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 editorial de nicolae manolescu 3
România literar\  num

\rul 47 / 2 noiem
brie 2018

s -au împlinit 50 de ani de la apari]ia României literare.
Primul num\r a v\zut lumina tiparului pe 16 octombrie 1968.
Public\m coperta acestuia pe coperta num\rului de fa]\. Alte

pagini fotocopiate ilustreaz\ num\rul de fa]\. O idee r\spândit\, de[i nu pe
de-a-ntregul adev\rat\, este c\ România literar\ este continuatoarea
„Gazetei literare”, cel dintâi hebdomadar al Uniunii Scriitorilor, ap\rut în
1954. Cele dou\ publica]ii difer\ îns\ sub mai multe raporturi decât se
aseam\n\. Se nasc în epoci profund neasem\n\toare, au profiluri distincte,
conduse fiind de un alt fel de echipe redac]ionale (directorii sau
redactorii-[efi nu vor mai face parte dintre liderii USR, ceea ce
diminueaz\ caracterul oficial al revistei, sporindu-i autonomia
editorial\). În aceste privin]e, România literar\ poate fi considerat\ o
revist\ nou\. Dac\ s-a ap\sat, de regul\, pe continuitatea cu „Gazeta literar\”,
a fost pentru c\ ambele reviste au fost, fiecare în vremea ei, purt\toarele
de stindard literar ale USR. România literar\ de ast\zi este, cu
atât mai pu]in, [i `n ciuda ideii din Editorialul primului num\r
din 1968, continuatoarea unor publica]ii cu acela[i titlu din trecut,
cum ar fi acelea ale lui Alecsandri (Ia[i, 1855), Macedonski
(lunar, 1885-1889), Ovidiu Hulea (Arad [i Aiud, mai-iunie 1930),
Rebreanu (1932-1934) [i Cezar Petrescu (supliment al cotidianului
„România”). 

O scurt\ istorie a „Gazetei literare” avem într-o
carte relativ recent\, nu
înainte ca fragmentele
cele mai semnificative
s\ apar\, num\r de num\r,
în România literar\
de la începutul anilor
2000. La rândul ei, aceasta
din urm\ î[i a[teapt\
înc\ monografia. Mi se
pare necesar s\ prezint
eu însumi mai departe
[i într-un mod cât se
poate de succint datele
principale. 

R o m â n i a
literar\ apare f\r\
întrerupere din octombrie
1968 [i pân\ în prezent.
Îmi vine greu s\ în]eleg
de ce I. Hangiu, în
Dic]ionarul presei literare
române[ti (plin de
numeroase gre[eli în
capitolul consacrat revistei!),
separ\ edi]ia de dinainte
de Revolu]ie de  aceea
de dup\, ca [i cum ar fi
vorba de dou\ publica]ii.
În realitate, e vorba de
una [i aceea[i. E normal
ca redactorii s\ se mai fi
schimbat pe o durat\ atât
de mare de timp. De altfel,
nici între 1968 [i 1989
n-au fost mereu aceia[i.
La fel [i conducerea. La
apari]ie, revista e condus\
de Geo Dumitrescu (1968-
1970), urmat de Nicolae
Breban (1970-1971), George
Iva[cu (1971-1988), D.R.
Popescu (1988-1989) [i
de mine (din 1990). Cu
excep]ia primelor dou\ luni din 1990, când „dirijorii” (în frunte cu Octavian
Paler) au alc\tuit un comitet interimar, vreme de aproape trei decenii cel
care a r\spuns de soarta revistei am fost eu însumi. Spun asta, nu din orgoliu,
ci fiindc\ a r\spunde de apari]ia regulat\ a unei publica]ii atât de importante
în cultura româneasc\ a comportat dificult\]i care ni s-au p\rut, mie [i
colaboratorilor mei, [i nu o dat\, insurmontabile. Desigur, riscurile au
fost diferite, ieri fa]\ de azi. Dar n-au lipsit nicio clip\. Ieri, legate de Cenzur\,
de politizare for]at\. Azi, legate îndeosebi de precaritatea fondurilor. Situa]ie
pe care o cunosc mai bine. A[ ad\uga la cele spuse [i alt\dat\ doar atât: au
existat câteva momente de criz\ grav\, când ne gândeam s\ tragem obloanele.
Revista pe care o citi]i [i ast\zi î[i datoreaz\ supravie]uirea generozit\]ii
unor sponsori priva]i (trebuie men]iona]i, cu un accent în plus, Ion Ra]iu,

Dinu Patriciu [i Sorin Marin), în]elegerii unor guvernan]i (Emil Boc [i Victor
Ponta) [i, de doi ani încoace, vot\rii în Parlament (în unanimitate!) a unei
legi speciale de subven]ionare de la buget a publica]iilor culturale apar]inând
ANUC, din care USR face parte cu num\rul cel mai mare, 9, de publica]ii.   

România literar\ [i-a legat numele [i renumele, ieri, ca [i azi, de
cultivarea spiritului critic, a[adar a valorilor. A încercat în permanen]\ s\
fie sita necesar\ cernerii produc]iei literare, alegerii grâului de neghin\. A
reu[it în mare m\sur\, învingând obstacole redutabile, cum sunt dintotdeauna
confuzia sau amalgamul valorilor, excesele na]ionalismului, discriminarea,
intoleran]a [i toate derivele (din p\cate, când una, când alta, la mod\!) de
care societatea intelectual\ româneasc\ n-a fost niciodat\ cru]at\. Toate
acestea sunt, desigur, u[or de identificat, dar nu tot a[a de u[or de pus în
practic\. Am f\cut ce a depins de noi. Ne-am asumat f\r\ ezitare
op]iunile, fie oricât de dureroase, ceea ce nu ne-a adus totdeauna prieteni.

Când am gre[it, am recunoscut. În cel dintâi num\r din decembrie
1989 de dup\ Revolu]ie, editorialul României literare le cerea

scuze cititorilor pentru compromisurile la care Cenzura comunist\
ne silise de-a lungul timpului. Nu [tim ca o alt\ publica]ie
s\ fi procedat la fel. Gestul nostru dovede[te c\, dac\ suntem
convin[i de existen]a unei continuit\]i între revista din anii
de comunism [i aceea postcomunist\, este tocmai fiindc\
ne-am asumat, odat\ cu titlul glorios al revistei, odat\ cu

meritele ei istorice ̀ ntre
care spiritul critic (v.
pag. 12), [i erorile comise,
cu voie sau f\r\ voie.

Pe pagina a
doua a României
literare, pute]i
citi numele
redactorilor [i ale
colaboratorilor
no[tri permanen]i
din momentul de fa]\.
Ne strângem în fiecare
luni [i mar]i [i punem
la cale dou\ numere
succesive, ambele, rod
al solidarit\]ii noastre
intelectuale. Avem
adesea opinii diferite.
Se întâmpl\ s\ nu
c\dem neap\rat de
acord. {i, dac\ se ive[te
cazul, decizia îmi
apar]ine mie. Nu fiindc\
am veleit\]i de [ef, ci
fiindc\, dac\ lucrurile
ies cum se cuvine,
meritul le revine tuturor,
iar dac\ nu ies, vina
este exclusiv a mea. În
definitiv, pe cei mai
mul]i redactori [i
colaboratori i-am ales
eu însumi. Cu destui
m-am în[elat. Dovada
c\ de data asta am ales
bine const\ în faptul
c\ revista arat\ bine.
Exist\ un capitol la
care n-am f\cut
niciodat\ concesii:
de[i, recunosc, iat\,
dup\ o via]\ întreag\

în care m-am ocupat cu selec]ia c\r]ilor, c\ mi-a fost mult mai peste mân\
s\ selectez oameni. C\r]ile trecute de mine prin ciurul critic m-au dezam\git
mult mai rar decât oamenii. În ce-i prive[te pe cei care alc\tuiesc echipa
de la Jubileul României literare, o spun cu toat\ convingerea: nu e
niciunul capabil s\ m\ dezam\geasc\. 

La mul]i ani, dragi colegi [i prieteni! La mul]i ani, România
literar\! 

P.S. Singurul cusur al fotocopiilor cu care ilustr\m num\rul de fa]\
este faptul c\, din cauza hârtiei [i a cernelii tipografice folosite `n cazul
originalului, textele apar [terse, aproape de necitit. Ne consol\m cu ideea
c\ ele redau `ntrucâtva aerul de epoc\.

actualitatea
la Jubileu
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16.10.1868 –– ss-aa nn\scut SSimion MMehedin]i ((m. 11962)
16.10.1885 –– s-a n\scut Mihail Sorbul (m. 1966)
16.10.1907 –– s-a n\scut Moldov (m. 1966)
16.10.1924 –– s-a n\scut Lidia Bote (m. 2017)  
16.10.1930 –– s-a n\scut Theodor M\nescu (m. 1990)
16.10.1935 –– a murit C. I. Nottara (n. 1859)  
16.10.1939 –– s-a n\scut Nicolae Damian (m. 1998)
16.10.1947 –– s-a n\scut Emilia Parpal\
16.10.1949 –– s-a n\scut Adrian }ion  
16.10.1950 –– s-a n\scut Gheorghe Ene (m. 2011)
16.10.1957 –– s-a n\scut Cezar Straton  
16.10.1962 –– a murit Alexandru Claudian (n. 1898)
16.10.1963 –– ss-aa nn\scut GGabriel CCo[oveanu 
16.10.1972 –– s-a n\scut Alexander Baumgarten
16.10.1980 –– s-a n\scut Gabriela Gheorghi[or
16.10.1991 –– a murit Leon Levi]chi (n. 1918)
16.10.1996 –– a murit Stelian Gruia (n. 1937)
16.10.2008 –– aa mmurit EEugen CCizek ((n. 11932)
16.10.2008 –– aa mmurit IIlie PPurcaru ((n. 11933)

17.10.1892 –– s-a n\scut Drago[ Protopopescu (m. 1948)
17.10.1897 –– s-a n\scut {tefana Velisar-Teodoreanu 

(m. 1995)
17.10.1904 –– a murit D. Th. Neculu]\ (n. 1859)
17.10.1904 –– a murit {tefan Petic\ (n. 1877)
17.10.1905 –– s-a n\scut Al. Dima (m. 1979)
17.10.1908 –– ss-aa nn\scut LL. KKalustian ((m. 11990)
17.10.1937 –– s-a n\scut Marin Diaconu
17.10.1939 –– s-a n\scut Elena Drago[
17.10.1941 –– s-a n\scut Gavril Moldovan
17.10.1946 –– s-a n\scut Vladimir Cinezan
17.10.1946 –– s-a n\scut Vasile Fluturel 
17.10.1948 –– ss-aa nn\scut EEmanoil MMarcu
17.10.1948 –– ss-aa nn\scut DDumitru NNec[anu
17.10.1949 –– s-a n\scut Ion Corlan
17.10.1962 –– s-a n\scut Mariana Cap-Bun
17.10.1973 –– aa mmurit NNicolae DDun\reanu ((n. 11881)
17.10.1981 –– a murit Ta[cu Gheorghiu (n. 1910)
17.10.1983 –– aa mmurit RRomulus GGuga ((n. 11939)
17.10.2002 –– a murit Ileana Berlogea (n. 1931)
17.10.2010 –– a murit Mircea Ghi]ulescu (n. 1945)
17.10.2015 –– a murit Liviu Radu (n. 1948)

18.10.1898 –– ss-aa nn\scut GG. TTalaz ((m. 11973) 
18.10.1907 –– s-a n\scut Mihail Sebastian (m. 1945) 
18.10.1911 –– s-a n\scut Robotos Imre (m. 2001) 
18.10.1926 –– a murit Ioan I. Cior\nescu (n. 1905)
18.10.1928 –– ss-aa nn\scut {{tefan MMih\ilescu
18.10.1933 –– ss-aa nn\scut CComan {{ova
18.10.1938 –– ss-aa nn\scut CC. SSt\nescu
18.10.1940 –– s-a n\scut George Toma Veseliu
18.10.1943 –– ss-aa nn\scut EElisaveta NNovac
18.10.1980 –– a murit Teodor Mazilu (n. 1930)

19.10.1875 –– s-a n\scut George Ranetti (m. 1928)
19.10.1897 –– s-a n\scut Jacques Byck (m. 1964)
19.10.1904 –– s-a n\scut N. N. Condeescu (m. 1966)
19.10.1908 –– ss-aa nn\scut DDumitru AAlma[ ((m. 11995)
19.10.1912 –– s-a n\scut George Popa (m. 1973)
19.10.1929 –– a murit Alexandru Davila  (n. 1862)
19.10.1932 –– s-a n\scut Tereza Peri[-Chereji
19.10.1935 –– s-a n\scut Aurelian Chivu
19.10.1935 –– a murit Gib. I. Mih\escu  (n. 1894)
19.10.1946 –– s-a n\scut Ana Selejan
19.10.1951 –– s-a n\scut Dumitru Opri[or
19.10.1951 –– s-a n\scut Echim Vancea
19.10.1952 –– s-a n\scut Mircea Bârsil\
19.10.1954 –– s-a n\scut Carmen Odangiu
19.10.1957 –– s-a n\scut Dumitru Chioaru 
19.10.1961 –– a murit Mihail Sadoveanu  (n. 1880)
19.10.1968 –– ss-aa nn\scut  LLaura PPavel
19.10.1975 –– a murit Romulus Fabian  (n. 1902)
19.10.1993 –– aa mmurit IIon IIuga  ((n. 11940)
19.10.1998 –– a murit Nicolae Damian  (n. 1939)

20.10.1828 –– s-a n\scut George Baronzi (n. 1896)
20.10.1828 –– s-a n\scut Ioan Catina (m. 1851)
20.10.1865 –– a murit Alecu Donici (n. 1806)
20.10.1872 –– s-a n\scut Cincinat Pavelescu (m. 1934)
20.10.1892 –– s-a n\scut Tache Papahagi (m. 1977)
20.10.1893 –– ss-aa nn\scut IIon CCre]u ((m. 11970)
20.10.1895 –– s-a n\scut Alexandru Rosetti (m. 1990)
20.10.1924 –– s-a n\scut Valentin Silvestru (m. 1996)
20.10.1928 –– ss-aa nn\scut PPompiliu MMarcea ((m. 11985)
20.10.1930 –– s-a n\scut Ioan Grigorescu (m. 2011) 
20.10.1935 –– s-a n\scut Vasile Farago
20.10.1939 –– s-a n\scut Dumitru Matcovschi
20.10.1947 –– s-a n\scut Aurel Antonie 
20.10.1951 –– s-a n\scut Nicolae Petrescu Redi
20.10.1956 –– s-a n\scut Isidor Chicet
20.10.1958 –– ss-aa nn\scut CConstantin DDram 
20.10.1958 –– ss-aa nn\scut GGabriela RRusu-PP\s\rin
20.10.1959 –– s-a n\scut Walter Radu  Fotescu
20.10.1982 –– a murit Gino Lupi (n. 1892)
20.10.1985 –– a murit Marius Robescu (n. 1943)
20.10.1994 –– a murit Dumitru Velciu (n. 1923)
20.10.1996 –– a murit Ioana Petrescu (n. 1906)
20.10.2005 –– a murit Ion Stratan (n. 1955)
20.10.2010 –– a murit Ion Burnar (n. 1947)
20.10.2017 –– a murit Eugen Evu (n. 1944)

21.10.1891 –– s-a n\scut Perpessicius (m. 1971)
21.10.1911 –– s-a n\scut George Demetru Pan (m. 1972)
21.10.1918 –– ss-aa nn\scut DDan DDu]escu ((m. 11992)
21.10.1923 –– ss-aa nn\scut MMihai GGafi]a ((m. 11977)
21.10.1931 –– s-a n\scut  Theodor Nicolae Poian\
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p \strez dou\ caiete cu noti]e de
la cursul profesorului Paul Cornea,
]inut în 1952-1953 (septembrie-

ianuarie) în fa]a studen]ilor anului al II-lea.
Prelegerile acoper\ perioada pa[optist\; patru
dintre ele reprezint\ o introducere, celelalte
ocupîndu-se în ordine de Heliade, B\lcescu,
Bolliac, Negruzzi, Kog\lniceanu, Russo, Bolintineanu.
Filele sînt îng\lbenite, cerneala decolorat\,
ortografia vetust\. R\sfoirea caietelor, vrînd-
nevrînd, d\ na[tere unor gînduri melancolice.
Vorba poetului: „Dup\ cîte n-au fost, dar puteau
s\ fie, / Dup\ cele duse pentru totdeauna”. Aveam
pe atunci dou\zeci de ani; profesorul – dou\zeci
[i nou\. Distan]a p\rea imens\. Prestan]a lui
Paul Cornea, degajat, zîmbitor [i plin de amenitate,
nu avea s\ fie egalat\, în anii urm\tori, decît de
Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga [i  de Ov.S.
Crohm\lniceanu. De un respect mai adînc se
bucurau doar „veteranii”, dintre care i-am audiat,
în anul I, pe Vianu [i pe Graur, în anul al II-lea
pe Iorgu Iordan, în al III-lea pe Rosetti [i
Byck. Avantajul lui Paul Cornea era acela de a
reuni în persoana lui excelen]a presta]iei didactice
cu farmecul ti-
nere]ii [i cu fru-
muse]ea carac-
terului. Ultima
tr\s\tur\, ar obi-
ecta unii, este de
fapt o proiec]ie
retroactiv\, adic\
rodul contactelor
ulterioare cu pro-
fesorul de-a lun-

gul a peste [ase
decenii;  ce
poate [ti, la
drept vorbind,
un student
despre carac-

terul omului
de la catedr\?

R\spunsul nu e
greu de dat, ]inînd
seama c\ imaginea
unui profesor se
încheag\ dintr-o infinitate de gesturi [i atitudini,
trecute prin filtrul de extrem\ fine]e al sensibilit\]ii
auditoriului, rareori capabil de a se l\sa în[elat.
Simpatiile sau aversiunile unui amfiteatru nu
vor fi niciodat\ gratuite. Timpul va putea eventual
s\ le estompeze, dar nicidecum s\ le dezmint\.
Oricît de mult m-a[  întoarce cu gîndul, pîn\
în anii liceului  sau chiar ai  [colii primare, nu
descop\r  niciun caz în care sentimentul colectiv
s\ fi gre[it, iar un dasc\l s\ fi primit altceva decît
echivalentul a ceea ce oferise.

Filele, cum spuneam, sînt îng\lbenite
[i cerneala decolorat\. Dar unele fraze, dup\
aproape [aptezeci de ani, p\streaz\ înc\ un
sunet proasp\t. Se simte c\ au fost rostite cu
sinceritate [i înregistrate cu încredere. Ceva din
rezonan]a lor frînge atmosfera întunecat\ a
epocii sau îi red\ complexitatea veritabil\, pe
care uneori sîntem înclina]i s-o uit\m. Începutul
deceniului 6 n-a înscris desigur un moment fast
în destinele culturii române; au existat totu[i
forme de supravie]uire, iar al\turi de ele [i
speran]a regener\rii. Teoria, critica [i istoria
literar\ au pl\tit un tribut greu ingerin]elor
politice [i dogmatismului ideologic. Dar ceea
ce, sub o cenzur\ atotputernic\, r\mînea de
neocolit în cadrele exprim\rii scrise putea s\ se
tempereze sensibil în forma comunic\rii orale.
Aici controlul devenea mai dificil [i riscul „ereziei”
mai palid. Limbajul catedrei nu putea oricum
s\ coboare pîn\ la nivelul articolului de ziar decît
sub sanc]iunea autodiscredit\rii. În facultate
se f\cea auzit\ vocea lui Tudor Vianu, precum
[i aceea a cîtorva mari lingvi[ti, mai pu]in supu[i,
prin specificul disciplinei lor, conformismului
sufocant al ideologiei. Cursul lui Paul Cornea
a contribuit [i el în acel timp la l\rgirea spa]iului
respirabil, instituind în predarea literaturii
române un climat al comunic\rii elevate, pe care

prelegerile de „veche” ale anului întîi nu izbutiser\
s\-l creeze. Dup\ dou\ semestre de buchiseal\
trudnic\ [i ostil\ (r\scump\rat\ copios prin
rîsete clandestine), tr\iam bucuria unor expuneri
aerisite, a c\ror densitate informativ\ nu le
altera claritatea [i elegan]a. Structura lec]iilor,
a[a cum o reg\sesc în cele dou\ caiete, oferea
mai întîi biografia autorului, cu unele date
sumare despre oper\, apoi prezentarea în detaliu
a textelor fundamentale, încununat\ de o sintez\
final\. Surpriza nu st\tea în planul expunerilor,
ci în con]inutul fiec\reia dintre ele. Transcriu
mai jos cîteva enun]uri, pentru motive care pot
varia foarte mult – de la expresia lapidar\ [i
memorabil\ sau ineditul perspectivei pîn\ la
unele ]î[niri de umor: Heliade „amestec\ doctrina
evanghelic\ cu idei de socialism utopic” ; „În
politic\ liberal. În filozofie mistic. În estetic\
eclectic”; „The Spleen” (de Cezar Bolliac) con]ine
versuri care îl anun]\ pe Eminescu” ; tot despre
C.B. : „Marile lui teme (cum singur le define[te):
natura, umanitatea, divinitatea” ; C. Negruzzi
„moare în 1868. Necrologul lui G. Sion ap\ruse
înc\ din timpul vie]ii scriitorului, care a avut

ocazia rar\ de a-l citi
el însu[i”; „Traducerile
(lui C. Negruzzi)
au fost mult apreciate
de Heliade, iar Bolliac
[i-a aruncat pe foc
propriile încerc\ri
de t\lm\cire” ; „Negru
pe alb – dizerta]ii
spirituale, din care
se încheag\ o cronic\
de moravuri plin\ de
via]\ [i de culoare” ;
scrisul lui Negruzzi
este „pres\rat cu
referin]e culturale
[i cu dese cit\ri
(precursor al  lui
Odobescu)” ; „P\rerea
lui (Kog\lniceanu) e
c\ orice origine poate
fi înnobilat\ prin
munc\ spornic\ [i

chibzuit\” ; A. Russo – „gust rafinat, cultur\
bogat\, mult bun-sim]. De[i f\r\ preg\tire
filologic\, el a dat riposta decisiv\ latini[tilor”
; Cîntarea României – „flux liric de mare
muzicalitate”; poemul ar fi o „lucrare comun\”
a lui B\lcescu [i Russo: „niciunul n-a revendicat
paternitatea operei, dar ambii au publicat-o
în române[te, c\ci se sim]eau lega]i de ea”; A.
Russo – „Zgîrcit la scris [i bogat în idei”; O
fat\ tîn\r\ pe patul mor]ii – „succesiunea de
compara]ii îi d\ un aer de profunzime filozofic\”;
Elena (din romanul cu acela[i nume) „se stinge
de remu[care din cauza adulterului,  iar
Elescu nu g\se[te altceva mai bun de f\cut decît
s\ o imite”. 

La colocviul din ianuarie, profesorul a
dorit s\ ne vad\ caietele. M\ sim]eam stingherit
din dou\ motive. Primul era acela c\ notasem
unele ipoteze ale cursului sub o form\ cam frivol\:
„P.C. vrea s\ cread\...”, „P.C. «b\nuie[te»...” etc.
Al doilea motiv: pe pagina de gard\ a caietului
1 figura deviza mea de atunci, „Tout casse, tout
passe, tout lasse”, în total\ discordan]\ cu spiritul
vremii [i cu calitatea de membru UTM. M\
leg\nam în speran]a c\ profesorul nu va observa.
Eroare! A observat. Pentru însemn\rile „ireve-
ren]ioase” mi-a elogiat spiritul critic, iar deviza
de pe prima pagin\ i-a atras o cl\tinare din
cap [i un vag surîs ironic, sanc]ionînd mai mult
lipsa mea de gust decît ie[irea din canoane.

Plecarea dintre noi a profesorului Paul
Cornea ne îndurereaz\ adînc. Amintirea lui nu
se va stinge decît odat\ cu to]i aceia care l-au
cunoscut, l-au pre]uit [i l-au iubit. Scrisul s\u
r\mîne un reper major al cercet\rii literare
române[ti.   

 {tefan Cazimir

amintirea profesorului
in m

emo
riam

 calendar
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a m încheiat de curând o carte-interviu
cu Ilie Stepan. Ea va ap\rea peste
câteva s\pt\mâni la Editura Polirom,

în colec]ia „Egografii” – dup\ ce echipa lui Silviu
Lupescu mi-a dat impresia c\ a l\sat deoparte
proiecte editoriale mai importante doar pentru
a-i îng\dui s\ fie lansat\ la cel mai important Târg
de carte al toamnei, „Gaudeamus”. Le mul]umesc
plin de recuno[tin]\, a[a cum îi mul]umesc [i lui
Pavel Vere[, care s-a achitat admirabil de misiunea
de a da volumului o hain\ vizual\ s\rb\toreasc\.
Fragmentele pe care le-am publicat din dialogul
nostru, în România literar\, „Apostrof” [i
„Orizont” mi-au înt\rit convingerea c\, din
punct de vedere publicistic, nu am gre[it stârnindu-
l pe Ilie Stepan s\ deschid\ larg ferestrele confesiunilor,
amintirilor [i dezv\luirilor.

În Timi[oara, Ilie este o legend\ vie, ba chiar
un exponat de patrimoniu. În enclava noastr\ multi-
etnic\ [i deschis\ spre valorile occidentale, e de
la sine în]eles ca un artist de o asemenea talie s\
se bucure de toate onorurile – inclusiv cel de cet\]ean
de onoare al urbei. {i nu doar pentru excelen]a
crea]iei sale artistice: Ilie Stepan e [i un exemplu
de implicare civic\. A fost primul artist care a urcat
în balconul Operei din Timi[oara pentru a cânta
mul]imii, în zilele lui decembrie 1989, când Ceau[escu
era înc\ la putere. A ini]iat [i a organizat mai multe
concerte cu scop caritabil [i umanitar – cel mai
recent fiind cel din toamna lui 2017, menit s\ strâng\
fonduri pentru a înl\tura efectele dezastruoasei
furtuni care a lovit ora[ul în luna septembrie a
aceluia[i an. Ilie a reu[it s\ mobilizeze un num\r
impresionant de trupe de muzic\ rock timi[orene,
de la clasicii Phoenix, pân\ la muzicieni de paisprezece
ani.    

Compozitor, ghitarist, conduc\tor de trupe
folk-rock-blues, muzician complex, implicat de-a
lungul vremii în mari proiecte artistice, Ilie Stepan
este, dincolo de orice alt epitet, un personaj. Ne
cunoa[tem de multe decenii [i decizia de a explora
evenimentele care i-au jalonat existen]a [i
crea]ia î[i au, pentru mine, originea în admira]ia
durabil\ pe care i-o port. Un artist de talia lui Ilie
Stepan merit\ s\ fie cunoscut [i dincolo de ipostazele
publice men]ionate, ca lider al forma]iei PRO Musica,
protagonist al grupului-fusion Stepan Project [i
maestru de ceremonii al Stepan Project Blues
Foundation. Am încercat de câteva ori, chiar în
paginile României literare, s\-i desenez profilul.
Cred îns\ c\ adev\ratul s\u portret se decupeaz\
în discu]iile pe care le-am purtat în mai [i iunie
2018. L-am reîntâlnit afabil, concentrat, plin de
verv\, serios, juc\u[, precis, sentimental, ferm,
delicat, decis s\ scoat\ la lumin\ cât mai multe din
am\nuntele care i-au marcat via]a. Cuvintele lui
s-au în[irat f\r\ ezitare într-un discurs al rememor\rii
[i al afirm\rii unor valori, alc\tuind un dosar de
existen]\ pe cât de captivant, pe atât de impresionant.
Cartea care a rezultat a devenit, f\r\ s\ ne propunem
în mod explicit, nu doar biografia unui personaj,
ci [i portretul unei epoci.

Farmecul irezistibil al lui Ilie Stepan provine
din combina]ia de directe]e [i elegan]\, de fervoare
[i un fel, nemaiîntâlnit de mine, de naivitate. Îi
spun „naivitate” în absen]a unui cuvânt mai potrivit,
de[i cred c\ este vorba de bun\-credin]\ [i onoare,
valori ce nu par s\ mai existe în lumea în care tr\im.
Ilie Stepan evit\ cu infinit\ precau]ie capcanele
depresiei – boala necru]\toare a civiliza]iei noastre.
Îi contrapune, pe tot parcursul dialogului nostru,
o luciditate imparabil\, fruct al experien]ei de via]\,
dar [i al caracterului [i educa]iei. Modestia [i orgoliul
se afl\, în cazul lui, într-un balans diafan [i primejdios
totodat\, dându-[i întâietate ca într-un cadril
executat pe marginea pr\pastiei. Artistul [tie cu
precizie cine este [i în ce const\ valoarea operei

sale. Dar nu simte deloc nevoia de a epata, de a
etala, nici m\car în atmosfera evident prietenoas\
a conversa]iilor noastre, întâiet\]ile, formulele
inedite [i construc]iile de-o indiscutabil\ soliditate
ale crea]iei sale. Am fost nevoit s\ insist, s\ fac apel
la strategii jurnalistice pentru a-l aduce în zona
analizei [i compara]iilor. Ceea ce a rezultat sper s\
fie, pentru cititor, nu un final de capitol, ci ispita
de a reveni, cu un interes proasp\t, la muzica lui
Ilie Stepan [i a companionilor s\i, minuna]ii arti[ti
care i-au stat al\turi în lungii ani de fr\mântare
[i lupt\, dar [i de frumuse]e. 

Cartea intitulat\ {apte zile, plus una este,
cum spuneam, rezultatul discu]iilor pe care le-am
purtat în vara timpurie a lui 2018 – o zi în luna mai
[i [ase în iunie. Întâmpl\tor sau nu, cele [apte
„[edin]e” au rotunjit un parcurs existen]ial dens,
plin de evenimente care ]in, în egal\ m\sur\, de
spa]iul intim [i de cel exterior. Se poate, desigur,
specula pe marginea simbolisticii, atât de ample,
a cifrei [apte. Ilie Stepan este, el însu[i, un
iubitor [i c\ut\tor de simboluri. Prin titlul c\r]ii,
am dorit doar s\ suger\m un anumit tip de coeren]\
[i, totodat\, deschidere, asociat\ cifrei men]ionate.
Chiar f\r\ s\ ne fi propus dinadins, discu]iile noastre
au captat atmosfera, aspira]iile, tonul [i sensibilitatea
unei epoci care, încet-încet, se estompeaz\. De[i
n-am putut evita referin]ele la prezentul imediat,
miza noastr\ s-a cantonat asupra a ceea ce r\mâne
– sau are [anse s\ r\mân\. În vâltoarea prezentului,
replicile au, în anumite pagini, un asumat aer de
inactualitate. 

Nu-mi dau, totu[i, seama cum vor fi citite
rândurile care urmeaz\. {tiu doar cum le-am
perceput eu în intervalul în care am fost privilegiat
s\ stau fa]\ în fa]\ cu Ilie Stepan, s\-i pun întreb\ri,
s\ scormonesc în cotloane pe care, cu siguran]\,
nu le-a mai vizitat nici el de mult\ vreme. {i, de
câteva ori, în chestiuni referitoare la societatea
româneasc\ actual\, mi-am permis chiar s\ fiu
polemic. N\d\jduiesc c\ a rezultat o carte vie,
din care s\ nu lipseasc\ ceea ce mi s-a impus mie
pe tot parcursul comunic\rii noastre: seduc]ia
frumosului [i a adev\rului, înv\luite în cea]a acri[or-
nostalgic\ a întâmpl\rilor retr\ite cu exuberan]\
[i candoare auto-ironic\.

Textele reprezint\ [i dovada c\ aceast\ carte
nu s-a n\scut, vorba unui clasic, „din goluri”, ci
dintr-un constant [i pasionat exerci]iu de admira]ie
ce se întinde pe parcursul a peste patru decenii.
În centrul ei se afl\ figura unificatoare a lui Ilie
Stepan, un muzician pentru care reflec]ia
asupra realit\]ii constituie o pasiune [i o
îndatorire moral\. 

A[ ad\uga în completarea celor de mai
sus un mic text pe care l-am scris în anul 2000
pentru albumul Undeva în Europa...

„S-ar cuveni, poate, s\ evoc întâmpl\ri
pline de haz  sau m\car de miez, cu Ilie Stepan.
Ar fi destule. Dar, mai ales, ar fi seriozitatea lui
calm\, «deschis\ la ambele capete», gata s\ debordeze
într-un zâmbet sau, dimpotriv\, într-o negare
vehement\, actorice[te jucat\.

Ca to]i cei – pu]ini, de altfel – con[tien]i
de valoarea lor, Ilie e îng\duitor cu paranoia celorlal]i.
Un surâs în]eleg\tor, tot mai accentuat cu vremea,
îmi evoc\ figura de aer a unui druid celt. Muzica
lui din ultimul timp îmi confirm\ intui]ia: un sunet
pur, c\utând primordialitatea, c\ldura unui sentiment
religios reav\n, de început de lume, iese din norma
curent\ a rock-ului, a folk-ului, a pop-ului. Ilie
Stepan al mileniului al III-lea e un mistic aplecat
spre origini, spre Sudul frem\tând de filozofia
cu ecouri ezoterice a Stagiritului, dar [i de discursul
lichid, în etern\ transformare, al lui Heraclit din
Efes, cel numit Obscurul. Printr-un paradox
greu de acceptat, discern în sunetele sale tremoloul
viking al marelui Yngwee, încordarea plin\ de
speran]\ a nop]ii polare, a[teptând s\ se topeasc\
în soarele mediteranean.

Fuziune, fusion, iat\ cuvântul ce-l descrie,
cred, cel mai bine pe Ilie Stepan al ce]urilor nordice,
dar [i al sunetelor cu corn r\v\[it venind dintr-un
t\râm «balcan, peninsular», cum ar spune Ion
Barbu, dar visând în secret la t\cearea albastr\ a
Nordului. Nastratin hieratic al acestei lumi neterminate,
r\t\cind ca într-un poem mistic al lui William Butler
Yeats, în c\utarea «zorilor [i a unui cap\t de lumânare»,
Ilie Stepan a transformat puritatea sunetelor într-o
materie palpabil\, într-un gard viu, pe pant\ lin\
de deal, prin care trece, cutremurându-se, drogul
sublim din visul unui Zeu.

Poate c\ versurile invocatului Yeats surprind
cel mai bine tensiunea pe care, ca nimeni altul, Ilie
Stepan a [tiut s-o pun\ în sunetele unui Banat
metafizic, «la mijloc de r\u [i bun», real [i imaginar,
asemeni unei realit\]i luminoase în interiorul unui
vis cu ochii deschi[i:

A young man in the dark am I,
But a wild old man in the light,
That can make a cat laugh, or
Can touch by mother wit
Things hid in their marrow-bones
From time long passed away,
Hid from all these warty lads
That by their bodies lay.
Daybreak and a candle-end.” 

21.10.1931 –– s-a n\scut Silvia Kerim (m. 2016)
21.10.1940 –– s-a n\scut Dumitru Apetri
21.10.1972 –– s-a n\scut Loredana D\nil\
21.10.1980 –– a murit Pamfil {eicaru (n. 1894)
21.10.2016 –– a murit Vasile Andru (n. 1942)

22.10.1907 –– s-a n\scut Cella Serghi (m. 1992)
22.10.1927 –– s-a n\scut Constantin Olariu (m. 1998)
22.10.1939 –– s-a n\scut A. I. Z\inescu (m. 2004)
22.10.1942 –– s-a n\scut Ion Coja
22.10.1942 –– a murit Octavian C. T\sl\uanu (n. 1876)
22.10.1947 –– s-a n\scut Mircea Stâncel
22.10.1972 –– a murit George Demetru Pan (n. 1911) 
22.10.1982 –– a murit Mircea {tef\nescu (n. 1898)
22.10.1995 –– a murit Gabriela Negreanu (n. 1947)
22.10.2012 –– a murit  Ion  V\dan (n. 1949)

23.10.1877 –– a murit Alexandru Papiu-Ilarian (n. 1827)
23.10.1881 –– s-a n\scut Aurel P. B\nu] (m. 1970)
23.10.1905 –– s-a n\scut Ionel Jianu (m. 1993)
23.10.1908 –– ss-aa nn\scut OOctav SSarge]iu ((m. 11994)
23.10.1916 –– a murit Constantin T. Stoika (n. 1892)
23.10.1918 –– ss-aa nn\scut CConstan]a TT\n\sescu 
23.10.1939 –– s-a n\scut Costache Tudor 
23.10.1945 –– s-a n\scut Ligia Holu]\
23.10.1948 –– ss-aa nn\scut IIorgu GG\l\]eanu
23.10.1950 –– s-a n\scut  Nicolae Sava
23.10.1951 –– s-a n\scut Marlene Heckmann 
23.10.1953 –– ss-aa nn\scut VVictor NNeumann
23.10.1957 –– a murit Mihai Codreanu (n. 1876)
23.10.1958 –– ss-aa nn\scut LLucian VVasilescu
23.10.1961 –– s-a n\scut Ioan H\d\rig
23.10.2004 –– a murit Alexandru Vona (n. 1922)
23.10.2013 –– aa mmurit IIlarie HHinoveanu ((n. 11934)

24.10.1818 –– ss-aa nn\scut DDimitrie GGusti ((m. 11887)  
24.10.1863 –– aa mmurit AAndrei MMure[anu ((n. 11816)
24.10.1921 –– s-a n\scut Veronica Porumbacu (m. 1977)
24.10.1940 –– s-a n\scut George Gibescu
24.10.1940 –– s-a n\scut Eugen S. Cucerzan
24.10.1943 –– ss-aa nn\scut CCornel MMoraru
24.10.1947 –– s-a n\scut Ion Burnar (m. 2010)

25.10.1858 –– aa mmurit DDimitrie RRalet ((n. 11817)
25.10.1890 –– s-a n\scut Eugen Constant (m. 1975)
25.10.1891 –– s-a n\scut Oreste (m. 1918)
25.10.1902 –– s-a n\scut Dumitru Popovici (m. 1952)
25.10.1923 –– ss-aa nn\scut TToth IIstvan ((m. 22001) 
25.10.1923 –– ss-aa nn\scut DDarie MMagheru ((m. 11983)
25.10.1937 –– s-a n\scut  Corneliu R\dulescu (m. 2011)
25.10.1941 –– s-a n\scut Dan Pl\e[u
25.10.1943 –– ss-aa nn\scut MMircea OOpri]\
25.10.1945 –– s-a n\scut Srboliub Mi[covici
25.10.1945 –– s-a n\scut Mihai Batog Bujeni]\
25.10.1948 –– ss-aa nn\scut DDumitru MMunteanu
25.10.1954 –– s-a n\scut Horia Tabacu (m. 2015)
25.10.1968 –– ss-aa nn\scut CCarmen VVeronica SSteiciuc
25.10.1975 –– s-a n\scut Lucian Emanuel V\r[\ndan
25.10.1983 –– aa mmurit DDarie MMagheru ((n. 11923) 
25.10.1992 –– a murit Leonida Neam]u (n. 1934) 

26.10.1624 –– s-a n\scut Mitropolitul Dosoftei (m. 1693)
26.10.1673 –– ss-aa nn\scut DDimitrie CCantemir ((m. 11723)
26.10.1843 –– s-a n\scut Grigore H. Grandea (m. 1897)
26.10.1844 –– s-a n\scut Neculai Beldiceanu (m. 1896)
26.10.1850 –– s-a n\scut Grigore G. Tocilescu (m. 1909)
26.10.1873 –– ss-aa nn\scut DDimitrie NNanu ((m. 11943)
26.10.1877 –– s-a n\scut D. Karnabatt (m. 1949)
26.10.1884 –– a murit Ion Codru-Dr\gu[anu (n. 1818)
26.10.1893 –– ss-aa nn\scut AAureliu WWeiss ((m. 11962)
26.10.1928 –– ss-aa nn\scut GGrigore SSmeu 
26.10.1928 –– ss-aa nn\scut AAureliu BBusuioc ((m, 22012)
26.10.1933 –– ss-aa nn\scut IIon BB\lu
26.10.1941 –– s-a n\scut Ion Soare
26.10.1944 –– s-a n\scut Adriana Liciu
26.10.1945 –– s-a n\scut Constantin Munteanu
26.10.1949 –– s-a n\scut Leonida Lari (m.2011)
26.10.1949 –– s-a n\scut  Dumitru Radu Popa
26.10.1950 –– s-a n\scut George Bogdan
26.10.1951 –– s-a n\scut Victor Durnea
26.10.1953 –– ss-aa nn\scut DDumitru BBr\neanu
26.10.1954 –– s-a n\scut Marius Ghica 
26.10.1961 –– s-a n\scut Ioan Pintea
26.10.1979 –– s-a n\scut C\lin Ciobotari
26.10.1985 –– a murit Alice Botez (n. 1914)

27.10.1924 –– s-a n\scut  Vasile Nicorovici (m. 1992)
27.10.1925 –– s-a n\scut Romulus B\rbulescu (m. 2010)
27.10.1934 –– s-a n\scut Elena Drago[
27.10.1938 –– ss-aa nn\scut AAlexandru BBrad
27.10.1950 –– s-a n\scut Kiss Andras
27.10.1951 –– s-a n\scut Simion Bogd\nescu 
27.10.1954 –– s-a n\scut Brându[a Armanca
27.10.2014 –– a murit {tefan Ghidoveanu (n. 1955)
27.10.2016 –– a murit Cornel Robu (n. 1938)

28.10.1920 –– s-a n\scut Andrei Ciurunga (m. 2004) 
28.10.1923 –– ss-aa nn\scut MMihail PPetroveanu ((m. 11977) 
28.10.1936 –– a murit Bogdan Amaru (n. 1907)
28.10.1941 –– s-a n\scut Ion M\rgineanu
28.10.1941 –– s-a n\scut Vasile Demetru Zamfirescu  
28.10.1950 –– s-a n\scut Zenovie Cârlugea 
28.10.1951 –– s-a n\scut Ioan Pr\ji[teanu 
28.10.1952 –– a murit Mircea Vulc\nescu (n. 1904)
28.10.1954 –– s-a n\scut Alexandru Bulandra 
28.10.1960 –– a murit Peter Neagoe (n. 1881)
28.10.1961 –– s-a n\scut Ion Maria
28.10.1991 –– a murit Leonida Neam]u (n. 1934)
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o carte: 
argument [i
apologie

 contrafort de
mircea mih\ie[

Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea
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l a GGrum\ze[ti, ttopos iinconfundabil
din ]]inutul NNeam]ului, aa llocuit,
cu iintermiten]e, [[i aa ccercetat,

cu oo rrar\ ppasiune, uunele aaspecte aale iistoriei
na]ionale, aale iistoriei cculturale [[i lliterare,

precum [[i aale iistoriei EEuropei, uun ssavant [[i uun
poliglot, CConstantin II. KKaradja ((n. 224 nnoiembrie
1889, HHaga –– mm. 228 ddecembrie 11950, BBucure[ti).

Înc\ ddin 11916, ddup\ sstabilirea ddefinitiv\
în RRomânia, pprin cc\s\toria ccu MMarcella KKaradja,
ini]iaz\ uun llung [[i iinterminabil ddialog eepistolar
cu NNicolae IIorga, IIoan BBianu, NNicolae CCartojan,
P.P. PPanaitescu, AAurelian SSacerdo]eanu, CConst.
D. FFortunescu, VVasile SStoica, NNicolae GGeorgescu-
Tistu, AArtur GGorovei, GG.T. KKirileanu, MMarin PPopescu-
Spineni, VVirgil MMolin [[i mmul]i, ffoarte mmul]i aal]ii.

Epistolele cce sse ppublic\ aacum, îînc\ nnecunoscute,
sunt ttrimise mmarelui iistoric NNicolae IIorga, îîn
revistele cc\ruia CConstantin II. KKaradja aa ppublicat
un aapreciabil nnum\r dde ccontribu]ii [[tiin]ifice
privitoare lla iistoria nna]ional\.

Expediate ddin GGrum\ze[ti, oolografe ssau
dactilografiate, aaceste eepistole iimpresioneaz\ pprin
informa]iile ppe ccare lle ccon]in [[i, mmai aales, pprin
faptul cc\ iistoricul [[i bbibliologul CConstantin II.
Karadja ii lle ssemnalizeaz\, ccu aatâta ddevo]iune,
lui NNicolae IIorga.

Lectura ccelor ccâteva zzeci dde eepistole ttrimise
lui NN. IIorga ddin BBudapesta, BBerlin, SStockholm,
Roma, BBucure[ti, GGrum\ze[ti [[i ddin aalte llocalit\]i,
demonstreaz\, ff\r\ eechivoc, aadmira]ia [[i ppre]uirea
intelectual\ mmanifestate dde aacest cc\rturar, ccu ttotul
special, ttimp dde ccâteva ddecenii.

Profesorul NN. IIorga aa iintuit [[i aa rrelevat,
întotdeauna, sseriozitatea [[i ttemeinicia ccercet\rilor
întreprinse dde CConstantin II. KKaradja îîn ccele mmai
importante bbiblioteci ppublice ddin EEuropa îîn
ceea cce pprive[te sstatutul iincunabulelor1, pportulanelor2
[i aale mmemorialelor dde cc\l\torie ccu rreferire lla aarealul
românesc.

*
Grum\ze[ti, 2 oct[ombrie] 1922

T[âr]g[u] Neam] 

Stimate domnule profesor,

V\ mul]\mesc pentru amabilele rânduri
pe care a]i binevoit a-mi trimite [i am pl\cerea a
v\ înainta azi 3 contribu]ii pentru „Revista istoric\“:
1. C\l\toria lui Morritt din care posed manuscrisul
original.

2. O noti]\ despre o gravur\ reprezentând
o audien]\ la Alexandru Moruzi B.B. 3. Ni[te
însemn\ri ale unui boier (Vornicul A. Faresco) din
care unele sunt destul de nostime.

Dac\ nu v\ trimit înc\ articolul ce l-am scris
despre Raffet îmi ve]i ierta. Doresc întâi s\ consult
un num\r de la „Indépendence Roumaine“, ca
s\ fie sigur c\ m\ înaintez pe un teren nelucrat la
noi.

Consider c\ este un mare noroc c\ avem la
noi un organ ca „Revista“ d[umnea]voastr\ [i v\
asigur c\ este totdeauna o deosebit\ pl\cere pentru
mine a contribui cu pana mea în slabele mele
mijloace la aceast\ oper\ cultural\ în sensul cel
mai frumos al cuvântului.

Primi]i, v\ rog, stimate domnule profesor,
asigurarea prea înaltei mele considera]iuni.

Karadja
*

Grum\ze[ti, 18 februarie 1925
T[âr]g[u] Neam] 

Scumpe domnule profesor,

O expozi]ie de art\ maghiar\ pentru
propaganda acestei na]iuni. Înc\ o verig\ din
lan]ul Baronului Bornemissa.

Printr-un raport prezentat d[omnu]lui
ministru Duca în ziua de 12 octombrie 1923, am
avut onoarea s\ propun organizarea unei astfel
de expozi]ii la Stockholm pentru iarna 1923–[19]24.

Cred c\ am fi putut atunci s\ ob]inem
concursul suedez necesar, scutire de vam\, etc.

{tiu prea bine de câ]i ani a]i st\ruit
d[umnea]voastr\ într-aceea[[i] direc]ie pân\ ce
guvernul s-a hot\rât pentru singurul succes raportat
„de el“!!? în str\in\tate, expozi]ia de art\ român\
de la Paris [i Geneva.

Al d[umnea]voastr\ devotat,
Karadja

[P.S.] Aceasta este numai noti]a preliminar\,
expozi]ia nu s-a deschis înc\.

*
Grum\ze[ti, 22 august 1925

T[âr]g[u] Neam] 

Scumpe domnule profesor,

Îmi permit s\ v\ trimit copie de pe o tip\ritur\
din anul 1595, bucuros dac\ ea v\ poate fi de
ceva folos, fie pentru „Revista istoric\“, fie pentru
cercet\rile d[umnea]voastr\.

Cred c\ aceast\ bro[uric\ de 4 pagini
este necunoscut\. Un anticar englez mi-a propus-
o. Este prea scump\ îns\, aproape 6000 lei, o trimit
deci înapoi.

V\ mai trimit o mic\ noti]\ despre un
portulan înf\]i[ând [i regiunile noastre.

Sper foarte mult ca frumosul d[umnea]voastr\
proiect de a ne face o vizit\ pentru câteva zile în
cursul lunii septembrie se va realiza.

V\ asigur c\ va fi o deosebit\ pl\cere pentru
noi to]i de a v\ avea printre noi. Cred c\ Grum\ze[ti
este un centru destul de potrivit pentru a face
plimb\ri pe la m\n\stirile din jude].

Regret c\ n-am automobil. Tr\sura mea v\
st\ îns\ absolut la dispozi]ie pentru timpul ce ve]i
putea eventual s\ ne da]i.

Primi]i, v\ rog, scumpe domnule profesor,
asigurarea sincerului meu devotament [i admira]ie,

Karadja

P.S. În curând sper c\ v\ voi trimite modesta
mea noti]\ despre incunabulul de care vorbeam
în ultima mea scrisoare.

C.K.
*

Grum\ze[ti, 30 august 1925
T[âr]g[u] Neam] 

Scumpe domnule profesor,

De când v-am scris acum câteva zile, v\d
c\ Avviso din care v-am trimis o copie a fost reprodus
în Hurmuzaki, III, 2, p. 489.

Desigur c\ ve]i fi observat aceasta, regret
c\ copia mea nu este de nici un interes, bro[ura
fiind cunoscut\.

Am reu[it acum s\ g\sesc în Germania
un exemplar facsimilat (publicat numai în 200
exemplare) din incunabulul despre care v-am scris.

Înainte de-a v\ trimite noti]a mea, doresc
îns\ s\ am copii de pe pasagiile care ne privesc
din manuscrisele vechi existente dup\ care
incunabulul în chestie a fost tip\rit.

Am [i scris la Praga zilele acestea, precum
[i la câteva biblioteci particulare pentru a ob]ine

aceste copii de pe manuscrisele în chestie (am
putut afla unde ele se afl\).

Sunt din circa 1430–1440, prima edi]ie
tip\rit\ a cronicii lui Richenthal fiind îns\ abia
din anul 1483.

Va fi interesant, deci, s\ vedem în ce m\sur\
lista ora[elor din Muntenia [i Moldova a fost
schimbat\ (în unele cazuri în mod prea sucit ca
s\ se poat\ recunoa[te numele) înainte ca lucrarea
s\ fi fost dat\ la tipar în 1483.

Singur d[umnea]voastr\ dintre istoricii
no[tri a]i b\nuit c\ izvorul în chestie vorbe[te [i
despre ]ara noastr\, dup\ cum v\d acum.

Face]i o men]iune despre Richenthal în
Ist[oria] Bis[ericii], I, p. 64. Extrema raritate a
c\r]ii explic\ îns\ prea bine dac\ n-a]i avut, dup\
cum cred, ocazie s\ o vede]i.

Acum avem îns\ exemplarul facsimilat în
]ar\. Este întocmai ca originalul. Deoarece
d[umnea]voastr\ a]i g\sit cartea înainte de mine
este fire[te drept ca s\ v\ remit toate l\muririle
când le voi putea culege, aceasta cu atât mai mult
cu cât singur d[umnea]voastr\ ve]i putea trage
toate concluziunile ce se pot trage de pe noti]ele
pe care voi reu[i s\ le ob]in.

Sper foarte multc\ proiectul d[umnea]voastr\
de-a veni aci în cursul lunii septembrie se va putea
realiza. Bineîn]eles c\ soacra mea ar fi încântat\
dac\ doamna Iorga ne-ar face pl\cerea s\ v\
înso]easc\, dac\ nu o sperie prea mult perspectivele
unei vizite în pustietatea noastr\.

Am reu[it s\ aranjez ca s\ v\ pot pune un
automobil la dispozi]ie pentru timpul ce ni-l
ve]i putea acorda. Astfel vom evita orice pierdere
de timp pe drum dac\ dori]i s\ revizita]i Secu,
M\n[\stirea] Neam], Probota sau alte m\n\stiri
atât de frumos descrise în Drumuri [i ora[e [i în
Sate [i m\n\stiri.

Acesta este, de altfel, singurul lux [i confort
pe care vi-l putem oferi, deoarece tr\im aci o via]\
foarte simpl\ [i patriarhal\.

Pentru a termina, nu pot decât s\ v\
spun cât de mult m-am bucurat de marele
d[umnea]voastr\ succes în zilele trecute, aceast\
indica]ie atât de precis\, arat\ odat\ mai mult
în mod l\murit c\ întreaga na]iune începe a se
de[tepta la realitatea faptelor [i a în]elege marele
rol ce v\ este rezervat de a ne salva din pozi]ia
nenorocit\ unde gre[elile [i egoismul altora au
adus ]ara noastr\.

Primi]i, v\ rog, scumpe domnule profesor,
asigurarea adâncului meu devotament.

Karadja
*

Grum\ze[ti, 5 februarie 1932
T[âr]g[u] Neam] 

Scumpe domnule Prim-Ministru,

Am scris acum la Stockholm unui prieten
(casierul Societ\]ii româno-suedeze) care se va
ocupa de-a v\ procura oferte convenabile [i cât
mai avantajoase pentru tip\rirea manuscriselor
d[umnea]v[oastr\] pe care le-am tradus.

Totodat\ îmi permit s\ cer p\rerea
d[umnea]v[oastr\] asupra urm\toarelor.

A]i fi de acord ca s\ propun unui prieten,
rector al Universit\]ii [i direct al „Revistei istorice
suedeze“ (dac\ este înc\ în via]\ de când am p\r\sit
Suedia) s\ se anexeze lucrarea d[umnea]v[oastr\]
în mod gratuit zisei reviste?

Revista exist\ din 1880 (am colec]ia complet\
în biblioteca mea) [i se bucur\ de un prestigiu
deosebit, ar fi desigur o achizi]ie pentru revist\
[i to]i istoricii scandinavi ar fi încânta]i dac\ ar
primi astfel lucrarea d[umnea]v[oastr\].

Îndat\ ce voi fi la Berlin [i când voi fi primit
un r\spuns de la Stockholm, voi avea onoarea a
v\ comunica devizele cele mai favorabile pentru
tip\rirea manuscriselor.

În ajunul plec\rii mele din Bucure[ti d[omnu]l
Barbu Teodorescu mi-a spus c\ a]i avut gentile]ea
a contrasemna decretul pentru decora]ia mea,
pentru care nou semn de înalt\ bun\voin]\ v\
mul]umesc c\lduros.

Binevoi]i a primi, v\ rog scumpe domnule
Prim-Ministru, încredin]area adâncului meu
devotament.

Karadja

______________
 Originalele acestor epistole, inedite, se

afl\ la Biblioteca Academiei Române.
1. Incunabul – carte rar\, pre]ioas\, tip\rit\

înainte de 1500.
2. Portulan – publica]ie-ghid despre o regiune

sau despre un port, destinat\ navigatorilor. Hart\
de naviga]ie uzitat\ în evul mediu.

rest
itui

ri
un c\rturar 
din Neam]:
constantin 
i. karadja 

 nicolae scurtu
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o m de radio meticulos, prezent cu suple]e în via]a literar\ a
Clujului, Daniel Mo[oiu s-a retras într-o produc]ie
literar\ mai degrab\ avar\, cu poeme pres\rate prin reviste

ori volume colective [i cu o plachet\ de versuri ap\rut\ în dou\ edi]ii
(Poeme din mers, 1999; 2012). Asta în ciuda unei primiri foarte bune
înc\ de la debut, când Ion Mure[an saluta poemul existen]ei comune
ivit din „h\]i[ul întâmpl\rilor m\runte,” ca „un jurnal de bord al lui Diogene
plictisit de în]elepciune, s\tul de marile teme”; Petru Poant\ – „dezinvoltura
fermec\toare a unui discurs de o ingenuitate foarte bine simulat\”;
Constantin Cuble[an – prospe]imea [i vigoarea plus un substrat
„subversiv”. Poezia sa, constatam alt\ dat\, are destul\ vioiciune
non-conformist\, chiar iconoclast\, pentru a-[i onora vârsta
(s-a n\scut în 1969), dar p\streaz\ [i o anume cumin]enie
melancolic\, sub presiunea lecturilor din moderni. Pendularea
între limita asumat\ [i revolt\ am constatat-o la mul]i dintre
scriitorii cu o jum\tate de via]\ petrecut\ sub un regim, iar
cealalt\ jum\tate, sub alt regim, adesea h\r]ui]i între perspective
derutante [i confuze. 

Daniel Mo[oiu propune acum un volum de proze scurte
pritocit ani în [ir. Mersul poemelor sale – sprin]ar, alunecos,
ambiguu, de o simplitate în[el\toare a enun]urilor, poticnindu-
se în ecua]ia implacabil\ a vie]ii/mor]ii: „a[a e [i via]a: nu doar
ea merge spre moarte, / [i moartea se gr\be[te încoace cu
pa[i de amant\ / care-[i ascunde gingiile [tirbe” (Poemul din
mers) – e de g\sit [i în proza sa, deloc str\in\ de forfota cuvintelor
lucrând sub comand\ dubl\, superbia [i inutilitatea înaintând
um\r la um\r.

În textul  escort\, Radu }uculescu vorbe[te despre „o lume carnavalesc\,
cu oameni simpli, descoperi]i în g\ri, pe strad\, în cafenele, în cele mai
banale locuri. Pove[tile lor, cu conota]ii în realitatea de azi [i dintotdeauna,
sunt de o dezarmant\ sinceritate care te cucere[te din prima clip\”. Tot
el vede o apropiere de Bohumil Hrabal, nu imposibil de argumentat. În
ce m\ prive[te, citindu-i prozele mi-a venit în minte Nicolae Velea, cel din
Paznic la armonii. Biletele de papagal ale lui Mo[oiu au ceva din
Drumul lui Velea, ambii prozatori apelând la un personaj de o naivitate
în]eleg\toare [i vag resemnat\, în stare s\ scoat\ la iveal\ „diferitele
lucruri” ale lumii în schimbare, deloc r\bd\toare cu oamenii („Se apuc\
s\ citeasc\, vedea înc\ bine [i f\r\ ochelari. D\du înceti[or pagin\ dup\
pagin\, articolele erau prea lungi, cear[afuri întregi, cele mai multe
despre politic\, despre Revolu]ie, nu [tiu ce dezv\luiri, interviuri
nesfâr[ite cu oameni pe care nu-i cuno[tea, tot felul de lucruri [i
întâmpl\ri care nu-i spuneau nimic. Îl cump\rase degeaba. Noroc
c\ are pagini multe, poate aprinde focul cu hârtia de ziar sau poate
a[terne câte-o coal\ din asta pe fundul l\zilor în care ]inea puii p\r\si]i
de clo[c\”). E detaliat\ [i în prozele lui Mo[oiu condi]ia dubl\ a omului
de „pacient” al situa]iilor create de omenire [i de posibil viitor „agent”
luând în st\pânire verbal\ noua realitate, legitimând-o prin limbaj. În
ciuda condi]iei lor umile, personajele tr\iesc, cu inocent\, generoas\
deschidere spre lume, aventura exprim\rii de sine. De spus imediat c\ e
cu totul remarcabil\ reproducerea vocilor personajelor, cu intona]ii,
accente, particularit\]i de rostire caracterizând o comunitate, un mediu,
o apartenen]\. Vezi, de pild\, savuroasa tacla a m\tur\toarelor la col]
de strad\, m\run]ind via]a lor deja m\runt\, în Bubulina, sau dialogurile
de o rar\ autenticitate din Revolu]ia lui Fane Gur\u. S\ mai adaug c\ cele
mai multe dintre personajele sale a[teapt\ pe cineva ori ceva (omul cu
c\ruciorul, un tren, o scrisoare, o iubire), semn c\ starea în care se afl\
nu le satisface, dar nici nu au for]a de a provoca schimbarea. A[ mai putea
aminti prozele lui Emilian B\l\noiu sau magia semi-treziei din prozele
naratomimice ale lui Ion Cristoiu (Personajele de rezerv\), cu maniera
cinematografic\ de a face proz\, autorul fiind spectator [i regizor al
propriilor desf\[ur\ri de detalii. Gestul m\runt odat\ numit cap\t\ o
stranie hiperrealitate sub tensiunea indus\ de o „privire erotic\” asupra
obiectelor ce intersecteaz\ existen]a. Ca în Portrete în mi[care a lui Radu
}uculescu, prozele din volum sunt o al\turare pestri]\ de stiluri [i tonalit\]i,
cascad\ de subiecte miniaturale, c\rora cuvintele le dau târcoale l\sând
deschise în]elesurile ultime: eroii s\i se îndep\rteaz\ „în lumina
[tears\ a dimine]ii, mic[orându-se”, „umbre difuze, tremur\toare, din
care, pân\ la urm\, n-au mai r\mas decât ni[te semne neclare, ca ni[te
litere imprecise [i tot mai mici”. Litere, în cele din urm\, salvatoare. 

 Irina Petra[

i nsatisfac]ia pe care o poate resim]i un recenzent
dup\ citirea apari]iei editoriale Opere, vol.
V. România [i liberalismele ei. Tradi]ie [i

libertate (Bucure[ti, Ed. Spandugino, 2016) este legat\
de dificultatea consemn\rii în galop a cât mai multe
aspecte tratate de Virgil Nemoianu în cele 900 de pagini
ale c\r]ii. Nu poate fi vorba despre un galop de s\n\tate,
din moment ce autorul face la pas o analiz\ spectral\
a numeroase boli de care este atins\ lumea contemporan\
euro-atlantic\. În timpul plimb\rilor sale problematizante,
analistul este atent la repeti]ia ritmic\ a unor aspecte
societale pe care le observ\ din unghiuri inedite. Ar mai
fi [i plimb\ri idilice, dac\ prin idil\ în]elegem (odat\
cu autorul) nu numai un gen literar, ci [i o emblem\ a
modera]iei unui model socio-cultural. Oricum, plimb\rile
„narative” devin prilej de reflec]ie, de autoanaliz\, de
compara]ie, ca apanaj al unui spirit conservator liberal
sau progresist ce se afl\. În fond, sunt plimb\ri de sine,
dar nu de „hoinar singuratic”, deoarece Virgil Nemoianu

porne[te cu pas u[or de la anumite experien]e imediate, pe care încearc\
s\ le articuleze, s\ [i le explice [i apoi s\ ni le fac\ în]elese. 

C\l\torul între dou\ continente consider\ c\, din interiorul dinamicii
sistemului american, trebuie s\ selecteze cu parcimonie oricine vrea s\ le
alinieze economic, social [i civilizatoriu modelului respectiv. Cât despre
americani, le vine foarte greu s\ se mi[te în afara propriului sistem, deoarece
ei nu concep c\ mai poate exista vreun alt model planetar. Paradoxal,
imobilismul le este cauzat de multiculturalism, care nu genereaz\ o for]\
a adversit\]ii [i a multiplicit\]ii, ci o deplasare spre conformism [i uniformizare.
Dac\ americanilor le este peste putin]\ s\ se adapteze la felul de a fi al
unei alte societ\]i sau m\car s\ o în]eleag\, Virgil Nemoianu are
avantajul de a fi un expatriat care poate judeca lucid „starea na]iunii” [i
propune s\ le imite „surâsul abunden]ei” [i spiritul energic, de federalizare
psihologic\. În cadrul disputei privind insecuritatea canoanelor
educative [i a priorit\]ilor valorice, universitarul american se consoleaz\
cu legitimitatea genuin\ a relativismului cultural, concomitent cu recunoa[terea
faptului c\ el este mai pu]in relativ decât alte realit\]i... relativizate de acesta. 

(Auto)acuzele aduse românilor (netemeinicie, inconsisten]\, frivolitate
etc.) nu sunt privite de Virgil Nemoianu drept culpabilit\]i globale definitive
[i, în consecin]\, sunt schi]ate portretele unor mari excep]ii: I. Ne-
goi]escu („cel mai intens patriot român pe care l-am cunoscut în via]a mea”
– p. 272), N. Manolescu („John Kennedy cita odat\ o defini]ie a curajului
drept – «gra]ie sub presiune». Nici c\ se poate o mai nimerit\ rezumare a
atitudinii lui N. Manolescu: fin, flexibil [i tare ca o lam\ de o]el, politicos,
civilizat [i tenace, lucid în sensibilitate artistic\, cu un soi de b\rb\teasc\
[i magistral\ r\spundere la maturitate, [i mai ales cu certitudinea calm\
a unei suverane libert\]i interioare” – p. 307), {tefan Aug. Doina[ („una
dintre figurile centrale ale culturii române din secolul al XX-lea” – p. 262). 

Complexele nu sunt chiar a[a de maligne cum par („cel mai mare
pericol al complexelor sociale este spaima (s.a.) de complexe” – p. 510). Ele
definesc însu[irea românilor de a se auto-în]elege în practica unei critici
de tip cultural [i pot deveni creatoare doar dac\ sunt însu[ite cu inteligen]\
moral\, spre a fi fructificate ingenios în jocul societal [i în reinventarea
de sine. Virgil Nemoianu viseaz\ la o identitate na]ional\ ideal\ ca o imagine
poliedric\ printre ale c\rei linii [i suprafe]e se num\r\ latinitatea funciar\,
pragmatismul tolerant [i luminismul b\n\]eanului, experien]a gospod\reasc\
(central-european\) a transilv\neanului, levantismul ironic al bucure[teanului,
puritatea nostalgic-idealizant\ a tuturor moldovenilor, cosmopolitismul
sofisticat al cern\u]enilor. Analiza se concentreaz\ [i asupra unei serii de
fenomene discursive care ilustreaz\ structura specific\ a Europei Centrale,
unde etica protestant\ a muncii este eludat\ de etosul instruirii. Astfel,
Austria habsburgic\ reprezint\ pentru b\n\]eanul Nemoianu un loc
ideal al echilibrului între conservatorism [i progres.

Obi[nuit cu lecturile multiple ale textului, reputatul comparatist
aplic\ principiul palimpsestic [i la textura general\ a culturii [i a civiliza]iei,
cu atât mai mult, cu cât realitatea nu poate fi interpretat\ printr-o
singur\ gril\, oricât de adecvat\ ar fi ea. În acest context, principiile literaturii
comparate sunt benefice în]elegerii exerci]iului social, op]iunii multiculturale
[i interac]iunii universaliste. Autorul teoriei secundarului v\de[te o preocupare
constant\ pentru sfera conceptual\ care cuprinde tranzi]ia, nuan]a, distinc]ia,
imperfec]iunea [i gradualitatea. Faptele de cultur\ [i de civiliza]ie sunt
examinate în dinamica lor de ansamblu, cu aten]ie sporit\ la contextualiz\ri,
la propor]ii [i la nuan]e. Judec\]ile sunt emise în lumina blând\ a ra]iunii
calme (distono-calmul valorilor!), sugerându-se rectific\ri structurale [i
categoriale. 

Profesorul Nemoianu se fere[te de generaliz\ri [i de afirma]ii
categorice, dar nu este un relativist incorigibil, deoarece are mereu în vedere
criterii selective. El nu este tentat de extremele localismului sau ale
universalismului, ci de continuit\]ile din teritoriile mediane. Modernitate
târzie, capitalism economic, democra]ie egalitar\, na]ionalism permisiv,
ideologie secular\, toleran]\ religioas\, corectitudine politic\ incorect\,
canon executoriu – sunt tot atâtea aspecte analizate în fluiditatea lor dinamic\.
În Opere, vol. V. România [i liberalismele ei. Tradi]ie [i libertate, Virgil
Nemoianu r\spunde, cu profunzimea pe care i-o [tim, la numeroase simptome
ale contemporaneit\]ii, legate de interac]iunea dintre social, ideologic,
politic, psihologic, cultural [i civiliza]ional. M\ tot gândesc la insatisfac]ia
invocat\ la început...

 Vasile Spiridon

Virgil Nemoianu,
Opere, vol. V. Ro-
mânia [i libera-
lismele ei. Tradi]ie
[i libertate, Bucure[ti,
Ed. Spandugino,
2016.

Daniel Mo[oiu, }ig\ri
umede ,  Editura
Limes, Flore[ti/Cluj,
2018, 154 pag.
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8 Ora[e [i locuitori

Nu cu mul]i ani în urm\
Am cump\rat într-un anticariat din Bucure[ti
Albumul „Capitals of the World“
Publicat in America, la Springfield, Massachusetts 
În 1902.
Pe prima pagin\ cu creionul sta înc\ scris
Alis B Cambell. 
Ca [i cum tocmai s-a ridicat din a[ternut.
Dar în 1902 pân\ [i amintirea însângerat\ 
A lui Abraham Lincoln la Springfield înc\ era proaspat\.
Cum ajung c\r]ile la noi? 
Drumul lor este destinul nostru.
Alis B Cambell a venit în România probabil 
Tocmai pe urmele albumului
Unde Bucure[tiul ap\rea ca un ora[ european 

Asem\n\tor Parisului.
Era Micul Paris dar oare Parisul era Marele Bucure[ti?
Alis l-a cump\rat poate la Londra [i l-a uitat la Viena
Iar Titu Maiorescu l-a r\scump\rat la Bad Hofgastein
Între dou\ dame [i dou\ cure, ca de obicei.
În capitolul despre Bucure[ti scrie
C\ ora[ul muste[te în locurile  lui mondene
De „gayety, filtration and intrigue“.
Chiar dac\ nu ]i s-a întâmplat înc\ nimic.
La Berlin, afl\m c\ ai mereu presim]irea 
C\  st\ s\ apar\ un pluton sau un regiment de osta[i
Când ]i-e Reichul mai drag pe Unter den Linden 
{i nu vezi ]ipenie de armat\.
Cât\ dreptate are autorul acesta puritan, cuviincios [i 

superficial 
La întret\ierea între secolul european [i cel american?
Regii veri mai erau prieteni
Globalizarea inspira încredere în capitalul lui Marx 
Iar  ]ucalul de aur al lui Rotschild iradia tacticos 
Dobânzi [i ipoteci sigure sub e[afodul Mariei Antoaneta.  
Înainte de post-truth exista minciuna tulbur\toare  
{i des\vâr[it\ a aparen]elor proustiene
Formele f\r\ fond [i fandoseala Carmen Sylvei 
Împr\[tiau acea aur\ plauzibil\ plugarilor agili 
Grecoteilor fran]uzi]i [i evreilor nesiguri 
Din cernoziomul ]\rii noastre.
La Viena [i Roma 
La Londra [i Copenhaga verile exhibau discret  

Genunchi înfiora]i [i glezne 
Mai pre]ioase decât clitorisul  
Pe bicicleta cu trei ro]i. 
Dantela parfumat\ de paciuli [i plisat\ de amor 
Pe gazonul darwinist peria biotopul  
Cu o adiere r\uvoitoare.
Îns\[i regina Victoria levita deasupra supu[ilor
Ca în visul maharajahului viclean  
F\r\ vârst\ [i doar în a[teptarea r\zbun\rii. 
Întocmai chilo]ilor ei sco[i la licita]ie de curând.
Doar Alis B Cambell, draga de ea, 
Cititoarea mea întâmpl\toare 
({i dac\ e `ngropat\ în cimitirul naufragia]ilor din Sulina?)
Era singura speriat\ [i încântat\ de aceast\ lume
Coerent\ [i ostil\ prin eternitatea absurd\ a Regatului
Iminen]a falsei transform\ri sociale
Bacilul Koch [i social-revolu]ionarii bosniaci.
Dar, totu[i, atât de inferioar\ hazardului.
Adic\ must\cioara pictorului ratat de c\r]i po[tale 
{i copitele negre ale feti]ei lui Egon Schielle.  

Într-un poem de Kavafis din Alexandria
Descoperim c\ îmbr\]i[area a dou\ corpuri 
Încinse  în întredeschiderea ve[tmintelor 
{i-a g\sit alinarea mul]i ani mai târziu 
Prin descrierea în poem.
Poemul iubirii lui
Amintirea sfâr[itului meu. 

Sosirea b\trâne]ii în gar\ La Ciotat

Era de fapt aici. 
Foarte tân\r fiind scriam despre dânsa 
{i prietena ei de pasien]e
Moartea
Ca [i cum ar fi fost aproape de tot.
În filmul lui Paolo Sorrentino, un italian estet 
Din cale afar\ de melancolic, 
Care se nume[te Eternal Youth
Pentru c\ înafara M\d\linei Ghenea din Slatina 
To]i actorii se consider\ singuri în film 
Prin vocea regizorului drept figuran]i 

Sunt americani.
Al]ii mai buni nu mai avem 
Chiar dac\ nu mai vor s\ defileze.
Michael Caine [i Harvey Keitel au probleme 
Cu prostata la 8o de ani.
Câte pic\turi ai urinat azi se întreb\ unul pe cel\lalt.
Trei-patru, mai mult sau mai pu]in.
Mai mult sau mai pu]in? 
Vine întrebarea ustur\toare.
Mai pu]in. 

Nu conteaz\ c\ e[ti regizor american obi[nuit 
Cu blonde sau brune fragede sau re[apate 
Nu are importan]\ c\ e[ti dirijor britanic cu domiciliul la 

Vene]ia
Care tot caut\ în partea ortodox\ a cimitirului 
Din insula San Michele mormintele lui Igor [i al Verei
Stravinsky
{i tot la mu[uroiul descoperindu-l pe Ezra Pound ajungi.
Dac\ e s\ fii singur [i întorci
Ca în acest film
Ocheanul cu imaginea dep\rtat\ la cap\t 
Înseamn\ c\ atingi sfâr[itul.
În tinere]e 
Ocheanul ob[inuit te aduce foarte aproape de oricine
{i de orice.
A[a se explic\ c\ în tinere]e scriam despre moarte 
{i pielea uscat-[ifonat\  de sub b\rbie 
Cu entuziast\ febrilitate 
Iar acum m\ consoleaz\ a patra pic\tur\ de urin\ 
Din filmul cu  geronzi brilian]i [i depresivi.
Unul din ei mai spune:
Un om e capabil s\ plâng\ neîntrerupt trei zile
Atât ajung lacrimile fiec\ruia dintre noi.
În medie.
O s\pt\mân\ rezi[ti f\r\ mâncare, trei f\r\ ap\ 
Dar de plâns, oricât ar merita,
Nu po]i mai mult de trei zile.
R\u ai ajuns.
Poveste[ti filmele altora
În criz\ de autoilustrare .
Nu degeaba CTP îmi spunea odat\
Într-un acces de generoas\ mizantropie chirurgical\
C\ sunt un poet bun care nu treze[te emo]ii 
Ci doar o curiozitate trec\toare.
Stop cadru, dragi privitori.
Exist\ un b\iat, nici copil nici b\rbat care 
Sau vinde ziare sau alearg\ 
Angoasat printre regi, prin]ese [i tr\suri.
Îl vezi în filmele mute ale anilor aceia din Berlin, Bucure[ti 

sau Boston.
Are deci în privire prefixul  fricii c\priorului h\itut.
Cine îl alearg\?
Un prin] din Levant îndr\gind vân\toarea, 
Bismarck la Berlin `n 1878 pe Wilhelmstrasse  
Dându-i pe u[\ afar\ pe I.C. Br\tianu 
{i M. Kog\lniceanu 
{i oferindu-le în schimb intrarea pe fereastr\?
Primul, al doilea sau doar r\zboiul balcanic 
Propria lui fric\ de adolescen]a petrecut\ printre 
B\trânii care-[i scot încontinuu jobenul 
{i rânjesc lasciv în direc]ia Mariei
Pentru c\ mângâie insistent solda]ii mutila]i?
Copilul \sta care-[i bag\ mutri[oara în obiectiv
F\r\ s\ [tie cine [i ce st\ în spatele lumii
El nu mai este decât promisiunea asurzitoare  
Uitat\ a filmului mut populat de mor]i guralivi.
O autoare german\
Pe care o ascultam în ma[in\ citindu-[i fanteziile 

Crepusculare- avea scleroz\ în pl\ci 
Spunea c\ ar cunoa[te mai mul]i mor]i decât vii.
Când a murit mi-am spus c\ 
N-am cunoscut-o niciodat\.
Nici-nici.
B\iatul \la din arhiv\ î[i `nfige boticul înfrico[at 
În  pelicula singurei frici care conteaz\. 
Viteza de deplasare între Albert Einstein [i Max Planck  
Priveghiul nesfâr[it al timpului 
Alb-negru mut dar nu surd
{i Italo Svevo fum\torul ultimei ]igarete din Trieste
Care insista s\ cread\ 
C\ în prezent ac]ioneaz\ doar acea 
Parte a trecutului
Care are rolul fie s\-l lumineze fie s\-l întunece. Ro
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e xperien]a de cronicar literar (cel mai
longeviv din epoca postbelic\) l-a obligat,
cumva, pe Nicolae Manolescu s\ se

confrunte, în critica literar\ aplicat\ pe texte, cu cele
mai diferite tipuri [i forme de proz\ [i poezie. {i
cronicarul face o selec]ie, fiindc\ el nu poate scrie
despre toate volumele care apar într-un an editorial;
dar selec]ia lui nu urmeaz\ o anumit\ linie „directoare”
[i nu se încadreaz\ exclusiv într-un gen. Avem critici
de poezie care nu ies din marginile domeniului lor,
în care s-au fixat [i c\ruia i s-au devotat; dar
pentru un cronicar ca Manolescu, poezia [i proza, în
egal\ m\sur\, sunt zone de investiga]ie [i interpretare
critic\. {i înc\: avem istorici literari specializa]i într-
o anumit\ epoc\ din istoria literaturii noastre [i care
îi trec rareori pragul spre alte coduri culturale, pentru
a nu gre[i. Autorul volumului Arca lui Noe pare a se
sim]i în largul s\u nu numai atunci când se refer\ la
tipuri diferite de roman (dup\ ce a creat clasele
respective, identificându-le structura), ci [i când
cite[te romane din mai multe epoci ale literaturii
noastre. E drept c\, în epoca interbelic\, toate cele
trei tipuri – doric, ionic [i corintic – se ilustreaz\ la
noi într-o sincronie ea îns\[i semnificativ\; îns\,
pân\ atunci, diferen]ele dintre epocile noastre literare
[i cele dintre vârstele romanului autohton erau
importante. Prin chiar „accelera]ia” incredibil\ a
sincroniz\rii romanului românesc cu cel occidental
(cu cel francez, mai ales), care va duce, în interbelic,
la simultaneitatea balzacianismului, proustianismului
[i gidianismului, perioadele [i epocile anterioare
acestui racord marcheaz\ vârste diferite [i dep\[ite
ale romanului nostru. Dep\[ite nu în sens valoric, ci
prin poetici constituite ulterior, a[a cum clasicismul
nu este inferior romantismului, dar îi e anterior.

f rumuse]ea [i fine]ea analizelor pe text
din Arca lui Noe se leag\ nu numai de
aptitudinile stilistice [i interpretative

ale criticului, ci [i de interesul lui atât de evident
pentru toate aceste diferen]e, pe „orizontala” romanului
[i în istoria lui, care fac genul epic atât de eterogen
[i tolerant. Pe parcursul fiec\rei analize de roman,
întins\ uneori pe zeci de pagini, Manolescu procedeaz\
deopotriv\ „doric”, „ionic” [i „corintic”. Selecteaz\
mai întâi un fragment pe care îl consider\ reprezentativ,
un e[antion prozastic pe care îl va studia atent, pentru
a reface din el întregul romanesc. Aceast\ idee c\ un
roman poate fi redus la un fragment ilustrativ
care, bine ales, s\ prezinte structura [i nervurile
întregului epic, e una de romancier al „doricului”,
preocupat de cauzalitate [i operând cu o omogenitate
a universului literar. Treptat, criticul va ilustra „ionicul”:
pe de o parte, fiindc\ analiza lui e f\cut\ cu instrumente
foarte fine, iar nu cu marile categorii [i tipologii
literare ([tim cu to]ii c\ Preda e un prozator realist,
dar exist\ diferen]e între modul în care el î[i scrie
Întâlnirea din p\mânturi [i Morome]ii, I?); iar pe de
alta, fiindc\ el multiplic\ perspectiva, citând alte
contribu]ii critice [i confruntând-o pe a sa cu ale
predecesorilor. Îi citeaz\, de pild\, [i chiar îi rezum\
con[tiincios pe Al. Paleologu [i Al. George, cu interpret\rile
lor radical diferite ale teatrului [i prozei lui Camil
Petrescu, pentru ca, de la un punct încolo, s\-[i
construiasc\ propria interpretare, diferit\ [i de a
unuia, [i de a altuia. R\mâne îns\ un fapt c\ o
oper\ literar\ de vârf îng\duie mai multe interpret\ri
[i mai multe perspective din care acestea pot fi
desf\[urate. Manolescu p\r\se[te turnul de
control al magisteriului critic [i impersonalitatea
naratorului omniscient din vârsta „doricului” pentru
a asuma postura unui lector c\ruia semnifica]iile

textului (precum, pentru un personaj din „ionic”,
cele ale existen]ei) nu-i sunt deja cunoscute. Dup\
ce a v\zut „de sus” romanul pe care îl cite[te,
criticul îl reparcurge „de jos”, glisând între cele dou\
perspective, prima preponderent teoretizant\,
a doua, bazat\ pe close reading. O dat\
încadrarea f\cut\, urmeaz\ o analiz\
am\nun]it\ a romanului: a celor „dorice”
analizate ca „dorice”, a celor „ionice” analizate
ca „ionice” [i a celor „corintice” analizate ca
atare. 

Cât de important e a discerne
între structurile diferite de roman se poate
vedea parcurgând interpret\rile criticilor
din interbelic. Cu destule intui]ii remarcabile
[i fragmente antologice de caracterizare
a romanelor noastre pe atunci noi, ei r\mân,
adeseori, în urma reformelor prozastice
operate de câ]iva autori; [i astfel, Sadoveanu,
ca [i Hortensia Papadat-Bengescu, Camil
Petrescu ori Holban, pentru a nu mai vorbi
de Arghezi [i Urmuz, sunt neîn]ele[i just;
[i „înv\]a]i” s\ scrie roman de c\tre exper]i
ai altor vârste [i formule ale romanului.
Manolescu evoc\ toate aceste neîn]elegeri,
indiferent c\ sunt în cauz\ Lovinescu [i
C\linescu, cei doi mari arhitec]i ai canonului interbelic,
fiindc\ un roman, orice roman, trebuie citit [i interpretat
în termenii poeticii sale, propus\ explicit ori livrat\
implicit. De exemplu, i se poate repro[a lui Camil
Petrescu faptul c\ în Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de r\zboi, referin]a protagonistului-
narator la propriul scris e cvasi-absent\; dar nu i se
poate repro[a c\ romanul sentimental [i cel de r\zboi
nu sunt bine legate între ele, fiindc\ acest al doilea
repro[ este dup\ canonul „doricului”, nu al „ionicului”.
E ca [i cum i-ai obiecta lui Proust c\, scriind proz\,
se întinde prea mult. 

În fine, dup\ ce a internalizat în demersul
critic „doricul” ca reg\sire a unui întreg roman într-
un e[antion din el [i „ionicul” ca perspectiv\ personal\
f\r\ norma unui supraindividualit\]i autoritare,
Manolescu asum\ „corinticul” prin eviden]ierea
setului de conven]ii pe care este construit orice roman.
Aceasta e cea mai „crud\” faz\ [i o reg\sim în metafora
„desenului din covor” împrumutat\ de la Thornton
Wilder (va fi plasat\ [i în titlul unui volum din
1988). Cititorul de pl\cere, format prin lectura
romanului „doric”, care d\ iluzia deplin\ a
realit\]ii [i a vie]ii, este pus în fa]a eviden]ei
c\ iluzia e una meticulos construit\ [i c\
nimic din sutele de pagini ale unui roman nu
este nepremeditat fic]ional. Criticul, atras tot mai
mult de conven]iile, modalit\]ile, poeticile,
tipurile, formele, situa]iile, nara]iile romanului,
întoarce covorul splendid al marii literaturi pe dos
[i îi studiaz\ atent ]es\tura. Din aceast\ perspectiv\,
Arca lui Noe e [i un fel de manual al dez-iluzion\rii,
care începe asimetric (autorul în „doric” pretinde c\
red\ realitatea, criticul arat\ c\ el face fic]iune) [i
sfâr[e[te simetric (autorul în „corintic” destructureaz\
fic]iunea pe m\sur\ ce o „denatureaz\”, iar criticul
îl urm\re[te cu o intelectual\ complicitate). Mai mult,
Manolescu prezum\ c\ poetica verosimilit\]ii romane[ti
din „doric” e aproape consumat\, ca o parantez\ în
evolu]ia genului; dup\ aceast\ parantez\ realist\,
romanul revine în secolul 20 la structura de povestire
[i povestire în povestire [i la „rescrierea literaturii
existente”, la Cervantes. Iat\-l deci pe incomparabilul
Sadoveanu în ambele serii opozabile: „doric” într-
unele din romanele sale, „corintic” în altele, ca o
dovad\ în plus c\ nu scriitorii sunt f\cu]i dup\ cele
trei clase, ci clasele sunt f\cute dup\ tipurile de roman
pe care ei le scriu.

` ncepeam aceast\ cronic\ evaluând
temeritatea întreprinderii din Arca lui
Noe[i remarcând c\ e vorba mai degrab\

de un studiu decât de un eseu critic. A studia evolu]ia,
natura [i structurile diferite ale unui gen literar
presupune o doz\ considerabil\ de curaj critic [i
istoriografic. Se observ\ îns\, totodat\, pl\cerea cu
care Manolescu cite[te [i recite[te, analizeaz\ [i
compar\, încadreaz\ [i disociaz\, citeaz\ [i rezum\,
avansând sub ochii cititorului de la un punct în
care asupra unui anumit roman aveam o serie de
certitudini la unul în care, dimpotriv\, certitudinile
anterioare se [terg [i o nou\ structur\ devine posibil\.
Criticul reu[e[te performan]a de a ob]ine interpret\ri
noi [i personale la autori foarte deosebi]i între ei,
Slavici [i Urmuz, Holban [i Preda, Rebreanu [i Arghezi,
Camil Petrescu [i G. C\linescu, Sadoveanu [i Hortensia
Papadat-Bengescu, D.R. Popescu [i Breban, Eliade
[i Petru Dumitriu, adaptându-se la specificit\]ile lor
prozastice [i sco]ându-le în relief poetica. Structurile
romane[ti atât de diferite sunt reunite, f\r\ a fi
confundate, în structura critic\, într-o foarte original\
sistematic\ a romanului, care se recite[te cu delicii
[i cu creionul în mân\. 

Nicolae Manolescu,
Arca lui Noe. Studiu
despre romanul
românesc, edi]ie
definitiv\, Editura
Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 2018, 680
pag.

comentarii critice
 cronica literar\ de
daniel cristea-enache

doric, ionic
[i corintic (III)
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10 d eja nu mai e un secret faptul c\
dramaturgia româneasc\ se afl\
în mare suferin]\. Nu doar în raport

cu anii ’60-’80 ai secolului trecut, în care sala
de spectacol ]inea loc de agora, ci cu întreaga
tradi]ie a teatrului românesc, în care edificarea
institu]iei a mers mân\ în mân\ cu crearea unei
literaturi dramatice originale. Scrisul pentru

teatru a fost considerat o îndatorire de
onoare a scriitorului român, de-a lungul
timpului – începând cu directorii Teatrului
Na]ional din Ia[i (Constantin Negruzzi,
Vasile Alecsandri [i Mihail Kog\lniceanu)
[i terminând cu genera]ia optzeci (Matei
Vi[niec) –, într-o m\sur\ tot atât de mare
ca [i îndatorirea teatrului de a-i juca pe
autorii no[tri.

Ast\zi, accentul pe care regizorii
îl pun pe propria „auctorialitate” a
transformat reprezenta]ia de teatru într-un
spectacol, în care textul în sine pare un
element cu totul secundar. Abund\
adapt\rile, spectacolele dup\ un anumit
autor sau dramatiz\rile (o culme fiind
atins\ prin dramatizarea unor romane
ale unor... dramaturgi, în detrimentul
literaturii lor de gen). Sunt tot mai mul]i
autori [i piese publicate, dar nejucate, [i

invers, autori [i piese jucate, îns\ nepublicate,
iar unele chiar... nepublicabile.

Acest regres al cererii nu avea cum s\ nu
provoace [i un regres al ofertei, motiv
pentru care dramaturgia a devenit,
din p\cate, un soi de Cenu[\reas\
a literaturii noastre actuale.

În acest peisaj, mai degrab\
cenu[iu, al literaturii dramatice
contemporane, mai exist\ înc\, din
fericire, [i excep]ii. Una dintre cele
mai marcante, atât prin calitatea
intrinsec\ a textelor, cât [i prin

imunitatea la degradarea de care
vorbeam, o reprezint\ teatrul
lui Radu F. Alexandru. Un
dramaturg care este jucat cu
succes pe scenele importante,
dar care [i public\, relativ regulat

[i la edituri de prim\ mân\,
culegeri de piese ce se bucur\ de

sufragiile criticii, deopotriv\ dramatice
[i literare. Un dramaturg, prin urmare,
capabil s\ scrie texte care se joac\
[i se citesc cu aceea[i pl\cere, un
creator care, st\pânind în detaliu
arhitectura spectacolului, are un
control deplin [i asupra cuvântului.

Recenta culegere a lui Radu
F. Alexandru, intitulat\ „Ultima
dorin]\”, reune[te cinci piese: În
oglind\, „La vita è bella”, Lumini]a
de la cap\tul tunelului, Via]a la „Mica
publicitate” [i „Ultima dorin]\”. Din
câte [tiu, cel pu]in una dintre ele
(Lumini]a de la cap\tul tunelului)
s-a jucat la Teatrul Na]ional din
Bucure[ti [i pe alte scene din ]ar\,
propulsând culegerea în clubul din
ce în ce mai restrâns al textelor
dramatice care sunt [i tip\rite, [i
reprezentate. Probabil c\ [i alte piese
î[i vor g\si regizorul [i actorii care
s\ le pun\ în scen\, întrucât toate
sunt de actualitate, în sensul propriu
al cuvântului. Adic\ sunt construc]ii
dramatice care ponesc de la situa]ii
[i întâmpl\ri din cele ce alc\tuiesc experien]a
cotidian\ a omului de azi. Subiecte pe care (vezi
Via]a la „Mica publicitate” sau Lumini]a de la
cap\tul tunelului) le vezi sau le cite[ti, într-un
fel sau altul, când deschizi televizorul sau portalul
de [tiri, zi de zi. E chiar de apreciat acest curaj
estetic al lui Radu F. Alexandru, de a în-scena
întâmpl\ri cotidiene, de a imagina desf\[ur\ri
dramatice pornind de la fapte banale, în loc s\
se refugieze comod în tenebroase parabole istorice
sau metafizice. F\când apel la memoria teatrului
românesc, a[ spune c\ autorul prefer\ lec]ia
lui Mihail Sebastian, în detrimentul celei a lui
Victor Eftimiu. {i, zic eu, bine face.

Curajul estetic merge în paralel cu un

evident accent etic. Radu F. Alexandru scrie teatru
cu oameni [i destinat oamenilor: piese care ne
pun în fa]a ochilor clivajele suflete[ti [i rupturile
intelectuale ale omului contemporan, crizele sale,
în egal\ m\sur\ m\runte [i cumplit de adânci,
alienarea sa [i, în cele din urm\, necesitatea difuz\
a unei salv\ri. Toate acestea sunt orchestrate, în
pagin\ ca [i pe scen\, nu pentru a-l judeca pe
omul recent (cum spunea un filosof), ci pentru
a-l în]elege. Pentru a ne pune pe gânduri, pe noi,
cititorii-spectatori, [i a ne îndemna
la introspec]ie.

m ai mult decât atât: de la umorul
care, nu-i a[a?, biciuie[te mora-
vurile spre a ne face mai buni,

[i pân\ la tragicul autentic, o larg\ gam\ de
modalit\]i este prezent\ în piesele din „Ultima
dorin]\”. Râsul spumos, provocat de suita de qui
pro quo-uri abil între]inute, în Lumini]a de la
cap\tul tunelului, [i râsul amar din „Ultima
dorin]\”, triste]ea difuz\ care alimenteaz\ Via]a
la „Mica publicitate” [i am\r\ciunea nedisimulat\
din „La vita è bella”: toate se amestec\ [i se
suprapun, într-un spectacol textual total.
Dramaturgul ne trece, pe intervale foarte scurte
(uneori, chiar în aceea[i replic\), printr-un

caleidoscop de tr\iri [i reac]ii [i, de aceea, piesele
sale emo]ioneaz\ [i nelini[tesc, în propor]ii greu
de delimitat.

Fire[te, dac\ tot vorbeam de controlul pe
care scriitorul îl are asupra cuvântului, trebuie
spus [i c\ piesele din „Ultima dorin]\” se preteaz\,
simultan, mai multor modalit\]i de lectur\,
personal\ sau scenic\. 

Se pot citi, în primul rând, ca ni[te comedii
propriu-zise, pentru c\ Radu F. Alexandru are
replic\ [i [tie s\ o pun\ în gura personajelor. Atât
de spontan, c\ scene întregi par a curge de la
sine, într-un soi de teatru-via]\ mai autentic
decât îns\[i realitatea. Prin limbaj, frontiera
dintre via]\ [i text devine transparent\, pân\ în
punctul în care cititorul este tentat s\ î[i reprezinte,
dup\ lectur\, propria sa via]\ ca pe un teatru,
câteodat\ comic, adesea absurd.

Dar Radu F. Alexandru, de[i este un scriitor
auditiv, în buna tradi]ie caragialean\, nu este un
comediograf. Sau nu este un comediograf pur [i
simplu. C\ci natura conflictelor [i crizelor prin
care trec personajele sale este mai degrab\ tragic\.
Un tragic contemporan, dup\ formula lui
Jean-Marie Domenach: al kitsch-ului, al vulgarit\]ii,
al alien\rii... Chiar personaje serioase, ca nelini[titul
David, din Via]a la „Mica publicitate”, [i nu
neap\rat politicieni vero[i, ca Neac[u din Lumini]a
de la cap\tul tunelului, au câte o latur\ u[or kitsch,

u[or ridicol\, u[or louche. Trist\, oricum.
Menirea textelor lui Radu F. Alexandru nu

este numai aceea de a ne face s\
râdem [i, prin râs, de a ne deta[a
de propria noastr\ existen]\.
Scriitorul este un spirit preocupat
de condi]ia uman\, iar textele sale,
dup\ ce ne amuz\, ne fac s\ c\dem
pe gânduri: deci, ace[tia suntem...

De aceea, [i volumul de fa]\
este subintitulat Comédii. Adic\,
ni[te comedii care te fac s\ plângi,
sau, în orice caz, s\ reflectezi la
cele pe care le-ai citit/ privit pe
scen\. Comedii despre noi, despre
cei de aici, de la por]ile Orientului,
[i, mai ales, cei de azi, din aceast\
nesfâr[it\ tranzi]ie, despre care
nu [tim nici dac\ a început cu
adev\rat, nici când se va sfâr[i.

` mi place inteligen]a
cu care Radu F. Alexandru
[tie s\ fie un autor de

succes pe scen\, în acest moment
mai frivol al teatrului românesc,
cu piese profunde [i, în substan]a
lor, autentic umaniste. Textele sale
se refer\, cum spuneam, la om [i
o fac cu acuitate [i în]elegere. E cu
atât mai remarcabil c\ din ele rezult\
construc]ii dramatice apte de a
face s\li pline, l\sând un spa]iu de
joc generos regizorului [i actorilor.
E, f\r\ îndoial\, o combina]ie optim\
de talent [i de experien]\ a celui
care, se [tie, [i-a petrecut tinere]ea
în biblioteca Teatrului Na]ional,
în paralel cu studiile la matematic\
[i filosofie, dup\ care a urmat [i
un curs postuniversitar de regie
de teatru. Pu]ini autori dramatici
au avut, la noi, o asemenea preg\tire
multipl\ [i înc\ [i mai pu]ini au
avut voca]ia de a o transforma în
literatur\.

„Ultima dorin]\” este, f\r\ doar [i poate,
cea mai important\ apari]ie din literatura noastr\
dramatic\ din ultimii ani (mai exact, de la volumul
anterior al lui Radu F. Alexandru, Teatru 7, din
2012). Aceast\ nou\ culegere de piese a unui
maestru al genului ne propune o reprezentare
fic]ional\ a lumii în care tr\im, a umanit\]ii în
mijlocul c\reia ne ducem existen]a, [i c\reia,
pân\ la urm\, asemeni lui nenea Iancu, îi apar]inem.
Piesele lui Radu F. Alexandru marcheaz\ un
moment aparte în teatrul românesc, prin deja
amintita ofert\ multipl\ de lectur\, prin profunzimea
analizei condi]iei umane [i prin capacitatea de
a alc\tui o perspectiv\ tragic\ printr-un [ir savuros
de replici comice. 

 comentarii critice de r\zvan voncu

pe scena
paginii

Radu F. Alexandru,
„Ultima dorin]\”.
Comédii, Editura
Polirom, Ia[i, 2018,
286 pag.
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aplomb 
euforic

c înd stai lîng\
Mircea Popa,
cape]i impresia

unui posedat c\ruia istoria
literaturii i-a intrat pe o
ureche spre a nu-i mai ie[i
pe cealalt\. „Posedat“ e doar
un eufemism menit a
surprinde bizara manie gra]ie
c\reia acest c\rturar tr\ie[te
necontenit cu mintea lipit\
de detalii literare: nume,
c\r]i, anecdote, cancanuri,
cercuri, grupuri, curente [i

tot a[a. Insul nu are sc\deri, pauze sau oboseli.
Fiecare din noi, oricît de mult am pretinde c\
suntem atin[i de morbul culturii, reu[im doar
cîteva ore dintr-o zi s\ st\m cu mintea fixat\ în
teme culte. Restul timpului ni-l risipim în mizilicuri
prozaice, cu totul dezb\rate de vreo exigen]\
privind eleva]ia creierului. La Mircea Popa,
asemenea întreruperi nu exist\: c\ m\nînc\,
se plimb\ sau î[i face toaleta, aten]ia îi este mereu
cuplat\ la formele de relief ale istoriei literare.  

De curînd, la aniversarea revistei „Familia“
de la Oradea, una din cele cinci reviste centenare
din România, am avut prilejul de a-i urm\ri
sindromul de exuberan]\ livresc\. Ce m-a stupefiat
nu a fost atît aplombul cu care putea dep\na sute
de am\nunte pe care nici o minte normal\ nu
le-ar fi putut re]ine, cît pofta vesel\ cu care î[i
oficia enumerarea erudit\.  Dac\ exist\ o euforie
a c\rturarului digerînd chichi]e savante cu aerul
c\ mestec\ trufandale, acea euforie o g\se[ti la
Mircea Popa. Insul se perpele[te de bucurie
vorbind despre c\r]i, ca un copil savurînd un
pandi[pan al c\rui aluat e f\cut din titluri, cifre,
ora[e, arhive. Ochii îi scap\r\ [i fa]a i se lumineaz\.
E o bucurie a galimatiei ca scop în sine, un soi
de jubilare perpetu\ pe care nu o întîlne[ti decît
la mistici, droga]i sau nebuni. Mircea Popa nu
e nici mistic, nici drogat [i nici nebun. La el e
ceva mult mai grav: e un sindrom de dependen]\
livresc\. Sindromul e cu atît mai izbitor cu cît
vîrsta nu i-a atenuat defel simptomele, dovad\
c\, la aproape 80 de ani, memoria îi face tumbe
erudite, cu o precizie pe care al]ii nu o au nici
la 20. 

De curînd, din sindromul de dependen]\
erudit\ a ie[it o carte dedicat\ lui Lucian
Blaga, în fapt o antologie de texte privind biografia,
cariera, opera [i posteritatea poetului. „Am
fost prezent la Lancr\m [i Sebe[ de la întîile
manifest\ri ale Festivalului Interna]ional «Lucian
Blaga» [i continuu s\ vin, oferind an de an
publica]iei «Pa[ii profetului» [i «Caietelor Lucian
Blaga» noi contribu]ii. În anii din urm\ s-a asociat
acestei nobile misiuni [i revista de la Tg. Jiu
«M\iastra», unde, gra]ie unui fidel admirator al
scrisului blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis
o rubric\ intitulat\ «Blagiana». Din toate aceste
materiale, scrise în ultimul timp, s-au adunat
paginile c\r]ii de fa]\, pe care cu drag o închin
celor de la Lancr\m [i Sebe[.“ (p. 7) 

Mircea Popa scrie simandicos [i patetic,
îi plac superlativele [i îl atrag encomioanele.
Blaga e Poet [i Filosof cu majuscul\, la fel cum,
pentru Agârbiceanu, Blaga era „un s\rut al
Divinit\]ii.“ (p. 5) Dar dac\ l\s\m deoparte tonul
exaltat, descins din euforia c\rturarului posedat
de pasiunea istoriei literare, textele sunt o
am\nun]it\ introducere în anturajul lui Blaga,
de la rude [i prieteni (Agârbiceanu, Vasile B\ncil\,
Mircea Eliade sau Vintil\ Horia) pîn\ la asisten]i
(Zevedei Barbu [i Ovidiu Drimba) sau du[mani
(Mihai Beniuc sau Pavel Apostol). Un volum
erudit, pe care îl parcurgi cu pl\cere, în ciuda
accentelor bombastice.

traduc\torul misionar

d ac\ Mircea Popa e un exaltat f\r\
leac al istoriei literare, Alexander
Baumgarten e un misionar versat

al traducerilor din texte clasice. E drept, nu orice
fel de texte, ci numai cele filosofice, [i anume din
latin\ [i greac\ veche. Numai c\ la Alexander
Baumgarten devo]iunea clasicist\ nu se m\rgine[te

la t\lm\ciri, ci se prelunge[te în actul de convertire
didactic\ a tinerilor care sînt dornici s\-[i încurce
min]ile în buchia venerabil\ a celor dou\ limbi
antice. Cu alte cuvinte, profesorul universitar
Baumgarten face prozeli]i cu [taif savant, din
pepiniera c\rora îi culege pe viitorii traduc\tori
de opere vechi. Cînd îl ascul]i cu cît patos vorbe[te
de scolastica secolelor XII-XIII, po]i crede c\
în acel r\stimp a avut loc a doua venire a lui
Hristos, cel pu]in sub unghiul avîntului pe care
gîndirea filosofic\ l-a luat sub obl\duirea Bisericii
Catolice. {i exact simptomele pe care le întîlne[ti
la Mircea Popa le consta]i la Alexander
Baumgarten: fa]a i se însenineaz\, ochii
îi str\lucesc ca sub o infuzie de entuziasm
juvenil, iar timbrul vocal i se ascute într-
un tremol de c\ldur\ molipsitoare. Lîng\
asemenea intelectuali, cultura înceteaz\
de a mai fi o iluzie calofil\, preschimbîndu-
se într-o dispozi]ie fireasc\, al c\rei cîmp
te atinge contagios.

Ultima isprav\ a lui Baumgarten
are o tent\ monstruoas\, dat\ fiind
dificultatea întreprinderii: o nou\ traducere
din Fizica lui Aristotel. Tomul acesta, pe
care mul]i îl consider\ cea mai important\
carte de filosofie a Europei, are o ariditate
din cauza c\reia pu]ini o pot citi de la
cap la coad\. Dar con]inutul îl face
indispensabil pentru oricine are preten]ii
de gîndire speculativ\. Se subîn]elege
c\ între fizica lui Aristotel [i actuala
[tiin]\ omonim\ nu exist\ decît o foarte
vag\ leg\tur\, dat\ de câteva perechi de
termeni: form\-materie, mi[care-repaus,
cauz\-scop, spa]iu-timp, vid-infinit. Dar terenul
concret al fizicii propriu-zise e l\sat în urm\ în
clipa în care Aristotel începe s\-l gîndeasc\ pe
Dumnezeu ca fiind primul motor care este etern,
unic [i imobil. În paginile de aici vezi cum, pentru
prima oar\ în istoria omenirii, un cap se str\duie[te
s\ în]eleag\ ce este divizibilul [i indivizibilul,
care e diferen]a dintre schimbare, mi[care [i
alterare, ce înseamn\ continuitatea [i succesiunea,
sau clipa [i eternitatea.

O traducere precum cea din Fizica lui

Aristotel nu poate izvorî decît dintr-o obsesie
cronic\. C\ obsesiei îi spunem pasiune, voca]ie
sau acribie exegetic\ nu are importan]\, miezul
chestiunii e acela[i: decenii la rînd un intelectual
poart\ în minte o carte de referin]\, c\reia reu[e[te
pîn\ la urm\ s\-i dea o nou\ variant\ de traducere.
În cazul lui Alexander Baumgarten, obsesia a
început în anii studen]iei: „M-am întîlnit cu textul
Fizicii ca student al profesorului Virgil Ciomo[,
în 1993, la cursurile dedicate analizei timpului
din Cartea a IV-a. Evoc cu egal respect [i cursurile
profesorului Lambros Couloubaritis, din 1996,

cînd celebrul exeget a fost invitat la
Cluj [i ne-a vorbit despre importan]a
henologiei în Fizica. Toate aceste cursuri
au fost clarificatoare pentru mine în
asumarea importan]ei tratatului pentru
cultura noastr\ filosofic\: le sînt dator
pentru acest impuls. Cu mul]i ani mai
tîrziu, între 2011 [i 2017, pentru a alc\tui
aceast\ carte, am discutat variante ale
traducerii mele cu diferite genera]ii
de studen]i în seminariile Masteratului
de filozofie antic\ [i medieval\ al
Universit\]ii «Babe[-Bolyai», supunîndu-
le discu]iilor [i încercînd s\ în]elegem
împreun\ sensul cît mai precis al
textului. Adesea, din discu]ii a fost
semnalat\ necesitatea anumitor
comentarii finale, dar mai ales a
subtitlurilor mele marginale, care
sînt editate pe partea dreapt\ a
paginii care con]ine traducerea
textului lui Aristotel.“ (p. 34)

Fizica nu este o carte de citit,
ci de consultat în func]ie de tema pe care o ai
în vedere. A o deschide cu gîndul unei lecturi
de pl\cere este un gest zadarnic, care se preschimb\
repede în contrariul unei delect\ri livre[ti. Aici
nu dai peste o perora]ie cu alur\ frumoas\, ci
peste o crîncen\ lupt\ cu cuvintele, în încercarea
de a în]elege lumea din jur. S\-i mul]umim lui
Alexander Baumgarten c\ ne-a dat un tom din
care putem lesne în]elege c\, în materie de filosofie,
suntem cu mult mai pro[ti decît grecii din trecut.


Mircea Popa, Lucian
Blaga. Perspective
transilvane, Editura
{coala Ardelean\,
Cluj-Napoca, 2018,
348 pag.

Aristotel, Fizica,
edi]ie bilingv\, tra-
ducere [i comentarii
de Alexander Baum-
garten, Univers En-
ciclopedic Gold,
Bucure[ti, 2018, 562
pag.

 cronica ideilor de sorin lavric
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13o cupa]ia militar\ sovietic\ de dup\
ultimul r\zboi mondial a dus la
instaurarea în România a unei

societ\]i structurate pe model sovietic. Faptul
c\ fenomenul a avut loc [i în alte ]\ri est-europene
ocupate de ru[i, unde s-a aplicat în mare aceea[i
re]et\, n-a mic[orat în nici un fel doza de abera]ie
criminal\ din ]ara noastr\. Evolu]ia culturii s-a
v\zut întrerupt\ brutal [i apoi deviat\ de la cursul
ei natural. {ansa ]\rilor din aceast\ parte a Europei
a fost totu[i aceea c\ experien]a sovietic\ a avut
durat\ limitat\; fa]\ de calvarul tr\it de ru[i [i de
popoarele Uniunii Sovietice pîn\ în 1991, de
continuarea calvarului în Rusia de ast\zi, cele
patru decenii de comunism din Europa de Est au
trecut f\r\ anihilarea na]ional\ a vreuneia dintre
]\rile ocupate. În tot Estul european civilizat,
interludiul comunist a devenit un co[mar dep\[it.
E foarte posibil ca istoriile culturii de peste un
secol s\ expedieze perioada 1950-1990 din ]\rile
est-europene în doar cîteva pagini, consacrîndu-
i cîteva paragrafe jenate. „Istoria lung\” are tendin]a
de a minimaliza perioadele nenorocite, de a trece
rapid peste momentele de nefericire colectiv\.

Instaurarea teroarei în Litere a avut la noi
consecin]e imediate: pentru aproximativ un
deceniu (1948-1955) literatura român\ înceteaz\
practic s\ mai existe. Cele cîteva romane acceptabile
ap\rute în ace[ti ani nu reprezentau o literatur\.
În a doua jum\tate a deceniului [ase, adic\
între 1955 [i 1960, situa]ia s-a men]inut în mare
aceea[i, de[i cîteva volume de versuri [i romane
ivite atunci p\reau a indica o oarecare revenire
la normalitate. Abia dup\ pragul 1964-1965, cînd
respingerea oficial\ a modelului sovietic a început
s\ fie evident\, putem vorbi despre o literatur\
venit\ de departe în teritoriul ei natural. Dac\
pîn\ spre 1965 literatura român\ publicat\
supravie]uise prin exemple izolate, de la jum\tatea
deceniului [apte înainte se na[te un flux literar
continuu, chiar dac\ alterat de prezen]a cenzurii.

Romanul românesc interbelic beneficiaz\
de o monografie clasic\ ap\rut\ în anii 1980,
dar care î[i p\streaz\ intact\ actualitatea: Arca
lui Noe de Nicolae Manolescu, reeditat\ anul
acesta. Chiar dac\ unele dintre exemplele alese
spre analiz\ trec de pragul Interbelicului, cele trei
volume ale c\r]ii stabilesc pîn\ ast\zi singura
taxinomie exact\ a ariei romane[ti interbelice.
Accentuez asupra termenului taxinomie, deoarece
avem a face cu o întreprindere primordial descriptiv\,
de[i preferin]ele personale ale exegetului se
las\ surprinse în fiecare dintre cele trei „ordine”. 

Schi]\m în cele ce urmeaz\ o privire de
ansamblu asupra romanului românesc din  perioada
comunist\. Categoriile pe care le vom surprinde
mai jos se deseneaz\ conform unei stilistici interne,
conform unui model de proz\ în bun\ m\sur\
abstract. Privit de la mare în\l]ime, peisajul
romanului înf\]i[eaz\ trei grupe mari de opere,
inegal distribuite de-a lungul celor 40 de ani
examina]i.p rima categorie semnificativ\ este

aceea a romanului interbelic continuat
pe cont propriu [i dup\ 1980. Este

vorba de romanele unor autori consacra]i, care
reu[esc în condi]ii  de mare dificultate s\
publice literatur\ propriu-zis\: Bietul Ioanide,
Nicoar\ Potcoav\, Un om între oameni volumul
întîi [i Cronic\ de familie apar]in unor mari
prozatori care continu\ maniera interbelic\.
Fiecare dintre aceste opere a ap\rut dup\ lungi
tratative cu cenzura, iar G. C\linescu, Mihail
Sadoveanu, Camil Petrescu [i Petru Dumitriu au
trebuit s\ pl\teasc\ un tribut evident politicii
oficiale, pentru ca romanele lor s\ vad\ lumina
tiparului (introducerea de pasaje cu sens politic
vizibil, f\r\ leg\tur\ real\ cu restul, replici stridente
puse în gura unor personaje etc.). Chiar [i în aceste
condi]ii, tu[a marilor prozatori r\mîne vizibil\.
S\ observ\m c\ romanele citate mai sus se încadrau
toate în categoria romanelor istorice, înviind o
istorie mai apropiat\ ori mai dep\rtat\, ferindu-
se de prezentul sulfuros. Prin extrem de îngusta
bre[\ stilistico-tematic\ oferit\ de exemplele celor
patru, s-au putut strecura [i al]i autori care au
f\cut astfel s\ apar\ Groapa ori Descul]. Modelul
stilistic interbelic continua s\ domine.

a doua categorie, aflat\ la polul opus,
a fost aceea a romancierilor care
au încercat s\ aplice indica]iile

partidului comunist, scriind o proz\ „de actualitate”,
fals\ în esen]a ei. Tentativele de a descrie uzine
cuprinse de febra întrecerilor socialiste ori sate
entuziasmate de colectivizare reprezenta îns\ o
sarcin\ cople[itoare pentru oricine. A înf\]i[a o
]ar\ în plin avînt revolu]ionar atunci cînd toat\

lumea tr\ia sub teroare politic\ înso]it\ de lipsuri
materiale crunte ar fi fost prea mult chiar [i pentru
autorii dispu[i s\ scrie la comand\.

A[a se face c\ e[ecurile unor astfel de romane
s-au ]inut lan] [i în cazul unor prozatori de voca]ie.
Titus Popovici, Francisc Munteanu, V.Em. Galan
ori Alecu Ivan Ghilia n-au reu[it s\ conving\ pe
nimeni prin Setea, În ora[ul de pe Mure[, B\r\gan
sau Cuscrii – pentru a nu mai vorbi de romanele
realist-socialiste de duzin\. 

A existat îns\ în perioada comunist\ [i
roman adev\rat, izvorît din încercarea de conectare

la experien]ele prozei contemporane de aiurea.
Preluarea puterii de c\tre Ceau[escu dusese la o
relativ\ relaxare a rigorilor ideologice, de care a
beneficiat în primul rînd poezia. Cî]iva prozatori
de talent profit\ acum de situa]ie [i încearc\ s\
creeze un nou roman, pe model diferit de cel
interbelic.

Acesta ar putea fi numit modelul de ni[\
sau centrifugal. To]i romancierii importan]i ai
perioadei au plasat cu obstina]ie lumea romanelor
lor în zonele periferice ale realit\]ii, în geografii
dep\rtate, în imaginar pur. Ni[a în care prozatorii
români ai momentului [i-au construit lumea
proprie apare concomitent tematic [i stilistic.
Observ\m întîi ni[a spa]ial\ (regiuni aflate la
marginea ]\rii, sate arhaice [i cutume ancestrale,
neschimbate de secole); se continu\ cu personaje
de ni[\ (oameni izola]i, pescari [i vîn\tori solitari,
indivizi cu statut social incert); devine vizibil\
pornirea unanim\ de a fugi de centru, de Capital\,
de marele ora[ – adic\ de punctul central al teroarei
exercitate asupra ]\rii. Bene qui latuit bene
vixit – adagiul cartezian pare s\ fi fost adoptat de
toat\ aceast\ lume periferic\.

Se ajunge astfel la o formul\ narativ\ diferit\;
din mo[tenirea celor trei ordine romane[ti r\mîne
foarte pu]in. Scriitura noii proze, cu frazele în
varia]ii arborescente [i aflat\ în c\utarea unor
efecte de caligrafie verbal\, anun]a o alt\ vîrst\
a prozei române[ti.

Ni[ele în care romancierii s-au refugiat
atunci vor fi dintre cele mai diferite. Prin cîteva
nuvele ingenioase (din volumul Ningea în B\r\gan)
s-a preg\tit terenul romanului Îngerul a strigat
(1968) [i al celor ulterioare. Prin nuvele de acela[i
tip s-a desenat cadrul pentru Cartea milionarului
(1977) [i pentru urbea Metopolis. Atît F\nu[ Neagu,
cît [i {tefan B\nulescu au construit o ]ar\ imaginar\,
aflat\ undeva în josul Dun\rii, dar f\r\ preciz\ri
geografice clare. Popula]ia ei, tr\ind într-o
lume a stihiilor primordiale (viscol, inunda]ii, veri
secetoase), se situa departe de civiliza]ie. 

Ni[a lui Constantin }oiu în cele mai
bune romane ale sale (Galeria cu vi]\ s\lbatic\ –
1976 [i C\derea în lume – 1987) a reprezentat-o
universul spiritual al intelectualului naiv de stînga,
entuziasmat de promisiunile comunismului, dar
strivit în cele din urm\ de societatea în care crezuse.
}oiu situa inten]ionat nara]iunea în planul dezbaterii
de idei, al unor concepte specializate [i de acces
dificil, spre care cenzura privea cu neîncredere
admirativ\, dar f\r\ a interveni. Un nivel
ridicat de cultur\ transpus în roman a reprezentat
plato[a de ap\rare a lui Constantin }oiu.

Nicolae Breban [i-a construit [i el o ni[\
proprie, început\ cu Francisca, În absen]a st\pînilor
[i ajuns\ la forma cea mai înalt\ în Bunavestire
(1977). Lumea ardeleneasc\ din proza autorului,
p\strînd ata[e vizibile cu Ardealul concret, nu
reprezint\ mai pu]in o fic]iune, un construct
personal. Transilvania din proza lui Breban devine
teritoriu autonom, o Românie creat\ de autor.
Ni[a se configureaz\ [i prin imaginarea unui
limbaj contorsionat, aluziv, într-o sintax\ cu totul
particular\, aflat\ la mare distan]\ de exprimarea
pedestr\ practicat\ de proza conformist\.

Ni[e mai comode, îns\ greu acceptate de
oficialitate, le-au reprezentat evad\rile propriu-
zise prin plasarea romanelor într-o lume a c\r]ii,
paralel\ celei reale. Prozatorii au putut face
asemenea experien]e doar într-o etap\ tîrzie,
deoarece livrescul fusese privit întotdeauna
cu suspiciune de oficialitatea cultural\. Cînd
a reu[it s\ publice Ingeniosul bine temperat
(1972), Mircea Horia Simionescu nu doar
inventa o ni[\ proprie, ci [i deschidea o bre[\
de care aveau s\ profite Livius Ciocîrlie, Paul
Georgescu [i al]ii.

Au existat [i autori care, proteja]i de
Providen]\, au scris romane de actualitate f\r\
s\ recurg\ la ni[e. Dup\ debutul romanesc considerat
unanim drept capodoper\ (Morome]ii – 1955),
Marin Preda a f\cut roman din nenorocirile ab\tute
asupra ]\rii – dezr\d\cinarea ]\r\nimii, puterea
discre]ionar\ a nomenclaturii comuniste, anihilarea
individului care î[i permitea s\ gîndeasc\ pe cont
propriu, sistemul carceral etc. S-a mul]umit cu
consemnarea seac\, f\r\ a trage concluzii politice,
f\r\ a generaliza, dar sensul acestor demonstra]ii
a fost evident.

Cît despre D.R.Popescu, el a glisat savant
de la povestirea a c\rei ac]iune se plasa spre finele
r\zboiului la descrierea f\r\ fard a lumii rurale
în care noua orînduire se instalase deja. Imaginea
României momentului din proza lui D.R.Popescu,
aparent caricatural\ la modul tragic, era îns\
înfior\tor de exact\.

o ricum, la 22 decembrie 1989, odat\
cu dispari]ia de la o zi la alta a cenzurii,
condi]ionarea de baz\ a acestui gen

de proz\ dispare [i ea. Prematur [i f\r\ voia lor,
protagoni[tii „noului roman” ie[eau din scen\,
l\sînd f\r\ s\ vrea locul altui mod de a scrie. Dup\
primii ani tulburi ai post-comunismului, cînd
în prim-plan s-au aflat memoriile, literatura
carceral\ [i tot ceea ce nu putuse ap\rea pîn\
atunci, o nou\ literatur\ romanesc\ î[i face apari]ia,
slujit\ de autori tineri sau de debutan]i întîrzia]i.
Noul „nou roman” românesc se g\se[te abia la
început. F\r\ a pune în discu]ie valoarea în absolut
a prozei unor Mircea C\rt\rescu, Radu Aldulescu,
Alexandru Ecovoiu sau Florina Ilis, în raport cu
genera]ia precedent\, putem afirma cu certitudine
c\ romanele lor nu ar fi v\zut lumina tiparului în
condi]ii de cenzur\. Regimul lor scriptic se deosebe[te
substan]ial de acela al romanelor ap\rute pîn\ în
1989.

Mihai Zamfir
(Interven]ie la Colocviul Na]ional de Proz\ 

de la Alba-Iulia, 6 octombrie 2018)

colocviul na]ional de proz\
romanul
sub 
comunism
sau ni[a
providen]ial\
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u nele poezii de dragoste ale lui
Eminescu, scurte [i improvizate,
sunt un fel de r\sf\]uri lirice. Printre

ele se num\r\, f\r\ îndoial\, Atât de dulce..., scris\
în 1878, în fug\, neglijent, într-un carne]el pe care
Perpessicius l-a identificat ca fiind un carne]el
de reporter parlamentar. A[a cum în perioada
studen]iei, la Viena, poetul scria fragmente din
Memento mori în caietul studen]esc, la un curs
de istorie universal\, de data aceasta, aflat la
Bucure[ti de pu]in\ vreme, ca redactor la ziarul
„Timpul”, el scrie versuri de dragoste printre
însemn\rile despre [edin]ele Parlamentului.

Versurile simple ale poeziei nu sunt [i
simpliste. Înc\ din prima strof\ portretul
moral schi]at iubitei se remarc\ prin subtilitate.
Iubita nu conteaz\ numai ca o femeie atr\g\toare,
nu treze[te doar interesul b\rba]ilor, este o fiin]\
în general plin\ de farmec, care place oricui:

„Atât de dulce e[ti, nebuno,/ C\ le e[ti drag\
tuturor,/ Cunosc femei ce dup\ ochii/ {i dup\
zâmbetul t\u mor.”

Strofa este reluat\, cu un final schimbat:
„Femei frumoase [i copile/ Te-ar îndr\gi,

te-ar s\ruta./ Tu ai iubirea tuturora –/ {i numai
eu iubirea ta.”

Aceste ultime dou\ versuri, referitoare
la situa]ia privilegiat\ a îndr\gostitului – singurul
iubit de femeia iubit\ de to]i - se afl\ într-un
raport de „simetrie în oglind\”, în sensul c\ al
doilea este inversul celui dintâi. Este una
dintre formulele preferate – [i duse la perfec]iune
– de Eminescu, întrucât creeaz\ impresia de
adev\r definitiv [i, în plus, are o func]ie mnemotehnic\.

Odat\ intrat în joc, poetul creeaz\, fugitiv,
[i alte simetrii în oglind\:

„Un farmec blând de fericire/ Tu r\spânde[ti
oriunde-i sta –/ E[ti fericirea tuturora/ {i eu sunt
fericirea ta.// De râzi, se desprim\v\reaz\,/ Învie
totul unde-i sta,/ C\ci tu e[ti via]a tuturora/ {i
numai eu via]a ta.”

(Poate c\ din gre[eal\ poetul a scris
desprim\v\reaz\ în loc de împrim\v\reaz\.)

Ultima strof\ este inoportun\ din
punct de vedere literar:

„De dragul t\u [i flori [i oameni/ {i
stele s\ tr\iasc\ vor./ Pe mine m\ iube[ti
tu numai/ {i numai eu doresc s\ mor.”

De la exuberan]\ se trece brusc, f\r\
un motiv inteligibil, la melodram\. Trubadurul

se transform\ pe nea[teptate într-un trouble-
fête.

*
Din 1878, primul an al func]ion\rii lui

Eminescu la ziarul „Timpul“ din Bucure[ti (departe
de Veronica Micle r\mas\ la Ia[i) dateaz\ [i o
improviza]ie juc\u[\ în stilul poeziei populare,
Alei mic\, alei drag\.

Exist\ dou\ cuvinte române[ti, intraductibile,
alei [i m\ri, pe care numai autorii (neidentificabili)
de poezie popular\ [tiu – în ce context [i cu ce
sens – s\ le foloseasc\. Lor li se adaug\ unii oameni
cultiva]i, iubitori de folclor, ca Eminescu sau
Vasile Alecsandri, care au cules [i prelucrat poezie
popular\. În dic]ionare cuvintele sunt înregistrate
ca interjec]ii [i definite vag, imprecis, prin
aproxima]ii mult prea laxe pentru a ]ine locul
unor instruc]iuni de folosire. Despre m\ri (cu
varianta m\re) am mai vorbit, comentând alte
poeme eminesciene. Alei (uneori în varianta alelei)
este un cuvânt care creeaz\ o atmosfer\ de
mobilizare afectiv\, înainte de a chema sau evoca
pe cineva. În balada popular\ Toma Alimo[
(versiunea Vasile Alecsandri), haiducul î[i cheam\
cu aceast\ formul\ calul considerat prieten: „Alei!
murgul meu voinic,/ A[terne-te drumului/ Ca
[i iarba câmpului/ La suflarea vântului!”

În miniatura liric\ Alei mic\, alei drag\,
interjec]ia din baladele haiduce[ti d\ [i o sugestie
de r\bufnire a dorului dup\ o perioad\ în care
îndr\gosti]ii nu [i-au vorbit:

„Alei mic\, alei drag\,/ Cine vrea s\ ne-
n]eleag\/ Vaz\ frunza cea pribeag\,/ Ce-i ca via]a
noastr\-ntreag\.// Alei drag\ Veronic\,/ Desp\r]irea
toate stric\,/ De ne-alegem cu nimic\ –/ Via]a
trece, frunza pic\.”

Ideea este reluat\, melodios, prin recombi-
narea unor versuri, devenind treptat o tânguire:

„Alei drag\, alei mic\/ Via]a trece, frunza
pic\/ {i din ura ce ne stric\/ Nu ne-alegem cu
nimic\.” etc.

*
Momentele în care Eminescu se joac\ sunt

rare [i pline de farmec. De fapt, poetul nu se joac\

propriu-zis, ci se joac\ de-a jucatul, ca un
matur care, pe strad\, pentru amuzamentul iubitei
lui, sare într-un picior prin c\su]ele unui
[otron abandonat de copii. În scurta poezie Între
pas\ri (din 1879) el îi face alesei inimii lui o declara]ie
cuprinzând ghidu[ii [i alint\turi, în stilul amorezilor
persifla]i de Caragiale. Declara]ia de dragoste
poate fi citit\ îns\ [i ca o parodie a declara]iilor
de dragoste din epoc\. Nu întâmpl\tor, poetul
recurge la diminutive (pe care în general, spre
deosebire de contemporanii lui, le evit\.). Dar,
cu tot umorul acestei improviza]ii, din cuprinsul
ei r\zbate o und\ de candoare adamic\ [i
de tandre]e:

„Cum nu suntem dou\ pas\ri,/
Sub o stre[in\ de stuf,/ Cioc în cioc s\

st\m al\turi/ Într-un cuib numai de puf!// Nu
mi-ai scoate oare ochii/ Cu-ascu]itul boti[or/ {i
al\turea de mine/ Sta-vei oare bini[or?”

Într-o stare de voie bun\, poetul merge cu
imagina]ia [i mai departe, povestind ce ar mai
face p\s\rile care ar fi el [i iubita lui:

„Parc\ mi te v\d, dr\gu]\,/ C\ îmi zbori [i
c\ te scap,/ Stând pe gard, privind la mine,/ Ai
tot da cochet din cap.// Iar\ eu suit pe cas\/ {i
plouat de-atât amor,/ M-a[ îmfla ursuz în
pene/ {i a[ sta într-un picior.”

Nimic nu i-a sc\pat lui Eminescu – în scurta
via]a pe care tr\it-o – din spectacolul lumii. A
remarcat pân\ [i comicul involuntar al p\s\rilor
care stau într-un picior [i l-a folosit ca element
de culoare în ultimul vers al unei poezii.

*
De o naivitate voit\, poezia Dup\ ce atâta

vreme (1879) este un scurt discurs al împ\c\rii
rostit de un b\rbat care î[i revede iubita dup\ o
desp\r]ire de câteva s\pt\mâni. G. Topîrceanu
va scrie cândva un catren – simpatic-frivol – despre
împ\c\rile îndr\gosti]ilor:

„Sup\r\rile iubirii/ Sunt ca ploile cu soare:/
Repezi, dar cu cât mai repezi/ Cu atât mai trec\toare.”

Eminescu nu poate fi frivol nici când
încearc\ s\ fie. El are o gravitate de fond, neexhibat\,
dar sesizabil\ chiar [i în cuvintele de dezmierdare.
Retorica sa amoroas\ nu seam\n\ deloc cu tiradele
lui Ric\ Venturiano (de[i ar fi putut s\ semene,
fiind deznod\mântul unei desp\r]iri din capriciu,
neserioase), ci mai curând cu confesiunea f\cut\
Gru[enk\i de Dmitri Karamazov:

„Dup\ ce atâta vreme/ Laolalt\ n-am vorbit,/
Mie-mi pare c\ uitar\m/ Cât de mult ne-am
fost iubit,// Dar acum te v\d nainte-mi/ Dulce,
palid\ cum [ezi/ Las\-m\ ca alt\ dat\/ Umilit s\-
ngenunchez// Las\-m\ s\-]i plâng de mil\,/ S\-
]i s\rut a tale mâni.../ M\nu[i]e, ce f\cur\]i/ De
atâtea s\pt\mâni?”

Versurile care ne re]in în mod special
aten]ia sunt cele în care b\rbatul se adreseaz\
mâinilor iubitei, nu iubitei. Ne înduio[eaz\ aceast\
ignorare a femeii în favoarea a ceva din trupul
ei. Ne înduio[eaz\ prin delicate]e, dar [i printr-
un lung exerci]iu al intimit\]ii pe care îl presupune

împrietenirea poetului cu mâinile celei pe care
o iube[te. Exist\ parc\ o complicitate

între el [i „m\nu[i]e”. Dragostea acestora
este statornic\, tainic\ [i independent\
de sup\r\rile st\pânei lor. 
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evolua înseamn\, foarte simplu spus, a fi educat. Cu
un secol în urm\, educa]ia era între mizele majore ale
societ\]ii române[ti, atunci recentissim unificate într-un
mod care i-a determinat [i continu\ s\ îi fac\ pe foarte
mul]i istorici, [i nu doar pe ei în fapt, s\ considere c\
Marea Unire de la 1918 este probabil cea mai de seam\
realizare a istoriei moderne a românilor. 

Dosarul pe care îl propune suplimentul de Centenar
dedicat de România literar\ Marii Uniri – num\rul

11, penultimul, practic, din aceast\ serie tematic\ – readuce în discu]ie,
de la distan]a câtorva decenii, cum st\teau lucrurile, în linii mari, în
România (re)Unificat\. Veneam, la începutul secolului 20, s\ nu uit\m
aceasta, dintr-o lume care schimbase – [i nu de mult timp, la scara mare
a istoriei – referen]ialul în materie de civiliza]ie. Veneam, la momentul
Marii Uniri, dup\ nu foarte multe decenii de practici de civiliza]ie în spirit
occidental [i, deopotriv\, dup\ cîteva secole de Orient. Duceam cu noi,
acum un secol, uneori incomoda, dar [i fascinanta poveste istoric\ a
„formelor f\r\ fond”. Pe lîng\ toate acestea, la 1918 [i mai ales în anii de
dup\ [i în deceniile imediat urm\toare, sub aceea[i cupol\ – unitar-
na]ional\ – erau de armonizat (odat\ cu alipirea Basarabiei, a Bucovinei
[i a Transilvaniei) cîteva lumi care aveau foarte multe asem\n\ri, dar [i,
s\ fim one[ti, cîteva diferen]e destul de pronun]ate. 

În acest context, educa]ia – fie ea informal\, dar, mult mai mult,
cea institu]ionalizat\ – avea s\ joace un rol major. De aceea, în acest dosar
(Centenar 11), nu este o întîmplare c\, al\turi de materialul de sintez\
despre sistemul de înv\]\m`nt românesc de acum un secol, sunt

inserate alte dou\ ample texte (un interviu [i înc\ un material de sintez\).
Ambele se refer\ la efectele imediate ale educa]iei [i la felul în care, în
numele unor reflexe de civiliza]ie, este amenajat spa]iul public. Punctual,
se cuvine s\ privim cu aten]ie spre ce se discuta în mediile literare [i
universitare – adic\ în dou\ dintre cele mai mari laboratoare de idei ale
modernit\]ii române[ti – [i, de asemenea, credem c\ este foarte util de
rememorat cum era conturat acum 100 de ani peisajul mediatic. Toate
acestea, înc\ o dat\, au o leg\tur\ foarte strîns\ cu educa]ia – cu felul în
care se face aceasta, cu efectele ei în spa]iul public.

Pe de alt\ parte, este de punctat [i faptul c\, pe durata anului
2018, au fost mai multe apar]ii editoriale care au adus la zi,  din diverse
unghiuri, tematica Marii Uniri. Una dintre c\r]ile care au f\cut-o, într-un
discurs foarte bine calibrat, este volumul lui Ioan Stanomir – cel la care se
refer\ [i unul dintre textele acestui dosar. 

O alt\ carte din aceea[i serie este cea mai recent\ a profesorului
Lucian Boia. À propos, e un volum în care, în leg\tur\ direct\ cu educa]ia,
cu mizele ei (majore) prezente, reg\sim urm\toarea formulare: „problema-
cheie r\mâne educa]ia, în sensul cel mai cuprinz\tor al termenului. Contrar
opiniei lui Marx, în orice societate, nu economia comand\, ci cultura. Ne-
am occidentalizat doar pe jum\tate, în timp ce jum\tatea cealalt\ (cultur\,
mentalit\]i, comportamente) e înc\ ancorat\ în vechea tradi]ie oriental\.
Singura noastr\ [ans\ este s\ ducem pân\ la cap\t procesul de modernizare
[i de democratizare început în urm\ cu dou\ veacuri. Dac\ vrem s\ mai
însemn\m ceva în lumea de mâine.”

 Cristian P|TR|{CONIU

supliment lunar al revistei România literar\ / nr. 11 / 2 noiembrie 2018
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2 es\vâr[irea f\uririi statului
na]ional român în anul 1918 a
creat condi]ii favorabile realiz\rii
unor importante progrese în
domeniul culturii, în cadrul c\rora
înv\]\mântului i-a revenit un
rol fundamental. 

Înv\]\mântul interbelic
a ]inut de ideea unific\rii na]iunii
[i de consolidare a acesteia; prin

urmare devenise esen]ial ca sistemul s\ fie uniformizat
la nivelul tuturor regiunilor istorice, s\ fie obligatoriu,
gratuit [i asigurat de stat. Cu toate aceste deziderate,
înv\]\mântul românesc dup\ Unirea din 1918 a
întâmpinat o serie de dificult\]i. În primul rând

acesta s-a lovit de sistemele diferite de
înv\]\mânt din vechile provincii istorice,
respectiv Bucovina, Transilvania [i Basarabia,
unde influen]a austriac\, ungar\ [i ruseasc\
[i-au imprimat valorile [i culturile specifice.
Prin urmare, o prim\ m\sur\ stabilit\ de
c\tre autorit\]ile statale a vizat transformarea
structurilor administrative austro-ungare
sau ]ariste în institu]ii române[ti [i
adoptarea de noi documente [colare într-
un context sensibil în care  liderii grup\rilor
minoritare considerau înv\]\mântul ca
fiind foarte important pentru conservarea
identit\]ii lor etnice, lingvistice [i culturale.
O alt\ provocare din aceast\ perioad\ a
fost legat\ de fenomenul analfabetismului,
întrucât  gradul celor care nu [tiau s\ scrie

[i s\ citeasc\ era foarte mare. Statul trebuia s\
asigure – în conformitate cu obliga]iile asumate
prin tratatele interna]ionale  [i cu prevederile
Constitu]iei din 1923 – egalitate de tratament, inclusiv
în domeniul educa]iei [i minorit\]ilor care reprezentau
atunci 28% din popula]ia ]\rii.

Punct de cotitur\
Un moment important în dezvoltarea

înv\]\mântului la nivel na]ional a fost adoptarea
[i aplicarea Legii pentru înv\]\mântul primar al
statului  [i înv\]\mântul normal primar, în iulie
1924, care stabilea c\ înv\]\mântul primar cuprindea:
[coala de copii mici, [coala primar\, [colile [i cursurile
de adul]i, [colile [i clasele pentru copii debili [i
anormali educabili. De asemenea, se preciza c\
înv\]\mântul primar pe cuprinsul statului era
obligatoriu, gratuit [i în limba român\. {coala
primar\ cuprindea [apte clase, primii patru ani
pentru cultur\ general\, urm\torii pentru înv\]\mânt
practic utilitar.(Enciclopedia României, vol. I,
„Organiza]ia înv\]\mântului în România” de M.
Popescu-Spineni, Iulian Peter [i Iosif I. Gabrea,
1938, pp. 469-471) Pentru România de atunci, în
domeniul educa]iei,  aceast\ lege era foarte important\
[i era vital ca legea s\ fie aplicat\ în condi]ii cât mai
bune, mai ales în mediul rural, unde analfabetismul
era o realitate dureroas\. Ponderea [tiutorilor de
carte pe regiuni – conform recens\mântului din
1912 – era urm\toarea: Vechiul Regat – 39,3 %,
Bucovina – 54,2% (1912), Basarabia – 19,4 % ( 1897),
Transilvania – 51, 1 % (1910). Trebuie men]ionat, de
asemenea, c\ înv\]\mântul de stat era mai mult
pentru clasa de mijloc, întrucât familiile înst\rite
î[i duceau copiii la [coli private sau le f\ceau educa]ia
la domiciliu. Ca o consecin]\ legislativ\, s-au construit
noi [coli peste tot în România unit\, s-au înfiin]at
mai multe [coli normale (de înv\]\tori), au fost
elaborate programe [i au fost tip\rite în tiraj de
mas\ manuale [colare. Înv\]\mântul în aceast\
perioad\ e unul destul de elitist, deoarece accederea
în formele sale superioare [i chiar în cele de baz\
presupunea o anumit\ stare material\ pe care
cea mai mare parte a popula]iei nu o avea. Înv\]\mântul
elementar [i cel mediu din România suferise fa]\
de Occident de o grav\ r\mânere în urm\, întrucât
[tiin]a de carte se dobândise secole de-a rândul
pe lâng\ biserici, unde dasc\lii se str\duiau s\-i
înve]e pe copii s\ citeasc\ din Sfânta Scriptur\. Din
acest punct de vedere, efortul de recuperare a sutelor
de ani de r\mânere în urm\ a înv\]\mântului
românesc a fost extraordinar.

Un rol aparte în reformarea înv\]\mântului
românesc l-a avut Constantin Angelescu, ministrul
Instruc]iunii Publice, prin construirea a aproximativ
7000 de [coli în special în mediul rural, precum [i
prin difuziunea unui plan special de construc]ie
a unit\]ii de înv\]\mânt. Existen]a unor sisteme
de înv\]\mânt de origine str\in\, fie mo[tenite de
la Austro-Ungaria, fie de la Rusia, constituiau, în
opinia ministrului, o piedic\ în calea afirm\rii
identit\]ii na]ionale a românilor din provinciile
noi alipite statului român. Obiectivele politice ale
demnitarului s-au lovit de revendic\rile minorit\]ilor,
mai ales ale celor maghiare [i germane, privind
p\strarea autonomiei [colare [i culturale. Aceast\
trecere la un sistem unificat de înv\]\mânt s-a f\cut

treptat, statul român acceptând ca în noile teritorii,
înv\]\mântul s\  fie gestionat de Consiliul Dirigent
în Transilvania, Sfatul }\rii în Basarabia [i de
Secretariatele de Serviciu în Bucovina. Cele trei
administra]ii aveau s\ fie desfiin]ate în 1920
când autoritatea a trecut sub tutela ministerelor
centralizate de la Bucure[ti.

În Transilvania
Minorit\]ile etnice [i confesionale care s-au

reg\sit dup\ 1918 în componen]a statului român
[i-au p\strat, conform legii, [colile [i dreptul de a
înv\]a limba matern\ trebuind în schimb s\ î[i

însu[easc\, în regim de urgen]\, limba oficial\,
istoria, geografia [i literatura noii patrii. Reac]iile
ostile [i stâng\ciile de tot felul nu s-au l\sat a[teptate
atunci când s-a pus în discu]ie elaborarea unor noi
manuale. De altfel, nici pentru românii din provinciile
proasp\t unite, vechile manuale de istorie din Regat
nu p\reau foarte atractive, având prea pu]ine
informa]ii despre trecutul lor regional. Istoricul
ardelean Ioan Lupa[ a publicat numeroase c\r]i
[colare între 1921 [i 1944, el r\spunzând, deopotriv\,
atât a[tept\rilor din Transilvania,
cât [i cerin]elor formulate de autorit\]ile
centrale. Pentru perioada anilor 1930
îl men]ion\m, de asemenea, ca autor
de manuale [colare [i pe Ion S. Floru,
profesor, fost inspector [colar [i fidel
discipol de-al lui Nicolae Iorga, precum
[i pe profesorul ie[ean Orest Tafrali,
autor al mai multor edi]ii de manuale
pentru gimnaziu [i liceu, a c\rui
forma]ie de specialist în istoria artei
[i arheologie a l\sat o amprent\ aparte
acestor texte, cu referin]e culturale
deosebit de consistente.

În Transilvania popula]ia
româneasc\ nu avea un grad atât de
mare de alfabetizare fa]\ de maghiari,
sa[i [i secui. A ap\rut, astfel, Programa
analitic\ pentru [colile secundare de
b\ie]i din Ardeal, Banat [i p\r]ile
ungurene pe timpul de tranzi]ie,
publicat\ de Consiliul Dirigent Român, Resortul
Cultelor [i Instruc]iunii Publice de la Sibiu, 1919,
documentul care avea drept referin]\ principal\
programa din Regat (adoptat\ în 1908) introducând,
acolo unde era nevoie, unele ad\ugiri cum ar fi orele
de studiu pentru limbile minoritare sau noi teme
de istorie [i geografie. (C\t\lina Mihalache, Didactica
apartenen]ei – Istorii de uz [colar în România

secolului XX, Editura Institutul European, 2012, p.
190)  În Transilvania, un promotor al înv\]\mântului
activ [i participativ a fost Vasile Goldi[, care a
dezvoltat ideea potrivit c\reia înv\]\mântul trebuia
s\ fie strâns legat de necesit\]ile poporului. El a fost
profesor, autor de manuale [colare, jurnalist [i om
politic, a tr\it intens toate evenimentele legate de
realizarea Unirii [i imediat dup\ constituirea statului
unitar român a contribuit la edificarea sistemului
na]ional de înv\]\mânt. În calitate de responsabil
al resortului respectiv din Consiliul Dirigent, a
ini]iat principalele m\suri organizatorice pentru
înv\]\mântul din Transilvania în condi]iile integr\rii

sale  în sistemul na]ional de instruire [i educare
în România. Goldi[ a insistat pe respectarea unor
principii în procesul de reorganizare a [colii precum
[i a sistemului na]ional de înv\]\mânt din România
întregit\ dup\ Primul R\zboi: accesul egal al tuturor
copiilor în [coli, gratuitatea înv\]\mântului de stat,
generalizarea înv\]\mântului elementar, principiul
nondiscrimin\rii în func]ie de na]ionalitate, sex,
ras\, religie.

În Basarabia
În Basarabia mai ales, nu

era u[or s\ se treac\ de la fosta
administra]ie ruseasc\ la cea
na]ional\, româneasc\ în condi]ia
în care lipsa func]ionarilor publici,
atitudinea ostil\ a rusofonilor,
propaganda organizat\ de
Cominternul moscovit, provoc\rile
de la grani]a de pe Nistru puneau
piedici acestui proces. În domeniul
înv\]\mântului public noile autorit\]i
se confruntau cu num\rul redus
de [coli mai ales în mediul rural
[i, evident, cu un num\r redus de
profesori [i înv\]\tori abilita]i
s\ preg\teasc\ pe tinerii basarabeni
în noul sistem de înv\]\mânt, în
care limba de predare era limba
român\, devenit\ limb\ oficial\.
În plus, în Basarabia alfabetizarea
era undeva foarte jos. În ciuda

eforturilor depuse prin Legea educa]iei de la 1924
rezultatele nu au fost cele a[teptate în special privind
alfabetizarea  pentru c\ popula]ia adult\ era greu
de [colarizat  [i existau foarte pu]ine [coli [i
cadre didactice formate. Sistemul a avut de
luptat aici  inclusiv cu mentalitatea epocii din zonele
rurale, întrucât ]\ranii î[i vedeau copiii ca pe o for]\
de munc\ [i nu îi sprijineau pentru a urma o [coal\.
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Constantin Angelescu



3Ultimele date statistice ruse[ti asupra [colilor din
Basarabia au fost din 1911: la o popula]ie estimat\
atunci de 2,5 milioane de locuitori erau 1522 de [coli
cu 101.375 elevi. Îns\ la 100 de copii de vârst\ [colar\
urmau cursurile doar 10,1. (Istoria Basarabiei. De
la începuturi pân\ în 1998, Editura Semne, edi]ia a
II a, Bucure[ti, 1998, p.161.) Dup\ Unirea Basarabiei
cu România, în fruntea înv\]\mântului din fosta
provincie ruseasc\ s-a aflat {tefan Ciobanu, cunoscut\
personalitate a culturii române[ti din Basarabia,
eminent profesor [i viitor academician al României.
El s-a adresat Ministerului Instruc]iunii din România
cerând s\ se trimit\ peste Prut profesori [i înv\]\tori
în num\r cât mai mare. Num\rul insuficient de
cadre didactice în Basarabia postbelic\ era motivat
de faptul c\ r\zboiul provocase multe pierderi
popula]iei basarabene, iar pe de alt\ parte, un num\r
foarte mare de profesori [i înv\]\tori din [colile
basarabene nu cuno[teau suficient limba român\,
ei predând în [colile ruse[ti. 

Pentru Basarabia situa]ia era [i mai grav\
în raport cu alte provincii istorice române[ti – Banat,
Transilvania, Bucovina –, deoarece aici procentul
[tiutorilor de carte, de[i a crescut de la 19,4% în 1897
la 38, 1% în 1930, era totu[i mic, chiar în compara]ie
cu media general\ pe ]ar\, adic\ 57% din totalul
de 14.485.914 locuitori care aveau peste 7 ani pentru
acela[i an, 1930. (Recens\mântul popula]iei României
din 29 decembrie 1930, Sabin Manuil\, Studiu
etnografic asupra popula]iei României, în Istoria
Basarabiei, p. 138). Dintre regiunile istorice, Basarabia
era pe ultimul loc, pe primul situându-se Banatul
cu 72% urmat de Transilvania [i Bucovina. (Enciclopedia
României, op. cit., p. 143) Comparativ cu 1918, în
privin]a înv\]\mântului din Basarabia, se poate
aprecia c\ progresul este notabil. De men]ionat
eforturile pe care le-a f\cut în dezvoltarea înv\]\mântului
{tefan Ciobanu, cel care [i-a asumat sarcina de
coordonator al înv\]\mântului din Basarabia, în
timpul tranzi]iei de la înv\]\mântul organizat de
autorit\]ile ]ariste la cel românesc, din anii 1918 –
1924. Dup\ cum aprecia istoricul basarabean A.
Boldur, în înv\]\mântul din aceast\ provincie
sub regimul românesc s-a produs o adev\rat\
revolu]ie cultural\: num\rul [colilor, înv\]\torilor
[i [colarilor cre[te necontenit: în anul [colar 1920-
1921 existau 1746 de [coli  unde profesau 2746 de
cadre didactice [i care cuprindeau aproximativ 
140 000 de copii înscri[i. Abandonul [colar, starea
material\ a popula]iei care în anii interbelici nu era
foarte bun\, mentalit\]ile care considerau munca
câmpului infinit mai important\ au f\cut ca rezultatele
– de[i importante fa]\ de perioada antebelic\ – s\
fie nesatisf\c\toare [i relativ mediocre prin compara]ie
cu alte provincii istorice [i la nivel na]ional cu alte
state în lupta pentru lichidarea analfabetismului.
(Academia Român\, Istoria Românilor, vol. VIII,
România întregit\ 1918-1940, Editura Enciclopedic\,
Bucure[ti, 2003, p.662).

Înv\]\mântul pre[colar public nu exista în
Basarabia antebelic\, lipsind un sistem de instruc]ie
pentru copiii de pân\ la 7 ani. Pentru preg\tirea
înv\]\torilor basarabeni s-a pus accentul pe
înv\]\mântul normal, care a plecat în 1918 cu 3 [coli
normale, pentru ca în 1926  num\rul lor s\ ajung\
la 10, din care 3 în Chi[in\u, iar restul în ora[ele:
Hotin, Soroca, B\l]i, Orhei, Tighina, Ismail [i Cetatea
Alb\. (Enciclopedia României, op. cit., p. 476, precum
[i A. Boldur, Istoria Basarabiei, Editura Victor
Frunz\, Bucure[ti, 1992, p.509.) Paralel cu înv\]\mântul
public, s-a dezvoltat [i în Basarabia înv\]\mântul
privat. Statul român a manifestat o larg\ toleran]\
fa]\ de [colile particulare, care erau între]inute
de comunit\]ile religioase, particulari, societ\]ile
culturale. Astfel, în 1922 func]ionau în Basarabia
un num\r de 56 de [coli particulare. Pentru acestea
s-au luat m\suri specifice: pentru ob]inerea unui
certificat de stat, de studii, elevii trebuiau s\ î[i
sus]in\ examenele de absolvire numai în [colile
statului înaintea comisiilor numite de Ministerul
Instruc]iei Publice.  Aceast\ situa]ie a gr\bit adoptarea
în 1925 a Legii înv\]\mântului particular, care a pus
ordine în acest tip de înv\]\mânt, f\r\ a [tirbi
drepturile [i libert\]ile minoritarilor înscrise în
Constitu]ia din 1923. Important de precizat este
faptul c\ îndrumarea [i supravegherea înv\]\mântului
primar public [i particular precum [i a celui secundar
le exercita statul român prin ministerul de resort.

Înv\]\torul era o personalitate respectabil\
[i respectat\ în lumea rural\. Era un model pentru
elevi, iar p\rin]ii îi cereau adesea sfatul în leg\tur\
cu viitorul copiilor, precum [i cu aspecte ale vie]ii
cotidiene. Din aceast\ perspectiv\, cadrul didactic
în mediul rural, dar [i în cel urban  devenea un factor
de înt\rire a con[tiin]ei na]ionale, de cunoa[tere
mai profund\ a limbii române, iar în mod special
în Basarabia [i de ap\rare a românismului în fa]a
încerc\rilor de propagand\ a comunismului bol[evic

care veneau din URSS. (Vasile P\s\il\, Înv\]\mântul
românesc din Basarabia dup\ Marea Unire din 1918
în „Punctul critic”, Nr. 4/2017)

În perioada declan[\rii Primului R\zboi
Mondial, sistemul de înv\]\mânt din Bucovina era
net superior celui din Basarabia [i chiar a celui
din Vechiul Regat. Este provincia cu cel mai mare
num\r de copii înscri[i la o [coal\ primar\ oficial\,
confesional\ sau particular\, îns\ problema cea
mai delicat\ în aceast\ zon\ era alegerea limbii
de predare. Dat fiind c\ autorit\]ile locale au neglijat

la începutul anului 1900 revendic\rile locuitorilor
de a avea [coli publice în limba român\ (statisticile
spun c\ în anul 1913, din totalul de 564 de [coli oficiale,
doar 190 erau române[ti), în nord-vestul Bucovinei
au fost deschise 14 [coli private române[ti, în care
au fost instrui]i 1400 de copii. Aceste [coli particulare
erau sus]inute financiar de c\tre societ\]ile culturale
române[ti din Bucovina. În Bucovina, în 1910 puteau
s\ scrie [i s\ citeasc\ 39% din românii în vârst\ de
peste 10 ani, o pondere net superioar\ fa]\ de românii
din celelalte provincii istorice. Ulterior, dup\ Legea
înv\]\mântului din 1924, gra]ie înv\]\mântului în
limba român\, a func]ion\rii unor societ\]i culturale
na]ionale [i a public\rii unor ziare [i reviste în limba
român\, num\rul analfabe]ilor a sc\zut covâr[itor
în aceast\ provincie. Înv\]\mântul primar [i secundar
a cunoscut o dezvoltare intens\, au fost deschise
sute de [coli primare, de gimnazii [i de licee. 

O aten]ie special\ s-a acordat în plan na]ional
înv\]\mântului liceal; în 1936 s-au înfiin]at licee
industriale, comerciale [i agricole. Potrivit istoricilor,
modelul educa]iei române[ti este cel occidental,
astfel c\ în 1925 Angelescu introduce examenul
de bacalaureat dup\ modelul francez. De asemenea,
apar multe [coli private de]inute în special de
comunit\]ile religioase, unde, pe lâng\ programa
impus\ de c\tre Ministerul Educa]iei, este introdus\
[i aceast\ parte religioas\. 

Sistemul universitar – repere minimale
Fire[te, un sistem de înv\]\mânt na]ional

nu se putea concepe f\r\ înv\]\mântul superior,
un reper important al nivelului cultural-[tiin]ific
la care a ajuns un popor, num\rul [i calitatea
absolven]ilor [colilor superioare dând m\sura real\
a modernit\]ii într-o ]ar\. Dac\ în Vechiul Regat
existau doar dou\ universit\]i, cea de la Ia[i

(1860) [i cea de la Bucure[ti (1864), în perioada
interbelic\, prin decrete regale, Universitatea
maghiar\ din Cluj [i Universitatea german\ din
Cern\u]i s-au transformat, începând cu 1 octombrie
1919, în universit\]i române[ti. Cursurile Universit\]ii
din Cluj s-au inaugurat la 1 februarie 1920, iar cele
ale Universit\]ii din Cern\u]i la 24 octombrie 1920.
La ambele festivit\]i a participat regele Ferdinand,
înso]it de membri ai familiei regale. Pe lâng\ acestea
mai existau [i institute politehnice, academii
economice, dar care nu erau încadrate ca statut
ca forme de înv\]\mânt superior. În toat\ aceast\
perioad\, cel mai mult s-a investit în Universitatea
din Bucure[ti, aceasta ajungând s\ aib\ aproximativ
peste dou\ treimi din studen]ii români, adic\ în
jur de 22 000 studen]i. Basarabia venea în 1918 cu
o zestre s\rac\ din acest punct de vedere, pentru
c\ înainte de Unire nu exista nicio [coal\ superioar\.
Cererile basarabenilor adresate guvernului rus
au r\mas f\r\ ecou, atunci când s-a cerut, spre exem-
plu, înfiin]area unui Institut Superior de Agricultur\.
(Enciclopedia României, op. cit., p. 471.) Situa]ia
din Basarabia în ce prive[te dezvoltarea [i organi-
zarea înv\]\mântului superior nu a r\mas în afara
preocup\rilor guvernelor de la Bucure[ti. Înc\
din 1918 s-a înfiin]at la Chi[in\u, sub pre[edin]ia
lui Pantelimon Halippa, Universitatea Popular\,
unde au predat profesori remarcabili din Chi[in\u
[i din alte p\r]i ale României, universitate care a
creat aici prima mare bibliotec\ româneasc\. Bule-
tinul universit\]ii, editat la Chi[in\u, era subven]ionat
de c\tre statul român. Acestei institu]ii de înv\]\mânt
superior i s-a ad\ugat înv\]\mântul superior muzical,
care s-a desf\[urat în trei institu]ii de profil,
Conservatorul Na]ional, Conservatorul Municipal
[i Conservatorul Unirea. Un eveniment notabil în
evolu]ia înv\]\mântului superior basarabean l-a
constituit înfiin]area Facult\]ii de Teologie din
Chi[in\u, prin decizia din 11 septembrie 1926. Omul
de cultur\ basarabean A. Boldur scria c\ „în general
cultura poporului a progresat mult datorit\ na]ionaliz\rii
[coalei [i sub regimul politic românesc s-a produs
o adev\rat\ revolu]ie cultural\.”

Între 1922 [i 1928  s-au construit aproape
7800 de [coli [i s-au reparat toate unit\]ile distruse
în timpul r\zboiului. Totodat\, în urma moderniz\rii
[i unific\rii sistemului de înv\]\mânt, în cadrul
recens\mântului din 1930, num\rul [tiutorilor de
carte crescuse la 55, 8% în Vechiul Regat, 65,7% în
Bucovina, 67,3% în Transilvania [i 38,1% în Basarabia.
Se apreciaz\ c\ la sfâr[itul perioadei interbelice
procentul acestora s-a ridicat la circa 80% pe întreaga
]ar\, iar în Basarabia acesta era de 55%. 

Dup\ Marea Unire, în domeniul înv\]\mântului
nu au lipsit provoc\rile [i greut\]ile, s-au manifestat
[i în aceast\ zon\ atitudinile extremiste [i anumite
discrepan]e între punctele programatice [i realiz\ri,
îns\ politica statului, mobilizarea energiilor, implicarea
dasc\lilor [i rezultatele înregistrate au condus la
integrarea României în Europa de atunci.

 Simona PREDA
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Cristian PP\tr\[coniu: HHiperconecta]i, ssuper-
cabla]i, „„în rre]ea“ ccum ssuntem aazi, nne mmai pputem
imagina cce eera ppres\ aacum 1100 dde aani? CCum aanume,
dac\ dda?

Lucian-VVasile SSzabo: E u[or. Putem privi
o carte, un ziar sau un website. Diferen]ele nu
sunt foarte mari, de[i am putea crede acest lucru,
ame]i]i cumva de viteza cu care circul\ ast\zi
informa]ia. O revolu]ie tehnologic\ a fost [i la
începutul secolului al XIX-lea. Func]ionau telegraful,
telefonul, se experimenta radioul. Se f\cuser\
primele înregistr\ri audio, iar magia filmului
cuprindea lumea. Industria tipografic\ trecuse
de la literele disparate, culese de ze]ar, la rândurile
de text turnate de linotip cu plumb topit, iar
rotativele tip\reau mii de exemplare pe or\ din
ziarele vremii. Tirajele au crescut vertiginos în
acea perioad\, de[i num\rul [tiutorilor de carte
nu se amplifica [i el atât de rapid. Oferta a devenit
[i ea variat\, dar [i specializat\. Existau cotidiene
cu tiraj  mare, populare, precum [i multe
reviste, unele de divetisment, de mod\, sportive,
apelând adesea la ilustra]ii, ceea ce le f\cea [i mai
atractive, pentru gusturile fiec\ruia. Supravie]uiau
micile afaceri cu publica]ii, cu redac]ii formate
din doi-trei oameni, îns\ organiza]iile media
complexe vor domina pia]a (de atunci încoace),
în trusturi conduse de patroni puternici, „mogulul“
nefiind o inven]ie contemporan\ nou\. Se
profesionalizase modul de a face pres\, dar tenta]ia
senza]ionalului nu a lipsit, cum constante au
r\mas încerc\rile de manipulare [i substituirea
jurnalismului cu propaganda sau publicitatea.
Istoria presei este în mare m\sur\ [i o istorie a
deficien]elor din pres\. Evident, diferit\ de istoria
literar\...

C.P.: CCum ppo]i cconvoca, ff\r\ iinternet, ff\r\
telefonie mmobil\, aatî]ia ooameni lla AAlba IIulia? 

L.-VV. SS.: Func]iona telegraful [i, într-o
m\sur\ mai mic\, telefonul. Apoi, se comunica
mult prin viu grai. Oamenii duceau vorba
dintr-o parte în alta, mai ales c\ era o perioad\
foarte agitat\, ce-i l\sa]i la vatr\ fiind mul]i pe
drumuri. Locuitorii satelor veneau la târguri, iar
dac\ nu puteau s\ fac\ rost de ceva alimente,
puteau s\ afle multe informa]ii [i s\ se întoac\
acas\ cu ele. Alba Iulia nu este un ora[ ales
întâmpl\tor. Liderii Partidului Na]ional Român,
afla]i la Arad, au convocat adunarea la Alba
Iulia din motive strategice: ora[ul este într-o
pozi]ie central\ în Ardeal, principalele drumuri
[i c\i ferate trec pe aproape, în jur erau comunit\]i
române[ti importante, aparatul administrativ
maghiar nu mai func]iona aici, se ocupase
garnizoana militar\... Au fost dou\ s\pt\mâni în
care delega]iile s-au putut constitui [i deplasa
la Alba Iulia, de[i vremea a fost aspr\ în acea
perioad\.

C.P.: CCît ccontau zziarele aatunci? AAvem ddate
relevante ddespre cceea cce aazi aam nnumi „„impact“?

L.-VV. SS.: Contau enorm, mai ales c\ era cea
mai important\ form\ de comunicare în mas\.
Diversificarea produc]iei jurnalistice a favorizat
distribuirea informa]iilor de interes general
provenite de la institu]iile statului, dar [i abordarea
mai curajoas\ a unor subiecte de investiga]ie,
cunoscut fiind faptul c\ epoca a fost marcat\
de un [uvoi de matrapazlâcuri. Opiniile s-au
diversificat [i au început s\ apar\ analize
atente în domenii noi, privind aspectele economice
ori [tiin]ifice. Desigur, [i polemicile au fost uneori
acerbe, mai ales c\, de[i ziarele de partid nu contau
foarte mult, publica]iile r\m\seser\ cu coloratur\
politic\, de[i func]ionau independent. Înainte
de Primul R\zboi Mondial, Adev\rul [i Universul
erau principalele cotidiene din Regat. Chiar înainte
de Marele R\zboi tirajele lor ajungeau uneori la
sute de mii de exemplare pe num\r, ceea ce arat\
c\ erau o adev\rat\ industrie. Mai erau [i
altele, printre care Diminea]a, de fapt un Adev\rul
în haine de diminea]\, dar [i Minerva, un cotidian
quality, condus o perioad\ de foarte priceputul
editor Ioan Slavici.

C.P.: CCum aaflau ooamenii vve[tile lla îînceputul
secolului ttrecut?

L.-VV. SS.: Din ziare, desigur. Neexistând
servicii de rela]ii publice în institu]ii [i nici purt\tori
de cuvânt, informa]iile erau date direct de
c\tre persoanele cu func]ii importante, de [efii
de institu]ii. Ziari[tii se informau [i alergau apoi
s\ dea totul la gazet\. Ve[tile se aflau relativ repede

în Bucure[ti sau în marile centre care aveau ziare,
îns\ acestea circulau în teritoriu cu întârziere.
Ziarele erau transportate pe calea ferat\, ajungând
la destinatarii mai îndep\rta]i dup\ câteva zile.
Erau vremuri când p\rea c\ nimeni nu se gr\be[te...
Fiind mul]i ne[tiutori de carte, dar dornici s\ afle
ce se mai întâmpl\ în lume, ziarele erau citite
în comun, mai ales la cârcium\. Târgurile erau
apoi alte locuri importante pentru a afla nout\]ile,
dar [i bârfele.

C.P.: DDeschid [[i mmai mmult ccadrul îîntreb\rii
anterioare: ccum sse ccomunica aatunci? CCum aar\ta,
pentru ddiverse eelite, oo „„strategie dde ccomunicare“?
Cum ss\ nne iimagin\m ttoate aacestea?

L.-VV. SS.: {i atunci, persoanele publice erau
atente la imagine [i f\ceau orice pentru ca s\
nu le fie deteriorat\. Era acceptat\ ideea corup]iei
la nivel înalt [i acuzele f\cute la modul general
pe aceast\ tem\. Totu[i, în cazuri concrete,
politicienii ac]ionau pentru a stopa dezv\luirile
[i pentru a-i potoli pe ziari[tii foarte insisten]i.
Acestora li se f\ceau favoruri sau erau intimida]i,
dac\ nu se putea altfel. Ca discurs public suntem
în perioada de expansiune [i rafinare a limbii de
lemn demagogice, ironizat\ atât de bine de
Caragiale.

C.P.: LLa ffel lle aaflau [[i îîn VVechiul RRegat, [[i îîn
regiunile ccare sse vvor aalipi, îîn 11918, lla VVechiul RRegat?

L.-VV. SS.: Existau unele diferen]e. În Vechiul
Regat exista concuren]\ politic\, uneori foarte
energic\. În celelalte regiuni, doar în Ardeal
înregistr\m unele dispute politice sau între
publica]ii. În rest, exista nevoia unei ac]iuni etnice
unitare, care f\cea ca gre[elile alor no[tri s\ fie
mai u[or trecute cu vederea.

C.P.: DDe ffapt: cce pparticularit\]i iidentifica]i
pentru ppresa ddin VVechiul RRegat dde aacum 1100 dde
ani? SSau cchiar dde aacum 1101 aani?

L.-VV. SS.: Sunt [i bune, sunt [i rele. În primul
rând curajul unor jurnali[ti de a critica furibund
puterea. Apoi, curajul de a c\uta informa]iile
importante [i de a le publica cu orice risc. A fost
r\u faptul c\, s\raci fiind, mul]i gazetari au
renun]at uneori prea u[or la principii.

C.P.: AAceea[i îîntrebare: cce eera pparticular,
specific ppentru ppresa ddin TTransilvania?

L.-VV. SS.: În Ardeal, presa [i-a asumat misiunea
de a lupta cu administra]ia maghiar\, definindu-se
ca reprezentant al tuturor etnicilor români. Unele

publica]ii de limba român\ au fost mai supuse,
impactul lor nefiind unul semnificativ. Altele
au fost mai energice, jurnali[tii suportând
consecin]ele: amenzi [i procese, soldate adesea
cu condamn\ri.

C.P.: UUnde, îîn TTransilvania, eerau mmarile
noduri mmediatice? 

L.-VV. SS.: Înainte de toate, trebuie spus c\
publica]ii române[ti de bun\ calitate au ap\rut
în secolul al XIX-lea la Viena (Albina lui Vicen]iu
Babe[) [i Budapesta (Federa]iunea lui Alexandru
Roman, acolo unde a publicat Eminescu primele
articole politice). La Bra[ov avem tradi]ia Gazetei
Transilvaniei a lui Bari]iu, publica]ie devenit\, în
aprilie 1884, primul cotidian de limb\ român\ din
Ardeal. Ca prim cotidian românesc este amintit
adesea ziarul Tribuna, de la Sibiu, condus de
energicul Ioan Slavici, ap\rut îns\ la câteva zile
dup\ ce Gazeta Transilvaniei trecuse la apari]ii
zilnice, tocmai pentru a descuraja concuren]a! Ca
profil de revist\ avem Familia lui Iosif Vulcan,
mutat\ de la Budapesta la Oradea, unde apare [i
ast\zi. Problemele survenite la Tribuna sibian\,
mai ales dup\ retragerea lui Slavici la {coala de
fete de la M\gurele, au contribuit la apari]ia pe
pia]a presei, în 1896, a Tribunei poporului de la

Arad, din 1904 simplu Tribuna. Era un ziar f\cut
de o echip\ plecat\ de la Sibiu, avându-l în frunte
pe Ioan Rusu-{irianu, nepot de sor\ al lui Slavici.
Va fi o publica]ie foarte influent\, sporindu-[i
prestigiul în disputele cu autorit\]ile maghiare,
dar [i cu liderii Partidului Na]ional Român. Aceasta
a [i fost cauza „fuziunii“, din 1912, dintre Tribuna
[i Românul, noul cotidian înfiin]at de conducerea
PNR. La Lugoj ap\rea, înainte de Marele R\zboi,
Drapelul lui Valeriu Brani[te, retras aici de la
Timi[oara, unde condusese cotidianul Dreptatea.

C.P.: EEra pprofitabil ss\ ffii zziarist aacum 1100 dde
ani? DDar ppublicist/comentator? DDar ppatron dde
pres\?

L.-VV. SS.: De[i existau deja trusturi mari de
pres\, nu to]i angaja]ii o duceau foarte bine. De
fapt, cei mai mul]i dintre ziari[ti câ[tigau pu]in,
mai ales c\ mul]i erau f\r\ nume. Când Camil
Petrescu l-a descris pe Ladima nu a exagerat deloc.
Sigur, s-a inspirat [i din propria experien]\,
deoarece [i el a dus-o foarte greu pân\ prin 1926.
Legisla]ia nu-i proteja foarte mult pe adep]ii
acestei profesii liberale, astfel c\ a ap\rut necesitatea
înfiin]\rii unor sindicate, nici acestea foarte
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eficiente în a le ap\ra drepturile. Unele trusturi
de pres\ au ajuns foarte puternice, cu patroni
curta]i intens de politicieni, C. Mille cu Adev\rul,
iar apoi Stelian Popescu cu Universul [i Pamfil
{eicaru cu Curentul.

C.P.: CCît dde ccredibil eera uun jjurnalist? 
L.-VV. SS.: Presa româneasc\ a fost mereu

o pres\ de informare [i de opinie. {tirile despre
evenimentele importante erau în general corecte,
erorile fiind sanc]ionate zgomotos de c\tre
concuren]\. Se consuma îns\ mult\ energie în
articolele de opinie, care ocupau spa]ii largi în
ziare. Disputele erau spectaculoase [i dure uneori,
pentru c\ un lucru excep]ional la presa româneasc\
dintotdeauna a fost curajul cu care a criticat st\rile
de lucru negative din ]ar\, cu rechizitorii la adresa
politicienilor, dar de care nu au sc\pat nici regii.

C.P.: EExistau [[i aatunci „„surse“ [[i, mmai aales,
infla]ie dde „„informa]ii ppe ssurse“?

L.-VV. SS.: Da, sigur. Redac]iile române[ti au
înv\]at de timpuriu s\ pun\ bani deoparte pentru
cump\rarea de informa]ii, oricât de s\race erau.
Cu un secol în urm\, când nu existau birouri de
rela]ii publice în institu]ii, oferirea discre]ionar\
de informa]ii era la ordinea zilei. De aceea, jurnali[tii
serio[i c\utau s\-[i g\seasc\ propriile surse,
printre [efii institu]iilor, dar [i printre func]ionari,
ace[tia din urm\ oferind datele cu mult\ discre]ie.

C.P.: EEra aacum ssecol ppresa „„a ppatra pputere
în sstat“? 

L.-VV. SS.: Presa ca „a patra putere în stat“
este o metafor\ frumoas\ [i mai degrab\ o iluzie.
Este adev\rat îns\ c\ dezbaterile din pres\,
criticarea unor persoane sau a unor situa]ii,
presiunea pus\ pe deciden]i în luarea unor m\suri
puteau ([i pot!) s\ determine evolu]ii pozitive. În
urm\ cu un secol, presa putea fi g\l\gioas\,
îns\ schimb\rile impuse nu erau consistente.

C.P.: CCît aa ff\cut [[i ccît aa ddesf\cut ppresa
româneasc\ ddin MMarea UUnire?

L.-VV. SS.: Marea Unire, a[a cum a fost ea
realizat\ în 1918, nu a putut fi anticipat\. Exista un
deziderat al Daciei Mari, îns\ condi]iile de realizare
p\reau imposibile. La începutul Primului R\zboi
Mondial, în vara anului 1914, în societatea româneasc\
se manifestau trei curente de opinie, ilustrate activ
de clasa politic\ [i de pres\: 1) Intrarea în r\zboi
de partea Antantei [i a Rusiei pentru a dobândi
Ardealul; 2) Declan[area ostilit\]ilor al\turi de
Puterile Centrale pentru a recupera Basarabia de
la Imperiul }arist; 3) P\strarea st\rii de neutralitate,
printre sus]in\tori fiind [i Ioan Slavici. Pân\ la
urm\, s-a intrat de partea Antantei, dar pr\bu[irea
Imperiului }arist sub asaltul cohortelor bol[evice
a permis alipirea Basarabiei [i Bucovinei la Regatul
României, apoi unirea cu Ardealul, iar mai
târziu întregirea cu o mare parte din Banat.

Cei doi ani de neutralitate ai României au
fost foarte agita]i, dezbaterile din pres\ fiind
furibunde, chiar cu atacuri asupra redac]iilor.
Mai ales cele considerate progermane au avut de
suferit, fiind devastat\ de mai multe ori redac]ia
cotidianului Ziua, condus de I. Slavici. Cei doi
ani de ocupa]ie (1916-1918) au fost dificili
pentru pres\, deoarece controlul era strict. La
început, în decembrie 1916, a ap\rut doar Gazeta
Bucure[tiului, varianta în român\ a publica]iei
Bukarester Tagblatt. Aici au lucrat Slavici, Arghezi
[i al]i ziari[ti importan]i. Au fost aresta]i [i judeca]i
în martie 1919. Am oferit toate detaliile despre
aceast\ perioad\ în volumul Cu Slavici [i Arghezi
dup\ gratii: procesul ziari[tilor din 1919.

C.P.: DDup\ MMarea UUnire ccum sse mmodific\
„peisajul mmediatic“? CCe sse îîntîmpl\ iinclusiv ccu ppu-
blica]ii ccare nnu eerau sscrise îîn llimba rromân\?

L.-VV. SS.: Primele luni din 1919 au fost foarte
grele pentru pres\, deoarece ]ara întreag\
trecea prin lipsuri enorme. A revenit pe pia]\
Adev\rul, care [i-a recuperat cl\direa [i tipografia,
propriet\]i confiscate de Kommandantur, organismul
de conducere în Bucure[tiul ocupat. Îns\ primele
numere din Adev\rul [i din alte publica]ii au
fost editate în câte dou\ pagini, o coal\ fa]\-verso,
deoarece nu era hârtie. La asfâr[itul anului 1919,
pia]a publica]iilor va fi din nou de o mare diversitate,
cu titluri noi de ziare [i reviste, chiar [i în localit\]i
mai mici. Au ap\rut ziare române[ti viguroase în
Ardeal, Basarabia [i Bucovina, iar mai apoi [i în
Banat. Presa maghiar\ sau german\ [i-a v\zut de
drum aproape nestingherit\. Aflat la Timi[oara

ca profesor, dar mai mult ca ziarist, din 1919 pân\
în 1922, Camil Petrescu se ar\ta surprins c\ în
publica]iile de limb\ maghiar\ ve[tile din capital\
erau în continuare cele de la Budapesta! Exist\
o dezvoltare evident\ a presei din România Mare,
generalist\ sau de profil (literar\, monden\, sportiv\
etc.), dezvoltare stânjenit\ în primii ani postbelici
atât de condi]iile materiale precare, cât [i de
interven]ia politic\. S-a guvernat mult în acei ani
sub imperiul st\rii de necesitate (în pofida libert\]ilor
enun]ate în Constitu]ia din 1923!), presa având
de suferit. S-a ajuns la excese, cum s-a întâmplat
în 1926, când ministrul de Interne Octavian Goga
s-a apucat s\ confi[te ziare.

C.P.: CCum sse vvede MMarea UUnire îîn ppres\
contemporan\ aacelor eeveniment?

L.-VV. SS.: Cu riscul de a sup\ra, trebuie s\
spun c\ Marea Unire este o expresie ap\rut\ ulterior.
La momentul respectiv, comunicarea despre
eveniment nu a fost una de amploare. Sunt mai
multe motive. Primul este legat de faptul c\ s-a
întâmplat ceea ce trebuia s\ se întâmple. Este un
element de comunicare politic\: mult\ lume se
a[tepta ca [i Ardealul s\ se uneasc\ cu Regatul
României. Conducerea ]\rii, în frunte cu familia

regal\, era preocupat\ atunci de revenirea la
Bucure[ti [i de preluarea frâielor administrative,
dup\ doi ani în care ]ara fusese cârmuit\ de
reprezentan]ii Puterilor Centrale. S-a declan[at [i
o vân\toare de ziari[ti în Bucure[ti, printre primii
arunca]i dup\ gratii fiind Tudor Arghezi. Slavici
a urmat în ianuarie 1919. Popula]ia era bucuroas\
de încheierea ostilit\]ilor, îns\ [i extrem de debusolat\
de condi]iile de trai mizere. La 1 Decembrie 1918
au fost pu]ini jurnali[ti la Alba Iulia, redac]iile
publica]iilor române[ti din Transilvania nereu[ind
s\ se reorganizeze, dup\ ce fuseser\ dizolvate în
1916. Exist\ [i excep]ii, Românul de la Arad, ziar
legat de conducerea Partidului Na]ional Român,
cu sediul chiar în acest ora[.

C.P.: CCine eerau aacum uun ssecol mmarile sstaruri
care sscriau îîn llimba rromân\: ggazete, ssemn\turi
influente?

L.-VV. SS.: Putem vorbi de patru categorii de
persoane influente în presa de la începutul secolului
al XX-lea. Dou\ îi privesc pe patroni. Unele publica]ii
erau de]inute de oameni politici, cum era Epoca
lui Take Ionescu. Nu era un ziar de partid, ca Viitorul,
al liberalilor, deci era o publica]ie credibil\ [i relativ
influent\. În acea perioad\ îns\ se vor afirma marii
conduc\tori de pres\, adic\ Constantin Mille, Luigi
Cazzavilan, iar în interbelic Pamfil {eicaru. Ziari[tii
erau [i ei din dou\ clase, de[i distinc]ia aceasta
nu func]iona foarte clar în epoc\: scriitorii-jurnali[ti
[i ziari[tii-ziari[ti. Slavici, Macedonski, Arghezi,
Goga, Camil Petrescu, Cezar Petrescu ori Victor
Eftimiu, dar [i al]ii, sunt oameni de litere în primul
rând, dar care au marcat epoca prin contribu]iile
lor din sfera jurnalismului de opinie, scriind la
gazete generaliste, nu doar la cele literare. Slavici
[i Arghezi au intrat dup\ gratii (de câte dou\ ori
fiecare!) pentru cele scrise la ziar, nu pentru lucr\rile
lor literare. Exista apoi clasa ziari[tilor f\r\ preten]ii
literare sau care s-au afirmat mai pu]in ca scriitori:
Constantin Bacalba[a, Dem Teodorescu, Dimitrie
Karnabatt, Valeriu Brani[te, B. Br\ni[teanu, Sever
Bocu [i al]ii r\ma[i anonimi, oameni care au f\cut
efectiv ziarele timpului. În ceea ce prive[te influen]ele,
este evident c\ presa din România a r\mas tributar\
celei franceze, o pres\ care acorda ([i acord\!) opiniei
[i polemicii un loc central, uneori în dauna
rolului informativ, primordial.

C.P.: SSe mmanipula aacum uun ssecol pprin iinter-
mediul ppresei mmai ppu]in ddecît sse fface aast\zi? EErau
faake-nnews [i aatunci?

L.-VV. SS.: R\spunsul este simplu la ambele
întreb\ri: da! Acum câte ceva despre fake-
news. {tirile false exist\ de când lumea [i sunt
o component\ a comunic\rii. Ast\zi vorbim foarte
mult despre fake-news deoarece abund\ [i pentru
c\ sunt r\spândite [i amplificate rapid prin noile
tehnologii de comunicare, în special pe platformele
new [i social media. Dar fake-news nu înseamn\
în primul rând [tire fals\, în sens jurnalistic, adic\
o informa]ie gre[it\ ori insuficient documentat\.
Înseamn\ minciun\, propagand\, manipulare.
Ele îmbrac\ forma unor produse de comunicare
specifice jurnalismului, îns\ nu-i apar]in. Sunt
con]inuturi realizate cu tehnici ale comunic\rii
politice, acolo unde confruntarea ideologic\ poate
degenera, denigrarea adversarilor f\cându-se cu
virulen]\. Desigur, pentru unii actori politici
nu este complicat s\ califice fake-news [i informa]iile
adev\rate, factuale, despre activit\]ile lor, atunci
când acestea nu le sunt favorabile. A[a era [i acum
un secol.

C.P.: ÎÎn ffine: ppersonajul ffavorit/semn\tura
favorit\ ddin ppresa dde aacum 1100 dde aani ccine eeste
pentru ddumneavoastr\?

L.-VV. SS.: Dac\ ar fi s\ aleg cu mintea, a[
spune imediat Ioan Slavici. Am adus în c\r]ile
mele o sumedenie de argumente pentru a demonstra
c\ este cel mai mare ziarist de limb\ român\.
Vorbim de argumente din câmpul comunic\rii
jurnalistice. Slavici a fost om de teren, a f\cut
reportaje, dar a [i scris mii de articole de
opinie. A mai fost [i un editor str\lucit, un manager
de pres\ sub comanda c\ruia au ap\rut cotidiene
importante, de bun\ calitate. Totu[i, atitudinea
lui dinainte [i din perioada Marelui R\zboi mi se
pare oarecum rigid\ [i conformist\. Parc\ prea
u[or a acceptat totul, de[i, evident, omul era „sub
vremi“, cum bine zis-a cronicarul. Pe gustul meu
este îns\ Constantin Bacalba[a, un ziarist pur-
sânge, ca s\ spun a[a. Poate [i pentru c\ nu a vrut
s\ fie [i scriitor. Cine nu a citit Bucure[tii de
alt\dat\ are mult de pierdut! 
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publice, având drept nucleu al dezbaterii
chestiunea interesului na]ional, a op]iunilor
[i priorit\]ilor (în contextul primului r\zboi
mondial) de urmat de c\tre diriguitorii României
în planul politicii externe, era firesc s\
existe [i raport\ri semnificative, provenind
din mediul literar [i/sau universitar. Punctele
de vedere [i proiec]iile asumate de reprezentan]ii

acestor segmente ale societ\]ii române[ti au relevan]\
prin prisma faptului c\ ele proveneau din zona
elitelor intelectuale, oferind astfel o privire de
ansamblu asupra raport\rilor acestora fa]\ de
angajamentele României [i op]iunile acesteia,
de-a lungul perioadei scurse dup\ debutul r\zboiului,
continuând cu anii neutralit\]ii [i culminând cu
momentul intr\rii efective în r\zboi a României,
în 1916.  
Op]iuni divergente privind 
calea de urmat

O prim\ observa]ie ar fi aceea c\, în bun\
m\sur\, op]iunile intelectualilor români au fost
influen]ate, de cele mai multe ori, de originea acestora
(ne referim la provinciile din care provin), de profilul
educa]iei lor, de filia]ia acestora în raport cu centrele
universitare europene ale epocii, care le-au marcat
[i influen]at carierele [tiin]ifice [i, ulterior, chiar
op]iunile în planul politicii externe. În acela[i timp,
trebuie eviden]iat\ valorizarea pre-eminent\, în
rândul mediilor intelectuale române[ti, a importan]ei
Transilvaniei, entitate perceput\ astfel [i prin prisma
tradi]iilor cultural-istorice, a trecutului marcat de
mo[tenirea perioadei antice, precum [i, sau mai
ales, de rezonan]a [i m\re]ia figurilor apar]inând
{colii Ardelene, toate revendicate [i asumate pe
fondul emula]iei mi[c\rii na]ionale din România.
Într-un asemenea tablou, Basarabia, de[i considerat\
la rândul ei nu mai pu]in important\, tindea s\
fie privit\ ca un obiectiv de atins ulterior, de genera]iile
viitorului. Desigur îns\ c\ la nivel personal, astfel
de viziuni erau sau nu împ\rt\[ite, existând sus]in\tori
pentru ambele abord\ri, inclusiv în mediul literar
[i universitar românesc. 

Litera]ii epocii sunt pe deplin con[tien]i
de rolul scriitorilor în societate, asumându-[i uneori
f\r\ echivoc, cu mult patos, uneori cu ipostazieri
cvasi-militante, misiunea „na]ional\“ a scriitorului.
Bun\oar\, aproape c\ nu mai surprinde punctul de
vedere însu[it de Octavian Goga, asumat chiar în
anii de dinaintea izbucnirii r\zboiului, atunci când,
r\spunzând unor critici ce îi vizau pe unii din scriitorii
care semnau în Tribuna (Ion Agârbiceanu, Ilarie
Chendi, S. Dragomir, Ioan Lupa[) în leg\tur\ cu
amestecul acestora în politic\, se pronun]a în ap\rarea
acestora, replicând def\im\torilor c\ respectivii
„[…] nu vor în]elege niciodat\ c\ în lupta pentru
rede[teptare na]ional\ a unui popor oprimat,
propaganda cultural\, care se desface din slova
scriitorilor, e un hot\râtor act politic […]“. 

Acest tip de angajament avea s\ devin\
tot mai întâlnit în anii neutralit\]ii, reg\sindu-se,
desigur, în ambele tabere ale elitei intelectuale
române[ti. În mod a[teptat, fiecare din cele dou\
tabere [i-a disputat puterea de influen]\ asupra
cercurilor politice [i în fa]a opiniei publice, încercând
s\-[i ilustreze [i s\-[i sus]in\ cauza cât mai conving\tor
cu putin]\, îns\ accentele cele mai acide au venit
dinspre tab\ra „antantofil\“ a litera]ilor, c\tre
tab\ra „germanofil\“ a acestora. Bun\oar\, au
r\mas în memorie referirile privindu-i pe unii din
litera]ii germanofili, precum Jean Bart (Eugeniu
P. Botez), Duiliu Zamfirescu, Virgil Arion [i mai
cu seam\ Ioan Slavici. Unii dintre ace[tia, sus]in\tori
ferven]i ai dimensiunii dun\rene a României,
implicit a importan]ei unei alian]e împotriva Rusiei
care s\ asigure ob]inerea Basarabiei, s-au aflat
constant sub tirul ziarelor antantofile, reg\sindu-se
ulterior [i în paginile de memorii ale contemporanilor
din epoc\. Exemplul cel mai relevant în acest
sens este acela furnizat de Constantin Kiri]escu,
în ale c\rui pagini din Istoria r\zboiului pentru
întregirea României, dincolo de blamarea unor
figuri politice conservatoare, v\dit germanofile,
precum P.P. Carp sau Alexandru Marghiloman, o
]int\ special\ este reprezentat\ de dou\ personalit\]i
din lumea literar-universitar\ româneasc\, anume
Virgil Arion [i Ioan Slavici. Spre deosebire de primul
grup amintit, al germanofililor „din convingere“,
percep]ia în leg\tur\ cu Arion [i mai ales fa]\ de
Slavici este una extrem de dur exprimat\, insinuîndu-
se chiar vânzarea acestora intereselor str\ine, un
fapt cu atât mai condamnabil cu cât profesorul
Arion fusese chiar pre[edinte al Ligii Culturale,
în vreme ce notorietatea unui scriitor precum
Slavici, un adev\rat reper al literaturii române, era
evident\. 

Întâmpl\tor sau nu, Ioan Slavici nu se afla
pentru prima dat\ în mijlocul unei astfel de campanii,
dac\ ne referim bun\oar\ la textul unui articol
apar]inându-i lui Goga, ap\rut înc\ înaintea r\zboiului,
în 1910, [i care a stârnit reac]ii puternice în
mediul literar, tocmai pe fondul vehemen]ei
materialului respectiv la adresa lui Slavici. Concret,
înc\ de atunci lui Slavici i se imputa c\ î[i „stinsese
candela con[tiin]ei“, trecând, prin tr\darea sa, în
nefiin]\, întrucât un astfel de scriitor, considerat
cândva p\rinte literar, î[i „sf\râmase singur toiagul
de apostol“, fiind astfel mort în ochii na]iunii române,
c\reia nu-i mai r\mânea decât s\-l boceasc\, tocmai
în virtutea fostei sale glorii literare [i na]ionale. 

Nu întâmpl\tor, Ioan Slavici avea s\ atrag\
criticile virulente ale cona]ionalilor
mai ales dup\ începutul ocupa]iei
germane asupra capitalei; acest
fapt se afla în strâns\ leg\tur\
cu activitatea de publicist a sa,
a[ezat\ aproape ostentativ în
sprijinul Puterilor Centrale.
Orientarea pe care [i-o asumase
era justificat\ prin p\rerile
sale mai vechi, men]inute
cu consecven]\, referitoare la
modalitatea prin care putea
fi înf\ptuit idealul na]ional.
Or, prin prisma evalu\rii sale,
Slavici considerase dintotdeauna
c\ idealul na]ional nu putea
fi niciodat\ împlinit cu concursul
Rusiei, indiferent de circum-
stan]ele de moment ale unei
situa]ii care putea s\ par\
favorabil\. Mai mult decât atât,
în prim\vara anului 1917, a[adar
în plin\ perioad\ de ocupa]ie
german\, Slavici î[i reitera
punctul de vedere, criticând
la rândul s\u pe aceia dintre
compatrio]ii s\i care uitaser\ sau minimalizau
episoadele nefaste în leg\tur\ cu sinuoasa rela]ie cu
Rusia, din perioada 1877-1878. Admi]ând c\ ungurii
„nu pot fi mai buni decât ru[ii“, el insista asupra
importan]ei alinierii al\turi de Puterile Centrale,
sprijinându-se pe un argument la îndemân\ la
acel moment – izbucnirea revolu]iei în Rusia, pentru
a sus]ine c\ prezen]a României în tab\ra Puterilor
Centrale ar fi putut conduce cu u[urin]\ la revenirea
Basarabiei la România, pe cât\ vreme Ardealul, în
sine, era un obiectiv mult prea îndep\rtat [i greu de
atins, fiind considerat, mai degrab\, „un fruct ce nu
e bine copt“. De altfel, Slavici a fost consecvent cu
sine însu[i [i dup\ sfâr[itul r\zboiului, în contextul
procesului judecat de Curtea Mar]ial\, ce avea s\ se
desf\[oare în prim\vara anului 1919 [i care i-a
vizat pe principalii colaboratori cu inamicul ocupant.
Astfel, Slavici a fost poate unul din cei care [i-au
m\rturisit f\r\ urm\ de regret, în fa]a completului

de judecat\, pozi]ia asumat\ în perioada r\zboiului
([i implicit de-a lungul anilor de ocupa]ie) – admi]ând
c\ înc\ o împ\rt\[ea [i la momentul respectiv, aceea
c\ mo[tenise, de-a lungul vie]ii sale, teama de pericolul
slav, considerat a fi înc\ existent, dincolo de
deznod\mântul fericit al r\zboiului, în cazul României. 

Un caz aparte, insuficient adus în discu]ie,
este acela legat de traiectoria lui Alexandru I. Hodo[,
scriitorul [i publicistul ardelean cunoscut mult mai
bine sub pseudonimul de Ion Gorun. Particularitatea
fundamental\ a acestuia este legat\ de modul diferit,
oscilant, în care s-a raportat la r\zboiul mondial,
putând fi identificate pozi]ion\ri diferite, bun\oar\
pentru perioada de neutralitate a României, apoi
fa]\ de perioada în care România a intervenit în

r\zboi, pentru ca atitudinea
sa s\ se schimbe din nou,
de-a lungul perioadei de
ocupa]ie german\. În
spa]iul public larg, pozi]ia
sa s-a f\cut cunoscut\ mai
ales prin intermediul
materialelor ample publicate
în revista „R\sboiul
popoarelor“, ap\rut\ la
Editura I.G. Hertz, unde
avea practic rolul unui
redactor-[ef. Concret,
ini]ial analizele sale sunt
mai degrab\ echidistante
fa]\ de taberele angrenate
în r\zboi, pentru ca acestea
s\ devin\ fervent antantiste
dup\ momentul interven]iei
României în r\zboi, prilej
cu care revista amintit\
î[i [i schimb\ numele
(precum [i numerotarea),
intitulându-se, din 1916,
„R\sboiul nostru, R\sboiul
popoarelor“ [i publicând

materiale din care r\zbate f\r\ urm\ de echivoc
pozi]ia împ\rt\[it\ de cea mai mare parte a societ\]ii
române[ti, anume aceea c\ r\zboiul asumat de
România- „r\sboiul nostru“, era un r\zboi „sfânt“,
purtat doar pentru întregirea neamului [i pentru
„a[ezarea viitorului României pe temeliile mult
visate ale principiului na]ionalit\]ilor“, efort pentru
triumful c\ruia „alia]ii în]elegerii“(Antanta) luptau
împotriva „n\zuin]elor tiranice ale na]iei [i ocroti]ilor
barbari ai civiliza]iei teutone-turci, maghiari, bulgari“.
A[adar, nu încape niciun dubiu asupra reorient\rii
lui Ion Gorun din acea perioad\, îns\ momentul
înfrângerii [i ocupa]iei Bucure[tilor de c\tre trupele
germane [i bulgare avea s\ schimbe radical pozi]ia
adoptat\ de scriitor, acesta alegând nu numai s\
r\mân\ în capitala ocupat\, ci [i s\ devin\
autorul mai multor articole publicate atât în
ziarul „Lumina“ (coordonat de Constantin Stere),
precum [i în „Rena[terea“, periodicul ce se afla sub
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influen]a conservatorilor. De aceast\ dat\, el î[i
reconsider\ pozi]ia, blamând Rusia [i Anglia [i
l\udând Germania (ale c\rei n\zuin]e le cataloga
odinioar\ ca fiind „tiranice“) pentru meritele sale
legate de „reconstituirea statului polonez“.      
Nu urâm Germania, noi iubim Fran]a!

În interiorul unei dispute continue, existent\
în egal\ m\sur\ atât în mediul literar cât [i în cel
universitar, sunt de amintit [i raport\ri mai
degrab\ „prin rico[eu“, cum este cea pe care [i-o asum\,
bun\oar\, Barbu {tef\nescu Delavrancea, la sfâr[itul
anului 1914, atunci când acesta accentua c\, în fond,
„nu urâm Germania, noi iubim Fran]a“, în virtutea
dimensiunii nobile [i artistice a Fran]ei, dar mai
ales prin prisma trecutului [i rolului istoric asumat de
Fran]a fa]\ de popoarele latine (implicit fa]\ de România). 

Quintesen]a modului în care a perceput
Barbu {tef\nescu Delavrancea situa]ia existent\,
dar mai ales ra]iunile din spatele op]iunii României
[i calea de urmat pentru atingerea des\vâr[irea
idelurilor na]ionale, a r\mas totu[i cuprins\ în
discursul rostit în [edin]a public\ a Academiei
Române din 2 septembrie 1916 (Delavrancea fiind
membru al Academiei Române din 1912) la scurt\
vreme dup\ intrarea României în r\zboi de partea
Antantei. În chip în mare m\sur\ a[teptat, argumenta]ia
p\streaz\ în mare m\sur\ tonul adoptat la 1914, prin
reliefarea contrastului v\dit dintre militarismul
german [i austro-ungar, pe de o parte, [i de Fran]a,
Anglia, Rusia, pe de alt\ parte, ultimele v\zute ca
fiind, în ultim\ instan]\, garan]i ai libert\]ii, drept\]ii
[i, mai ales, într-un final, ai „a[ez\rii statelor dup\
na]ionalit\]i“. Delavrancea nu uita s\ sublinieze, de
altfel, c\ ambi]iile celor care dezl\n]uiser\ r\zboiul
erau cu atât mai greu de în]eles cu cât ele germinaser\
în „culta Germanie“ [i în Austria, fiind poten]ate de
alian]a cu „popoarele turanice“(cu referire la unguri,
bulgari [i turci). Al\turarea României la o asemenea
alian]\ nu putea fi luat\ nici m\car în considerare,
întrucât un asemenea deznod\mânt ar fi însemnat,
în viziunea sa, ca „victima [i c\l\ul, la[itatea [i
eroismul, ru[inea [i mândria“ s\ mearg\ bra] la bra],
rezultând nimic altceva decât o „împerechiere
monstruoas\“, complet nepotrivit\.  Desigur c\ la
baza unei asemenea argumenta]ii st\teau [i ra]iunile
de ordin istoric ale unui trecut sumbru, fiind evocate,
pe de o parte, r\pirea Bucovinei, ocuparea Olteniei,
dar mai ales prigoana împotriva celor peste trei
milioane de români din imperiu, care nu mai putea
l\sa indiferen]i pe niciun bun român. 

Devenea astfel firesc ca România s\ se
al\ture Antantei, urmându-[i idealul na]ional, în
încercarea de a se opune, dup\ propriile puteri, ferocei
Germanii, Bulgariei „ingrat\ [i s\lbatic\“, Turciei –
„spaima lumii de odinioar\“, dar mai cu seam\ Austro-
Ungariei, „temni]\ a na]iunilor“ pentru milioane de
croa]i, sârbi, slovaci [i români. Alegerea României p\rea,
în ochii lui Delavrancea, una natural\, întrucât însemna
al\turarea la gruparea care reprezenta „civiliza]ia
str\veche, elocin]a, ordinea“, dar mai ales blânde]ea
neo-latin\. Delavrancea –oratorul des\vâr[it, deseori
invitat s\ rosteasc\ discursuri în rândul cluburilor [i
adun\rilor de tineret din jurul facult\]ilor [i nu numai,
prefigurase, de altfel, cu un an înainte, momentul
deciziei legate de angajarea României în r\zboi de
partea Antantei. Astfel, în 1915, într-o conferin]\ ]inut\
în fa]a tinerilor reuni]i la biblioteca Societ\]ii „Tinerimea
Român\“, cu ocazia celebr\rii momentului de la 24
ianuarie 1859, Delavrancea, direc]iona capitalul de
simpatie venit din partea auditoriului nu c\tre sine,
ci c\tre „cel din 1916, cel care ne sintetizeaz\ fiin]a
noastr\, ca trecut, prezent [i viitor“. Celebrarea lui 24
ianuarie, cu toat\ valoarea sa de simbol, urma s\ fie
f\cut\ cu bucurie [i smerenie, în a[teptarea momentului
în care alt\ zi ar fi fost s\rb\torit\ cu entuziasm, aceea
în care se îndeplinea „visul a 14 milioane de români“.     

În rândul universitarilor, probabil cel care
a sesizat cel mai bine dificultatea îmbr\]i[\rii
fiec\reia dintre op]iunile României, a fost
Nicolae Iorga, istoricul care a subliniat, de altfel, la
un moment dat, tocmai faptul c\ decizia angaj\rii
în r\zboi a României de partea Antantei, nu fusese,
de facto „atât de general na]ional\, de unanim\“,
cu trimitere la divergen]ele în ansamblul spectrului
politic românesc, legate de calea de urmat, în anii
neutralit\]ii. Sugestiv, acela[i Iorga, de altfel
unul din sus]in\torii intr\rii României în r\zboi
de partea Antantei, admitea c\ pasul în sine,
acela de intrare în r\zboi, în contextul unora din
cele mai rele condi]ii pentru România, condusese
la holocaustul din iulie 1916. Chiar [i a[a, Iorga
recuno[tea existen]a în societatea româneasc\ a
unui puternic curent de opinie public\, „sincer\,
serioas\ [i statornic\“ (care sus]inea intrarea în
r\zboi – n.n.), v\duvit\, ce-i drept, doar prin amestecul
unor oameni politici sau al unor „preocup\ri de
opozi]ie“(personajele politice ce sus]ineau al\turarea
României Puterilor Centrale), opinie public\ îns\
care nu putea [ti c\ alegerea momentului [i mai

ales decizia în sine, erau acelea ale „celui mai
înalt risc [i al celor mai grozave suferin]i“. 

Desigur c\ Iorga era doar unul din universitarii
care se pronun]aser\ în favoarea orient\rii pro-
Antant\, de[i, în mod curios, el nu s-a aflat în rândul
semnatarilor (profesori universitari din cadrul
Universit\]ii Bucure[ti) cunoscutului memoriu
adresat guvernului, înc\ din toamna primului an
de r\zboi, la 10 septembrie 1914, prin care se solicita
în mod ferm [efului guvernului al\turarea României
de partea Antantei, „întru ap\rarea intereselor [i
drepturilor noastre na]ionale [i ocuparea p\mântului
românesc din monarhia austro-ungar\“. Ini]iatorul
unui asemenea demers era însu[i rectorul de atunci
ai institu]iei, profesorul Thoma Ionescu, care avea
s\ devin\ în scurt timp unul din frunta[ii Ac]iunii
Na]ionale, ulterior ai „Federa]iei Unioniste“. Un
personaj pu]in cunoscut, fratele liderului conservator-
democrat Take Ionescu, Thoma Ionescu a reprezentat,
de altfel, o prezen]\ constant\, extrem de vocal\,
în ariergarda campaniilor de sus]inere a angren\rii
grabnice a României în r\zboi de partea Antantei.
Întemeietor al [colii române[ti de anatomie [i
chirurgie, cu contribu]ii semnificative în evolu]ia
medicinei române[ti [i cu merite care aveau s\-i
confere, mai târziu, inclusiv calitatea de membru
de onoare al Academiei Române (dup\ r\zboi,
începând din 1925), Thoma Ionescu avea s\ cunoasc\
o notorietate deosebit\, beneficiind de pârghii de
influen]\ în mediul universitar [i în cercurile
intelectuale bucure[tene în primul rând gra]ie
pozi]iei de rector al Universit\]ii Bucure[ti, de-a
lungul perioadei 1912-1915, adic\ în r\stimpul ce
cuprindea [i momentul raport\rii ini]iale a României
fa]\ de conflictul izbucnit în 1914, cât [i în perioada
de dup\, cea în care tab\ra „interven]ionist\“ din
societatea româneasc\ s-a coagulat [i a organizat
campanile orientate împotriva Puterilor Centrale. 
R\t\ci]ii no[tri

La rândul s\u, profesorul Ion Athanasiu, cel
care devenea rector al Universit\]ii Bucure[ti în
octombrie 1915, tocmai în contextul activit\]ii [i
campaniilor considerate mult prea intense privitoare
la angrenarea României în r\zboi ale predecesorului
s\u (Thoma Ionescu), avea s\ men]in\ o linie similar\
în acest sens, la conducerea Universit\]ii, de[i totu[i
una cu nuan]e mai moderate. Perceput de factorii
de putere ca fiind el însu[i mai moderat, [i deci
mai u[or de tolerat în contextul acutiz\rii campaniilor
ce blamau guvernul pentru „perpetua neutralitate“
[i indiferen]\, Ion Athanasiu avea s\ devin\ ulterior,
la rândul s\u, cel pu]in la fel de vehement ca [i
predecesorul s\u, dac\ ne referim la activitatea sa
din urm\torii ani, ce a culminat cu celebrul s\u articol,
elaborat în limba francez\ [i care a ap\rut în perioada
de dup\ ocuparea Bucure[tilor, în ziarul „L’Independence
Roumaine“. Intitulat sugestiv „Nos Égarés“ (R\t\ci]ii
no[tri), articolul se constituia într-o critic\ aspr\ a
atitudinii unora dintre oamenii politici, dar [i a unora
din intelectualii români de frunte, de-a lungul perioadei
de dup\ retragerea administra]iei române la Ia[i. 

Evocând ini]ial perioada celor doi ani de
neutralitate a României, în care „to]i cei care au
dorit, s-au putut exprima liber, într-un sens sau
altul“, gra]ie libert\]ilor de care se bucura societatea
româneasc\, Athanasiu nu mai era la fel de în]eleg\tor
fa]\ de atitudinea asumat\ de unii reprezentan]i
ai elitelor române[ti de dup\ momentul în care
România a decis interven]ia în r\zboi de partea
Antantei, urmând un ra]ionament potrivit c\ruia
din acel moment, to]i cei care anterior avuseser\,
anterior, opinii contrare, ar fi trebuit, în noul context,
potrivit „sim]ului patriotic cel mai elementar“, s\
se încline în fa]a voin]ei majorit\]ii, chiar dac\
f\ceau asta reprimându-[i propriile convingeri.
Articolul respectiv, elaborat aproape ca un rechizitoriu,
deplângea traiectoria „dureroas\“ (pentru cauza
na]ional\), a unor personalit\]i considerate
reprezentative pentru elita intelectual\ [i politic\
a României acelei epoci. Nominalizând, bun\oar\,
personalit\]i precum Titu Maiorescu, Victor Babe[,
Dimitrie Onciul, Ioan Bianu, rectorul Ion Athanasiu
avea s\ îi plaseze pe ace[tia în categoria „r\t\ci]ilor
no[tri“, a celor care ont fait beaucoup saigner nos
coeurs (ne-au însângerat îndelung inimile), cu atât
mai demni de a fi blama]i cu cât respectivii proveneau
din Transilvania [i Bucovina. Nu întâmpl\tor, culpa
acestora trebuia s\ atrag\, în ochii lui Atahanasiu,
judecata posterit\]ii, nu numai prin prisma istoriei
obiective, impar]iale, ci [i, sau mai ales, prin
intermediul „justi]iei obi[nuite“, care urma s\ se
pronun]e asupra actelor lor de înalt\ tr\dare.     

Sunt doar câteva din pozi]ion\rile unor
personalit\]i ale mediilor literare [i universitare
române[ti, în preajma [i în timpul primei conflagra]iei,
îns\ ele reflect\ cu acurate]e divergen]ele de opinie
din rândul elitelor societ\]ii române[ti în privin]a
raport\rii la r\zboi [i la calea cea mai potrivit\
(de urmat) pentru România. 



n ultimii ani au ap\rut numeroase
c\r]i, studii [i texte evocatoare ale
Primului R\zboi Mondial [i ale Unirii
de la 1918, când nu au fost de-a dreptul
lucr\ri care s\ aspire la statutul de
sintez\ sau de monografie. Acest
peisaj editorial s-a îmbog\]it recent
cu volumul lui Ioan Stanomir – La
Centenar. Recitind secolul României

Mari (Editura Humanitas, Bucure[ti, 2018,
206 p.). Autorul se distinge de multe dintre
sus-amintitele demersuri prin modul de a
se raporta la sursele istorice [i prin ]inta
urm\rit\. Marea Unire de la 1918 [i finalul
conflagra]iei mondiale reprezint\ un prilej
de a schi]a istoria spa]iului autohton având
în minte ocaziile pierdute ale României
[i dorin]ele legitime de liberalizare [i
democratizare în acord cu principiile
wilsoniene de la 1918, mai ales ale elitei
române[ti din provinciile unificate, îndeosebi
Transilvania [i Bucovina. 

Ultimele luni ale anului 1918 sunt,
pentru Ioan Stanomir, o „spectaculoas\
accelerare a istoriei“, aducând cu sine
pr\bu[irea unor edificii statale ce p\reau
pân\ atunci inexpugnabile. Dualismul

austro-ungar [i temeliile lui s-au topit, iar tentativele
de ultim\ or\ de federalizare imperial\ au fost
tardive [i inutile (p. 32). Elita româneasc\ din
Transilvania, Cri[ana, Partium, Maramure[, Banat
[i Bucovina s-a confruntat cu o provocare unic\ [i
a mers pe calea unionismului, o alegere care s-a
conturat de fapt în octombrie-noiembrie 1918.
Pentru autor, „unirea Bucovinei [i a Transilvaniei
cu România marcheaz\ ie[irea din purgatoriul
anului 1918“ (p. 33). Suferin]ele [i calvarul care s-
au succedat din 1916 sunt astfel r\zbunate [i r\spl\tite. 
Rezolu]ia de la 1 decembrie 1918 – un
act wilsonian 

Rezolu]ia de la 1 decembrie 1918 reprezint\
dorin]a legitim\ a elitelor [i maselor române[ti din
Ardeal, în acord cu generoasele principii wilsoniene.
Potrivit lui Ioan Stanomir, „Actul de la Alba Iulia
de]ine o pozi]ie unic\ între documentele veacului
XX la români“ [i, în plus, exprim\ determinarea

de tip wilsonian de organizare a comunit\]ii pornind
de la idei fundamentale, precum libertatea, demnitatea
uman\ [i guvernarea prin consim]\mântul na]iunii,
al cet\]enilor. Rezolu]ia este un compromis ideologic
între cele dou\ partide române[ti (Partidul Na]ional
Român [i Partidul Social-Democrat). Probabil autorul
nu se în[al\ atunci când vede în acest document
politic cel mai important text al secolului XX din
spa]iul românesc, datorit\ intensit\]ii [i profunzimii
lui [i a faptului c\ îi consider\ pe oameni drept
cet\]eni cu drepturi egale – de altfel, se adreseaz\
unor cet\]eni, indiferent de etnie [i condi]ie social\.
Rezolu]ia nu înseamn\ doar autodeterminare, ci [i
voin]\ de reîntemeiere (aplicabil\ noului stat unificat). 

Ideile refondatoare se v\desc [i în discursurile
care preced adoptarea Rezolu]iei. De altfel, volumul
lui Ioan Stanomir se deschide, simbolic, cu alocu]iunea
rostit\ de Iuliu Maniu în plenul Adun\rii Na]ionale
de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, prin care justific\
proiectul de rezolu]ie în favoarea Unirii cu România,
act citit de Vasile Goldi[. În principal, Iuliu
Maniu sus]inea c\ românii ardeleni nu vor s\ devin\
„din oprima]i oprimatori“ [i pleda pentru „libertatea
tuturor neamurilor [i a tuturor cet\]enilor“ (p. 9).
În încheiere, Maniu rostea o fraz\-cheie, valabil\
din p\cate [i ast\zi: „Nu se poate spera ca cet\]eni
f\r\ drepturi [i ]inu]i în întunerec sufletesc [i în
mizerie social\ s\ devin\ stâlpii siguri ai unui
stat modern“ (pp. 9-10). Textul Rezolu]iei de la Alba
Iulia este o surs\ cheie pentru a în]elege demersul
c\r]ii lui Ioan Stanomir. Dup\ 1989 câ]iva istorici
s-au aplecat asupra documentului conceput de elita
politic\ transilvan\, constatând – spre indignarea
confra]ilor na]ionali[ti – c\ de fapt România unificat\
nu a luat în considerare importanta declara]ie
politic\ de la 1 decembrie 1918 (cel pu]in în ceea ce
prive[te votul universal [i prevederile generoase
privitoare la minorit\]ile na]ionale; cele din
urm\ nu au primit dreptul de a se judeca [i administra
în limba proprie, a[a cum preconiza Rezolu]ia). 
Promisiuni neonorate 

Ioan Stanomir a mers [i mai departe,
prin analizarea în profunzime a acestui document
[i a observat c\ în realitate mai multe dintre
formul\rile sale au r\mas doar pe hârtie, simple
dorin]e neîndeplinite, promisiuni care nu s-au
realizat; [i aceasta nu din responsabilitatea

celor prezen]i la Alba Iulia. Autorul nu s-a
limitat s\ constate c\ minorit\]ile nu au primit
drepturile stipulate în textul Rezolu]iei, ci a
demonstrat c\ inclusiv majoritatea româneasc\
(din Vechiul Regat [i din provinciile alipite) a fost
(sau m\car s-a considerat la un moment dat)
victim\ a unei omogeniz\ri, mai ales a centraliz\rii
administrative, un proces care avea s\ dep\[easc\
pân\ [i modelul francez avut în vedere. Transilvania
[i Banatul au furnizat statului unificat mini[tri
(chiar prim-mini[tri), parlamentari, înal]i func]ionari
precum [i un episcop ortodox devenit mitropolit
primat [i apoi patriarh, dar nu au putut s\ impun\
noii Românii reîntregite spiritul [i litera Rezolu]iei
de la Alba Iulia. 

Totu[i, sfâr[itul lui 1918 este „mirabil
prin promisiunile sale“; odat\ împlinite, „s-ar fi
putut ivi o alt\ Românie“ (p. 34). Nerealizarea în
practic\ a punctelor rezolu]iei înseamn\ ratarea
de c\tre ]ara reîntregit\ a ocaziei „de a se reinventa
sub semnul momentului constitu]ional refondator“.
În acest context, trebuie spus c\ Ioan Stanomir
scoate la iveal\ dezbaterile aprinse pe marginea
noii Constitu]ii (cea din 1923), un bun prilej pentru
a evalua regimul politic care fundamental
poart\ amprenta lui Ionel Br\tianu. Institutul
Social Român al lui Dimitrie Gusti a organizat
înc\ din 1922 o serie de dezbateri în care diver[i
politicieni [i intelectuali [i-au exprimat opiniile
privitoare la forma viitoarei legi fundamentale.
Pentru a ilustra multe dintre a[tept\rile în[elate
ale transilv\nenilor [i bucovinenilor, Ioan Stanomir
a selectat discursurile ]inute cu acel prilej de
profesorul de la Cluj Romul Boil\ [i Gheorghe
(George) Grigorovici. 
Critica lui G. Grigorovici 

În prelegerea sa, cel din urm\ – militant
pentru unire [i social-democrat bucovinean –
deplângea în 1922 centralizarea excesiv\ [i trecerea
în plan secund a provinciilor alipite recent atât
din punct de vedere economic-fiscal, cât [i social-
politic. Mai mult, G. Grigorovici descria turnura
represiv\ pe care a c\p\tat-o regimul politic de
la Bucure[ti, anticipând cumva deriva autoritar\
de la finele anilor 1930. Într-o conferin]\ din ianuarie
1922 el se oprea asupra ac]iunii for]elor de ordine,
afirmând c\: „Poli]ia politic\, jandarmeria politic\,
a[a cum o avem de pild\, înc\, în România, a[a-
numita Siguran]\ [i jandarmeria de la sate, care
nu e f\cut\ pentru a men]ine ordinea, ci pentru a
spiona p\rerile cet\]enilor, pentru a în\bu[i orice
idee care nu place celor cari stau la cârm\, poli]ia
aceasta a existat în timpul ]arismului [i a fost poate
cea mai bine organizat\ din toate poli]iile secrete,
asem\nându-se în organizarea ei cu aceea a României
de ast\zi“ (G. Grigorovici, Constitu]ia sovietic\ [i
constitu]ia democratic\, în N. Iorga et al., Noua
Constitu]ie a României. 23 de prelegeri publice
organizate de Institutul Social Român, cu o anex\
cuprinzând noile Constitu]ii europene, Editura
Cultura Na]ional\, [Bucure[ti], [1923], p. 61). 

G. Grigorovici f\cea un tablou al iliberalismului,
cum i-am spune ast\zi, cu compara]ii care ne-ar
putea revolta, pentru c\ am fi tenta]i s\ spunem
c\ Jandarmeria era esen]ial\, mai ales în Ardeal
[i Basarabia, unde exista un poten]ial iredentist
maghiar [i rus/sovietic, iar de momentul conflictelor

armate ne desp\r]eau practic doar doi-trei ani.
Evident, ostilitatea elitei maghiare din Ardeal fa]\
de mi[carea unionist\, care s-a tradus [i prin
incidente armate, soldate cu masacrarea unor
români, r\zboiul purtat în 1919 cu Ungaria Republicii
Sfaturilor, o copie sovietic\, mi[carea radical\ de
nuan]\ comunist\ [i anarho-socialist\ (v. atentatul
de la Senat din 1920), tentativele sovietice de
subversiune îndreptate contra statului român,
toate acestea au fost motive legitime de îngrijorare
[i care au putut justifica ac]iuni în for]\, de
centralizare administrativ\ pregnant\, precum
[i adoptarea unor m\suri excep]ionale (stare de
asediu, cenzur\ intensificat\ etc.). Problema în
cazul românesc a fost atât permanentizarea acestor
ac]iuni zise preventive de combatere a subversiunii
(inclusiv cenzura de multe ori nejustificat\ a presei),
cât [i sfidarea voin]ei cet\]enilor, indiferent de
etnie, ras\ [i confesiune. Inclusiv majoritatea
româneasc\ a fost o victim\, prin faptul c\ alegerile
parlamentare – la care femeile (în r\sp\r cu ideile
transilvane ale lui 1918) oricum nu puteau vota –
au ajuns s\ confirme aproape întotdeauna partidul
la putere (sau coali]ia guvernamental\) ce organiza
scrutinul prin m\suri de for]\, aplicate în principal
de c\tre Ministerul de Interne, deloc echidistant
politic. Teama de destr\mare a ]\rii [i de regionalism
exagerat a ajuns s\ fie un pretext pentru m\suri
excesive, centralizatoare, sufocante pentru ideea
îns\[i de stat de drept. 
Câteva concluzii 

Concluzia principal\ este c\, în anii 1920,
îndeosebi Partidul Na]ional Liberal [i br\tienismul
s-au îndep\rtat de politicile [i practicile liberalismului
clasic [i c\ au instituit nu doar un regim parlamentar
imperfect, ci [i un sistem politic cu înclina]ii spre
autoritarism. A[a cum demonstreaz\ Ioan Stanomir,
ideile politice [i conduita moral\ a lui Iuliu Maniu
– liderul Partidului Na]ional din Transilvania [i
mai apoi al Partidului Na]ional }\r\nesc, unul
dintre cei care au contribuit la formulele de tip
wilsonian care se reg\seau în Rezolu]ia de la 1
decembrie 1918 – ar fi putut fi o alternativ\ benefic\
pentru România. 

România Mare s-a pr\bu[it în iunie–septembrie
1940 îndeosebi din cauza izol\rii sale externe [i
a agresiunii puterilor totalitare [i revizioniste, dar
în fapt capacitatea de rezisten]\ a tân\rului stat
fusese torpilat\ din interior (anii 1938-1940 seam\n\
cu un soi de nedeclarat r\zboi civil, poten]at
îndeosebi de conflictul dintre carlism [i legionari).
A[a cum subliniaz\ [i autorul, ]ara a fost subminat\
dup\ 1918 prin neglijarea libert\]ilor interne, prin
compromiterea alegerilor, toleran]\ fa]\ de dreapta
radical\ (legionar\, cuzist\), corup]ie [i men]inerea
în ignoran]\ civico-politic\ a cet\]enilor. Societatea
a fost neglijat\, consim]\mântul celor guverna]i
a fost dispre]uit, în timp ce statul (centrul politic)
a fost pus întotdeauna pe primul plan. Marginalizarea
interbelic\ a figurilor luminoase de la Alba Iulia
este des\vâr[it\ într-un mod funest sub regimul
comunist: Iuliu Maniu [i Iuliu Hossu – episcopul
greco-catolic, „simbol al românimii transilv\nene“
la 1918 (p. 34) – mor în deten]ie, la fel ca [i al]i
militan]i pentru Unire. 
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1 decembrie 1918 [i ocazia pierdut\ 
a României 

interbelice Ioan Stanomir, 
La Centenar.
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României Mari,
Editura Humanitas,
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 Prezentare [i adnot\ri:
Lucian Vasiliu

Stimate tovar\[e {tefanache,
9 mai 1965

Telegrama mea poate v-a surprins – m\ adresez în acela[i timp [i
tov. Sturzu –  acum v\ dau [i explica]iile necesare:

1. Verificând informa]iile, m-am convins c\ notele scrise în (revistele
– n.n.) Tomis [i Familia nu apar]in lui N. Balot\, ci compar[ilor s\i: C.
Regman [i Radu Enescu. Deci, a[ fi comis o nedreptate [i, mai ales, o polemic\
ce nu intr\ în stilul meu. În acela[i timp, [i dv. a]i fi fost indu[i în eroare,
de bun\ credin]\ fiind cu to]ii mai ales sub imperiul momentului.

2. Întrucât, peste tot, la „anti-c\linescieni”, ba chiar la foruri, s-a
acreditat ideea c\ toate notele ce apar în Cronica sunt scrise de mine
(bineîn]eles, cu adres\ Cotru[, Balot\, anti-c. etc...) [i cum acest lucru nu
este deloc adev\rat – dv. o [ti]i prea bine – nu vreau s\ alimentez în nici
un fel acest zvon necontrolat [i r\uvoitor. Nu am scris, nu scriu [i nu voi
scrie niciodat\ note nesemnate. Nici la Cronica, nici în alt\ parte.
Opiniile mele – bune-rele – nu se ascund în anonimat. Am purtat, statistic
vorbind, cele mai multe polemici din ultimii doi-trei ani (cu Crohm\lniceanu,
Perpessic\, anti-c\linescieni etc.). Toate au fost semnate. Nu fug de r\spunderile
mele. Timorat nu am fost niciodat\.

Dar este un alt aspect asupra c\ruia trebuie s\ insist cu regret, ca
prieten al Cronicii, al dv., ca  „ie[ean”, în sfâr[it. În redac]ia dv. nu exist\
nicio unitate. Ba, mai mult, sunt dou\ „linii” contrare, care se ciocnesc [i
se „lucreaz\”, dintr-o parte, cu metode care nu exclud intriga, dela]iunea
[i chiar calomnia direct\. Iat\ faptele: cineva de la dv. transmite cu regularitate,
undeva, într-o anume redac]ie de ziar central, tot ce discuta]i, ce gândi]i,
ce note vre]i s\ publica]i etc. Aceea[i persoan\ – a c\rui nume îl trecem
sub t\cere – a afirmat c\ eu am scris toate notele dv. polemice. În baza acestei
„informa]ii”, eu am fost [i sunt mereu acuzat în [edin]e c\ „înveninez”
atmosfera literar\. Este a treia oar\ când un „amic” al meu, în [edin]e de
conducere de Uniune, ridic\ aceast\ acuza]ie, nedreapt\. Nu mai
departe, cu prilejul discu]iilor pe marginea referatului despre critic\, Iva[cu*
a f\cut un raport bun. Ei bine, to]i anti-c\linescienii l-au atacat [i fiind în
minoritate s-a decis ca o nou\ comisie compus\ din Al. Oprea, D.
H\ulic\, I. Olteanu [i Iva[cu s\ redacteze  raportul final. Acest text nu-mi
va fi [i nu va fi amical pentru „c\linescieni”. Au fost discu]ii violente. Dar
dac\ un grup precis ac]ioneaz\ organizat, to]i de]inând pozi]ii de conducere,
iar cealalt\ parte este net în minoritate numeric\, sau pur [i simplu nu vine
sau nu este invitat\ la [edin]\, atunci este evident c\ „les absents (Manolescu,
eu, Simion** etc.) aux trois jours plus tard”. În acest context, a ataca în
continuare, acum – o lun\-dou\ – pe „ardeleni”, înseamn\ a-i alia cu principalii
ini]iatori ai campaniei. Nu este tactic, a[ zice, a se face acum, acest lucru.
Iar dac\ dumneavoastr\ aprecia]i c\ Balot\, Cotru[ (c\ci despre ace[tia
vorbesc, fiind totu[i de alt\ calitate decât Regman etc.) trebuie totu[i critica]i,
sugestia mea ar fi ca acest lucru s\ se fac\ sub isc\litur\, pentru a nu se mai
alimenta un echivoc mult prea speculat. Eu însumi m\ voi ocupa de D-
lor, dar atunci când apreciez eu, sub isc\litur\. Nici Napoleon nu
învingea pe adversarii numeroaselor sale coali]ii ostile grupat, ci separat.
În iunie, pe la începutul lunii, voi veni la Ia[i [i atunci ne vom l\muri [i
noi pe larg.

Salut\ri amicale,
Adrian Marino

P.S. Ce s-a întâmplat cu nota despre dic]ionarul american? Dac\ e
prea „tare”, v\ rog îndulci]i-o. Merit\. {i neap\rat cu ini]iale.

*
*                   *

Drag\ tovar\[e {tefanache,
5 septembrie 1966

M\ gr\besc s\ v\ r\spund cu toat\ sinceritatea. Pân\ acum, trec peste
alte am\nunte, revista Cronica nu mi-a f\cut numai un afront, ci dou\. {i
anume:

1. Mi s-a refuzat, sub motiv c\ „nu vor zeii”, un r\spuns cuvenit lui
D. Cesereanu, în jurul criticii totale, un subiect de altfel de în]eles
general, dezb\tut pe larg în pres\. Este faptul care m-a surprins cel mai
mult, acela de a fi sacrificat unui obscur oarecare. Cine crede, din
redac]ia dv., c\ a menajat o „persoan\ influent\” gre[e[te fundamental.
Acest D.C., abia are o jum\tate de norm\ la Tribuna, unde, pentru a se
men]ine, face absolut orice. A [i dovedit-o: a scris (mi s-a documentat aici),
pân\ [i o poezie împotriva... tat\lui s\u, preot, sau a[a ceva. {i apoi, trecând
peste anecdote, are mai multe leg\turi acest ins cu Ia[ul, cu Cronica dv.,
în bloc, [i în parte? Crede]i-m\, numai simpla compara]ie este jignitoare.
A face alian]\ cu Tribuna nu este o tactic\. De altfel, v-a [i atacat, în epilogul
acestei afaceri. Revista n-are prestigiu. Pierde]i alia]i siguri, pentru „axe”
ipotetice, fragile, lipsite de orice prestigiu. C\ci dv., care urm\ri]i presa, v\ rog ar\ta]i-
mi unde este elogiat\ Tribuna? Este cea mai proast\ foaie s\pt\mânal\
din ]ar\. Indiferent de aceast\ întâmplare, combina]ia cu Tribuna (dac\

exist\ pe undeva), nu duce nici la beneficii, nici la prestigiu. V\ ve]i convinge
tot mai mult de acest lucru.

2. F\r\ a face nici un fel de anchet\, m-a surprins în al doilea rând
acea dezavuare, lipsit\ de orice ra]iune etic\, din Cronica. S\ zicem
(cum mi s-a ar\tat) c\ Ia[ul literar trebuia „pi[cat”, c\ D. Costea nu este
bine v\zut de unii, c\ a „exagerat”, cum este foarte posibil, etc. Putea
s\ se g\seasc\ un alt prilej de a i se riposta. Faptul c\ s-a ales acest prilej,
dovede[te c\, în realitate, eu eram cel vizat. Nu am nici un fel de complexe
[i, în definitiv, pot în]elege la rigoare multe, chiar [i „cinismele”, uneori
inevitabile, de care aminti]i. Dar, pe plan moral, dac\ mai exist\ o
minim\ etic\ publicistic\ ([i ea trebuie totu[i s\ existe!), nu are nici o scuz\
faptul de a insulta [i ataca un om care v\ este prieten, colaborator, etc. [i
care, am\nunt esen]ial, nu v-a f\cut niciun deserviciu, niciodat\, a[
spune dimpotriv\. Trec peste toate detaliile de ordin colegial, ie[ean,
sentimental, [i chiar moral, [i ap\s numai asupra unui singur aspect: al
reciprocit\]ii. Eu v\ fac servicii [i dv. m\ ataca]i din senin, nemotivat. Acestea
sunt faptele, lucid prezentate.

Pe de alt\ parte ]in s\ v\ precizez, cum am scris [i lui N. Barbu, c\
nu sunt sup\rat pe niciunul din cei trei adjunc]i ai revistei. {tiu precis c\
nimeni dintre dumneavoastr\ n-a ini]iat acest atac. Sugestia a venit din
alt\ parte. De aceea, v\ rog s\ comunica]i scrisoarea mea întregii conduceri
a revistei. Cine este cel „mai mare” va ar\ta posteritatea, dac\ va avea
timp s\ se ocupe de mine, sau de unii belferi, sau monografi[ti ie[eni. În
aceste competi]ii puerile, sincer de tot, n-am dispozi]ie s\ intru. Deci, v\
rog s\ comunica]i [i acest am\nunt, c\ cedez pe loc, sub proprie
isc\litur\ titlurile conferite, cu generozitate, de D. Costea, absolut cui dore[te.
{i irevocabil. Dac\ vre]i, dau o desmin]ire [i în pres\...

Astfel stând lucrurile, pe Cronica, reprezentat\ prin conducerea sa
tân\r\, onest\ [i bine inten]ionat\, nu sunt sup\rat. Cineva a primit o
dispozi]ie [i a f\cut o not\. Ea m-a [i amuzat, într-un fel. Dar în cazul D.
Cesereanu cer, dac\ se poate spune astfel, o satisfac]ie. Dv trebuie s\ ar\ta]i
c\ între mine [i el exist\ o anume preferin]\. Rog deci s\ mi se publice
articolul de r\spuns destinat acestui domn, chiar dac\ în Gazeta a ap\rut
o mic\ noti]\. Articolul meu era dezvoltat [i documentat.

Cât prive[te invita]ia de a continua colaborarea, v\ r\spund c\ o
voi face imediat ce sunt eliberat de ocupa]iile mele imediate, în spe]\
corectura a 2-a la Opere Macedonski (I [i II), cu care m\ ocup în clipa de
fa]\, [i punerea la punct a monografiei Opera lui A.M., care va apare, spre
dezolarea unor... ie[eni, la prim\var\. Voi colabora, ca s\ m\ exprim astfel,
în m\sura posibilit\]ilor, din simpl\ solidaritate ie[ean\. Revistele apar
peste tot. N. Manolescu mai scoate una, la Ploie[ti, [i m\ invit\ st\ruitor
s\ colaborez; posibilit\]i exist\ peste tot, înc\ odat\ spus. Cronica însemna
totu[i pentru mine altceva. Dar, când m\ v\d, nu... redus la propor]ii, ci
preferat unui obscur pigmeu de pres\, crede]i-m\, o anume descurajare
[i mizantropie m\ p\trunde. Nu scria G. C\linescu, în Ia[i, „Cronica
mizantropului”?

Salut\ri amicale, dv. [i celor doi adjunc]i,
Adrian Marino

________________________________
* Criticul [i istoricul literar George Iva[cu (n. iunie 1911, jud. Gala]i

– d. iunie 1988, Bucure[ti), coleg de facultate, la Ia[i, în anii 1930 cu Adrian
Marino, Mircea C. Carp, Eugen Co[eriu, Alexandru Piru...

** Nicolae Manolescu, Eugen Simion.

Epistole inedite: 
Adrian Marino 
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c\tre Corneliu {tefanache
((nn.. 2233 aauugguusstt 11993333,, PPaanncciiuu,, VVrraanncceeaa –– dd.. 1122 iiaannuuaarriiee

22000099,, IIaa[[ii)) inedit



c ultura teologic\ cre[tin\ ajunge,
uneori, s\ fie perceput\ cum grano
salis de c\tre laicat, fiind omis faptul

c\ Biserica îi cuprinde, în egal\ m\sur\, [i pe
cei neprimi]i în cinurile monahice[ti [i în treptele
clericale. Mirenii sunt majoritari în corpus
Christi. Unii dintre ace[tia [i-au sfin]it via]a, ca
eminentul c\rturar Nicolae Cabasila din Tesalonic,
autor, în a doua jum\tate a secolului al XIV-lea,
al celei mai dense compila]ii bizantine care
abordeaz\ Tâlcuirea dumnezeie[tii liturghii1.
Aceast\ realitate, nemediatizat\, este dificil
de acceptat. Identitatea ecleziologic\, adic\
apartenen]a la comunitatea care îl recunoa[te
drept st\pân legitim [i incontestabil pe Iisus
Hristos, constituie, de dou\ milenii, unul dintre
factorii esen]iali în crea]ia valorilor. Învierea,
isihasmul, chemarea la apostolat, poc\in]a,
iertarea, ispitirea ca tr\ire hristic\, suferin]a ca
prefigurare a întâlnirii cu Mângâietorul, prezen]a
Duhului Adev\rului sunt doar câteva dintre
zidurile acestei cet\]i. Biserica a venit în
întâmpinarea nevoii imediate a omului dezn\d\jduit,
tulburat c\ e trimis pe câmpul de lupt\ împotriva
propriei convingeri, chinuit de eventuala inutilitate
a muncii desf\[urate în beneficiul altcuiva,
stigmatizat de absen]a compasiunii pentru
gre[eal\, obsedat de sentimentul c\ tr\ie[te
ca un orfan, atât în familie, cât [i printre str\ini.

Aceast\ viziune a domolit, pe urmele
filosofiei stoice, instinctul de proprietate. Mai
mult, a îndemnat la renun]area la orice inten]ie
de a dispune, dup\ bunul plac, de propria
fiin]\. Pe urmele Vechiului Testament, existen]a
a devenit un r\spuns cinstit pentru darul oferit
de Creator: „Domnul Dumnezeu Mi-a dat Mie
limb\ de ucenic, ca s\ [tiu s\ gr\iesc celor
dezn\d\jdui]i. În fiecare diminea]\ El de[teapt\,
treze[te urechea Mea, ca s\ ascult ca un ucenic./
Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, dar
Eu nu M-am împotrivit [i nici nu M-am dat înapoi“
(Is 50, 4-5)2. Isaia, profetul considerat, prin
excelen]\, evanghelistul avant la lettre, adun\
[i alte exemple din aceea[i categorie. Încredin]area

vie]ii personale în mâinile Vie]ii înse[i este
un act sfin]itor. Sluga, în sens primar, este
confidentul st\pânului, delegatul acestuia, [i
care se distinge prin promptitudinea de a ajuta.

Slujitorul consecvent se deosebe[te de restul
arga]ilor, primind consacrare. Cheltuirea energiei
pentru ceilal]i, ca modalitate de sacrificiu deliberat,
îl a[az\ deasupra tuturor, pentru c\ îi seam\n\
lui Hristos însu[i, respectându-i îndemnul
(vezi Noul Testament de la B\lgrad, f. 30r/ 16):
„Carele e mai mare întru voi s\ fie voao slug\“3.
Oricâte piedici s-ar ivi, cel statornic în op]iune
va fi recompensat înc\ din veacul acesta.

Condi]ia sine qua non este ascultarea,
adic\ respectarea, dup\ caz, a autorit\]ii suverane
sau a celor ner\pu[i de cumpene [i care au
îmbr\]i[at, neezitând, voia Celui mare. Se va
dumeri [i Harap-Alb c\ trebuie s\ urmeze cu
fidelitate pove]ele c\l\uzelor: „– De unde dai,
milostivul Dumnezeu s\-]i deie, zise baba, [i
mult s\ te înzileasc\, luminate cr\i[or, c\ mare
norocire te a[teapt\. Pu]in mai este, [i ai s\
ajungi împ\rat, care n-a mai stat altul pe fa]a
p\mântului a[a de iubit, de sl\vit [i de puternic.
Acum, luminate cr\i[or, ca s\ vezi cât poate
s\-]i ajute milostenia, st\i lini[tit, uit\-te drept
în ochii mei [i ascult\ cu luare aminte ce ]i-
oiu spune: du-te la tat\-t\u [i cere s\-]i deie calul,
armele [i hainele cu care a fost el mire, [i atunci
ai s\ te po]i duce, unde n-au putut merge
fra]ii t\i; pentru c\ ]ie a fost scris de sus s\-]i fie
dat\ aceast\ cinste“4. Candidatul fusese recrutat
pentru instruire f\r\ [tiin]a lui. Noviciatul
r\mâne condi]ia fireasc\ a omului, nealterat\
chiar [i dup\ plecarea din Eden. Teofania, moment
premerg\tor reîntâlnirii cu Tat\l ceresc, se
petrece datorit\ unor binevoitori emisari,
care îi arat\ c\, stând la dispozi]ia st\pânului,
va dobândi statutul regal. E de re]inut, în planul
ontologiei, faptul c\ fiecare persoan\ r\spunde
pentru ea îns\[i, dac\ intr\ în rela]ie de complicitate
cu demonul, ca Adam [i Eva, sau dac\ î[i ofer\
toat\ fiin]a unicului Creator, asemenea Robului
din profe]ia lui Isaia de mai sus. Diavolul e orfan
în absen]a gazdei c\reia s\-i propun\ încheierea
unei afaceri. El insinueaz\ c\ va isp\[i relelor
pe care le va înf\ptui, dar numai cu acordul
vreunui colaborator. Îl avertizase Spânul, la

încheierea leg\mântului, în spiritul epistolelor
pauline5, c\ numai trecând printr-un botez al
arderii, atât pe dinafar\, cât [i pe din\untru, va
fi cur\]it de p\cate [i, în consecin]\, se va
ar\ta în fiin]a lui real\: „Dac\ vrei s\ mai vezi
soarele cu ochii [i s\ mai calci pe iarb\ verde,
atunci jur\-mi-te pe ascu]i[ul palo[ului t\u c\
mi-i da ascultare [i supunere întru toate,
chiar [i-n foc de ]i-a[ zice s\ te arunci. {i de
azi înainte, eu s\ fiu în locul t\u nepotul împ\ratului,
despre care mi-ai vorbit, iar\ tu, sluga mea; [i
atâta vreme s\ ai a m\ sluji, p\n\ când îi muri
[i iar îi înviè“6.  Adev\rata libertate e încuviin]area
de a tr\i prin altcineva, chiar dac\ respectivul
partener de sfin]ire îl def\imeaz\. Via]a nu-i
apar]ine celui care tr\ie[te, ci celui care a d\ruit-o.
{i, în situa]ia lui Harap-Alb, garantul este Spânul.
P\rin]ii sunt, în aceast\ ecua]ie, mijlocitori ai
f\g\duin]ei divine de a trimite o alinare. În unele
situa]ii, mentorul – viclean [i totu[i folositor –
d\sc\le[te cu vehemen]\, sub pretextul b\t\ii
rupte din rai. Doar omul îmbog\]it de atâta
pacoste [tie.

Creang\ particip\ la discursul Bisericii
R\s\ritene despre împlinirea voii Celui mare. În
acest raport, st\pânul îl ]ine în via]\ pe servul

s\u, care, în schimb, î[i ofer\ necondi]ionat
serviciile. Dac\ va înc\lca diciplina [i nu va cere
iertare, slujitorul se autocondamn\ la exilare. S\
re]inem, deocamdat\, c\ filantropul – cel care
iube[te [i, în consecin]\, face un cadou unic,
respectiv dreptul de a tr\i – nu profereaz\ vreo
maledic]ie, ci anun]\ dimensiunea gre[elii. Situarea
sub inciden]a p\catului atrage dup\ sine blestemul,
pentru c\, dep\[ind grani]ele, de]in\torul pozi]iei
minore p\trunde ca un invadator pe t\râmul în
care proprietarul nu-l invitase. Expulzarea
este, în genere, confundat\ cu o m\sur\ discre]ionar\,
îns\ ea constituie r\spunsul ostil al Împ\r\]iei.
Cel tr\dat nu va r\mâne indiferent la o posibil\
rug\minte a f\pta[ului de a reveni la statutul
precedent, înnoind, printr-o promisiune, leg\mântul
de loialitate. În r\bdarea lui, de un leat cu ve[nicia,
Creatorul îl va a[tepta pe r\t\citor s\-[i întoarc\
fa]a [i s\-i z\reasc\ m\car umbra. Acea p\rere
de r\u, veritabil\ poc\in]\ din întrebarea „Adame,
unde e[ti?“ (Fc 3, 9) – prim strig\t în pustie, provocat
de copiii necop]i, care, privindu-se unul în cel\lalt,
nemaioglindindu-se în Tat\l ceresc, s-au v\zut
p\rin]i înainte de vreme – marcheaz\ desprinderea
cuplului edenic de binef\c\torul lor. Or, îndep\rtarea
e totuna cu moartea. Dan Horia Mazilu a semnalat
acest aspect, dar abia de la fratricidul comis de
Cain. Uciga[ul [i-a atras sanc]iunea de a nu-[i
g\si lini[tea în p\mântul care, pân\ la ie[irea din
Eden, se jertfise în cinstea lui Adam, îngrijitorul
de drept al gr\dinii, oferindu-i roadele7.

d ar separarea de Dumnezeu
determinase deja câteva rupturi:
de pild\, cea între sexe sau cea

între om [i ]\râna din care fusese pl\m\dit, care,

pentru a da hran\, îi solicita lucr\torului s\
depun\ efort. Ogorul ad\poste[te, sub brazd\,
„spini [i p\l\mid\“ (Fc 3, 18). Ie[irea din placent\
a impus c\utarea neobosit\ a unui culcu[. Sfin]ii
P\rin]i au asociat p\catul originar cu neascultarea,
cu înc\lcarea poruncii vitale [i cu îmbr\]i[area
tranzac]iei sugerate de diavol, care „s-a folosit
de mult\ [iretenie, ca s\ lipseasc\ pe om de
bun\voin]a lui Dumnezeu, s\-l fac\ s\ fie
nerecunosc\tor, s\-i ia atâtea bun\t\]i atât de
mari date lui de iubirea de oameni a lui Dumnezeu“8.
În ciuda patimilor [i a lipsei de prevedere în
alegerea tovar\[ilor de drum, omul este
înso]it în continuare de p\rintele lui, care, nu
rareori, îi aminte[te de vremea când vorbeau
f\r\ opreli[ti. Un acord bilateral st\ la baza
romanului Învoiala de George B\l\i]\, pornind
de la Povestea lui Stan P\]itul. Demonul nu
dispune de nimeni f\r\ consim]\mânt, de[i,
avertizeaz\ apostolul Petru, e inevitabil ca b\rbatul
[i femeia s\ se fereasc\ de furia vr\jma[ului:
„Fi]i treji, priveghea]i. Potrivnicul vostru, diavolul,
umbl\, r\cnind ca un leu, c\utând pe cine s\
înghit\“ (1 Ptr 5, 8). De[i h\r]uit – îmboldit spre
abaterea de le interesele lui adev\rate – omul
nu cade prad\ sigur\ din pricina unei rela]ii de
putere. Numai frica ira]ional\ îl a[az\ pe o treapt\
sublim\ pe ispititor. Totu[i, pr\d\torul se poart\
imprevizibil, [i, când se folose[te de chipul uman,
a]â]\ trufia adversarului, care, satisf\cut de
m\guliri, se rupe de tutela protectorului legitim.
Or, leg\tura vital\ se sus]ine într-un un principiu
care poate fi formulat [i astfel: omul este autocefal,
dar nu de capul lui.

d ac\ asum\ dreg\toria d\ruit\,
slujitorul ia în primire rolul de
mesager al unei autorit\]i inaccesibile

pentru profani. Diavolul î[i negociaz\ impecabil
serviabilitatea, vrând s\-l uzurpe pe demnitarul
legitim. Se arat\ mereu slugarnic, s\rind cel
dintâi s\ urmeze sfatul hristic, care avertiza
c\ mâna de lucru dibace lipse[te: „Seceri[ul e
mult, dar lucr\torii sunt pu]ini.// Ruga]i, deci,
pe Domnul seceri[ului, ca s\ scoat\ lucr\tori
la seceri[ul S\u.“ (Mt 9, 37-38). Omul percepe
lucrul pentru hr\nire ca pe o sanc]iune, ca pe
un stigmat al izgonirii9. Poate [i de aceea se
bucur\ de vreun eventual arenda[, dispus s\ dea
randament [i s\ nu se plâng\. Concesionarea
este, în realitate, o cedare definitiv\, resim]it\
ca pe un furt. Ie[ind din s\lb\ticie [i l\sându-se
aparent în mâna patronului, spre domesticire,
diavolul bate la poarta vreunui nevoia[, a[teptând,
precum copilandrul Chiric\, s\ intre în ograda
becherului Ipate: „Ia, sunt [i eu un b\iet s\rman,
din toat\ lumea, f\r\ tat\ [i f\r\ mam\, [i
vreu s\ întru la st\pân“10. Împeli]atul recurge
la argumentul sentimental, trezindu-i gospodarului
amintiri personale, pentru c\ [i el – nemernic
(i.e. venetic) – se descurcase prin for]e proprii,
„slujind cu credin]\ ba la unul, ba la altul“11.
Chiric\ se d\ argat [i, rigorist în gestionarea
leg\mântului, face rost de pr\zi pentru a[a-zisul
lui superior, care, dup\ fiecare reu[it\ economic\,
se consider\ demn de agoniseal\, de vreme
ce, poseda, „avere bunicic\“ [i „nu mai sta locului,
cum nu st\ apa pe pietre, [i mai nu-l prindea
somnul de harnic ce era“12. Numai c\, învoiala,
în sensurile preluate, conform Dic]ionarului
limbii române (DLR), de la verbul reflexiv „a
se învoi“, cuprinde multiple nuan]e de reciprocitate.
Angajarea, însu[irea unei obliga]ii, colaborarea
fertil\, buna vecin\tate, tolerarea [i compromisul
se subsumeaz\ contractelor cu ierarhii instabile13.
Prin impostur\, izbute[te diavolul în mereu
sâcâitorul lui asalt. Cine z\bove[te s\-l asculte
se p\c\le[te c\ aude glasul dumnezeiesc. Despre
p\cat perceput ca pe o conven]ie juridic\, în care
via]a este un contract fixat între un st\pân [i un
slujitor citim, în DLR, asocierea cu o „c\lcare
(grav\) a unei legi sau a unei porunci biserice[ti,
abatere (grav\) de la preceptele morale, de la
ceea ce este bun sau drept, fapt\ vinovat\,
gre[eal\“14. Prin chemare se mijlocesc [i seduc]ia,
[i izb\virea. Discern\mântul e providen]ial în
acest sens. St\pân e cel care nu-[i prinde via]a
într-o tocmeal\.

Succesiunea la tron, chestiune recurent\
în basme, declan[eaz\ ac]iunea în Povestea lui
Harap-Alb. Cu trei b\ie]i deja încerca]i,
Craiul n-ar fi avut de ce s\ se îngrijeasc\. L-ar
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fi  ajutat ne[ov\ind pe fratele mai mare,
Verde-împ\rat, c\ruia i se n\scuser\ trei fiice.
În culturile tradi]ionale, fundamentate pe vin\
[i pe ru[ine, ivirea unui copil nu reprezint\
neap\rat o binecuvântare. Bastarzii primesc
statutul de „postumi“, adic\ li se identific\
ta]i „disp\ru]i“ pe durata sarcinii. Iar fetele sunt
întâmpinate cu rezerve, fiind asociate disfunc]iilor
de ordin material. Matrimoniul diminueaz\
patrimoniul. Naratorul lui Creang\ insinueaz\
alte dezechilibre. Pe de o parte, feciorii Craiului
sunt cu ca[ la gur\. Îi revine tat\lui sarcina de
a-i preg\ti pentru guvernare. Pare c\ monarhul
neglijase pân\ atunci chestiunea, considerând-
o, pe baza num\rului relativ bun de candida]i,
fie rezolvat\ de la sine, fie împov\r\toare. Numai
c\, pe de alt\ parte, era aproape sigur ca,
odat\ încheiat\ verificarea, efectuat\ dup\
propria gril\ de validare, Craiul s\ se fi desp\r]it
de cel mai îndrept\]it s\-i continue dinastia.
Consacrarea competitorului (osebirea, chiar
sfin]irea) în postura privilegiat\ însemna
îmbr\]i[area negocierii lose – win („eu pierd –
el câ[tig\“). Urmând a fi uns în alt regat, cel ales
î[i periclita ]inutul natal. Plecând, candidatul
c\ruia i se recunoscuser\ meritele î[i l\sa ]ara
de izbeli[te.

Suntem departe de aspira]ia Evei în
abilit\]ile primului ei b\ie]el de a mântui familia
izgonit\ din Rai de leg\mântul încheiat cu
diavolul: „Dup\ aceea a cunoscut Adam pe Eva,
femeia sa, [i ea, z\mislind, a n\scut pe Cain [i
a zis: «Am dobândit om de la Dumnezeu»“
(Fc 4, 1). Pruncii împov\reaz\, adunând temeri
privitoare la instabilitatea vie]ii. La acestea se
adaug\ faptul c\ aspirantul va deprinde rostul
fiec\ruia în lume [i c\, la urm\ de tot, î[i va
afla menirea, potrivit blestemului r\sturnat
rostit de bab\: „Fecior de craiu, vedè-te-a[
împ\rat!“15. Prin el se valideaz\ o rânduial\
veterotestamentar\, potrivit c\reia nu neap\rat
cel întâi n\scut va lua mo[tenirea. S\ ne amintim
c\, dup\ asasinarea lui Abel din invidie, Cain
este exilat, iar linia adamic\ se continu\ cu
Set, al treilea prunc al familiei. De[i Avram l-a
avut întâi pe Isamel, urma[ul lui, în linia
israelian\, a fost Isaac. Isav [i-a pierdut dreptul
în favoarea fratelui geam\n mai mic, Iacov.
Ruben, primul vl\star din Iacov, a fost îndep\rtat
din ordinea de prec\dere. Nici Solomon nu
este primul fiu al regelui David.

Eugenia a devenit o valoare în Imperiul
Bizantin abia dup\ ce unele clanuri, care dispuneau
de aur, au mituit ierarhia statului [i, treptat,
asigurându-[i titlurile, au acaparat [i func]iile,
transmi]ându-le ereditar. 
______________
1 O edi]ie recent\ este Tâlcuirea dumnezeie[tii liturghii,
trad. din lb. greac\ de Ene Brani[te, vol. publicat cu
binecuvântarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
B.O.R., Bucure[ti, EIBMBOR, 2011.
2 Folosesc Biblia sau Sfânta Scriptur\, tip\rit\ cu
binecuvântarea Prea Fericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului
Sinod, Bucure[ti, EIBMBOR, Bucure[ti, 2015. De asemenea,
recurg la abrevierile specifice revistei „Studii teologice“.
3 Vezi Dic]ionarul limbii române (în continuare DLR),
tomul 14, Sclad\–Sponghios, Academia Român\, Institutul
de Lingvistic\ „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, Bucure[ti,
Editura Academiei Române, Bucure[ti, 2010, p. 1083.
Vom preciza, la fiecare citare, numai tomul [i paginile
aferente.
4 Povestea lui Harap-Alb, în vol. Ion Creang\, Opere,
Edi]ie critic\, note [i variante, glosar de Iorgu Iordan [i
Elisabeta Brâncu[, edi]ie rev\zut\ [i ad\ugit\ de Grigore
Brâncu[, tabel cronologic de Constantin Parascan, Prefa]\
de Eugen Simion, Academia Român\, Funda]ia Na]ional\
pentru {tiin]\ [i Art\ (FNSA), Bucure[ti, 2014, p. 87. Toate
citatele sunt reproduse dup\ aceast\ edi]ie.
5 Vezi Flp 2, 8-9 [i Ef 6, 12.
6 Povestea lui Harap-Alb, p. 96.
7 Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Ia[i, Editura
Polirom, 2001, pp. 32-33.
8 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Scrieri. Partea întâi. „Omilii
la Facere“ (I), carte tip\rit\ cu binecuvântarea Prea
Fericitului P\rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Traducere, introducere, indici [i note de pr.
D. Fecioru, Bucure[ti, EIBMBOR, Colec]ia PSB, vol. 21,
1987, p. 177.
9 Dan Horia Mazilu, op. cit., pp. 28-31.
10 Povestea lui Stan P\]itul, p. 64.
11 Ibidem, p. 59. 
12 Ibidem.
13 DLR, tomul 6, F–I/Î, pp. 875-876.
14 DLR, tomul 11, P–Pogribanie, p. 216.
15 Ibidem, p. 86.

eseu



d eci. La [ase sânt deja în fa]a palatului
[i încep s\ a[tept. Un abur u[or de
cea]\ adie r\sfirându-se printre

crengile arborilor potopi]i de floare. Închid [i
deschid ochii, tr\gând aerul adânc în piept. Nu,
nu e r\u s\ tr\ie[ti pe lumea asta când ai
inima u[oar\. În timp ce ascul]i p\s\relele ce se
zbenguie în copaci, sim]i cum inima ]i se umple
de reci [i calzi, nespus de calzi, fiori de bucurie.
Scâr]a, scâr]a, scâr]! Iat\, o p\s\ruic\ mic\-
mititic\ ciripe[te pe creanga unui pom ca [i cum
ar ciupi dintr-o vioar\. Î]i ciule[ti urechile, ascul]i.
Cu aten]ie [i deodat\ sim]i cum ochii ]i se potopesc
de lacrimi. Pleoapele se zbat, tresar, î]i ridici
ochii umezi pe care str\lucesc bobi]ele de lacrimi
precum pe iarb\ bobi]ele de rou\ [i str\nu]i, o
dat\, de dou\, de nou\ ori. Asta din pricina aerului
proasp\t, dar [i-a mahmurelii. Da, mahmureala
înc\ mai persist\. Sco]i din buzunar sticlu]a
dosit\ foarte bine, tragi o du[c\, mai tragi una
[i, pfu, str\nu]i din nou, împr\[tiind un p\ienjeni[
de stropi infimi în aer [i te ui]i spre soarele ce-[i
r\sfir\ fascicole sub]iri, sub]iri de raze printre
crengile pomilor abia-nflori]i… Dar iat\ se aude
[i cântecul celei mai singuratice p\s\ri: cucul.
Cuc-cuc, cuc. Cânt [i eu odat\ cu aceast\ pas\re
ascuns\ pe aleile înflorite ale parcului preziden]ial:
cuc, cuc, cuc! {i scâr]a, scâr]a, scâr]! {i apoi,
deodat\, în palmierii imperiali alinia]i de-a lungul
aleii începe brusc o agita]ie de nedescris! Cucul,
cucul singuratic a reu[it s\ trezeasc\ din
somn cârdurile g\l\gioase de papagali aciua]i
prin palmieri, care încep s\ se certe între ei,
cârîind fraze sibilinice în toate limbile p\mântului
[i stârnind în fa]a palatului o g\l\gie de nedescris!
Dup\ care, zvâc! o pornesc în zbor în cârduri
colorate învârtindu-se deasupra parcului
preziden]ial. Ai vrea s\ deschizi bra]ele [i s\
zbori odat\ cu ei, dar gravita]ia, gravita]ia
asta blestemat\ te pripone[te de p\mânt. Duc\-se
pe pustii, vom sc\pa noi [i de constanta psi [i
gravita]ie odat\, le vom împr\[tia cu m\turoiul,

pân\ se vor ascunde într-un alt loc din univers.
Atunci vom fi liberi, liberi cu adev\rat. Pân\

atunci, îns\, s\ fim mul]umi]i c\ am sc\pat,
m\car pentru un timp, din eprubet\ [i am
ajuns, uzând de un trup care nu se [tie dac\
e chiar trup, în spa]iul real, [i înc\ unul

cu totul [i cu totul special… Dar, lini[te,
lini[te, v\ rog. Acum eprubeta e goal\. Ba nu

e goal\. E plin\ de lichid, iar înl\untrul ei, ca s\
nu fie b\t\tor la ochi, a r\mas s\ pluteasc\

o form\, deposedat\ de o parte din structura
mea, o coaj\, o matrice care poate mima

mi[carea, fiind conectat\ prin intermediul net-
ului meu l\untric cu trupul pe care-l port
acum sau poate c\ trupul meu actual e conectat
la forma embrionului r\mas în eprubet\. Cert
este c\ la prima vedere nimeni n-ar putea sesiza
absen]a mea. 

Nici profesorul? 
Poate c\ nici profesorul? 
Dar domni[oara asistent\? 
O, nu-mi vorbi]i acum de nici o domni[oar\

asistent\, l\sa]i-m\ s\-mi savurez clipele de
libertate f\r\ s\ m\ gândesc la ea. 

{i, totu[i, totu[i, domni[oara Pogany, de
ce mi s-a lipit ca un timbru drag de inim\,
umplându-mi fiin]a înc\ nen\scut\ cu atâta
duio[ie, ce nu poate fi asem\nat\ cu nimic?! Nu
cumva am cunoscut-o înainte de-a lua fiin]\, pe
vremea când vie]uiam pe Andromeda sau poate
[i mai înainte?! M\ rog, m-am oprit în loc la câ]iva
metri de poarta palatului preziden]ial, sim]ind
cum inima mi se zbate gata-gata s\ se sparg\ în
co[ul pieptului. Am r\suflat adânc, ]inându-mi
pre] de o jum\tate de minut respira]ia în gol. 

Tâmplele îmi transpiraser\. Mâinile îmi
tremurau u[or. Mi-am pip\it geanta: documentele
se aflau la locul lor. Mi-am scos din buzunarul
de la piept sticlu]a [i am tras iar\[i un gât. {i
imediat cea]a de pe creier se risipi evaporându-se
în aer. Tâmplele potopite de sudoare îmi zvâcneau
acum mai lent. Am sim]it în suflet o anumit\
u[urare [i am mai tras un gât, dup\ care am b\gat
sticlu]a la loc în buzunar. Totu[i, un gând nu-mi
d\dea pace. Întâlnirea cu pre[edintele îmi crea
o stare teribil\ de stres. Trebuia cu orice pre],
dac\ vroiam s\ fiu la în\l]ime, s\ scap de aceast\
stare de nelini[te ce se aciuase în pieptul meu.
A[a c\ am apelat [i la un alt stimul. Sco]ând cutiu]a
cu praf alb, m-am întors într-o parte, ferindu-m\
de videocamerele amplasate pe fa]a palatului

preziden]ial [i pe stâlpii de la poart\ flanca]i
de cei doi sfinc[i [i, astupând cu degetul ar\t\tor
pe rând o nar\, am prizat tr\gând pân\-n adâncul
sinusurilor praful alb risipit în gr\m\joare
mici pe fundul cutiu]ei sustrase din dul\piorul
profesorului Brauner. Cum am tras pe nas, am
sim]i un vâjiit în urechi [i mi-a ap\rut în fa]a
ochilor o imens\ pânz\ de p\ianjen în care se
zb\teau ca ni[te musculi]e colorate infime sfere
de cristal. În fiecare din ele se afla o eprubet\
[i-n interiorul lor, eu în chip de embrion. Pe
m\sur\ ce le contemplam, embrionii au început
s\ creasc\, ajungând pân\ în stadiu de fetus, apoi
de nou-n\scut, de copil, de adolescent, [i apoi de
organism matur. Am c\utam s\-mi privesc fa]a,
dar fa]a mea era o sfer\ goal\, mai bine zis, un
oval str\veziu, tremur\tor în interiorul c\ruia se
deslu[eau, totu[i, câteva tr\s\turi. Mi-am dus
mâinile la chip [i brusc m-am trezit din halucina]ie.
Pânza tremur\toare de p\ianjen se topi în aer,
iar sferele cu eprubete se transformaser\ într-un
roi de musculi]e, care, dup\ ce se roti de câteva
ori în jurul meu n\v\li pe un orificiu deschis în
calota mea cranian\, a[ezându-se pe fiecare nerv.

Am fost cuprins de o senza]ie de frig, apoi un val
pl\cut de c\ldur\ mi se r\spândi în corp. Atunci
mi-am deschis ochii [i l-am v\zut ie[ind pe
poarta palatului preziden]ial pe însu[i pre[edintele.
Pânza de p\ianjen nu mi se [terse cu totul din
privire. Am scuturat din cap [i am v\zut-o
cl\tinându-se u[or în b\taia vântului, având
ag\]ate între franjurile ei o mul]ime de sfere de
cristal în interiorul c\rora se profilau silueta
[i chipul pre[edintelui.  Am tras din nou
adânc aerul în piept [i am r\suflat adânc: în
sfâr[it ajunsesem, f\r\ s\ depun cine [tie ce
efort, aproape de ]inta mea. M\ aflam la
câ]iva pa[i de eminen]a sa. 

d esigur, nu e prea u[or s\ dai de
pre[edinte. Nu se [tie pe care
poart\ intr\ [i pe care iese eminen]a

sa în carne [i oase [i pe care o dublur\ sau un
algoritm al s\u! Ne afl\m, totu[i, în plin\ er\ a
revolu]iei digitale, astfel c\ orice [i oricine,
indiferent dac\ e portar sau pre[edinte, poate
fi înlocuit cu o imagine tridimensional\ animat\,
compus\ dintr-un [ir infinit de numere [i cifre,
aproximativ identic\ cu el.

[...]

…Oamenii stau s\pt\mâni întregi în fa]a
palatului preziden]ial, mutându-[i catrafusele
de la o poart\ la alta, [i nimic. Când cred în sfâr[it
c\ au dat de pre[edinte [i-i întind jalbele
scrise cu migal\, v\d c\ acesta clatin\ din cap.
„Scuza]i, eu nu sunt pre[edinte, ci doar unul din
algoritmii s\i. C\uta]i-l la cealalt\ poart\!“ 

{i când te duci la alt\ poart\, dai peste o
alt\ fantom\ matematic\, care î]i spune ceva
similar. {i tot a[a mereu, mereu, ca În fa]a
legii de Franz Kafka. M\ rog, nu chiar ca În fa]a
legii, c\ci acolo e vorba de un p\zitor, p\zitorul
cel mai de jos... Iar aici nu e vorba de nici o
lege, ci doar de pre[edinte [i de suroga]ii s\i. La
pre[edin]ie poate nu func]ioneaz\ nici o lege,
ci totul se desf\[oar\ pe baz\ de hazard. Cât în
privin]a înlocuitorilor, exist\, desigur, mai mul]i
înlocuitori de pre[edinte. Unii în carne [i
oase, al]ii doar imagini animate de tipul ofi]erilor
ministeriali de pe Nebuoasa Andromeda. Multe
dintre aceste dubluri nici nu seam\n\ cu pre[edintele,
ci cu al]i demnitari, dar lumea nu ]ine cont de
înf\]i[are [i îi confund\ cu pre[edintele. În rest,
[i într-un loc, [i în altul lucrurile se desf\[oar\

cam la fel. Po]i s\ stai o lun\ întreag\, poate [i
mai mult, [i s\ nu vezi nici urm\ de pre[edinte.
Ci s\ te întâlne[ti în fiecare diminea]\ cu unul
dintre amploia]ii lui. La drept vorbind, nimeni
nu [tie dac\ st\ de vorb\ sau dac\ e primit de
pre[edinte sau de vreun înlocuitor de-al s\u. 

La noi, pe Nebuloas\, pre[edin]ii au disp\rut
de mult, dup\ cum au disp\rut [i prim-mini[trii,
[i parlamentarii, [i majoritatea demnitarilor
de rang înalt. La noi statul nu e condus de nimeni,
pentru c\ se conduce singur sau nu se conduce
deloc, func]ionând doar în virtutea iner]iei ca
un perpetuum mobile ce se mi[c\ în gol, având
printre altele menirea s\ scoat\ din când în când
pe pia]\ câte un pre[edinte de pripas ca s\
arate lumii c\ pre[edin]ia nu a disp\rut de tot,
iar dac\ a disp\rut, ea oricând poate reveni la loc.
Pe Nebuloas\ exist\ pre[edin]i doar la aziluri
[i la tot felul de stabilimente, unde fac pe m\sc\ricii
sau joac\ [ah, dar uite c\ aici pre[edin]ii mai sunt
înc\ la mod\. Da, la noi au disp\rut de mult.

[...]
Din p\cate sau poate c\ din fericire,

pre[edin]ia asta de aici e un fel de avangard\ a
unei pre[edin]ii viitoare, a unei lumi vidate de
putere, în interiorul c\reia se întâmpl\ multe

18
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
 nu

m
\r

ul
 4

7 
/ 2

 n
oi

em
br

ie
 2

01
8

omul din eprubet\

da
nil

ov
ni

ch
ita

proz
\

la pre[edin]ie



ciud\]enii. C\ pre[edintele [i aici, [i acolo, dac\
st\m s\ ne gândim mai bine, e un simulacru, o
marionet\, un algoritm alchimic, îmbr\cat în
carne [i oase preziden]iale, nu mai încape nici
o îndoial\; poate nu degeaba în fiecare zi în fa]a
palatului preziden]ial o mul]ime de oameni,
majoritatea îmbr\ca]i în uniforme militare,
suflând în vuvuzele, scandeaz\ în gur\ mare:
„Ie[i afar\, javr\ ordinar\!“ 

{i pre[edintele, abordând o min\ glacial\,
iese pe poart\ cu pieptul acoperit de decora]ii,
în pas de defilare în strad\; [i dup\ ce-[i face
rondul, î[i ridic\ bra]ul salutând în stil roman
mul]imea, dup\ care, f\când stânga împrejur,
intra din nou în platul s\u preziden]ial, în timp
ce protestatarii se împr\[tie pe la casele lor.
Ce fel de sânge îi curge pre[edintelui în vene,
nu [tiu. Unii zic c\ ar fi neam], al]ii c\ ar avea
sânge t\t\r\sc, al]ii zic c\ e gitano… Dar poate
c\ nu-i curge nici un fel de sânge, ci venele îi
sunt umplute, ca s\ zi a[a, cu vid existen]ial.
Dar, orice s-ar spune sau nu s-ar spune despre
el, cu vid sau f\r\ vid, pre[edintele r\mâne
pre[edinte.

În fine, nu are rost s\-mi bat prea mult
capul încercând s\ dezleg enigmele originilor
excelen]ei sale. Arborele s\u genealogic e
întors cu sus-n jos. Ceea ce ar trebui s\ se afle
deasupra, se afl\ dedesubt. Dac\ vrem s\ vedem
cu tot dinadinsul care sunt str\mo[ii s\i, trebuie
s\ privim mai degrab\ spre viitor, decât spre
trecut. De acolo îi vine o parte din seva existen]ial\.
Un pre[edinte nu trebuie s\ aib\ trecut; trecutul
s\u ar trebui [ters cu buretele [i în locul lui instalat
prezentul; un prezent continuu, ce nu mai are
nevoie de nici un alt reper pentru a se manifesta.
Iar dac\ ar trebui s\ proiect\m pre[edin]ia
într-un viitor mai mult sau mai pu]in palpabil,
atunci acest viitor n-ar trebui s\ difere de prezent.
Pentru un adev\rat pre[edinte timpul trebuie s\
se opreasc\ în loc. El n-are nevoie de urma[i,
pentru c\ dac\ ar avea urma[i, urma[ii s\i ar
trebui s\ se identifice cu propria-i persoan\.
De aceea, pre[edintele prefer\ s\ fie mai degrab\
mort, decât viu. M\ rog, eu vorbesc, desigur, de
pre[edin]ia de pe Nebuloas\, unde domneau doar
pre[edin]ii mor]i. Aici, desigur, pre[edin]ia mai
exist\ ca un fel de form\ f\r\ fond. Pre[edintele
e înc\ viu, sau aproape viu, de aceea exist\ pericolul
ca urma[ii s\-i uzurpe scaunul puterii. Curând
îns\, aceast\ form\ f\r\ fond va disp\rea [i ea,
rostogolindu-se în golul din care a venit. Va r\mâne
doar imaginea pre[edin]iei, proiectat\ în
trecut [i-n viitor. F\r\ scop [i f\r\ cauz\, ca o
amintire a ceea ce a fost [i a disp\rut pe totdeauna.
Sau, poate, doar pentru o vreme. C\ci, vorba
Ecleziastului: „Ceea ce a fost va mai fi [i ceea ce
s-a petrecut se va mai petrece!“ Dac\ un pre[edinte
a fost mort [i totu[i a domnit, el va mai domni.
Nimic nu e nou sub soare! Nici aici, [i nici pe
Nebuloas\ Andromeda!

[...]
În afar\ de aceasta, pre[edintele posed\,

totu[i, un sim] al umorului neobi[nuit, [tiind s\
fac\ haz de necaz. Astfel c\ în zilele lui bune, când
protestele continu\ în strad\ [i se scandeaz\ la
nesfâr[it acelea[i lozinci, care pe oricare altul l-ar
duce la exasperare, nu îns\ [i pe excelen]a sa,
pre[edintele, abordând o figur\ transpus\, se
arat\ în fa]a mul]imii îmbr\cat în fel de fel de
boarfe culese de la gunoi, tr\gând o zdrean]\ de
câine dup\ el. Dac\ mul]imea continu\ s\ strige,
pre[edintele se las\ în patru labe [i începe s\ se
gudure ca o javr\ în fa]a protestan]ilor, scandând
cu o voce gutural\, marcat\ de alcool: „Iat\, javra
a ie[it!“ 

{i zicând aceasta îi aga]\ jigodiei de
coad\ ni[te tinichele, slobozindu-o din l\n]ug.
M\car a[a, în treac\t, a[ vrea s\ adaug c\
tinichelele imit\ atât de bine ordinile [i decora]iile
preziden]iale, încât ai tendin]a s\ te dai cu un
pas înd\r\t în fa]a lor, f\când o plec\ciune
de rigoare potrivit\ mai degrab\ unei ceremonii
oficiale, decât unei demonstra]ii preziden]iale
de for]\ f\r\ sens. În fine, sunt [i zile în care
pre[edintele împodobe[te javra cu decora]iile
restituite de fo[tii disiden]i, în semn de protest
fa]\ de politica preziden]ial\, care, cic\ ar
înc\lca flagrant constitu]ia [i legile statului de
drept cl\dite cu atâta trud\ [i atâtea sacrificii.
Atunci, s\ vezi ce h\rm\laie: jigodia de câine
scheaun\, url\, c\utând s\ se strecoare printre
picioarele demonstran]ilor, care, lep\dându-[i

pe caldarâm placardele improvizate de organizatori,
sau, mai bine zis, de oamenii pre[edintelui,
o iau la fug\ care încotro. Dar s\ revenim la
firul logic: prin urmare, cu ochii înro[i]i [i
balele la gur\, javra scheaun\, încercând s\ se
strecoare printre demonstran]i; ace[tia o iau
la fug, în timp ce pre[edintele, ridicându-se
din praf, acompaniat de difuzoarele amplasate
lâng\ poarta palatului preziden]ial, cu voce
schimbat\, url\ cât îl ]in bojocii: „Aten]iune,
javra e turbat\, p\zea!“ Dup\ care, scuturându-se
de praf, [i îndreptându-[i ]inuta, excelen]a sa
d\ ordin pompierilor s\ intervin\ cu furtunul
etc., etc.

[...]
În ciuda humorului de care d\ dovad\,

pre[edintele sufer\ de-o oboseal\ cronic\,
acumulat\ în timp. Demonstra]iile ca [i excesele
l-au epuizat [i fizic, [i psihic, transformându-l
într-o relicv\. Da, pre[edintele e un om sfâr[it,
care se ]ine, cum se spune, din iner]ie de putere.
Mai bine zis, puterea se ]inea de el, jucându-se
cu el, cum se joac\ pisica cu [oarecele… 

În timp ce înaintam spre pre[edinte,
facebook-ul meu din eprubet\ î]i transmitea
instantaneu, sub forma unor fle[uri pulsatile tot
felul de date despre excelen]a sa, astfel încât mi
se derulau în fa]\ tot felul de scene legate de
activitatea preziden]ial\ sau de via]a sa privat\.
Fa]a sa devastat\ de alcool ap\rea mereu în prim
plan, urmat\ de clinchet de pahare [i de tot felul
de voci [i [oapte venite din alcov. {i cu cât îmi
scuturam capul ca s\ m\ lep\d mai lesne de
ele, cu atât vocile deveneau mai insidioase,
strecurându-se din con[tientul în subcon[tientul
meu. Cineva, probabil, împins de cine [tie ce de
for]e nev\zute, c\uta s\ m\ abat\ de la drumul
meu, acela de a-i înmâna pre[edintelui documentele
oficiale descoperite în co[ul de gunoi. La drept
vorbind, gestul meu pare din start sortit e[ecului.
Pre[edintele era prea obosit, prea sictirit de sine
[i de via]\, ca s\-i mai pese de ceva. Eu, totu[i,
am fost deprins acolo, pe Andromeda, s\-mi fac
datoria civic\, în orice împrejurare, fiind gata
chiar s\-mi sacrific existen]a, pentru binele
ob[tesc. {i chiar dac\ la noi nu mai exist\,
dup\ cum am spus, nici pre[edin]i,nici prim-
mini[tri [i statul, sau ce a mai r\mas din el, se
guverneaz\ singur, orientându-se dup\ impulsurile
mai mult sau mai pu]in inspirate, venite de pe
net; sosit aici într-un alt spa]iu, conform bunelor
maniere însu[ite din genera]ie în genera]ie, nu
pot s\ nu respect autorit\]ile ]\rii în care îmi va
fi sortit s\ vie]uiesc un timp.

Aceasta e o regul\ pe care m-am gândit s\
mi-o impun, pentru ca s\ m\ pot adapta la realitatea
de aici, care e un pic mai consistent\ decât cea
de pe Nebuloas\, unde am vie]uit un timp. 

a ici îns\, dup\ cum am spus, lucrurile
par b\tute în cuie [i gravita]ia
terestr\ nu se schimb\ dup\ cum

bate vântul, ci le ]ine stabile în loc. Pe când la
noi, totu-i în mi[care. Într-un du-te vino perpetuu.
Te duci, de pild\, azi într-un loc, s\ zicem la
magazin, la teatru, sau la pre[edin]ie. Vrei s\
ajungi [i mâine în acelea[i locuri. Î]i pui picioarele
în mi[care [i te duci ca s\ te asiguri c\ acel lucru
sau acel loc exist\. Dar vezi c\ acolo unde ai fost
nu mai e nimic, nici magazin, nici teatru, [i nici
pre[edin]ie, care, la drept vorbind, dup\ cum
am spus, nu mai exist\ la noi de mult. {i,
totu[i, din când în când, ca s\ spun a[a, scoas\
parc\ de sub mânec\, pre[edin]ia î]i iese-n
cale când te a[tep]i mai pu]in. {i nu numai
pre[edin]ia, ci [i însu[i pre[edintele sub forma
unui spectru existent, trecut de mult în lumea
drep]ilor, sau mai degrab\ inexistent, cel ce
nu a luat înc\ fiin]\ [i nici nu va lua fiin]\ niciodat\.
Deodat\, nitam-nisam, te treze[ti în fa]a lui.
{i atunci ce faci? Realizezi stând a[a, pierdut, în
fa]a lui c\,vezi bine, ceva nu-i chiar în regul\ cu
tine. {i te apuc\, brusc, fiorii. Te îngroze[ti. Cau]i
s\-]i înfigi mai bine picioarele în p\mânt, dar
sim]i cum el î]i fuge de sub t\lpi. Încerci s\ deschizi
gura [i s\ strigi, dup\ ajutor. Dar limba, din pricina
spaimei, nu ]i se mai mi[c\ pe cerul gurii. {i atunci
stai în loc [i prive[ti îngrozit spectrul pre[edintelui,
vrei s\ pip\i [i s\ urli. Dar stai nemi[cat în loc
[i tremuri din to]i r\runchii. Iar pre[edintele st\
nemi[cat [i el, dorind, probabil, la rândul s\u, s\
te pip\ie [i s\ se conving\ dac\ exi[ti cu adev\rat
[i nu e[ti ca [i o simpl\ ar\tare. 

. . .a m încercat de multe ori s\ trasez
grani]a dintre mine [i mine, adic\
dintre eul meu interior [i cel

din afara mea, care sunt, la drept vorbind, totuna,
vorba aia, ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda, dar nu
am reu[it. Totul a fost în zadar. C\ci imediat ce
delimitam grani]a, realitatea din afar\ se deplasa
n\v\lind înl\untrul meu, iar cea de din\untru,
aflat\ mereu sub presiune, ie[ea afar\. Atunci,
mi-am pus l\bu]ele în cap, zicându-mi: „Dumnezeule,
în ce lume mi-e dat s\ tr\iesc?! Nimic nu-i consistent,
totu-i anapoda. Vrei s\ pui mâna pe ceva, pe un
lucru insignifiant, [i imediat consta]i c\ acel ceva
î]i lunec\ printre degete [i r\mâi cu buzele în vânt
[i mâna goal\!“ 

Mi-am r\sfirat palmele în eprubet\, c\utând
s\ ating peretele de sticl\, dar abia dac\ l-am
atins, c\ peretele s-a [i dat în l\turi. Nu mult,
desigur. Cu câ]iva milimetri. Atât cât s\ nu-l
ating în somn [i s\ constat c\ el exist\ cu adev\rat.
C\ci s-ar putea s\ nu existe. S\ fie doar o simpl\
închipuire. O halucina]ie a mea. 

Desigur, vederea ne în[al\. Ne în[al\
[i gustul, [i auzul. Dar pip\itul? Ne poate în[ela
[i el, de[i e cel mai sigur dintre sim]uri. Dar se
întâmpl\, totu[i, s\ încerci s\ pip\ie ceva, [i
vezi c\ acel ceva, la început insignifiant, în
momentul în care îl atingi cu degetele începe
s\ se dilate, c\p\tând dimensiunile unui adev\rat
co[mar. A]i încercat, de pild\, îndr\znesc s\
v\ întreb, s\ pip\i]i p\r]ile cele mai intime ale
unei femei? M\rturisesc c\ eu unul am încercat.
Desigur, nu aici, în eprubet\, ci pe Nebuloas\.
Am încercat ,  am pip\it  [ i -am pip\it ,  [ i
acuma iat\ unde am ajuns! Pe m\sur\ ce pip\iam
conul, m\ rog, pâlnia, dimensiunile acesteia
cre[teau, iar eu m\ mic[oram, încercând s\
dau de un punct stabil, de cap\t pân\ am
fost transformat eu însumi într-un punct.
A]i în]eles? 

Am stat a[a [i m-am fr\mântat un
timp în sinea mea încordat ca un arc, nef\când
nici o mi[care. Apoi, cât ai clipi din ochi, mi-am
desf\cut brusc bra]ele [i m-am deplasat în
partea stâng\. Am încercat s\ ating din nou
peretele de sticl\, dar el era de neatins. Dup\
un timp, luându-mi o pauz\ adânc\ de respiro,
am f\cut acela[i lucru, aruncându-m\ orbe[te
în partea dreapt\, cu gândul s\ surprind
necunoscutul, ce încerca s\-mi joace feste. Nimic.
N-am reu[it s\ pip\i nimic. {i atunci mi-am zis:
dar dac\ eprubeta asta nu exist\ decât în închipuirea
mea? {i poate nu exist\ nici profesorul, nici
asistenta, nici femeia de serviciu cu fofoloanca
ei imens\, nici laboratorul. Nici eprubetele, nici
eu. {i c\ totul se petrece în închipuire. Bine, bine,
s\ zice c\ în închipuire, dar în închipuirea cui? 

S\ presupunem c\ eu nu exist. Dac\ nu
exist, atunci nu pot s\ am nici un fel de închipuire,
decât dac\ am presupune prin absurd c\ aceasta
exist\ independent de existen]a mea. Adic\
m\ precede. {i m\ excede, în acela[i timp,
incluzându-m\, ca pe un am\nunt insignifiant
în interiorul ei. Dar poate c\ exist în închipuirea
altcuiva? A cui? Ce minte sucit\ a scornit, din
plictiseal\ sau, poate, dintr-un simplu moft,
existen]a mea?! Cine vrea s\ m\ induc\ în eroare?
Cine dore[te cu tot dinadinsul s\ m\ fac\ s\ cred
c\ exist?! {i în ce scop?! Dac\ exist sau nu
exist, asta nu are prea mare importan]\. Important
e s\ gânde[ti r\sucind pe o parte [i pe alta lucrurile
pe care le vezi în fa]a ochilor. S\ cau]i s\ în]elegi
rostul fiec\rui lucru [i semnifica]ia fiec\rui fapt,
de[i, la drept vorbind, nimic pe lumea asta nu
are nici un rost [i, mai mult ca sigur, nici o
semnifica]ie. S\ lu\m, de pild\, scenele de amor
ce se desf\[oar\ în laborator dintre profesor [i
asistent\. Care-i rostul lor? Ce semnific\ ele?
Dac\ le urm\re[ti de aproape filmul lor, aceste
scene te enerveaz\, dar te [i excit\. Dar dac\ te
îndep\rtezi suficient de mult în timp [i spa]iu,
observi c\ mi[carea cuplului nu iese prea mult
din tipic. Ritmul, ce-i drept, se accelereaz\ sau
stagneaz\, dar mi[c\rile se înscriu într-o serie
previzibil\. Mi[carea lor nu difer\ prea mult
de mi[c\rile altor mii, r\smii de cupluri ce caut\
s\-[i satisfac\ în intimitate instinctele ascunzându-se
de ochii celorlal]i. Ei, bine, scenele acestea se
petrec aievea sau se deruleaz\ în închipuirea
mea sau a altcuiva? Nu are rost s\-mi pun
astfel de întreb\ri.  [...] 

(fragmente de roman)
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„sub semnul refuzului“ 

p erioada comunist\ (cu o durat\ aproape
cît jum\tate din epoca fanariot\, dar cu
mult mai nociv\ decît aceasta) începe

a c\dea în uitare. Interminabilele conflicte ale politicienilor,
un divertisment alunecînd cu decizie spre limbajul
porno [i – cum am putea-o trece cu vederea? – cohorta
obsedant\ a reclamelor au ocupat prim-planul,
dobîndind alura unei vinov\]ii sociale. S\ fie o detent\
prelungit\ a eliber\rii de totalitarism, o ingratitudine
ori pur [i simplu un deficit de memorie? Oricum,
un fenomen decep]ionant. Unul din nu tocmai
numeroasele condeie – avem impresia c\ e cel mai
st\ruitor, mai febril – care i se opune prin analiza
trecutului totalitar este al Magdei Ursache. Avem a
face, crede d-sa, nu doar cu omisiunea, ci [i cu
desconsiderarea temei în cauz\, care ar putea tr\da
un complex de inferioritate moral\. „Istoria e memorie?

Da, dar a cui? A lui Roller sau a lui Gh. I. Br\tianu? A lui Pârvan, a lui Iorga, a
Giure[tilor sau a politrucilor ceau[i[ti? A lui Ioan-Aurel Pop sau a lui Mihai
R\zvan Ungureanu? În 2005, ministrul nostru de externe i-a sugerat ambasadorului
României în Federa]ia Rus\ s\ nu continue discu]ia despre tezaur. R\spunde
M. R.U. la întrebarea de ce? Crimele abominabile nu s-au prescris, dar nu se
dore[te reluarea necesarului proces al comunismului“. Ca [i, cu o alt\ focalizare:
„Exilul, în ambele lui laturi, apare unora ca mediocru, cauza fiind anticomunismul
ferm. Cel mai elocvent exemplu este Omul din Belleville, continuînd s\ fie
receptat securistic: non-talent. Ne displac reperele morale, de vreme ce Paul
Goma e r\u tratat, mal iubit?“ Literatura exilului se vede pus\ nu o dat\ în
jenant\ parantez\: „{i asta pentru c\ rezisten]ii la doctrina comunist\, [i cei
des-]\ra]i, [i cei r\ma[i locului, sunt pu[i la col] (ro[u, se în]elege), ca mediocri.
Se «apreciaz\» ca palid\, ve[ted\, obosit\, inexpresiv\ mai toat\ literatura
român\ scris\ sub semnul refuzului“. Demn de reamintit [i faptul c\ subestimarea
specificului etnic, revenit\ acum în siajul europeniz\rii, a constituit unul
din obiectivele interna]ionalismului socialist: „Postsocialist, s-a tot spus c\
ar fi caduc\, dep\[it\ credin]a în spiritul locului (matricea blagian\). Nu-i
un reziduu proletcultist nefast negarea asta, a[a cum o f\ceau anticulturalii
semianalfabetului Iosif Chi[inevschi?“ Cu toate c\ a intervenit pe parcurs
dorin]a lui Ceau[escu de a-[i amplifica temeiul de „popularitate“ prin recursul
la a[a-zisul patriotism socialist, în realitate o abdicare de la sacrosanctul
interna]ionalism ini]ial. Un hibrid, evident, ce ap\rea diferen]iat de sentimentul
de patrie ca atare, dup\ cum „omul nou“ nu era decît un artificiu în vecin\tatea
conceptului tautologic al „democra]iei populare“. „Con[tiin]a patriotic-socialist\
se manifesta în Cultul Ceau[escu, în Cultura Ceau[escu, mai ales în «S\pt\mîna»
lui Eugen Barbu, care astupase Groapa cu {oseaua Nordului, asfaltat\, dar
[i în «Luceaf\rul» ori în «Cronica» ie[ean\“. Amintiri, penibile amintiri… S\
indice cumva tendin]ele de monopolizare a puterii la care asist\m în
prezent o rezonan]\ tardiv\ a R\ului, în principiu, doar în principiu abolit?
Deloc imposibil, deoarece în anii comunismului „cît [i ce se spunea se stabilea
«de sus». Frica de a gîndi pe cont propriu tot de «sus» provenea. Se politiza
orice, chiar [i muzica simfonic\“. În nefericita Moldov\ de peste Prut, rigorile
se ar\tau [i mai dure, „greul greului“. Literatura de limb\ român\ se vedea
surghiunit\ în alfabetul limbii ruse, pentru a citi c\r]i române[ti la
Biblioteca Na]ional\ era nevoie de o fi[\ special\, iar neologismele ce ar fi putut
fi altceva decît probele indezirabile ale „româniz\rii“? Dislocat\, cultura noastr\
se confrunta cu dificult\]i în cele trei ramuri ale exilului, exilul c\tre Occident,
cel al basarabenilor [i cel din interior, „un fel de oglinzi care se limpezesc
una pe alta“. Exilul în Vest, reprezentînd unica solu]ie de dobîndire a libert\]ii,
implica evadarea, prea adesa dificil\ pîn\ la imposibilitate, de sub gratiile pe
drept cuvînt numitului „lag\r socialist“. E adev\rat, intervenise la un moment
dat sub dictatura ceau[ist\ o a[a-zis\ „liberalizare“, un „dezghe]“ efemer,
dar fuseser\ oare abolite interdic]iile fundamentale, se restabiliser\ realmente
drepturile democratice? Dup\ cum noteaz\ Magda Ursache cu un explicabil
patos: „În fapt, Celularul mare, Închisoarea se întinsese cît o Românie
lipsit\ de libertate“. Mai era [i „rezisten]a prin cultur\“, modalitate ultim\,
de[i atît de relativizat\ în cîmpul realului social, pres\rat cu nenum\rate
obstacole: „Evadarea se putea face întîi în tine, apoi peste grani]e. Noica s-a
autoexilat 10 ani la P\ltini[„ (dar am putea totu[i uita întrist\toarele ambiguit\]i
la care s-a pretat importantul gînditor?) De altminteri aprecierea exact\ a
compromisurilor dintre hotarele exilului nostru „de acas\“ e înc\ un proces
deschis. O zon\ labil\ în care putem pune în joc verdictele categorice sau doar
nuan]ele, putem s\ fim sau s\ nu fim de acord unii cu al]ii, îns\ în nici un
caz n-am putea ocoli existen]a teribilului flagel care a bîntuit con[tiin]ele, care
ne-a marcat direct sau indirect destinele. Noi, supravie]uitorii, se cuvine a
depune o m\rturie asupra a ceea ce am tr\it [i asupra a ceea ce nu ne-a fost
dat a tr\i. N\d\jduim c\ tinerii de azi, în pofida unor aparen]e contrare, nu
vor r\mîne pîn\ la urm\ indiferen]i la aceast\ dureroas\ experien]\ istoric\
a predecesorilor… În stilul d-sale îndeajuns de particularizat, atrac]ioas\
îmbinare de ironie [i bonomie, Magda Ursache ne propune subiecte de medita]ie
care pot juca adesea rolul unor pagini dintr-o, spre a folosi un titlu
arghezian, „Pravil\ de moral\ practic\“. 

 tabela de marcajde horia alexandrescu  semn de carte de gheorghe grigurcu

Magda Ursache:
Literatura cu
bune [i…
nebune, Editura
Eikon, 2017, 536 p. 

un Copil de viitor 

p entru orice iubitor de sport, weekend-ul trecut a fost o desf\tare
[i, în ceea ce m\ prive[te, mi-am aranjat programul în a[a fel
încât s\ nu scap nimic din oferta ampl\ [i tentant\. N-am ratat

nimic din ce merita v\zut, de[i, ca s\ fiu sincer pân\ la cap\t, recunosc c\
mi-am pierdut timpul mergând [i la Arena Na]ional\ pentru meciul FCSB
– Voluntari, în care unsprezecele lui Dic\ (sau al lui Becali) s-a c\znit s\
treac\ de b\ie]ii finului Pandele, a c\ror sigl\ este o ancor\, ca s\ nu uite
nimeni c\ primarul din Voluntari a fost în tinere]ea sa c\pitan de vas.
Cert e c\ vaporenii lui, de[i au pierdut cu 1-2, au jucat un fotbal mai curat
[i mai pl\cut decât lipsa de orizont a steli[tilor, care nu arat\ nici pe departe
a echipa care ar putea câ[tiga campionatul. Asta în vreme ce clujenii s-au
instalat în fruntea clasamentului, dup\ ce s-au impus în deplasare la
Sepsi, gra]ie penalty-ului acordat în prelungiri de arbitrul Chivulete. Oricum,
Liga 1 se târâie, nici publicul nu se mai înghesuie, dovad\ c\ la meciul de
pe Arena Na]ional\ s-au consemnat doar vreo 2.500 de spectatori...
Perfect normal, zic eu, dup\ ce m-am delectat cu „El Clasico“ de la Barcelona,
unde Barca (f\r\ Messi) a umilit Realul cu 5-1, în fa]a celor aproape 100.000
de microbi[ti afla]i în tribunele de pe Camp Nou. Fotbal mare, fra]ilor!...

{i tenis de top, în finala Turneului Campioanelor, în care am
pariat pe Elina Svitolina, amintindu-mi c\ acum vreun an }iriac o punea
în gard\ pe Simona Halep c\ va trebui s\ fie atent\ în viitor la dou\ juc\toare:
Svitolina [i Muguruza. Ucraineanca a învins la Singapore, unde Muguruza
n-a mai ajuns, iar Simona a fost doar în trecere, ca s\-[i încaseze premiul
anual. Normal c\ regret\m absen]a campioanei noastre de la aceast\
edi]ie a competi]iei de elit\, la finalul celui mai bun an al ei, dar consolarea
avea s\ ne vin\ de unde nici nu ne-am fi a[teptat: de la Marius Copil, tenismenul
ar\dean care a f\cut minuni în super-turneul de la Basel!

Cinstit vorbind, nimeni n-ar fi anticipat vreo performan]\ de excep]ie
a lui Marius, care venea din calific\ri, de[i în cariera sa exista acel meci

dramatic pierdut anul acesta în sferturi, la Washington, în fa]a
celebrului Andy Murray: 7-6(5), 3-6, 6-7 (4). Am tres\rit îns\ când am
aflat c\ l-a eliminat în optimi pe Cilici, dup\ o partid\ încheiat\ în dou\
seturi, în care românul reu[ise nu mai pu]in de 21 de a[i! Am urm\rit
cu interes semifinala lui cu Zverev [i m-am bucurat s\-l v\d triumfând,

la cap\tul unei evolu]ii entuziasmante: 6-3, 6-7(6), 6-4. Era calificat, a[adar,
în marea final\ de la Basel, unde urma s\-l întâlneasc\ pe inegalabilul Roger

Federer, recunoscut unanim drept cel mai mare juc\tor din toate timpurile! 
Înaintea finalei, m-a sunat din Germania Petre Iv\nescu, fostul c\pitan

al na]ionalei noastre de handbal masculin, cea care cucerise titlurile
mondiale în 1961 [i 1964. Aflase de victoria lui Copil în fa]a germanului Zverev
[i se preg\tea s\ urm\reasc\ meciul cu Federer. Nu-l [tia pe Marius [i m-a
întrebat ce [anse cred c\ are în fa]a super-elve]ianului [i i-am r\spuns c\
sunt convins c\ lui Federer nu-i va fi deloc u[or. M\ bucur c\ am avut dreptate,
finala fiind absolut extraordinar\, iar Marius jucând de la egal la egal cu celebrul
lui adversar, ba uneori dovedindu-se chiar superior acestuia, cum s-a întâmplat
în setul doi, când a condus cu 3-0 [i 4-1. Pân\ la urm\, Federer a învins cu 7-6
(5), 6-4, dar [i el, ca [i tribunele l-au aplaudat îndelung [i în repetate rânduri
pe juc\torul român, care încheie astfel cel mai bun an al carierei sale, la
vârsta de 27 de ani. S\ fie cumva prea târziu, cum s-au gr\bit s\ pronosticheze
unii? Nici vorb\, a[a c\ a[ face prinsoare c\ Marius Copil are un viitor mai mult
decât promi]\tor! A dovedit [i [i-a dovedit c\ poate juca f\r\ emo]ii cu cei
mai valoro[i tenismeni ai lumii [i c\ e capabil s\ devin\ noul urma[ al lui N\stase,
}iriac [i al lui Andrei Pavel, actualul lui antrenor! Felicitându-i pe amândoi,
juc\tor [i coach, putem spune c\ avem un…Copil de viitor!

Ca s\ nu uit: tot în acest weekend, am avut [i Campionatele Mondiale
de gimnastic\ de la Doha. În întrecerea pe echipe, b\ie]ii s-au clasat pe
locul…21, iar fetele sunt l\udate pe site-ul federa]iei pentru locul…13. Iat\
un fragment din textul postat de FRG: „Echipa de gimnastic\ artistic\
feminin\ a României a reu[it cel mai curat concurs din ultimii ani,câ[tigând
pe propriile for]e (sic!) biletele pentru Campionatele Mondiale de anul viitor
[i dreptul de a visa în continuare la Tokio 2020…“ Vai de capul nostru!  
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târzie, descopeream cu
pasiune România, ]ara de
origine a p\rin]ilor mei.
În culmea emo]iei – în ciuda
sau poate din cauza
dezastrului din jur –, îmb\tat\
de literatur\ rus\, repetam
într-una, spre exasperarea
tuturor, „Ce lucru minunat,
oamenii tr\iesc aici în plin
Dostoievski [i în plin Cehov“.
Nu vedeam înc\ – de[i era
strig\toare la cer în toat\
]ara – omniprezen]a lui
Gogol, a unui Gogol balcanic.

Într-o bun\ zi, m\ aflam într-un cerc de
musafiri unde se g\seau laolalt\, în mare veselie,
odrasle ale vechii [i ale noii burghezii, arti[ti si
veleitari, doamne savante [i pre]ioase ridicole. În
aceast\ societate pestri]\ se remarca un personaj
inclasabil, cu barb\ ro[cat\, cu o privire albastr\
[i intens\, ale c\rui cuvinte, prin ironia [i gravitatea
lor, contrastau izbitor cu conversa]iile acestei
societ\]i alese. Era Lucian Pintilie, care ne-a invitat,
pe gazd\ [i pe mine, la o reprezenta]ie a ultimului
s\u spectacol, Livada cu vi[ini. Eram pasionat\
de teatru, de Bread and Puppet [i de Living Theater,
de Grotowski, dar bineîn]eles [i de Cehov din cauza
c\ruia a[ fi vrut s\ fiu actri]\.

În holul teatrului, înainte de începerea
reprezenta]iei, îi declar cu exaltare lui Lucian
Pintilie: „Cehov este autorul meu preferat, îl ador,
iar piesele lui m\ fac întotdeauna s\ plâng“. Privirea
albastr\ a devenit dintr-odat\ neagr\ [i, st\pânindu-
[i politicos agasarea, Lucian Pintilie m-a sf\tuit s\
nu-mi irosesc lacrimile.

De la aceast\ Livad\ cu vi[ini, care pentru
mine a fost un adev\rat electro[oc cu efect întârziat,
îmi r\mân anumite amintiri concrete, senzoriale,
cu alte cuvinte active.

O culoare, o imagine, sunete.
Culoarea. Ro[ul podelei pe care evoluau

personajele. „Soleil, cou coupé“ spune Apollinaire
despre acest soare ro[u sângeriu la apusul de sear\
în clipa care precede triumful nop]ii. Ro[ul sângelui
genera]iilor de mor]i care au locuit pe mo[ia aceea,
mo[ia lor. „Duhurile boierilor lâng\ cele ale sclavilor,
duhurile inocen]ilor asasina]i lâng\ duhurile
asasinilor inocenta]i, duhurile fiin]elor [i duhurile
lucrurilor… Duhul c\r]ilor [i duhul lui Gri[a, cel
înecat…“ (Lucian Pintilie: Fragmente dintr-un
discurs c\tre actori, Arena Stage, Washington,
1988). Toate vor fi p\r\site odat\ cu livada cu vi[ini
[i acest abandon va constitui crima – incon[tient\
deoarece e vorba de uitare – ultimilor locuitori ai
acelor locuri. Dar unde oare se vor reg\si propriile
lor fantome ?

Imaginea. Câmpul de grâu din actul al doilea.
Act a c\rui senin\tate înc\rcat\ de nelini[te [i al
c\rui idilism aparent ne fac s\ sim]im mai intens
moartea anun]at\ a livezii. „Imagine hiperrealist\“
într-adev\r, spice de grâu adev\rate a c\ror
materialitate, „densitatea lor vie“ f\cea palpabil\
for]a teluric\ a ceea ce se na[te, tr\ie[te, moare [i
rena[te. „Dac\ bobul de grâu… nu moare“, spune
Evanghelia. Da, grâul va rena[te în prim\vara
urm\toare dar nu lumea Livezii cu vi[ini c\ci aceasta
va fi secerat\ pentru întotdeauna de Istorie.

Sunetele. Caii înh\ma]i la tr\sur\, valize
l\sate jos sau azvârlite, tocuri de botine gr\bite ale
c\l\toarelor la întoarcerea acestora din primul act,
orchestra evreiasc\ undeva departe, o coard\ care
se frânge în t\cerea din jur, toate acestea desigur
dar [i greierii în lanul de grâu (se putea „auzi“ grâul)
din actul al doilea; muzica de bal [i clinchetul de
pahare, evident, dar [i c\r]ile de joc amestecate [i,
pe podea, ghearele câinelui lui Charlotta Ivanovna
în actul al treilea; loviturile de topor pe trunchiurile
cire[ilor, dar [i mobilele [i l\zile împinse în grab\,
cizmele lui Trofimov azvârlite pe jos, scândurile
de lemn b\tute în cuie pe ferestre [i, pentru a doua
oara, o coard\ care se frânge.

Sunete care ritmeaz\ implacabil lini[tea,
iar aceasta devine astfel audibil\, compact\. Sunete
familiare, concrete, precise, dând greutate [i corp
unei lumi care devine astfel lumea noastr\.
Dând via]\ concret, material – a[ putea spune
„carnal“ – unor elemente luate din realitate [i
organizându-le în mod semnificativ cu o rigoare
de geometru, Lucian Pintilie, asemeni pictorilor
de interior olandezi sau suprareali[tilor – restituie
pentru noi esen]a realului ascuns\ sub s\r\cia
vie]ii de toate zilele. Ne dezv\luie o realitate pe
care ochii [i urechile noastre nu mai [tiu s\ o
citeasc\. {i recreeaz\ o realitate, redând – prin
for]a regeneratoare a unei priviri diferite, noi –

virginitate materiei, palpabilului, concretului. Ochii
ni se deschid, urechile ni se destup\ [i redescoperim
astfel o lume care, în „lumina clipei revelatoare“,
ne apare în adev\rata ei lumin\: aceea a miracolului
facerii. {i suntem cu to]ii uimi]i, orbi în fa]a
miracolului lumii.

Pentru mine, acesta este sensul expresiei
„realism magic“, aplicat\ deseori la arta lui Lucian
Pintilie. Acest „realism magic“ se situeaz\ la antipodul
„muzicu]ii cehoviene“, cli[eu sentimental de care
Livadaaceea m-a vindecat pentru totdeauna, renun]ând
definitiv la evocarea „tuturor violoncelelor cehoviene“.

Miracolul lumii poate fi intuit doar în
„intensitatea clipei“. A[adar, nici urm\ de nostalgie
sau de melancolie, care ne-ar proiecta în durata
moale a dramei în timp ce, la Lucian Pintilie, Cehov
ne confrunt\ cu tragicul, deoarece clipa poart\
în ea propria sa moarte – a noastr\.

Cehov insista mult asupra faptului c\ Livada
cu vi[ini este o comedie. Poate pentru a contracara
realismul sentimental al lui Stanislavski dar, mai
probabil, pentru c\ – destabilizator prin cruzimea
sa – comicul este, mai ales de la Cehov încoace,
expresia contemporan\ preferat\ a intui]iei tragice.

Râsul declan[at de „gagurile metafizice“ ale
lui Buster Keaton, ale Fra]ilor Marx sau ale
lui Samuel Beckett nu treze[te oare în noi
perplexitate întrebându-ne „ce este asta…“ ?

Epihodov, alias „22 de necazuri“,
Charlotta Ivanovna saltimbanca ([Scoate un
castravete din buzunar] „Am atâta nevoie s\
vorbesc, s\ m\ dest\inuiesc cuiva… Dar cui… ? Nu
am pe nimeni“. Actul 2, scena 1), Dunia[a, bovaric\,
îndr\gostit\ de Ia[a, o haimana care nu o iube[te,
sunt personaje „oficial“ comice. În viziunea lui Lucian
Pintilie ei nu sunt, de fapt, nici mai mult nici mai
pu]in comici – sau sunt tot atât de tragici – în
compara]ie cu utopistul Trofimov, ve[nicul moralist
parazit, cu înfl\c\rata [i devotata Varia, anxioas\
[i stângace, cu promotorul Lopahin, o brut\ sentimental\,
cu încânt\toarea Liuba Andreevna, superficial\ [i
iresponsabil\, sau cu sublimul Firs, senil [i incorigibil
palavragiu. Oricare dintre ei, f\r\ deosebire, ne
poate face s\ râdem sau s\ ne emo]ion\m c\ci to]i
stau pe marginea pr\pastiei, condamna]i la izgonirea
din livad\, din aceast\ gr\din\ a raiului ipotecat\
[i mâncat\ de datorii. Atât unii cât [i al]ii sunt în
egal\ m\sur\ condamnabili. Vinova]i [i inocen]i
totodat\ – ei sunt, [i nimic altceva.

Lucian Pintilie ni-i arat\ cu visele [i cu
proiectele lor derizorii, c\ci niciunul din ele nu
se va împlini. Dar în acela[i timp cum s\ nu-i iube[ti
pe ace[ti inadapta]i („misfit“) care, dup\ c\derea
în timp, vor fi condamna]i s\ r\t\ceasc\ cine
[tie pe unde, „aiurea“.p rivirea pe care Lucian Pintilie o arunc\

asupra lumii, pe care o reg\sim în
întreaga sa oper\, s-a format poate

tocmai în aceast\ empatie cu Cehov. Niki [i Flo,
penultimul s\u film, prin acuitatea detaliului
semnificativ [i prin tandre]ea sa lucid\, î[i trage
esen]a tot din aceast\ viziune care îmbin\ o tandre]e
implacabil\, „sfâ[ietoare bucurie“, cu o rigoare
indulgent\ sau o indulgen]\ sever\. O viziune a
lumii bazat\ pe deriziune [i pe compasiune. Dac\
lumea, a[a cum ne-o arat\ el, este o „fars\ tragic\“
(subtitlu dat de Eugène Ionesco piesei Scaunele),
nu trebuie s\ ne mir\m c\ pentru cartea sa, Bricabrac,
el a ales ca motto: „Rien n’est plus drôle que le
malheur“ („Nimic nu-i mai caraghios ca nenorocirea.“)
(Samuel Beckett).

 Marie-France Ionesco
traducere de Maria }epeneag
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prima `ntâlnire

Lucian Pint i l ie,
Bricabrac, editura
Nemira, Bucure[ti,
2017, p. 305

a nul acesta, cultura român\ a
pierdut o personalitate remar-
cabil\: Lucian Pintilie. În semn
de iubire [i de pre]uire,
Festivalul Na]ional de Teatru în

parteneriat cu Les Film de Cannes à Bucarest
l-au omagiat pe marele regizor. Numero[i
oameni de teatru [i film din România [i din
lume au participat la discu]ii [i dialoguri, la
proiec]iile filmelor sale sau ale spectacolelor
montate la Paris [i Aix-en-Provence, Ra]a
s\lbatic\ [i Flautul fermecat. V\ invit\m s\
citi]i un text superb semnat de Marie-France
Ionesco, pus la dispozi]ia revistei noastre
spre publicare în exclusivitate, ca o m\rturie
unic\ [i impresionant\.

arte
in memoriam lucian pintilie



Primul om (First Man, 2018); Regia:
Damien Chazelle; Scenariul: Josh Singer,
James R. Hansen; Cu: Claire Foy, Ryan
Gosling; Genul filmului: Biografic, Dram\,
Istoric; Durata: 141 minute; Premiera în
România: 12.10.2018, Produs de:
DreamWorks; Distribuit în România de:
Ro Image 2000.

c um trebuie s\ se fi sim]it Columb
aruncându-se în necunoscutul unui
ocean a c\rui dimensiune nu o [tia

cu precizie, plutind pe trei coji de nuc\, pentru
c\ asta erau cele trei caravele comparate cu un
transatlantic de ast\zi? Pentru c\ tehnologic vorbind
acesta era nivelul provoc\rii din 1969 pentru misiunea
încredin]at\ celor doi astronau]i americani. Cum
ar ar\ta „Sonata lunii“ scris\ de un fizician [i
interpretat\ de un astronaut? Aceasta a fost c\l\toria
pe care au realizat-o Neil Armstrong [i Buzz Aldrin,
finalizat\ cu aselenizarea de pe 20 iulie 1969. În
sine, misiunea Apollo 11 nu a avut nimic spectaculos
spre deosebire de Apollo 13, toate etapele ei s-au
desf\[urat conform planului, ie[irea în spa]iu f\r\
incidente, andocarea realizat\ cu succes, aselenizarea
f\r\ probleme, primii pa[i pe lun\ oferind un mic

spectacol de balet, o fraz\ memorabil\ [i plantarea
steagului american pe Lun\, un episod omis

inten]ionat de regizor, iar întoarcerea pe care
filmul lui Damien Chazelle, Primul om, n-o
consemneaz\, lipsit\ de dificult\]i. În fapt,
cea mai pu]in ofertant\ parte a filmului
din perspectiva aventurii este cea a victorioasei

misiuni Apollo 11. Cu ce o putem compara
filmografic vorbind? 

În primul rând cu Apollo 13 (1995) al lui Ron
Howard, cu Gravity (2013) al lui Alfonso Cuarón
sau cu The Martian (2015) al lui Ridley Scott, toate
scriind epopeea unui e[ec ini]ial din care omul
iese victorios, ultimul rescriind chiar povestea unui
naufragiu galactic cu un Robinson Crusoe astronaut.
Impresia de decelerare, de expediere în câteva
cadre a momentului apogetic al aseleniz\rii, de
fu[erire a festivit\]ilor de premiere, aclamare,
recunoa[tere, imortalizare pe soclu sunt prea
subliniate pentru a nu atrage aten]ia. {i au
atras-o cu prisosin]\, forurile superioare ale
unei Americi hr\nit\ cu mitologia supereroilor.
Ce iese totu[i în eviden]\ în filmul lui Chazelle? 

De pild\, etapele care conduc la succesul
din 1969, puternic reliefate, cu încerc\ri nesigure,
tatonante, riscante, unde suflul epopeic nu se simte,
în locul unei tornade primind un vânticel. Tornada
se afl\ în alt\ parte, în logica r\zboiului rece, a
orgoliului r\nit al unei mari na]iuni [i a politicienilor
ei, de a fi cu un pas în urma sovieticilor, dup\ ce
descoperirea bombei atomice le oferise pentru
scurt timp suprema]ia militar\. Mai este ceva,
Damien Chazelle atac\ povestea dintr-un unghi
nu neap\rat inedit, dar exploatat altfel, cel al
personalit\]ii acestui astronaut curajos [i determinat
care a f\cut istorie, cu un scenariu bazat pe biografia
autorizat\ a lui James R. Hansen. {i aici regizorul
s-a confruntat cu un impediment pe care l-a rezolvat
magistral prin distribuirea lui Ryan Gosling în
rolul lui Neil Armstrong. Cum interpretezi un
individ laconic, interiorizat, care-[i controleaz\
emo]iile reu[ind s\ le izoleze suficient de bine
pentru a nu l\sa urme, un so] nici bun, nici r\u,
devotat profesiei sale, aparent lipsit de patos
f\r\ a fi apatic, cu o tenacitate în surdin\. Ce
gânde[te, ce simte Neil Armstrong? Cum era, de
fapt, cel care a f\cut „one giant leap for mankind“? 

Hârtia de turnesol a lui Damien Chazelle
în acest biopic atipic nu este familia, nici prietenii
sau colegii, nici misiunea. Neil apare ca un tat\
standard, plânge, de[i ferit de ochii celorlal]i, la
moartea feti]iei sale de doi ani de un cancer cerebral,
danseaz\ cu so]ia lui pe o muzic\ care treze[te
în memoria lor un episod sentimental, dar [i aici

emo]ia e con]inut\, regizorul nu-i permite decât
o îmbr\]i[are dansant\, estompat\ repede de o
nou\ provocare profesional\, se joac\ cu b\ie]ii
lui, dar totodat\ se preg\te[te s\ plece în Misiunea
care i-ar putea aduce moartea f\r\ s\ le spun\
un cuvânt. Neil Armstrong seam\n\ cumva cu
antieroii eroici din Wild West, cu acel cowboy
solitar, laconic [i adesea contemplativ din western
spaghetti-urile lui Corbucci sau Sergio Leone, cu
privirea a]intit\ spre largul infinit al orizontului.
De aceea, emo]iile sale sunt prinse în mici reflexe,
în scânteieri, în clipiri [i nu la scen\ deschis\.

Aflat la o recep]ie, Niel afl\ la telefon despre
accidentul care-i ucide trei dintre colegii s\i
astronau]i, Gus Grissom, Roger Chaffee [i Ed
White, ar[i de vii în capsula pe care o testau, iar

paharul dintre degete i se sparge, r\nindu-l la mân\
în timp ce chipul impasabil e vag traversat de o
umbr\. Îns\ în registrul emo]iilor intr\ experien]ele
sale de pilot [i astronaut, toate dezv\luind aceast\
fragilitate imens\ pe care pionieratul în aeronautic\
o presupune [i pe care so]ia sa Janet (Claire Foy)
o ilustreaz\ mult mai expresiv, vituperând în fa]a
[efului so]ului s\u Deke Slayton (Kyle Chandler):
„Sunte]i o [leaht\ de b\ie]i f\când modele din
lemn de balsa. Nu ]ine]i nimic sub control.“
Când testeaz\ un avion hipersonic, X-15, lucrurile
merg prost, [i Neil este la un pas de catastrof\.
În cadrul programului Gemini 8, de[i andocheaz\
cu succes, o defec]iune face reintrarea în atmosfer\
un joc cu moartea reglat din butoane, la testarea
unui alt aparat de zbor similar unei drone de ast\zi,
Neil se salveaz\ in extremis prin catapultare. În
toate aceste situa]ii pulseaz\ o tensiune real\
generat\ de spa]iile înguste, claustrofobice, de
uruitul motoarelor, de zguduirile puternice, de
tulburarea câmpului vizual la intrarea în vrie a
aparatului, [i chiar de tehnologia care are aspectul
unui telefon cu fise din anii 1950 fa]\ de un iPhone
4D. Cât de precar este totul o ilustreaz\ [i discursul
pe care câ]iva dintre responsabilii de la NASA îl au
gata preg\tit spre a fi citit de pre[edintele Americii
în cazul scenariului negativ al e[ecului misiunii. 

S\ ne întoarcem la emo]ii. Janet îi impune
lui Neil cu scandal, înainte de a pleca într-o posibil\
misiune f\r\ întoarcere, s\ aib\ o discu]ie cu copiii
s\i [i s\ le spun\ acest lucru. Iar Neil are aceast\ discu]ie,
emo]ia fiind recuperabil\ din detalii, în felul în care
î[i ]ine mâinile, în t\cerile care traverseaz\ goluri, în
privirile ochi în ochi, în o îmbr\]i[are, o strângere
de mân\ ca un repro[. Îns\ momentul aseleniz\rii
devine ocazia izbucnirii unor emo]ii reprimate. Pe
Lun\, astronautul înregistreaz\ imaginile alb-
negru ale unui teritoriu mort, inevitabil str\in [i ostil,
ale unui pustiu acoperit de cratere peste care umbra
sa se proiecteaz\ singuratic\, precum cea a unui
cowboy ie[it în praful uli]ei principale pentru un duel
mortal. Sunt lumini care se reflect\ pe geamul c\[tii
sale. Toate acestea alterneaz\ cu imagini desprinse
dintr-un idilic album de familie, o plimbare printr-o
poian\ cu flori, un picnic, tat\l [i fiica sa decedat\
jucându-se, totul în culorile pu]in sp\l\cite ale
anilor 1960. 

Derulând aceste imagini cu o anumit\
exuberan]\, imagini care contrasteaz\ atât cu
peisajul dezolant al astrului revelat ca prozaic din
care umanitatea a f\cut atât de mult\ poezie,
dar [i cu momentul apogetic, emfatic al aseleniz\rii,
a cuceririi unui teritoriu nou, atât de îndep\rtat,
Damien Chazelle taie maioneza epopeii, nu sufl\-n
lumân\rile tortului aniversar. Microuniversul
intimist al familiei este mai important decât
plantarea steagului american pe ultima redut\,
scen\ pe care o omite con[tient de sacrilegiu
regizorul. Mai important decât spa]iul imens
parcurs de acest navigator stelar, mai important
decât ziarele care anun]\ pe prima pagin\ evenimentul,
în toate limbile p\mântului [i asupra c\rora camera
baleiaz\ înainte de un final anticlimactic este o
amintire, un reflex al unei vie]i de fericire banal\.
Scena final\ este una a revederii dintre so] [i so]ie,
nota bene, ea nu este una a reunirii familiei în jurul
eroului galactic atestat\ de reporterii de la revista
Life. Este o scen\ simpl\, în absen]a blitz-urilor,
a interogatoriilor publicistice, a martorilor de orice
fel. Neil Armstrong se afl\ în carantin\ [i Janet îl
poate vedea, nu [i auzi, separa]i fiind de sticla
foarte groas\ a unui geam. O întâlnire f\r\ cuvinte
în care doar privirile vorbesc. Un s\rut prins pe
degete a c\ror amprent\ termic\ r\mâne o clip\
pe sticl\ [i apoi mâinile care se întâlnesc pe suprafa]a
glasat\ f\r\ s\ se poat\ atinge cu adev\rat. Un dialog
intens al privirilor, al unor st\ri, un moment al unei
str\luciri discrete, al unei emo]ii care arde asemeni
fl\c\rilor de candel\, lini[tit, în penumbr\. Un final
magistral. 
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 cronica filmului de angelo mitchievici

cowboy-ul stelar [i fa]a întunecat\ a lunii

p e Lun\, astronautul
înregistreaz\ imaginile
alb-negru ale unui teri-
toriu mort, inevitabil
str\in [i ostil, a unui

pustiu acoperit de cratere peste care
umbra sa se proiecteaz\ singuratic\,
precum cea a unui cowboy ie[it în
praful uli]ei principale pentru un
duel mortal.



Estetica fotografiei

c unoscut critic
cultural al
secolului XX,

Susan Sontag a declarat
„preocup\ri obsesive“ pentru
fotografie, iar pe la sfâr[itul
anilor 1970 a publicat o carte
de eseuri despre „semnifica]ia
[i evolu]ia fotografiei“.
Realizând un istoric succint
al liniilor de dezvoltare ale
acestei arte, ea semnaleaz\
oscila]iile dintotdeauna
ale fotografiei între ideea de
înfrumuse]are (care o face
vara primar\ a picturii) [i,
pe de alt\ parte, obsesia
transmiterii adev\rului, gra]ie
c\reia,  luând un avans
considerabil fa]\ de pictura

mimetic\, fotografia o elibereaz\ de fapt pe
cea din urm\, preg\tindu-i terenul pentru aventura
modernist\. 

Dar rela]ia dintre pictur\ [i fotografie
poate surprinde [i dincolo de caznele mimesisului
tradi]ionalist: de exemplu, în revolta lor împotriva
tradi]iei academiste, impresioni[tii [i-au desf\[urat
prima expozi]ie în studioul fotografului Nadar
(gest simbolic pentru un curent artistic despre
care [tim c\ mimeaz\ savant studiul luminii),
iar cele dou\ arte au continuat s\ se întâlneasc\
periodic [i ulterior, în dorin]a fotografiei de a
regândi no]iunile de adev\r sau realitate dup\
idei testate adesea mai întâi pe t\râmul picturii.
Astfel, concep]ia desuet\ despre fotograf ca
„scrib“ impersonal al realit\]ii este dep\[it\ de
o voca]ie cognitiv\ ajustat\ periodic la filosofiile
contemporaneit\]ii artistice, iar fotografia ultimei
sute de ani devine un teren de explor\ri ale eului
[i ale microrealit\]ilor înconjur\toare în varii
moduri experimentale. Parcursul lui Susan Sontag
prin poeticile unor fotografi ai modernit\]ii (Paul
Strand, Edward Weston, Henri Cartier-Bresson,
Alfred Stieglitz, Aaron Siskind) ne familiarizeaz\
cu c\utarea unor structuri de adâncime ale
realit\]ii sau ale ordinii ascunse sub aparen]e
de haos, dar [i cu abord\rile „populare“, documentare
sau fotojurnalistice, ale unor mari fotografi
(Eugène Atget, Weegee), pe trunchiul c\rora
se va dezvolta în câteva decenii fenomenul, ast\zi
planetar, al ubicuit\]ii fotografiei. 

Tehnic\ democratic\ de captare [i rescriere
a realului, în lumea postindustrial\ fotografia
degenereaz\, ca urmare a acestei din urm\ abord\ri,
c\tre treapta cea mai accesibil\ de participare a
omului la spectacolul variat al culturii [i al vie]ii.
Iar prin aceast\ planetarizare a ei, ea ne schimb\
profund raporturile cu realitatea. În forme de
vârf, se hr\ne[te din duhul academic al teoriei,
dar prin înmul]irea exponen]ial\ ce o caracterizeaz\
la nivelul rudimentar al utiliz\rilor ei (probabil
c\ milioane pe secund\ în întreaga lume), fotografia
devine un alfabet cultural cu o gramatic\ proprie
[i totodat\ cu o „etic\ a privirii“ care în prezent
ne marcheaz\ [i adesea chiar ne modeleaz\ în
mod ireversibil: fotografiile ne ofer\ iluzia în]elegerii
[i fix\rii nemi[c\torului, a clipei care zboar\, a
vârstelor ce se înghit rând pe rând, forjând în cele
din urm\ realul dup\ miile de instantanee prin
care omul obi[nuit ajunge ulterior s\ î[i revad\
existen]a; cel mai adesea îns\ ca pe o suit\ de
„imagini-trofeu“, adunate de-a lungul existen]ei,
[i de selec]ii retu[ate ale biografiei personale. 

Pe acest palier al postmodernit\]ii consumeriste,
Sontag observ\ riscul de „poluare mental\“ produs
de fotografie, în spectacolul dezm\]at [i toxic al
vizualit\]ii din lumea contemporan\. Deja probate
în timp, riscurile i se par a fi mai ales dou\: falsa
impresie indus\ prin fotografie c\ realitatea este
mai „disponibil\“ decât o putem cu adev\rat st\pâni
(de unde un pericol pe care l-a[ numi de bovarizare)
[i, nu în ultimul rând, banalizarea [i istoricizarea
tragediilor umanit\]ii (Holocaust, genocide,
foamete, r\zboaie), care, mult prea accesibile prin
fotografie [i livrate pân\ la „satura]ie“ prin mass-
media, ajung – crede eseista – s\ „aneantizeze“
adev\rata con[tiin]\. 

În consecin]\, fotografia notabil\ trebuie
c\utat\ acolo unde ea refuz\ confortul [i for]eaz\
continuu noi unde de [oc, cum se poate vedea,
de exemplu, în experien]a ([i ea dep\[it\ azi

prin asimilare) a marilor fotografi ai postmo-
dernit\]ii. În eseul „America sumbr\ din fotografii“,
Sontag pleac\ de la pretextul frumuse]ii whitmaniene
(„Statele Unite în sine sunt cel mai m\re] poem“),
pentru a descoperi, în marii fotografi ai anilor 1960-
1970, sensibile antene pentru tragicul deghizat
în „banal [i vulgar“. Ace[ti documentari[ti îi ofer\
Americii postmoderne o identitate artistic\ desprins\
în sfâr[it de filonul european. Respingând programatic
„artisticul“ [i fotografia „educat\“, ei ofer\ imagini
anti-sentimentale (Edward Steichen) [i chiar anti-
umaniste (Diane Arbus), prin care fotografia, iubit\
de exemplu cu candoare de Arbus pentru „neru[inarea“
ei, ajunge s\ transmit\ mesaje necosmetizate
despre limitele vederii noastre: exist\ [i alte lumi,
unele chiar foarte apropiate de noi, încearc\ ea s\
arate, iar ele sunt cea mai clar\ dovad\, cu cuvintele
simple ale cineastului Luis Buñuel, c\ „aceasta nu
este cea mai bun\ dintre lumile posibile“. Iar dac\
acest du[ rece aplicat sensibilit\]ii umaniste
vine prin vâna fotografiei, este un semn c\, fa]\
de ideologia anilor 1940, o nou\ genera]ie de arti[ti
(ultima la momentul scrierii c\r]ii) au dorit s\
arate, contrar ambi]iilor unui fotograf mai vechi
precum Stieglitz, c\ America nici vorb\ s\ nu fie,
ci chiar „este cimitirul Occidentului“ (a se citi, al
valorilor lui). O concluzie desigur for]at\, bun\
doar pentru a face dat\ sau a agita spiritele.

Fotografia în cercetarea

antropometric\

Un exemplu, [i el istoric, dar de aceast\
dat\ de utilizare [tiin]ific\ a fotografiei, este
cel din România anilor 1930, documentat
recent printr-o expozi]ie la Muzeul de Art\ Popular\
Dr. Nicolae Minovici din Bucure[ti [i printr-o
carte-album, al c\rei autor este specialist în istoria
ideilor central- [i est-europene în antropologie
fizic\ [i eugenie. Director al unui Centru de Studii
Umaniste [i Medicale în Marea Britanie, Marius
Turda are studii de istorie la Bucure[ti [i o
important\ activitate european\, didactic\ [i de
cercetare, în prezent în cadrul universit\]ii britanice
Oxford Brookes. Invita]ia lui Adrian Majuru de
a organiza o expozi]ie despre [tiin]\ [i etnicitate
în România interbelic\ [i de a-i marca existen]a
printr-o publica]ie a devenit o ocazie de a prezenta
publicului român un episod local de istoria
antropologiei, asociat în perioada dintre r\zboaie
cu eforturile de edificare [tiin]ific\ a obsedantului
(pentru acea vreme) „specific na]ional“. 

Interesul rasial exista în toat\ Europa,
prin subramuri ale medicinei [i antropologiei
de tipul antropometriei, craniologiei, serologiei
etc., iar reprezentan]ii [colilor române[ti din
epoc\, adesea discipoli sau colaboratori ai

unor cercet\tori str\ini cu nume mult mai sonore,
au depus un efort similar de studiere [i edificare
[tiin]ific\ a rasei române. În contextul dintre
cele dou\ r\zboaie, cercet\rile de acest tip au
nutrit speran]a de a ne „elucida originea
etnic\ adev\rat\“ (P. Râmnean]u, P. David, 1935),
printr-o „diagnoz\ rasial\“ a grupurilor etnice
tr\itoare în statul român modern, [i mai ales
în scopul în]elegerii specificit\]ilor noastre; pe
scurt, un fel de „bilan] biologic al na]iunii“
(G. Banu, 1935). Fotografiile de epoc\ redate
în album reflect\ tipuri rasiale identificate
preponderent de c\tre antropologii str\ini
(cu numai câteva document\ri fotografice
din anchetele exclusiv române[ti) [i cu o
sintez\ substan]ial\ informativ\, menit\ s\
puncteze cercet\rile din România. 

Nume, atitudini [i publica]ii istorice sunt
aduse la cuno[tin]a publicului
român de c\tre autor [i pentru
a risipi prejudecata identific\rii
automate a acestora cu
„rasismul de tip nazist“. Este
important astfel de observat
c\ „momentul de glorie al
antropologiei române[ti“,
Congresul Interna]ional de
Antropologie [i Arheologie
Preistoric\ din 1937 de la
Bucure[ti, a fost marcat
de absen]a antropologilor
germani, [i c\ în epoc\ au
fost condamnate „devia]iile
rasiste“ ale unei [tiin]e de
la care românii a[teptau
importante r\spunsuri
identitare. 

Acestea le-au fost
furnizate prin studii deopotriv\
str\ine [i române[ti, mult
prea numeroase pentru a putea fi rezumate în
câteva rânduri. De exemplu, dac\ austriacul
Viktor Lebzelter, m\surând craniile a peste 4300
de solda]i români din toate teritoriile ]\rii,
identifica tipul rasial „romano-mediteraneean“
ca fiind predominant printre români, [tiin]a
româneasc\ a epocii nu a ascuns sau negat
identificarea a cinci sau [ase subtipuri rasiale
române[ti [i nici concluzia c\ identificarea unor
elemente „precump\nitoare“ sau a vreunui
eventual subtip „scoborât din daci“ sunt ac]iuni
imposibile (O. G. Lecca, N. Lahovary). Pe de alt\
parte, ca o observa]ie personal\, fotografii
[tiin]ifice precum cele de antropologie fizic\
publicate în acest volum au generat în epoc\
importante ecouri în percep]ia artistic\ a
frumuse]ii umane [i a diversit\]ii ei, inclusiv în
arta româneasc\.

 Simona Dr\gan
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u neori im-
previzibilul
intervine

cu irepresibil\ putere în
destinele aparent cele mai
previzibile [i mai anoste.
Cum ar fi acela al notarului
Iacopo de’Benedetti din
or\[elul umbrian Todi de
pe valea Tibrului. N\scut
pe la 1230 într-o familie de
nobili guelfi, studiaz\
probabil la Bologna, renumit\
pentru facultatea sa de
Drept [i î[i urmeaz\ cariera
în ora[ul natal unde, pe
la 1265 sau 1267 se c\s\tore[te
cu o tîn\r\ de spi]\
aristocratic\, înrudit\ cu
o discipol\ a Sfintei Clara,
cea care, împreun\ cu Sfîntul
Francisc din Assisi, întemeiase
în 1212 ordinul clariselor.
Liniile fundamentale ale

vie]ii lui Iacopo par trasate pentru mult\ vreme,
poate pîn\ la moarte: familie, studii, o via]\ înlesnit\,
perspective de ascensiune social\, totul îi surîde.

Dar nu. La pu]in\ vreme dup\ însur\toare,
so]ia îi moare în toiul unei serb\ri, c\ci estrada
de dans se prabu[e[te. A[a se descoper\ c\ sub
frumoasa rochie de s\rb\toare, tîn\ra purta,
ne[tiut\ de nimeni, ciliciul aspru al peniten]ei.
Asta afirm\ scrierile hagiografice cu mult posterioare
anului 1268 cînd s-au petrecut, pare-se, evenimentele.
Aici, cititorul modern începe s\ se îndoiasc\ [i s\
se întrebe: oare nu cumva autorii sau copi[tii,
oricare dintre clericii-litera]i care intervin în
elaborarea [i transmiterea textului medieval,
au „pus în pagin\“ realitatea conform unui
tipar hagiografic curent – o mare suferin]\ provoac\
o metamorfoz\ spiritual\? Dar, oare, nu cumva
cititorul modern, ahtiat dup\ exactitatea faptelor,
risc\ s\ piard\ din vedere în]elesul pe care textele
i-l transmit, în]eles mai important, poate, decît
biata exactitate a întîmpl\rilor unei vie]i omene[ti?
Cu aceste întreb\ri în minte, urm\rim mai departe
firul povestirii.

Pus în fa]a efemerit\]ii bucuriilor lume[ti,
„citind“, poate, în împrejurarea acelei mor]i
n\praznice un „indiciu“ privitor la felul în care
ar fi bine s\ tr\iasc\ pe viitor, Iacopo renun]\ la
tot pentru a duce, pe drumuri, via]a de c\lug\r
cer[etor; între]ine leg\turi cu mi[carea peniten]ial\
a Flagelan]ilor, adopt\ gesticula]ia tipic\ unui
„nebun pentru Cristos“: Iacopo devine Iacopone,
numele cu care concet\]enii scandaliza]i i se
adreseaz\ acum, în batjocur\, fostului notar plin
de respectabilitate. Primit în 1278 în Ordinul
franciscan, se asociaz\ grup\rii rigoriste a
Spiritualilor care pledeaz\ pentru p\strarea
severit\]ii ascetice [i a traiului în s\r\cie instituite

de Francisc din Assisi. De pe aceste pozi]ii intr\
în conflict cu papa Bonifaciu VIII, pap\ pe care
Dante îl a[az\ în bolgia infernal\ a papilor simoniaci
înc\ înainte ca acesta s\ î[i încheie, la moarte,
pontificatul. Excomunicat [i aruncat în închisoare
în 1298, Iacopone îndur\ o deten]ie aspr\ pîn\ în
1303 cînd, murind Bonifaciu, este eliberat. Nu
mai tr\ie[te nici el decît pîn\ în noaptea de Cr\ciun
a anului1306.

Nu ne afl\m doar în fa]a unui ascet [i a
unui lupt\tor pentru puritatea înv\]\turii
franciscane, ci [i în fa]a unuia dintre cei mai
tulbur\tori poe]i de la începuturile literaturilor
în limbi vernaculare, poet c\ruia i-a fost atribuit\
[i compunerea imnului latin Stabat mater.
Compozi]iile sale, laudele, î[i au originea în cîntul
liturgic dar î[i cî[tig\ un statut propriu în

limba popular\, în contact cu forma poetic\ a
baladei g\sind, în acela[i timp, un precedent
remarcabil în Cantico delle creature (Cîntarea
f\pturilor) al Sfîntului Francisc. Laudele lui
Iacopone da Todi surprind în primul rînd prin
îmbinarea dintre ging\[ie [i vehemen]\: al\turi
de m\rturisirea r\nii provocate de iubirea de
Dumnezeu (Lauda 2), invectiva împotriva papei
Bonifaciu (Lauda 55) ; al\turi de cîntarea mai
presus de cuvinte a inimii atinse de iubire
(Lauda 9), „diserta]ia“ pe tema edificatoare
a virtu]ilor cardinale [i teologale (Lauda 10) ;
lîng\ enumerarea priva]iunilor închisorii –
duhoarea, lan]urile grele, foamea, turn\toria
–, afirmarea „puterii în sl\biciune“, a smereniei,
a „neiubirii de sine“ cum frumos traduce Oana
S\li[teanu (Lauda 53). Desigur, recunoa[tem
în unele compozi]ii resurse poetice recurente în
poezia vremii, tipare folosite uneori pîn\ la
sa]ietate, cum ar fi cel al dialogului pe teme

moralizatoare între suflet [i trup (Laudele 7, 31)
sau între mor]i [i vii (Laudele 42, 61), între
omul p\c\tos [i propria sa con[tiin]\ (Lauda 85).
Totu[i, poetul r\scump\r\ utilizarea unor atari
locuri comune prin mereu cuceritoarea sinceritate
a sentimentului religios, prin perspectiva nea[teptat\
din care abordeaz\ locul comun ; s\ evoc\m cazul
Laudei 81: nu se poate num\ra de cîte ori se
afirmase în literatura cre[tin\ de dinainte de
Iacopone c\ Dumnezeu l-a creat pe om din iubire,
iar acesta Îl ucide în mod josnic ; meditînd la
toate acestea, poetul îi cere Domnului s\-i fac\
parte de toate bolile cunoscute în vremea sa ([i
le enumer\, poate [i cu umorul propriu „nebunului
pentru Cristos“: febr\, dropic\, bolfe, dalac, trînji
etc.); îns\ aceast\ dorin]\ de asumare a unor
suferin]e adesea ru[inoase sau înjositoare nu
este decît sfioasa dorin]\ de isp\[ire în propriul
trup a p\catului întregii lumi.

Dar poate cel mai tulbur\tor aspect al
scrisului s\u este „divinizarea“ motivelor iubirii
curtene[ti profane; ca orice persoan\ cultivat\ a
timpului s\u, Iacopone cunoa[te poezia trubaduresc\
[i îi utilizeaz\ resursele poetice pentru a evoca
experierea a ceea ce este, de fapt, necomunicabil:
rela]ia de iubire cu Dumnezeu. Din acest punct
de vedere, poetul umbrian, în pofida expresiei sale
adeseori crude sau chiar plebee, face parte, prin
cîteva dintre laudele sale, din rîndul celor mai
semnificativi poe]i mistici ai Occidentului cre[tin.

t raducerea româneasc\ a patruzeci
dintre laudele iacoponice apare în
cu totul remarcabila colec]ie „Biblioteca

italian\“ coordonat\ de Smaranda Elian Bratu [i
Nuccio Ordine. Volumul este înso]it de prefa]a
unui prestigios specialist în tradi]ia mistic\
franciscan\ [i în scrierile lui Iacopone da Todi:
profesorul Matteo Leonardi plaseaz\ extrem de
nuan]at problematica figur\ a poetului în peisajul
politic, religios [i literar al epocii, punînd în eviden]\
cu excep]ional\ limpezime miza cea mai complex\
a acestei poezii dificile: componenta mistic\ a
laudelor, încercarea de „a da form\ imanent\
Transcenden]ei“.

Traducerea este semnat\ de distinsa italienist\
Oana S\li[teanu care, dintre cele 91 sau 92 laude
atribuite cu certitudine lui Iacopone, a f\cut o selec]ie
semnificativ\ din punct de vedere al temelor [i al
variatelor modele de versifica]ie abordate de poet.
Un amplu corp de note subliniaz\ în ce mod vocea
poetic\ proprie lui Iacopone transform\ materia
literar\ utilizat\ pe scar\ larg\ în epoca sa. Cu adev\rat,
era nevoie de sagacitatea unei lingviste de talia
domniei sale pentru a înfrunta „obstacolele“ unui
text redactat într-o limb\ care nu î[i va g\si identitatea
literar\ decît cu o genera]ie mai tîrziu, în paginile
lui Dante. În extrem de utila „Not\ asupra edi]iei
[i traducerii“, Oana S\li[teanu arat\ care sînt dificult\]ile
majore ale textelor lui Iacopone: în primul rînd, cele
de ordin filologic, privitoare la lecturile diferite pe
care editori diferi]i le propun pentru acela[i context;
apoi lexicul în care formele latinizante stau al\turi
de arhaisme, de regionalisme, de galicisme [i
provensalisme ; nu în ultimul rînd, calcurile dup\
latin\ [i utilizarea concurent\ a unor omonime
dialectale care obscurizeaz\ textele din punct de
vedere semantic. Pentru a echivala în român\ limba
iacoponic\ ce avea s\ devin\ foate repede revolut\,
traduc\toarea a trebuit s\ opteze pentru o solu]ie
care s\ fie nu doar lizibil\ pentru cititorul român, ci
care s\ [i respecte diversitatea registrelor originalului
(solemn, colocvial, dar [i confesiv sau ludic); Oana
S\li[teanu a optat pentru vocabularul biblic [i liturgic
ortodox, ca fiind acela care, în context românesc,
poate oferi echivalen]ele potrivite s\ îi vorbeasc\
publicului-]int\ menajînd, în m\sura posibilului,
anumite ambiguit\]i sau obscurit\]i ale textului.

Ne întreb\m întotdeauna de ce-ar mai fi
necesar\, în vremea noastr\, lectura unor
autori atît de „b\trîni“. În cazul de fa]\, nici un
r\spuns nu este mai potrivit decît cel al lui Matteo
Leonardi: „Laudele mistice ale lui Iacopone au
[tiut s\ înf\]i[eze cu o remarcabil\ vioiciune acea
veche ran\ a sufletului uman care mai sîngereaz\
înc\: dorul dup\ Altceva, pe care Iacopone îl g\se[te
în Dumnezeu, acea nevoie uman\ de a se întrece
încontinuu pe sine pentru a privi dincolo de sine,
c\tre Infinit. […] Iacopone ne arat\ c\ a în]eles,
ca [i Blaise Pascal patru sute de ani mai tîrziu,
c\ doar dep\[indu-se omul devine pe deplin el
însu[i“.

 Anca Criv\]
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Iacopone da Todi,
Le più belle laude.
Cele mai frumoase
laude, traducere
din italian\, cronologie
[i  note de Oana
S\li[teanu, prefa]\
de Matteo Leonardi,
Bucure[ti, Editura
Humanitas, Colec]ia
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2018.
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p ublicat\ în 1997,
la 70 de ani
distan]\ de

apari]ia volumului lui
Hemingway, Men Without
Women(1927), cartea lui Richard
Ford, Women with Men: Three
Stories, se prezint\ ca o m\rturie
de credin]\ [i, deopotriv\,
ca o declara]ie de independen]\.
Scriitura lui, în care critica a
identificat ecouri din Twain,
Sherwood Anderson, Scott
Fiztgerald, dar mai ales din
Hemingway [i Faulkner, e
„clasic-american\“, în sensul
dat de T.S. Eliot în eseul Ce e
un clasic? din 1945: o scriitur\
de o originalitate matur\, în
care vocea autorului, perfect
identitar\, distinct\, face s\

fie auzite – interpretate – modula]ii ale vocilor
„str\mo[ilor“. 

Reunind povestirile Afemeiatul, Gelozie
[i Occidentali, sub titlul provocator de Femei
cu barba]i, volumul e considerat o parafraz\ post-
macho la B\rba]i f\r\ femei al lui Hemingway.
Luptele cu tauri [i alte îndeletniciri funciarmente
masculine (în volumul lui Ford ap\rând în varianta
de vân\toare de porumbei – vezi Gelozie), infidelitate,
divor], moarte – teme apropriate de Hemingway
– sunt revizitate [i repuse de Ford, ca omagiu
adus mo[tenirii lui Hemingway, în situa]ia de
a crea (noi) efecte. Femeile din proza lui Hemingway
sunt distrase, b\rba]ii – lini[titor-abstra[i, între
actan]i desenându-se o distan]\ aferent\
insurmontabil\, care la Ford devine subiect sau
chiar personaj principal. Femeile din cele trei
povestiri sunt întotdeauna cu barba]i în sensul
în care, chiar [i absente, deja istorie, produc efecte
asupra naratorilor, asupra protagoni[tilor masculini.

Coniven]a dintre Ford [i Hemingway
transpare într-un fel [i din maniera în care cei
doi au „receptat“ receptarea c\r]ilor lor. În
1929, Hemingway a r\spuns unor cronici nu foarte
favorabile volumului Men Without Women,
semnate de Wilson Lee Dodd [i Joseph Wood
Krutch, printr-o „scrisoare de dragoste“, o [arj\
adresat\ criticilor „cu buzunarele pline de minciuni“,
care sper\ s\ mori, s\ e[uezi ca scriitor. Ceva mai
„asertiv“, Ford i-a trimis scriitoarei Alice Hoffman
un exemplar dintr-o carte scris\ de aceasta, cu o
gaur\ de glonte, dup\ cronica nefavorabil\ la
romanul Cronicarul Sportiv (publicat\ în 1986,
în The New York Times), iar în 2002, l-a scuipat
la o petrecere pe criticul Colson Whitehead,
urmare a cronicii la volumul de povestiri A Multitude
of Sins.

Cele trei povestiri din Femei cu barba]i se
afl\ într-o provocat\ cooperare. Asemenea
unei c\r]i ale c\rei „coperte“ sunt reprezentate
de povestirea care deschide volumul, Afemeiatul,
[i de cea care-l încheie, Occidentali, [i al c\rei
„cotor“ e dat de povestirea median\ Gelozie,
„corpul c\r]ii“ fiind locul geometric format de
toate cele trei proze, Femei cu barba]i se cite[te
ca o nara]iune continu\. 

Exist\ o identitate de ram\ a ac]iunii între
Afemeiatul [i Occidentali, ambele povestiri
petrecându-se la Paris. Metropol\ în care Hemingway,
în anii ‘20, în calitate de corespondent de
pres\, se al\turase comunit\]ii de expatria]i
americani, formând a[a-numita „Lost Generation“,
Parisul – obsesie a numeroase genera]ii de americani
– e ales de Ford pentru a-[i „r\t\ci“ eroii.
Martin Austin, protagonistul din Afemeiatul,
venit din Chicago în c\l\torie de afaceri, aflat
în criza vârstei de mijloc [i tatonând posibilit\]ile
de dezvoltare a unei rela]ii extraconjugale cu
fran]uzoaica Joséphine Belliard, e v\zut evoluând
printr-un Paris ale c\rui borne cartografice nu
sunt deloc ferme, recognoscibile – toate str\zile
largi îi apar ca identice, aflate în unghiuri derutante;
punctele de reper turistice îi par plasate în locuri
bizare; numerele de pe Bulevardul St. Germain
cresc mereu în cel\lalt sens, iar Sena curge exact
invers. Aceea[i imposibilitate de „stabilizare“ a
peisajului încearc\ [i protagonistul din Occidentali,
tân\rul romancier Charley Matthews, venit la
Paris, din Ohio, cu iubita sa, Helen Carmichel,
în s\pt\mâna de dinaintea Cr\ciunului, pentru
a se întâlni cu editorul francez – consultând ghidul
de c\l\torie Fodor’s, are revela]ia c\ Parisul se

afl\ mai la nord decât credea; „[iruri de cl\diri [i
ma[ini […] goneau în ambele direc]ii ale unui
bulevard larg. Acesta era Parisul “ (p. 163); v\zut
de la geam, Parisul p\rea bulversant, [i s\-l p\r\se[ti
era dificil etc. 

Dezorientarea „geografic\“ e doar una
dintre laturile corpului geometric pe care-l
formeaz\, în cele trei nara]iuni, depeizarea.
Personajul Charley reflecteaz\ asupra faptului
c\, pentru un scriitor, lucrurile nu sunt doar
schimb\toare, ci [i „greu de dovedit, revizuibile
[i reciclabile, [i fiece suprafa]\ e o singur\ latur\

a unui corp geometric uria[, ce urmeaz\ a fi
dezv\luit“ (p. 181). Pandantul dezorient\rii
geografice e, pentru eroii din povestirile lui Ford,
dezorientarea cauzat\ de plonjarea într-o alt\
limb\, alt\ cultur\, ambele de neapropriat – în
fa]a televizorului, Martin ascult\ „ciripind
indescifrabil în francez\“ (p. 25) [i crede c\ volumele
din biblioteca lui Joséphine sunt fran]uze[ti, „de[i
unele p\reau în german\“ (p. 88); Charley admite
c\ Honni soit qui mal y pense ar putea însemna
Tr\ie[te-]i clipa! (p. 173) [i, în vis, vorbe[te într-o
francez\ perfect\ pe care totu[i nu o în]elege (p.
201), [tiind suficiente cuvinte fran]uze[ti astfel
încât s\ în]eleag\ totul gre[it (p. 264) etc. 

Protagoni[tii din Afemeiatul [i Occidentali
par atra[i de dezorientare – provocat\ la contactul

cu un loc, o limb\ [i o cultur\ str\ine – de gândul
semi-l\murit c\ e mediul propice „preschimb\rii
într-o versiune a ta îmbun\]it\“ (p. 185). Acas\
totul e despre tine; o ]ar\ str\in\ î]i d\ [ansa s\
nu se mai învârt\ toate în jurul t\u, s\ accep]i
c\ apar [i se încheie epoci (p. 266). În mediul de
dezorientare geografic\ [i lingvistic\ în care
evolueaz\ (doar preia imaginea, ca suprafa]a unei
oglinzi?), Martin provoac\ un dezastru. Fiul de
4 ani al  lui Joséphine, pierdut din vedere
pentru câteva clipe, e victima unei agresiuni în
Jardin du Luxembourg – un topos definitiv al
str\in\t\]ii, în care Austin nu poate s\ se orienteze,
s\ dialogheze, neavând cum s\-l protejeze, în
consecin]\. Copilul e în fine g\sit, dovedindu-se
c\ a fost mai mult speriat de un grup de hipio]i,
îns\ episodul pune punct demersului de a avea
o rela]ie cu Joséphine, Martin reflectând „feminin“,
în final, asupra a ceea ce e, pân\ la urm\,
posibil între doi oameni, asupra m\surii în
care po]i regla cursul vie]ii, f\când cât mai pu]in
r\u, [i totu[i r\mânând ata[at de ceilal]i, asupra
ideii c\ poate, schimbându-te, modifici pârghiile
esen]iale care garanteaz\ fericirea, devenind
victim\ a acestei schimb\ri (p. 101). 

O dram\ (sau poate un dezastru la care
contribuie protagonistul) are loc [i în Occidentali,
Charley r\t\cind pe str\zile „neinteligibile“ ale
Parisului, cu gândul c\ ar putea porni brusc într-alt\
direc]ie, f\r\ s\ revin\ la hotelul unde iubita lui
se afla sub spectrul mor]ii, din cauza unui cancer
brusc recidivat. Întors la hotel, e informat c\ Helen
s-a sinucis, pentru a-[i curma suferin]a, Charley
gândind c\, în final, a aflat un lucru important:
faptul c\, în acest loc, începuse o nou\ epoc\ în
via]a lui (p. 266), privirea-i fiindu-i îndreptat\, ca
[i cea a lui Martin din Afemeiatul, spre viitor –
spre cel mai bun viitor dintre viitorurile posibile.

g elozie – povestirea plasat\, ca o
articula]ie, în mijlocul volumului
Femei cu barba]i – e un plonjeu într-

un timp „mai tân\r“ al naratorului-protagonist
Larry, acesta având 17 ani, dar [i într-un timp
„mai tân\r“ al autorului însu[i. Concentrat\,
în maniera caracteristic\, pân\ la a da impresia
unei imagini desf\[urate pe lungime, din
câteva fotograme al\turate, rama ac]iunii
din Gelozie e America Marilor Câmpii, a
Montanei, a drumului cu trenul spre Seattle,
peisaj m\turat de vânturi, de singur\t\]i chinuitoare,
„documentat“ de Ford în primul s\u volum de
povestiri, din 1987, Rock Springs (ap\rut [i în
române[te, în 2017, la Editura Black Button Books,
în traducerea lui Marius Chivu), ca [i în romanul
Via]a s\lbatic\, din 1990. Marcat de îngândurarea
produs\ de înstr\inarea p\rin]ilor, de sentimentul
nelini[titor c\ bula singur\t\]ii, a incomunicabilit\]ii,
în care î[i vede prins tat\l ar putea s\-l priveasc\
[i pe el sau deja îl prive[te, de reflec]iile privind
raportul echivoc pe care m\tu[a Doris pare s\ îl
aib\ cu tat\l [i de presta]ia la fel de echivoc\ pe
care aceasta o are într-un bar de lâng\ gar\, unde
cei doi asist\ la împu[carea unui evadat, Larry
î[i spune povestea încercând s\ disting\ formele
îngropate în lumina înce]o[at\ a iernii, f\când
cuno[tin]\ poate pentru prima dat\ în mod serios
cu dezorientarea, care pare s\ comunice dinspre
exterior (peisaj, oameni), spre interior, spre
con[tiin]\. Urcat, în fine, împreun\ cu Doris,
în trenul care avea s\-l duc\, de Ziua Recuno[tin]ei,
la mama lui, în Seattle, Larry prive[te, în noapte,
la norii care se ridicaser\ [i se împr\[tiaser\, la
ninsoarea care încetase, sim]indu-se azvârlit f\r\
s\ [tie „de unde [i pân\ unde, str\b\tând pur [i
simplu spa]iul ca un b\iat într-o rachet\“ (p. 154).

Traversate de cea]\, negur\, viscol – elemente
care orchestreaz\ deruta, dezorientarea, la mai
multe niveluri – , povestirile din Femei cu barba]i
comunic\ între ele [i prin ferestre. Aceste ferestre,
despre care se face frecvent vorbire în povestiri
– deschise c\tre parcul atr\g\tor, dar str\in (Jardin
du Luxembourg), c\tre Cimitirul Montparnasse,
a c\rui arhitectur\ [i activitate nocturn\ sunt
v\zute ca-n palm\, ori aducând aproape de c\l\torul
cu trenul peisajul american dispus în orizontale
lungi [i-n verticale – asigur\ o necesar\ lumina]ie,
anun]ând, dar [i temporizând, îmblânzind
dezastrul, tragicul, ocazie s\ în]elegem poate mai
bine de ce Ford crede c\ literatura mare e aceea
care afirm\, care con]ine [i genereaz\ optimism,
chiar [i atunci când e sumbr\.

 Leti]ia Constantin
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s imone Weil (1909-1943), nume mult
vehiculat printre cititorii pasiona]i
de spiritualitate, dar [i de mistic\,

a avut de asemenea numeroase preocup\ri legate
de filozofia politic\ sau apropierile religie-[tiin]\,
fiind o cunosc\toare de greac\ veche [i sanscrit\,
deci, implicit, a unor culturi [i religii diverse.
Datorit\ ferventei adopt\ri a cre[tinismului [i
a entuziastei iubiri de Hristos e foarte apreciat\
[i de studio[ii religio[i. Totu[i, dup\ p\rerea
mea, valurile ei de intui]ii, abia ast\zi puse în

valoare fiindc\ au fost exprimate uneori
în opere nefinisate, sunt datorate unei firi
de poet\. Spun asta nu doar fiindc\ a l\sat
[i poezie de calitate, ci fiindc\ numai o
astfel de fire î[i putea cl\di utopiile pe ideea
c\ „(poporul) are nevoie ca substan]a
cotidian\ a vie]ii s\ fie ea îns\[i poezie“,
c\ dezr\d\cinarea nu poate fi dep\[it\
decât printr-o sintez\ între munca fizic\
[i poezie, c\ vindecarea societ\]ii se poate
face prin supranatural.

Publicat\ acum de Polirom cu una
din cele mai importante c\r]i ale sale (din
perspectiva mileniului în care tr\im [i a
filozofiei muncii), Înr\d\cinarea, în
traducerea cunoscutului scriitor Ovidiu
Nimigean, Simone Weil nu e la prima
apari]ie în limba român\ (între 2003-2005
fiind publicate la Humanitas Greutatea si
harul, Autobiografie spiritual\, Forme
implicite de iubire a lui Dumnezeu; c\r]i
care ilustreaz\ mai degrab\ existen]ialismul
cre[tin [i calea descoperirii acestuia de
c\tre autoare, care a ajuns la iluminarea

cre[tin\ dup\ ce a trecut prin diverse alte c\ut\ri
marcate de sindicalism, anarhism, comunism,
gnosticism…). 

În scurta ei via]\ – Simone Weil a murit
la doar 34 de ani [i majoritatea scrierilor i-au fost
publicate postum, prin implicarea lui Albert
Camus [i Gustave Thibon – autoarea a avut  totu[i

timp s\ încerce pe propria piele punerea în
practic\ a utopiei „înr\d\cin\rii“, lucrând

ea îns\[i o vreme ca muncitoare la uzinele
Renault sau angajându-se în Rezisten]a
francez\ condus\ de Charles de Gaulle.
Înr\d\cinarea a fost scris\ în 1943, când de

Gaulle dorea o nou\ Declara]ie a drepturilor
omului pentru reformularea Fran]ei dup\

a[teptata victorie; e o carte r\mas\ neterminat\,
fiind publicat\ postum de Camus în 1949 [i
prefa]at\ ulterior, pentru edi]ia englez\ din 1952,
care circul\ sub numele The Need for Roots, de
c\tre T.S. Eliot. (A[a cum au observat îns\ mul]i
comentatori, Eliot îi laud\ autoarei cump\nirea
[i chiar „geniul“ „apropiat de sfin]enie“, dar nu
vorbe[te, de fapt, despre carte…). Aceast\
neîncheiere/nerevedere a textului din partea
autoarei explic\, probabil, stufo[enia p\r]ii a
doua [i a treia, în care dezr\d\cinarea, r\ul
cultural [i spiritual ce începuse zguduirea civiliza]iei
clasice e prezentat\ împreun\ pe larg, împreun\
cu sugestii despre ce ar trebui s\ fac\ oamenii
pentru a opri distrugerea leg\turilor cu trecutul
[i a celor intercomunitare. Astfel, decenii întregi
a trecut neobservat\ tocmai tema nevoii
leg\rii muncii de spiritualitate, o tem\ esen]ial\
în zilele noastre, care determin\ [i interesul
pentru recitirea acestei c\r]i: „O civiliza]ie
fundamentat\ pe o spiritualitate a muncii ar
reprezenta cel mai înalt grad de înr\d\cinare a
omului în univers [i ar fi, prin urmare, contrariul
st\rii în care ne afl\m, de dezr\d\cinare aproape

total\. Ea este astfel, prin natura sa, aspira]ia ce
corespunde suferin]ei noastre“. 

Fenomenul dezr\d\cin\rii e analizat dup\
ce, în partea I, sunt trecute în revist\ nevoile
de baz\ ale „sufletului“ omenesc: ordinea, pentru
simplificarea alegerii între obliga]ii contrastante;
libertatea, care d\ sens acestei alegeri, supunerea,
ca nevoie de a consim]i la reguli date [i de a adera
la un ]el general; responsabilitatea, ca nevoie de
a ne ar\ta utili; egalitatea, care presupune respect
pentru orice fiin]\ uman\ – „fiindc\ respectul
este datorat fiin]ei umane ca atare [i nu are grade
de compara]ie“ („F\când din bani mobilul unic
sau aproape unic al tuturor actelor umane, m\sura
unic\ sau aproape unic\ a tuturor lucrurilor, am
picurat otrava inegalit\]ii peste tot. Într-adev\r,
aceast\ inegalitate este mobil\ ; nu e legat\ de
persoane, pentru c\ banul se câ[tig\ [i se pierde;
îns\ nu este mai pu]in real\“); ierarhia, care

având origini divine ajut\ la adaptarea moral\;
onoarea – inclusiv a unei profesii/bresle; libertatea
de opinie (vorbind aici [i de rolul scriitorilor);
pedeapsa („A[a cum muzicianul treze[te prin
sunet sentimentul frumosului, la fel [i sistemul
penal trebuie s\ [tie s\ trezeasc\ sentimentul
drept\]ii“), siguran]a – ca nevoie a omului de a
nu tr\i în teroare („conform egiptenilor, cel drept
trebuie s\ poat\ spune dup\ moarte: Nu am
provocat fric\ nim\nui“); riscul, care poate fi un
stimulent [i înva]\ sufletul cum s\ înving\ frica;
proprietatea (privat\ [i colectiv\); [i, „cea mai
sacr\“, nevoia de adev\r. 

Dezr\d\cinarea duce la neîn]elegerea
locului care le revine oamenilor în lume [i e
„de departe cea mai periculoas\ boal\ a societ\]ilor
umane, deoarece se nutre[te [i cre[te din ea
îns\[i. Fiin]ele cu adev\rat dezr\d\cinate nu se
prea pot comporta decât în dou\ moduri: sau
intr\ într-o apatie aproape echivalent\ cu moartea,
precum cea mai mare parte din sclavi pe vremea
Imperiului Roman, sau se arunc\ într-o activitate
ce duce tot la dezr\d\cinare, adesea prin mijloacele
cele mai violente, a celor ce înc\ nu sunt dezr\d\cina]i
sau sunt numai în parte. Germanii, în momentul
în care s-a înst\pânit Hitler, constituiau cu
adev\rat, cum repeta acesta întruna, o na]iune
de proletari, adic\ de dezr\d\cina]i; umilin]a de
la 1918, infla]ia, industrializarea înver[unat\
[i, mai ales, gravitatea extrem\ a crizei locurilor
de munc\ au adus în cazul lor boala moral\ pân\
la gradul de intensitate care antreneaz\
iresponsabilitatea“. Între cauzele dezr\d\cin\rii,
Simone Weil vede [i lipsa unei educa]ii în care
au fost t\iate leg\turile cu poezia. Desigur, în
acest context nu putea lipsi o privire asupra
na]iunii [i a sentimentului patriotic (considerat
energizant). În]elepciunea, toleran]a [i compasiunea
(întocmai ca la contemporanii S.C. Lewis,
Eliot [i Auden) sunt [i la Simone Weil leacuri
indispensabile. Al\turi de altele, precum c\utarea
spiritului adev\rului deopotriv\ în religie [i
[tiin]\, sau legarea pragmatismului politic de
esen]e, ele pot readuce „înr\d\cinarea“, inspirând
omenirea spre Bine.

Desigur, rela]iile intercomunitare sinergice
[i cooperante, împ\rt\[irea ideilor nobile într-o
comunitate profesional\ pot da sens vie]ii, pot
stimula creativitatea [i pot îmbun\t\]i performan]ele
celor care, muncind, se v\d astfel parte dintr-o
entitate unificat\, elibera]i de stres, motiva]i. În
contextul temerilor legate de insecuritate, migra]ie,
terorism, politici populiste, tot mai mul]i speciali[ti
în probleme de gestiune, marketing [i organizare
a muncii vorbesc despre îndoielnicele rezultate
ale modelului materialist [i nevoia unei dimensiuni
spirituale care s\ determine o adaptare stabil\
a angaja]ilor la locul de munc\. Nu în ultimul
rând, însingurarea tot mai accentuat\ din societ\]ile
moderne face din întreprinderi singurul loc de
conexiune social\ [i apartenen]\ comunitar\,
munca fiind astfel redescoperit\ ca izvor de
dezvoltare spiritual\ [i conectivitate intercomunitar\,
întocmai cum visa Simone Weil. Toate aceste
teorii par necesare – poate chiar sunt – în tulbur\rile
lumii secularizate, care îl caut\ sub diferite chipuri
pe Dumnezeu; dar reprezint\ ele oare altceva
decât meandrele aceleia[i utopii? Budism, umanism
grec, cre[tinism, comunism [i câte altele, încercate
de Europa de-a lungul timpului: putem oare
spera c\ m\car câteva din m\re]ele bune inten]ii
ale omenirii se vor „înr\d\cina“ în mileniul trei,
rodind în cele din urm\?

 Grete Tartler
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26 spiritualitatea
[i munca

a m primit la redac]ie titluri noi, din toat\ ]ar\, pe
care ne facem datoria s\ le semnal\m criticilor [i
cititorilor. Astfel, În seria O sut\ [i una de poezii a

Editurii Academiei Române apare o selec]ie din opera unui marcant
poet interbelic, Ion Vinea. Antologia, studiul introductiv [i selec]ia
referin]elor critice sunt realizate de Sonia Elvireanu. La
Editura {coala Ardelean\, Constantin Cuble[an public\ un studiu
dedicat autorului Vocilor nop]ii, intitulat Augustin Buzura
prozatorul sond\rilor abisale. La Editura Mega, apare un interesant
volum antologic coordonat de Ovidiu Pecican, cu o prefa]\ a
acestuia [i cu o postfa]\ de Andrei Moldovan: Club Rebreanu. Un

proiect simfonic în proz\ pe teme [i motive de Liviu Rebreanu.
La Editura Casa C\r]ii de {tiin]\, vede lumina tiparului edi]ia a
doua a volumului Liviu Rebreanu prin el însu[i, semnat de Niculae
Gheran [i Andrei Moldovan. Adrian Lesenciuc, scriitor care se
manifest\ remarcabil în toate genurile, este prezent de data aceasta
în libr\rii cu un eseu intitulat Ana Il, între strig\tul metafizic [i
împ\carea cu Dumnezeu, care e tip\rit la Editura Libris Editorial.
În fine, poeta Mariana Filimon ni se înf\]i[eaz\ în ipostaza de
prozatoare, cu volumul Subîn]elesuri (Editura Tracus Arte), despre
care Gheorghe Grigurcu afirm\: „o carte pe care o pre]uiesc
admirativ“. Lectur\ pl\cut\. 

 Cronicar

Simone Weil .
Înr\d\cinarea:
preludiu la o
declara]ie a
datoriilor fa]\ de
fiin]a uman\ .
Traducere din
francez\ de Ovidiu
Nimigean. Editura
Polirom, Ia[i, 2018
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Cei doi poe]i ale c\ror poeme le prezint mai jos
au surprins elemente ale culturii române[ti. 

Jan GÓREC – ROSINSKI
((11992200-22001122))

S-a n\scut în localitatea Królig din regiunea
Vilnius. Aabsolvit Facultatea de Drept la Universitatea
„Nicolaus Kopernik“ din Torun. În timpul r\zboiului
a fost deportat la munc\ for]at\ în Germania.
Dup\ r\zboi lucreaz\ ca ziarist. A debutat în anul
1950, ca publicist [i poet. Din 1958 redactor-[ef al
publica]iei Fakty i Myœli.

Dup\ o vizit\ efectuat\, la propunerea
mea, în România, în anii ’80, a l\sat drept omagiu
adus meleagurilor [i culturii române[ti câteva
poeme demne de o antologie.

Ovidiu la Tomis

Strofele le-ai sculptat
cu pic\turile durerii

Cezare, po]i condamna oare
cuvântul la t\cere?
Octaviane, po]i face t\cerea
s\ r\mân\ mut\?

T\cerea poetului
înseamn\
mormântul prigonitorului

Roma nu s-a îndurat
nu i-a putut ierta
pe cei care au condamnat-o

Plin\ de dragoste-i triste]ea Poetului

Pe-ale dacilor meleaguri
în ]ara unde-ai fost deportat
tr\ie[ti Ovidiu
tr\ie[ti [i-n Roma care te-a renegat
în Roma care a murit
dar care d\inuie
prin noi

August – acel mecena al artei –
Octavian – prigonitorul t\u –
Caius Julius Caesar Octavianus Augustus
au fost învin[i

În fa]a Poetului capul s\-]i pleci
dac\ arcuri de triumf [i lauri visezi
împ\r\]ia poetului înseamn\
c\ adev\ru-i ca lacrima
care cu pic\tura lui sfarm\
stânca [i sabia

Forum romanum

Cu ce s\ v\ miluiesc, S\rmani Cer[\tori!
Ce-a r\mas din tine Romulus? Dar din tine
Pompei, Cezare, Traiane? Aici e cadavrul Romei.
Împ\ca]i cu prosl\virea: trebuie [i ea d\râmat\.
Nu mâna lui Cezar, nu bra]ul lui Scipio
ci mâna SCLAVULUI e prezent\ aici. El
a cl\dit Roma. Nu moartea înfoiat\,
chinul celor f\r\ nume dureaz\ aici.
V\d cimitirul trupurilor r\zvr\tite.
O, cucuvea în]eleapt\ [i ve[nic\!
De ce cânt Roma? C\r\mida a[ezat\ aici
E numai triste]e.

Prietenii

M-au ajutat prietenii
dintr-un bordei din soare

cu aerisitul 
cu scuturatul
[i uscatul
ajut [i eu acum 
la cimentarea 
cupolei în c\dere 
a prieteniei

Tadeusz ŒLIWIAK
((11992288 ––11999944))

S-a n\scut la Lwów, fostul Lemberg. A studiat
la {coala Superioar\ de Teatru din Cracovia. A
debutat în 1948 ca poet în paginile presei literare
poloneze. Crea]ia pentru cei mai mici i-a adus
o faim\ binemeritat\ în Polonia. S-a stins din
via]\ la 3 decembrie 1994.

Fotografia comun\
M\ uit la ziua
fotografiei comune
(El în pardesiu alb
st\ în mijloc
între poe]i elini [i polonezi)
Din ziua aceea multe fete [i-au pus 

în degete inele
multe salv\ri
au mers în goan\ spre aeroporturi 
râurile ce trec prin ora[e
[i ziarele de diminea]\
[i-au îndeplinit misiunea
rumegând mecanic numele victimelor
s-o fi stricat nu [tiu ce
mecanism al lumii
[i-a venit seara fotografiei comune
a ora[ului de piatr\ în ruine

Grele ca din bronz

A[teptând leg\tura interurban\
îndreptând perna sub capul copilului
luând de pe foc ceainicul cu ap\ fiart\
reglând imaginea la televizor
citind „Cui îi bat clopotele“
– au fost îngropa]i de vii sub d\râm\turi
în timp de-[i croiau planuri de viitor
au fost prin[i
b\rba]i [i copii
b\trâni cu viet\]ile lor domestice
tineri deznodându-[i cravata
– au fost îngropa]i în moloz
iar printre ace[tia [i El
poetul A. E. Baconsky
cu umbra lui cu tot
Îi citesc acum
versurile
atât de schimbate
Mi-e greu s\ le recunosc
nu mai sunt cele de ieri
azi sunt grele
de parc\-ar fi din moloz

Adrese

1. Tr\iesc? – tr\iesc
2. nu [tii ce-i cu ea? – [tiu
3. în ziua aceea serba onomastica

î[i invitase prietenii
4. Da, l-au cunoscut dup\ pulover
5. Suna din strad\ de la un telefon public
6. To]i? – to]i
7. aici se în\l]a un bloc de zece etaje
8. [i Dorin? – Dorin [i el
9. r\mâi la noi pân\ una alta
10. doar el [i copilul

La adâncimea focului

Verticalele stivuite
de-a for]ei dezordine
sunt amenin]ate
piatra înstelat\ în nori se preface
creta deseneaz\ în aer
chipuri dezmembrate
Pe undeva
pe-aproape
s-a cl\tinat placa cea mare
din piatr\
a epicentrului
– p\mântul acesta sub cetate lucreaz\
la adâncimea focului 
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România centenar\
în poezia polonez\

 Traducere de Nicolae Mare[



gre[eli de limb\
S\ spui imunoglobin\în loc de imunoglobulin\,

Banca Monetar\ în loc de Banca Mondial\, Pristina
în loc de Podgori]a, privelegiate în loc de privilegiate,
s\ ne anex\m pe preven]ie în loc de s\ ne
ax\m pe preven]ie, opozi]ie parlamental\ în loc
de opozi]ie parlamentar\, exerci]iu de imagine
în loc de exerci]iu de imagina]ie, premordiale
în loc de primordiale, osta[ul recunoscut în loc
de osta[ul necunoscut [i înc\ multe altele ca
acestea... Dac\ ar face asemenea gre[eli un elev,
ar fi de râsul clasei [i, probabil, ar r\mâne corigent
sau chiar repetent. Dar când cel care d\ verbal
cu oi[tea în gard e un demnitar, ce mai e de zis?
Cei care i-ar lua ap\rarea ar putea replica, presupunem,
c\ datoria acelui înalt func]ionar al statului e
s\-[i fac\ treaba, adic\ s\ guverneze cu competen]\,
eficient, iar nu s\ se exprime impecabil în
române[te. S\ admitem c\ a[a e, de[i...! Atunci,
de ce nu se construie[te centura Bucure[tiului,
de[i Uniunea European\ ne pune la dispozi]ie
banii necesari? Cum ne ofer\ [i fonduri pentru
autostrada care s\ lege Capitala de Europa
Occidental\ ori pentru cealalt\ autostrad\, spre
Moldova, iar guvernan]ii nu sunt în stare s\ le
fac\ nici pe acestea. {i de ce nu se construiesc
acele spitale regionale, care ni se tot promit de
ani [i ani de zile f\r\ ca, de fapt, s\ se fi pus vreo
c\r\mid\ la temelia lor? {i de ce avem c\i ferate
mai pu]ine [i mai proaste decât acum o sut\ de
ani [i de ce trenurile merg mai încet decât pe
vremea aceea de început? {i de ce drumul expres
Pite[ti-Craiova nu se face decât pe hârtie?
Vai, am îmb\trânit noi de când tot auzim c\,
gata, e iminent\ începerea lui. Sunt multe,
multe e[ecuri [i în ceea ce ]ine strict de fi[a
postului acelui demnitar, ca [i în vorbirea sa.
Deci scuza c\ persoana cu pricina munce[te
bine, de[i vorbe[te prost, nu exist\: munce[te
cum vorbe[te! {i atunci r\mâne valabil\ o

nedumerire naiv\: un elev, ca de altfel orice
om, e sanc]ionat pentru gre[elile lui; de

ce nu [i un politician? Mai ales în condi]iile
în care presta]ia lui lamentabil\ se r\sfrânge
asupra noastr\, a tuturor, afectând prezentul
[i viitorul nostru comun. 

Jubileul României literare
la Olteni]a

S-au reluat Întâlnirile României literare prin-
tr-o manifestare foarte reu[it\ desf\[urat\ la Olteni]a.
Miercuri, 17 octombrie, în Sala mare de festivit\]i
a Prim\riei din municipiul de la Dun\re, în fa]a unui
public numeros [i receptiv, alc\tuit din elevi, profesori
[i intelectuali, dar [i în fa]a oficialit\]ilor locale în
frunte cu primarul Petre Tone, au fost prezen]i, ca
reprezentan]i ai revistei noastre, Nicolae Manolescu,
Gabriel Dimisianu, Alex {tef\nescu, Gabriel
Chifu, Daniel Cristea-Enache [i Sorin Lavric (R\zvan
Voncu [i Cristian P\tr\[coniu au lipsit motivat).
Reuniunea, moderat\ remarcabil de poetul Liviu
Cap[a, tr\itor în acest ora[, a fost dedicat\ jubileului
revistei România literar\, al c\rei prim num\r
a ap\rut la 16 octombrie 1968, ca succesoare a Gazetei
literare. Primul vorbitor a fost Gabriel Dimisianu,
care s-a aflat într-o situa]ie privilegiat\: a f\cut parte
din redac]ia care a scos acel prim num\r, acum
cincizeci de ani, [i a r\mas legat de revista aceasta
fanion a literaturii române f\r\ întrerupere, de atunci
[i pân\ ast\zi. În interven]ia sa, Sorin Lavric a evocat
cu emo]ie leg\turile sale speciale cu aceast\ publica]ie

literar\, cu schimbarea de condi]ie, de la aceea de
cititor cumva intimidat al ei, în vremea liceului, pân\
la aceea de acum, când e redactor al revistei. Gabriel
Chifu, punând câteva întreb\ri pe care s-ar cuveni
s\ [i le pun\ tinerii din public, a formulat [i r\spunsuri
la ele: despre rostul critic al unei reviste de cultur\, de
a selecta [i de a sus]ine valorile, ori despre beneficiile
lecturii literare, ca [i despre formula care asigur\
succesul unei redac]ii. Daniel Cristea-Enache a accentuat
beneficiile [i responsabilit\]ile pe care le presupune
prezen]a în redac]ia unei publica]ii de un asemenea
prestigiu. Iar Alex {tef\nescu, cu verv\ [i cu umor,
cucerind publicul, [i-a luat rolul de prezentator foarte
generos al scriitorilor din grupul venit la Olteni]a.
În fine, Nicolae Manolescu a ]inut un discurs patetic
[i substan]ial despre rolul culturii [i al [colii în
ceea ce înseamn\ arm\tura interioar\ a unui om
tân\r. Pledoaria sa a avut ecou în rândul auditoriului,
fiind r\spl\tit\ cu calde aplauze. A[a s-a derulat
aceast\ întâlnire cu publicul a redactorilor României
literare, revista care s\rb\tore[te acum cincizeci
de ani de existen]\, r\stimp când a de]inut neîncetat
un loc central în cultura român\. Dac\ st\m [i socotim,
de dou\ ori vârsta României literare face cât
vârsta statului român modern: [i uneia [i celuilalt,
la mul]i ani cu izbânzi cât mai mari! 

Efectul de ecou: Expres cultural (nr. 9)

c ontinu\ s\ apar\ în presa literar\ ecouri despre Turnirul de
Poezie organizat de USR, la începutul lunii septembrie, în
nordul Greciei. Cel mai recent text pe aceast\ tem\ îl putem

citi în revista ie[ean\ EXPRES CULTURAL. Se intituleaz\ Concuren]\
original\ prin Turnirul de Poezie [i e semnat de Liviu Ioan Stoiciu, participant
[i câ[tig\tor al Turnirului, al\turi de Bogdan Ghiu. În stilul s\u inconfundabil,
non-conformist, Liviu Ioan Stoiciu ne ofer\ o relatare am\nun]it\ [i exact\
a evenimentului. Î[i descrie propriile st\ri, descrie atmosfera, spune pe
[leau, f\r\ precau]ii, f\r\ menajamente ce crede despre unul [i despre altul,
iar m\rturisirea sa este de re]inut tocmai fiindc\ vine de la cineva care
nu-[i socote[te afirma]iile în func]ie de faptul c\ deranjeaz\ sau nu. Iat\
largi extrase din articolul s\u: „La începutul toamnei calendaristice se
mai întâmpl\ [i minuni! Abia m-am întors de la Turnirul de Poezie... [i
încerc s\-mi limpezesc impresiile. M\ v\d iar în armur\ medieval\, cu o
lance-pix în mân\, c\lare pe un cal alb de hârtie, intrat în Turnir [i ie[it
din lupt\ «înving\tor» în fa]a propriilor ochi... Sincer, habar nu aveam ce
înseamn\ acest Turnir de Poezie, proiect extraordinar al Uniunii Scriitorilor
din România, care d\ seam\ de starea crea]iei lirice originale la zi (sco]ând
la iveal\ mostre de poezie).(...) Am o adev\rat\ oroare s\ stârnesc
rivalit\]i colegiale, vanit\]i de[arte sau du[m\nii inutile, prefer s\ stau
deoparte. Lumea poe]ilor, în cea mai mare parte, nu e deloc generoas\,
nu te cite[te [i nu te ascult\ dac\-]i reci]i poemele, e exclusivist\, fiecare
se crede în felul lui «genial», fereasc\ Dumnezeu s\-i pui vreunuia la încercare
caracterul, în public (Eugen Suciu, arogant, avea grij\ s\ vorbeasc\ tare
cu vecinii de scaun Bogdan Ghiu [i Nicolae Prelipceanu atunci când

citeai, distr\gând aten]ia; e [i el un model de vedet\ iubit\ de critici).( ...)
M-am luptat cu mine s\ m\ ab]in, politicos, s\ nu m\ retrag din competi]ie
din start, con[tient c\ sunt antipatic, f\r\ stea în frunte. Cu atât mai mult
cu cât în juriu aveam doi «du[mani» (au scris în doi peri despre c\r]ile mele
de proz\ Vasile Spiridon [i Sorin Lavric, nevalidând jurnalul ca specie
narativ\ [i confundând personajul principal cu autorul...)(...) De-a lungul
Turnirului de Poezie s-au dovedit seniorali, de mare onestitate Gabriel Chifu
(ca pre[edinte de juriu a dat greutate, seriozitate, distinc]ie actului
critic), Daniel Cristea-Enache, R\zvan Voncu [i poe]ii prezen]i în concurs.
Datorit\ sobriet\]ii [i profesionalismului (organizarea Turnirului a fost
impecabil\) descoperite din mers, am mers pân\ la cap\t, cu orice risc
(nu m\ impresioneaz\ înfrângerile). La final, juriul a subliniat în unanimitate
nivelul înalt al lecturilor poetice [i faptul c\ a fost cea mai reu[it\ edi]ie a
Turnirului de Poezie (reu[it\ datorat\ nu numai poe]ilor, ci [i juriului
exigent).(...) Turnirul de Poezie din acest an a fost sponsorizat de
Institutul Cultural Român [i de Muzeul Na]ional al Literaturii Române.
Nu pot decât s\ felicit ini]iatorul acestui proiect de impact moral al
Uniunii Scriitorilor, prob\ c\ «poezia vie» continu\ s\ domine literatura [i
limba român\.(...) Le urez tuturor poe]ilor în via]\ s\ treac\ prin furcile
Turnirului de Poezie («o nou\ formul\ de concuren]\»)!“ Aprecierile poetului
Liviu Ioan Stoiciu îi bucur\ pe realizarea [i îi încurajeaz\ s\ continue eforturile
deosebite pe care le presupune organizarea unui asemenea proiect, astfel
încât, [i în anii urm\tori, poe]ii s\ se poat\ întâlni în alte [i alte locuri de
tradi]ie cultural\, unde s\ r\sune versurile valoroase ale poeziei române vii.
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

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

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

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

75 lei pentru 6 luni (26 nr.)
150 lei pentru un an (52 nr.)

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

Pentru cititorii din str\in\tate pre]ul abonamentului este:

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

V\ rug\m s\ ne trimite]i dovada pl\]ii pe e-mail:

revistaromanialiterara@gmail.com

Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r

de telefon.

~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.

Premiile Scriitorul Lunii / Scriitorul Anului
Juriul celei de-a treia edi]ii a Premiilor Scriitorul llunii // SScriitorul

anului, alc\tuit din Gabriel Chifu (pre[edinte), Mircea Mih\ie[, Dan Cristea,
Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Ion Simu], R\zvan Voncu, a ales, prin
vot:

Scriitorul lunii octombrie 2018: Horia-RRoman PPatapievici, pentru
contribu]ia la promovarea culturii române în lume, pentru publica]iile în
domeniul istoriei, culturii [i literaturii, publicate în ]ar\ [i în str\in\tate,
ilustrate [i de recentul volum, Dou\ eseuri despre paradis [i o încheiere
(Editura Humanitas, 2018).

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

Premiile se vor decerna la Ia[i, într-o Gal\ care va avea loc în perioada 8-9 noiembrie
2018.
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