adresat\ de c\tre o pianist\, Maria
Venianovna (Olga Kurilenko) [i strecurat\ în
discul cu înregistrarea unui concert. Stalin râde
la vederea acuzelor a[a cum un tigru ar c\sca
plictisit la provocarea coarnelor tinere ale
unui ied [i are un nea[teptat atac de cord. Concertul
la care pianista refuz\ s\ cânte a doua oar\
este reluat cu oameni adu[i de pe strad\ [i un
dirijor adus din pat în halat pentru a da satisfac]ie
lui Stalin care a solicitat înregistrarea sa. În
acela[i ritm alert fiind aresta]i în miez de noapte
[i executa]i în celulele lor cei afla]i pe lista lui

Beria aprobat\ de Stalin. Ma[ina de tocat sovietic\
func]ioneaz\ la tura]ie maxim\, iar Iannucci
încearc\ s\ fac\ comedie din frica tuturor
celor care vin în contact cu puterea sovietic\.
Frica este regimul de via]\ al cet\]eanului sovietic
de la cei mai mode[ti la cei mai sus-pu[i. Tocmai
de aceea gestul Mariei Venianovna este neverosimil,
curajul ei fiind o substan]\ de contrast care joac\
un rol stilistic. Aceast\ prim\ parte a filmului
are un aer artificial, jucat\ engleze[te, în registrul
teatrului absurd, ca o pies\ de Harold Pinter.
Altfel, Iannucci va face din fric\ tema principal\
a comediei sale, chiar [i atunci când ceea ce pare
s\ prevaleze este jocul politic. Principalii actan]i
ai acestui joc în]eleg c\ încredin]area puterii
unui alt dictator este considerabil de riscant\,
iar Hru[ciov are abilitatea de a le insufla celorlal]i
frica de Beria, cel care de]ine o putere considerabil\
în calitate de [ef al NKVD [i posesor al dosarelor
fiec\ruia dintre ei, dosare în care se afl\ vulnerabilit\]ile
lor oricând exploatabile. Frica survine [i din
faptul c\ ratarea puterii de c\tre cei care [i-o
disput\ poate avea consecin]e fatale, miza nu
e doar puterea, ci [i supravie]uirea, iar aceasta
]ine de constituirea unor noi alian]e în cadrul
grupului bazate nu atât pe solidarit\]i revolu]ionare,
cât pe fric\. Cinismul politicii staliniste trecut
prin filtrul terorii r\zbate în gesturile acestor
aparatcici. Revenit în c\minul conjugal dup\ o
sear\ petrecut\ cu Stalin [i tovar\[ii s\i, Hru[ciov
î[i pune so]ia s\ memoreze glumele la care Stalin
a râs [i cele la care nu a râs pentru a [ti ce anume
trebuie s\ evite în viitor. Memoria care decupeaz\
un profil al dictatorului [i al idionsicraziilor sale
este una care serve[te supravie]uirii. Glumele
tov\r\[e[ti au rolul de a mima destinderea în
fa]a dictatorului atent la nuan]e [i regsitre afective,
ele sunt asemeni unui num\r de circ la confiniile
lucidit\]ii cu anxietatea. Înc\ o dat\ miza regizorului
britanic este s\ recupereze comicul din teroarea
generatoare în cel mai bun caz de situa]ii absurde,
iar aici survine un risc. Gagul care are ca subiect
manevrarea cadavrului lui Stalin [i falsetul
reac]iilor fiec\ruia dintre membrii de partid ]ine
de comicul de situa]ie combinat cu cel de limbaj
[i de caracter, un comic clasic, împins spre burlesc,
picant [i pentru caracterul s\u de pamflet politic.
Îns\ atunci când Beria face curat în datcha, lichidând
to]i martorii care direct sau indirect au luat act
de moartea lui Stalin sau acompaniaz\ o trimitere
la moarte cu un comentariu picant, comicul suport\
o tensiune sesizabil\ în tonul cu care a fost rescris\
tragedia greac\ de o parte dintre dramaturgii
secolului XX, André Gide, Jean Paul Sartre, Jean
Anouilh etc.. Nu avem numaidecât specia tragi-
comicului, ci a unui comic crud în esen]a sa impregnat
de grotesc, dar cu o autenticitate care-l propune ca
tem\ de reflec]ie. Mai precis, în scena întâmpin\rii
cadavrului lui Stalin majoritatea replicilor sunt
pu]in creditabile [i evident jucate pentru a accentua
derizoriul. În cazul amuzamentului [i tonului jovial
pe seama lichid\rii unor oameni, acest comic
face un viraj ame]itor, dar nu spre tragicul clasic,
ci spre fars\. Iar farsa are lega\tur\ cu ceea ce Milan
Kundera numea comicul particular istoriei, un
comic care rezid\ dintr-un amestec de cruzime,
cinism, absurd, hazard, superficialitate [i adeseori
prostie. Numai c\ Iannucci nu vrea s\ piard\ comedia
[i atunci gliseaz\, contrabalanseaz\ tonul grav
printr-o grimas\ [i marele autor de grimase al
acestui film este Hru[ciov, mai precis cel care-l
interpreteaz\, excep]ionalul Steve Buscemi. El
preia ceva din rolul de regizor [i comediograf al
lui Stalin, jovialitatea [i sociabilitatea sa jucate
admirabil într-un mediu de versatili notorii [i
poten]iali competitori sunt cheia succesului s\u
împotriva lui Beria care joac\ exclusiv pe cartea
terorii, cu atuul poten]ial al dosarelor membrilor
guvernului, dosare aflate în posesia lui. Geniul
s\u manipulativ este pus în valoare [i prin aceea
c\ în cinismul s\u s-a strecurat o not\ în plus,
cea a unei mult a[teptate destinderi, a unei
tic\lo[ii cu fa]\ uman\, mai modest\, mai trivial\,
mai relaxat\. Hru[ciov apare ca un moderat, el
anun]\ sfâr[itul terorii în cadrul Partidului, [i
aparent [i dincolo de el, [i o va face eliminându-l
pe cel care se arat\ dispus s\ continue teroarea,
neinspiratul Beria. Iar aici îi recunosc acest merit
regizorului britanic de a nu oferi numai ni[te
fanto[e comice, ci [i psihologie, cel pu]in câtorva
dintre personajele sale. 

22
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
  n

um
\r

ul
 2

0-
21

 / 
11

 m
ai

 2
01

8

 cronica filmului de angelo mitchievici

Moartea lui Stalin (The Death of Stalin, 2017); Regia: Armando Iannucci; Scenariul: Armando
Iannucci, David Schneider, Peter Fellows, Fabien Nury, Ian Martin, Thierry Robin; Cu: Steve
Buscemi, Olga Kurylenko, Jason Isaacs, Rupert Friend, Andrea Riseborough, Jeffrey Tambor;
Genul filmului: Biografic, Comedie, Dram\; Durata: 107 minute; Premiera în România:
02.02.2018; Produs de: Main Journey; Distribuit în România de: Odeon Cineplex.

altfel, Iannucci va face din
fric\ tema principal\ a
comediei sale, chiar [i
atunci când ceea ce pare s\
prevaleze este jocul

politic.

good bye,
stalin!
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c înd am început s\-l cunosc mai bine pe Ilie Gheorghe, s\-l observ
[i s\-i stau în preajm\, s\-l descos, foarte multe întreb\ri au
început s\ m\ agite. Era începutul anilor nou\zeci. De atunci

[i pîn\ ast\zi, pentru mine, Ilie Gheorghe a fost Actorul lui Silviu
Purc\rete. Leg\tura între ei mi s-a p\rut, dintotdeauna, intim\, profund\
[i tainic\. Am privit-o cu mult\ discre]ie [i am respectat-o. Pentru c\ ei în[i[i
au cultivat o atitudine simpl\ [i nobil\. Din aceast\ perspectiv\, Ilie Gheorghe
mi s-a p\rut suma paradoxurilor, o alc\tuire aproape ireal\ între fiin]a lui
p\mîntean\, legat\ de ciclul firesc al celor lume[ti, l\sate într-o ordine
clar\ de Dumnezeu [i personajele fantasticului din lumea lui Purc\rete.
Omul care trage o brazd\ s\n\toas\, planteaz\ vi]a de vie dup\ regula
b\trînilor, pune s\mîn]\ aleas\ în p\mînt ca s\ scoat\ rod bun, împlinit,
omul care urm\re[te natura [i legile ei, care pare c\-[i trage energia doar
din elementele concrete, din ciclurile vie]ii, omul acela în aparen]\ simplu,
f\r\ ego-uri [i metafizic\ devine cel mai ireal pe scen\, în orice poveste de
a lui Purc\rete. Cuvintele în care regizorul î[i creioneaz\ personajele, descrierile
lui, cerin]ele lui nu sînt simplu de atins, de în]eles, de asumat. Ilie Gheorghe,
omul cel mai pu]in spectaculos,
la prima vedere, a fost, mereu
[i mereu, un fel de Ariel al lui
Purc\rete-Prospero. Pur [i
simplu. Ochii lui mari [i
alba[tri, limpezi, deschi[i
enorm pentru a vedea lumea
lui Purc\rete, t\cerea lui,
neparticiparea la „ dezbateri“
estetice [i alte feluri de
comentarii... m\ impresionau
pîn\ la lacrimi. Departe de
zgomot, de bruiaj, de agita]ia
nefertil\. Un tip de concentrare
care îi d\dea for]a deslu[irii
cu sine însu[i, a unei
autopurific\rii ca s\ preg\teasc\
locul din el pentru „ cel\lalt“.
Pentru personajul pe care,
ritualic, Silviu Purc\rete i-l
d\ruia. Am avut senza]ia, de
cîteva ori pe bune, c\ se ridic\
de la p\mînt, cî]iva centimentri,
[i zboar\. C\ leviteaz\. El
mergea [i mai departe în
povestea fantastic\ în care
îl conducea Regizorul s\u.
Nu numai cu nebunie [i cu
încredere total\, dar cu o
devo]iune rar\! Totul îi venea
m\nu[\, era liber, imponderal,
orice personaj era n\scut
natural, indiferent pe ce t\rîm
halucinant tr\ia într-un
spectacol sau altul. Da, m-am
întrebat ceva vreme cum
se poate ca un om al ciclurilor
p\mînte[ti s\ devin\ un abur,
o iluzie, un dirijor al duhurilor
[i al fantasmelor, un iluzionist
necurat, un demon, un înger?
Un vizitator al Iadului [i
un c\l\tor în Paradis? Ilie
Gheorghe [i-a luat energia
pur\ din p\mînt, din fruct, din s\mîn]\ aleas\ de neghin\, din fruct, din rod,
din floare, din Soare [i din Lun\, din iubire, din cuvînt. Le-a dus pe toate
în pîlniile alchimiei, le-a metamorfozat în fiecare personaj în parte, ne-a
l\sat cu gura c\scat\ în aventurile fic]iunii. De acolo, [i-a luat puterea s\
revin\ pe p\mînt, cu cel mai firesc aer cu putin]\. Veghe [i vis. În\l]are.
Mereu [i mereu. Înv\]\tor la începutul tinere]ii lui, crescut la Giubega
într-o cas\ deschis\ pentru iubire [i cultur\, a ridicat cuvîntul la nivelul
spiritual al Bibliei. Cu smerenie. Iisus-Înv\]\torul nostru al tuturor a primit
în]elepciunea [i credin]a discipolilor, iar oamenilor le-a d\ruit marile
înv\]\minte. Pentru Ilie Gheorghe, toate astea au fost la îndemîn\. F\r\
comentarii. F\r\ clevetiri. Iar Silviu Purc\rete a înmul]it harul lui, l-a provocat
s\ v\d\ în sine [i s\ cultive, de fiecare dat\, miracolul pe care Actorul s\u
l-a purtat spre sinele personajelor sale. În doze perfect cînt\rite, Purc\rete
f\cea apel la fabulosul lumii primare, adev\rate din Ilie Gheorghe.
Domnul Ubu [i puterea absolut\... Rena[terea Teatrului Na]ional din Craiova
[i începutul unui drum incredibil al teatrului românesc. Aaron, Maurul
din Titus Andronicus, o vietate ciudat\, teluric\, amenin]\toare, duhul
p\mîntului. În Decameron 645, o adaptare dup\ Bocaccio pus\ în scen\ de
Purc\rete la Rîmnicu-Vîlcea, Povestitorul lui Ilie Gheorghe a fost un mare
Dirijor, o fiin]\ care iese dintr-o cutie de lemn ca s\ stîrneasc\ spiritul
ludic al vie]ii [i al mor]ii, al senzualit\]ii care îneac\ limitele corpului [i pe

cele ale min]ii, plastica trupului s\u, diabolicul din privire, ispita cuvintelor
[i a cîntecului salvator, despov\rarea de inhibi]ie [i prejudec\]i, jocul vie]ii
[i al mor]ii în biserica Santa Maria Novella, triumful vie]ii [i hora din final,
ca o od\ a Bucuriei. La Nottingham, în Furtuna, Caliban-ul lui Ilie Gheorghe
a adus pe Insula de sidef a lui Prospero o fiin]\ pur\, inocent\, deloc înfrico[\toare.
Caliban st\ dou\zeci de minute sub patul Mirandei. De acolo iese, de acolo
se na[te ca un copil mare, pur, cu o leg\tur\ în jurul bazinului, cu corpul puternic
la vedere. Caliban car\ scheletul imens al Mamei, îl car\ în spate, ca pe o cruce,
ca pe propriul destin. Se autoflageleaz\, î[i provoac\ durere ag\]îndu-[i cîte
un cîrlig de rufe de lobul urechii, de sîn, de pulp\... În cabin\, le-a rostit actorilor
englezi din Iona lui Sorescu. Cobora în abisuri, se înal]a în ceruri, cu ei, cu
tot, se pr\bu[ea peste Stefano [i Trincullo de sus, biruitor. Omagiul absolut
adus de el limbii române. Voca]ia rostirii.

În 2000, cînd Praga a fost Capital\ Cultural\ European\, ... de Sade,
spectacolul lui Silviu Purc\rete de la Limoges, a fost invitat s\ fie jucat
într-unul dintre cele mai minunate teatre din lume, acolo unde Mozart
avusese premiera cu Don Giovanni. Marchizul de Sade este expus într-o

vitrin\, b\trîn, straniu, cu
un baston în mîn\. „Laura
slavae!“... de aici începe
povestea. De azi spre ieri.
Un cutremur provoac\
întoarcerea în timp, în Pompei,
la poalele Vezuviului. Lava
se cur\]\ de pe pere]i [i picturi
murale uluitoare ies la lumin\.
De Sade este masiv, deformat,
gras, lacom, pofticios. O duce
în spate pe iubita lui din
închisoare. Acest diform
se roag\. Spune o rug\ciune.
Aud [i nu-mi vine s\ cred...
„Sara pe deal, buciumul
sun\ cu jale...“... „Doamne,
î]i mul]umesc!“, mi-am
auzit [oaptele în gînd...

Pe urm\ vine
nebunul de Sir Toby [i
întinde, în zorii zilei, pîine
în oul ochi pr\jit sub nasul
meu. A dou\sprezecea noapte
sau Noaptea de la spartul
tîrgului, un spectacol ca o
vraj\, ca un hohot de rîs al
nop]ii, al vinului [i al
omenescului cel mai concret.
Pe urm\, b\trînul Faust,
decrepit, devitalizat, prizonier
al propriei min]i, al c\r]ilor
[i al [tiin]ei, face pactul cu
Mefisto! Întinerirea lui Ilie
Gheorghe, transormarea
neputinciosului Faust în
cel mai seduc\tor [i pervers
b\rbat este, pentru mine, cea
mai ireal\ metamorfoz\ de
pe vreo scen\. Un miracol tot
ce se întîmpl\ în noaptea
walpurgic\, isptele care îi
trezesc lui Faust sim]uri [i
gusturi pe care nu le [tia, nu

le cunoscuse, mintea lui Purc\rete care na[te în fluviu provoc\ri pentru Faust
pentru ca, în final, c\derea s\ fie foarte de sus. S\ aib\ miza p\catului des\vîr[it! 

Într-o dup\-amiaz\, cînd Silviu repeta la Craiova Orestia, îmi spune
c\ Ilie a organizat o deplasare la Bechet. Ne-am suit în ma[ini, disciplina]i.
Tot satul ne a[tepta. Ilie era Maestrul de ceremonii. Am stat în b\nci, mai
greu Silviu, am ascultat poezii scrise de elevi, ne-au cîntat... o serbare,
ce mai! Eram mor]i de foame, dar, repet, disciplina]i, pe placul celui ce
ne invitase. La un moment dat, cînd eram în pragul le[inului, am fost
pofti]i la casa de cultur\. Cred. A urmat, pîn\ mult în noapte, cel mai
halucinant spectacol!... Ca la o nunt\ dintr-un film al lui Fellini. Bucate
alese, care se topeau în gur\, erau stropite de ]uici [i vinuri alese pe
sprîncean\... [i a sosit un l\utar. Cînta cu vioara ceva de pe alt\ lume. Se
încol\cea în jurul ei, o azvîrlea deasupra capului, o rostogolea printre
picioare, jelea cu ea, cînta [i suspina, povestea de înghe]ul Dun\rii, de
r\zboaie, de primul r\zboi mondial, de fete care fugeau descul]e [i în
c\m\[i de noapte pe Dun\rea înghe]at\... Noi învîrteam hore pe lun\,
zburam în ceruri [i coboram pe p\mînt, dup\ cum dorea l\utarul [i vioara
lui. La un moment dat, m-am uitat la Ilie Gheorghe. Lumina Lunii pline
era coborît\, toat\, pe fa]a lui. Avea o aur\ perfect\ a Bucuriei [i a
Iubirii. „V\ place, domnu’ Silviu?“...

Paradis [i Infern laolalt\. Ca în teatru. Ca în via]\... 
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a m terminat Tetralogia napolitan\
a Elenei Ferrante. Nu-i o mare
literatur\, îns\ este o carte (alc\tuit\

din patru volume, care se cite[te pe ner\suflate),
visceral\, fabulos povestit\. {i corect tradus\ la
Editura Pandora M de Cerasela Barbone.

Autoarea are dreptate s\-[i doreasc\
anonimatul. Nu-i lips\ de modestie, e precau]ie,
cred. Ea chiar a tr\it în acea lume violent\ din
cartier, iar vie]ile personajelor ei par atât de
veridice, încât nu m-a[ mira ca oamenii respectivi,
recunoscându-se, s\ nu fie tenta]i s\-i fac\ r\u.
Dar s\ m\ opresc asupra câtorva aspecte.

*
Mafia. Roberto Saviano a scris [i el despre

Mafia din sud, punându-[i via]a în primejdie,
dar cartea lui, Gomorra, e mai rece, are un stil
jurnalistic, documentar. Spre deosebire de Saviano,
Ferrante scrie de parc\ n-ar avea preten]ia c\
vorbe[te despre mafio]i ori trafican]i de droguri.
La un moment dat aminte[te despre „p\rcule]ul
cu seringi“ sau despre Manuela Solara, c\m\t\reasa
cartierului – spaima tuturor – dar nu vorbe[te
explicit despre afacerile ilegale ale Mafiei. Dar
da, avem de-a face cu mor]i, cu dispari]ii, cu
b\t\i, cu foarte multe b\t\i, asta da.

*
Rela]ia Lenú-Lila. Este o rela]ie de prietenie /

rivalitate permanent\. Teoretic, naratoarea, de[i
provenind din acela[i mediu social, reu[e[te s\
fac\ [coal\, o partid\ bun\, c\s\torindu-se cu un
profesor universitar, scrie c\r]i, are trei copii,
pare o femeie împlinit\. {i totu[i, tonul ei este de

neîncredere în propria-i inteligen]\, în propria-i
frumuse]e, în propriul talent de autoare, în propriile
decizii. Lenú se situeaz\ permanent pe o treapt\
inferioar\ prietenei ei din copil\rie, Lila (numit\
de to]i ceilal]i Lina), de[i aparent n-ar avea motive
s-o fac\. Dar fiindc\ to]i din jur par robi]i de
numeroasele calit\]i ale Lilei (frumuse]e, inteligen]\
sclipitoare, talente multiple), ea îns\[i devine
subjugat\ de aceste calit\]i, dar aceast\ subjugare
vine la pachet cu câteva sentimente care nu prea
îi fac cinste naratoarei: invidie, gelozie, du[m\nie.
Lenú o acuz\ pe Lila de r\utate. De perfidie.
Dar nu [tim dac\ Lila e chiar a[a, sau doar unghiul
din care o prive[te Lenú o face s\ devin\ astfel în
ochii no[tri.

*
Sinceritate. Cartea este de o sinceritate

dezarmant\. Personajele masculine, cu mici
excep]ii (Enzo, Alfonso, de pild\), sunt execrabile.
Femeile dezv\luie în cele mai mici detalii lucruri
pe care nu ]i le-ai m\rturisi nici în gând. Exist\
scene redate în detaliu, scene de un naturalism
brutal: Fernando î[i arunc\ fiica pe geam, fiindc\
insist\ s\ mearg\ la [coal\, o noapte a nun]ii cu
b\t\i [i viol – de o violen]\ insuportabil\ –, scena
când Nino e surprins în[elând-o pe Lenú cu
menajera b\trân\ etc. 

Dar toate acestea, povestite frust, te fac s\
recuno[ti c\ natura animalic\ a omului – neîmblânzit\
nici de educa]ie, nici de cultur\, nici de maturizare
– e primejdios de prezent\. {ocant e îns\
modul în care personajele feminine trateaz\
întâmpl\rile survenite în via]a lor. Nu plâng,

nu se lamenteaz\; iau pur [i simplu lucrurile a[a
cum vin [i merg înainte. Nu resimt ur\ fa]\ de
personajul violent, ci încearc\ s\ în]eleag\ de
ce s-a ajuns aici, ba chiar î[i [i ajut\ ta]ii, fra]ii
ori so]ii violen]i, când ace[tia ajung la ananghie.
R\spunsul pe care-l ofer\ Lila – ea îns\[i victim\
a unei violen]e ie[ite din comun – e interesant:
Pe cei ce vor s\ te ]in\ la respect, trebuie s\-i înve]i
s\ te respecte, iar pe cei ce vor s\ te fac\ s\ te temi
de ei, trebuie s\-i faci s\ se team\ de tine.

Dintre cele dou\ femei, Lenú pare cea slab\.
Cea care are nevoie de încuraj\ri, de vorbe bune.
Când mama îi spune, pe patul de moarte: cu tine
nu mi-e team\; tu [tii ce ai de f\cut, dintr-o dat\
parc\ î[i recap\t\ încrederea în ea [i în via]\.

Ambian]a politic\. Cartea este o formidabil\
fresc\ social\. S\ nu uit\m c\, dup\ r\zboi [i
Mussolini, tinerii, dezorienta]i, simt nevoia unei
cotituri brutale. De aici [i o întoarcere spre
stânga. În anii ’50, când comunismul f\cea ravagii
în ]\rile satelit ale URSS, Ferrante ne descrie
o Italie cu tineri comuni[ti înver[una]i. To]i
ceilal]i erau fasci[ti, asupritori. Nu-i de mirare,
c\ci aceast\ Italie î[i dorea altceva decât ceea ce
cunoscuse, iar inechit\]ile erau flagrante. 

Interesant e îns\ felul în care autoarea
amestec\ tinerii proletari (cizmari, zidari,
vânz\tori, mezelari) cu tinerii crescu]i în familii
mic-burgheze, cu case la mare, cu c\r]i [i tablouri
scumpe pe pere]i, tineri care practic n-au cunoscut
s\r\cia, foametea [i mizeria. Nadia Galiani sau
Mariariosa Airota sunt dou\ burgheze care
fac mezalian]e (Nadia se cupleaz\ cu zidarul
Pasquale) [i, în încercarea lor de a schimba fa]a
lumii, scriu manifeste, organizeaz\ demonstra]ii,
dar ajung [i în cealalt\ extrem\: devin violen]i
[i ucid. Cu deosebirea c\, odat\ ajun[i în închisoare,
tinerii burghezi devin turn\tori, î[i tr\deaz\
camarazii spre a-[i salva pielea, în vreme ce
proletarii sunt închi[i, tortura]i, dar nu tr\deaz\. 

Cercul se închide, tot violen]a fiind suportul:
e o iluzie s\ crezi c\ noua societate va fi mai
bun\, dac\ aceasta e n\scut\ tot din violen]\.

*
Nino Sarratore. Un personaj arhetipal.

Precum tat\l, [i fiul. De[i acesta din urm\ se
dezice de „tarele“ tat\lui: fals charismatic,
cuceritor cu femeile, chipurile spiritual, Nino e
aidoma tat\lui, ba pe alocuri îl [i dep\[e[te, prin
oportunismu-i cinic. De-a lungul c\r]ii, Nino
Sarratore treze[te cititorului cea mai ampl\
palet\ de sentimente: de la admira]ie la oroare. 

E un tân\r reprezentând o genera]ie
întreag\: deruta acesteia, nevoia stringent\
de a se reg\si, de a-[i c\uta o identitate, iar când
acest lucru, din varii motive, se dovede[te a fi
iluzoriu, atunci singura cale de supravie]uire
pare a fi oportunismul. S\ te la[i dus de val, pare
a spune Nino, tân\rul inteligent, cultivat [i atât
de promi]\tor, altminteri. {i cum s\ te la[i
dus de val dac\ nu accep]i toate compromisurile
posibile? Femei de care le folose[ti, c\ci te ajut\
în carier\, func]ii politice, prin care ajungi
onorevole senator la Roma? Dar, odat\ ajuns
onorevole, compromisurile devin [i ele de alt\
natur\, [i uite a[a Nino ajunge la închisoare...

*
Fra]ii Solara. O Famiglia, ca multe altele

din Mafia napolitan\. Totu[i, o famiglia ini]ial
umanizat\ în roman, c\ci mafio]ii respectivi au
fost odat\ copii, [i înc\ ni[te copii frumo[i, iubi]i
de fete. Dar în famiglia lor, via]a le-a impus ni[te
reguli [i atunci ei devin ca p\rin]ii [i ca bunicii
lor: ni[te pr\d\tori. Iar victime le cad inclusiv
prietenii din copil\rie, ei având la picioarele
lor întregul ora[. Dar totul se pl\te[te, iar sfâr[itul
lor – o moarte extrem de violent\ – e pe m\sur\.

*
Dispari]ia Tinei, fiica Lilei. Aceast\ dispari]ie

r\mâne o necunoscut\. Poate fi o r\zbunare a
Mafiei. Poate fi palma final\ pe care via]a o d\
uneori [i celui mai puternic om. Poate fi [i o
metafor\, cum metafor\ devine la sfâr[itul c\r]ii
[i dispari]ia Lilei. C\ci poate nu-i neap\rat o
dispari]ie fizic\, ci doar una simbolic\. Poate fi
o plecare într-un alt spa]iu – fie [i unul imaginar
– în care via]a s\ fie... altfel. L\sându-]i astfel
]ie, cititorului, iluzia c\ un asemenea spa]iu –
IDEAL – trebuie s\ existe musai pe undeva,
altminteri inevitabila noastr\ via]\ ar deveni
de-a dreptul insuportabil\. 

 Lumini]a Voina-R\u]
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Elena Ferrante,
Prietena mea
genial\, 336 
pag, 2015

Elena Ferrante,
Povestea noului
nume, 488 pag,
2016

Elena Ferrante,
Cei care pleac\
[i cei ce r\mân,
408 pag, 2016

Elena Ferrante,
Povestea feti]ei
pierdute, 472
pag, 2017

acel Napoli 
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publicat în 2017, dup\ apreciatele
romane Scrisorar (2012), P\rul Venerei
(2013) [i Luarea Ismailului (2016),

ap\rute de asemenea la Curtea Veche, în traducerea
Antoanetei Olteanu, volumul Paltonul cu gaic\
al scriitorului rus Mihail {i[kin con]ine 12 eseuri
[i proze scurte: Paltonul cu gaic\ (2010), Wilhelm
Tell, ca oglind\ a revolu]iei ruse (2005), Campanila
San Marco (2011), Patria v\ a[teapt\! (2014),
Walser [i Tomzack (2013), Într-o barc\ scrijelit\
pe un perete (2008), Limba salvat\ (2001), Omul,
ca o declara]ie de dragoste a luminii (2004), Lec]ia
de caligrafie (1991), Larma s-a stins… (2016), Pata
lui Nabokov (2012), Oala [i stelele c\z\toare (2012). 

Coperta „parlant\“ antreneaz\ din prima
privitorul-cititor în dezbaterea privind maniera
lui {i[kin de a ]ese laolalt\ cultureme (evident,
ruse[ti) cu elemente din stricta-i biografie, privind
acuzele de plagiat, în 2005 acestuia repro[ându-i-se
c\ a inclus în P\rul Venerei pasaje din volumul
memorialistic A mea [i numai a mea, al scriitoarei
Vera Panova. La acest acuze {i[kin a replicat:
miza scriitorului – prin defini]ie un „devorator
a tot ce e în jur: oameni dragi, ora[ul, peisajul,
vântul“ – e s\ construiasc\ un mega-text cu extrase
din tot ce s-a scris, în care identitatea personajelor
([i a „referen]ilor“!) e incert\, în care fragmentele
compun un mozaic de o nou\ dimensiune. Spre
deosebire de cuvinte, realitatea e efemer\, urmele
ei se p\streaz\ în depozitele de cuvinte din jurnale,
memorii, scrisori; scriitorul le face s\ subziste
astfel pe mai departe. Cititorul (fie el exclusiv
ideal) poate identifica f\r\ dificultate autorii [i
textele „primare“, prin urmare, nu poate fi vorba
de furt. 

Coperta propus\ de Curtea Veche con]ine
un montaj care reia, triplicat, portretul pictorului
Ivan {i[kin, realizat în 1880 de Ivan Kramskoi.
De[i între cei doi {i[kin nu exist\ leg\tur\ (de
sânge), editorul – asumând (auto)ironia binevoitoare,
dar [i spiritul combativ al scriitorului – joac\ pe
„simpla omonimie“ ca replic\ poate la [arje precum
La paille et la poutre? Un écrivain défie le Kremlin,
publicat\ în 2013 (https://fr.globalvoices.org/2013/
03/15/141065/), în care, în celebrul tablou Diminea]a
în p\durea de pini (1889), puii de urs au (prin
photoshopare) capul „serializat“ al lui Mihail {i[kin,
legenda zicând: „De[i Diminea]ae unanim considerat
un celebru tablou de {i[kin, în mod paradoxal, nu
el a pictat puii de urs“. Legenda face trimitere la
spusele lui Pavel Tretiakov: puii vor fi fost
picta]i de Konstantin Savi]ki, Ivan {i[kin realizând
doar „contextul“, îns\ „de la idee pân\ la realizare,
totul dezv\luie stilul de a picta [i metoda lui {i[kin“.

Aten]ia acordat\ „tramei“ copertei –
care gloseaz\, poate, [i pe interesul lui {i[kin
pentru texte-cult ale Noului Roman francez,
precum În labirint, de Alain Robbe-Grillet – e
riguros justificat\ de con]inut, de vreme ce
imaginea – în tiparele fotografiei, caligrafiei,
spa]iilor dintre cuvinte, acolo unde e depozitat
mult mai adesea adev\rul etc. – e o tem\ recurent\
a eseurilor sale. 

Dând titlu volumului, Paltonul cu gaic\
aduce în aten]ie fotografia elevului {i[kin îmbr\cat
în palton c-o gaic\ „invizibil\ aparatului de
fotografiat“, accesoriu care l-a salvat de la alunecarea
în crevasa iscat\ între peron [i u[a de metrou –
„Mama […] m-a apucat de micul cordon […] –
Te trag de gaic\ [i am un singur lucru în minte,
dac\ o s\ se rup\ acum?“ (p. 21-22). 

Între fotografia f\cut\ la locul unde scriitorul
elve]ian Robert Walser e g\sit mort în z\pad\,
în ziua de Cr\ciun 1956 (acesta [i-a descris
„fotografic“ moartea, cu 50 de ani înainte, în
romanul Familia Tanner – „Ce lini[te ciudat\,
uite, s\ stai a[a culcat [i s\ înghe]i cu crengile de
brad, în z\pad\!“, p. 162) [i secven]a (perceput\
„ca printr-un obiectiv“) în care {i[kin, copil,
are în toiul nop]ii senza]ia c\ a nimerit „din
neadev\r în adev\r […]. Ca [i cum toat\ lumea
din jur îmbr\case pielea mea“ (p. 27), se stabilesc
teribile coresponden]e – „Totul se contope[te
într-un întreg“, pentru c\ „În via]a fiec\rui om
exist\ […] crevase. Abisuri în materiale. Puncte
de transmisie“ (p. 7), în care „totul se întâmpl\
concomitent – ceea ce a trecut [i ceea ce înc\
nu s-a întâmplat“ (p. 8). 

Walser [i Tomzack, care prefa]eaz\ povestirea
Plimbarea (1917), tradus\ de {i[kin în 2013, pentru
Inostrannaia literatura, descrie punctele de re]ea
aflate pe traseul biografiei scriitorului Robert
Walser: creator al unui spa]iu „nepl\cut de viu,

întors pe dos“ (p. 112), care anun]\ colonia
(penitenciar\) kafkian\; al unui ermetism generat
de o singur\tate ce „umple tot spa]iul textului
de la o margine la alta“ (p. 131), în care oamenii
vii se dovedesc fisuri ce trag textul (dar [i autorul)
la fund, precum uria[ul Tomzack i]it în calea-i
(Walser îl [tie pe Tomzack – „E imposibil s\ nu
te cuno[ti pe tine însu]i. […] Tomzack e via]a
f\r\ scris“, p. 138). Sfâr[itul anun]at de Tomzack
e amânat. Dar 50 de ani mai târziu, descoperit
de copii în z\pad\, cadavrul lui Walser „seam\n\
cu o liter\ dintr-un alfabet necunoscut, pe o foaie
alb\ de hârtie“. În „plimbarea“-i, Walser [i-a aflat

viitorul „pentru c\ îl vedea nu din prezent, ci din
lateral […], acolo unde moartea nu e doar un
cuvânt“ (p. 162). 

Omul, ca o declara]ie de dragoste a luminii
vorbe[te despre spa]iile de confruntare sau de
coinciden]\ între fotografie [i scriitur\. Fotografia
e erezia care, ademenind precum Meduza, promite
s\ opreasc\ viul „din drumul spre dispari]ie“
(p. 191). Cu ceva timp înainte s\ moar\, bunicul
lui {i[kin î[i alege fotografia pentru cruce – „Acea
fotografie a devenit un […] împuternicit al mor]ii
lui. Viitorul a încetat s\ mai fie viitor – timpul
s-a întors pe dos ca un ciorap“, la moartea bunicului
ad\ugându-se propria moarte, înc\
inexistent\, „imposibil de reprezentat“,
dar care „parc\ deja avusese loc“ (p. 192).
Numit de Sf. Augustin, cu un termen
„fotografic“, operator, Dumnezeu declan[eaz\
timpul, scurgerea c\tre moarte. Arta e
gestul de a pune „mâna peste mâna celui
care învârte maneta“, de a împacheta
„timpul salvat“ „în ceva rezistent“, a-l
trimite „la post-restant“ (p. 194). Fotografia
e acuzat\ pe nedrept c\ a ucis pictura, în
realitate ea accelerând în]elegerea faptului
c\ arta e acea for]\ deformatoare aflat\
„în nepotrivirea dintre reprezentare [i
original“, o fant\ „care trebuie umplut\
cu propria persoan\“ (p. 194). Fotograful
umple (cu sine) acest gol, întrucât nu
lumea e privit\ prin lentil\, ci el însu[i.
În limita etimologiei, fotografia e scriere
(graphein) cu lumin\ (photos). R\mâne
de v\zut îns\ cu ce fel de lumin\ e scris\
„scrisoarea z\pezii. A calului spintecat.
A unei femei“ (p. 197). 

O alt\ „miniconstela]ie“ de eseuri
(Wilhelm Tell, ca oglind\ a revolu]iei ruse, Campanila
San Marco, Patria v\ a[teapt\!, Pata lui Nabokov,
Oala [i stelele c\z\toare) e dedicat\ reflec]iilor
privind necesitatea de a tr\i în alt\ ]ar\, pentru
a putea privi din mai multe oglinzi: marea istorie
[i istoria personal\; Rusia ]arist\, sovietic\, post-
sovietic\; „Rusia elve]ian\“ [i, poate, Elve]ia
ruseasc\; Elve]ia agitat\ de „drume]i“ pe nume
Lenin; Elve]ia ca reunire a fiului cu tat\l s\u
spre a privi stelele c\z\toare aflate pe un
cer la care se vor fi uitat, decenii în urm\, în
Rusia, alt tat\ [i fiul lui – „Eram numai noi
[i stelele. Niciuna nu voia s\ cad\“ (p. 292);
iubirea dintre elve]ianul Fritz Brupbacher [i
rusoaica Lydia Kocetkova, aprins\ [i stins\ sub
semnul anarhismului, socialismului utopic; Elve]ia
ca loc de confruntare reflexiv\ cu fo[ti comsomoli[ti,
actuali prosperi oameni de afaceri, ca exerci]iu
de „comparatism“ în materie de monumente,
închisori, limite (asumate) ale libert\]ii, democra]iei;
Elve]ia, „eliberând“ din azil refugia]i, urmare a
„ofertei de nerefuzat“ f\cute de guvernul sovietic
etc., toate v\zute prin „aparatul fotografic“ al
„operatorului“ {i[kin, care îmbin\ obiectivitatea
documentar\ cu empatia.

„Existen]a trebuie dovedit\ dup\ ce ai pus
în text ultimul punct […]. Întreaga esen]\ const\
din atomi [i din alte am\nunte invizibile […].
Dar ele, la rândul lor, sunt formate din litere“ (p.
235), spune {i[kin. Lec]ia de caligrafie, proza
sa de debut (publicat\ în 1993 în Znamya), formeaz\,
dimpreun\ cu Într-o barc\ scrijelit\ pe un perete,
Limba salvat\ [i Larma s-a stins..., o alt\ „unitate
de sens“ a volumului. Scris\ cu câ]iva ani înainte
de plecarea în Elve]ia, Lec]ia de caligrafie anun]\
contemplarea limbii materne din afar\, dinspre
form\ – transbordat în peisajul elve]ian, scriitorul
va putea zice în 2001, în Limba salvat\: „Patria,
cu toate boarfele sale, s-a mutat în font“ (p.
182) –, umple spa]iile dintre litere [i cuvinte cu
istorii, biografii comprimate pân\ la impresia
de „ma[inism“ în maniera lui Daniil Harms, lec]ia
sa de caligrafie întâlnindu-se în claritate cu cea
a lui Walser, ale c\rui litere ajunseser\, spre final,
„la dimensiunile unui punct“. 

În eseuri, ca [i în interviuri, {i[kin revine
frecvent asupra luptei sale cu du[manul necesar
– limba matern\, care are sarcina s\ nu-]i dea
pace s\ scrii ce vrei. L\sat în voia lui, „[arpele
limbii“ te sufoc\ la fel ca pe un Laocoon. Abaterea
de la norm\ [i deformarea te feresc de „novlimb\“,
de „limba for]ei neru[inate [i a umilirii“ („limba
Kremlinului, slangul de lag\r al str\zii“, p. 166)
[i întocme[te limba literaturii – arca noastr\
salvatoare. 

 Leti]ia Constantin

Mihail  {i[kin,
Paltonul cu
gaic\, proz\
scurt\, eseuri,
traducere din rus\
[i  note de
A n t o a n e t a
Olteanu, Editura
Curtea Veche,
Bucure[ti, 2017,
296 p.

` n eseuri, ca [i în interviuri,
{i[kin revine frecvent
asupra luptei sale cu
du[manul necesar – limba
matern\, care are sarcina

s\ nu-]i dea pace s\ scrii ce vrei. 
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privit\ din afar\, slujba de ~nviere
este o manifestare cât se poate de
absurd\. Cu greu po]i pricepe de ce

ni[te oameni umbl\ cu o lumânare în mân\ în
toiul nop]ii, pe frig, ca s\ plece acas\ cu pa[tile
pe care puteau s\ [i le fac\ singuri acas\. Dar,
urmându-l pe Whitehead, care afirm\ c\ religia
este un proces în cosmos, putem spune c\ slujba
învierii este o entitate cosmic\, a[a cum sunt
[i g\urile negre sau explozia unei supernove. La
fel ca aceste dou\ procese cosmice, slujba învierii
duce la o distorsiune a spa]iului [i a timpului,
dimensiunile lor ajungând s\ se întrep\trund\:
pâinea [i vinul devin trupul [i sângele lui Hristos,
iar Învierea, un act din trecut, se petrece în
prezent. Iat\ câteva elemente pe baza c\rora
putem considera c\, asemena cercet\rii g\urilor
negre, slujba Învierii ne poate spune ceva despre
spa]iu-timp sau structura lumii. 

Care este atunci esen]a învierii [i ce se
petrece cu spa]iul  [i  timpul în decursul
slujbei de ~nviere? Cartea care r\spunde la
aceast\ întrebare în mod exemplar este
Fenomenologia spiritului a lui Hegel. Prima
întrebare care r\sare în mintea unui om care
aude acest titlu este: dar despre ce este vorba
în fond în aceast\ carte? Am putea r\spunde
c\ în aceast\ carte este vorba  despre transform\rile
spa]io-temporale, ontologice [i lingvistice pe
care le presupune înaintarea de la fenomenele
simple la organiz\rile cele mai complexe ale
umanului. Acest progres se poate vedea comparând
punctul de plecare al primului capitol cu punctul
final al penultimului capitol. Se pleac\ de la
propozi]iile rostite de un individ singular :
„Acum este noapte“ [i „Aici este un copac“ [i se
ajunge la credin]a unei comunit\]i exprimat\
în slujba Învierii, când se spune: „Acum este
învierea“ [i „Aici este Hristos“. Putem observa
c\ „aici“ [i „acum“ au structuri complet diferite
în cele dou\ cazuri, pentru c\ în vreme ce acum

chiar e noapte, învierea nu este acum, ci a fost
atunci [i în vreme ce copacul chiar este aici,

Hristos nu este aici pentru c\ nu îl vede
nimeni a[a cum vezi un copac. În punctul
final, cele dou\ adverbe par s\ exprime
mai mult decât în punctul de pornire.
Despre aceast\ transformare structural\

a lui „aici“ [i „acum“ [i despre apari]a lui
„mai mult“ este vorba în aceast\ carte, care

are ca punct culminant Învierea.
Ceea ce spune Hegel în acest capitol al

c\r]ii (religia revelat\) poate fi comprimat
într-o serie temporal\: prezent nemijlocit-trecut-
prezent mijlocit, o serie ontologic\: fiin]\ sensibil\
– lucru – esen]\ [i una lingvistic\: este – a fost –
are loc.

1. Prezent nemijlocit – 
fiin]\ sensibil\ – este.

Cre[tinismul apare odat\ cu coborârea lui
Hristos, coborâre care reprezint\ ultima „devenire
uman\ a esen]ei divine“ (FS). Aceast\ devenire
este, potrivit lui Hegel, esen]a religiosului în
genere [i are mai multe forme. În religia natural\
Divinul e v\zut manifestându-se ca substan]\,
în lumin\, plante sau animale. În religia artei
acesta se arat\ în sculpturi, imnuri, mistere, în
epopei sau în m\[tile purtate de actori. Cre[tinismul
este punctul final al acestei deveniri pentru c\
Divinul devine o con[tiin]\ de sine, un subiect.
Devenirea religiei este prin urmare de la substan]\
la subiect. Prin întrupare Divinul poate fi „v\zut
[i auzit ca o con[tiint\ de sine care exist\“ (FS).
El este o prezen]\ nemijlocit\ pentru apostoli
[i contemporanii lor, o fiin]\ sensibil\ a[a cum
sunt [i ei [i cum este orice om. Despre Dumnezeu
se poate spune în acest moment cu adev\rat c\
este acum [i aici.

2. Trecut – lucru – a fost.

Dar Hristos, ca orice fiin]\ sensibil\ moare,
se transform\ într-un lucru al percep]iei, adic\
într-un cadavru. Astfel Divinul nu mai este, ci
„trece în ce a fost“, iar con[tiin]a nu îl mai
poate vedea [i auzi, ci „l-a v\zut [i l-a auzit“ (FS).
Prezentul nemijlocit devine trecut, Hristos a fost
atunci [i a fost aici, acum nu mai este aici cu noi,
ci este acolo, în mormânt. Acum se transform\
în atunci [i aici se transform\ în acolo.

3. Prezent mijlocit – esen]\ – are loc.

Dar pentru comunitatea apostolilor, Hristos
nu este un simplu „a fost“, pentru c\ el este ceea
ce îi face s\ fie o comunitate. În sânul comunit\]ii
apostolice Hristos a fost, dar este în continuare,
el este prezent [i trecut deodat\. Prefigurându-[i
lucrarea despre logic\, Hegel va spune c\ în
acest caz „fiin]a este esen]\“. Prezen]a nemijlocit\
a lui Hristos, fiin]a sa, a fost interiorizat\

(Er-innert) [i de aceea apare ca amintire structurant\
(Erinnerung), deci ca esen]\ a comunit\]ii. Divinul
a înviat în comunitate, f\când-o s\ fie mai mult
decât o simpl\ adunare neutr\ de indivizi. Apostolii
sunt acum mai aproape de Hristos nev\zându-l
decât erau vâzându-l, pentru c\ „Dumnezeu
este revelat aici, a[a cum este, el este prezent ca
spirit“ (FS). Iat\ c\ ne-am întors de unde am plecatla
„aici [i acum“: Hristos este prezent aici [i acum
dar nu ca individ localizabil în timp [i spa]iu,
a[a cum era la început, ci ca leg\tur\ nev\zut\ a
comunit\]ii, el este tot aici [i acum, f\r\ s\ fie
nemijlocit aici [i acum. Putem vedea deci distorsiunea
profund\ prin care au trecut spa]iul [i timpul [i
transformarea lui „aici“ [i „acum“ care au acum
mai mult în ele decât aveau la început. Hristos nu
mai e acolo, în mormânt, ci e aici cu noi [i nu
mai e atunci, pe vremuri, ci e acum, cu noi. Spre
deosebire de momentul mor]ii, în ~nviere, atunci
se transform\ în acum [i acolo se transform\ în
aici. Acum devine mai mult decât un simplu punct
temporal [i aici devine mai mult decât un
simplu punct spa]ial. 

De[i pare c\ terenul pe care se mi[c\ Hegel
este teologic, de fapt ne afl\m în miezul deduc]iei
transcendentale din Critica ra]iunii pure a lui
Kant, pe care Hegel o consider\, de altfel, punctul
culminant al teologiei cre[tine. Acolo Kant vorbe[te
despre ob]inerea unei spa]io-temporalit\]i care
con]ine „mai mult decât numai forma intui]iei,
anume sinteza într-o reprezentare intuitiv\ a
multiplului dat.“(§26n). Sau, mai pe scurt, în
trasarea unei linii „eu efectuez sintetic o leg\tur\
determinat\ a multiplului dat.“ (§17). Ce înseamn\
asta? C\ spre deosebire de spa]iul gol, spa]iul
geometric con]ine mai mult, iar acest „mai mult“
înseamn\ leg\turi determinate, adic\ posibilitatea
figurilor geometrice. Atunci când ai în fa]\ o
foaie goal\, dac\ o tratezi ca spa]iu geometric,
atunci vezi în ea mai mult decât albul gol, vezi
[i re]eaua de leg\turi posibile, iar când trasezi
prima linie, în spa]iu apare deja leg\tura în mod
real (pentru c\ linia este un mod de a lega punctele
geometrice). 

Dar despre geneza acestui „mai mult“ ca
mod de leg\tur\ e vorba [i la Hegel. Din punct de
vedere strict spa]io-temporal, o comunitate care
s\rb\tore[te Învierea e o sum\ de câteva zeci de
indivizi separa]i. Dar tocmai leg\tura, sinteza
dat\ de moartea lui Hristos [i învierea sa ca
trup al comunit\]ii, face ca spa]iul [i timpul, aici-
ul [i acum-ul s\ fie mai mult decât o sum\ neutr\
de indivizi, [i s\ con]in\ [i o leg\tur\ determinat\.
La slujba Învierii indivizii separa]i sunt prin[i
în leg\tura nev\zut\, la fel cum punctele spa]iale
sunt prinse în leg\tura dat\ de regula construc]iei
unei linii. Linia leag\ punctele în spa]iu, iar Hristos
leag\ indivizii în Biseric\. Dar linia se vede pe
când Hristos nu se vede, de aceea, ceea ce este
linia pentru geometrie, este lumânarea pentru
Înviere, aceasta din urm\ f\când vizibil\ leg\tura
care emerge în spa]iul-timpul slujbei. De asemenea
dimensiunile temporale sunt legate între ele :
trecutul se întrep\trunde cu prezentul, pentru c\
învierea care a fost atunci are loc [i acum.

Dar apari]ia Divinului în forma acestui
„mai mult“ deschide o problem\ ontologic\. Nu
po]i spune c\ Divinul este, pentru c\ nu apare
ca un individ care particip\ la slujb\, dar nu po]i
spune nici c\ nu este fiindc\ el este în modul
în care oamenii intr\ într-o leg\tur\ nev\zut\
unii cu ceilal]i. Aici e vorba de „o punere care nu
poate fi exprimat\ prin judecat\, prin «este»
nespiritual“ (FS). „Este“ aduce o fixare, în el îl
citim pe „st“ din „a sta“, pe când aici e vorba de
o perpetu\ mi[care între „este“ [i „nu este“.
Limbajul trebuie s\ sufere [i el o modificare
profund\, pentru a putea p\trunde în aceast\
mi[care de întrep\trundere a dimensiunilor
spa]io-temporale. Prelungind gândul hegelian
dincolo de Hegel, am putea spune c\ Divinul nu
este în actul slujbei, ci are loc. El are loc,
pentru c\ el face din timp [i spa]iu un loc
sacru [i deschide posibilit\]ile de leg\tur\ spiritual\
între indivizi. Spa]iul [i timpul slujbei de Înviere
sunt ale fiin]ei ca „a avea loc“, de aceea transformarea
pe care o sufer\ „aici“ [i „acum“ în timpul slujbei
este trecerea lor dinspre „este“ spre „a avea loc“.
Astfel, ceea ce la început p\rea absurd, cap\t\
acum un sens: în pa[tile f\cute acas\ este pâine
[i vin, pe când în pa[tile primite în urma unei
slujbe are loc Divinul. 
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f iu al  unui
orientalist [i
lexicograf de

origine alsacian\ [i elve]ian\,
Henri Stahl (1877-1942),
n\scut din p\rin]i imigran]i
[i crescut în România, a
studiat istoria la Bucure[ti,
devenind un apropiat al lui
Nicolae Iorga. S-a impus ca
inventator al stenografiei
în România [i grafolog, dar
[i ca autor de scrieri istorice
[i de fic]iune. Înzestrat cu
umor, a colaborat între altele
la Moftul Român al lui I.L.
Caragiale, dar debutul literar
[i l-a f\cut îndemnat de

Nicolae Iorga, în 1910, în revista Neamul Românesc,
cu un foileton despre Bucure[ti, publicat în acela[i
an în volum sub titlul Bucure[tii ce se duc. În
1935, o nou\ edi]ie a acestei scrieri este înso]it\
de 175 de fotografii ale vechiului Bucure[ti,
apar]inând preponderent autorului, probabil
îns\ [i unor colec]ii de epoc\. 

Apropierea de Iorga l-a plasat pe Stahl
în direc]ia unui conservatorism care a condus,
în cazul lui, la o critic\ moderat\ a sistematiz\rii
urbane de influen]\ francez\ [i a stilurilor
arhitecturale împrumutate în epoc\. Totu[i, de[i
a criticat noile bulevarde bucure[tene ca „nefolositoare
imita]ie parizian\“ sau a decretat cu u[urin]\
estetica urbanistic\ [i arhitectural\ modern\ o
„maimu]\rire a apusului“, afirmând c\ „civiliza]ia
unificatoare distruge pitorescul“, o mare parte
din observa]iile lui privind îmbun\t\]irea calit\]ii
vie]ii locuitorilor [i „mila pentru fratele s\rac“
au condus finalmente mai degrab\ la o pledoarie
pentru documentarea vârstelor disp\rute ale
ora[ului decât la o respingere în bloc a moderniz\rii.
De exemplu, Stahl solicita prim\riei realizarea
de gravuri [i fotografii care s\ p\streze amintirea
vechii fizionomii a Capitalei, ceea ce, în fond,
face chiar el prin aceste scrieri. Astfel, foiletonistica
sa devine un pre]ios document de urbanism [i
antropologie bucure[tean\ de la cump\na secolelor
modernit\]ii noastre. 

Tonul volumului penduleaz\ între nostalgie
[i satir\, cu multe note de umor [i evoc\ri pitore[ti
ale unor realit\]i disp\rute. Plimb\rile bucure[tene
[i cercet\rile autorului, mai degrab\ lejere, narative
[i dominate de afectivitate decât docte, r\mân,
în opinia sa, o „încercare de literatur\ folositoare“,
ce îmbin\ documentarea din surse scrise cu
fotografia [i istoria oral\. Ele vor l\sa o amprent\
puternic\ [i asupra fiului care îl înso]e[te, Henri
H. Stahl, viitorul sociolog [i antropolog. 

Într-un ora[ de enorii [i mahalale organizate
în jurul unor l\ca[e religioase, cele mai importante
repere r\mân vechile biserici (Bucur, Col]ei,
Sfântul Spiridon Vechi, Cre]ulescu, schiturile de
c\lug\ri [i c\lug\ri]e din inima Bucure[tiului
etc.), adev\rate simboluri na]ionale [i urbanistice:
bisericu]a lui Bucur, cu turla ei original\ în form\
de ciuperc\, sau biserica Sfântul Spiridon Vechi,
f\r\ turl\ [i clopotni]\, marcat\ de o stranie
denivelare, ca [i cum „vezi cum se afund\ în
p\mânt str\vechea cl\dire, p\r\sit\ de cei vii,
atras\, înghi]it\ de mor]ii uita]i ce-[i r\zbun\“,
sau biserica Cre]ulescu, constituind ast\zi
doar ultimul vestigiu al unui complex mai amplu,
ca [i biserica Stavropoleos, v\duvit\ de hanul
al\turat. Stahl [tie s\ evoce cu talent atât arhitecturi
simbolice (Bufetul de la {osea, în stilul neoromânesc
al lui Ion Mincu sau Hotelul Dacia / Hanul Manuc,
locul unor importante întruniri politice), cât [i
pr\v\lii, cimitire, parcuri, importante bariere
bucure[tene.

Scriitorul admir\ stilurile na]ional românesc
[i vernacular în arhitectur\, poezia str\du]elor
nealiniate, ocupa]ii tradi]ionale precum cea a
]iganilor sacagii, a b\rbierilor [i b\canilor sau
arta dep\[it\ a fla[netarilor. Totu[i, în fa]a
cutremurelor [i a incendiilor, nostalgicul autor
recunoa[te superioritatea „caselor de raport“ fa]\
de bordeiele s\r\c\cioase, pe a acoperi[urilor de
tabl\ în fa]a [indrilei, ca [i utilizarea mai ra]ional\
a spa]iului urban prin parcel\ri, în locul generoaselor
maidane pe care, în zone bucure[tene azi ultracentrale,
înc\ mai p\[teau vitele. În plus, asanarea mla[tinilor
fetide, ca [i canalizarea Dâmbovi]ei, elimin\
treptat riscul inunda]iilor produse [i, odat\ cu
ele, [i igrasia caselor de „pe vechiul loc b\ltos“

sau devers\rile de „p\cur\ cleioas\“ din industria
timpurie. 

Lui Henri Stahl, Bucure[tii i se prezint\
pe drept cuvânt drept „o crea]ie a Dâmbovi]ei“,
dar pentru c\ aceast\ ap\ („cumin]it\ la 1882“
prin regularizarea cursului [i înt\rirea malurilor)
„curge ast\zi trist\ [i cuminte“, conchide cu regret
c\ „edilii o îngroap\ de vie pe biata b\trân\“. În
amintirile lui despre cursul Dâmbovi]ei înainte
de regularizare, se afl\ men]iuni pre]ioase privind
lacurile azi disp\rute, ca [i scene deloisir bucure[tean
pe malurile râului, v\dind de exemplu, pentru
un ochi de antropolog, siluete nedeprinse cu

disciplina corporal\ („Rar, foarte rar, vezi un corp
frumos, produs al unei gimnastice ra]ionale“). 

De la observa]ii privind dispunerea
Bucure[tiului pe [apte coline, asemenea Romei
[i Parisului, [i transportul neîntrerupt care a
m\cinat coamele dealurilor, foarte interesante
[i bogate r\mân în acest volum evoc\rile umanit\]ii
bucure[tene, în special a celei m\runte: imaginea
Ci[migiului ca „paradis al slujnicelor“, un parc
al servitoarelor [i  al
ordonan]elor („Ci[migiul
este, duminica, proprietatea
lor toat\“), distrac]ia popula]iei
la [trandul Tir,  lumea
bicicli[tilor la început de
secol XX, familia de evrei
luând masa la Bufetul de la
{osea, scene înso]ite uneori
de câte un fapt divers deloc
banal: de exemplu, resus-
citarea unui înecat c\ruia
i se face o glum\ proast\ sau scena unei sinucideri
întâmpl\toare în public, chiar în gr\dina Bufetului
de la {osea. 

Interesul fa]\ de aceast\ umanitate poate
antrena uneori explica]ii profunde: de exemplu,
Stahl evoc\ dramatic imaginea valurilor de lucr\tori
din fabrici, care se afund\ în cârciumile deschise
de „cârciumarii-ventuze“, adev\ra]i „otr\vitori
publici“, „ostili ideilor de civiliza]ie [i igien\“,
r\spunz\tori de specularea s\r\ciei [i a sl\biciunii
unor s\rmani pe care adesea nevestele, cu
copii în bra]e, îi privesc tremurând la u[a cârciumilor
cum risipesc „salariul muncit din greu o s\pt\mân\“.
Iar dac\ Bucure[tii i-au inspirat unui francez
mucalit calamburul „Bucarest/Boue qui reste!“
(Noroiul care r\mâne!), acest lucru, explic\ Stahl,
provine în mare m\sur\ din tertipul cârciumarilor
de a ocoli plata accizelor comunale prin deschiderea
progresiv\ de cârciumi în afara barierelor ora[ului.
Astfel ajunge Capitala s\ ia „forma de caracati]\

uria[\, cu lungi tentacule vâscoase [i murdare
– c\ile ora[ului – întinzându-se [erpuind, pe
distan]e de kilometri, cu [irul lor nesfâr[it de
cârciumi: ventuzele ignobilului animal“.

Vechiul Bucure[ti se impune, ca [i ast\zi,
drept un ora[ al contrastelor: de exemplu, pe fosta
{osea Jianu (actualul Bulevard al Aviatorilor),
autorul observ\ îngrijirea preferen]ial\ a aleii
automobilelor, care e „stropit\ din cinci în
cinci minute, perfect nivelat\, (…) macadamat\,
petrolat\, [i azi e a[ternut\ cu mozaic de pietre“,
în vreme ce „aleea a treia îns\, cea din fund“ (s\
preciz\m, „pe unde vin în ora[ carele ]\ranilor“),

„nu e nici m\turat\, praful e de dou\ palme,
frunzele uscate sunt atât de dese, în urma secetei
nemiloase, încât fo[netul lor te întristeaz\“. 

Simpatia lui pentru popula]ia s\rac\ se
poate citi [i în imaginea lucr\torilor obosi]i [i
negri de fumul adunat din m\runtaiele p\mântului,
sosi]i zilnic pe Podul G\rii de Nord în trenurile
ce îi aduc „dinspre Miaz\noapte“, sau în câteva
fotografii sugestive de romi, sub care scrie: „Ar\mii

harnici [i simpatici,
civilizabili de ar fi pu]in\
mil\ [i pentru dân[ii“.
Trist\ este [i imaginea
b\iatului de pr\v\lie,
„slab, nedormit, b\tut [i
oc\rât, în contact ziua
[i noaptea cu be]ivi
scandalagii, hido[i“, un
„s\rman copil“, dup\
observa]iile sale cel mai
trist [i mai nefericit

specimen social al epocii.
Pe de alt\ parte, membrii altor categorii

sociale [i ocupa]ii profesionale sunt privi]i de Stahl
[i în cheie ironic\ sau condamna]i cu asprime: de
exemplu, guvernantele „martirizând ni[te bie]i
copii, oprindu-i de la orice joc“ sau „obr\znicia“
anumitor tipuri urbane („bate tare în mas\, chemând
chelnerii cu obr\znicia banului“ ori, în Ci[migiu,
„obr\znicia slugii fa]\ de cei mai jos ca dânsul“). 

Redactora Silvia Colfescu, de altfel fondatoarea
Editurii Vremea, absolvent\ de Istoria Artei, a
oferit în subsol toate preciz\rile necesare privind
dispari]ii de imobile [i locuri istorice bucure[tene
(biserici, case, hoteluri, lacuri, scuaruri, vechiul
Teatru Na]ional etc.), precum [i redenumirile
actuale de str\zi, într-un efort de editare [i
redactare dublat de cuno[tin]e aprofundate de
istorie urban\ a Capitalei. {i, desigur, de o pasiune
pe care deseori [i-a reafirmat-o.

 Simona Dr\gan
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prin hârtoape
A[a cum notam în num\rul trecut, alegerile

de la Uniunea Scriitorilor ne-au transformat pe noi,
redactorii României literare, în ni[te alerg\tori
de curs\ lung\. Am b\tut ]ara în lung [i-n lat. {i
nu doar ]ara. Am ajuns [i în Republica Moldova,
pentru adunarea general\ de la Chi[in\u, unde ne-
am întâlnit cu colegii de peste Prut, pe care-i pre]uim.
Dar, fiindc\ vorbim despre c\l\torie [i despre drumuri,
e de consemnat o experien]\ [ocant\, de neuitat,
pe care am tr\it-o în deplasarea cu ma[ina de la
Chi[in\u spre Gala]i.  Am urmat indica]iile aplica]iilor
Google Maps [i Waze, care nu ne-au în[elat niciodat\
[i ne-au scos din situa]ii rutiere dificile peste tot
în Europa: am luat-o pe o [osea care str\b\tea ]ara
vecin\ de la nord la sud [i care figura pe hart\ ca
fiind una principal\. Am trecut prin localit\]i stranii,
încremenite undeva în trecut, unde tronau statui
ale conduc\torilor comuni[ti de alt\dat\ [i unde
u[or s-ar fi putut reconstitui, pentru vreun film de
epoc\, atmosfera dintr-un str\fund al fostului imperiu
sovietic, la începuturile sale: nimic nu se schimbase
– Bugeac, Comrat, Congaz. Dar experien]a extrem-
terifiant\ a fost [oseaua îns\[i, starea ei: de la un
moment dat încolo, cam între localit\]ile Cealîc [i
Aluatu, drumul a devenit unul de iad, asfaltul era
mâncat [i carosabilul era plin de gropi enorme [i de
neocolit, iar pe zeci de kilometri nici amintirea
asfaltului nu se mai p\stra, era drum de p\mânt
ticsit de hârtoape, care înainta sinuos, f\r\ nicio
logic\, prin ]inuturi s\race [i parc\ nelocuite, dându-]i
impresia, a[a cum urca [i cobora absurd [i periculos
pante imposibile spre niciunde, c\ e f\cut nu ca s\
mergi pe el, ci ca s\-]i pierzi via]a pe el. Iar tot ce
se vedea în jur p\rea s\ fie nu o lume, ci îns\[i nelumea.
Cei care vorbesc entuziast dar superficial despre
unificare ar trebui s\ fie pu[i s\ viziteze acele locuri:
diferen]ele dintre cele dou\ zone sunt uria[e. {i
nu avem în vedere doar gradul de s\r\cie, de dezvoltare
economic\. Ne gândim la diferen]ele de constitu]ie

interioar\, de educa]ie, de civiliza]ie, de mod de
a în]elege via]a, de orizont de reprezentare [i

de a[teptare ale celor care compun cele dou\
entit\]i. Cu triste]e o spunem, impresia
noastr\ a fost c\ s\-]i propui o unificare ar
fi ca [i cum ai vrea s\ lipe[ti [i s\ ]ii laolalt\

ghea]a [i focul. Dar poate ne în[el\m.

Fotbal [i cu mâna
În revista LUMINA (1-3/ 2018), care apare la

Pancevo, în Serbia, public\, între al]ii, Slavco Alm\jan,
Ioan Baba, Simeon L\z\reanu, Nicu Ciobanu,
dar [i Niculae Gheran, Ion Cristofor [i Tudor Nedelcea.
Acesta din urm\ semneaz\ un text intitulat Marin
Sorescu [i securitatea, în care afl\m am\nunte din
dosarul de supraveghere „Soare“, pe care Securitatea
i l-a deschis poetului înc\ din anul 1979. Marin
Sorescu, conchide Tudor Nedelcea, a fost în vizorul
acestei sinistre institu]ii „pân\ la sfâr[itul vie]ii

sale“. Este bulversant s\ vedem
cât de prezent\ era Securitatea
comunist\ în via]a scriitorilor
[i ce nefast\ a fost aceast\
prezen]\. Între altele, afl\m
din dosar c\ poetului i s-a
imputat, la 26 februarie 1986,
[i încadrarea la revistaRamuri,
pe care o conducea, a colegului
nostru Gabriel Chifu, care nu
era membru de partid [i c\ruia
i se deschisese dosar de urm\rire
informativ\. Urâte vremuri.
Ce bine c\ ast\zi sinistra
institu]ie nu mai exist\ [i c\
serviciile secrete nu se mai
amestec\ în activitatea

scriitoriceasc\. V\ da]i seama, în atâtea situa]ii, de
la invitarea la târguri de carte [i traduceri pân\ la
imaginea favorabil\ în pres\ [i ob]inerea de burse,
cât de inegal\ ar fi competi]ia între cineva care ar
beneficia de un asemenea sprijin invizibil venit din
partea unor for]e oculte [i un scriitor care ar concura
de unul singur, ajutat doar de înzestrarea sa literar\?
Primul ar fi fa]\ de cel\lalt ca un ins care, în timpul
unui meci de fotbal, ar avea voie s\ introduc\ mingea
în plas\ [i cu mâna, f\r\ s\ fie sanc]ionat.

Efectul de ecou: RAMURI
nr. 4

Alegem pentru rubrica Efectul de ecou din
aceast\ s\pt\mân\ un articol intitulat Like-uri
sau cronici literare?, publicat de Adrian Popescu
în revista RAMURI (nr. 4). Poetul [i eseistul clujean
atrage aten]ia asupra unei teme preocupante:
tendin]a de a muta literatura în spa]iul virtual,
pe re]elele de socializare, ceea ce are drept consecin]\,
în primul rând, renun]area la tipul clasic, consacrat
de valorizare a scrierilor literare, [i anume lectura
critic\, spiritul critic. În loc de analize temeinice,
din partea unor instan]e critice de recunoscut\
autoritate profesional\, devin instrumente de
apreciere like-urile [i comentariile diletante. Este
un fenomen îngrijor\tor, pe care [i revista noastr\
l-a semnalat, în repetate rânduri. În acest mod,

dispare criteriul valoric [i, sub aparen]a deschiderii
[i democratiz\rii opiniilor, se introduce haosul,
în care nu se mai poate distinge între oper\ [i
f\c\tur\, între diamant [i ciobul de sticl\. E un
regres, bineîn]eles, o întoarcere trist\ la un soi
de primitivism al recept\rii. Reproducem aici o
parte din considera]iile lui Adrian Popescu: „Omul
care, spunea el, scrie versuri, a intrat în redac]ie
furtunos [i ni s-a adresat pe un ton de repro[:
«Despre poeziile mele de ce nu scrie]i în Steaua?»
Apoi, mirat oarecum de t\cerea noastr\: «Am
câteva sute de comment-uri [i like-uri, toate de
bine, deci sunt citit [i apreciat!». «Dvs. nici nu
m-a]i citit!». Nu-i citisem versurile, asta era
adev\rat, nici el nu ne citise pe noi, cum a recunoscut,
deci nu ar fi trebuit s\ se supere nimeni. Nu ne
citise pentru c\ era ocupat, motivase dânsul,
serios, avea o meserie solicitant\. Ce nu era în
regul\ era faptul simplu c\ noi operam cu criterii
total diferite de apreciere a textelor, musafirul,
sigur pe sine, cu popularitatea pe care ]i-o dau
like-rile, noi cu opiniile criticilor literari. Dac\
gloria lui se baza pe un num\r cât mai mare de
mesaje pe Facebook, noi, f\r\ a le ignora, în general,
pe ale lui, nu le consideram decisive. Opiniile unor
nume cunoscute ale literaturii române, nume
consacrate de-a lungul deceniilor, sau nume de
tineri esei[ti talenta]i [i excelent informa]i,
publicând la revistele importante de azi, sunt
pentru noi decisive. Nu internetul aduce recunoa[terea
axiologic\ visat\, ea nu e conferit\ nici de elogiul
propriei genera]ii, ci de autoritatea unor critici
din, mai ales, alt\ genera]ie, decât cea din care
faci tu însu]i parte. Mai vârstnic\ sau mai jun\,
niciodat\ a ta. Laudele în cerc restrâns de prieteni,
comilitoni, colegi sunt precum c\s\toriile între
rude prea apropiate, sunt de obicei interesate [i
produc odrasle debile. (…) Cititorii simt sunetul
fals, cu oricâte like-uri ne-am mândri c\ le-am
fi primit, unele din acestea binevoitoare, altele
de-a dreptul delirante. Lipsa de criterii valorizatoare
abund\ pe internetul democra]iei gre[it interpretate,
ca, vai!, corectitudine politic\, avem în el un teren
minat de improviza]ie, bovarism [i erori de gust
artistic. Facebook-ul le induce o fals\ recunoa[tere
literar\ celor care nu se bucur\ de una real\, el
promoveaz\ surogatele estetice, pseudo-literatura,
mimetismul provincial. Nu neg utilitatea mijloacelor
de comunicare digitale, dar sunt arme cu dublu
t\i[, pentru cei neexperimenta]i, cultural, periculoase,
pentru c\ le dau o impresie de cunoa[tere profund\,
dar e numai una superficial\, deseori schematic\.
Relativismul generalizat, deconstruc]ia, noile
orient\ri critice sporesc, oarecum oficial, confuzia
valoric\. Nimeni nu r\mâne la autoritatea unor
judec\]i critice clasice, dar porne[te de la ele;
invent\m unghiuri critice noi, numai dup\ ce
le-am epuizat, dac\ le-am epuizat, onest, pe
cele din dic]ionare, istorii literare, c\r]i fundamentale.
Nu facem decât s\ ne am\gim cu contabilizarea
like-urilor primite, cu complimentele unor amatori
inimo[i, poate, dar exteriori literaturii adev\rate.
Care nu înseamn\, cred, jubila]ie de moment,
ci chinul materiei de a se spiritualiza.“ 
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~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.
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În revista APOSTROF (nr. 3), citim o
inteligent\ anchet\ intitulat\ Scriitorii [i
riscurile meseriei. Întreb\rile la care sunt
invita]i s\ r\spund\ mai mul]i autori de la noi
sun\ a[a: Crede]i c\ meseria de scriitor face
parte din rândul meseriilor stresante? De ce?
De ce nu? {i, din tema principal\, se ramific\
alte interoga]ii: De ce crede]i c\, la noi, nu
se poate tr\i din scris (decât cu extrem de
pu]ine excep]ii)? De ce scrie]i? Crede]i c\
un scriitor e mai presus decât restul lumii [i
merit\ o aten]ie deosebit\? Sau: Scriitorul –
creator de Cultur\, martor al vremii sale,
„vistiernic al fiin]ei“ – are statutul cuvenit
în societatea noastr\? Ce a]i îndrepta? Sau:
Spaima de ratare v\ bântuie zilele [i nop]ile?
O fraz\/ o pagin\ neizbutit\ v\ provoac\
insomnii? Scrie]i cu gândul la viitorul cititor,
la receptarea critic\? Când sunte]i criticat,
crede]i c\ nu a]i fost în]eles ori c\ e la mijloc
o r\zbunare? S-a întâmplat s\ spune]i/ s\
crede]i c\ nu cartea dumneavoastr\ merita
premiul, ci o alt\ carte din lista candida]ilor?
Vi se întâmpl\ s\ v\ gândi]i s\ renun]a]i la
scris? Accept\ provocarea [i se las\ radiografia]i

în interven]ii
interesante:
Horia B\descu,
Leo Butnaru,
R u x a n d r a
Cesereanu,
D u m i t r u
C h i o a r u ,
Simona-Grazia
Dima, Gellu
Dorian, Horia
G â r b e a ,
A l e x a n d r u

Jurcan [i Adrian Lesenciuc. S\ men]ion\m [i
numele autoarei acestei remarcabile anchete
literare care ar merita s\ continue [i cu punctele
de vedere ale altor scriitori: Laura Poant\. 




