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Nux / “Nucul”
Traducere de TTraian
raian Diaconescu

1. Nuc crescut lângã drum, cu toate cã nu am pãcate,
Sunt cu pietre bãtut de cãlãtorul grãbit.
Asta osândã doboarã pe cei care sunt în prihanã,
Când din soborul aprins pietre îi potopesc.
5. Nu am pãcate, doar dacã pãcat se nume[te
Roada din fiece an pentru al meu grãdinar.
Odinioarã în câmp, pe vremuri mai fericite,
Pomii to]i se-ntreceau rapeni1 sã fie pe rod.
Obi[nuiau stãpânii, când pârgul ie[ea la luminã,
10
10. Sã consacre cununi zeilor câmpene[ti.
Deseori tu te mirai, Bachus, de rodul de struguri,
Diva Athena zâmbea roadelor mari, din mãslini.
Crengile s-ar fi frânt de roadele multe dacã
N-ar fi fost puse sub pom furci proptitoare atunci.
15
15. Fetele atunci nã[teau, dupã pilda noastrã într-una,
Rod în pântec purtau, toate mame erau.
Dar mai apoi platanii, care au umbrã sterilã,
Cinste avurã mai mult fa]ã de pomii cu rod.
Noi, fructiferii, începem, nucul de-ar fi-ntre-ace[tia,
20
20. Altfel sã rãsfirãm pletele noastre în larg.
Poamele azi nu mai cresc, prin ani, fãrã conten,
Seci mãsline-n cãmãri, cârci în crame zbârci]i.
Fata î[i vatãmã pântecul sã parã cã este frumoasã,
Rarã-i femeia ce vrea prunc sã aibã acum.
25
25. „Sigur, de n-a[ fi nãscut, azi a[ fi fãrã teamã”,
Clitemnestra2 rosti tânga-i demnã de ea.
Dacã vi]a ar [ti sã sugrume roada necoaptã
{i mãslinul de-ar [ti, ar ajunge orfani.
Dac-ar afla acest lucru [i mãrul [i pãrul, desigur,
30
30. Poamele lor nicicând n-ar mai fi în pãduri.
Ba [i cire[ul cu poame de feluritã culoare,
Sã înve]e acum, fi-va un trunchi steril.
Nu sunt gelos, dar totu[i de ce nu-i lovit niciun arbor
Împodobit cu frunzi[ care e fãrã rod?
35
35. To]i ace[ti arbori, prive[te, au tefere trunchiuri,
N-are niciunul fruct ca sã atragã rãni.
Rãni îmi vatãmã seva [i crengile sunt mutilate,
Lemnele goale plâng, [i sângerã fãrã coji.
Jaful nu-l face ura, ci numai spera]a rãpirii,
40
40. Al]ii sã poarte rod, ei sã se plângã la fel.
Astfel cel care e-nvins promite rãsplata-n triumfuri,
Rãnile celui sãrac nerãzbunate rãmân.
Astfel se teme de lotri cãlãtorul cu aur în pungã,
Are un drum tihnit, omul fãrã averi.
45
45. Astfel [i eu sunt lovit, cãci singur sunt o ispitã,
To]i ceilal]i înverzesc cu frunzi[ neatins.
Dacã frunzi[ul urcã foarte aproape de mine,
]ãndãri mãrunte zac, crengi rãnite în jur.
Nu e de vinã frunza, ci vecinãtatea cu mine,
50
50. Pietre respinse cad peste coroanele lor.
A[ min]i dac-a[ spune cã cei care sunt departe,
Nu-[i pãstreazã intact chica de frunze verzi.
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“Ovidiu”, statuie executat\ de sculptorul italian Ettore Ferrari, Constan]a
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Publius Ovidius Naso

Dar dac-ar [ti sã punã sim]irea lor în cuvinte,
Sigur ar acuza umbra vecinã a mea.
55
55. Câtã durere-i sã vezi cum ura urcã-n necazuri,
Eu sã fiu atacat chiar de-un vecin îndrãgit!
Tu vei gãsi cã sunt o grijã prea mare pentru
Harnicul meu stãpân care-mi dã doar pãmânt.
Singur am rãsãrit în padina pãrãginitã,
60
60. Locul în care eu stau este aproape de drum.
Ca sã nu vatãm recolte – se spune cã vatãm recolte –
Cresc într-un fund de câmp într-un hotar depãrtat.
Umbra mea deasã n-o taie nicicând saturnice coase,
Niciun plugar n-a pus plugul în lut întãrit.
65
65. Chiar dacã-s gata sã pier arzând sub vipii de soare,
N-am niciun fir de izvor peste uscatul ogor.
Totu[i când cau]i fructe cu coaja nouã crãpatã,
Nucul se clatinã iar crunt lovit de prãjini.
Rãni sângerânde fac în crengile pline de roade,
70
70. N-a[ putea sã mã plâng numai de pietre lovit.
Nucile cad la pãmânt, bune pentru deserturi3,
Toate le strângi în cãmãri tu, în]elept grãdinar.
Iarã copiii le sfarmã cu lovituri iscusite
{i le catã în joc degetul lor înclinat.
75
75. Patru sunt nucile zaruri [i niciodatã mai multe,
Când se adaugã-n joc una la cele trei.
Ea pe-o tavã în pantã lunecã la o poruncã,
Vrând sã atingã atunci nuca aleasã din grup.
Par e numãrul triumfãtor sau impar e
80
80. {i ghicitorul î[i ia chiar prevestitul câ[tig.
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150
150. Pãsãri nu-[i mai fac cuib în frunzi[ul meu.
Pietre stau între ramuri încrengãnate ca ni[te
Biruitori ce rãmân triumfãtori în cetã]i.
Multe atacuri putut-au sã fie adesea respinse,
Noaptea a-nvãluit jaful nelegiuit.
155
155. Rana mea se rãzbunã cu sucuri care pãteazã
Mâna ce-atinge coli se înnegre[te adânc.
Sângele meu e acela, pãtat va fi de-acel sânge,
Furul nu va spãla pata la niciun izvor.
Când veneau peste mine triste]ile fãrã capãt,
160
160. Deseori am dorit via]a aridã sã-mi curm
Sau am vrut, uneori, sã fumeg într-o tornadã,
Ori sã fiu despicat de un fulger rapid.
O, dacã roadele mele le-ar rãpi o furtunã
Sau dacã eu a[ putea singur sã le distrug!
165
165. Astfel [i tu, castor pontic, lepezi din tine-n primejdii,
Teafãr tu î]i pãstrezi trupul ce ]i-a rãmas8.
Tremura sufletu-n mine când trecãtorii au prã[tii
{i potrivesc din ochi rodul ce-l vor lovi.
Cum sã evit, prin mi[care, pietrele necru]ãtoare,
170
170. Am înfipte-n pãmânt rãdãcini tari.
Dãrui rãnilor trupul precum sãge]ile insul
Care încãtu[at este lovit de popor.
Cum o junincã albã vãzând securea deasupra
Când cu]ite se scot pentru al sãu grumaz.
175
175. Crede]i cã frunzele mele se clatinã des în vânturi,
Teama din duhul meu suflã acum în foi.
Dacã merit [i par vinovat arunca]i-mã-n flãcãri,
Crengile mele pe jar într-un cãmin fumegos.
Dacã merit [i par vinovat tãia]i-mã totu[i,
180
180. Vreau sã fiu pedepsit, orice chin sã îndur.
Dacã n-ave]i motiv sã mã arde]i [i nici de tãiere,
Sã mã cru]a]i de-acum, sã vã vede]i de drum.

Note:
Ovidiu, poet emblematic, a învins, prin opera sa, tiranul
vremelnic. Exege]ii moderni au pus sub semnul întrebãrii
paternitatea poemului NUX „Nucul”, care are totu[i
convingãtoare virtu]i ovidiene. Prin tema sa, acest poem
transfigureazã soarta tragicã a creatorului pedepsit, întro lume nedreaptã, pentru opera sa. Ne aminte[te de
fulgerul relegãrii ovidiene, dar [i de soarta poe]ilor
români osândi]i de regimul totalitar pentru crea]ia lor.
Pelerini în lumea luminii, poe]ii înnobileazã însã clipa
cãlãtoare prin spirit. Acest poem, tradus acum pentru
prima datã în limba românã, este, în ultimã instan]ã, un
epitaf votiv în memoria poe]ilor martiri din vremuri
despotice.
Poemul Nux „Nucul”, a fost inspirat, probabil, de o
epigramã din Antologia greacã I, 20, atribuitã lui Platon
sau lui Sidonius Antipater. În Rena[tere, Erasmus, iscusit
comentator al lui Ovidius, considerã cã acest poem este
o alegorie prin care poetul stigmatizeazã viciile din
secolul sãu.
1. Lexemul „rapeni”, popular, „împovãra]i”.
2. Clytemnestra, so]ia lui Agamemnon, a fost ucisã de
fiul sãu Oreste.
3. Sintagma mensis secundis desemna la romani
de[ertul.
4. Figura de joc în chip de delta arãta, probabil, a[a:
Intervalul unde se oprea bagheta preciza cantitatea
de nuci câ[tigatã.
5. Polydor, erou mitologic: v. Euripide, Hecuba, passim
[i Vergilius, Aeneis, III, 45.
6. Referire la Amphiaraos, v. Statius, Thebaida, II, 265,
dar [i VII [i VIII passim.
7. Aluzie la grãdina Hesperidelor, mit grec foarte
cunoscut de romani.
8. Anticii credeau cã to]i castorii, în primejdii, se
automutilau, dar Plinius, Nat., VIII, 47, recunoa[te cã nu
se mutilau, ci secretau o substan]ã fetidã insuportabilã.
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Chip desenat cu creta precum constela]ia delta4,
(Litera a patra e în alfabetul grec).
Linii se trag în triunghiul acesta [i câte linii
Varga atinge în joc nuci atâtea-s câ[tig.
85
85. Dar adesea a[azã un vas la anume distan]ã,
Mâna s-arunce u[or, nuci sã cadã în el.
Arbor ferice e cel ce-a crescut în câmpuri retrase,
Poate oricând sã dea roade stãpânului sãu,
Larma de oameni [i scrâ[net de ro]i nu aude,
90
90. Nici nu-l va îneca praful din drumul vecin.
Poate s-aducã în dar stãpânului roadele toate
Ca sã numere lin fructele sale deplin.
Mie nu mi s-a dat sã-mi vãd rãscoaptele roade,
Poamele sub lovituri cad înainte de timp.
95
95. Coaja moale acoperã încã miezul de lapte,
Nu vor fi de folos celor ce mã lovesc.
Totu[i gãsesc câte unul care azvârle cu pietre,
Preagrãbit la jaf, cautã rod în van.
Dacã ar fi o mãsurã la cei care-mi dijmuie rodul,
100
100. Tu ai vrea, cãlãtor, mai mult decât un stãpân.
Cine vede cre[tetul meu golit de frunzare,
Crede cã e un jaf dezlãn]uit de Boreu,
Unul dã vina pe soare, altul pe geruri dã vina,
Altul crede cã fu grindinã, ca un potop.
105
105. Nu e de vinã sloata, nici pizma colonului aspru,
Vânt nu fu nicidecum, ger, de fel, nici zãduf.
Rodul îmi este potrivnic, mã vatãmã fructe bogate,
Pradã sunt pentru mul]i, pentru mine un rãu.
Pradã ai fost, Polydore5, a soa]ei tale perfide
110
10. Ea a trimis în rãzboi beo]ianul bãrbat6.
Toatã grãdina regelui Hesper7 fost-a pãzitã,
Numai un arbor purta nenumãrate comori,
Dar mãrãcinii [i ghimpii, to]i rãsãri]i sã rãneascã,
Spinii rãzbunãtori strajã erau lângã el.
115
15. Însã eu n-am spini ca sã vatãm, nici sã mã apãr,
Pietrele mã lovesc, zboarã din pumnul avid.
Ce-ar fi dacã n-a[ da umbra deasã-n zãdufuri,
Când înfige-n pãmânt Icar strigãtul sãu.
Ce-ar fi dacã n-a[ da ocrotire celor în spaimã
120
120. Când se revarsã nori nea[teptat de mari.
Toate le fac cu grijã aprinsã pentru oricare,
Dar mã lovesc mereu pietre necru]ãtor.
Pune peste acestea [i cearta stãpânului aspru,
Eu sunt învinuit, stol de pietre-n ogor.
125
125. Vreme cât curã]ã solul [i aruncã pietrele strânse,
Trecãtorii mereu alte arme gãtesc.
Frigul urât de al]ii mie mi-aduce foloase,
Iarnã cât e în jur, sunt apãrat de fur.
Gol sunt atunci de rod, dar golul îmi folose[te,
130
130. Roade atunci nu am pentru niciun du[man.
Dar îndatã ce cresc în crengile mele fructe,
Multe pietre mã bat, grindinã peste rod.
Poate a[a sã se spunã: permis e sã se culeagã
Cele publice, cãci cale legalã au.
135
135. Dacã-i permis, atunce culege mãslinii [i lanul
Bobul de la vecini, tu ticãlos cãlãtor.
Jaful sã intre atunce pe poarta deschisã-a cetã]ii,
Fie principiu de drept, Romule, la tine în for.
Oricare prim venit sã fure argint din taverne,
140
140. Altul sã ia la fel pietre de diamant.
Unul sã fure aur, altul exotice pietre,
Orice valori atingi sã le rãpe[ti pe loc.
Nu-s tolerate jafuri cât Caesar conduce lumea,
Niciun fur nu va fi teafãr sub împãrat.
145
145. Zeul acesta aduse pacea între hotare
{i pe întregul glob el dãrui ajutor.
Ce-mi folose[te mie de sunt despuiat la amiazã,
To]i mã vãd [i n-am tihnã în niciun fel.
Nu mai vede]i între ramuri cuiburi care atârnã,
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Ioan-Aurel Pop

Numele [i personalitatea lui Ovidiu
leag\ Italia [i România mai trainic decât
ne imagin\m noi, oamenii secolului al
XXI-lea, de[i au trecut dou\ milenii de
la înnodarea acestei leg\turi. Pe vremea
lui Ovidius, Italia se chema tot Italia, dar
România mai avea câteva secole pân\
s\ se poat\ numi Romania, fiind înc\,
în linii mari, Dacia [i Moesia. Dacia norddun\rean\ se afla în anii maturit\]ii lui
Ovidiu (43 î. Hr.-17 d. Hr.) divizat\ între
urma[ii lui Burebista. Scythia Minor sau
Dobrogea a fost inclus\ între fruntariile
Romei, în provincia Moesia Inferioar\,
spre finalul secolului I î. Hr., sub domnia
lui Augustus (31 î. Hr.-14 d. Hr.). În
secolele VII-VI î. Hr., grecii întemeiaser\
pe litoralul Pontului Euxin mai multe
colonii, dintre care trei se afl\ azi pe
]\rmul românesc: Histria, Tomis [i
Callatis. În timpul lui Augustus, dup\
atâtea secole de la fondare [i dup\
ruperea leg\turilor cu Elada, ele erau
aproape „barbarizate”, în urma
convie]uirii cu ge]ii, sarma]ii [i al]i
localnici.
Termenul de „barbar” are azi sens
peiorativ [i eram chiar sf\tui]i – pân\ nu
demult – s\ vorbim mai degrab\ de
„str\ini”, de „migratori”, de „inamici” decât
de „barbari”. A[a era corect din punct
de vedere politic! Probabil c\ acest
termen a avut în]eles depreciativ [i în
antichitate, de[i, ini]ial, el semnifica pur
[i simplu „neîn]elesul”, „bâlbâitul”,
„mutul”, fiindc\ nu putea conversa cu
mine, romanul, latinul, latinofonul. În
epoca de aur a literaturii latine – când s-a
afirmat triada poetic\ Ovidiu, Hora]iu,
Vergiliu – Imperiul Roman se afla aproape
la apogeu, pax romana p\rea s\ se
statorniceasc\, iar muzele erau gata s\
se dezl\n]uie în dialogul cu lumea,
inclusiv cu „barbarii”. Era evident c\
romanii îi admirau pe greci pentru marea
lor cultur\, pentru filosofia greac\ a lui
Socrate, Platon [i Aristotel, pentru
poemele lui Hesiod, pentru tragediile lui
Eschil, Sofocle [i Euripide, pentru
comediile lui Aristofan, pentru istoriile lui
Herodot [i Tucidide, pentru sculpturile
lui Fidias [i Praxiteles; de asemenea, îi
priveau cu fascina]ie pe egipteni, din
moment ce doi mari oameni de stat romani
(Marcus Antonius [i Iulius Caesar) s-au
l\sat am\gi]i de regina Cleopatra, dar

4

universul se împ\r]ea pentru ei în Roma
[i restul lumii, în Imperiu [i „barbari”.
Singuri grecii erau privilegia]i, datorit\
civiliza]iei lor superioare. Grecii nu erau
„barbari” pentru c\ graiul lor era în]eles
de elita educat\ roman\, era limba cult\
a vremii, limba culturii, a literaturii [i a
filosofiei, limba înv\]at\ în [coli la Roma
ca limb\ de dialog intelectual. Nu
întâmpl\tor, Hora]iu a ajuns s\ scrie
faimosul vers Grecia ferum victorem
cepit („Grecia cucerit\ l-a cucerit pe
s\lbaticul ei cuceritor”), cu referire la
transformarea ]\rii lui Pericle în provincie
roman\, dar niciodat\ romanizat\.
Grecia a fost cucerit\ de Roma, romanii
au venit în Grecia [i au tr\it împreun\
cu grecii, dar nu i-au putut romaniza.
Cum s\-i înve]i pe greci o limb\ care
era pentru ei „barbar\”, limba latin\?
Fenomenul a fost chiar invers, pentru
c\, dup\ cucerirea Greciei (secolul al IIlea î. Hr.), demnitarii romani au venit din
Grecia la Roma înso]i]i de pedagogi, de
filosofi, de profesori, de litera]i greci,

fie exilat acest mare poet al Romei,
Publius Ovidius Naso, n\scut pe când
mai tr\iau înc\ Caesar [i Burebista, la
Sulmona (azi în provincia Aquila,
regiunea Abruzzo). A avut noroc de via]\
lung\ – în raport cu ai s\i contemporani
– dar plin\ de nefericire. Din favorit al
cur]ii princiare, din r\sf\]at al tinerilor [i
din protagonist al cenaclului poe]ilor de
pe Aventin, Ovidiu ajunge în anul 8 d.
Hr. exilat pe ]\rmul Pontului Euxin,
murind dup\ aproape un deceniu, cu
dorul de cas\. Sunt acum, în 2017, dou\
mii de ani de la moartea marelui creator,
de[i datele de care dispunem nu sunt
foarte sigure. Mormântul, din p\cate,
dup\ atâta amar de ani trecu]i, nu i se
mai cunoa[te, dar spiritul s\u este înc\
prezent la Constan]a, unde, atunci, în
primul secol al erei cre[tine, s-a pus
pentru vecie sigiliul spiritual al Romei.
Despre via]a [i opera poetului r\mâne
înc\ fundamental\ lucrarea elaborat\ de
istoricul [i clasicistul Nicolae Lascu,
profesor de prestigiu al universit\]ii

care s\ fie capabili s\ le înve]e copiii
rafinamentul unei lumi. Cu timpul îns\,
romanii, imitând uneori grecitatea sau
devenind originali alteori, au dobândit
morbul crea]iei proprii [i orgoliul de a fi
produc\tori de cultur\ [i civiliza]ie.
Astfel, restul lumii a ajuns s\ se
compun\ [i pentru ei din „barbari”.
Tocmai între ace[ti „barbari” a ajuns s\

clujene, în a doua jum\tate a secolului
trecut.
Cum a suportat Ovidiu [ederea
for]at\ în ]inutul boreal [i neprimitor în
care a fost trimis? R\u, de[i acesta este
un cuvânt prea blând pentru drama tr\it\
de educatul, gracilul [i rafinatul poet.
Ajuns la Tomis, exilatul constat\ c\
acolo erau „coloni” greci veni]i odinioar\
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Ovidiu [i barbarii din Pont

“Tristele” [i “Ponticele”, Publius Ovidius Naso

din Milet, f\uritori de „locuin]e grece[ti
printre ge]i” (Tristele, III.9.3-4). Le scrie
prietenilor [i împ\ratului despre oamenii
locului: „De[i în acest loc sunt
amesteca]i grecii cu ge]ii,/ }\rmul ]ine
mai mult de ge]ii nedomoli]i./ Sarma]ii
[i ge]ii sunt mai numero[i.” (Tristele,
V. 7. 11-13). Este cople[it de neputin]a
comunic\rii [i, mai ales, de nesiguran]a
vie]ii, de conflictele amenin]\toare: „Nu
m\ chinuie[te atât clima mereu
friguroas\/ {i p\mântul ve[nic ars din
pricina gerului alb,/ Nici faptul c\ barbarii
nu cunosc limba latin\,/ Iar limba greac\
a fost învins\ de limba getic\,/ Dar m\
îngroze[te faptul c\ sunt amenin]at din
toate p\r]ile/ De Marte, care se afl\
foarte aproape de mine,/ Iar zidul mic
cu greu ne poate ap\ra de inamic.”
(Tristele, V.2.65-71). Fire[te, Ovidiu [tia
grece[te dar, pe de o parte chiar [i grecii
vorbeau getica sau o greceasc\ foarte
corupt\, iar pe de alta îi lipsea latina,
limba sa iubit\ („La pu]ini dintre ei se
mai p\streaz\ urme ale limbii grece[ti,/
Iar aceasta a devenit [i ea barbar\ din
pricina accentului ei getic./ În aceast\
mul]ime nu-i nimeni care întâmpl\tor s\
[tie latine[te/ {i care s\ poat\ rosti
m\car câteva cuvinte.” – Tristele,
V.7.51-54). Zona era, cum se vede,
amestecat\ sub aspect etnic, dar
obsesia cu care revin ge]ii în aceste
versuri arat\ neta predominare numeric\
a acestor triburi de sorginte tracic\, din
ramura tracilor septentrionali.
Ovidiu î[i exagereaz\, în versurile
sale, starea mizer\, vrea s\ stârneasc\
neap\rat compasiunea [i, în ultim\
instan]\, s\ ob]in\ iertarea. Dar câteva
împrejur\ri semnalate în mesajul s\u
poetic sunt absolut verosimile: lipsa de
influen]\ real\ [i de putere a Romei în
Scythia Minor (regiunea Dobrogei),
înglobat\ în provincia roman\ Moesia
înc\ din 28 î. Hr.; stagnarea procesului

de romanizare, dac\ nu chiar regresul
acestuia, din moment ce chiar [i grecii
din colonii se getizau treptat; lipsa
coloni[tilor romani sau latinofoni, care
ar fi putut deveni vectorul romaniz\rii.
{i totu[i, dup\ moartea lui Ovidiu,
lucrurile aveau s\ se schimbe treptat,
mai ales în secolele I-III d. Hr., când
Roma [i-a desf\[urat [i aici for]a
integratoare [i civilizatoare, nu atât
printre pu]inii greci r\ma[i ([i plasa]i doar
pe ]\rm, în vechile colonii), cât printre
ge]i. Prin acest proces de impunere
par]ial\ a modelului roman în Dobrogea,
chinul poetului din triada de aur a
literaturii latine a fost r\zbunat, de[i
epopeea sa pontic\ nu s-a sfâr[it deloc
simplu [i banal.
Ovidiu a venit copios în contact, prin
for]a împrejur\rilor, cu limba [i civiliza]ia
ge]ilor, de[i nu s-a resemnat niciodat\,
în adâncul sufletului s\u, cu soarta sa
de proscris, de exilat, de exclus din
sânul lumii civilizate. Se simte permanent mistuit de un sfâ[ietor dor de cas\,
încât nici timpul nu mai are dimensiunile
sale fire[ti: „De când m\ aflu în Pont,
de trei ori înghe]ul a ]intuit pe loc Istrul,/
De trei ori valurile M\rii Euxine au
încremenit./ Dar mie mi se pare c\ sunt
departe de patrie de atâ]ia ani/ Câ]i a
stat Troia dardanic\ sub amenin]area
du[manului grec.” (Tristele, V.10.1-4).
Sau, acelea[i versuri în traducere cu
rim\: „De când m\ aflu-în Pont
însingurat/ De trei ori Istrul a-înlemnit
de ger/ {i undele de mare-au înghe]at./
Dar mie mi se pare c\-s stingher,/ De
patrie departe m\ petrec/ De-atâ]ia ani
câ]i Troia s-a ]inut,/ Amenin]at\ de
du[manul grec,/ C\lcat\ de teribilul s\u
cnut.” Cu alte cuvinte, Ovidiu se afla
printre barbari [i printre grecii barbariza]i
doar de trei ani, dar timpul trecea a[a
de greu încât avea impresia c\ este
înstr\inat de zece ani, adic\ de tot atâ]ia

5

nr. 46
aprilie 2017

Vitraliu

câ]i a stat Troia sub ap\sarea grecilor.
Pericolele cotidiene erau dublate de
neputin]a comunic\rii, men]ionat\ mereu
[i mereu, ca un laitmotiv: „Ei vorbesc
între ei o limb\ pe care o în]eleg;/ Dar
eu trebuie s\ m\ în]eleg prin semne./
Eu sunt aici barbarul, c\ci nu sunt
în]eles de nimeni:/ Când aud cuvinte
latine[ti, ge]ii râd proste[te;/ Cu
siguran]\ c\ deseori vorbesc r\u despre
mine pe fa]\;/ Poate îmi repro[eaz\ c\
sunt un surghiunit;/ {i dac\, a[a cum
se întâmpl\, eu fac vreun gest de
dezaprobare sau de aprobare/ Când
vorbesc ei ceva, îl r\st\lm\cesc
împotriva mea.” (Tristele, V.10.35-42).
Prin expresia „eu sunt aici barbarul”,
poetul dovede[te c\ d\ no]iunii în]elesul
s\u primar, acela de om neîn]eles,
vorbitor de idiom necunoscut
interlocutorilor. Îi mai lipse[te exilatului
munca intelectual\, cartea, ml\dierea
limbii latine, u[urin]a comunic\rii, încât
începe s\ înve]e limba localnicilor: „Nu-i
nici o carte pe aici, nu-i cine s\-[i aplece
urechea/ {i s\ în]eleag\ cuvintele mele./
Peste tot, numai barbari cu glasul lor
s\lbatic,/ Toate locurile sunt pline de
teama glasului du[man./ Eu însumi am
impresia c\ m-am dezv\]at de limba
latin\;/ C\ci am înv\]at s\ vorbesc limba
getic\ [i sarmatic\.” (Tristele, V.12.53-58).
Prin urmare, dup\ trei ani (care p\reau
zece!) de [edere printre barbari, Ovidiu
m\rturise[te c\, greu, începuse s\
vorbeasc\ limba getic\.
Situa]ia poetului nu s-a schimbat
prea mult în urma dobândirii acestei
capacit\]i de comunicare, încât, în al
patrulea an de [edere în exil, marele
creator spune c\ se afl\ „în lupt\ cu
frigul, cu s\ge]ile [i cu soarta”
(Ponticele, I.2.27-28). Totu[i, dialogul era
de-acum înfiripat: „Aici v\ cunosc acum
sarma]ii [i ge]ii,/ Iar gloata lor barbar\
aprob\ o astfel de atitudine./ Când,
odat\, le vorbeam despre cinstea
voastr\,/ C\ci am înv\]at s\ vorbesc
limba getic\ [i sarmatic\.” (Ponticele,
III.2.37-40). Poetul scrie Romei [i
împ\ratului c\ îi f\cuse cunoscu]i pe ai
s\i între barbari [i c\ le vorbea acelor
oameni rudimentari despre romani [i
despre principe, c\, în ciuda am\r\ciunii
sale, îi vorbea numai de bine. Dup\ [ase
ani, era la fel de dezn\d\jduit: „Iat\ a
[asea iarn\ care trece [i pe care trebuie
s-o petrec pe ]\rmul/ cimerian, între ge]ii
îmbr\ca]i în piei de animale.” (Ponticele,
IV, 10.1-2). Timpul trecea repede [i f\r\
întoarcere (Fugit iremediabile tempus),
astfel c\ artistul devenise „poet get”: „Nu
trebuie s\ te miri, dac\ versurile mele
sunt cumva rele:/ Eu, care le scriu, am
devenit aproape un poet get./ Ah! Mi-e
ru[ine: am scris o c\r]ulie în limba
getic\,/ În care cuvintele barbare au fost
a[ezate dup\ ritmul versurilor noastre.”
(Ponticele, IV. 13.17-20).

arheologul [i filologul clasicist clujean
Ioan Iosif Rusu (1911-1985).
Se în]elege, astfel, de ce poetul a
înv\]at cu greu – pe parcursul unui timp
îndelungat – limba ge]ilor [i de ce, abia
dup\ [ase ani de exil, a fost capabil s\
scrie o carte mic\ de versuri în acea
limb\. Din p\cate, acea insolit\ încercare poetic\, prin care marele artist roman [i-a „tr\dat” propria limb\, nu a
ajuns pân\ la noi. Cu toate acestea,
limba lui Ovidiu avea s\ se impun\ în
provinciile romane Moesia [i Dacia,
biruind pentru vecie la nord de Dun\re
[i l\sând sigiliul Romei prin intermediul
acestei „enclave latine situate la por]ile
Orientului” – poporul român. Cu pu]in
înainte de moarte, i-a scris so]iei textul
care-ar fi vrut s\-i fie pus pe piatra
funerar\ [i pe care-l redau în traducere
liber\, cu rim\ (Tristele, III, 73-76):

„Eu zac sub ast\ piatr\, Ovidiu,
cânt\re]ul
Iubirilor suave, care-am pl\tit greu pre]ul;
De treci pe-aici, dac\-ai iubit din plin,
Te roag\ pentru el s\-i fie somnul lin.”

Nu [tim cum îi va fi fost somnul,
dar via]a i-a fost nefericit\. Aceast\
nefericire a n\scut îns\ un simbol [i a
fost compensat\ prin opera l\sat\
posterit\]ii, care l-a f\cut pe Ovidiu
nemuritor. Astfel, în ciuda dispre]ului
autorit\]ilor noastre de ast\zi pentru
limba [i cultura latin\, doi mari romani
sunt mai cunoscu]i în România decât în
Italia: Traian [i Ovidiu. Din experien]a
lui Ovidiu, ca [i din studiile proprii,
laborioase [i intense, î[i va fi extras
Vasile Pârvan una dintre judec\]ile sale
de valoare cu semnifica]ie de maxim\,
valabil\ dincolo de spa]ii [i timpuri: „Îi
sl\vim pe daci pentru vitejia lor [i-i
binecuvânt\m pe romanii cuceritori, c\ci
datorit\ lor ne-am n\scut noi, miracolul
românesc”. Cuceritoarea armat\ roman\
s-a împletit în Romania danubian\ cu
una spiritual\, a c\rei întruchipare este
poetul r\mas în Pont, ca etern simbol al
Romei, Publius Ovidius Naso. El este
romanul care a înv\]at getica, în vreme
ce ge]ii sunt „barbarii” care au înv\]at
latina [i s-au înnobilat pentru vecie cu
mo[tenirea clasicismului greco-roman.
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Astfel, marele poet al triadei de aur
a literaturii latine, Ovidiu, avea s\-[i
încheie via]a p\mânteasc\ pe ]\rmul
Pontului Euxin, între ge]i, la începutul
erei cre[tine, acum dou\ milenii, cu dorul
de Roma sa etern\, f\r\ s\ [tie c\ Roma
se transplantase pentru vecie la Dun\re
[i la Carpa]i [i c\ el urma s\ devin\ un
simbol al latinit\]ii în noua Romanie (apoi
Românie). Poetul a fost silit s\ r\mân\
un lung deceniu printre „barbari”, f\r\ s\
ob]in\ râvnita iertare. Grecii aproape c\
nu mai existau, fiind getiza]i, încât
interlocutorii lui Ovidiu erau ge]ii
dobrogeni. Aspri [i necizela]i, cu b\rbile
înghe]ate de ger iarna, cu arcurile
încordate vara, ge]ii nu erau interlocutori
prea confortabili pentru poet. Însp\imântat de conflictele permanente, de
pericolele care-i pândeau via]a, de frigul
p\trunz\tor, de vântul [fichiuitor dinspre
est, dar mai ales de lipsa de comunicare
[i de via]a intelectual\ inexistent\, Ovidiu
m\rturise[te c\, dup\ trei ani de [edere
în Pont, începuse s\ înve]e limba
getic\. Dup\ [ase ani de chin, spune c\
scrisese chiar o „c\r]ulie” în limba
aceasta barbar\ a ge]ilor. Fire[te, stins
de dorul Romei, al vie]ii romane [i al
prietenilor, poetul exagereaz\, aduce
mereu vorba de iertare, îl pream\re[te
pe împ\ratul neînduplecat, aduce elogii
unor înal]i demnitari, cu speran]a
revenirii în patrie. Dar, dincolo de
sentimente, de speran]e [i visuri, de
imaginile artistice [i de realitatea
recreat\ în versuri de Ovidiu, un fapt este
de necontestat: limba daco-getic\ era
a[a de îndep\rtat\ de latin\, încât
neîn]elegerea dintre scriitorul roman [i
„barbari” era total\. {i era firesc s\ fie
a[a, din moment ce [i laborioasele
cercet\ri lingvistice ulterioare au
confirmat diferen]a: limba latin\ [i limba
daco-ge]ilor, de[i erau ambele indoeuropene, se plasau în grupuri diferite,
cea dintâi fiind centum, iar cea de-a doua
satem (denumiri conven]ionale, dup\
modul de pronun]are a numeralului
„sut\”). Pentru în]elegerea acestei
situa]ii, sunt deosebit de utile înc\
lucr\rile celui mai mare cunosc\tor
român al acestor chestiuni, istoricul,
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1. Epitaful lui Ovidiu [i
structura epitafelor marilor
poe]i latini
Epitaful lui Ovidiu 1 , sãpat în
marmura de la baza statuii din Tomis,
surprinde cititorul modern prin faptul cã
poetul nu aminte[te operele sale majore
– Faste [i Metamorfoze – ci numai opera sa Ars amandi care i-a adus glorie,
dar [i relegare: Hic ego qui iaceo
tenorum lusor amorum,/ Ingenio perii
Naso poeta meo,/ At tibi qui transis ne
sit grave, quisquis amasti,/ Dicere:
Nasonis molliter ossa cubent („Aici zac
eu, cântãre]ul iubirilor tinere, poetul Naso
care am pierit din pricina talentului meu.
Iar ]ie care treci, oricare ai iubit, sã nu-]i
fie greu sã spui: oasele lui Naso sã
doarmã lini[tit.”). Catrenul acesta, scris
în distih elegiac în vremea exilului este
emo]ionant, dar nicidecum unic prin
structura sa.
Epitafele scriitorilor latini au fost
clasificate2 în douã mari grupe. Prima
categorie de epitafe se referã la via]a [i
opera scriitorului, a[a cum este epitaful
lui Vergiliu: Mantua me genuit, Calabri
rapuere, tenet nunc/ Parhenope: cecini,
pascua, rura, duces – „Mantua m-a
nãscut, Calabria m-a rãpit, acum
Parthenope mã ]ine: am cântat pã[uni
ogoare, bãtãlii”. A[adar, întâlnim, mai
întâi, date biografice, apoi, referin]e
metaforice la opera poetului: Bucolice,
Georgice, Eneida. Acest tip de epitaf îl
întâlnim [i la oamenii politici ilu[tri.
Epitafele din categoria a doua trec peste
via]a defunctului [i relevã selectiv
faptele acestuia. Acest tip de epitaf este
cultivat, îndeosebi, de scriitori [i
specimenele acestora, pãstrate de Aulus
Gellius3, reliefeazã renumele [i meritele
acelora.

Epitaful lui Naevius : Itaque
postquam est Orcino traditus thensauro/
Oblitei sunt Romae loquier lingua latina.
– „Astfel dupã ce a fost a[ezat în criptã,
ei au uitat la Roma sã vorbeascã latina”.
Observãm cã Naevius nu citeazã opera
sa (comedii, tragedii, poeme epice), ci
subliniazã meritul [i gloria sa de creator
al limbi literare la Roma.
Epitaful lui Plautus precizeazã
alegoric geniul sãu de comediograf [i
strãlucirea metricii sale variate:
Postquam est mortem raptus Plautus,
Comoedia luget/ Scena est deserta, dein
Risus, Ludus Iocusque/ Et numeri
innumeri simul omnes conlacrumarunt.
– „Dupã ce Plaut a fost rãpit de moarte,
Comedia plânge/ Scena este goalã, apoi
Râsul, Jocul [i Gluma/ [i versuri
nenumãrate toate au lãcrimat deodatã.”
În epitaful lui Ennius, gãsim referin]a la
opera sa epicã, Annales , dar nici o
men]iune despre tragediile [i satirele
sale: Aspicite, o, cives, senis Enni
imaginis formam:/ Hic vestrum panxit
maxima facta patrum. – „Privi]i, o,
cetã]eni, frumuse]ea imaginii bãtrânului
Ennius:/ Acesta a scris isprãvile mãre]e
ale pãrin]ilor vo[tri.”
Epitaful lui Pacuvius3 are aceea[i
structurã simplã [i modestã ca o
inscrip]ie funerarã: Adulescens, tametsi
properas, hoc te saxum rogat/ Ut ad se
adspicias, deinde quod scriptum est
legas:/ Hic sunt poetae Pacuvii Marci
sita/ Ossa. Hoc volebam nescius ne
esses. Vale. – „Tinere, de[i te grãbe[ti,
aceastã piatrã te roagã/ S-o prive[ti [i
sã cite[ti ce fost-a scris:/ Aici au fost
puse oasele poetului Marcus Pacuvius/
A[ vrea sã nu fii ne[tiutor de faptul
acesta. Fii sãnãtos!” Lipsa de orgoliu
poetic al poetului [i tragediografului
Pacuvius ne aminte[te de epitaful lui
Eschil care nu se referea la opera sa
genialã, ci numai al participarea sa la
bãtãlia de la Maraton, fapt care
lumineazã viziunea operei sale.
Epitaful lui Seneca4 este novator,
cãci, trecând sub tãcere tratatele sale
[tiin]ifice [i tragediile sale celebre, se
referã numai la valoarea filosoficã a
operei sale: Cura, labor, meritum, sumpti
pro numere honores,/ Ite alias post hanc
solicitare animas!/ Me procul a vobis
deus evocat: illicet actis/ Rebus terrenis
hospita terra vale! Corpus avara tamen
sollemnibus accipe saxis/ Namque
animam coelo reddimus, ossa tibi. –
„Grijã, trudã, merit, onoruri, înãl]ate ca
ofrandã/ Merge]i sã ispiti]i alte suflete

dupã al meu!/ Pe mine mã cheamã
departe un zeu; vale, pãmânt ospitalier
cu lume[ti isprãvi sãvâr[ite! Prime[te,
avar, cu bulgãri sacri, trupul/ Cãci sufletul
îl întoarcem în cer, dar oasele ]ie.” Toate
aceste elemente ale epitafului reflectã
gândirea stoicã a lui Seneca.
Epitaful lui Mar]ial este un catren
care subliniazã pre]uirea operei sale de
receptor: Ille ego sum nulli nugarum
laude secundus,/ Quem non miraris sed
puto, lector, ames./ Maiores maiora
sonant: mihi parva locuto/ Sufficit in
vestras saepa redire manus.– „Acela
sunt eu, neprielnic, prin laudã, la fleacuri/
Pe acesta tu, cititorule, nu îl admiri, ci,
socotesc cã îl iube[ti/ Cei mari rostesc
<lucruri> mari; mie îmi sunt de ajuns/
Sã spun <lucruri> mãrunte [i sã le aduc
în mâinile voastre.” A[adar, Mar]ial se
referã, ca [i al]i predecesori latini, la
gloria [i func]ia socialã a poeziei sale.
Dupã aceastã scurtã incursiune în
istoria epitafelor scriitorilor latini, de la
Naevius la Mar]ial, sã ne întoarcem la
epitaful lui Ovidiu. Acum în]elegem mai
bine cã epitaful poetului scris la Tomis
se încadreazã într-o tradi]ie strãveche.
A[a cum Vergiliu î[i definea opera
tripartitã prin termenii pascua, rura,
duces, Ovidiu selecteazã din opera sa
care se ordoneazã pe triada – iubire, zei
[i exil – numai iubirea care i-a adus gloria
dar [i osândire. Primul distih din epitaf
exprimã sobru [i expresiv aceste fapte.
Sintagmele: tenerorum lusor amorum (v.
1) [i Ingenio perii... meo (v. 2) reflectã
destinul sãu literar [i existen]ial.
Urmãtorul distih include un protest subtil
contra deciziei arbitrare5 a lui Augustus.
Poetul solicitã contra împãratului inclement justi]ia posteritã]ii alcãtuitã din toate
fãpturile care au iubit, cãci cine n-a iubit
mãcar o singurã datã? Propozi]ia
quisquis amasti lumineazã partizanii fãrã
de numãr ai lui Ovidiu. Poetul înal]ã un
elogiu libertã]ii artei [i al independen]ei
scriitorului6 pe care dictatorul7 le calcã
în picioare.
Sã ne amintim cã Tiberius,
succesorul lui Augustus, a condamnat
la moarte pe istoricul Cremotius Cordus
[i a ordonat ca opera acestuia, pentru
ideile sale republicane, sã fie arsã în
public (Tacitus, Annales, 4, 34-35). Dar
Cremutius Cordus, ca [i Ovidiu, avea
încredere în justi]ia posteritã]ii, cãci
suum cuique decus Posteritas rependit
– „Posteritatea restituie fiecãruia onoarea
sa”. Adicã Posteritatea proclamã
dedecus sibi, illis gloriam – „ru[ine pentru

7
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dictator [i glorie pentru victime”. În
epitaful sãu, Ovidiu confirmã aceastã
idee – dedecus Augusto, sibi gloria,
adicã ru[ine pentru Augustus [i glorie
pentru poet. Epitaful are astfel un sens
premonitoriu, cãci relegarea sa a fost
clasificatã de Posteritate ca un act
condamnabil pentru împãrat [i un titlu
de glorie pentru poet.

Note:
Zelinski Th., Les Derniers jours
d’Ovide en Dobroudja , în Revista
Clasicã, Bucure[ti, 1939-1940, p. 17
[i Herescu N.I., Le sens de l’épitaphe
ovidienne.
2
Plessis F., Poésie latine; épitaphes,
Paris, 1905, Galletier E., Etude sur la
poésie funéraire romaine d’après les
inscriptiuons, Paris, 1922; Latimore
R., Themes in greek and latin Epigraphs, Urbana, Univ. of Illinois Pr.,
1942 [i Cocchia E., Gli epigrammi
sepolcrali dei piu antichi poeti latini,
în Saggi filologici, II; 1902, p. 13954.
3
Cocchia E., Intorno all’autenticitá
degli epigrammi sepolcrali di Plauto
e di Pacuvio, în Saggi filologici, II,
1902, p. 361-370 [i Patin, Etudes sur
la poésie latine, II, Paris, 1969, p.
139.
4
Pascal C., L’epitaffio di Seneca, in
Atene e Roma, 1907, p. 22-25.
5
Zmigryder-Konopka Z., La nature
juridique de la rélégation du citoyen
romain, în „Revue historique du Droit
français et étranger”, 1939, p. 307347; Cocchia E., La relegazione di
Ovidio a Tomi ovvero la censura
artistica sotto il regno di Augusto, `n
Atti Acad. Napoli, 1902, p. 1 sq.
(republicat în Saggi filologici, IV,
1907, p. 233 sq.
6
Este memorabil versul Caesar in
hoc potuit iuris habere nihil (Tr. 3, 7.
48).
7
Rand E.K., Ovid and his influences,
New York, 1928. Din aceastã carte sar putea alcãtui o Ars precandi ,
cercetând comparativ atitudinea de
exilat a lui Ovidiu cu a lui Cicero [i a
lui Seneca, ajungând la concluzia cã
to]i scriitorii Romei, nu numai Ovidiu,
n-au suportat cu consecven]ã stoicã
proba exilãrii.
8
Acest senator [i istoriograf a dovedit
o mare independen]ã de opinie
(libertas, spune Quintilian 10, 1, 104)
în timpul rãzboaielor civile [i al
principatului lui Augustus. (cf. H.
Bardon, La littérature latine
inconnue, Paris, II; 1956, p. 152-64).
1
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2. Afinit\]i elective
Nicolaus Olahus [i Ovidius
Nicolaus
Olahus
este
o
personalitate emblematicã a culturii
europene1 din secolul al XVI-lea. Nãscut
în Transilvania într-o familie de români,
a urmat [coala capitularã de la Oradea,
a fost paj la curtea lui Vladislav II, iar în
1516-1526 a fost secretar al episcopului
de Pe č , canonic la Pe , protopop la
Komáron [i canonic la Strigoniu.
În anul 1526 s-a produs însã un
eveniment crucial în via]a Europei.
Soliman Magnificul a învins armata
ungarã la Mohaci, regele Ludovic II a
cãzut în luptã, iar Ungaria a fost
transformatã în pa[alâc. Regina Maria,
sora lui Carol Quintus, a plecat în exil,
înso]itã de secretarul sãu Nicolaus
Olahus, la Bruxelles. Aici, între anii 15311542, N. Olahus se remarcã printr-o vastã
coresponden]ã cu frunta[ii Europei, prin
lucrãri istoriografice, dar [i prin poezii
scrise în limba latinã sau în limba
greacã, învã]atã cu discipolii lui
Erasmus [i cu profesori de la Colegiul
din Louvain. Diploma sa de înnobilare
din 1548, nov. 23, relevã erudi]ia [i
omenia sa: „iar în Belgia a[a te-ai purtat,
pe tine te-au iubit [i te-au cinstit [i cei
mai mari [i cei mai mici oameni. To]i s-au
mirat de marea ta învã]ãturã, de [tiin]a
limbii grece[ti [i a limbii latine precum
[i de îndemânarea de a scrie oratore[te
[i poetice[te”.
Poemele lui Olahus2 pãstrate pânã
azi, 75 la numãr, atestã un poeta doctus

în care natura [i cultura se îmbinã
armonios. Aceste poeme, citite [i
comentate în cercuri umaniste, i-au adus
titlul de poeta ornatissimus. Ucenicia sa
la „tãcutele cãr]i” o mãrturise[te singur:
„Nu al Italiei sol mi-a îmbogã]it al meu
suflet/ Grecia nu-mi oferi prea învã]atele-i
[coli/ Nici a Germaniei ]arã nu mi-a
cultivat caracterul/ Belgia cea învã]atã
nu-mi dete nici un maestru/ Gra]ie
nicicum nu mi-a dat Fran]a bogatã în
Duh/ Dacã e-n mine ceva (recunosc cã-i
doar o scânteie)/ Apoi aceasta-nvã]ai de
la tãcutele cãr]i”. Dacã pentru opera sa
istoricã a valorificat îndeosebi modelul
lui Sallustius „cel în]elept la sfat” [i al
lui Titus Livius „cel strãlucit prin talent
[i me[te[ug”, pentru opera sa poeticã
[i-a luat ca mentor pe Ovidiu, poet pe
care Olahus, vlãstar al Basarabilor, îl
considera „unul dintre ai mei”. Aceastã
sintagmã nu se referã numai la muza
latinã a lui Ovidius, ci, mai ales, la ursita
lui, similarã pânã la un punct (vezi
autoexilul la Bruxelles), cu soarta marelui
poet latin.
Nicolaus Olahus a descoperit în
opera de exil a lui Ovidius un model
existen]ial [i literar . La ambii poe]i,
loviturile ursitei sunt dureroase, dar nu
identice, cãci capitala batavã
renascentistã nu era la fel ca mica cetate
anticã Tomis [i nici conota]iile relegãrii
lui Ovidius nu erau similare cu cele ale
lui Olahus. Ovidius era urmãrit de
primejdia mor]ii [i a[tepta, fãrã speran]e,
întoarcerea la Roma, pe când Olahus
trãia în mediu elitist, solicitând un
episcopat pe care l-a dobândit în 1543.
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NOTE
Lucrãri de referin]ã: {tefan
Bezdechi, Nicolaus Olahus. Primul
umanist de origine românã, Editura
Ram, Aninoasa-Gorj, 1939 [i
Göngyver Antal, Nicolaus Olahus.
Permanen]e umaniste, Bucure[ti,
Editura Biblioteca, 2011.
2
Opera poeticã a lui Olahus –
Carmina – a fost editatã de învã]a]ii
maghiari I. Fogel [i L. Juhasz, la
Lipsca, Teuhner, 1934 [i, mai
înainte, de St. Hegedüs, la
Budapesta, Acad. Scient. Hung.,
1906. Ambele edi]ii necesitã
revizuiri [i adãugiri (v. {t. Bezdechi,
op. cit., supra). Poemele lui Olahus
au fost traduse, în versuri, de {tefan
Bezdechi [i, recent, în prozã, de
Göngyver
Antal,
eminentã
cercetãtoare, doctor în Filologie
Clasicã la Universitatea din Ia[i.
1
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Când se sfâr[i, parcã luând parte din
mine cu el”. Decesul lui Matei, fratele
lui Olahus, primar al Orã[tiei [i prefect
al salinelor din Transilvania, l-a fãcut pe
Nicolaus sã se exprime aproape identic
ca Ovidius: „Jumãtate din sufletul meu
rãpitã fu de ursitã/ Cealaltã care-a
rãmas, zace-n cumplite dureri”.
Coinciden]ele tematice [i mijloacele
artistice similare izvorãsc din afinitã]i
elective [i sunt sporite de avatarii
existen]iale [i de instruc]ia doctã a lui
Olahus. Via]a [i cartea lumineazã
imaginarul poetic olahian. Olahus
împrumutã distihul elegiac, model
prozodic în care Ovidius exceleazã, dar
prin elegiile sale care transfigureazã cultul
familiei, cultul prieteniei, cultul patriei,
frumuse]ile naturii, precum [i prin elegiile
care vitupereazã viciile cu nobile
accente moralizatoare, înal]ã poezia din
lumea efemeridelor în sfera perenitã]ii,
fiind primul umanist de origine românã
în istoria civiliza]iei europene
renascentiste.

Publius Ovidius Naso

În ciuda diferen]ei de circumstan]e
[i de mentalitate, ambii poe]i s-au
adaptat mediului strãin. Olahus
mãrturise[te: „aproape am devenit
batav”, iar Ovidius, în pofida aversiunii
fa]ã de natura ostilã, roste[te deschis
simpatia sa fa]ã de tomitani: „În Sci]ia
crezusem cã nu-i nimic sã-mi placã/ [iacum, iatã, locul nu-mi este-a[a urât. /
Prin negura uitãrii vãzui [i cer albastru /
Azi soarta mea cea tristã eu pot sã mi-o
în[el”. A[adar, Tomisul devine „tam mihi
cara”, întrucât i-a fost „hospita fida”
(gazdã credincioasã).
Înfrã]irea lui Olahus cu Ovidius se
realizeazã la nivelul temelor, dar sunt [i
la nivelul transfigurãrii artistice.
Coinciden]ele relevã însã un ideal prin
care scriitorii renascenti[ti râvneau sã
devinã discipoli sau emuli ai marilor
clasici greci [i latini pe care îi cultivau
ostentativ.
Olahus nu mai folose[te termeni
cre[tini – iad, rai, sfin]i etc. – ci termeni
pãgâni – Olimp, Parnas, Helicon,
Hipocrene etc. Astfel, arhanghelul
Gabriel, dupã o coborâre între muritori,
se înal]ã iarã[i în Olimp, iar când moare
mama unui prieten, Olahus ne
încredin]eazã cã a chemat-o Zeus. Nu
este, desigur, o erezie, ci un reflex al
culturii clasicilor latini, îndeosebi, a
Metamorfozelor lui Ovidiu.
Temele comune la Olahus [i Ovidius
sunt frecvente. Relevãm mediul
neprielnic pentru poezie [i durerea
provocatã de moartea unui frate. Ovidiu
deplânge amor]irea muzei: „Unde mai pui
cã talentu-mi înecat de-o lungã ruginã/
A amor]it [i-a pierdut mult din puterile-i
vechi/ Chiar de-i fertil un ogor dacã nu e
arat fãrã preget/ Nu va produce de sunt
iarbã, ciulini [i scaie]i”. La Olahus
întâlnim aprecieri înrudite: „Dacã în
cartea mea nu se aflã nimic plãcut sau
desfãtãtor, este cã o grijã nelini[titã mã
împiedicã sã scriu mai bine... Cãci
mintea mea e lovitã de grele nenorociri.
Ogoarele mele n-au fost cultivate de
catonii cei me[teri, de aceea pãmântul
neîngrijit va da o slabã recoltã”. Ovidius
considerã cã poezia înaltã cere condi]ii
de via]ã senine: „Cãci poezia se na[te
din suflete înseninate/ Nea[teptate dureri
timpul mi-au posomorât/ Dar poezia cere
[i vreme [i singurãtate/ Eu de viforni]e
mari [i de furtuni sunt bãtut”. Aproape identic se exprimã [i Olahus: „În vijelia vremilor
sunt grijilor pradã/ De[i subiecte-a[ avea
pentru un poem grandios/ Dar al meu
suflet nu stã în verdea]a odihnei/ Darul
Haritelor, al Thaliei [i al fecioarei Athena/
Cer, precum [tii, tihnã [i pacinic rãgaz”.
Elegia lui Ovidius scrisã la moartea
prematurã a fratelui sãu a inspirat una
dintre cele mai celebre elegii ale lui
Olahus compusã la decesul fratelui
Matei. Ovidius spune: „Fratele meu
împlinise de douã ori zece ani din via]ã/

Exege]ii moderni cercetând arta
transfigurãrii mitului lui Orfeu în opera lui
Vergiliu [i Ovidiu (Met. 10, 1-85; 11, 1-66)
au formulat opinii contradictorii,
observând însã cã Ovidiu este mai
„ovidian” tocmai acolo unde pare mai
„vergilian”. Învã]a]i ca E. Norden2, H.
Frankel3, G. Pavono4, B. Otis5 considerã
cã Ovidiu, de[i este un ingeniosissimus
poetarum, dizolvã ethosul tragic vergilian
[i stilul înalt al viziunii vergiliene trecând
cu vederea cã Ovidiu a urmãrit deliberat
distan]area de patosul maiestos [i de
suferin]a eroicã din opera lui Vergiliu. Cum
se explicã aceste judecã]i de valoare?
Prin canonul clasicizant, inadecvat, al
cercetãrilor operei lui Ovidiu, întrucât
Ovidiu este un poet novator, dintr-o epocã
de tranzi]ie a poeziei latine de la canonul
clasic la canonul postclasic. Poetul
cultivã elemente antieroice, descãtu’ând
poezia de stilul înalt [i de ideologia eroicã
augustanã6.
Ovidiu umple tipare vergiliene cu
spirit nou în care nu numai patosul tragic
[i stilul eroic, ci [i sacrificiul pentru
scopuri sublime, transcendente, sunt
modificate pe linia tradi]iei marilor lirici
latini, Catul sau Propertiu. Ovidiu e un
poet revoltat, iar armele lui sunt spiritul
ironic sau parodic pentru care Augustus
l-a pedepsit. Încãlcarea limitelor, lipsa de
cenzurã, posibilitatea de revenire la haos,
dezlãn]uirea patimilor umane, libertatea
sexualã, sunt ipostaze ale hedonismului
care reabilita via]a emo]ionalã individualã.
Dar erosul la Ovidiu este constructiv7,
strigãt al persoanei strivitã de ordinea
oficialã [i impersonalã, nicidecum un furor distructiv cum apare la Vergiliu.

Georgicele lui Vergiliu reflectã tragedia
patimii umane prin care omul, cãlcând
legile inexorabile ale naturii, suferã
pedepse. Mitul lui Orfeu oglinde[te ordinea
cosmicã, ciclul mor]ii [i al rena[terii.
Aristeu [i Orfeu sunt figuri
complementare. Aristeu, apicultor,
dedicat muncii productive, iar Orfeu, poet,
acaparat de pasiuni suflete[ti. Amândoi,
cedând patimii iubirii, plãtesc tragic.
Patima este culpabilã [i suferin]a
meritatã. Vergiliu valorificã tradi]ia marilor
tragici greci.
Lumea lui Ovidiu este diferitã,
ordinea divinã este capricioasã [i pusã
sub semnul întrebãrii. Zeii rãsplãtesc sau
pedepsesc arbitrar. Responsabilitatea
umanã pentru suferin]ã este redusã, dar
nu exclusã. Episodul lui Orfeu la Ovidiu
transfigureazã sminteala omeneascã, dar
altfel decât la Vergiliu. Înlocuie[te
umanitatea eroicã [i tragicã a lui Vergiliu
cu una umilã, noneroicã, fãcând concesii
slãbiciunilor [i nevoilor individuale. Ovidiu
distruge ordinea cosmicã stabilitã. Zeii
subpãmânteni sunt mai pu]in
înfrico[ãtori, iar Orfeu este mult mai
uman, cãci nu furor tragicã, ci puterea
iubirii individuale îl aprinde. La Ovidiu,
Orfeu în doliu nu mai respinge femeile,
ca la Vergiliu, ci se orienteazã spre rela]ii
homosexuale, demolând finalitatea eticã
a mitului vergilian, parodiind devotamentul
absolut al lui Orfeu fa]ã de Euridice.
Cultivarea homosexualitã]ii este de
sorginte alexandrinã [i explicã moartea
lui Orfeu, ucis de femeile bistoniene.
A[adar, Ovidiu coboarã pe Orfeu de pe
soclul tragic, mitic, vergilian în lumea
realã a vremii augustane.
Ovidiu, în transfigurarea mitului
Orfeu, inoveazã chiar de la început. În
locul unei eroine blestemate misterios la
Vergiliu – moritura puella (E. 4, 458) –
Ovidiu introduce o mireasã nouã – nupta
nova (Met.. 10, 8-9) care î[i gãse[te

“Ars Amatoria”, Publius Ovidius Naso

nr. 46
aprilie 2017

Vitraliu

3. OVIDIUS
Mitul lui Orfeu Arta literarã [i ideologia
augustanã 1
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moartea, prin mu[cãtura unui [arpe, când
se aflã într-o paji[te cu prietenele ei (Met.
10, 8-10). Eliminând pe Aristeu, Ovidiu
înlãturã schema moralã vergilianã a
gre[elii [i a pedepsei, concentrându-[i
aten]ia asupra lui Orfeu. Coborârea în
lumea subpãmânteanã este, de
asemenea, transfiguratã diferit. Ovidiu
renun]ã la patosul elegiac vergilian [i,
sugerând disperarea cu mijloace artistice
simple, realizeazã o caracterizare mai
umilã a lui Orfeu, care este un bard eroic,
dar [i un muritor înarmat cu iubire [i har
artistic. Ambii poe]i sugereazã polaritatea
dintre cântãre]ul singuratic [i puterile
subpãmântene, însã Orfeu la Ovidiu
coboarã din lumea miticã în lumea realã.
La Vergiliu, Infernul are for]ã homericã
( Od . 11, 36-41), urmând o tradi]ie
venerabilã (cf. G., 4, 475-77 [i En., 306308). Ovidiu reduce descrierea la un
singur vers (Met. 10, 14), schimbând tonul
vergilian eroic într-un rãspuns personal
cu hainã emo]ionalã. Moartea nu mai este
un fapt cosmic, ci un mijloc retoric de
convingere, nu o lege eternã, ci un mijloc
personal de persuasiune.
Orfeu, la Vergiliu, calcã foedera
inexorabile ale lumii [i plãte[te pentru
furor a sa. Tunetul întreit de peste Avern,
precum tunetul înfrico[ãtor din Oedip la
Colona, îi pecetluie[te soarta iremediabil.
La Ovidiu, lumea este fluidã, fãrã legi
cosmice imuabile, iar fatalitatea divinã are
rol minor. Euridice nu se plânge de
cruzimea zeilor, numai Orfeu acuzã zeii
sângero[i din Ereb (Met. 10, 76). Locuitorii
celor douã lumi subpãmântene au, la
Orfeu, note diferite. Furiile, la Vergiliu sunt
creaturi monstruoase, cu pãr albastru [i
[erpi încolãci]i (G. 4, 481-82). Ovidiu
omite descrierea fizicã a Furiilor. Acestea
nu sunt numai uimite, ca la Vergiliu, ci
lãcrimeazã prima oarã (Met. 10, 45-46),
dovedind compasiune provocatã de
cântecul lui Orfeu. Prin alte modificãri de
aceea[i facturã, Ovidiu transformã lumea
subpãmânteanã într-un tãrâm fantastic
care, paradoxal, devine mai uman. El
atenueazã chiar caracterul definitiv al
mor]ii în cazul Euridicei (Met. 10, 63)
sugerând reunirea care se va împlini în
cartea urmãtoare. Durerea neconsolatã
este îndulcitã prin împietrirea lui Olenus
[i a Lethaei provocatã de trufia lor
nemãsuratã (Met. 10, 69-71). Dar pietrele
lor rãmân unite [i dupã moarte. A[adar,
Ovidiu mutã aten]ia de la pedeapsa
trupeascã a gre[elii la patosul blând al
legãturii lor, anticipând reunirea lui Orfeu
cu Euridice.
Pierzând pe Euridice, Orfeu
rãtãce[te
în
nordul
pustiu,
nerecunoscând caracterul de lege al
mor]ii (G. 4, 487). La Ovidiu, sintagma
invita dona futura ( M . 10, 52) nu
transmite, ca la Vergiliu, lipsa de
speran]ã, ci anticipã depã[irea suferin]ei
tragice. Ovidiu, spre deosebire de Vergiliu,

Structura [i viziunea diferitã a
transfigurãrii mitului este determinatã, în
primul rând, de concep]ia despre lume a
poe]ilor. Ovidiu prezintã soarta tragicã a
lui Orfeu din Vergiliu ca pe o dreaptã
pedeapsã pentru patima iubirii care tulburã
normele armoniei cosmice. Vergiliu trece
sub tãcere iubirile homosexuale ale lui
Orfeu [i îl readuce la devotamentul sãu
pentru Euridice (Met. 10, 80-81) [i la
reunirea lor în lumea subpãmânteanã.
Vergiliu transformã moartea lui Orfeu întrun ritual de fertilizare a ogoarelor.
Refuzând sã participe la ciclurile de
regenerare a naturii, prin refuzul femeilor,
calcã legile universului13 [i e pedepsit.
Ovidiu eliminã acest act sacral [i, implicit, structura moralã, cosmicã,
vergilianã. Urmând însã o versiune
elenisticã, amplificã patima femeilor
ciconiene (Met. 11, 14), fãcându-le sã
împrã[tie pe ogoare uneltele agricole
folosite ca arme pentru uciderea lui Orfeu
( Met . 11, 35). Aceste femei sunt
sacrilegae (Met. 11, 41) bântuite de furia
sãlbaticã a uciga[elor. Patosul lui Ovidiu
se înal]ã uneori peste apogeul logic al
motivului ritual elenist. Unii exege]i
considerã cã aceste hiperbole sunt
parodii 14 . La ambii poe]i întâlnim
miraculosul sau elementul fantastic care
poate fi benefic sau malefic. Zeii pot face
miracole. Apollo schimbã în piatrã [arpele
care vrea sã înghitã capul retezat al lui
Orfeu (Met. 11, 56-60). Scena aceasta
este grotescã [i un paravan sub]ire pentru
întâlnirea finalã tandrã cu Euridice care
semnificã triumful iubirii15. Numai cã
aceastã împlinire se realizeazã în lumea
de dincolo, nu în lumea realã.
Prin transfigurarea mitului lui Orfeu,
Ovidiu ilustreazã nu numai victoria iubirii,
ci [i triumful artei, cãci el `nduplecã zeii
subpãmânteni atât ca poet cât [i ca
îndrãgostit. De[i femeile ciconiene l-au
rãpus, puterea cântecului sãu a dãinuit
[i a provocat o simpatie spontanã pentru

11
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soarta sa (Met. 11, 44-49).
Orfeu este un alt Pygmalion,
cãci amândoi, prin harul
artei, rup limitele dintre
materie [i spirit, primul
îmblânze[te moartea, iar
al doilea vede cum statuia
sculptatã de el dobânde[te via]ã. Aceste mituri
reflectã puterea creatoare
a artei capabilã sã
realizeze miracole. Ovidiu
considerã însã cã
mitologia tradi]ionalã,
eroticã [i fantezistã,
con]ine o for]ã simbolicã
mai puternicã decât
mitologia augustanã din
timpul sãu. De aceea,
Metamorfozele împletesc
genial miturile tradi]ionale,
epice,
cu
miturile
augustane, istorice, în tehnici narative
preluate de la Callimah, bazate pe
discontinuitate, aluzii erudite [i vorbe de
spirit precum [i pe secven]e parodice ale
tiparelor eroice tradi]ionale.
Moralitatea [i monumentalitatea
artei augustane reprezintã o plato[ã
negativã, dar opozi]ia lui Ovidiu la
ideologia augustanã [i la literatura
generatã de aceastã ideologie realizeazã
valori necunoscute de al]i creatori. Pentru
Callimah, stilul eroic din mega biblion se
limita la tãrâmul estetic, nicidecum la cel
politic. În vremea augustanã, poezia [i
politica se întrepãtrund. În Eneida, ideile
de angajament [i sacrificiu sunt extrapolate la nivel politic. Ovidiu se deosebe[te,
în privin]a viziunii civice, de Vergiliu [i
Hora]iu, dar are aceea[i abilitate de a
turna în mitologia greacã relevan]e
personale, sociale [i politice.
Ini]iativa lui Ovidiu de a deturna
sensul lumii tragice [i eroice ajunge la
parodie [i grotesc. Aceste ipostaze
reflectã protestul [i revolta contra
solemnitã]ii eroice a perioadei augustane,
lume cu legi [i norme care limiteazã
manifestãrile afective ale omului. Dincolo
de patimi [i violen]e, Ovidiu dezvãluie
capacitatea de tandre]e umanã care poate
sã devinã, ca la Orfeu [i Pygmalion,
înaltã rãsplatã. Cãci aceste personaje
mitice, prin harul lor artistic, fac materia
neînsufle]itã sã rãspundã dorin]elor.
Ovidiu dizolvã legile destinului uman [i
cucere[te zeii subpãmânteni tocmai prin
vulnerabilitatea iubirii, anulând e[ecul
tragic al lui Orfeu. Moartea nu mai este
despãr]ire eternã, ci unire eternã.
Ovidiu, prin alian]a dintre iubire [i
artã, realizeazã o for]ã triumfãtoare întro lume a puterilor arbitrare. La Vergiliu,
iubirea [i arta, capabile de miracol, devin
destructive. Iubirea întunecã mintea [i
duce la moarte, cum confirmã Aristeu,
Orfeu, Coridon [i Gallus sau Didona.
Vergiliu recomandã munca productivã [i
Publius Ovidius Naso

relateazã discursul lui Orfeu
despre iubire, fapt prin care
cucere[te zeii, dar [i
cititorul. Orfeu se întoarce
la patosul uman al mor]ii
premature a Euridicei [i la
neputin]a de a depã[i
durerea – posse pati volui,
nec me temptasse negabo;
vicit Amor (Met. 10, 25-26).
Relatarea discursului la
persoana I conferã pledoariei
voce umanã tandrã în contrast cu tãrâmul înfrico[ãtor
al mor]ii 11 . Vergiliu a
eliminat aceastã voce
umanã pentru reliefa dementia [i furor fa]ã de legile
naturii. Orfeu al lui Ovidiu
î[i face pãrta[i zeii la
durerea sa: vos quoque
amor iunxit (Met. 10, 29),
ceea ce duce la victoria sa. Orfeu la
Ovidiu este opusul celui din opera lui
Vergiliu, Ovidiu prezintã triumful vie]ii
interioare asupra realitã]ii externe.
Învingãtor ca poet, dar [i ca îndrãgostit,
Orfeu reabiliteazã aceste realitã]i: arta [i
iubirea.
Dupã discursul lui Orfeu, Ovidiu ne
prezintã chipul Euridicei în Hades (Met.
10, 48-49), sugerând reunirea finalã a
îndrãgosti]ilor. Ovidiu împrumutã un
detaliu vergilian, anume chipul Didonei
în fa]a lui Enea (Aen. 6, 450). Aceastã
scenã celebrã conferã variantei ovidiene
tulburãtoare afectivitate. Ovidiu însã nu
prezintã întâlnirea umbritã de furor, ci ca
o scenã de tandre]e între so]i 12. La
Vergiliu, Euridice întinde bra]ele, la
Ovidiu face acest gest Orfeu (cf. G 4,
498 [i Met. 10, 58). Ovidiu direc]ioneazã
simpatiile spre Orfeu care este infelix
(59) ca [i Euridice la Vergiliu (G. 4, 494),
în urma gre[elii lui Orfeu. Ovidiu
înlocuie[te amãrãciunea cu drãgãlã[enia
femininã, cãci Euridice nu judecã, ci
acceptã e[ecul lui Orfeu ca o slãbiciune
provocatã de iubire. Aceastã iertare
tacitã reflectã comunicarea emo]ionalã
a lor prevestind reunirea. La Vergiliu,
comunicarea afectivã este întreruptã [i
duce la separarea definitivã (G. 4, 499503).
Relatând durerea lui Orfeu, Vergiliu
recurge la mit, spunând cã Orfeu a jeluito [apte luni [i cã jalea lui îmblânzea tigrii
[i îndurera stejarii (G. 4, 507-10). Ovidiu
coboarã doliul la dimensiuni umane –
[apte zile de post (Met. 10, 73-74) [i
localizeazã durerea pe ]ãrmul Styx-ului
(Met. 10,74), nu în pe[terile Strymonului
(G. 4, 508-509). Modificãrile lui Ovidiu
fa]ã de Vergiliu, în Met. 10, 50-75,
transferã simpatia de la Euridice la Orfeu
[i înlocuirea patimii vergiliene care calcã
ordinea naturii cu tema slãbiciunii umane
iertabile. Ovidiu devine astfel un laudator
al iubirii conjugale adevãrate.
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colaborarea cu legile naturii. În lumea lui
Ovidiu iubirea, nu legea, este mãsura
existen]ei. Iubirea [i arta sunt cãi spre
adevãr [i fericire în via]ã. Poetul
transformã imposibilul în posibil, materia
în spirit, moartea tragicã în iubire fericitã.
Toate acestea existã însã numai în lumea
imaginarã, cãci în lumea realã legile
cosmice [i sociale sunt suverane.
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4. G. C\linescu [i Ovidiu
Eseul lui G. Cãlinescu privind
poezia lui Ovidiu este scãpãrãtor prin
analiza textelor în perspectiva
comparativ-istoricã [i prin relevarea
elementelor novatoare în universul literar
clasic, antropocentric. Poetul din
Sulmona, relegat la Tomis, dobânde[te,
în viziunea lui G. Cãlinescu, o
semnifica]ie extraordinarã, întrucât a
venit cu lira acolo unde Traian, înainte
cu un secol, venise cu spada, cu
arhitec]i, cu legea romanã [i limba latinã.
Eseul lui G. Cãlinescu, sporind judecã]ile
de valoare ale lui Iorga, Lovinescu,
Bezdechi, Bogrea, Naum, a intrat deja
în patrimoniul filologiei clasice
române[ti.
Opera de tinere]e a lui Ovidiu
transfigureazã iubirea în Amores, Ars
amandi [i Heroides, fapt pentru care G.
Cãlinescu îl nume[te Petrarca al
antichitã]ii, cãci poetul Corinei are geniul
poetului Laurei, divinizând femeia în
eternitatea iubirii. Ovidiu crede în
eternitatea dragostei juvenile [i aspirã
sã devinã mentor al tinere]ii. Poetul
Naso oferã iubitelor sale, prin gloria
poeziei, nemurire: „Harul meu dãruie
nemurire, prin cântare, femeilor care
meritã”, cãci „faima pe care i-o dãruie
cântecele fi-va eternã”.
Elegiile lui Ovidiu cultivã
senzualitatea, nu castitatea. Poetul
elogiazã trupul sculptural [i pletele de
culoarea cedrului ale Corinei, sentimente
ardente [i reac]ii patetice, sugerând, prin
detalii voluptoase, iubirea din societatea

romanã, în ipostaze rafinate sau burle[ti.
Ridiculizarea so]ilor încornora]i,
mistificarea celor dura cum pede ,
angajarea unui ianitor sau a unor eunuci
pentru paza cãsniciei, ne amintesc de
scene similare din opera lui Cervantes
sau Molière. Dacã în Amores întâlnim
amorul senzual, în Heroides descoperim
amorul pasional [i o profundã analizã
psihologicã a iubirii feminine. Aici iubirea
urcã de la galanterie la sublim,
precedând astfel pe Racine. Stilul este
erudit, rafinat, iar pasiunea înflãcãratã
ca la d-na de Staël, Ossian sau Byron.
Acesta din urmã trece Hellespontul înot,
al 5 mai 1810, pentru a verifica
veridicitatea aventurii lui Leandru.
În Ars amandi , Ovidiu scrie un
manual de amor sãnãtos, cu celebritate
rapidã. Poetul considerã femeia o
capodoperã a naturii [i vitupereazã
îngrãdirile sociale ale libertã]ii fizice [i
spirituale ale femeilor. Preceptele sale
erau destinate însã tinerilor sãraci care
cuceresc greu gra]iile feminine: „Eu sunt
poetul celor sãraci, pentru cã [i eu am
iubit sãrac” (Pauperibus vates ego sum,
quia pauper amavi). Boga]ii nu au nevoie
de precepte, cãci dacã spun „accipe”
cuceresc prin aur, nu prin spirit,
partenere. Poemele din Ars amandi i-au
adus faimã, dar [i tragedia relegãrii,
devenind un cap de acuzare contra sa.
Ovidiu este un expert în psihologia
femininã [i în estetica vestimentarã.
Preceptele recomandate de poet,
Cãlinescu le aplicã în romanele Bietul
Ioanide [i Enigma Otiliei, care îmbinã
erudi]ia cu biografia autorului. A[adar,
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inspirat numeroase versuri pe care [i-a
sprijinit eseul critic. Versiunile sale sunt
antologice [i ar merita sã fie publicate,
alãturi de traducerile din Hora]iu, într-un
volum separat. Iatã cum traduce, în vers
cu rimã, epilogul capodoperei sale
Metamorfoze: „Cântarea ce-am sfâr[it
nu poate s-o ajungã,/ Nici fulgerul lui Joe
[i nici a vremii fugã,/Nici focul [i nici
spada, iar ziua cea fatalã/Nu-mi va rãpi
decât fãptura corporalã./Eu voi muri
desigur, dar duhul vie]ii mele/Va sta ferit de
moarte, pe ceruri, printre stele.//Avea-voi
nume ve[nic, voi fi citit oriunde/
Biruitoarea oaste a Romei va pãtrunde/
[i dacã nu mã în[el voi dãinui întruna/
Cât va trãi [i lumea cu soarele [i luna”.
Este o versiune liberã, dar cuceritoare
prin ritmul [i rimele sale muzicale.
Eseul lui G. Cãlinescu despre
Ovidiu se distinge prin substan]a ideilor,
prin pregnan]a expresiei critice, prin
traducerea versurilor ovidiene [i, desigur,
prin perspectiva comparativ-istoricã a
exegezei. Judecã]ile sale de valoare,
izvorând din textul ovidian, fac din acest
studiu o piesã de patrimoniu a filologiei
clasice române[ti. Geniul cãlinescian
meritã cu prisosin]ã un loc de frunte în
panteonul culturii române[ti.

aprilie 2017

rãzbunãtori [i pot preschimba în felurite
chipuri – minerale, vegetale, animale –
fãpturi omene[ti. Metamorfozele cuprind
un univers demoniac, opus celui angelic,
fapt pentru care Dante îl a[eazã pe
Ovidiu în limb, iar pe pere]ii exteriori ai
bisericu]ei din trecãtoarea Lainici, ziditã
de Caragea, Ovidiu apare alãturi de
Aristotel, în ve[mânt medieval, dupã
model bizantin.
Când nu terminase încã poemul
Fasti [i nu revizuise Metamorfozele, a
cãzut asupra sa fulgerul relegãrii (an 8,
luna nov., e.n.). Ovidiu devine victimã a
intrigilor de la palat, ale Liviei [i ale lui
Tiberiu, [i este trimis în surghiun la
Tomis, cetate în care s-a adaptat greu.
Ovidiu nu avea voluptatea suferin]ei lui
Dostoievski, barbarii îl înspãimântã,
viseazã doar Roma. Tomitanii însã îi
acordã rangul de agonotet, iar Ovidiu a
scris un poem, în limba getã, în onoarea
lui Augustus. Poetul declarã cã iube[te
oamenii, dar urã[te locul [i clima
relegãrii. În anul 15 e.n. Tiberiu nume[te
un praefectus orae maritimae cu
re[edin]a la Tomis, asigurând astfel
securitatea tomitanilor [i întãrind
stãpânirea romanã la Pontul Euxin. G.
Cãlinescu pre]uie[te opera de exil a lui
Ovidiu pentru virtu]ile ei documentare dar,
cu precãdere, pentru valoarea sa
esteticã, numindu-l primul mare romantic european. Exegetul român nu-i
repro[eazã adula]ia [i lamenta]ia din
poemele sale, ci le explicã în rela]ie cu
voin]a împãratului de la care cerea
amnistie sau schimbarea locului de exil.
G. Cãlinescu trãia, ca [i Ovidiu, sub
tirani [i a în]eles mai bine decât al]i
exege]i starea existen]ialã a marelui
poet latin.
G. Cãlinescu, în studiul sãu, nu s-a
limitat numai la exegezã, ci a tradus
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preceptele ovidiene sunt perene [i
moderne [i G. Cãlinescu le încadreazã
într-o eticã nouã, liberã descãtu[atã de
opreli[ti, ca în timpurile moderne. Poetul
latin sfãtuie[te femeile sã exceleze în
estetica trupului [i în cea vestimentarã,
sã se poarte civilizat, sã aibã un nescio
quid feminin [i sã spunã Naso erat magister. Bãrbatul nu trebuie sã cumpere
femeia, ci s-o cucereascã prin stãpânirea
instinctului: Et quid nunc ratio est impetum
ante fuit. În ciclul operelor erotice includem
[i poemele Remedia amoris [i De
medicamina faciei, dedicate vindecãrii
psihozelor erotice [i degradãrii trupe[ti.
Exegetul G. Cãlinescu, referindu-se
la operele de maturitate ale lui Ovidiu,
anume Fasti [i Metamorphoses, remarcã
filonul filozofic lucre]ian [i virtu]ile
expresiei literare. În Fasti, poem etiologic, ]esut cu mituri [i legende, relevã
arta evocãrii Romei imperiale [i a
portretului monarhului, afirmând „zeul se
aflã în noi” ( Est deus in nobis ).
Metamorfozele sunt o istorie a devenirii
universului [i a sensului filozofic [i etic
al schimbãrilor mitologice în societate,
transfiguratã cu o imagina]ie fabuloasã
influen]atã de epos-ul elenistic. În cartea
a XV-a, Numa se întâlne[te cu
Pythagora care îi dezvãluie taina originii
[i deveniri universului. În lume, omnia
mutantur , formele pier, dar spiritul
niciodatã, cãci trece din trup în trup. Dar
[i timpurile se schimbã molecular, cãci
ce suntem azi, nu vom fi mâine – cuncta
fluunt. Prin metamorfoze succesive, sa ajuns de la Enea [i Caesar la Augustus
pe care poetul îl venereazã ca zeu.
Ovidiu terminã epopeea sa cu un patetic
exordiu în care profe]e[te perenitatea
operei sale. Este, desigur, o hiperbolã
prin care disimuleazã condi]ia tragicã a
omului, cãci zeii sunt invidio[i [i

Emil Nicolae

În transpunerea româneascã a Etei Boeriu, aceste versuri
sunã astfel:
<{i între-acestea un glas rosti spre noi:
”Slãvi]i poetul ve[nic; duhul lui
plecat de-aici se-ntoarce înapoi”.
{i când tãcu, patru-n]elep]i vãzui,
[i nu pãrea cã pe-al lor chip domne[te
nici bucuria, nici triste]ea. Vrui
sã-ntreb de ei, dar domnul meu: ”Prive[te
spre el ce poartã spadã de o[tean
[i ca un rege-n fruntea lor pã[e[te.
El e Homer, poetul suveran,
Hora]iu cel-lalt, cântãre] vestit,
Ovid al treilea [i-ultimul Lucan.
{i chiar dacã cu lauda ce-au grãit
mã proslãvesc, cu cinstea, mare-ori micã,
cu ei o-mpart; deci bine s-au rostit.”> (s.m.) 2
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Misterele lui Ovidiu

Publius Ovidius Naso nu e singurul scriitor antic a cãrui
biografie, prin enigmele pe care le con]ine, a fost [i continuã
sã fie o sursã de inspira]ie destul de atractivã pentru autorii de
fic]iune. Însã el a devenit unul dintre cazurile preferate datoritã
notorietã]ii (presupunând cã aceasta, prin transfer /
contaminare, va atrage aten]ia cititorului [i asupra scrierilor
care-i sunt dedicate) [i, deopotrivã, datoritã unor teme lãsate
”deschise” la care, peste douã milenii, se vor întoarce scriitorii
moderni.
Dar pânã la ei, reamintesc men]ionarea lui Ovidiu în Divina
Commedia (“Inferno”) lui Dante care, în Cântul IV, referitor la
primul cerc – al copiilor [i al bãrba]ilor neboteza]i cre[tine[te
în Antichitate – punea în seama lui Virgiliu urmãtoarea
explica]ie:
<Intanto voce fu per me udita:
“Onorate l’altissimo poeta:
l’ombra sua torna, ch’era dipartita.”
Poi che la voce fu restata e queta,
vidi quattro grand’ombre a noi venire:
sembianz’ avevan né trista né lieta.
Lo buon maestro cominciò a dire:
“Mira colui con quella spada in mano,
che vien dinanzi ai tre sì come sire:
quelli è Omero poeta sovrano;
l’altro è Orazio satiro che vene;
Ovidio è ’l terzo, e l’ultimo Lucano.
Però che ciascun meco si convene
nel nome che sonò la voce sola,
fannomi onore, e di ciò fanno bene...”> 1

14

În privin]a autorilor români, recursul la Ovidiu dobânde[te
conota]ii ”speciale”: 1. dacã a murit la Tomis ori prin preajmã,
înseamnã cã el apar]ine deja acestui spa]iu (axul unei existen]e
având nevoie de douã puncte de sprijin, locul na[terii [i locul
înmormântãrii – nu mai insist acum asupra simbolisticii
simetrice [i consacrate a celor douã ”pântece”, unul la Sulmo
în anul 43 î.H. [i celãlalt la Tomis, în 17 sau 18 d.H.); 2. limba
românã fiind una de origine latinã, iar interferen]ele culturale,
de asemenea, inevitabile, îl putem integra pe Ovidiu într-o
proiec]ie mai largã a istoriei noastre culturale (nu neapãrat
literare), conform celor mai noi interpretãri ale conceptului (hai
sã spunem, cu o ”generozitate interesatã”!); 3. în plus, [tiind
chiar din mãrturisirile poetului (v. ”Epistulae ex Ponto” /
Ponticele , III, 2) cã el a scris [i versuri în limba ge]ilor /
bã[tina[ilor, cu toate cã respectivele texte s-au pierdut, nu
cred cã ar fi o exagerare sã-l socotim pe Ovidiu mãcar un
”antemergãtor” formal al literaturii române culte, de[i va mai
dura destul pânã la constituirea limbii [i na]iunii noastre (în
aceastã situa]ie mizând pe conven]ia ce decurge din “spiritul
locului” [i nu din “litera” lui).
La toate lucrurile astea s-or fi gândit [i Vintilã Horia (când
a scris romanul Dumnezeu s-a nãscut în exil , 1960 – o
parabolã a creatorului ve[nic exilat, pusã pe seama biografiei
ovidiene) [i Marin Mincu (când [i-a imaginat Moartea la
Tomis. Jurnalul lui Ovidiu , 2005 – un pseudoroman
documentar-mitologic), dar amândoi au rãmas la nivelul
sugestiei, ferindu-se de o atitudine tran[antã [i definitivã. [i
pe bunã dreptate cãci, la rigoare [i dupã toate criteriile filologice
[i istorice, Ovidiu apar]ine literaturii latine antice. Totu[i, un
fel de ”slãbiciune” dictatã tocmai de elementele amintite mai
sus l-a men]inut pe Ovidiu în aten]ia autorilor români ([i nu
doar a lor, dacã adãugãm aici statuia ridicatã la Constan]a în
1887 de sculptorul italian Ettore Ferrari sau includerea
cercetãtorului [i traducãtorului Nicolae Lascu în ”completul de
judecatã” de la Sulmona, care l-a reabilitat postum pe marele
exilat, în 1967).
Misterul exilãrii lui Ovidiu la Tomis (”relegatio”, o formã
mai u[oarã de surghiun, fãrã pierderea drepturilor cetã]ene[ti
[i a averii) nu a fost dezlegat [i nu se [tie dacã va fi vreodatã.
Poetul avea atunci, în anul 8 d.H., vârsta de 51 de ani. Dacã
scoatem din discu]ie ipoteza “complotului” politic (protejarea

“Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidiu”, Marin Mincu

“Magna superstitio tibi sit natalis amicae:
Quaque aliquid dandum est, illa sit atra dies.
Cum bene vitaris, tamen auferet; invenit artem
Femina, qua cupidi carpat amantis opes.

”Neapãrat sã te cutremuri de o spaimã prea pioasã
Când amica ta serbeazã încã o aniversare!
{i de câte ori e vorba sã-i mai dãruie[ti ceva,
Iar te a[teaptã o zi neagrã: orice-ai zice, orice-ai face,
Sã te ]ii cât mai departe, scumpa-]i, iarã[i te despoaie,
Ori[icând femeia are mijloace la îndemânã,
Dacã i-ai cãzut în mreajã, sã te stoarcã de avere.
/.../
{i de câte ori îi vine darul tãu sã-[i însu[eascã,
Se mai na[te încã o datã, în decursul unui an.
Supãratã foc [i în lacrimi, dintr-o pierdere fictivã,
Nu-]i aratã ea urechea-i vãduvã de piatra scumpã,
Fãrã sã-[i aducã aminte, cum [i unde s-a desprins?
Ele î]i cer <mici împrumuturi>, nemaivrând sã le plãteascã:
Tu cu buzele umflate, pân-la urmã te alegi.” 4
~n mentalitatea [i pe în]elesul epocii lui Octavian, probabil,
asemenea versuri puteau stârni vreo mânie. Dar de ce opera a
fost arsã la Floren]a, în 1497, apoi adãugatã pe lista cãr]ilor
interzise de Indexul Tridentin din Roma, în 1564, pentru ca
mai târziu sã-i fie opritã difuzarea în SUA, în 1892, e foarte
greu de priceput astãzi.
Pe de altã parte, conform unei convingeri curente, ceea
ce nu ai sau lipse[te de pe ”piaã” poate sã ]i se parã totdeauna
mai valoros. În cazul nostru, nu este exclus ca poemul
”Phaenomena” / Fenomenele, din care s-au pãstrat doar cinci
versuri, sã fi fost o crea]ie formidabilã; sau tragedia ”Medeea”
(scrisã între anii 13-8 î.H.), din care ne-au rãmas douã versuri...
[i ce sã mai spun despre poemul compus în limba ge]ilor,
care a dispãrut cu desãvâr[ire?! Oricum, Ovidiu se lãuda
prietenilor sãi romani (în Pontice) cã a învã]at limba localnicilor
[i cã a scris un poem în acest grai, unde-l preamãrea pe
Augustus (în speran]a rechemãrii din exil), iar locuitorii din
Pont au fost a[a de impresiona]i încât l-au decretat ”bard”!
Poveste sau adevãr? Dacã a[a au stat lucrurile, înseamnã cã
cineva, respectiv Ovidiu, iatã, a reu[it sã ”punã în paginã”
limba ge]ilor (tracilor?). Dar folosind care alfabet? Calea e
deschisã spre tot felul de specula]ii...
Însã nu trebuie sã ne grãbim sã credem cã a fãcut-o (dacã
a fãcut-o, repet) dintr-o mare dragoste pentru bã[tina[i, ci numai
sub presiunea împrejurãrilor, adicã din interes. Cãci despre
locuitorii din zonã, poetul avea opinii destul de aspre: ”Aici nu
se gãsesc cãr]i de la care sã am un îndemn [i inspira]ie... În
loc de cãr]i, [uierã sãge]ile [i armele... Cea mai mare nenorocire
e sã trãie[ti între bessi [i între ge]i! Cea mai mare nenorocire
e sã-]i aperi via]a prin por]i [i prin întãrituri de cetate [i de-abia
sã ai siguran]ã în puterile locale...” 5
Iar în privin]a limbii vorbite pe aceste meleaguri, aceea în
care se presupune cã ar fi alcãtuit poemul pierdut, Ovidiu scria:
”Doar la pu]ini (dintre ei – n.m.) mai gãse[ti vreo urmã de limbã
greceascã, schimonositã [i ea de glasul barbarului. Printre
norodul de aici nu se aflã nici unul care sã poatã spune în
graiul latin chiar cel mai simplu cuvânt. Chiar eu, poetul roman
– ierta]i-mã Muze – de obicei sunt silit sã vorbesc în graiul
sarma]ilor. Ca sã dezvãlui lunga pricinã – de[i mi-e ru[ine –
spun, în memorie-mi vin greu vorbele latine. Nu mã îndoiesc
cã [i-n cartea aceasta gãse[ti destule vorbe barbare: a fost
locul de vinã, nu eu.” 6 Totu[i, poetul mãrturise[te: ”Poate sunt
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/.../
Quid, quasi natali cum poscit munera libo,
Et, quotiens opus est, nascitur illa, sibi?
Quid, cum mendaci damno maestissima plorat,
Elapsusque cava fingitur aure lapis?
Multa rogant utenda dari, data reddere nolunt:
Perdis, et in damno gratia nulla tuo.” 3
Ceea ce înseamnã, în traducerea (”extinsã” a) lui Petre
Stati:

Vitraliu

prietenului sãu conspirator Fabius Maximus, care se opunea
succesiunii lui Tiberiu la tronul lui Augustus, ac]iune în care
însã Ovidiu nu s-a implicat), rãmâne ca motiv plauzibil
chestiunea a[a zisei ”imoralitã]i” a scriitorului, care venea în
contradic]ie cu principiile sau cu interesele împãratului. Dar
nici acest aspect nu e u[or de în]eles, deoarece poetul nu ne
dã prea multe detalii în Tristele [i Ponticele, principalele
sale opere scrise în exil. Cele mai numeroase comentarii /
specula]ii le-a produs sintagma ”Perditernut me duo crimina:
carmen et error” / M-au pierdut douã acuzaii: o poezie [i o
gre[ealã (la care adaugã [i “stultitia” / nerozie sau “simplicitas”
/ naivitate), prin care autorul î[i asumã o vinovã]ie fa]ã de
Octavian Augustus, presãrând în Tristele mai degrabã aluzii
decât referin]e clare.
În consecin]ã, interpre]ii s-au grãbit sã asocieze unele
fapte istorice la care Ovidiu ar fi fost martor (rela]ia incestuoasã
dintre împãrat [i fiica sa Iulia Maior, sau rela]ia de acela[i tip
dintre nepoata lui Augustus, Iulia Minor, [i fratele ei, Agrippa
Postumus; aici unii adaugã [i posibilitatea ca poetul s-o fi
vãzut pe împãrãteasa Livia goalã, în baie) cu volumele lui de
versuri erotice, mai ales cu Ars amandi (Arta iubirii, datatã
în anul 1 d.H.). Concluzia: Augustus a vrut sã-l izoleze pe
poet de orice contact direct cu societatea de la Roma, pe care
încerca s-o “protejeze” de influen]a lui nefastã! Ipocritã
concluzie, desigur, dar onorantã în postumitate pentru cã pune
accent mai degrabã pe importan]a artisticã a lui Ovidiu, decât
pe calitatea sa de martor.
Dar sã vedem ce e cu aceastã mult discutatã / acuzatã
Artã a iubirii. Poemul erotico-didactic cuprinde trei cãr]i (de
aproximativ 800 de versuri fiecare), dintre care douã sunt
adresate bãrba]ilor (cum pot fi seduse femeile [i cum se
pãstreazã dragostea lor) [i una femeilor (cum poate fi pãstratã
dragostea bãrbatului). Pentru gustul modern, versurile lui Ovidiu
nu par nici prea “galante”, nici senzuale, ci sufocate de
mul]imea referin]elor mitologice [i aplatizate de tonul satiric:
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prea îndrãzne], dar mã mândresc cã Istrul nu are un talent mai
mare decât al meu. E destul dacã în aceastã ]arã în care
trebuie sã trãiesc, sunt socotit între barbarii ge]i, bard / poet...”7
Pânã la urmã, într-o epistolã trimisã so]iei sale, Ovidiu [ia scris epitaful (varianta care va fi amplasatã pe soclul statuii
din Constana) în limba latinã, chiar dacã [tia deja unde-i va fi
mormântul:
“Hic ego qui iacea tenerorum lusor amorum
Ingenio perii, Naso poeta meo.
At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti,
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”
(“Aici zac eu care-am cântat
Iubirile ginga[e, de geniul sãu ucis
Poetul Naso. Iar tu ce treci, dac-ai iubit vreodatã,
Spune: blând oasele sã i se odihneascã.”)8
Ciudat e însã faptul cã, în primul volum al unei edi]ii de
Opere complete 9 – carte bilingvã, în latinã [i francezã,
dupã care Calistrat Hoga[ î[i preda lec]iile de latinã! –, gãsim
reprodus un alt epitaf:
“Hic situs est vates quem divi Caesaris ira
Augusti patria cedere jussit humo.
Saepe miser voluit patriis occumbere terris;
Sed frustra; hunc illi fata dedere locum.” 10
(“În acest mormânt zace poetul pe care divinul Cesar
L-a alungat de pe teritoriul patriei sale.
Adesea mizerul a vrut sã se-ntoarcã pe pãmântul patriei;
Zadarnic; destinul i-a stabilit locul.”)
Iar Eugène Greslou, prefa]atorul capitolului care cuprinde
Ponticele , ne spune: “Ovidiu a murit printre sarma]i, sub
domnia lui Tiberiu, aproximativ la vârsta de 58 sau 60 de ani:
datele, asupra acestui punct, sunt dificil de precizat. Iatã epitaful
sãu, gãsit în ]ara aceea, lângã Temeswar...” (adicã Timi[oara!?)
[i urmeazã textul citat mai sus, dupã care E. Greslou conchide:
”Ciofanus relateazã cã Isabella, regina Ungariei, i-a arãtat lui
Bargeus un condei de aur pe care era scris: Ovidii Nasonis
Calamus [i pe care-l considera la fel de pre]ios ca o relicvã.
Se întâmpla în Taurinum, ora[ din Ungaria de jos, în anul 1540,
când Bargeus vãzuse amintirea aceea, a cãrei pãstrare nu se
poate explica decât prin respectul popoarelor pentru un geniu
strãlucitor [i nenorocit.” 11
Iatã o enigmã în plus [i destul loc pentru alte specula]ii...
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Note:
1
Dante Alighieri, Divina Commedia., Inferno IV, Ed.
Modadori, Milano, 1991 (introducere, cronologie,
bibliografie, comentarii de Anna Maria Chiavacci
Leonardi);
2
cf. Dante Alighieri, Divina Comedie, în române[te
de Eta Boeriu, note [i comentarii de Alexandru
Du]u [i Titus Pîrvulescu, ELU, Bucure[ti, 1965;
3
Ars Amandi. Liber primus (cf. L’arte di amare, edi]ie
integralã bilingvã (latinã-italianã) îngrijitã de
Cesare Vivaldi, Newton Compton Editori, Roma,
2014;
4
cf. Poe]i latini, vol. 2: De la Tibul pânã la Rutilius
Namatianus, Edit. Minerva (col. BPT), Bucure[ti,
1973 (antologie, prezentare de autori, traduceri [i
note de Petre Stati; prefa]a de M. Nichita);
5
cf. Tristele (oricare edi]ie);
6
cf. Ponticele (oricare edi]ie);
7
ibidem;
8
cf. Tristele (ed. nota 4); varianta traducerii lui
Theodor Naum, sãpatã în marmura plãcii ini]iale a
statuii din Constan]a: ”Sub astã piatrã zace Ovidiu,
cântãre]ul / iubirilor ginga[e, rãpus de-al sãu talent. / O, tu, ce treci pe aice, dac-ai iubit vreodatã, /
Te roagã pentru dânsul: sã-i fie somnul lin.”; ulterior, pe soclu a fost pusã o altã traducere, vizibilã [i
azi: “Aici zac eu, poetul NASO, cântãre]ul iubirilor
ginga[e, / Care am pierit din cauza talentului meu.
/ Iar ]ie, trecãtorule, dacã ai iubit cândva, nu-]i fie
greu sã spui: / Odihneascã-se în pace oasele lui
NASO!”;
9
Ovide, Oeuvres complètes. Les Heroïdes. Le
remède d’amour. Les Pontiques – Petits poèmes,
Ed. Garnier Frères, Paris, 1875;
10
ibidem 6;
11
ibidem 9.

Când scriam muzica la poemul
simfonic Angulus ridet, op.7, se fãcea
cã eram fugãrit de o orchestrã întreagã.
Nu [tiu cu ce o deranjasem, dar toate
instrumentele se strofocau la mine,
amenin]ãtoare [i puse pe har]ã. Iar eu
alergam prea încet, ca [i cum aerul
avea consisten]a apei, atunci când vrei
sã înaintezi prin valurile înspumate. Un
vis: amestec intim de adevãr [i fals. Eadevãrat cã adormisem pe sonoritã]ile
unui poem de Ovidiu, dar e fals cã o
luasem la picior, ferindu-mã de acele
sonoritã]i. Visãm deopotrivã cunoscutul
[i necunoscutul, posibilul [i imposibilul.
Visul e întotdeauna spontan. Ca [i
muzica oniricã, în care se conservã
chipul spiritual al autorului, dar în care i
se modificã într-o oarecare mãsurã
dimensiunea afectivã, ascunzând o
fãrâmã de narcotic în stare sã adoarmã
febrele uneori prea intense ale ra]iunii,
totodatã dând na[tere unui abur blajin [i
proaspãt ce îndulce[te contururile aspre
ale gândirii formalizante. Însã prea mult
onirism te poate cufunda în neant,
înecându-te. Vai de compozitorul care
se abandoneazã total reveriei. Muzica e
munca inteligen]ei. Visarea e doar
voluptatea ei. A înlocui integral gândirea
cu visarea înseamnã a confunda mierea
cu veninul. Te po]i otrãvi cu muzica
oniricã a[a cum te po]i intoxica cu
parfumul anumitor flori. Visarea
mome[te, captiveazã, înlãn]uie, apoi te
face complicele ei. Nu mai vrei sã se
întrerupã visul. Muzica reveriei e un joc
periculos: începi ca în[elãtor [i sfâr[e[ti

prin a fi în[elat. Cu cât ra]ionalitatea
actului creator cade mai de sus, cu atât
mai lesne ea se transformã într-un gest
oniric, visarea fiind un adânc în care,
pentru a urca sau a coborî, trebuie sã te
supui aventurii. Muzicile savante, în
general, sunt, ca forme de agregare, în
stare solidã. Muzica oniricã, în particular, este lichidã, uneori chiar gazoasã.
Ceea ce face ca anumite func]ii sã-i fie
tulburate, ele intrând în horã musai în
aceastã posturã. Visul perturbã
realitatea. Din vis, însã, te po]i trezi. Din
realitate, nu. Existã totu[i o realitate a
compozitorului oniric, în care periferia [i
centrul sunt ambiguizate, creându-se
astfel un sistem bazat pe for]e exterioare
ce se anuleazã reciproc sau, mã rog, nu
ac]ioneazã, [i ale cãrui mi[cãri interioare
exacerbeazã mi[carea centrului ori
rota]ia periferiei. Componistica oniricã nu
recurge la procese constructive [i nici
la opera]ii recep]ionate ca factori
independen]i. Ea se întemeiazã pe
secven]e, nu pe consecven]e. Nu pe
scopuri, ci pe sentimentul unui scop.
Compozitorul reac]ioneazã prin viziuni
[i piruete care nu pot schimba cauza
impresiei, neproducând nicio modificare
sau deplasare relative, nu pentru cã i-ar
lipsi mijloacele, ci pentru cã decizia
însã[i este momentan suspendatã.
Acest tip de a face muzicã nu î[i
propune sã sufoce impresia printr-o
anume imagine par]ial fixã, neputând
opune o reprezentare sonorã (adevãratã)
alteia (falsã), ori sã focalizeze memoria
clipei, ci are ca proiect principal

alunecarea pe o suprafa]ã [lefuitã ce nu
poate izola vreun element extern. Se
iscã senza]ia cã autorul nu [tie prea
multe. Oricum, e neputincios în a gãsi
un sfâr[it cauzei impresiilor sale, fãurind
doar ceea ce ar putea-o genera incontinent, în loc sã reproducã ceea ce a
produs-o. Muzica oniricã nu prinde [i nici
nu surprinde detaliul. Ea are nevoie de
mase sonore în mi[care, de atmosfere
care se dilatã [i se taseazã, fãrã a se
supune unor legi fizice. Principiilor
hazardului [i, mai ales, a celor estetice,
da. De aici o anume dezordine în
exprimare, dar [i acea simplitate a trãirii,
care, fãrã sã fie neapãrat frustã, e,
frecvent, autenticã. Ca somnul însu[i.
Numai cine doarme viseazã cu adevãrat.
Dar tot atât de adevãrat e cã cel pe care
îl stricã visul, nu-l mai îndreaptã decât
sfânta trezire. Oricum, în felul lui, Ovidiu
a fost un visãtor:
„Hic ego qui iaceo tenerorum lusor
amorum
Ingenio perii, Naso poeta meo.
At tibi transis, ne sit grave quisquis
amasti
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”
Se spune cã umbra dispre]uie[te
lumina. Dar ea existã numai atunci când
este luminã. La fel, Caliope nu o vede
cu ochi buni pe Eutherpe [i, totu[i,
uneori o îmbrã]i[eazã, fie [i numai pentru
reu[ita pozei de grup. Theodor Grigoriu
(care ar fi împlinit anul trecut 90 de ani)
a [tiut de la bun început cã umbrele nu
sunt altceva decât reveren]e pe care
lumina le face întunericului [i cã muza
poeziei epice, Caliope, nu poate trãi fãrã
muza muzicii, Eutherpe. Pe Ovidiu l-a
pre]uit fãrã rest împrumutându-i stihurile
în mai multe lucrãri de-ale sale. Poate
de aceea a adulmecat întotdeauna liricul
[i epicul ca douã fe]e ale aceluia[i Ianus
creator. Chiar [i atunci când compunea
exclusiv instrumental, poezia se
cuibãrea printre sunetele sale, eclozând
pui ce-[i anun]au zborul lor semantic.
Sau poate cã doar dintr-o stare poeticã
incandescentã muzica se aprindea
precum focul în preajma unei surse lesne
inflamabile. Când am primit, dacã nu mã
în[el, la începutul lui 1999, partitura
Polifoniilor bucolice virgiliene (lucrare
dedicatã Archaeus-ului), gestul dintâi a
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„Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet.”

Liviu D\nceanu
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Ovidiu sau ovidenia `ntru muzic\ [i poezie

[i pentru cele artificiale, este din ce în
ce mai agreatã sintagma “limbaje
umane”, care denominã sisteme
semiotice înglobând deopotrivã limbaje
naturale [i artificiale (vezi: Noam
Chomsky: Human Language and other
semiotic systems, Semiotica, 1979,
no.1-2). Adevãrata problemã a limbajului
muzical nu este însã una de
provenien]ã, ci una de competen]ã.
Existã oare un decalaj între competen]ã
[i performan]ã? (Lasã cã astãzi umblãm
mai mult dupã competen]e decât dupã
performan]e!). Mai întâi, competen]a
este definitã de ansamblul regulilor care
controleazã mecanismele generative ale
actului componistic, în timp ce
performan]a este precizatã de restric]iile
contingente (de spa]iu, timp, mod) ori
de capacitã]ile intrinsec novatoare. E
simplu de constatat cã, atunci când
limbajul sonor este frecventat de un creator „înnãscut”, performan]a va domina
competen]a, iar atunci când limbajul
respectiv cade pe mâna unui creator
„fãcut”, competen]a va surclasa lesne
performan]a. Interesant este cã, din ce
în ce mai frecvent, performan]a este la
cheremul competen]ei. În cazul muzicii,
consecin]a imediatã este înstrãinarea [i
reducerea audien]ei. S-a crezut mult timp
cã limbajele naturale îl dominã pe om,
iar omul, la rândul lui, dominã limbajele
artificiale. Un sâmbure de adevãr existã
aici. Ceea ce înseamnã cã, tot mai abitir,
compozitorii au [ansa sã supravegheze
[i sã manipuleze (deci, sã supunã)
componenta artificialã a limbajului
muzical. Numai cã, apari]ia serialismului,
cu întreaga lui escortã de semantici
avangardiste (de sorginte expresionistã
sau suprarealistã) a dus, inevitabil, la
denaturalizarea idiomurilor sonore, implicit la artificializarea [i, pe cale de
consecin]ã, la dezumanizarea

„Pe mine poezia [i-o oarbã rãtãcire
Pierdutu-m-a; pe-a doua n-o pot
destãinui...”
Ca [i matematica, muzica [i poezia
sunt limbaje hibride. Adicã, [i natural
e[i artificiale. Sau nici una, nici alta. De
altfel, matematica [i muzica se studiau
împreunã în Evul Mediu, fiind solidare
aceleia[i discipline: quadrivium. Iar în
prezent, considerându-se cã pot fi
imaginate o sintaxã [i o semanticã
valabile atât pentru limbile naturale, cât
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produselor muzicale savante. Arta
sunetelor a fost scoasã astfel, tot mai
agresiv, de sub tutela naturalitã]ii [i
plantatã în solul arid al artificialitã]ii.
Parafrazându-l pe G.Steiner, putem
afirma cã, treptat, a început sã se
accentueze utilizarea unor mijloace
lingvistice matematice, simbolice,
electronice, cunoa[terea artisticã
înstrãinându-se de public, deoarece
[i-a distrus pun]ile de comunicare cu
acesta. E-adevãrat cã ceea ce astãzi
apar]ine unei minoritã]i elitiste, mâine,
prin educa]ie, poate fi, teoretic, în
beneficiul unei majoritã]i domestice.
Repet, doar teoretic, pentru cã, practic,
ceea ce se întâmplã de vreun secol
încoace în componistica savantã
semnificã îndepãrtarea muzicii de
necesitã]ile eterne ale fiin]ei umane.
Totul este redevabil tipului de informa]ie
pe care limbajul muzical îl comunicã
publicului. Sunt limbaje cuantificabile,
care transmit informa]ii mensurabile. De
pildã, limbajul computa]ional, al cãrui
cantitate de informa]ie se poate mãsura,
bunãoarã, în bi]i. Dar existã [i limbaje
necuantificabile, a cãror cantitate de
informa]ie nu se poate mãsura (de
exemplu, limbajul filosofic sau cel
religios). Sunt, deci, incomensurabile. Ei
bine, atunci când un limbaj
necuantificabil este guvernat excesiv de
informa]ii apar]inând limbajelor
cuantificabile, el va suporta o perturbare
calitativã gravã, devenind opac la
orizontul de a[teptare al publicului. Cu
cât bombardãm mai intens un limbaj
necuantificabil, cum este [i arta
sunetelor, cu informa]ie mensurabilã, cu
atât favorizãm procesul de alterare al
mesajului imanent. Sã nu amestecãm,
deci, tipurile de informa]ie. Nici sã
confundãm competen]a cu performan]a.
Iar, dacã ar fi sã agã]ãm informa]ia
necuantificabilã de o anume categorie
esteticã, aceasta ar putea fi foarte bine
cea a inefabilului.
„Os homini sublime dedit,
coelumque tueri iussit
et erectos ad sidera
tellere vultus.”

Publius Ovidius Naso
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fost sã caut versurile printre portative
[i, chiar dacã nu le-am gãsit, mi-am dat
seama cã ele se ascund pe undeva, pe
sub, ba nu, pe deasupra inflexiunilor
melodico-polifonice, ca un fel de îngeri
pãzitori ce-[i supravegheazã cu discre]ie
protegui]ii. La rândul lui, Theodor
Grigoriu [i-a protejat cu bãgare de seamã
îngerii, alias „nimbul poeziei”, ca nu
cumva ace[tia sã-[i decline acea formã
anticipatã cãtre care trebuie sã se
îndrepte. Astfel, mai toate opusurile sale
sunt de o armonioasã conjunc]ie,
definindu-l drept un poet al sunetelor [i
un „sound-master” al poeziei. Am în fa]ã
Pastorale [i Idile transilvane, lucrare din
1984: un autentic poem simfonic, dar nu
într-o accep]iune programaticã, ci ca o
prenotare (luare în eviden]ã) [i prelungire
(luare în posesie) a unui e[afodaj liric
virtual. A[a cum marii poe]i suferã, volens-nolens, de absen]a muzicii care sã
le agrementeze crea]ia, tot a[a Theodor
Grigoriu rabdã cu greu ne prezen]a fizicã
a versurilor în muzicile sale pure. De
multe ori se rãzbunã [i î[i rezervã
dreptul de a crea un imaginar poetic
fertil, compensatoriu pentru tensiunile lui
componistice. E ca [i cum i-ar spune lui
Platon cã n-a avut dreptate atunci când
recomanda proscrierea poe]ilor, cãci,
pânã [i cele mai proaste stihuri, n-au
fãcut niciodatã rãu cuiva. Iar, muzicii,
nu-i a[a, i-a oferit, mai mereu, numai
bine. Timpul îi va da, cu siguran]ã,
dreptate. Astãzi, însã, mo[tenirea
creatoare lãsatã de Theodor Grigoriu
este, din pãcate, ]inutã la umbrã. Nu cã
s-ar adãposti de soarele dogoritor, ci,
probabil, pentru cã umbra, am mai spus-o,
dispre]uie[te lumina. Faptul îmi
aminte[te de acel pãun cãruia i se
arunca, meschin, câteva grãun]e în
colivia lui din care era scos câteodatã
pentru a fi vãzut cum î[i înflore[te coada,
în timp ce gãinile, coco[ii [i celelalte
orãtãnii se plimbau libere prin poiatã,
umplându-[i gu[ile dupã voie. {i totu[i
existã o persoanã care încearcã [i chiar
reu[e[te sã rãstoarne aceastã
contrafacere. Numele ei este Mihaela
Marinescu, muzicologul [i biobibliograful care, prin zelul [i cãldura
ata[amentului ei, mã determinã sã fiu,
pe Teddy Grigoriu, nu pu]in gelos.
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Vremule] a dat acel roman „nemilos”
despre regimul actual, Zodia maimu]elor.
E a[a de plastic virulentã aceastã
cronicã hiper [i supra realistã cu
situa]iile [i personajele lor maligne, `ncât
cartea a fost ocolitã cu grijã de a nu fi `n
situa]ia sã i se aprobe sau sã i se
conteste „viziunea”.

Despre Publius Ovidius Naso s-a
scris mult `n literatura noastrã: traduceri,
edi]ii, istorie literarã, criticã, eseuri,
monografii, realfiction – cel mai mult
poezii, apoi drame [i, am pu]in, privit
comparativ, prozã. Temele, ideile [i motive ovidiene au `mpânzit din vechime
scrisul românesc: „patriae dulcis amor”,
„parvus liber”, „fortuna labilis”, „mala
frigora”, „hic ego”. Sunt `n literatura
noastrã [i produc]ii folclorice, legende,
colinde despre „strãmo[ul nostru de
limbã, de sânge [i sim]ire” (Arghezi).
Dintre scrierile real-fictive sã amintim
aici mai cunoscutele Ovidiu de Vasile
Alecsandri, Ovidius de Grigore Sãlceanu,
Dumnezeu s-a nãscut `n exil de Vintilã
Horia. La acest capitol nu prea atârnã
cantitatea. Amãnunte referitoare
`ndeosebi la receptare `n context
românesc, se pot afla, mai nou, din
cartea lui {tefan Cucu: Publius Ovidius
Naso [i literatura românã (Editura Virtual, 2011).
Fãrã nici un dram de exagerare,
Constantin Vremule], autorul noului roman despre Ovidiu, Evadãri e[uate, e
un scriitor de cotã bunã, nãscut [i
consolidat prin culturã. Cum s-ar spune,
are fibrã `n genã [i `nvã]ãturã artisticã,
de vreme ce nu-i dã pace nici impulsul
de a picta ca un profesionist. Nu mai
spun de `nfãptuirile lui de „scriitor la
gazetã”. Are, `n schimb, douã neajungeri:
locuie[te `ntr-un ora[ de provincie [i e
de o modestie `mpinsã pânã la

retractilitate. Insist fiindcã lui Vremule]
`i lipse[te vizibilitatea meritatã ca autor
al unor proze care, ciudat, au `n ele ceva
provocator, sigur inconvenabil factorilor
deciden]i. Dar, `n vremurile noastre, se
pot plânge de indiferen]ã chiar [i autorii
cu trecere pe la „nivelurile `nalte”. El `nsã
scrie, cã asta `i este hãrãzit, nu-l poate
opri relativa ignorare.
Unul din primele lui romane, Vântul
de miazãnoapte , `l dezvãluie pe
excelentul cunoscãtor al protoistoriei
noastre, de pe vremea traco-daco-ge]ilor,
un evocator interesat de o stilisticã a
problematizãrii. Pe atunci era mai
cunoscut ca povestitor `nclinat, `n linia
prozei lui Fãnu[ Neagu, cãtre „pitoresc
[i culoare delirantã”, creator de „tipuri [i
situa]ii”, o lume cu largi „resurse imaginative” (Mircea Iorgulescu); un
„observator cu privire agerã” a realitã]ilor
`nconjurãtoare prinse „`n tonalitã]i de o
diversitate absolut remarcabilã” (Valeriu
Râpeanu). Resursele imaginative se
pliazã pe subtilitatea observa]iei realiste
a unei lumi aflate sub puteri abuzive. `n
legãturã cu Castelul de papurã, roman
de sertar despre opresiune [i
depersonalizarea individului `n regimul
anterior, publicat `n 1991, Romul
Munteanu `l observa pe „prozatorul
remarcabil” [i se `ntreba: „Pe când un
roman, la fel de nemilos, despre via]a
actualã a românilor `n tranzit spre
capitalismul sãlbatic?”. Dupã un alt roman pe tema concentra]ionismului,
Profesoara [i gardianul , Constantin

Romanul Evadãri e[uate pune fa]ã
`n fa]ã vremuri total diferite, aflate la
distan]ã de douã mii de ani: exilul lui
Ovidiu la Tomis [i feluritele exiluri ale
unui poet din actualitatea noastrã
imediatã. Ini]ial am vrut sã comentez
cele douã pãr]i ale romanului fãrã a face
departajãri `ntre ele. Nu s-a putut astfel
fiindcã `nsã[i compozi]ia fiecãrei cãr]i,
mai ales a celei dintâi, e distribuitã potrivit
unui
scenariu
cu
decupãri
cinematografice, un du-te vino `ntre
prezent-amintire. Sigur, comunicarea
contrapuncticã `ntre cele douã cãr]i
func]ioneazã subtil, prin pun]i de acces
cu dublu sens, asigurând unitatea
stilisticã a `ntregului volum. Planurile
epice sunt atât de diferite [i totu[i prinse
`ntr-o construc]ie simetricã, prima un
poem dramatic, a doua o comedie
tragicã. Aici vom face cuno[tin]ã cu
textul dedicat lui Publius Ovidius Naso
la Tomis.

Poetul [i `mpãratul, cartea `ntâi,
`ncepe cu sosirea lui Ovidiu, „Cel-urgisitpe-nedrept”, la Tomis, pe nava unui grec,
`nso]it de bãtrâna Aptasa (fosta doicã),
de tânãrul scrib Ezis [i de dacul
Sarbalos. Din civiliza]ia Romei, e
aruncat `n barbaria locurilor sau cum i-a
spus Augustus: „`ntr-un trecut revolut,
estimat de mine cam la o sutã de ani”.
E civiliza]ia epocii lui Augustus,
`mpãratul reformator [i tiran (se [tie,
le-a exilat din cauza relelor moravuri pe
fiica [i pe nepoata lui, cele douã Iulii),
culturã marcatã de cealaltã Romã, a
dezmã]ului [i a decaden]ei morale.
Acestei a doua Rome i-a cãzut victimã
marele poet al iubirii [i al
Metamorfozelor.
Constantin Vremule] are capacitatea de a intui atât mersul istoriei cât
[i de a prinde fresca prin detalii,
acumulând fapte `n timp [i spa]iu. Miza
cãr]ii este modul viu al existen]ei [i
inven]ia `n marginea realitã]ii, care
creeazã tensiunea dintre istorie [i
crea]ie. Toatã povestea aceasta se
articuleazã firesc, repet, `n perspective
panoramice [i cu o bunã memorie a
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amãnuntelor, o afluen]ã care dã uneori
peste margini. Pe tãrâmul ostil e iarnã
grea, marea `nghea]ã, primãvara vine cu
vântoase [i cu agita]ia mãrii. Oamenii
au multã asprime `n `nfã]i[are,
`mbrãcãmintea lor e grosolanã, `nsã[i
vorbirea e durã din cauza mul]imii
consoanelor. Poetul surghiunit ia
cuno[tin]ã de o popula]ie pestri]ã: greci,
sci]i, ge]i, daci, bastarni, cel]i, costoboci
[i alte neamuri. O aglomera]ie eruditã
de topografie [i onomasticã, o amplã
priveli[te etnograficã. Direct [i prin
relatãri, aflãm detalii despre pusta geticã,
Istria, Callatis, Burebista. `n succesiunea precipitatã a scenelor, parcã
se suprapun, rãsar flash-urile din
monologurile poetului, repetabile [i,
aparent prolixe. Sunt obsesii despre
singurãtate [i `ntrebãri chinuitoare: unde
a gre[it, cum sã-l `nduplece pe `mpãrat
pentru iertare [i, `n ultimã instan]ã, cum
sã evadeze dintr-o lume care i se
`nfã]i[eazã ca un infern. Complica]iile
lãuntrice capãtã dimensiuni tragice fãrã
sã devieze `n psihologism, ele sunt
mi[cãri ale unei con[tiin]e ultragiate la
maximum.
Desele [i lungile retrospec]ii aduc
scene de la Roma cele mai multe sunt
convorbiri reale sau `nchipuite cu
`mpãratul ne`nduplecat: „`l auzi
adresându-i-se cu vocea lui hârâitã: «Hai
sã vedem `mpreunã unde mi s-a oprit
mâna...» Ridicã precaut deget dupã
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deget, ca `ntr-un joc de copii [i treptat
descoperi zona peste care `[i oprise
mâna. Privi cu aten]ie [i cu o satisfac]ie
numai de el gustatã, zise: «Cu toate cã
nu i-am implorat, zeii `mi vin `n
`ntâmpinare, `mi acceptã dorin]a!»
Hohoti de câteva ori, fãrã pic de veselie
(...) Se aplecã mai mult asupra hãr]ii [i,
dupã ceva timp, pronun]ã ca pe un verdict: «Pontul Euxin! Tomis!» Apoi cu o
voce mai `nceatã, aproape sfãtoasã: «`n
Sud-Vestul ]ãrmului, negustorii greci, mai
exact, cei din Milet, au `ntemeiat mai
multe polisuri de-ale lor (...) Dupã cât
vãd cã sunt consemnate pe hartã, ar fi
vreo patru sau cinci porturi la mare,
cãrora, nu demult, le-am acordat
protectoratul nostru. Dintre ele, Histria
a fost cea mai evoluatã `n toate
privin]ele, numai cã a decãzut din douã
cauze: repetatele invazii care au
culminat ce aceea a dinastului
Burebista, distrugând cetatea pânã la
temelie, apoi, cea mai gravã, retragerea
mãrii. Ar mai fi Tomis... Ei, ce zici,
amice, Tomisul ]i-ar conveni?»”
Autorul aduce, tot pentru polifonie,
`n centrul acestor realitã]i, o temã
deopotrivã incitantã [i luminoasã:
condi]ia artistului [i a artei. Sunt pagini
`ntregi `nchinate mai ales Poeziei [i
Cuvântului, romanul dobânde[te, de
aceea, deseori, un aer de pledoarie
textualistã. Cultura Romei [i cultura `n
general e alt subiect care `i stãpâne[te

con[tiin]a osânditului: muzica,
arhitectura ionicã [i doricã, suflul epopeic
al Iliadei, odele lui Hora]iu. Nu lipse[te
invocarea preceptelor filosofice. Pentru
asemenea `ntâmplãri [i monologuri
interioare ac]ioneazã când dic]iunea
alexandrinã, când inflexiunile corintice,
limpezi [i muzicale: „Sã presupunem cã
nu to]i locatarii Palatului de pe Colina
Palatinului `mi vor agrea cartea [i nici
custodele Bibliotecii imperiale din
porticul Templului lui Apollo, `ntemeiatã
de August; desigur, (...) Gândesc cã
aceea[i soartã o va avea [i la Biblioteca
din porticul Octaviei din incinta Teatrului
lui Marcellus. Nu va fi acceptatã nici `n
rafturile Bibliotecii lui Asinius Pollio, din
atriul teatrului Libertã]ii...va fi repudiatã
`n toate marile locuri publice, de culturã,
ale Romei, constatã Poetul, cu glasul
sub]iat de emo]ie, de profundã triste]e,
de deznãdejde. Nu numai eu sunt exilat,
ci [i scrierile mele”. {i chiar `n aceastã
lume primitivã, relegatul are [ansa sã
`ntâlneascã iubitori de artã, participã la
invita]iile lor, la simpozionul de la Histria,
un mare eveniment al vremii [i al cãr]ii.
Poetul iubirii o evocã pe Corrina,
muza versurilor lui, pe devotata-i so]ie,
Fabia, pe misterioasa Andrada. Un lovestory de o discretã [i cuceritoare
senzualitate se `nfiripã `ntre egipteanca
Stateira, ajunsã sclavã, [i Poet.
Povestea Stateirei e palpitantã. Ritmul
epic e animat [i de tehnica suspansului,
cum ar fi pierderea [i cãutarea
manuscrisului pre]ios pentru cultura
bã[tina[ilor. Aici intervine imagina]ia lui
Vremule] `n slujba realului. La fel sunt
scenele de asalt ale nãvãlitorilor, la care
participã [i Ovidiu, pe zidul Tomisului,
dispari]ia lui Sarbalos [i a bãtrânei
Aptasia. [i, mereu, sunt tentativele de
evadare, totdeauna ratate. Nici moartea
`mpãratului pare a nu-i curma exilul.
Poetul tânje[te dupã patrie, nici nu ia
seama cã `mpãratul nu mai era `n via]ã.
Aici se `ncheie prima carte, un final
rãmas suspendat pentru imagina]ia
cititorului [i a poetului. ~ncã un citat care
argumenteazã cât mai exact momentul
istoric al ultimei tentative de a evada. [i
sugereazã cã autorul se vrea mai mult
colaborativ decât original:
„Printre bubuiturile cerului [i rafalele
vântului `ntãrite de geamãtul ritmat al
valurilor, tot timpul a]intite asupra velei
ce se zbãtea la cãpãtâi, bãtrânul Kallias
reu[i totu[i sã adune câteva cuvinte
`mpãrtã[ite de Poet. ~n]elesese cã
inten]iona ca `n cursul serii aceleia[i zile
sã se prezinte la audien]ã `n fa]a
`mpãratului, sã-[i ofere cele douã suluri
cu versuri [i sã-l conjure sã revinã asupra
deciziei nedrepte. De[i asta e imposibil,
se trezi exclamând bãtrânul `n gând.
~mpãratul nu-l mai putea primi `n
audien]ã, iar tentativa de evadare a
Poetului nu mai avea niciun sens, nicio
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Am spus, partea a doua a voluminosului roman aduce pe scena vremii
de azi, postdecembriste, temele
exilului, parvus liber [i condi]ia literaturii
`ntr-o epocã ostilã crea]iei artistice, iar
pe de altã parte dovede[te cum trecutul
poate fi punctul de plecare al unor
ac]iuni moderne.
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va veni sã mã ia! Uite cã se ]ine de
cuvânt! Disearã, cu voia zeilor, sunt `n
audien]ã la `mpãrat». «Degeaba,
Poetule. Chiar nu ai aflat cã `mpãratul
a murit? Ai pierdut orice [ansã
Poetule!», numai cã ultimele cuvinte ale
bãtrânului au fost spulberate de furtunã.
`ntr-o strãfulgerare a cerului a mai zãrit
imaginea fluturândã a Poetului, tot mai
etericã, tot mai asemãnãtoare cu
profilul unei pãsãri enorme, albe, cum
se desprindea de pe scândura bãrcii [i,
`ntr-un zbor rãscolit, dominat de curen]i
contradictorii, dispare spre o patã
luminoasã ce putea fi `n `nchipuirea
bãtrânului vela mare a corãbiei
«Minerva»”.

“Ovidiu” (detaliu), statuie executat\ de sculptorul italian Ettore Ferrari, Constan]a

ra]iune. Octavian Augustus murise.
Toatã Roma era `n funeralii, Senatul `l
sacralizase, iar pregãtirile din pia]a
Forumului Roman, de incinerare erau pe
mãsura trecerii `n divinitate a celui care
mai bine de 40 de ani a fost `mpãratul
tuturor `mpãra]ilor, stãpânitorul lumii!
Furtuna se `nte]ise, smulse pânza
bãrcii [i ca pe o nãframã o zbura spre
`nalt, dupã zborul pescãru[ului, barca
]opãia ca o surcicã `n apa clocotitã a
unui cazan. La un moment dat, bãtrânul
Kallias vãzu printre pânzele de cea]ã,
sfâ[iate de vânt, craniul imens al
tiranului ridicându-se hâd chiar `n fa]a
lor (...) Printre rafalele de vânt `l vãzu
pe Poet cum se ridicã de la locul lui [i
de[irându-se pe cât era de lung, arãta
cu un bra] `ntins, `ncã `nfã[urat `n
faldurile togii, ceva `naintea bãrcii. `i
auzi strigãtul `ntretãiat de vânt:
«Bãtrâne, e „Minerva”, chiar `n fa]a
noastrã! `ndreaptã barca spre ea!
Prietenul meu Nicolas mi-a promis cã
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Drumul României Mari de la proiect la realitate (1821-1918)

Ne apropiem cu pa[i repezi de
aniversarea unui secol de la evenimentele
cruciale ale anului 1918, an ce constituie
o bornã fundamentalã în evolu]ia destinului
na]ional românesc. Marea Unire a
românilor din anul 1918 rãmâne – pânã
astãzi – cea mai importantã realizare a
na]iunii române, un fapt cu atât mai solemn, mai plin de semnifica]ii, cu cât Unirea
s-a materializat într-un context geopolitic
deosebit de complex, aproape neverosimil
– disolu]ia, aproape simultanã, a marilor
imperii cu preten]ii hegemonice în estul
Europei: Imperiul }arist, Imperiul AustroUngar [i Imperiul Otoman. Toate acestea,
având în fundal finalul Marelui Rãzboi [i
al apari]iei primului virus ideologic totalitar
– mi[carea bol[evicã – cel care, a[a cum
vom vedea, va oferi vigoare mi[cãrii
unioniste na]ionale [i, totodatã, se va
dovedi extrem de benefic pentru
recunoa[terea interna]ionalã a actelor
unioniste ale anului 1918.
De dragul exactitã]ii, suntem nevoi]i
sã precizãm faptul cã aniversarea celor
100 de ani nu va fi una întreagã, rotundã.
Pe de o parte, jubileul Marii Uniri va fi privat
de prezen]a unor „actori” importan]i din
marea piesã a regãsirii noastre: lipsesc,
„motivat”, nordul Bucovinei, ]inutul Her]a
[i Basarabia. Pe de altã parte, nu putem
sã nu observãm activarea unor manifestãri
centrifuge (interne [i externe), sã nu
recunoa[tem o anumitã recrudescen]ã a
disensiunilor intra- [i interregionale, sã nu
ne amintim de discontinuitã]ile procesuale
(de pildã, modificarea grani]elor na]ionale
în intervalul iunie 1940–martie 1945) sau
sã ne prefacem cã absen]a proiectelor
strategice, menite sã ofere o finalitate de
substan]ã procesului unionist, nu va afecta
în niciun fel aniversarea centenarului Marii
Uniri. În fond, ce fel de unitate dorim sã
sãrbãtorim/construim, când, la 100 de ani
de la Rezolu]ia Unirii de la Alba-Iulia, noi
încã nu avem o re]ea de autostrãzi care
sã lege provinciile istorice?
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Dacã vom continua sã aniversãm
Unirea cu gândul la trecut, dacã vom continua sã elogiem fapta celor 1.228 de
delega]i fãrã sã ne gândim la viitor [i fãrã
sã în]elegem cã distan]ele nu genereazã
apropiere, cã Unirea se na[te în [i cu
fiecare nouã genera]ie [i cã to]i suntem
direct responsabili pentru conservarea
acestui succes na]ional, atunci riscãm, la
un moment dat, sã nu mai avem ce sã
sãrbãtorim. Unirea nu reprezintã un cec
în alb oferit genera]iilor viitoare ci un
legãmânt pentru care au trudit toate
genera]iile pânã la noi. Simpla alipire a unor
teritorii nu poate fi echivalatã cu formarea
acelei stãri de spirit ce oferã vitalitate
oricãrei na]iuni, cu atingerea acelui nivel
optim de coeziune comunitarã, care sã
ne permitã sã ne asumãm destinul
„de[teptãtor” preconizat de Andrei
Mure[anu: „Via]ã-n libertate ori moarte”.

[i, nu în ultimul rând, un proces complex
ce a avut drept linii directoare laicizarea
statului [i a gândirii, acordarea drepturilor
[i libertã]ilor cetã]ene[ti tuturor locuitorilor,
urbanizarea [i industrializarea. Aceastã
metamorfozare a societã]ii române[ti la
parametrii sãi occidentali, avea sã se
împlineascã prin cele douã cãi posibile –
cea revolu]ionarã (cu rate ridicate de
insucces) [i cea politicã.
Condi]ionãri de naturã geograficã [i
geopoliticã, au fãcut ca Transilvania sã
resimtã, prima, mugurii procesului de
europenizare, profitând, dupã integrarea
din 1699 în Imperiul Austriac, de politicile
iluministe ale împãra]ilor din dinastia de
Habsburg, dar [i de aportul esen]ial al
noilor tehnologii industriale, specifice primei
etape a revolu]iei industriale. Odatã cu
Maria Tereza (1740-1780) [i Iosif al II-lea
(1780-1790), ortodoc[ii români [i
protestan]ii slovaci din Imperiu vor cãpãta
unele drepturi, inclusiv pe acela de a accede la anumite func]ii din peisajul public,
fapt interzis pânã atunci.
Tot în aceastã perioadã, în
Transilvania, în pofida flagelului
analfabetismului, prinde contur [i un
rudimentar proces de formare a con[tiin]ei
na]ionale la nivel de masã, în rândul unor
comunitã]i legate prin apartenen]a la
aceea[i limbã, religie [i tradi]ii. Procesul
acesta a fost caracteristic tuturor na]iunilor
a[a-zis „neistorice” din Imperiul austriac,
format dintr-un conglomerat de minoritã]i

***
Cele dintâi elemente care anun]au
zorii procesului de modernizare a spa]iului
românesc au apãrut încã din secolul al
XVIII-lea, acestea fiind atestate, cu
intensitã]i diferite, în toate provinciile
istorice (cu excep]ia Dobrogei, provincie
integratã Imperiului Otoman în intervalul
1417-1878). Modernizarea a presupus, în
mod esen]ial, abandonarea vechilor
structuri sociale de tip medieval, cu tot
e[afodajul servitu]ilor [i obliga]iilor feudale
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normalizãrii societale: abandonarea
practicii numirii domnilor din rândul
strãinilor din cartierul Fanar [i revenirea la
domniile pãmântene (Ioni]ã Sandu Sturdza
în Moldova [i Grigore Dimitrie Ghica în
}ara Româneascã). Practic, acesta a fost
punctul de plecare în formularea
principalelor obiective politice ale
locuitorilor din cele douã Principate
Române – modernizarea societã]ii,
autonomia administrativã, independen]a [i,
ulterior, unirea tuturor românilor într-un
singur stat.
Anii premergãtori revolu]iei de la 1848
au stat sub semnul contrastelor, vizibile
în tabieturi, limbaj, mentalitã]i [i
vestimenta]ie, într-o societate în care
rãmã[i]ele suzeranitã]ii otomane
coexistau cu elemente specifice Europei
occidentale. Anii cuprin[i între 1822-1848
aveau sã consacre Rusiei statutul de
putere protectoare asupra celor douã
Principate Dunãrene. Acest statut a fost
oficializat în timpul noului ]ar al Rusiei,
Nicolae I (1825-1855), cel care l-a
determinat pe sultanul Imperiului Otoman
sã semneze atât Conven]ia de la
Akkerman (1826) cât [i Tratatul de Pace
de la Adrianopol (1829). În pofida ocupãrii
militare ruse[ti a ]ãrilor române, anumite
prevederi din aceste tratate s-au rãsfrânt
pozitiv asupra Moldovei [i }ãrii
Române[ti. În conformitate cu aceste
acorduri bilaterale ruso-otomane, ]ãrile
române cãpãtau, printre altele, autonomie
administrativã, reintrau în posesia fostelor
raiale turce[ti (Turnu, Giurgiu, Brãila) [i,
nu în ultimul rând, beneficiau de libertatea
comer]ului cu statele lumii.
Perioada protectoratului ]arist asupra
Principatelor (1829-1856) a adus în via]a
culturalã extracarpaticã o efervescen]ã
nemaicunoscutã pânã atunci. Ea a fost
alimentatã, treptat, încã din vremea
domniilor pãmântene, atât de tinerii boieri
pleca]i sã studieze peste hotare cât [i de
fiii bursieri ai unor locuitori din straturile de

mijloc ale societã]ii (cazul lui Asachi sau
cel al lui Sãulescu). Acest fenomen a
cãpãtat o amploare deosebitã în perioada
regulamentarã, încurajatã chiar de Kiseleff,
înregistrându-se o cre[tere a numãrului
bursierilor trimi[i de stat; „în preajma
Revolu]iei de la 1848 se gãseau, numai la
Paris, unde au înfiin]at [i Societatea
studen]ilor români, în jur de o sutã de
tineri”2. Chiar dacã, în realitate, pu]ini dintre
ei î[i vor finaliza studiile (printre ei, M.
Kogãlniceanu), formarea lor academicã în
spa]iul occidental se va dovedi beneficã,
prin toate achizi]iile cultural-politice de
facturã iluministã pe care le vor importa
în spa]iul românesc odatã cu revenirea lor
acasã. Evident, nu de pu]ine ori, aceste
idei rebele au trezit îngrijorarea
guvernan]ilor, mãsurile luate mergând de
la retragerea unor burse [i pânã la mutarea
„disciplinarã” a tuturor bursierilor – cazul
studen]ilor moldoveni retra[i în masã din
[colile franceze în anul 1835 pentru a fi
înscri[i la institu]ii de învã]ãmânt din
Prusia, consideratã mai pu]in revolu]ionarã
(printre ei, M. Kogãlniceanu, fiii
domnitorului Sturdza [i ai altor nobili).
Via]a culturalã prepa[optistã a fost
dominatã de tradi]ia Iluminismului [i a
clasicismului din secolul anterior [i de
curentul romantic promovat de
revolu]ionarii cei visãtori. Personalitã]i
energice, adesea, enciclopedice, dominate de un înalt sentiment patriotic [i de
dorin]a de a racorda România la modelul
politic [i socio-economic al Occidentului,
romanticii au pus mai presus de orice,
uneori chiar cu pre]ul propriei vie]i, interesul
Na]iunii Române. De altfel, scrierile din anii
’30 [i ’40 ai secolului al XIX-lea au redefinit
însu[i conceptul de na]iune, depã[ind
„vechea concep]ie juridicã potrivit cãreia
na]iunea avea la bazã privilegii juridice [i
politice ce situau o clasã socialã mai
presus de altele”3. Astfel, în varianta sa
modernã, na]iunea presupunea
cosanguinitate [i ortodoxie (Naum
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etnice – pe teritoriul Ungariei, datele
statistice pentru perioada premergãtoare
revolu]iei din 1848 ne indicã urmãtoarele
realitã]i etnice: 37,3% unguri, 17,1%
români, 13,1% slovaci, 10,2% croa]i, 10%
germani, 6,4% sârbi, 3,4% ruteni, 1,9%
evrei1 [.a.
În cazul comunitã]ii române[ti,
închegarea con[tiin]ei na]ionale s-a
conturat în jurul elitei greco-catolice, ce a
promovat ideea latinitã]ii ({coala
Ardeleanã) [i proiectul emancipãrii na]iunii
române prin cele douã Supplex-uri (cel din
1744 [i cel din 1791), dar [i prin intermediul
ac]iunilor violente puse în practicã de
românii ortodoc[i în timpul rãscoalei
conduse de Horea, Clo[ca [i Cri[an
(1784-1785).
În Moldova [i }ara Româneascã,
regimul fanariot din perioada 1711/17161822 a inhibat, aproape în totalitate, orice
apetit pentru proiecte politice care sã
vizeze modernizarea sau emanciparea
societã]ii. Ini]iativele peti]ionare ale marilor
boieri s-au dovedit nu doar lipsite de
generozitate cu privire la drepturile
categoriilor sociale defavorizate, dar [i
ambigue în privin]a proiectelor politice de
viitor. Au existat, însã, [i surprize plãcute,
pornite din ini]iativa unor domnitori
fanario]i de facturã iluministã – desfiin]area
[erbiei (1746/1749) [i modernizarea
sistemului administrativ-judiciar în timpul
repetatelor domnii ale lui Constantin
Mavrocordat, dar [i reformele educa]ionaljudiciare [i opera edilitarã puse în practicã
de Alexandru Ipsilanti. În rest, în opinia
unor autori care au aprofundat studiul
acestei perioade istorice, datele
economice, socio-politice [i culturale
denotã un proces de acceleratã
orientalizare a societã]ii. Cele mai
dramatice efecte s-au resim]it la nivelul
diminuãrii teritoriului celor douã state
(cedarea cãtre Imperiul habsburgic a
Banatului – 1718-1918, Olteniei – 17181739 [i Bucovinei – 1775-1918, dar [i a
Basarabiei, integratã Imperiului ]arist în
intervalul 1812-1918), la nivelul pierderii
autonomiei administrativ-economice, dar
[i la nivelul elitei politice [i clericale,
puternic „grecizate”. Nu în ultimul rând,
spre sfâr[itul secolului al XVIII-lea, în
numele panortodoxiei [i sub pretextul
protejãrii cre[tinilor din spa]iul balcanic,
Imperiul ]arist va ob]ine – de facto –
recunoa[terea interna]ionalã a dreptului de
a interveni în cele douã Principate
dunãrene.
Acest curs al istoriei va fi puternic
afectat de mi[carea revolu]ionarã a
pandurilor condu[i de Tudor Vladimirescu,
capacita]i în siajul rãzboiului de eliberare
a Greciei, în primãvara anului 1821. În
pofida e[ecului acestui demers – soldat
cu moartea lui Tudor, cu dizolvarea armatei
pandurilor [i cu ocuparea militarã otomanã
a Principatelor – începând cu vara anului
1822 apar [i primele elemente ale
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]ãranilor [i, nu în ultimul rând, unificarea
provinciilor într-un singur stat – acel trup
„trebuincios pentru ca sufletul sã nu piarã”5
despre care vorbea N. Bãlcescu. Pe de
altã parte, mi[cãrile revolu]ionare din
perioada 1848-1849 au impus
„recunoa[terea tacitã de cãtre marile puteri
a problemei române[ti ca problemã
interna]ionalã”, în ceea ce Jules Michelet
numea „calendarul lumii”.
Perioada postpa[optistã (1848-1866)
a produs muta]ii profunde la nivelul tuturor
provinciilor române[ti. În Transilvania,
antagonizarea rela]iilor dintre Viena [i
Pesta va genera o profundã modificare a
rolurilor pe care na]iunile transilvãnene
l-au jucat în via]a statului, fapt ilustrat prin
prevederile Constitu]iei imperiale din
februarie 1861. Autoritã]ile vieneze au pus
în discu]ie înlocuirea regimului privilegiilor
celor trei na]iuni politice „istorice” cu o
guvernare de tip reprezentativ, efectele
pozitive fiind resim]ite imediat la nivelul
popula]iei române[ti majoritare. Profitând
de noile coordonate politice din anii
liberalismului habsburgic (1860-1866),
locuitorii români vor fi accepta]i atât în
fruntea unor jurisdic]ii administrative cât
[i în birourile Cancelariei aulice de la Viena
sau ale Guberniului din Cluj, acolo unde
posturi importante de înal]i func]ionari vor
fi accesate de români 6 . Românii
transilvãneni deveneau, astfel, din locuitori
cu statut de „tolera]i”, o veritabilã na]iune
politicã, participantã la treburile administrative, legislative [i juridice, chiar dacã
propor]ia acestei participãri nu era pe
mãsura ponderii sale demografice. Pe
urmele eliberãrii sociale a marii mase
iobãge[ti, asistãm la „abolirea vechii
discriminãri politice a na]iunii, la ob]inerea
autonomiei religioase a ortodoc[ilor –
jumãtate din popula]ia Transilvaniei, la
extinderea [i consolidarea re]elei [colare,
la înjghebarea unor societã]i culturale în
frunte cu ASTRA, (...) la înmul]irea rapidã
a rândurilor elitei intelectuale”7.
Chiar dacã, în mod neoficial, politica
imperialã a fost grevatã de un centralism

funciar, de ostilitatea fa]ã de tendin]ele unei
democra]ii autentice [i de speran]a
omniprezentã a Împãratului Franz Josef
în reconcilierea cu maghiarii, perioada
liberalã a fost marcatã [i de anvergura
explozivã a mi[cãrii politice române[ti.
Astfel, activitatea politicã a depã[it
grani]ele restrânse ale cercurilor de
intelectuali români din zonele tradi]ionale
Blaj-Sibiu-Bra[ov (greco-catolici [i
ortodoc[i, deopotrivã) [i a antrenat [i pe
reprezentan]ii burgheziei române. Pentru
prima datã în istoria Transilvaniei s-au
putut auzi cuvântãri publice în limba
românã în re[edin]ele comitatelor
maghiare [i în centrele districtuale sau ale
scaunelor sãse[ti [i chiar secuie[ti.
Totodatã, ideile care au dus la consolidarea
identitã]ii românilor transilvãneni ajung la
un numãr tot mai mare de locuitori prin
intermediul unei prese tot mai viguroase8:
de pildã, numãrul cititorilor „Gazetei
Transilvaniei” cre[te numai în anul 1860
de la 360 la 1.200 de abona]i9. Chiar dacã
dupã instaurarea dualismului austro-ungar
(1867) numãrul acestora se va prãbu[i sub
cotele din vremea absolutismului [i unele
periodice î[i vor înceta activitatea, ideile
vehiculate cu privire la apartenen]a
na]ionalã, la drepturile [i libertã]ile de
esen]ã modernã ale românilor vor conferi
viitoarelor partide politice din Transilvania
(P.N.R [i P.S.D) un suport popular uria[ [i
vor face posibile atât mi[carea
memorandi[tilor (1892) cât [i Unirea de la
1 decembrie 1918.
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Râmniceanu), trecut [i tradi]ii comune,
apartenen]a la aceea[i comunitate etnicã,
indiferent de rangul/clasa socialã de
provenien]ã.
Dincolo de cunoscuta sa operã
edilitarã bucure[teanã, administra]ia rusã
din timpul lui Pavel Kiseleff – noiembrie
1829-aprilie 1934 – î[i va pune amprenta
asupra Principatelor, în special, prin opera
constitu]ionalã a Regulamentelor Organice
(decembrie 1831 - }ara Româneascã,
ianuarie 1832 - Moldova), considerate de
unii istorici drept punctul principal de
plecare în procesul modernizãrii spa]iului
românesc extracarpatic. Existã, desigur,
argumente care sus]in astfel de opinii;
prezen]a, pentru prima datã în istoria
constitu]ionalã a României, a principiului
separãrii puterilor în stat, a bugetelor
anuale de venituri [i cheltuieli sau a
elementelor care anun]au secularizarea
statului [i a societã]ii (prin diminuarea
rolului clerului în problemele civile sau prin
cre[terea autoritã]ii statului asupra
Bisericii Ortodoxe) sunt doar câteva
exemple, în acest sens. Trebuie sã
precizãm faptul cã legile fundamentale au
fost rezultatul strânsei colaborãri dintre
marii boieri români [i autoritã]ile ruse,
aceastã proiec]ie constitu]ionalã de
facturã modernã fiind, pentru acele timpuri,
unicã în spa]iul rãsãritean dominat de
Rusia. Totu[i, în pofida acestor prefaceri
cu iz occidental, Regulamentele nu au
marcat o rupere bruscã de trecut, Pavel
Kiseleff neavând în plan schimbarea ordinii
sociale existente.
Revolu]ia de la 1848 – fenomen general european – a deschis un capitol nou
în istoria Europei, marcând o despãr]ire
totalã de vechea ordine politico-socialã.
Spa]iile române[ti s-au încadrat [i ele în
procesul înnoitor general, profitând, dupã
Tratatul de Pace de la Adrianopol (1829),
de integrarea economicã, politicã [i
spiritualã manifestatã în spa]iul european.
Acest proces a fost înso]it [i de o
viguroasã integrare româneascã ,
stimulatã, în pofida grani]elor politice carei separau, de „cristalizarea unei pie]e
na]ionale [i de afirmarea plenarã a
con[tiin]ei unitã]ii românilor, cea spiritualã
for]ând [i materializarea ei pe plan politic”4.
În ciuda e[ecului general al mi[cãrilor
revolu]ionare române[ti, anul 1848 va
rãmâne în istorie drept unul de sintezã
pentru proiectul politic na]ional românesc,
un an în care sunt decantate, sistematizate
[i formulate cele mai importante cerin]e
ale societã]ii române[ti, în acord cu „spiritul
veacului”. Practic, întreaga dezvoltare
ulterioarã a istoriei moderne a românilor a
stat sub semnul programului pa[optist,
acum fiind formulate cu multã claritate
principalele idei care vor sta la baza
formãrii statului român modern:
desfiin]area privilegiilor sociale, egalitatea
în fa]a legii, parlament reprezentativ pentru
toate stãrile sociale, împroprietãrirea
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Istoria omenirii a pus mereu
colectivitãþile umane organizate în varii
forme de aglutinare socialã în faþa uneia
dintre cele mai complexe ºi dificile
probleme, anume, gestionarea identitãþii.
Memoria ºi istoria, istoriografia în sensul
ei cel mai larg, sunt capricioasele
depozitare ale modalitãþilor de gestionare
ale acesteia, imaginate de-a lungul
veacurilor (pe axele spaþiale sau
temporale). Identitatea este un „conceptvalizã”, polimorf, raportându-se la domenii
ºi realitãþi diferite ºi presupunând o
abordare dualã: identitate (identitãþi)
atribuite de alþii ºi identitate (identitãþi) revendicate de sine însuºi1. Dacã în plan strict
material administrarea (managementul)
resurselor de orice naturã mundanã s-a
dovedit a fi preocuparea de cãpãtâi a
tuturor membrilor responsabili ai
societãþilor din toate vremurile ºi dacã în
plan spiritual acest lucru a fost rezervat,
cel mai adesea, sacerdoþilor ºi, mai apoi,
în timpuri mai apropiate de noi ºi
intelectualilor – în sensul generos al
termenului – dimensiunea identitarã a privit
constant pe toþi membrii societãþii ºi a
implicat indistinct pânã în modernitate pe
toþi aceia care s-au revendicat în vreun
fel sau altul de la strãmoºi ºi tradiþie. Încã
din zorii istoriei identitatea a fost

instrumentalizatã ºi a devenit teritoriu
predilect al manipulãrii celor mulþi, a
justificat acþiuni ºi decizii majore la nivel
economic, social, politic ºi cultural, a
întemeiat moral excluderi ºi includeri în
corpul social, a permis ºi legitimat uneori
fapte ce repugnã oricãrui individ iubitor al
semenilor ºi al umanitãþii. Discriminarea,
asimilarea forþatã, migraþia indusã ºi
controlatã, genocidul, epurarea etnicã º.a.
au stârnit constant, deopotrivã, interesul
public ºi cel ºtiinþific. În vremurile moderne,
toate acestea au fost asociate aproape
exclusiv naþionalismului ºi pletorei sale de
manifestãri, chiar dacã, în mod limpede,
ºi asimilarea forþatã ºi expulzãrile sau
genocidul au apãrut în sistemul
internaþional cu multã vreme înainte de
apariþia naþionalismului. Categoria
refugiaþilor, oricare ar fi fost motivarea
acestei realitãþi, a existat mereu ºi aproape
oriunde. Atunci când interesele ºi
identitãþile colective s-au îngemãnat în
alcãtuirea statelor suverane, s-a rãspuns
unei duble cerinþe: o comunitate politicã
unitã pe un teritoriu pe care îl guverneazã
ºi, respectiv, o comunitate cu o identitate
unicã, coezivã ºi catalizatoare, ambele
exprimate la vârful piramidei de o autoritate
politicã reprezentativã pentru acea
comunitate2. Michael Walzer sublinia cu
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Conflict identitar [i statalitate
`n spa]iul românesc
din perioada modern\

temei într-un articol3 cã unitatea politicã a
statului nu are formã sau substanþã
palpabilã. „Statul – scria el – este invizibil;
el trebuie personificat pentru a putea fi
vãzut, simbolizat pentru a putea fi iubit,
imaginat pentru a putea fi conceput”.
Dramele având drept mizã chestiunea
identitarã devin ºi mai evidente dacã ne
referim la identitãþile colective, numeric
relevante, forjate în cursul istoriei care
s-au cristalizat ºi afirmat, mai cu seamã,
în forme ale statalitãþii4. Teoriile cu privire
la formarea statelor - aflate acum în poziþie
dominantã pe piaþa ideilor - vin sã
întãreascã cu predilecþie motivaþiile de tip
economic: materialiºtii explicã dezvoltarea
statelor ºi a sistemului de state ca fiind o
funcþie a economiei mondiale, instituþionaliºtii considerã motivaþia economicã
drept fundamentalã, dar de pe poziþii ale
individualismului metodic, iar mulþi alþii,
aparþinând unor varii curente, se
mulþumesc a privilegia elementele de
civilizaþie materialã ºi nevoile administrativ
centralizatoare. Cu certitudine, însã,
formarea statelor are o dimensiune
fundamentalã, cea culturalã – prea des
ocultatã - acest lucru putând fi întrezãrit
dacã ne amintim teoriile recente ale
conflictelor de tip civilizaþional ºi ale
modernitãþii multiple. Resursele culturale
avute la dispoziþie sunt cele care sunt
convocate de factorii decizionali în dorinþa
de a se forja o identitate colectivã unitarã,
o comunitate moralã. Alteritatea este constant ºi perpetuu instrumentalizatã în
cadrul acestor procese de omogenizare .
Statele moderne, mai toate aspirând
la statutul de state-naþiune – „cãrãmizile”
fundamentale ale sistemului internaþional
modern – au gestionat chestiunile de ordin
identitar în siajul unor ideologii diverse,
nãscute odatã cu revoluþiile întemeietoare
ale epocii moderne ºi adesea combinate
cu naþionalismul. Interdependenþele lumii
în care trãim, amplificate la scarã
planetarã de procesul globalizãrii,
drepturile omului ridicate la rang de
ideologie, ajustãrile sistematice ale
dreptului internaþional public, înþelesul
democraþiei actuale ºi viziunile elaborate
despre viitor provoacã prin vectorii puºi în
joc nevoia de (re)vizitare continuã a
problematicii identitãþilor colective,
încercarea de „stoarcere” din trecut a unor
experienþe relevante ºi posibil pilduitoare
pentru contemporaneitate. De aici unele
excese, de aici încercarea prezenteistã
ºi interesatã de a gãsi în nucleul tare al
identitãþii naþionale fisuri exploatabile în
sensul condamnãrii morale a sentimentelor
patriotice exprimate frust ºi direct, de aici
evazivul limbaj al corectitudinii politice
promovate de multiculturalism ºi
întreþinute de relativismul cultural, în fine,
de aici, abordãrile resentimentar
naþionaliste ale celor care trãiesc încã în
umbra sloganului my country right or
wrong. Peisajul nu ar fi complet dacã nu
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am aminti aici ºi pe aceia care,
dezrãdãcinaþi fiind ºi peregrini printr-o lume
în care îºi cautã realizarea personalã (din
pãcate tot mai mulþi conaþionali ai noºtri
se aflã într-o asemenea posturã), gãsesc
o satisfacþie în negarea valorilor
societãþilor-gazdã ºi în numele unui individualism prost înþeles clameazã repere
teoretice ºi generale fãrã legãturã cu
realitãþile comunitãþilor în care s-au aciuat.
E limpede, cred, pentru toþi aceia care
înþeleg realitatea multidimensionalã a lumii
noastre, cã doar dizlocarea identitãþilor
„tari” de tip naþional ºi înlocuirea lor cu unele
vagi sau „slabe” de tip general civilizaþional
sau continental (cazul Uniunii Europene)
pot construi noi loialitãþi faþã de principii ºi
valori, de multe ori prea abstracte pentru
agerimea intelectualã a celor mulþi. Miza
este uriaºã cãci „jocul” cu identitatea, aºa
cum ne demonstreazã istoria, a fost
totdeauna riscant ºi, mai ales, periculos.
Conflictele identitare în legãturã cu
procesul modern de constituire a statelor
naþiune a fost vreme îndelungatã un
subiect predilect pentru cercetãtorii
câmpului social provenind din diverse arii
de cercetare: istorici, sociologi, politologi,
antropologi, culturologi º.a. iar rãspunsurile
formulate de aceºtia nu au convers în
abordãri unitare ale acestui fenomen
desfãºurat la scarã globalã, fenomen
neîncheiat încã.
Referindu-ne la spaþiul românesc în
timpurile moderne o serie de întrebãri ne
apar firesc: Statul român modern a creat
naþiunea românã sau aceasta a creat
statul? Desãvârºirea în „trepte” a statului
naþional unitar român este un fenomen singular sau unul mai degrabã comun în
spaþiul european ºi arealul geopolitic cãruia
îi aparþinem? Cum se face cã secuii au
adoptat identitatea naþionalã maghiarã
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea?
De ce românii sud-dunãreni (aromânii, cu
un termen generic) nu au adoptat în grup
identitatea naþionalã româneascã,
preferând în schimb una distinctã,
subiacentã celei româneºti cu valenþã
regionalã? De ce, în Moldova de peste
Prut, a fost posibilã ºi s-a înfiripat teoria
moldovenismului care continuã sã-ºi facã
adepþi ºi este prezentã pe piaþa ideilor?
Evident, ºirul întrebãrilor poate încã continua.
Ne propunem ca, în contextul de
astãzi, sã discutãm, cu predilecþie, situaþia
spaþiului din stânga Prutului aºa cum ne
apare ea din perspectiva abordãrii pe care
am propus-o. Dupã colapsul comunist din
perioada 1989-1991, o serie de noi mituri
au apãrut în strânsã legãturã cu
efervescenþa de tip naþional din spaþiul
central est-european. Vom purcede în a
devoala câteva din aceste mituri.
În primul rând, a fost acreditat mitul
potrivit cãruia diferendele naþionale pot fi
rezolvate într-o nouã “arhitecturã globalã”
prin promovarea exhaustivã a principiului

naþionalitãþilor ºi al autodeterminãrii
depline. Walker Connor avertiza încã acum
mai bine de un deceniu5 cã existã nu mai
puþin de 6000 de homeland-uri pe suprafaþa
globului ºi cã va fi practic imposibil ca toate
acestea sã devinã state-naþiune (astãzi
sunt aproape 200 de state independente).
Este deci limpede cã viitorul previzibil nu
va cunoaºte o altã formã de structurare
politicã la nivel global. Chiar dacã “noul
medievalism” articulat teoretic de Hedley
Bull va triumfa, elementul naþional este
un ingredient indispensabil oricãrei noi
lumi. În mod limpede, nici mãcar o Europã
a regiunilor nu va însemna aneantizarea
naþiunilor ºi dizolvarea lor într-o ipoteticã
„naþiune” europeanã.
Un al doilea mit, care ne intereseazã
în mod deosebit, afirmã cã centrul ºi sudestul Europei este locul în care fierbe
“mustul” unui naþionalism funciarmente rãu
ºi violent – gata sã izbucneascã oricând
– ºi cã acesta reprezintã baza politicii ºi
culturii din aceastã regiune. Am
demonstrat altundeva6 cã “dihotomia Hans
Kohn”, care stã ºi la baza acestui nou mit,
nu este numai o aberaþie ci, mai mult, ea
este încãrcatã etic în spiritul unei vremi
vetuste. Ca sã fiu limpede: populaþia din
acest areal european nu are ºi nici nu a
avut o predeterminare geneticã sau
culturalã cãtre naþionalismul violent (în
opoziþie cu cel numit civic).
Al treilea mit afirmã cã naþionalismul
resurgent de azi - în aceastã zonã a
Europei - este rezultatul unui naþionalism
anterior reprimat în vremea comunismului
ºi reizbucnit dupã prãbuºirea acestuia cu
ºi mai multã vigoare. A susþine “îngheþul”
naþionalismului în vremea comunismului
nu este numai fals, ci ºi periculos din punct
de vedere al analizãrii realitãþii istorice
parcurse de statele fostului lagãr socialist. Naþionalismul a avut ºi are în
continuare o dinamicã ºi o evoluþie proprie
în conexiune cu un cadru social dat ºi cu
un context anumit. Într-o celebrã - de acum

- discuþie a lui Ghia Nodia cu Francis
Fukuyama, primul demonstra falsitatea
opoziþiei naþionalism-democraþie afirmând
cã toate miºcãrile democratice din fostul
U.R.S.S. au avut o componentã naþionalã
puternicã.
Un al patrulea mit afirmã cã
naþionalismul se datoreazã în exclusivitate
elitelor manipulatoare. Aceastã viziune
instrumentalistã trebuie amendatã sever,
ca ºi cea care susþine cã naþiunile sunt
un eventual dat divin imemorial.
O altã viziune proiectatã asupra
naþiunilor, un al cincilea mit în opinia mea,
susþine cã acestea sunt nu numai extrem
de omogene, ci ºi foarte uºor de îngrãdit
în frontiere precise, perfect conturate ºi
inexpugnabile.
O remarcã generalã în legãturã cu
aceste noi mituri apãrute la sfârºitul
secolului trecut se impune: ele sunt toate
de sorginte normativã ºi nu rezistã aplicãrii
unor principii analitice.
Cercetãtorii aplecaþi asupra studiului
naþiunii ºi a fenomenului naþionalismului
sunt implicaþi astãzi în trei paliere
fundamentale ale discuþiei care
marcheazã dezbaterea istoriograficã a
acestora: primul vizeazã natura ºi originea
naþiunii ºi a naþionalismului; al doilea
vechimea sau modernitatea naþiunii ºi a
naþionalismului (viziunea perenialistã versus viziunea modernistã) ºi, în fine, al
treilea palier vizeazã rolul naþiunii ºi al
naþionalismului în procesul schimbãrii
sociale (social change) de-a lungul istoriei
ºi în vremurile contemporane nouã7.
O dezbatere similarã - în jurul altor
chestiuni însã - de mai micã amploare ºi,
aparent, fãrã implicaþii atât de profunde,
se poartã în jurul conceptului de etnicitate,
concept resuscitat în deceniul ºapte al
secolului trecut ºi prezent astãzi într-o
multitudine de lucrãri de specialitate.
Etnicitatea este acum conceputã ca o
modalitate de dicto ºi nu de re. Ea
presupune întrunirea a patru caracteristici:

atât caracterele comune ale unui grup
etnic considerat în sine, cât cele atribuite
de cãtre acesta ºi de cãtre celelalte cu
care se aflã în contact în vederea
construirii ºi întreþinerii unor “frontiere
etnice” de naturã sã reglementeze aceastã
interacþiune 9. Dacã ar fi sã aplicãm
aceastã viziune subiectului nostru, nu ar
fi cazul sã vorbim despre ansamblul
trãsãturilor definitorii ale românilor sau, la
alt nivel, ale moldovenilor, transilvãnenilor,
muntenilor etc., cât mai degrabã despre
atribuirile reciproce operate în cadrul
interacþiunilor cu ceilalþi – slavi, maghiari,
respectiv moldoveni în raport cu oltenii
º.a.m.d. – ºi întreþinerea pe aceastã cale

29

nr. 46
aprilie 2017

aceastã privinþã, consider cã termenul
etnonaþionalism trebuie luat în calcul.
Încercând sã analizãm - cu precizãrile
teoretice ºi precauþiile expuse mai sus –
situaþia spaþiului din stânga Prutului în
perioada modernã, vom constata cã existã
câteva etape distincte din acest punct de
vedere, etape care se suprapun marilor
evenimente istorice care au marcat liniile
de frânturã în destinele românilor trãitori
la rãsãrit de Prut. În etapa premergãtoare
Unirii din 1918, vedem un naþionalism al
elitei româneºti de facturã romanticã, puþin
extins în mediile populare. Dupã realizarea
României întregite, asistãm la efortul
naþionalizator, modernizator ºi centralizator
al statului român care, prin intermediul
educaþiei, culturii ºi administraþiei,
potenþeazã în ritm alert conºtiinþa naþionalã
româneascã la toate nivelele societãþii din
acest spaþiu. Interesele strategice ale
noilor stãpâni bolºevici de la Moscova vor
fi concretizate însã, în perioada interbelicã,
în artificiala însãilare moldoveneascã
transnistreanã, prima contestare
vehementã ºi agresivã de mare amploare
a românitãþii de dincolo de Prut. Etapa celui
de-al doilea rãzboi mondial, cu schimbãrile
sale rapide în ceea ce priveºte soarta
acestui teritoriu ºi a locuitorilor sãi,
determinã apariþia unui etnonaþionalism
românesc militant ºi vizibil, încurajat de
stat, care intrã în contradicþie vãditã cu
ideologia comunistã sovieticã ºi politica
practicatã de Moscova în aceste teritorii,
cu “rezerva strategicã” a moldovenismului.
Situaþia postbelicã nu ne îndrituieºte decât
la aprecierea cã orice manifestare în sens
naþional a românilor basarabeni era pasibilã
de grave consecinþe în planul vieþii politice,
sociale ºi individuale a promotorilor ideii
românismului în teritoriile româneºti
devenite acum “republicã socialistã
sovieticã”12. Destrãmarea Uniunii Sovietice
ºi impasul major trãit de comuniºtii din
acest spaþiu au creat o “fereastrã de
oportunitate” pentru reafirmarea în sens
naþional a românilor de aici. Din pãcate
însã, conjunctura istoricã ºi neputinþa
politicienilor români de pe ambele maluri
ale Prutului au cântãrit mai mult decât
voinþa naþionalã, cea care trebuia sã fie
“un plebiscit de fiecare zi” (celebra expresie
a lui Ernest Renan) ºi care a eºuat cel
mai adesea în exerciþii retorice cu sau fãrã
scop politicianist. Rãmânând în paradigma
formulatã de marele gânditor francez de
la sfârºitul secolului al XIX-lea, ne apare
cu evidenþã faptul cã cei care aleg sã
constituie o naþiune pe baze “contractuale”
ºi nu “ereditare” au drept fundament
“iubirea de patrie”. Iubirea de patrie
cuprindea valorizarea integratoare a
trecutului comun - aºa cum o imagineazã
orice adept al teoriilor etniciste ale naþiunii
- dar acest trecut se aflã în permanentã
reconstrucþie. Iubirea de patrie nu se
bazeazã cu necesitate pe o moºtenire a
unei sorginþi (origini) reale, ci pe o memorie
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a unor frontiere etnice în ciuda evidentelor
întrepãtrunderi demografice ºi culturale.
Problema nu este deci “ce este
moldoveanul?” ci cum ºi de ce opereazã
distincþia moldovean – oltean în cadrul
unor relaþii sociale determinate de aceºtia?
Problema se rezumã deci la “frontiera
etnicã” pe care o construiesc ºi o întreþin
cele douã grupuri, precum ºi modul în care
o fac 10. Existã desigur ºi cealaltã
dimensiune care accentueazã asupra
“datului” istoric manifestat în origini, limbã,
culturã etc. Cele douã dimensiuni trebuie
însã luate împreunã. Pierre Van den
Berghe sublinia cu mult temei: “Un grup
etnic ...împãrtãºeºte o tradiþie culturalã ºi
are într-un anumit grad conºtiinþa faptului
de a fi diferit de celelalte grupuri. Resping
deopotrivã vechea concepþie etnograficã
potrivit cãreia un grup etnic este pur ºi
simplu un grup uman care are aceiaºi
limbã, obiceiuri ºi aºa mai departe, precum
ºi noua accepþiune la modã potrivit cãreia
un grup etnic existã numai prin faptul cã
cineva spune cã el existã”11. Etnicitatea
transcende deci într-o
manierã specificã
politicul.
Atunci când
naþionalismul
subsumeazã etnicitatea, când aceasta se
politizeazã, asistãm la
ceea ce numim astãzi
etnonaþionalism.
Termenul a fost introdus în 1973 de Walker
Connor ºi se bucurã
astãzi de o circulaþie
destul de largã în
lucrãrile unor specialiºti. Departe de a fi un
termen tautologic –
aºa cum poate pãrea
la o privire superficialã
– etnonaþionalismul
propune o clarificare a
relaþiei etnic-naþional
dintr-o perspectivã
complexã. Mai mult, el
nu este încã încãrcat
etic la fel de mult ca
termenul naþionalism.
Discursurile teoretice sau cele ale
politicienilor care amestecã adesea
naþiunea ºi etnia – înþelese fiecare, de
regulã, dupã enunþuri aleatoare – pot fi
considerate “punctul zero” al oricãrei
dezbateri în acest domeniu.
În opinia mea, naþionalismul nu
suportã o singurã definiþie, el are un
caracter proteic ºi versatil, manifestându-se diferit în varii secvenþe cronotopice.
Pe de altã parte, consider fundamentalã
relaþia naþionalism-modernizare în orice
analizã dedicatã istoriei ultimelor douã
secole, subliniind cã nu este vorba însã
de o legãturã organicã. În fine, pentru a
caracteriza realitatea româneascã în
Ilie Boca

continuitate biologicã, valori culturale
împãrtãºite la nivelul întregii comunitãþi,
un spaþiu de comunicare ºi interacþiune,
în fine, o categorie culturalã unicã. Ca ºi
în cazul naþionalismului existã o oarecare
confuzie în definirea etnicitãþii. Cele mai
multe încercãri de a o defini merg pe
sublinierea apartenenþei la un grup etnic
care împãrtãºeºte o seri de atribute pe
care alte grupuri nu le au în comun.
Aceasta este dimensiunea subiectivã a
etnicitãþii, la care trebuie adãugatã cea
obiectivã generatã de teritoriul comun,
religie, trãsãturi fizice, experienþã istoricã
etc. Frederick Barth, unul dintre cei mai
influenþi teoreticieni ai etnicitãþii ºi cel care
a readus practic studiul acesteia în
avanscena preocupãrilor ºtiinþifice, în
1969, scria: “...acordãm o importanþã
fundamentalã faptului cã grupurile etnice
sunt categorii de atribuire ºi identificare
operate de cãtre actorii înºiºi ºi au deci
menirea de a organiza interacþiunile dintre
indivizi”8. În esenþã, Frederick Barth
sublinia cã ceea ce este definitoriu nu sunt
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oarecum de români. Putem observa cã
toate aceste diferenþe de atitudine sunt
încãrcate etic ºi puternic politizate.
Politizarea etnicitãþii este cea care creeazã
latura antropologicã a naþionalismului,
aceea care dã naºtere xenofobiei,
intransigenþei extremiste, ºovinismului etc.
Dacã percepem naþionalismul ca o formã
a suveranitãþii populare ºi îl dezbãram de
aceastã laturã antropologicã vom înþelege
mai bine ºi raportarea la ceilalþi doi termeni
identificaþi de mine ºi propuºi discuþiei:
“þarã” ºi “republicã”. În Republica Moldova,
cum se numeºte o parte a acestui teritoriu
– este extrem de întâlnitã formularea
republicã. Putem auzi astfel frecvent
expresii de genul: “În republica noastrã ...”
“În capitala republicii...” “Vremea va fi
ploioasã în Sudul republicii...” etc.
Cuvântul republicã este evident mai nou
decât þarã ºi nu are nicãieri în lume
rezonanþa afectivã pe care o are cuvântul
patrie sau þarã. Republicã este un cuvânt
puternic politizat ºi este greu de crezut cã
oameni normali, nepreocupaþi de politicã
decât în limita normalitãþii existenþei lor
vor consimþi vreodatã – în situaþii
nerevoluþionare - sã facã sacrificiul
suprem pentru republicã aºa cum l-ar face
pentru þarã. Rezultã de aici, fãrã a mai face
o lungã demonstraþie, cã pentru românii
de peste Prut, þarã înseamnã conºtient
sau uneori nu, România, iar republicã este
teritoriul pe care îl locuiesc acum. Forþa
explicitã a cuvântului þarã poate fi mai bine
înþeleasã dacã ne gândim cã dupã 1989
patria noastrã se numeºte oficial România
ºi nu republica România, ca în cazul
multor altor þãri din aria geopoliticã cãreia
îi aparþinem. Ca sã încheiem aceastã linie
de argumentare, facem precizarea directã
cã folosirea denumirii de Basarabia, Republica Moldova, Moldova de peste Prut
º.a. exprimã limpede opþiuni nu numai
istorice, ci ºi politice ale utilizatorilor
acestor denumiri.
În încheiere, se impune sã
conchidem cã raportul naþiune-stat e unul
cinematic ºi ambivalent ºi cã încercarea
de creare ºi consolidare a unei statalitãþi
pe baza forjãrii unei noi identitãþi de tip
naþional care sã o submineze pe cea preexistentã nu este decât un exerciþiu
politicianist periculos care, de cele mai
multe ori, a generat conflicte violente ºi
s-a dovedit a fi un experiment efemer la
scara istoriei. Oricât de mult am „imagina”
o comunitate, în condiþiile în care ea a
fost deja „naþionalizatã” nu constituie decât
un exerciþiu inutil ºi destinat pieirii.
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fondatoare care rescrie istoria. Esenþa unei
naþiuni nu este datã astfel doar de ceea
ce au în comun indivizii care o compun,
ci ºi de ceea ce au uitat în comun. În cazul
nostru ar trebui deci spus – in extremis –
cã românii devin români din momentul ºi
în mãsura în care nu mai pot afirma cã
sunt ardeleni, moldoveni, olteni etc.
construindu-ºi o altã memorie culturalã a
trecutului. Nici românii ºi nici alte naþiuni
ale continentului nu au ajuns ºi probabil
nu vor ajunge la o asemenea situaþie, care
ar fi idealã pentru un naþionalist extremist,
dar de neacceptat pentru un individ normal. În schimb, realitatea ne dovedeºte
cã pot exista mecanisme de identificare
succesive care nu se aflã în opoziþie. În
acest sens, am formulat ceea ce eu am
numit “teoria cepei” ºi anume asumarea
în context etnic ºi/sau naþional a unor
identitãþi subsumate, neconflictuale. Ca sã
exemplific: eu pot afirma despre mine în
Iaºi cã sunt tãtãrãºean, în Moldova cã
sunt ieºean, în România cã sunt
moldovean, în Europa cã sunt român, în
Statele Unite ale Americii cã sunt
european etc. Toate aceste identitãþi pot
fi asumate simultan ºi succesiv fãrã sã
producã traume deþinãtorului acestora. Ce
uneºte toate aceste identitãþi nu provine
doar din “construcþia socialã”, ci are
rãdãcini mai adânci, un liant de naturã
profundã, biologicã uneori. Din acest punct
de vedere, teoria mea vine în opoziþia
concepþiei weberiene ºi a tuturor discipolilor
acestuia – trebuie sã mãrturisesc, foarte
numeroºi – despre grupul etnic. Pe scurt,
Weber defineºte grupul etnic pe baza
credinþei subiective într-o origine comunã,
iar sursa etnicitãþii nu în comunalitãþi
(oricare ar fi acestea) ci în construirea,
întreþinerea ºi aprofundarea diferenþelor.
Dezbaterea în jurul etnicitãþii, ca ºi
cea conexã oricãrei abordãri de “tip”
naþional, se centreazã asupra a douã
aspecte: caracterul relaþional sau esenþial
al acestui tip de identitate, cel dinamic sau
static. Conform abordãrii mele, eu pun accent pe caracterul cinematic (de
transformare) ºi totodatã esenþial al
identitãþii de tip etnic. Identitatea naþionalã
este, în opinia mea, mai mult relaþionalã
ºi dinamicã. În cazul concret al Moldovei
de peste Prut ºi a locuitorilor sãi de astãzi,
observãm o strictã tensiune între noþiunea
de “moldovean” ºi cea de “român”, ca ºi
între noþiunea de “þarã” ºi aceea de
“republicã”.
Pentru cei puternic ºi intens animaþi
de idealul naþional al reîntregirii într-o
singurã fiinþã statalã folosirea termenului
de “moldovean” cu referire la românii de
peste Prut este o blasfemie, pentru alþii
este acceptabilã în sens regional, mulþi
sunt indiferenþi considerând firesc cã
moldovean se subsumeazã termenului de
român, iar alþii – trãitori în Basarabia
îndeob[te – considerã moldovenii o
categorie etnicã ºi naþionalã distinctã
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Antoaneta Macovei
La 1848, Bãlcescu vedea în Unire elementul hotãrâtor pentru
împlinirea „revolu]iei române în viitor”.
Marea bãtãlie pentru înfãptuirea „visãrii iubite” capãtã în epocã
simboluri patetice, pline de încredere.
Atingerea „pãmântului fãgãduin]ei”, cum denumise metaforic
actul unirii M. Kogãlniceanu, se contura în con[tiin]a genera]iei
unioniste ca „singurul principiu de mântuire”. Unitatea tuturor celor

Istoria poporului român este traversatã de la un capãt la
altul de un cuvânt frumos, încãrcat de lupte [i biruin]e, aducãtor
de fericire [i siguran]ã: Unirea.
Pentru a argument rezonan]a acestui cuvânt, greutatea lui
în con[tiin]a noastrã, e suficient sã ne punem douã întrebãri. De
ce aceastã îndârjitã luptã pentru împlinirea ei? Cine ne împiedicã
sã fim un singur popor puternic, în grani]ele strãmo[e[ti?
Rãspunsurile vin de la sine, ele conturându-se cu severitate
[i maturã judecatã a istoriei.
Am luptat pentru unitate datoritã acelei sim]iri a comunitã]ii
cã existã un ideal unic care trebuie sã ne fie suport al existen]ei
noastre ca popor.
Unitatea de teritoriu [i de limbã a poporului român a fost
dublatã de o „profundã unitate de spirit” (B.P. Ha[deu), pãstratã
în „tezaurul na]ional”, adicã în crea]ia folcloricã [i cultura trecutului.
Unitatea originii daco-romane, a etnografiei, a graiului [i folclorului,
a sim]irii [i cugetãrii este expresia vie a fiin]ei noastre na]ionale,
maturizatã într-un proces istoric complex [i îndelungat.
Am fost mereu împiedica]i sã fim un singur popor, de marile
puteri care nu voiau sã [tie, sã accepte cã între Carpa]i [i Dunãre
existã o unitate etnicã cu drepturile ei la teritoriu, la manifestare a
originii daco-române, a vechimii, adevãruri care ne a[ezau, cu
„îngãduin]ã”, pe aceste locuri, dupã secolele VI-X d.Hr.
„Începutul nostru ni s-a tãgãduit, numele ni s-a prefãcut,
pãmântul ni s-a sfâ[iat, drepturile ni s-au cãlcat în picioare, numai
pentru cã nu am avut con[tiin]a na]ionalitã]ii noastre, numai pentru
cã nu am avut pe ce sã ne întemeiem [i sã ne apãrãm dreptã]ile”,
declara de la catedrã M. Kogãlniceanu la primul sãu curs de
istorie na]ionalã.1
Despãr]irea poporului român de grani]e arbitrare, stipulate
de un tratat sau altul, avea explica]ia [i atitudinea celui puternic,
care opera în baza preceptului „împarte [i stãpâne[te”.
„Eram sãraci în coliba pãrin]eascã”, a[a cum spunea cu
durere Alecu Russo.
Împlinirea actului Unirii, se [tie, nu trebuie interpretat numai
ca un rezultat al luptei politice a deceniului al VI-lea din veacul al
XIX-lea, ci ca înfãptuire a unor nãzuin]e seculare ale poporului
român, a zbaterilor lui dramatice de a avea, de a fi o singurã ]arã.

Antoaneta Macovei

„În visurile mele înflorit se aratã,
Viitorul României. Suntem milioane
De români rezleti]i! [...]
Ce ne lipse[te ca sã ajungem
Un neam tare? Unirea. Numai
Unirea!”
Costache Negri

de un neam, despãr]i]i doar de hotare inventate, se contura cu
fermitate în tot ceea ce cuvântul a putut sã comunice.
Într-un proces-verbal al divanului ad-hoc (1857), ideea
aceasta a fost expusã clar [i laconic de un ]ãran: „Voim sã fim
numai ai ]ãrii [i sã avem [i noi o ]arã”.
Evident cã numai sentimentul unic al apartenen]ei la o na]ie,
la un loc anume î]i poate oferi garan]ia siguran]ei [i puterii de a
exista.
De la cronicari la reprezentan]ii {colii Ardelene, de la ace[tia
la scriitorii patruzeciopti[ti, unde unitatea a apãrut ca o
componentã, ca o constantã a programului revolu]iei, literatura a
fixat, în pagini emo]ionante, pregãtirea [i împlinirea visului tuturor
românilor.
Privitã cu comprehensiune, fãrã prejudecã]i, literatura noastrã
de la mijlocul secolului al XIX-lea poate apãrea cititorului sau
criticului de astãzi, obi[nuit cu alte „etaloane” ale textului liric, [i
chiar ale prozei, un experiment desuet, îmbibat de o ideaticã
istorico-politicã, fãrã sã atingã esteticul pur, preten]ios.
Dar ideologia literarã a timpului a încercat sã explice nevoile
spirituale ale acelui timp vibrant (M. Kogãlniceanu, V. Alecsandri,
C. Bolliac, D. Bolintineanu) în prefe]ele operelor lor, în texte
programatice ca Introduc]ia „Daciei Literare”, de exemplu, un fel
de manifest al romantismului românesc, sau chiar articole din
presa timpului. Reamintesc cuvintele lui Gr. Alexandrescu:
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„Poezia, înainte de a plãcea, trebuie sã fie expresia trebuin]elor
societã]ii”.
Poezia nu a fost o „nobilã inutilitate”, ea a servit formãrii
con[tiin]ei colective, a modificat-o, a scos-o din tiparele
sentimentalismului [i a investit-o cu func]ionalitate politicã. Este
atributul romantismului de a fi acordat literaturii aceasta nouã
calitate, nãscutã sub presiunea vãlmã[agului schimbãrilor
revolu]ionare. Se nã[tea o altã lume.
În acest context, se impune a fi în]eleasã poezia romanticilor
români inspiratã de împlinirea celor mai dorite idealuri sociale [i
politice.
Literatura românã, asemenea celei apusene, de altfel, a
cunoscut, în momentul afirmãrii romantismului, dezvoltarea unei
poezii ardente în care arti[tii [i-au comunicat dorul de libertate,
aspira]ia împlinirii unor „dulci visãri”, pregãtitoare de spectaculoase
rãsturnãri sociale [i politice.
Romantismul, prin câteva personalitã]i ale vie]ii literare
universale [i na]ionale, a transformat poezia din trãire intimã,
exacerbatã, din confesiune sterilã, într-un mijloc important de
vehiculare a ideilor luptei împotriva tiraniei. Din acest moment,
conceptul de poezie [i alegerea motivului devin un act creator,
de rãspundere. Poetul nu mai era un simplu stihuitor, ci un ins
implicat într-o bãtãlie istoricã. Romanticii români, de la Cârlova la
Eminescu, au „mers cu veacul lor”, împãrtã[ind marile idei ale
epocii. Textele lui Lamartine (Des Destinées de la poésie) [i V.
Hugo (Contemplations), „L’ art pour l’ art peut etre beau, mais l’
art pour le progress est plus beau encore”, sau celebra Prefa]ã
de la drama Cromwell toate acestea dinamitau vechile concepte
despre func]ia poeziei. Evident cã Europa s-a contaminat de acest
„duh” eliberator.
Fie cã au chemat trecutul în sprijinirea [i argumentarea unor
mari idealuri ale timpului, printre care „ideea unitã]ii – singura idee
fecundã [i adevãrat sublimã în literaturã”, cum o declara Alecu
Russo în Cugetãri, fie cã au selectat din via]ã faptul reprezentativ,
capabil de esen]ializare, au crezut în densitatea conceptualã a
poeziei, în compatibilitatea geniului literar de a transforma ideea
în muzica sufletului.2 Venise vremea „ca poezia sã se ocupe, sã
puie în mi[care toate resorturile sale la o prefacere întreagã, la o
reformã totalã de con[tiin]e”, a[a cum scria, în spiritul retoricii
romantice, [i Cezar Bolliac.3
{i, într-adevãr, poate nicio altã perioadã a literaturii române
nu oferã o mai fidelã respectare a programului politic [i literar de
cãtre o întreagã genera]ie de arti[ti.
„Sentimentul românesc al fiin]ei”, cum atât de inspirat l-a
numit Constantin Noica, sim]ul, con[tiin]a unitã]ii de neam, mereu
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tãgãduitã, s-au conturat în viziunea artisticã a poe]ilor romantici
ca „singurul principiu de mântuire”, în efortul colectiv de a atinge
„pãmântul fãgãduin]ei”, simbol cu profunde rezonan]e biblice, ce
semnifica pentru Kogãlniceanu actul Unirii. De la Mar[ul românesc
al lui Iancu Vãcãrescu, la poemul Anul 1840, o „medita]ie dialecticã”
(G. Cãlinescu) asupra despotismului [i a necesitã]ii instaurãrii
primatului dreptã]ii, al slobozeniei, [i pânã la versurile lui V.
Alecsandri, Moldova în 1857, Hora Unirii, sau cele ale lui Cezar
Bolliac, }ara Româneascã cãtre Moldova, Rãsunet la Hora Unirii,
toatã lirica se implica în poetizarea unei idei. Eviden]iind reflec]ia
lucidã a unui poet tribun, pentru care anul „reformator” era prevãzut
ca o for]ã tulburãtoare, investit sã împlineascã „visarea iubitã”,
versurile lui Alexandrescu se deta[au în epocã prin încãrcãtura
lor politicã:
„Începi, preferã, rãstoarnã [i îmbunãtã]e[te,
Aratã semn acelor ce nu voiesc sã creazã;
Adã, fãrã zãbavã, o turmã [-un pãstor!”
Un vizionarism de marcã fãcea din acest poem un text
inegalabil. Publicat în revista lui Kogãlniceanu de la Ia[i, „Dacia
literarã”, el capãtã sensuri [i tãlmãciri multiple în deschiderea
curentului romantic românesc. Se [tie cã, în general, acum se
suprasolicitã subiectivitatea, liricizarea, codificând, pe parcursul
curentului, noi structuri care au autentificat participarea creatorului
la actul artistic.
Enun]at declarativ în Manifest cãtre popor, boieri, sãteni [i
to]i locuitorii ]ãrii4, cuvântul magic de Unire, alãturi de alte dorin]e
ale insurgen]ilor moldoveni (C. Negri, Alecsandri, Russo, Al. I.
Cuza [.a.), „vià necontenit” în inimile românilor. Din idee [i
problemã politicã, ea devine subiect al literaturii: „Nãdejde bunã
dar, fra]ilor! Nãdejde [i Unire!... Fra]ilor, încã odatã strigãm: Unire
[i Frã]ie!” ~ntr-un asemenea context, ideea [i cuvântul aveau de
câ[tigat.
Transferatã în planul poeziei prin intermediul unor valori
afective [i stilistic-retorice nea[teptate, ideea, conceptul politic
despre Unire devin un motiv literar caracterizat prin „Continuitate
fãrã întrerupere pe o duratã de cel pu]in un veac.”5 Motivul Unirii
se înfã]i[eazã cercetãtorului ca unul stenoterm, cu o arie limitatã
de ac]iune, ca în cazul nostru, intensiv manifestat în spa]iul
carpato-dunãrean.
Observãm, în acest timp, un proces verificat [i în alte
literaturi; de exemplu, momentul Revolu]iei franceze în care spiritul
justi]iar, politic s-au manifestat în paralel cu documentul literar,
fiind vorba de un anume sincronism, paralelism între conceptul
politic [i textul literar, proces care autentificã, marcheazã acordul
între ideea politicã [i expresia voit artisticã, cu finalitate afectivã
imediatã.
Judecat dupã modul în care s-a concretizat, motivul Unirii,
sau semnificatul, nu a existat în afara naturii semnificantului – a
constitu]iei literare – „pe care o cere în mod special spre a o
exprima” (Edgar Papu). Cu alte cuvinte, motivul Unirii s-a
concretizat în forme poetice distincte la romanticii no[tri.
Dezvoltând motivul deschis, fãrã cãutãri criptice, Alecsandri,
la 1848, punea în discu]ie Unirea visatã în Hora Ardealului.
Îmbrã]i[ând o retoricã voitã, relua ideea în Moldova, în 1857:
„E scrisã-n ceruri sfânta Unire!
E scrisã-n inimi cu foc ceresc!
O! Românie! L-a ta mãrire
Lucreazã bra]ul dumnezeiesc!”
Oralitatea stilului [i tonalitatea de pamflet investesc poezia
cu notele caracteristice oricãrui manifest revolu]ionar. A[ezarea
idealului de unitate în viziuni hiperbolizante, în spa]ii celeste,
vegheate de for]e supreme, [i aceasta nu numai la Alecsandri,
dar [i la Bolintineanu sau Gr. Alexandrescu, dãdea crea]iilor
solemnitate [i nuan]e decisive. Elocvente pentru observa]ia
noastrã se impun textele Unirea Principatelor [i Mãriei sale
Domnului Alexandru Ioan I. , anul 1859, semnate de Gr.
Alexandrescu:
„Români! Dulce e Unirea! Asculta]i...glasu-i rãsunã...
De la fiii României cere patria comunã...

Note
Note:
1
M. Kogãlniceanu, Cuvânt introductiv
la Cursul de istorie na]ionalã, ]inut în
ziua de 24 nov. 1843 la Academia
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din necrologul consacrat poetului
Béranger în ziarul Concordia, nr. 46, An
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3
C. Bolliac, Poezia, 1846
4
Ioan. C. Brãtianu, Anul 1848 în
Principatele Române, tom I, 1821-1848,
iunie 20, Bucure[ti, 1902, p. 457-459
5
Edgar Papu, Motive literare române[ti,
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de structurile poetice pentru care au optat creatorii, operele
pãstreazã respira]ia fierbinte a sufletului românesc de pretutindeni
[i autenticitatea unui timp istoric.
Literatura a celebrat istoria, a[a cum s-a vãzut; dar parcã
nicicând, ca la 1859, nu a fãcut-o mai patetic. De ce?
Orice explica]ie pãle[te în fa]a vibra]iei artistice. Rãspunsul
îl putem gãsi într-o scurtã profesiune de credin]ã a regretatului
Ion Alexandru, [i el un trubadur împãtimit al trecutului celor trei
]ãri române[ti: „Istoria unui popor se cântã, nu se discutã, unde
am plâns [i am murit mai adânc se cuvine sã cântãm [i mai
mult, [i mai mult”...Iatã de ce versurile scrise atunci, în fa]a luptei,
trebuie rechemate, pentru cã ele confirmã nu numai trãirea clipelor
prin care contemporanii au sus]inut ideea de Unire, ci [i
modalitatea artisticã atât de eficientã care a dat contur [i împlinire
unui concept politic, „acea visare iubitã”, prefiguratã de genera]ia
vizionarã a patruzecioptismului românesc, circumscris curentului
romantic european în acel „secol al na]iunilor”.

Ilie Boca

Steaua merge înainte-i, simbol sacru pe pãmânt;
Cum în Vitleem odatã stea din cer mântuitoare
Conducea pe-ncorona]ii cavaleri din depãrtate,
De la marginile lumii, cãtre leagãnul cel sfânt.”
În chip metaforic, imaginea unei „providen]e nepãrtinitoare”
scrie „Soarta” marelui domn în Ceruri”, „Cu lumina cea mai vie”.
Universul, elementele cosmogonice sunt antrenate în toatã
aceastã vitalã „mântuire” a poporului român.
Motivul î[i gãse[te ilustrãri [i compliniri surprinzãtoare la
poe]i mai pu]in cunoscu]i, dar care au trãit cu sinceritate faptele
din via]a colectivitã]ii. Inevitabil, Unirea semnificã pentru genera]ia
de la mijlocul veacului al XIX-lea totul. C.D. Aricescu, poetul [i
revolu]ionarul de la 1848, scria în 1858:
„Salut a ta ivire, o, stea mult a[teptatã
Pe orizontul dacic de gro[i nori cople[it!
Unire, tu e[ti farul pe marea tulburatã,
{i portul, [i busola pentru naufragiat.”
Întorcându-se la imaginile tinere]ii, romanticul Aricescu î[i
punea formele [i imaginile poetice în slujba celei mai tulburãtoare
idei din istoria poporului român. Comprehensiv la toate aspectele
pe care le incumba problema Unirii, creatorul o percepe sinonimã
cu lumina, via]a, fericirea. În genul compara]iei clasice, Unirea,
cuvântul comparat, este urmat de un [ir de elemente:
„Unirea e putere;
Puterea e mãrirea, mãrirea propã[irea.
Unirea e via]ã, lumina [i averea;
Unirea e libertate, Unirea e fericirea.”
Poetizat totdeauna într-un plin ecleraj, motivul Unirii, în formele
artistice manifestate la poe]ii din miezul secolului al XIX-lea,
reprezintã o notã definitorie a romanticilor români: op]iunea lor
este pentru luminã, spa]ii largi, de mare vizualitate, în care
sentimentul istoriei na]ionale, trecute, contemporane sau viitoare
se proiecteazã într-o undã de optimism. Toate acestea vorbesc
despre structuri temperamentale deschise, comunicative, opuse
solitudinii. Numai a[a ne putem explica de ce scriitorii acelui
timp au exprimat, neîntârziat [i responsabil, dorin]ele unanime
„de a avea o ]arã”. Clocotul mul]imii devenise fondul pe care se
scriau istoria [i literatura Unirii. Clipa fusese prea frumoasã pentru
a nu fi impresionat întreaga suflare româneascã. Martorii acelor
clipe consemnau cã Ia[ul, la 5/17 ianuarie 1859 era luminat de
patru zile în [ir cu mii de tor]e [i rãsunã de acordurile Horii Unirii.
Alecsandri îi scria fratelui sãu, la 8/20 ian. 1859, despre
acele zile [i, în special, despre alegerea lui Al.I. Cuza, ca fiind
unice. Ele se desfã[urau între entuziasm [i nebunie.
De la consemnarea în cronicile veacului al XVII-lea a izbânzii
lui Mihai Viteazul la Alba Iulia [i pânã la Marea Unire, literatura
nu a contenit sã se adreseze cititorului în limba dulce a inimii, sã
vorbeascã despre zbaterile unui popor întreg pentru dreptul de a
dãinui pe aceste plaiuri, pentru cã, a[a cum spunea cronicarul,
„tot una sîntem.”
Creatorii romantici s-au apropiat de specii literare diverse.
Criteriul nu era reclamat de o premeditare de ordin estetic, ci, mai
mult, de un impuls interior care a tradus o înclina]ie
temperamentalã. De aceea, D. Dãscãlescu, G. Cre]eanu sau G.
Baronzi scriau ode (O zi frumoasã, 5 ianuarie 1859, La România,
Odã la patrie), C. Negri publica Hora de la Rãducãneni, iar V.
Alecsandri, Alexandrescu [i Bolliac au gãsit potrivitã poezia cu
inser]ii meditative, dupã cum Alecu Russo a considerat poemul
în prozã (Cântarea României) drept singura modalitate capabilã
sã cuprindã totul despre istoria româneascã.
Credem cã niciun moment din istoria româneascã nu a fost
mai înãl]ãtor celebrat ca actul Unirii din 1859. {i aceasta pentru
cã procesul istoric fusese îndelung pregãtit, asumat cu orice
riscuri, de o genera[ie incofundabilã, care a ac]ionat sub nobila
formulã: „talentul obliga”.
Motivul Unirii, atât de generos reprezentat în evolu]ia lui, a
cãpãtat, în timp, strãluciri noi [i decantãri rafinate, prin contribu]ia
unor personalitã]i creatoare, precum Goga, Delavrancea, Blaga,
Arghezi, {tefan Augustin Doina[, Nichita Stãnescu. Indiferent
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Ioan Bolovan
În toamna anului 1861 a fost
întemeiatã la Sibiu Asocia]iunea
Transilvanã pentru Literatura Românã [i
Cultura Poporului Român (ASTRA), care
a reprezentat pânã la Primul Rãzboi
Mondial cea mai importantã societate cultural-[tiin]ificã [i culturalizatoare a
românilor din Transilvania. Înfiin]area
ASTREI nu a fost un caz singular,
dezvoltarea relativ unitarã a teritoriilor
locuite de românii din imperiul dunãrean
al Habsburgilor în secolul al XIX-lea,
favorizând existen]a unor structuri [i
institu]ii similare, acest aparent
sincronism fiind lesne sesizabil [i în
procesul apari]iei altor societã]i culturale
regionale în Transilvania [i Bucovina:
Asocia]ia pentru cultura poporului român
din Maramure[ (1861), Societatea pentru
literatura [i cultura românã din Bucovina
(1862), Asocia]ia na]ionalã arãdeanã
pentru cultura poporului român (1863) [.a.
Aceste institu]ii culturale au avut o
contribu]ie deloc neglijabilã în amplul
proces de rena[tere na]ionalã a românilor
în cea de-a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea [i la începutul secolului XX.
Desigur, aceste institu]ii culturale regionale
erau doar o parte din ceea ce speciali[tii
au denumit „societatea civilã româneascã”
din Transilvania [i Bucovina în epoca
modernã. Societatea civilã ar putea fi
definitã foarte simplu drept ansamblul
asocia]iilor intermediare care nu sunt nici
statul [i nici familia extinsã; prin urmare,
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societatea civilã include asocia]ii
voluntare, firme [i alte organe corporative.
Termenul a fost utilizat cu diferite
semnifica]ii de cãtre mai mul]i autori,
începând din secolul al XVII-lea, dar
principala sa utilizare curentã provine de
la Hegel. Astfel, societatea civilã este
reprezentatã de institu]iile [i organiza]iile
sociale [i civice care constituie temelia
unei democra]ii func]ionale. Actualmente,
într-o formulare des uzitatã, “Societatea
civilã este o no]iune care descrie forme
asociative de tip apolitic [i care nu sunt
pãr]i ale unei institu]ii fundamentale a
statului sau ale sectorului de afaceri.
Astfel, organiza]iile neguvernamentale asocia]ii sau funda]ii, sindicatele, uniunile
patronale sunt actori ai societã]ii civile,
care intervin pe lângã factorii de decizie,
pe lângã institu]iile statului de drept pentru
a le influen]a, în sensul apãrãrii drepturilor
[i intereselor grupurilor de cetã]eni pe care
îi reprezintã”2. Prin urmare, societatea
civilã descrie un întreg sistem de structuri,
care permit cetã]enilor noi roluri [i rela]ii
sociale, prin diferite modalitã]i de
participare la via]a publicã. Dincolo de
aspectul institu]ional, societatea civilã este
formatã din cetã]eni, care, asocia]i sub
diferite forme, participã la via]a publicã,
influen]eazã politicile, apãrã [i
promoveazã interesele popula]iei. Sergiu
Tãma[, cercetãtor conscrat al institu]iilor
politice, afirma cã “formarea societã]ii
civile este rezultatul unei mi[cãri spontane
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Societatea civil\ româneasc\
din Transilvania
[i rolul ei `n preg\tirea
Marii Uniri
(studiu de caz: ASTRA)1

[i creatoare a cetã]enilor care instituie în
mod benevol diverse forme de asociere
politicã, economicã, culturalã. În cadrul
societã]ii civile, cetã]enii intrã într-o
]esãturã de raporturi sociale, participând
benevol la activitatea unei multiplicitã]i de
asocia]ii, organiza]ii, cluburi, în vederea
promovãrii unei diversitã]i de obiective [i
interese. Organiza]iile societã]ii civile sunt
autonome în raport cu statul, reprezentând
o multitudine de centre de putere, un
sistem al puterilor non-statale”3.
Sintagma „societate civilã româneascã”,
pentru perioada anterioarã unirii
Transilvaniei cu România, a fost lansatã
în istoriografia românescã relativ recent,
de cãtre Liviu Maior, unul dintre cei mai
aviza]i speciali[ti ai istoriei Transilvaniei,
care a adus în discu]ie subiectul în legãturã
cu fenomenul loialitã]ii în istoria modernã
a românilor transilvãneni, cu procesul
anevoios al construirii identitã]ii na]ionale.
În timpul dualismului, ca urmare a
statutului pe care l-au avut românii din
Transilvania, au fost create sute de
institu]ii profesionale [i culturale regionale
[i locale (asocia]ii [i societã]i culturale,
reuniuni de femei, reuniuni învã]ãtore[ti,
societã]i de lecturã ale elevilor [i
studen]ilor, coruri, asocia]ii economice
etc.), care au contribuit la întãrirea
con[tiin]ei na]ionale române[ti. Practic,
aceastã efervescen]ã asocia]ionistã pusã
în slujba consolidãrii [i afirmãrii na]iunii
române reprezintã, a[a cum s-a afirmat
cu multã pertinen]ã, o adevãratã „societate
civilã româneascã”, adaptatã la condi]iile
politice, culturale [i economice specifice
epocii 4. Societatea civilã româneascã din
Transilvania a avut, spre deosebire de
accep]iunea curentã, o specificitate
rezultatã în urma condi]iilor în care au trãit
românii din provincie între 1867-1918.
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care, ea însã[i, a ie[it din situa]ia de
marginalizare a istoriei, în care fusese
împinsã de secole10. Alegerea periodicã a
conducerilor despãr]ãmintelor locale a
implicat exercitarea dreptului de vot de
cãtre mii [i mii de români care nu participau
în mod curent la alegerile politice datoritã
votului censitar. Pentru ace[tia, exerci]iul
democratic reprezentat de alegerea unor
organe de conducere la nivelul central dar
[i local al ASTREI a constituit o experien]ã
valoroasã [i care a pregãtit [i validat
maturitatea politicã a na]iunii române din
Transilvania în toamna anului 1918, când
au fost alese în mod democratic consiliile
na]ionale comitatense [i locale, precum
[i delega]ii de la Alba Iulia.
Întrunirile periodice ale comitetului de
conducere de la Sibiu, adunãrile generale
anuale care se ]ineau în diverse ora[e au
constituit tot atâtea ocazii de întrunire [i
pentru liderii politici, pentru discutarea
strategiei politico-culturale. Adunãrile
generale prilejuiau [i dezbaterea, într-un
cadru mai restrâns, evident, a principalelor
probleme ale mi[cãrii politice române[ti.
Astfel, frunta[ii ASTREI au fost ini]iatorii
[i organizatorii conferin]elor na]ionale din
Banat [i Ardeal din 1869, care au condus
la formarea celor douã partide. Participãrile
la adunãrile generale anuale, la [edin]ele
comitetelor de conducere, erau tot atâtea
prilejuri de manifestare a solidaritã]ii
na]ionale, asigurându-se în primul rând o
unitate în strategia cultural-na]ionalã
adoptatã de asocia]iile regionale. Pe de
altã parte, aceste prezen]e active, la
adunãrile generale, constituite din
reprezentan]ii tuturor românilor
transilvãneni, erau „un mare parlament al
culturii române[ti, care pregãtea calea spre
parlamentul politic”11. Rolul politic al
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institu]iilor societã]ii civile au coagulat
na]iunea, participarea liderilor vie]ii publice
române[ti la conducerea ASTREI, a
celorlalte asocia]ii culturale, sociale [i
economice fiind de naturã sã contribuie la
consolidarea coeziunii na]ionale. Astfel,
dincolo de exprimãrile în plan politic
(Memorialul, Memorandul, lupta parlamentarã etc.), rezisten]a românilor
împotriva dualismului s-a manifestat mai
ales prin intermediul institu]iilor culturale.
Nimeni nu se mai îndoie[te astãzi cã
mi[cãrile de emancipare na]ionalã din
secolul al XIX-lea cantonate în spa]iul
Europei Centrale [i de Sud-Est, au
încorporat în strategia lor cultura, ca un
element decisiv al procesului de
solidarizare na]ionalã. Componenta
culturalã, reprezentatã printre altele [i de
asocia]iile regionale înfiin]ate înainte de
semnarea Ausgleich -ului din 1867
(ASTRA, Asocia]ia na]ionalã arãdeanã
pentru cultura poporului român etc.) a avut
o contribu]ie importantã în procesul de
afirmare a identitã]ii na]ionale [i, indirect,
chiar în sfera militantismului politic.
Datoritã caracterului lor regional, ele au
dinamizat activitatea culturalã pe o arie
geograficã largã coagulând elita
intelectualã rãspânditã în mai multe centre urbane; dar, în acela[i timp, au [i
favorizat accesul comunitã]ilor sãte[ti la
actul de culturã9. ASTRA [i-a creat dupã
1869 despãr]ãminte în aproape toatã
Transilvania. Crearea acestora a favorizat
[i a amplificat dialogul culturã-societate,
aducând pe scena vie]ii publice
comunitatea sãteascã, chiar dacã aceasta
s-a realizat uneori prin intermediul elitei
locale (învã]ãtori, preo]i, notari). ASTRA
i-a adus pe români pe terenul vie]ii publice,
implicându-i în via]a comunitã]ii na]ionale,
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Aceasta nu diminueazã însã cu nimic
valoarea [i importan]a ei pentru corpul
na]ional românesc din provincie, aportul
societã]ii civile române[ti la procesele
modernizatoare care s-au derulat în
Transilvania în deceniile premergãtoare
Primului Rãzboi Mondial fiind unul vizibil
[i de necontestat. Modelul era unul larg
rãspândit în dubla monarhie, unde unele
popoare începuserã mai devreme procesul
asocia]ionist, de construire a societã]ii
civile, cehii fiind cei mai avansa]i în acest
sens5.
Prin încheierea dualismului austroungar, Transilvania a pierdut orice urmã
de autonomie, fiind integratã politic [i
administrativ în Ungaria. Întreaga legisla]ie
votatã de parlamentul ungar dupã 1867 a
urmãrit, explicit sau nu, realizarea unui stat
na]ional maghiar omogen. Prin asimilarea
na]ionalitã]ilor [i o politicã demograficã
adecvatã intereselor guvernelor de la
Budapesta, s-a reu[it cre[terea ponderii
maghiarilor în stat, de la 41,2% în anul
1880, la 48,1% în 19106. Reac]ia românilor
fa]ã de dualism nu a întârziat sã se
materializeze, mai întâi în formula
consacratã în timpul Revolu]iei de la 1848,
cea a adunãrilor na]ionale reprezentative.
Astfel, la 3/15 mai 1868, tot la Blaj, mai
multe mii de români au aniversat 20 de
ani de la Marea Adunare Na]ionalã din 3/
15-5/17 mai 1848, prilej cu care s-a
adoptat [i un document politic intitulat
Pronunciament.
Pentru românii din Ungaria, dualismul
a grãbit procesul de constituire a partidelor
politice, din nevoia fireascã de organizare
[i îndrumare a rezisten]ei na]ionale7. La
începutul anului 1869 s-a desfã[urat la
Timi[oara Conferin]a Na]ionalã a românilor
din Banat, unde Alexandru Mocioni a
sus]inut o organizare politicã modernã de
tip partidist, punându-se bazele Partidului
Na]ional al Românilor din Banat [i Ungaria.
Se avansa ca tacticã solidaritatea politicã
cu celelalte na]ionalitã]i din Ungaria [i cu
românii ardeleni, programul politic elaborat
acceptând dualismul, dar combãtându-l de
pe baze democratice [i liberale. În
primãvara anului 1869, din ini]iativa lui Ioan
Ra]iu, Ilie Mãcelariu [i Visarion Roman, a
fost convocatã la Miercurea, lângã Sibiu,
Conferin]a Na]ionalã a românilor ardeleni,
fiind puse bazele Partidului Na]ional al
Românilor din Transilvania, în frunte cu
I. Mãcelariu. Programul adoptat se baza
pe principiile programului revolu]ionar de
la Blaj din 1848 [i preconiza autonomia
Transilvaniei, egalitatea în drepturi a
na]ionalitã]ilor, democratizarea vie]ii
politice [i a institu]iilor administrative,
juridice etc. Ca tacticã de luptã a fost
propus pasivismul8.
Dacã atitudinile diferite ale elitei
române[ti din Transilvania fa]ã de
participarea la via]a politicã a Ungariei
dualiste au generat decenii la rând
dezbinare, ac]iunile elitei în cadrul
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asocia]iilor culturale regionale nu a fost
diminuat de crearea partidelor politice
na]ionale în anul 1869. Activitã]ile acestor
partide nu se desfã[urau constant [i nu
implicau o participare numeroasã din
partea publicului românesc (cu excep]ia
campaniilor electorale sau a unor
evenimente de excep]ie, cum a fost mai
târziu Memorandul). În cadrul asocia]iilor
regionale frunta[ii din Transilvania se
întruneau lunar cu ocazia [edin]elor
direc]iunii, prilej cu care se puteau informa
asupra evolu]iei politice din Monarhie,
asupra tuturor problemelor de ordin politicona]ional ce priveau comunitatea
româneascã. Adunãrile generale anuale
ale ASTREI, prin prezen]a masivã a
membrilor, dar [i a unui public numeros
(variat din perspectiva compozi]iei
sociale), au contribuit la strângerea
legãturilor între români, între]inându-le
entuziasmul marilor idealuri na]ionale12.
Socializãrile cu ocazia acestor
adunãri generale, contactul periodic între
elite [i baza mi[cãrii politico-culturalna]ionale au însemnat acumularea unei
solidaritã]i specificã formelor institu]ionale
ale societã]ii civile moderne. Prin formula
lansatã de Slavici, „Soarele pentru români
la Bucure[ti rãsare”, s-a avut în vedere
promovarea valorilor culturale general
române[ti, direc]ionarea evolu]iei culturale
[i politice a românilor transilvãneni în acord
cu realitã]ile din România. De altfel,
modelul sociologic global de organizare a
societã]ii din Vechiul Regat a constituit un
reper constant pentru liderii românilor
transilvãneni. De altfel, nu lipsit de
importan]ã este [i faptul cã unirea din 1859
[i realizarea statului na]ional român,
structurarea institu]iilor acestuia, precum
[i construirea societã]ii civile în Vechiul
Regat, au reprezentat un impuls pentru
asocia]ionismul românilor din afara
României13.
Frunta[ii politici români s-au orientat
[i spre formarea unei clase de mijloc, care
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sã constituie suportul pentru lupta politicã
[i pentru sus]inerea institu]iilor [colare [i
culturale care nu beneficiau de niciun ajutor
material din partea statului maghiar.
Bãncile române[ti, formate începând cu
deceniul al optulea (Albina, Victoria,
Some[ana etc.) au sprijinit cu precãdere
clasa de mijloc româneascã [i ]ãrãnimea
înstãritã. Analizând con]inutul [i caracterul
asocia]iilor întemeiate de românii din
Transilvania, Ioan Slavici remarca în
lucrarea Românii din Ardeal, publicatã în
1910, cã „semnul distinctiv al tuturor
acestor a[ezãminte culturale este
participarea ]ãrãnimii la ele. Adunarea, de
ori[ice naturã ar fi ea, nu e reu[itã, dacã
elementul ]ãrãnesc nu e îndeajuns
reprezentat la ea, cãci toate sunt pornite
din gândul de a strânge legãturile între
deosebitele pãr]i ale poporului, [i în Ardeal
na]ie va sã zicã ]ãran, [i na]ional e numai
ceea ce e potrivit cu felul de a fi al
]ãrãnimii”14.
ASTRA s-a remarcat prin ini]ierea unor
ac]iuni cu caracter cultural [i social în
folosul întregii comunitã]i na]ionale.
Prestigiul social al dascãlilor era unul
deosebit, aceastã categorie profesionalã
sus]inând constant pe toate planurile
modernizarea societã]ii române[ti. A[a
cum s-a observat deja recent, societatea
civilã româneascã din Transilvania, prin
numeroasele asocia]ii, societã]i [i reuniuni
a avut menirea de a genera [i stimula nu
numai procesul de secularizare a
ideologiei na]ionale, dar [i acela de
modernizare a corpului na]ional, de
disciplinare socialã15. Aici trebuie sã
accentuãm rolul imens pe care l-a jucat
ASTRA în sus]inerea elevilor de la [colile
de meserii, cre[terea lor numericã fiind de
naturã sã eficientizeze implicarea acestora
în slujba comunitã]ii în care activau. Se
[tie cã dezvoltarea societã]ii civile este
asociatã de regulã cu existen]a acelei clase
mijlocii (middle class) care î[i permite sã
se angajeze de pe o anumitã pozi]ie

economicã [i culturalã în ac]iuni specifice.
Ori, spre sfâr[itul secolului al XIX-lea,
aceastã clasã mijlocie româneascã era
destul de vizibilã în Transilvania.
Toate asocia]iile [i institu]iile rezultate
în urma apari]iei [i dezvoltãrii societã]ii
civile române[ti în Transilvania au fost
sus]inute exclusiv prin dona]ii private [i
prin cotiza]iile membrilor. Ele au fost forme
de asociere bazate pe criteriile etnic [i
social-profesional, având la bazã
voluntariatul [i dorin]a implicãrii în
comunitate pentru progres material, social,
cultural [i nu în ultimul rând na]ional. În
concluzie, integrarea masivã a tuturor
categoriilor sociale române[ti din
Transilvania în dialogul societate-culturãna]ionalitate, realizat în primul rând prin
intermediul ASTREI [i al tuturor
asocia]iilor ce au func]ionat în timpul
dualismului, reprezintã o dovadã de
necontestat a dinamismului politicona]ional manifest la nivelul tuturor
structurilor socio-profesionale în rândul
na]iunii române din Transilvania în preajma
izbucnirii primei conflagra]ii mondiale. În
general, în deceniile premergãtoare
rãzboiului, nu numai în Transilvania, dar
[i în teritoriile române[ti extracarpatice,
la sfâr[itul secolului al XIX-lea au sporit
categoriile sociale legate de ocupa]ii industrial comerciale, credit etc.,
reducându- se corespunzãtor ponderea
popula]iei active din domeniul produc]iei
primare. Este un lucru comun faptul cã în
general în societatea civilã s-au implicat
exponen]i ai unor categorii socioprofesionale altele decât ]ãrãnimea. Un rol
considerabil în procesul tranzi]iei structurii
socio profesionale a Transilvaniei de la un
model cvasiagrar spre unul agrar industrial au avut, în deceniile anterioare Unirii,
[coala [i progresele ob]inute în
alfabetizarea [i ridicarea nivelului de
instruc]ie al popula]iei. Fãrã a intra în
detaliile acestei probleme, arãtãm doar cã
la 1869 [tiau citi [i scrie în provincie un
numãr de 311.847 de locuitori,
reprezentând 13%, în timp ce la 1910
dispuneau de aceste facultã]i intelectuale
823.053 de locuitori (28,3%)16. Dublarea
în decurs de patru decenii a popula]iei
instruite (bineîn]eles, cu grade diferite de
pregãtire) a reprezentat cadrul care a
permis adoptarea [i înmul]irea profesiilor
specifice economiei deschise, capitaliste:
func]ionari în justi]ie, armatã, administra]ie, sistemul bancar, comer], sãnãtate,
intelectuali etc. [i implicit lãrgirea bazei de
recrutare pentru cei angaja]i în diferite
structuri organiza]ionale ale societã]ii civile.
În preajma izbucnirii rãzboiului, cu toate
discrepan]ele ce mai existau în provincie,
Transilvania se afla în mod ireversibil pe
drumul cãtre o societate modernã, cu o
structurã ocupa]ionalã ce învedera
progresele remarcabile înregistrate în cele
[ase decenii trecute de la desfiin]area
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rela]iilor feudale. Ca atare, [i societatea
civilã româneascã reflecta un atare parcurs.
Societã]ile culturale [i institu]iile
profesionale amintite anterior se origineazã
în primul rând în evolu]ia spre modern a
societã]ii române[ti din Imperiul AustroUngar, în condi]iile existen]ei domina]iei
strãine care nu o datã s-a dovedit a fi
intolerantã fa]ã de manifestãrile în spirit
na]ional ale românilor. Fãrã îndoialã însã,
dincolo de componenta na]ionalã pe care
au exprimat-o, ele au reprezentat o veritabilã
societate civilã româneascã, în cadrul
cãrora au fost abordate [i avansate
probleme extrem de acute privind societatea
vremii, modernizarea în general
(emanciparea femeii [i extinderea dreptului
de vot asupra femeilor, votul universal,
protec]ia socialã a lucrãtorilor industriali,
combaterea unor fenomene asociale
precum analfabetismul [i alcoolismul,
sus]inerea unor drepturi profesionale
specifice etc.). Ca un amãnunt deloc lipsit
de importan]ã pentru problematica tratatã
aici, faptul cã în majoritatea acestor institu]ii
ale societã]ii civile la nivelul întregii
Transilvanii avoca]ii erau prezen]i în numãr
mare, a conferit asocia]iilor nu numai un
prestigiu social sporit, dar [i posibilitatea
sus]inerii materiale a multor ini]iative17.
Fire[te, ampla solidaritate general
româneascã ce s-a manifestat cu multã
vigoare în toamna anului 1918 se
datoreazã, în bunã parte, [i activitã]ilor
lansate, în cele cinci decenii de existen]ã,
de asocia]iile profesionale [i institu]iile
culturale, care au promovat cu consecven]ã
idealul unitã]ii na]ionale. Aportul pe care
societatea civilã româneascã l-a avut în
procesul rena[terii na]ionale a românilor din
Transilvania în epoca modernã a fost
recunoscut [i apreciat ca atare de întreaga
clasã politicã româneascã. În apelul din 7/
20 noiembrie 1918 de convocare a Marii
Adunãri Na]ionale de la Alba Iulia era
prevãzutã în mod expres prezen]a ca
delega]i ale[i ai reprezentan]ilor asocia]iilor
culturale: „La adunare vor lua parte... câte
2 exmi[i ai societã]ilor culturale
(Asocia]iune-ASTRA, Fondul de teatru,
Asocia]iunea arãdeanã etc.”, ceea ce
semnificã recunoa[terea importan]ei cultural-na]ionale a acestei institu]ii18. În
memorabila zi de 1 Decembrie 1918, la Alba
Iulia, au fost prezen]i delega]i din partea
principalelor institu]ii [i asocia]ii care au
constituit societatea civilã româneascã din
Transilvania. Astfel, ASTRA a fost
reprezentatã de 2 delega]i, Asocia]ia
na]ionalã arãdeanã a trimis 2 delega]i,
Societatea fondului pentru ajutorarea
ziari[tilor români din Transilvania, Banat [i
pãr]ile locuite de români din Ungaria 2
delega]i etc. Fãrã sã fi avut amploarea
societã]ii civile din alte pãr]i ale monarhiei
austro-ungare, mi[carea asocia]ionistã
româneascã din Transilvania a reprezentat
o componentã deloc neglijabilã în procesul
modernizãrii societã]ii române[ti din zonã
[i în afirmarea identitã]ii na]ionale.

Cassian Maria Spiridon

Un subiect mereu sensibil, iar în
actualitate aproape tabu, este na]iunea,
nu mai pu]in atributul ei, na]ionalismul.
Ultimul fiind catalogat, în refuzul
adevãrului, de cãtre unele voci
globaliste, ca izvor al extremismului [i
un echivalent al [ovinismului. Aceste
atitudini ce tind a nega na]iunea [i
na]ionalismul, sunt înso]ite de
necunoa[tere, ori de rea voin]ã
interesatã, oricum nu modera]ia [i
echilibrul sunt cele care le dicteazã.
O încercare cumpãnitã de a defini
[i privi na[terea [i impunerea
conceptelor men]ionate aflãm în volumul
Na]iuni [i na]ionalism , al englezului
Ernest Gellner, publicat prima oarã în
1983. Cartea prezintã noi perspective
asupra trecutului, cum se [i precizeazã
în subtitlu. Ernest Gellner propune
câteva defini]ii ale na]iunii, statului [i
na]ionalitã]ii etc., fãrã a se fixa definitiv
asupra niciuneia, relativizându-le [i,
firesc, aproximându-le, nu foarte diferit
de ce se poate afla într-un dic]ionar
obi[nuit, în dreptul acestor concepte.
Pentru fixarea acestui evaziv concept , anume ideea na]iunii , sunt
nominalizate douã defini]ii: „1. Doi
oameni sunt de aceea[i na]ionalitate
dacã [i numai dacã împãrtã[esc aceea[i
culturã, unde cultura semnificã pe rând
un sistem de semne, idei [i asocia]ii,
tipuri de comportament [i cãi de
comunicare. 2. Doi oameni sunt de
aceea[i na]ionalitate dacã [i numai dacã
se recunosc reciproc ca aparinând
aceleia[i na]iuni. Cu alte cuvinte,
na]iunile fac omul ; na]iunile sunt
artefactele convingerilor, devotamentelor
[i solidaritã]ilor oamenilor. O categorie
pu]in numeroasã de persoane (sã zicem
ocupan]ii unui teritoriu dat, sau vorbitorii
unei limbi date, de pildã) devine o na]iune
dacã [i când membrii categoriei î[i
recunosc ferm [i reciproc anumite
drepturi [i îndatoriri comune în virtutea
apartenen]ei lor la aceea[i comunitate.
Faptul cã se recunosc reciproc drept
tovarã[i de acest fel este ceea ce îi
transformã într-o na]iune, [i nu celelalte
atribute comune, oricare ar fi ele, care
doar separã acea categorie de nonmembri”.
De[i au un relativ grad de provizorat,
defini]iile, una culturalã [i alta
voluntaristã, asigurã o în]elegere destul
de clarã a na]ionalismului, fãrã ca ele,
în sine, sã fie în totul adecvate.
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Statul [i cultura în societã]ile agroalfabetizate se prezintã cu totul diferit
de ceea ce se în]elege astãzi prin
aceste douã no]iuni. Într-o astfel de
societate, doar o micã minoritate din
popula]ie, dar delimitatã de majoritatea
cople[itoare formatã din producãtori
agricoli, alcãtuie[te clasa conducãtoare.
În acest context, prin compara]ie cu
societatea industrialã, „se pune accentul
mai degrabã pe diferen]ierea culturalã
decât pe omogenitate” (E.G.). Statul fiind
preocupat de perceperea dãrilor,
men]inerea pãcii [i cam atât, fãrã niciun
interes în a promova comunicarea
lateralã între comunitã]ile supu[ilor sãi.
De aici rezultã [i cea mai importantã
trãsãturã a societã]ii agro-alfabetizate:
refuzul constant de a-[i defini unitã]ile
politice în termenii grani]elor culturale.
Pronunându-se în contra ideilor
marxiste, Ernest Gellner sus]ine cã
„societatea preindustrialã este cea
înclinatã spre diferen]iere orizontalã în
cadrul societã]ilor, în timp ce societatea
industrialã întãre[te mai degrabã
grani]ele dintre na]iuni decât pe cele
dintre clase”.
Douã sunt unitã]ile politice tipice
pentru epoca agrarianã: comunitã]i locale care se autoguverneazã [i mari
imperii. În aceste împrejurãri, problema
care [i-o ridicã cercetãtorul britanic este
dacã existã for]e ce ar coagula cultura
cu organizarea statalã ce constituie
esen]a na]ionalismului . Rãspunsul
propus este obligatoriu Nu. Explica]ia
este simplã. Lipsesc resursele necesare
impunerii în toatã structura socialã a unei
intelectualitã]i universalizate [i a unei
culturi organizate, dirijate de la centru [i
impuse prin scriere generalizatã.
Secretul na]ionalismului se aflã în
impunerea unei culturi avansate,
reflectatã în toatã societatea [i
întemeiatã pe organizarea statalã.
Pornind de la cunoscutul eseu al lui
Max Weber ( Biserica protestantã [i
spiritul capitalismului), Gellner deceleazã
trãsãturile generale distinctive ale noii

ordini sociale, industrialismul, ce ia locul
celei agro-alfabetizate. Anume birocra]ia
[i spiritul întreprinzãtor, dominate de
ra]ionalitate. Conceptul de ra]ionalitate
a fost supus unei profunde cercetãri
filosofice de cãtre Hume [i Kant în
secolul al XVIII-lea. Douã sunt la Weber elementele prezente în no]iunea de
ra]ionalitate: „Unul este coeren]a sau
consisten]a, tratarea similarã a cazurilor
similare, regularitatea, ceea ce s-ar
putea numi sufletul sau onoarea unui bun
birocrat. Celãlalt este eficien]a,
selectarea ra]ionalã, la rece, a celor mai
bune mijloace disponibile, pentru scopuri
date, clar formulate [i izolate: cu alte
cuvinte, spiritul întreprinzãtorului ideal.
Ordinea [i eficien]a ar putea fi întradevãr privite drept contribu]ia
birocraticã, respectiv antreprenorialã la
un atotcuprinzãtor spirit al ra]ionalitã]ii”
(E.G.).
Ordinea [i eficien]a sunt
interdependente. Implementarea
acestora implicã obligativitatea folosirii
unui idiom general [i neutru – în principiu
un singur limbaj descrie lumea [i are
unitate internã. Fapt ce corespunde, prin
analogie, colectivitã]ilor anonime [i
egale de oameni dintr-o societate de
masã . Unificarea ideilor membrilor
societã]ii în sisteme continue [i unitare
este direct legatã de regruparea lor în
comunitã]i culturale continue [i intern
fluide. Societatea industrialã este prima
din istorie care a inventat conceptul [i
idealul de progres , adjuvantul sãu
obligatoriu fiind nesfîr[ita îmbogã]ire.
Ultima fiind [i o cale eficientã de evitare
a agresiunii sociale. Existã o principalã
slãbiciune a sistemului: „incapacitatea
de a supravie]ui oricãrei reduceri
temporale a fondului de mituire socialã
[i de a trece peste pierderea legitimitã]ii
care o afecteazã dacã, temporar, cornul
abunden]ei seacã [i din el nu mai curge
nimic”. Societatea în care vie]uim oferã
posibilitã]i infinite de combina]ii în
ob]inerea [i asigurarea efectelor dorite.
Ne aflãm în fa]a unei versiuni radical
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Aceastã societate ca necesitate se
impune a fi în totalitate exo-educa]ionalã;
fiecare individ este instruit de speciali[ti,
nu doar de propriul sãu grup local, dacã
acesta existã. De remarcat este
concluzia cercetãtorului, care [i
motiveazã constituirea na]iunilor:
„Nivelul de alfabetizare [i competen]ã
tehnicã, într-un mediu standardizat – o
monedã conceptualã comunã, care se
cere de la membrii acestei societã]i
pentru a putea fi folosi]i adecvat [i a se
putea bucura de o cetã]enie moralã
integralã [i efectivã – este atât de ridicat
încât nu poate fi asigurat de clan sau de
unitã]ile locale ca atare. El poate fi
asigurat numai de ceva asemãnãtor unui
sistem educa]ional «na]ional» modern,
o piramidã la a cãrei bazã se aflã [colile
primare, cu personal cu studii medii
pregãtit de profesori cu studii
universitare, conduse de produ[i ai unor
unitã]i politice viabile. Nicio unitate prea
micã pentru a edifica piramida nu poate
func]iona normal. Unitã]ile nu pot fi mai
mici de atât”.
Temeiul ordinii sociale moderne nu
mai este gîdele, ci profesorul. Ghilotina
nu mai este principalul instrument [i
simbol al puterii de stat. Conform [i
defini]iei lui Max Weber datã statului:
acea agen]ie din cadrul societã]ii care
posedã monopolul violen]ei legitime. În
modernitate, prioritar a devenit
monopolul educa]iei legitime. Aceste
concepte îl îndreptã]esc pe Ernest
Gellner sã afirme cã rãdãcinile
na]ionalismului nu se aflã în natura
umanã ca atare, ci într-un anume tip de
ordine socialã, în prezent generalizatã.
Contrar unor opinii, unele savante,
na]ionalismul nu-[i are nicio rãdãcinã
adâncã în psihicul uman . Fapt ce-l
îndreptã]e[te pe cercetãtor sã considere
ca lipsit de temei apelul la un substrat
general (natura umanã) pentru explicitarea
unui feno-men specific (na]ionalismul).
Rãdãcinile profunde ale
na]ionalismului se aflã în
necesitã]ile structurale distinctive ale societã]ii
industriale. În consecin]ã,
mi[carea na]ionalã nu este
produsul unei abera]ii
ideologice, nici al exceselor
emo]ionale. Na]ionalismul
este expresia manifestãrii
exterioare „a unei profunde
[i inevitabile reglãri a
rela]iei dintre organizarea
statalã [i culturã” (E.G.).
Func]ionarea societã]ii
industriale este asiguratã de
alfabetizarea generalizatã,
de un înalt nivel tehnic [i
informa]ional; de o mare
mobilitate profesionalã;
toate întemeiate pe o
complexã [i constantã ca-
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societatea industrialã se întemeiazã pe
o largã funda]ie comunã de calificare
nespecializatã [i standardizatã.
În lumea modernã, la loc de cinste
sunt cultivate [i materializate
alfabetizarea universalã [i dreptul la
educa]ie. Nu existã constitu]ie, declara]ii
ale drepturilor, programe politice etc. în
care sã lipseascã aceste deziderate. Un
efect vizibil al acestor politici dictate de
societatea industrializatã [i marota ei
progresul, cu permanenta goanã dupã
bunãstare cu orice pre], este
transformarea tuturora în intelectuali.
Munca, în societatea modernã, nu se
mãrgine[te la mi[carea materiei.
Paradigma muncii nu mai este arat,
secerat, treierat. Nu mai asistãm, în principal, la manipularea lucrurilor, ci la
manipularea conceptelor. Propor]ia celor
care aplicã direct for]a fizicã umanã se
diminueazã constant. Fapt pentru care
„majoritatea slujbelor, în opinia lui Gellner
[i nu numai, dacã nu implicã efectiv o
muncã «cu oameni», implicã totu[i
controlul butoanelor sau comutatoarelor
care trebuie în]elese [i sunt explicabile,
încã o datã, într-un idiom standard ce
poate fi însu[it de oricine”.
Pentru prima oarã în istorie,
asistãm la generalizarea comunicãrii,
explicitã, precisã, utilizatã pe o scarã în
continuã expansiune. Comunicarea
presupune [i impune un limbaj ce
posedã o înaltã claritate, cu formulãri
precise [i posibilitatea de a fi în]eles de
to]i sau aproape to]i cei care îl utilizeazã.
În scurt, dupã cum rezumã autorul cãr]ii
Na]iuni [i na]ionalism : „a apãrut o
societate bazatã pe tehnicã de mare
putere [i pe speran]a unei cre[teri intense, care necesitã atât o diviziune a
muncii mobilã [i sus]inutã, cât [i
comunicarea frecventã [i precisã între
strãini, implicând folosirea unui în]eles
explicit, transmis într-un idiom standard
[i în scris atunci când este nevoie”.
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schimbate fa]ã de lumile vechi (centrate
pe un cosmos propriu [i scopuri precise,
ierarhizate, posedînd un „în]eles”, fãrã
a fi unitare), formatã dintr-o varietate de
sub-lumi constituite pe un idiom propriu
[i o logicã caracteristicã. Prin
compara]ie, noua lume este, pe de o
parte, inertã moral, iar pe de alta, unitarã.
Dezvoltarea cunoa[terii are ca
premisã faptul cã niciun element nu este
indestructibil legat a priori de un altul,
ca atare totul poate fi regândit, se nasc
o infinitate de conexiuni, în consecin]ã
cre[terea economicã solicitã acela[i
lucru de la activitã]ile umane [i prin
urmare de la rolurile umane. Fa]ã de
vechea stabilitate a structurilor rolurilor
sociale, în societatea unei permanente
cre[teri rolurile devin op]ionale [i
instrumentale. Asistãm la un continuum
al schimbãrilor ocupa]ionale. Aici, crede
cercetãtorul britanic, s-ar afla rãdãcinile
na]ionalismului, „într-un anume tip de
diviziune a muncii, care este complex
[i se aflã în schimbare continuã,
cumulativã”.
Cre[terea productivitã]ii muncii
impune, cum preciza Adam Smith, o
diviziune a muncii complexã [i rafinatã,
predispusã, implicit, la o perpetuã [i
destul de rapidã schimbare. Acestui tip
de mobilitate îi corespunde un anumit
tip de egalitarism. „Societatea modernã,
în opinia lui Ernest Gellner, nu este
mobilã pentru cã este egalitaristã [i nu
este egalitaristã pentru cã este mobilã.
Mai mult, ea trebuie sã fie mobilã, fie cã
o vrea fie cã nu, pentru cã a[a cere
satisfacerea setei teribile [i cople[itoare
de cre[tere economicã”.
Clasa de mijloc î[i are sorgintea în
impunerea [i pãstrarea acestui tip de
egalitarism.
Societatea industrialã, fa]ã de cea
agrarianã (stabilã [i rigid ierarhizatã),
este constant mobilã [i egalitaristã.
Dupã un pachet de criterii, destul de
larg, societatea industrialã
pare a fi cea mai înalt
specializatã din istorie. În
schimb,
sistemul
educa]ional este cu totul
nespecializat [i totodatã
cel
mai
universal
standardizat din cele care
au existat de-a lungul
istoriei. Tuturor, sau
aproape tuturor copiilor [i
adolescen]ilor pînã la o
vîrstã nea[teptat de
înaintatã, le este asigurat
acela[i tip de calificare
sau educa]ie . Specializarea intervine [i este
cãutatã doar la finele
procesului educa]ional, ca
o simplã completare a
prelungitei educa]ii nespecializate. Specializarea în
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impune o omogenitate culturalã, care în
fapt face parte din el [i din care s-a [i
edificat. Nu rezultã, dupã cum remarcã
Elie Kedurie în Na]ionalism (Londra, 1960),
cã „na]ionalismul impune omogenitate;
mai degrabã omogenitatea impusã de un
imperativ obiectiv iese inevitabil la
suprafa]ã sub forma na]ionalismului”.
O defini]ie, pe care ne-o propune
Ernest Gellner, considerã na]ionalismul
„drept încercarea de a face cultura [i
organizarea statalã congruente, de a
înzestra o culturã cu propriu-i acoperi[
politic”, dar numai atât. Cultura, un concept evaziv, nu este în clar definit; un
criteriu posibil [i acceptabil poate fi
limbajul – o diferen]ã de limbã putem
admite cã antreneazã [i o diferen]ã de
culturã. SUNTEM nevoi]i sã acceptãm,
totu[i, cã numãrul idiomurilor practicate
la scarã globalã (aproximate opt mii),
depã[e[te astronomic numãrul statelor
existente în prezent în lume, care nu
ajung la douã sute. Na]ionalismul în
contextul societã]ii industriale este sortit
sã se afirme, dar nu peste tot [i nu un
anume na]ionalism specific.
{ansa afirmãrii [i realizãrii unui
anume na]ionalism este dependent de
mai mul]i factori, între care mãrimea,
tradi]ia istoricã, un teritoriu destul de compact, o intelectualitate energicã – dar
aceste condi]ii îndeplinite nu asigurã
automat na[terea unei noi na]iuni; sunt
anumite alte posibilitã]i istorice ce pot
perturba sau avantaja acest proces.
Gellner se considerã îndreptã]it a
contrazice opinia mult vehiculatã a
na]ionalismului ca rezultînd din trezirea
unor for]e vechi, latente, adormite .
Dovadã, atâtea care n-au reu[it
deocamdatã sau poate pentru totdeauna;
n-au avut vigoarea [i vitalitatea cerutã
pentru împlinirea destinului pe care li l-a
rezervat istoria. „În realitate, considerã
cercetãtorul, (na]ionalismul) este
consecin]a unei noi forme de organizare
socialã, bazatã pe înalte culturi profund

interna]ionalizate [i dependente, de
educa]ie; fiecare dintre acestea
protejatã de propriul stat. El folose[te
unele dintre culturile preexistente, în
general transformându-le în procesul
utilizãrii, dar nu le poate folosi pe toate.
Sunt prea multe. Un stat viabil modern
ce sus]ine o mai înaltã culturã nu poate
scãdea sub o anumitã mãrime minimalã
(afarã doar dacã î[i paraziteazã vecinii),
iar pe pãmânt este loc numai pentru un
numãr limitat de asemenea state” [i
argumenteazã în alt loc: „Na]iunile ca
metodã naturalã datã de Dumnezeu
pentru clasificarea oamenilor, ca destin
politic inerent, de[i îndelung amînat sunt
un mit; na]ionalismul, care câteodatã
transformã culturile preexistente în
na]iuni, câteodatã le inventeazã, iar
adesea rade de pe fa]a pãmântului
culturile preexistente reprezintã pura
realitate, bunã ori rea, [i în general
inevitabilã. Cei ce îi sunt agen]i istorici
nu sunt con[tien]i de ceea ce fac, dar
aceasta este o altã poveste”.
Negând mitul na]ional [i nu mai
pu]in viziunea organicistã a na[terii
acestora, implicit cã statele na]ionale ar
fi destinul ultim al grupurilor tipice sau
culturale , contrazicându-l pe Hegel,
afirmã doar existen]a culturilor, ce
adesea sunt subtil grupate,
întrepãtrunzîndu-se, suprapunându-se,
îngemãnându-se ; [i mai existã, nu
totdeauna, unitã]i politice care, spre
deosebire de trecut, astãzi sunt
convergente. Na]ionalismul, rezultat al
cristalizãrii unor noi unitã]i,
corespunzãtoare actualelor condi]ii,
folose[te declarat mo[tenirea culturalã,
istoricã [i de altã naturã a lumii
prena]ionaliste.
Nu este exclusã, în principiu,
posibilitatea existen]ei unui singur bazin
cultural educa]ional ce ar cuprinde
întreaga planetã, ar fi sus]inut de o
singurã autoritate politicã [i, se în]elege,
un singur sistem educa]ional;
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pacitate de comunicare între foarte mul]i
oameni, independentã de context [i cât
mai explicitã – la îndemîna tuturor.
„Aceste comunicãri, constatã Ernest
Gellner, trebuie sã se producã în acela[i
mediu lingvistic [i în aceea[i scriere
comune [i standardizate”. Sistemul
educa]ional este cel care garanteazã
aceastã performan]ã socialã, din ce în
ce mai coextensivã într-o societate
liberã; substituibilitatea indivizilor, în
cadrul sistemului, fiind la fel de mare ca
în oricare alt segment social. Judecând
impactul [i efectele celor men]ionate
asupra societã]ii [i membrilor ei, Ernest
Gellner are câteva observa]ii extrem de
exacte [i actuale pentru omul zilelor
noastre: „Speran]a de angajare,
demnitatea, siguran]a [i autorespectul
indivizilor depind acum, în mod tipic [i
pentru majoritatea oamenilor, de educa]ia
lor, iar limitele culturii în care au fost
educa]i sunt [i hotarele lumii în care ei
pot respira moral [i profesional. Educa]ia
este de departe cel mai de pre] capital
al unui om [i ea îi conferã identitatea.
Omul modern nu este loial unui monarh,
unei ]ãri sau unei credin]e, orice ar spune
el, ci unei culturi. [i, în general vorbind,
este castrat. Condi]ia mamelucului s-a
universalizat. Nu existã lan]uri care sã
lege omul de rudele sale, nici bariere
între el [i o vastã comunitate anonimã
a culturii”.
Numai prin cultura cumulatã
educa]ional [i nu cea preluatã prin
tradi]ie, omul industrial accede la
demnitate [i respect de sine [i î[i are
asiguratã utilitatea în cel mai înalt grad.
Este evident, nu pozi]ia socialã,
ascenden]a, averea sau rela]iile sunt
cele care conteazã. Suprafa]a
egalitaristã a societã]ii industriale pune
accentul pe muncã [i carierã.
Infrastructura
educa]ionalã
generalizatã este peste posibilitã]ile
financiare ale oricãrei comunitã]i locale
sau organiza]ii, cu excep]ia statului.
Astfel „cultura nu mai este doar
podoaba, confirmarea [i legitimarea unei
ordini sociale care era sus]inutã [i de
constrîngeri mai dure; cultura este acum
mediul comun necesar, sîngele sau
poate mai degrabã atmosfera comunã
minimalã în cadrul cãreia pot respira,
supravie]ui [i produce exclusiv membrii
societã]ii. Pentru o societate oarecare,
ea trebuie sã fie de a[a naturã încât to]i
sã poatã respira, supravie]ui [i produce;
a[a încât trebuie sã fie aceea[i culturã.
Mai mult, acum trebuie sã fie o culturã
mare sau înaltã (alfabetizatã, sus]inutã
prin instruc]ie) [i nu mai poate fi una
diversificatã, localã, o culturã micã [i
nealfabetizatã, adicã tradi]ie” (E.G.).
Cauza esen]ialã pentru care statul [i
cultura trebuie sã fie în conexiune este
imperativul exosocializãrii. Aici aflãm
rãdãcinile na]ionalismului. Na]ionalismul

Ilie Boca

echivalentul
contemporan
al
globalismului [i globalizãrii. Dar aceastã
perspectivã încã pare, întemeiat,
departe de a se împlini. Sã ne amintim
cã profe]ii de dreapta sau de stînga ai
epocii industriale, nu o datã au prezis
victoria interna]ionalismului (astãzi cu
numele schimbat în globalism), [i s-a
instaurat opusul acestuia: epoca
na]ionalismului.
Un paradox greu de acceptat este
cã definirea na]iunilor se face numai în
termenii epocii na]ionalismului..., invers
decât ne-am a[tepta.
Autoafirmarea unor na]iuni este
posibilã, dar nu [i automat obligatorie.
„Atunci când condi]iile sociale generale
evolueazã spre înalte culturi
standardizate, omogene, sus]inute de la
centru, cuprinzînd popula]ii întregi [i nu
minoritã]i de elite, se ive[te o situa]ie în
care culturile bine definite, unificate [i
cu sistem educa]ional pus la punct
constituie aproape unicul tip de unitate
cu care oamenii se identificã voluntar [i
adesea cu înflãcãrare. Culturile par
acum sã fie depozitarele fire[ti ale
legitimitã]ii politice. Numai acum
încãlcarea grani]elor lor de cãtre orice
unitate politicã ajunge sã constituie un
scandal”. [i, precizeazã în continuare
Ernest Gellner, numai dacã sunt
îndeplinite aceste condi]ii, este cu putin]ã
ca na]iunile sã fie definite prin voin]ã [i
culturã [i prin convergen]a acestora cu
unitã]ile politice . Realizate aceste
condi]ii, oamenii î[i doresc a se uni cu
to]i cei care se raporteazã [i
împãrtã[esc aceea[i culturã, [i doar cu
ace[tia, în limitele unei forma]iuni politico-statale ce tinde a cuprinde întreg
arealul cultural specific. Na]ionalismul
zãmisle[te na]iunile [i cercetãtorul
recunoa[te cã „principiul na]ionalist ca
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faptul cã „na]ionalismul se referã la
intrarea în, participarea la, identificarea
cu o înaltã culturã literarã cu care este
coextensivã cu o întreagã unitate politicã
[i toatã popula]ia acesteia, [i care trebuie
sã fie de acest tip dacã vrea sã fie
compatibilã cu tipul de diviziune a muncii,
cu tipul sau modul de produc]ie pe care
se bazeazã aceastã societate”.
Interesant este cã, în modelul sãu,
Ernest Gellner respinge de plano modelul
marxist al societã]ilor industriale; nu
apeleazã, implicit nu considerã necesarã
men]ionarea controlului sau proprietatea
asupra capitalului. Trei sunt premisele
necesare [i suficiente [i la care apeleazã
cercetãtorul: identitatea culturalã,
accesul la putere [i accesul la educa]ie.
Capitalul, proprietatea [i avu]ia, atât
de vehiculate în teoriile marxiste [i nu
numai, au fost înlocuite de un altul, „generic desemnat ca acces la educa]ie,
prin care se în]elege, dupã cum am
explicat, posesia sau accesul la
dobândirea mãnunchiului de însu[iri care
dau oamenilor posibilitatea de a se
descurca bine în condi]iile generale ale
unei diviziuni industriale a muncii a[a
cum a fost ea definitã”.
În comunitã]ile agrariene limitele
culturii coincideau cu limitele limbii,
cultura rãmânând imperceptibilã nu era
de nimeni consideratã ca frontierã
politicã. În societatea industrialã, indivizii
percep con[tient atmosfera culturalã (nu
o mai iau de-a gata), prin sistemul
educa]ional, în afara ei nu-[i pot afirma
[i constitui identitatea. În opinia lui
Ernest Gellner „înalta culturã (literarã) în
care au fost educa]i constituie, pentru
majoritatea oamenilor, cea mai pre]ioasã
investi]ie a lor, miezul identitã]ii lor,
asigurarea [i siguran]a lor. Astfel a apãrut
o lume în care în mare, cu mici excep]ii,
se satisface imperativul na]ionalist,
congruen]a culturii [i organizãrii statale”.
Realizarea imperativului na]ionalist
nu a fost o precondi]ie ci produsul
rãspândirii industrialismului.
Societatea bunãstãrii generalizate
nu va provoca dispari]ia na]ionalismului
(a culturii specifice), dar va supravie]ui
într-o formã mai domoalã, mai pu]in
virulentã.
Cercetãtorul apreciazã cã ideologia
na]ionalistã are o falsã con[tiin]ã
atotcuprinzãtoare, afirmând: „Miturile ei
inverseazã realitatea: ea pretinde cã
apãrã cultura popularã, când de fapt
fãure[te o înaltã culturã; pretinde cã
protejeazã o veche societate popularã
când de fapt ajutã la construirea unei
societã]i anonime de masã”.
Contradic]iile inerente na]ionalismului ar fi: „sã se considere un principiu
manifest [i de la sine în]eles, accesibil
ca atare tuturor oamenilor [i violat doar
printr-un fel de orbire perversã, când, de
fapt, î[i datoreazã plauzibilitatea [i natura
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atare, spre deosebire de toate formele
sale specifice [i de nimicurile individualdistinctive pe care le poate predica, are
rãdãcini foarte, foarte adânci în actuala
noastrã condi]ie comunã, nu este deloc
întâmplãtor [i nu poate fi u[or negat”.
Vom apela la un citat mai larg, ce
poate clarifica [i elimina multe din
steagurile fluturate, mai ales din
ignoran]ã, de apãrãtorii [i sus]inãtorii
unui na]ionalism rãu în]eles: „Iluzia de
bazã [i autoiluzionarea practicatã de
na]ionalism este aceasta: na]ionalismul
este, esen]ial, impunerea generalã a unei
înalte culturi asupra societã]ii, acolo
unde înainte vreme culturi joase
îmbunãtã]iserã via]a majoritã]ii [i în
unele cazuri a totalitã]ii popula]iei. El
presupune acea rãspândire generalã a
unui idiom transmis prin [coalã [i
supervizat de Academie, codificat pentru
cerin]ele unei comunicãri birocratice [i
tehnologice destul de precise.
Na]ionalismul reprezintã întemeierea
unei societã]i anonime, impersonale, cu
indivizi atomiza]i reciproc, substituibili,
]inu]i laolaltã în primul rând de o culturã
comunã de acest tip, în locul unei
complexe structuri anterioare de grupuri
locale, sus]inutã de culturi folclorice
reprezentate local [i idiosincratic chiar
de cãtre microgrupuri. Acesta este lucrul
într-adevãr .
care se întâmplã
Na]ionalismul face de obicei cuceriri în
numele unei culturi folclorice putative.
Simbolismul sãu se trage din antica,
sãnãtoasa, viguroasa via]ã a ]ãranilor,
a acelui Volk sau narod. Existã un anume
element de adevãr în autoprezentarea
na]ionalismului dacã acel narod ori Volk
este condus de reprezentan]i ai unei
înalte culturi strãine, la a cãrei opresiune
trebuie rezistat în primul rând prin
de[teptare [i reafirmare culturalã [i, mai
apoi, printr-un rãzboi de eliberare
na]ionalã. Dacã na]ionalismul
propã[e[te, el eliminã înalta culturã
strãinã, dar nu pentru a o înlocui cu
vechea [i joasa culturã localã; el treze[te
la via]ã, sau inventeazã, o înaltã culturã
(alfabetizatã [i transmisã prin speciali[ti)
a sa proprie, chiar dacã ea va avea unele
legãturi cu precedentele tradi]ii [i dialecte
locale”.
Identitatea personalã se suprapune
culturii în care ai fost învã]at sã
comunici . Existen]a barierelor de
comunicare în perioada preindustrialã a
fost un element esen]ial în fuziunea care
a dat na[tere noilor unitã]i culturalstatale, implicit na]ionale. Sistemul
educa]ional, o componentã structuratã
a statului na]ional (ce presupune costuri
constante [i foarte mari), are ca
principalã misiune men]inerea mediului
cultural-lingvistic ; singurul în care
cetã]enii se pot manifesta conceptual [i
pot comunica fãrã dificultã]i. Ernest
Gellner considerã ca miez al teoriei sale
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Identitatea individualã [i de neam
î[i aflã rãdãcinile în cultura sus]inutã [i
afirmatã de limbã [i literaturã. Cum
afirma Mircea Eliade, „cât timp va exista,
undeva prin lume, un singur exemplar
din poeziile lui Eminescu, identitatea
neamului nostru este salvatã”.
Globalismul [i arma sa culturalã –
culturalismul vor aplatiza, probabil,
diferen]ele între diversele culturi, dar e
departe clipa când culturile diferitelor na]iuni
vor fi amestecate într-un creuzet comun
pânã la uniformizare; specificitatea se va
men]ine imperativ, fãrã a se manifesta,
credem, violent, dar suficient de ferm
pentru a se perpetua încã mult timp în
forme apropiate celor pe care le
cunoa[tem în prezent.
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oglinzi de aur ale realitã]ii în care se
mi[cã poporul, o coardã nouã, originalã,
proprie pe lira cea mare a lumii. Legisla]ia
trebuie sã fie aplicarea celei mai înalte
idei de drept pusã în raport cu trebuin]ele
poporului, astfel încât explicarea ori
aplicarea drepturilor prin lege sã nu
contrazicã spiritul acelora. Industria
trebuie sã fie a na]iunii aceleia [i pãzitã
de concuren]ã; iar purtãtorul ei, comer]ul,
s-o schimbe pe aur, dar aurul, punga ce
hrãne[te pe industria[ [i îmbracã pe
agricultor, trebuie asemenea sã fie în
mîinile aceleia[i na]iuni”.
Na]ionalismul este [i o formã de patriotism specific întemeiat pe câteva
caracteristici: „unitã]ile pe care acest tip
de patriotism , na]ionalismul, le
favorizeazã prin loialitatea sa sunt
omogene cultural, bazate pe o culturã
ce se strãduie[te sã fie o înaltã culturã
(literarã); ele sunt destul de mari pentru
a între]ine speran]a de a putea duce în
spate sistemul educa]ional care ]ine în
via]ã o culturã literarã; au pu]ine
subgrupuri interne rigide; popula]ia lor
este anonimã, fluidã [i mobilã [i ele sunt
nemijlocite; individul le apar]ine în mod
direct, în virtutea stilului sãu cultural [i nu
în virtutea apartenen]ei la subgrupuri legate
între ele. Trãsãturile lor fundamentale sunt
omogenitatea, [tiin]a de carte [i
anonimatul” (E.G.).
Cultura e finalitatea tuturor
societã]ilor, ne spune E. Lovinescu.
Industrializarea a fost factorul esen]ial
în coagularea na]ionalismului, care
rãmîne un produs al unei înalte culturi,
mai ales literare, asiguratã prin sistemul
educa]ional sus]inut de statul
circumscris politic, în principiu, arealului
culturii respective.
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ireversibilã numai unui complex foarte
special de împrejurãri, care într-adevãr
sunt ob]inute acum, dar care au fost
strãine în cea mai mare parte istoriei
majoritã]ii oamenilor. El propovãduie[te
[i apãrã continuitatea, dar datoreazã
totul unei rupturi decisive [i incredibil de
profunde în istoria omenirii. Propovãduie[te
[i apãrã diversitatea culturalã, când de
fapt impune omogenitatea atât în
interiorul, cât [i, într-o mai micã mãsurã,
între unitã]ile politice”.
Principiul unitã]ilor culturale
omogene ca temelii ale vie]ii politice,
înso]ite de congruen]a culturalã între
conducãtori [i condu[i – imperative ale
na]ionalismului, nu sunt un dat istoric,
nu sunt înscrise în natura lucrurilor, nici
în inimile oamenilor, cum fals ne prezintã
doctrina na]ionalistã. „Dar, se simte
obligat Ernert Gellner sã men]ioneze,
na]ionalismul, ca fenomen, nu ca
doctrinã, prezentatã de na]ionali[ti, este
inerent într-un anumit complex de
condi]ii sociale; iar aceste condi]ii se
întâmplã sã fie condi]iile epocii noastre”.
Industrializarea a impus na]ionalismul ca o necesitate.
Idei foarte apropiate de cele
sus]inute de cercetãtorul britanic aflãm
la Eminescu în Echilibrul, articol publicat
serial în „Federa]iunea”, în primãvara lui
1870. Poetul face câteva considera]iuni
ce îmbracã imperativele na]ionalismului:
„Mãsura civiliza]iei unui popor în ziua de
azi e: o limbã sonorã [i aptã de a exprima
prin sunete – no]iuni, prin [ir [i accent
logic – cugete, prin accent etic –
sim]ãminte. Modul de a în[ira în fraze
no]iune dupã no]iune, o caracteristicã
mai abstractã ori mai concretã a
no]iunilor în sine, toate astea, dacã limba
e sã fie na]ionalã, sunt ale limbii, cãci
de nu va fi a[a, e prea lesne ca un om
sã vorbeascã nem]e[te, d.ex., cu material de vorbã unguresc. Afarã de aceia,
civiliza]ia unui popor constã cu
deosebire în dezvoltarea acelor aplecãri
umane în genere care sunt neapãrate
tuturor oamenilor, fie ace[tia mari ori
mici, sãraci ori boga]i, acele principii
care trebuie sã constituie fundamentul,
directiva a toatã via]a [i a toatã
activitatea omeneascã. Cu cât aceste
cuno[tin]e [i principii care sã le fie tuturor
comune sunt mai dezvoltate, cu atât
poporul respectiv e mai civilizat. Cãci
clasa inteligentã numai nu constituie
civiliza]ia, care e [i trebuie sã fie
comunã tuturor pãturilor popula]iei. Sunt
popoare ce posedã o respectabilã
inteligen]ã înaltã, fãrã a fi ele civilizate,
sunt altele care, fãrã inteligen]ã înaltã,
întrunesc toate condi]iile civiliza]iei.
[tiin]ele (afarã de ceea ce e domeniu
public) trebuie sã prezinte lucruri proprii
ale na]iunii, prin care ea ar fi contribuit
la luminarea [i înaintarea omenirii; artele
[i literatura frumoasã trebuie sã fie
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„Jurnalul - aceastã carte aparent întru
totul solitarã - este adesea scris de teama
ºi de spaima singurãtãþii la care a ajuns
scriitorul prin operã”. Fãrã a contrazice
aceastã subtilã definiþie pe care o dã
jurnalului Maurice Blanchot1, evoluþia
speciei în veacul XIX o nuanþeazã, totuºi,
sensibil, oferind alte deschideri spre
textura specificã a epocii ºi a scriitorilor
acesteia; jurnalul lui C. A. Rosetti, ca ºi
cele ale lui Iacob Negruzzi, Petre Ispirescu,
Ioan Artemie Anderco ºi Titu Maiorescu
însuºi, ilustreazã ceea ce aº numi
disperarea de a nu ajunge la operã,
fascinaþia actului scriptural ºi a trãirilor
scriitorului „de geniu”, a cãrui condiþie
atrage irezistibil pe autorii de literaturã din
prima jumãtate a secolului XIX. Pentru C.
A. Rosetti, jurnalul este, în primul rând,
un „instrument” de decizie ºi autoeducare,
dezvãluind tribulaþiile revoluþionarului
paºoptist, dar ºi drama celui care trebuie
sã opteze între asceza studiului ºi
„plãcerile vieþii”; fapt semnificativ, prima
paginã a textului, datatã „9 octombrie 1844”,
descoperã acest resort ascuns al scrierii
jurnalului, specific lui C. A. Rosetti, dar ºi
lui Titu Maiorescu, elev la Theresianum
sau lui Iacob Negruzzi, student la Berlin:
„Iatã 9 zile trecute în cea mai desãvârºitã
ticãloºie n-am avut timp nici mãcar de a
scri seara zilele. Ce am fost, oare, aºa
mult ocupat? Nu, n-am avut cea mai micã
treabã, n-am fãcut cel mai mic lucru, - ci
am trãit o viaþã din acelea sardanapale.
Nu, nici aquest nume nu îl meritã o viaþã
al cãria Tip adevãrat numai aici poate
exista. N-am avut timp sã scriu nici ziua
[...] Trebuie ca eu sau sã mã las de
învãþãturã ºi sã încep a trãi viaþa comunã
de aci sau sã hotãrãsc, odatã pentru
totdeauna ca sã prefer sã mor decât sã
arunc o orã mãcar pentru capriþu, pentru
lene, sardanapalism” 2. Pendularea
tânãrului de douãzeci ºi opt de ani între
necesitatea studiului ºi tentaþia „plãcerilor”,
pe care i le ofereau condiþia socialã ºi
anturajul, reprezintã una dintre invariantele
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notaþiilor din jurnal, fie cã acestea vor fi
fãcute la Piteºti, Bucureºti, Paris, Plymouth sau în satul Douet, de lângã Nantes.
Strategiile autoeducãrii sunt dintre cele mai
diverse, determinând configuraþia structurii
textului; autorul foloseºte persoana a
doua, „martorul” („spune-mi ce nãdejde a
mai rãmas?” sau: „apoi ce vrei sã scriu în
câteva ceasuri ?”), pentru a se proteja
împotriva acþiunii corozive a sentimentului
incompletitudinii ºi insuficienþei „artistice”,
dar ºi pentru a denunþa convenþia jurnalului
ca text pentru sertar, de uz intern, intim
ºi, deci, nepublicabil; viitorul cititor îl va
putea cunoaºte pe protagonist doar „ajutat
de acest jurnal” care, iatã, încã pentru
scriitorul de acum mai bine de o sutã
cincizeci de ani, îºi precizeazã una dintre
funcþiile sale esenþiale: jurnalul este un
text, o carte care se adreseazã unui cititor,
cu intenþiile mãrturisite de a-l informa ºi
de a-i modela conºtiinþa: pactul
autobiografic nu lasã nici o îndoialã asupra
proiectului acestui jurnal: „Fãgãduieºte-þi
cinstit a scri tot în jurnal”, cere „eul”
scriitorului de la „eul” omului politic, al celui
care fãptuieºte.
Scrisul este în chip definitiv
determinat de fapta omului: „Nu mai scriu
nimic poate pentru cã nici nu mai fac
nimic”, declarã autorul jurnalului la un
moment dat. Cu toate acestea, nu datele
existenþei aventuroase a revoluþionarului
alcãtuiesc substanþa acestui text, ci
efectele lor în plan sufletesc; Rosetti nu

se aratã preocupat atât de evenimente,
de cronologia ºi desfãºurarea lor, cât de
implicaþiile afective, de impactul acestora
asupra formãrii structurii sale interioare.
Dacã anii de ºcoalã (când se iniþiazã ºi în
tainele actoriei), stagiul în armata naþionalã
(la Giurgiu, cu gradul de „ praporgic”, apoi
aghiotant al domnitorului A.D. Ghica) ºi în
poliþie (la Piteºti), întemeierea Societãþii
„Frãþia” ºi a Asociaþiei literare, activitatea
de propagandã prin intermediul tipografiei,
librãriei ºi sãlii de lecturã, înfiinþate în
colaborare cu un prieten statornic, E.
Winterhalder, nu sunt nici mãcar amintite
în jurnal, evenimentele de la 1848, exilul
parizian ºi apoi în provincia francezã,
apartenenþa la loja masonicã „L’Athénée
des Etrangers” (secretar al acesteia),
funcþiile ºi acþiunile politice importante
(însãrcinarea de a rãscula populaþia
Bucureºtiului, prefect al poliþiei, secretar
de stat, director în Ministerul din Nãuntru,
misiunile diplomatice etc.) sunt notate
unele tangenþial, altele deloc, textul
jurnalului consemnând, mai cu seamã,
modul expresiei existenþei ºi idealurilor
politice ºi sociale ale revoluþionarului
paºoptist; nu faptele, ci limbajul acestuia
constituie nivelele textului:. „Astãsearã
este seara dupã urmã în care Românul
se culcã liber în patul sãu, cea dupã urmã
a acestei Revoluþii, cãci dacã omenirea
nu este jucãria unei puteri fatale, apoi
atâtea suferinþe nu se pot pierde în deºert.
Nu! Rumânul va fi liber. A! Cu toate astea
oricât de mare fericire va veni peste þara
mea, nici odatã nu mã voi putea consola
cu desãvârºire de partea ce mi se cuvine
la cãderea acestei revoluþii”. Ziua de
dinaintea exilului se exprimã prin acest
„discurs” al politicianului, învins în fapta
sa, încrezãtor însã în destinul Revoluþiei,
capabil de gesturi de un ridicol sublim (o
fatã care se naºte în exil este botezatã
cu numele idealului social ºi al unei iubite
dispãrute, Libertate-Sophia, iar copilului
urmãtor intenþioneazã sã-i spunã...
Charlemagne, notând, ºi cu acest prilej,
fraze din discursul revoluþionarului: „Fii,
dragul meu fiu, un Român adevãrat [...]
Facã cerul sã-þi iubeºti naþia ca mine. Sã
nu faci greºalele mele, sã ai toate virtuþile
unui Român perfecþionate prin moralitatea
ºi creºtinismul maicii mele Elena”),
sperând ca puterea sã ajungã „în mâna
democraþilor socialiºti”, trãind însã mereu
drama distanþei pe care o jaloneazã chiar
acest limbaj mesianic, propriu majoritãþii
paºoptiºtilor: „Vorbele mele furã
calificate de d. Golescu ªtefan, de
poezie, de d. Alecsandri, de fraze
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suferinþã, cãci deºi plânsul n-a fost ºi nu
erea mare, dar durerea erea scrisã pe
blândul ºi frumosul ei chip. Astfel trecu
ziua, dar seara când veni momentul
culcãrii, ceasul în care adormea pe sânul
ei, fu mult mai dureros. În sfârºit, dupã o
jumãtate de orã de lupte, adormi ºi nu se
mai deºteptã pânã la 3 1/2 ale dimineaþii,
orã la care erea obiºnuitã a suge. Am
luat-o eu în braþe, dar cerea pe maicã-sa.
Uitase acum ziua de eri, cãci merse spre
maicã-sa cu mare dorinþã. Însã îndatã ce
vãzu sânul mângât, plânse ºi fugi. Dar nu
voea nici sã mãnânce, nici sã vie cu mine.
Mi se rupea inima când o auzeam
suspinând, în sfârºit, dupã o luptã de vreo
3 sferturi de orã, luã puþinã dulceaþã, bãu
jumãtate pahar de lapte ºi adormi în braþele
maicii ei. Astãzi a trecut toatã ziua la
muma mãsii. Îmi spun cã n-a plâns. Dar
am fost º-am vãzut-o ºi întristarea erea
pe chipul ei. Maicã-sa însã suferã fiziceºte
ºi moraliceºte. Nu ºtiu de ce, natura sau
Dumnezeu a voit ca toatã viaþa omului sã
fie o suferinþã.”
Analiza acestei dintâi „dureri a
omului” modificã „eclerajul” textului,
deschizând perspectiva scriitorului asupra
substanþei pe care existenþa o oferã
scrisului; acest moment, în care înþãrcatul
este identificat cu coborârea în mormânt
(urcarea scãrii de cãtre copilul cãruia i se
pregãteºte prima suferinþã atroce este
totuna, în surprinzãtor de profunda viziune
a scriitorului, cu coborârea trupului „cel
iubit” pe scarã, în mormânt3), marcheazã
convertirea limbajului „politic” în limbaj
literar, schimbarea „codurilor” ºi modelarea
autorului în dubla sa ipostazã: cititor ºi
scriitor
Ca majoritatea scriitorilor paºoptiºti,
C. A. Rosetti citeºte mult dar fãrã un program anume, studiile la Paris, unde
audiazã cursurile lui Jules Michelet ºi
Adam Mickiewicz la College de France,
completând formaþia intelectualului - care
îºi însuºise anterior greaca-veche ºi latina,
fãrã a dovedi o pasiune deosebitã pentru
învãþãturã (în anul când a urmat cursurile
liceului „Sf. Sava”, fusese interesat, mai
ales, de lecþiile de actorie ale lui C. Aristia),
- tinereþea scriitorului fiind - cum s-a vãzut”a „plãcerilor vieþii”. Lecturile pe care le
dezvãluia jurnalul sunt, totuºi, importante,
ele constituind necesarul catalizator al
structurãrii personalitãþii lui C. A. Rosetti:
iatã lista autorilor citiþi: Lamennais (Paroles d’un croyant ), Byron, La
Rochefoucault, André Chenier, Goethe
(Faust), J. J. Rousseau, Chateaubriand,
Jean Pierre de Béranger, Lamartine, Victor Hugo, Louis Belmontet, George Sand
(Lélia), Biblia, Shakespeare, Pierre Leroux,
Descartes, Edgar Quinet (Du Génie. des
religions), Hegel, Tacit, J. G. Herder.
Lecturi dintre cele mai diverse, aºadar, din
filosofi, istorici, poeþi, prozatori,
dramaturgi, moraliºti, neaprofundate însã,
paginile jurnalului consemnând aceste
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pompoase, de Al. Golescu, satirate etc.,
iar de d. Crezzulescu, zicând cã
dumnealui mã admirã dar nu poate jertfi
familia sa, nemaiputând intra în þarã etc.”;
omul politic suferã din pricina neînþelegerii
limbajului sãu, a distanþei enorme dintre
ceea ce spune ºi ceea ce este.
Efectele discursului þinut la una dintre
adunãrile emigranþilor români din Parisul
anului 1849 traduc aceastã „crizã” a
limbajului „ideologic” ale cãrui mãrci
specifice trec în cel de-al doilea limbaj al
textului, în cel al scriitorului: proza acestui
jurnal începe cu analiza suferinþei pe care
discursul revoluþionarului o descria doar:
„Ziua de eri a fost una din cele mai triste
ºi totdeodatã frumoase pentru mine.
Voirãm sã-nþãrcãm fetiþa, ºi dupã ce
maicã-sa se luptã câtva, hotãrî apoi sã
se supuie acestei legi barbare a naturei.
Eu însã vãzând cã mumele popolului
înþãrca copilul în braþele lor, puind pe sân
pelin sau aloes ºi astfel pruncul,
disgustându-se de sân, nu mai ofteazã
dupã dânsu ºi nu perde totdeodatã cu
sânul ºi braþele mamei, am stãruit a onþãrca în modul acesta. Copila erea în
grãdinã, când deterãm mumei aloes ca sã
puie pe sân. Ea a început a plânge, zicând
cã cum sã-nºele ea pe fiica ei. În adevãr,
privaþia de fericirea d-a avea copila la sânul
ei, pãrea îndoit mai amarã. Am ºovãit
foarte, cãci observaþia ei îmi pãru foarte
adevãratã, dar ce sã fac ? Neºtiind care
din douã sisteme este mai bun, am insistat
iarãºi pentru cel popular. Se pune în sfârºit
amãrãciunea pe sânul dulceþii ºi chemarãm
copila. Când se urcã pe scarã, tremuram
ºi simþii o parte din simþãmântul ce simþi
când auzi coborându-sã scara trupul cel
iubit. O! dar cine poate descri durerea
mumei. Mi se sfâºia inima de durere, ºi
totdeodatã simþeam un fel de fericire
vãzând acel sfânt amor. O! amor! amor!
Chiar pe minutele de durere tu ºti a presãra
fericire. Intrã, în sfârºit, copila plinã de
veselie ºi de nevinovãþie º-ntinse braþele
spre maicã-sa care în acel minut pregãtise
pentru dânsa durerea, întâia durere a
omului, întâia înþãrcare a fericirei. Cu
braþele dupã gâtul maicii ei, cu obrazul lipit
de obrazul ei ºi-ncinsã cu braþele mumei,
stãtu în nemiºcare câteva minute. Pare
cã ºtia, cã presimþea cã piste un minut
durerea va-ncepe ºi voea sã întârzie
minutul. ªi muma plângea, plângea cu
lacrãmile cele mai dureroase. În sfârºit
ceru sânul... îndatã ce-l vãzu mângit,
rãmase-ncremenitã - sãrmana copilã - ºi
se uita la sân ºi se uita iarãºi la maicã-sa.
Îl pipãea ºi nu cuteza sã puie gura. Mumãsa fãcea sunetul de disgust, dar în sfârºit,
cu fricã, apropie buzele... gustã... ºi se
retrase îndatã cu disgustul amãrãciunei.
Îi dãdei lapte, zachar ºi luã fugind din
braþele maicii-ei. Piste puþin iarãºi îi arãtã
sânul, însã acum nu-l mai gusta, ci se
uita cu acelaºi amor, cu aceeaºi mirare ºi
fugea din braþele mumei. Fugea de

contacte dupã tipicul „sãlii de lecturã”;
cãrþile citite deseori în comun, numite
arareori, nu sunt ºi analizate, literatura fiind
pentru Rosetti un stimulent mai mult de
ordin afectiv: autorii sunt citaþi în legãturã
cu un fapt trãit, pentru a marca o
semnificaþie în ordine moralã (La
Rochefoucault, Chenier, Hugo, Descartes,
Belmontet, Hegel), alteori cãrþile citite îi
smulg câte o exclamaþie trãdând
„complexele” scriitorului (de inferioritate:
„mai adineauri am cetit câteva rânduri din
Faust ºi am turbat”; ori de superioritate:
„Seara am citit iarã ºi la felinar, fiindcã am
dat peste Lélia. Ciudat, câte idei ale acestei
femei ce le-am zis sau în gând sau în
scris”) ºi pe cele ale patriotului român în
exil („Eri, citind pe Herder despre limbagiu,
am suferit tare; cãci el m-a confirmat ºi
mai tare în credinþa ce aveam, cã dacã
copiii mei vor învãþa limba francezã ca
limbã mumã, se vor gândi ca francezi iar
nu ca Rumânii. Dar ce pot face?”), de cele
mai multe ori însã lecturile fiind consemnate
doar ca un fapt divers al zilei ce-ºi face
loc în paginile jurnalului („Seara veni Andr.,
Boss. ºi aduserã ºi pe un turc, ºi fãcurãm
lecturã de les Paroles d’uh croyant” sau
„Acum mã duc sã mã pui în pat ºi sã
citesc Biblia pânã va veni somnul” ºi „Am
citit puþin din Shakespeare ºi m-am culcat
la 10. Astãzi am început a citi Génie des
réligions de Quinet, dar sosirea journalului
mã întrerupse”).
Modul în care sunt notate lecturile lasã
impresia unui contact intelectual superficial cu literatura ºi cu ceea ce se numeºte
„spiritul veacului”; în fapt, Rosetti este mai
puþin - decât lasã sã se vadã - robit
„plãcerilor vieþii”, mereu invocate ca
alternativã a studiului, scrisului ºi cititului,
raporturile cu opera câtorva scriitori de
primã importanþã în epocã dezvãluind
dimensiunile reale ale impactului cultural
cu Occidentul. Din aceastã perspectivã,
se poate spune cã modelarea scriitorului
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celebritãþi pariziene bucurându-se de
acelaºi tratament „Ticãlosul acela de
Philaret mi-a zis azi, în curs cã Byron
minte: «De mândrie, uneori, ascunde
defectele familiei». Sã tacã, se poate, dar
sã mintã, nu. Nu, niciodatã un om mândru,
mândru precum îl înþeleg eu, nu minte.
Minte un laº ºi un ticãlos, iar nu acela ceva
ca sufletul lui ºi trupul lui ºi patria lui ºi tot
ce este al lui ºi tot ce iubeºte el sã fie
dumnezei!...”. La nici douã luni dupã acest
incident jurnalul înregistreazã o „recidivã”,
profesorul Chasles (admirator al lui
Rousseau!) rãmânând þinta exclamaþiilor
dispreþuitoare ale studentului de treizeci
de ani care reþine impactul dintre „comunul”
oamenilor ºi destinul insului de geniu:
„Byron a fost ºarlatan, minte, nu iubea etc.
Astfel îl cunoºtea Chasles ºi astfel vorbea
de el în curs. În adevãr cã trebuie sã-l erte
cineva, cãci acele ce Byron simþea, nu
sunt nici de înþeles, nici de crezut pentru
comunul oamenilor. Ei nu pot înþelege cum
cã dacã am supãrat pe o femee ce m-a
iubit (nu zic pe mama, mã doare aºa încât
poci zice: «eu am vãrsat un sânge etc.».
Nu înþeleg ei, cã acela ce a pãtimit poate
naºte un Manfred. E ! De câte ori am scris
aºa în minte-mi, de câte ori durerile lui
Manfred se strecurã în inimã-mi! ªi ei,
sãrmanii, nu pot înþelege cã o durere micã
în inimile noastre, cu imaginaþia noastrã,
se face înzecit mai mare. Acum îmi
adusei aminte cã Byron o zice, dar unde
pot ei s-o înþeleagã, o voi dovedi-o eu!”.
Modelul eroului byronian este definitoriu
pentru personalitatea lui Rosetti, a
scriitorului care adoptã „poza” romanticã
a „disgustului”, ironiei ºi revoltei: „Acum
aº dori sã mã duc în Polonia sã mã bat.
Cel puþin sã trãiesc o zi!”, exclamã în spirit
byronian autorul jurnalului în aprilie 1848,
pentru ca, în februarie 1852, sã citeze un
vers emblematic care descoperã felul cum
înþelege Rosetti sensibilitatea ºi destinul
scriitorului epocii: „Durerea e ºtiinþã”!4
În anul primului contact cu atmosfera
culturalã parizianã (1844), C. A. Rosetti
era, la nici treizeci de ani, un scriitor care
se bucura de o destul de mare notorietate;
debutase la douãzeci de ani cu romanþa A
cui e vina?, îi apãruse volumul de versuri
Ceasuri de mulþumire (1843), tradusese
poemul lui Byron ºi „imita” din Lamartine,
Hugo ºi Beranger: alte evenimente,
survenite dupã aceastã datã (înfiinþarea
tipografiei, librãriei ºi sãlii de lecturã,
tãlmãcirea poeziilor sale în limbi de
circulaþie - francezã, germanã, rusã -,
„lansarea” unor satire politice de mare efect
în împrejurãrile anului 1848, apariþia unor
„prozeliþi” precum C. Caragiali sau Gh.
Sion, preluarea unor versuri de cãtre Anton
Pann în Spitalul amorului, traducerile
fãcute împreunã cu soþia sa de origine
englezã, Maria Grant etc.), au mãrit
popularitatea tânãrului scriitor care
rãspundea, prin producþiile sale lirice,
„comenzii” sociale a epocii. Al doilea con-
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lui Rosetti, figura marelui revoltat fiind unul
dintre modelele scriitorului român pe care
îl emoþioneazã demonismul, titanismul,
sacrificiul ºi valoarea esteticã a operei
poetului: Manfred este lectura revelatoare,
mereu invocatã la diferite vârste: „Astã
searã scriu pentru ca sã nu calc regula,
dar altminteri nu am a zice nimic decât cã
sunt desnãdãjduit de mintea mea. Dupe
prânz am fost la Andronescu, apoi m-am
întors, am luat lecþia de elenicã ºi apoi
a venit Bosianu, Andronescu ºi
aducându-mi cu birja de la Vinterhalder
pe Manfred , am citit. Am bãgat de
seamã cã citindu-l de multe ori,
Bosianul a cãscat. Ce fel e fãcut omul?
Acest Bosianu are o minte foarte
sãnãtoasã. Îl admir de progresele ce face
în studiile sale º-apoi moare de urât la
citirea lui Manfred, în vreme ce eu turbez
la fieºice vorbã. Or cã eu sunt nebun sau
cã el are minte ºi eu simþire. Dar iar ce fel
este oare acea simþire a mea când nu
gãsesc adesea cã nu am nicidecum, cãci
nu înþelege ce fel cã numai îl simt frumosul
º-apoi a-l face nu poci ?”. Citit în 1844,
poemul lui Byron prilejuieºte tânãrului de
douãzeci ºi opt de ani una dintre primele
manifestãri ale conºtiinþei scriitorului prin
distanþare faþã de prieteni, prin descoperirea
frumosului artistic care acþioneazã pentru
întâia oarã profund asupra „simþirii” ºi
capacitãþii de a produce literaturã („a face
frumosul”); aceastã lecturã reprezintã, fãrã
îndoialã, revelaþia scriitorului care traduce,
de altfel, în acelaºi an ºi pentru prima datã,
la noi, poemul lui Byron: prima formã a
creaþiei este traducerea. Admiraþia pentru
poetul englez este constantã, o notã din
jurnal, datatã „15/27 ianuarie 1846”,
arãtând aceeaºi intransigenþã ºi faþã de
criticul Victor-Euphémion-Philaréte
Chasles, profesor la Collége de France;
fascinaþia pe care o exercitã asupra lui
Rosetti personalitatea poetului interzice
orice minimalizare, plictisul unui anonim
prieten bucureºtean ºi afirmaþia unei
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s-a produs prin lectura cãrþilor esenþiale
ale lui Jean-Jacques Rousseau, Lamartine
ºi Byron; cele trei nume apar foarte
frecvent în Jurnalul meu, referinþele
dezvãluind studiul sistematic ºi fãcând
evidentã „filiera” unor concepþii ale
revoluþionarului ºi scriitorului. Din
Rousseau citeºte cu interes marea trilogie
(La Nouvelle Héloise, Le Contrat social ºi
L’Emile ), opera scriitorului francez
influenþând în chip decisiv opiniile lui C.
A. Rosetti despre organizarea societãþii pe
temeiul unui „contract social” care sã
garanteze drepturile, libertatea ºi
suveranitatea poporului; ideile lui J.J.
Rousseau privind dreptul poporului la
revoluþie sunt foarte apropiate militantului
paºoptist care îºi va însuºi, de altfel, ºi
pãrerile referitoare la rolul educaþiei: „omul
ar putea fi bun dacã educaþia ar fi perfectã”,
noteazã autorul jurnalului în spiritul celor
scrise de Rousseau în L’Emile. Tot astfel,
decisive se dovedesc ºi lecturile din
Lamartine, poetul considerat de scriitorii
paºoptiºti români ca un simbol al revoluþiei
ºi idealurilor acesteia; autorul Meditaþiilor
poetice este trecut de Rosetti printre puþinii
francezi „cu inimã” (alãturi de Michelet,
Béranger, Chateaubriand ºi Rousseau),
lectura uneia dintre operele acestuia,
Histoire de la Révolution de 1848
provocând ivirea unor proiecte similare
(„Acum mã simt capabil sã scriu o Istorie”,
declarã autorul jurnalului). Contactele cu
opera lui Rousseau ºi Lamartine sunt
stabilite, mai cu seamã, de revoluþionarul
paºoptist, concepþiile sale politice ºi
sociale fiind influenþate nu de textele
literare, ci de cele istorice ºi teoretice ale
autorilor francezi: gândirea lui Rousseau
ºi implicarea în Revoluþie a sensibilului
poet reprezintã exemplele de urmat.
Hotãrâtoare pentru modelarea
scriitorului sunt însã opera lui Byron ºi
atmosfera boemei literare pariziene de la
mijlocul secolului trecut. Manfred al lui
Byron - constituie lectura fundamentalã a
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Puþine elemente din „recuzita”
poetului se transmit în paginile de jurnal,
care se structureazã pe alte nivele ale
limbajului „inima vestejitã” a poetului
anacreontic ce-ºi dedicã versurile „la sexul
frumos” este acum fascinatã de himere
ºi, mai ales, este torturatã de spaima de
moarte: „M-am culcat asearã la 2 dupã
miezul nopþii. Am vorbit cu Andronescu.
Fãcurãm palate în Ispania cum o sã fim
în Paris dacã vom merge cu Elena. Cum
o sã fac eu un curs la care o sã asiste ºi
ei ºi o sã fie mândri. Cum o sã fim de
fericiþi când ne vom aduna odatã toþi
învãþaþi în mai multe ºtiinþe ºi arte... ar
râde cineva, le-ar numi vise, chimere etc.
Însã eu care le simt aºa de mult, sufletu
meu care le cere negreºit cã el ºtie cã se
pot aceste toate, ºi dacã nu se vor realiza,
vina va fi sau a lipsii de perseverenþã, sau
a morþii. Stãpâne! astã moarte de ce neai dat-o?”. De la aceste notaþii din 1844
ale tânãrului care tocmai debutase editorial, sensibilitatea lui C. A. Rosetti se
restructureazã în chip evident prin
amintitul contact cu mediul cultural
occidental ºi prin experienþa de profunzime
a creaþiei byroniene; interogaþia atât de
naivã în fond a poetului se transformã în
presentiment al morþii, în anxietate,
prefaþând expresia eminescianã a
sentimentului haosului ºi nefiinþei;
prozatorul, care asocia într-o imagine de
o frapantã adâncime evenimentul primei
copilãrii cu momentul trecerii - acea „scarã”
fatalã cu care începe ºi sfârºeºte destinul
omului -, îºi dezvãluie în jurnal figura
înconjuratã de spaime nelãmurite ºi de
conºtiinþa unei tragice predestinãri: „Dureri,
neodichne moarte, iatã fiii îmbrãþiºãrilor
mele”, exclamã scriitorul a cãrui texturã
interioarã se remodeleazã dupã
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tact cu Parisul, prelungit pe distanþa a nouã
ani (1848-1857), modificã substanþial
datele conºtiinþei scriitorului, jurnalul
constituind textul „de contrapunct” al
destinului sãu literar. Tonalitatea din
poeziile epicureicului face loc tonului grav,
adesea disperat, al poetului care ia contact cu realitãþile culturii occidentale;
„ºocul” acesteia, adãugat desigur celorlalte
circumstanþe cunoscute, a fost una dintre
cauzele pentru care Rosetti pãrãseºte
preocupãrile strict literare; practic, dupã
aceastã datã, singurul text literar rãmâne
Jurnalul meu. Deºi paginile acestuia
consemneazã, destul de rar „instantanee”
ale vieþii culturale pariziene, impactul ei
asupra scriitorului român în exil pare sã fi
fost decisiv; la Paris, în 1844, apoi dupã
1848, Rosetti trebuie sã fi avut revelaþia
de a fi „contemporan” cu o literaturã care
nu semãna deloc cu aceea ce se scria la
porþile Orientului: Chateaubriand,
Théophile Gautier, fraþii Goncourt, Hugo,
Lamartine, Leconte de Lisle, Prosper
Mérimée, Alfred de Musset, Nerval, SainteBeave, George Sand, Alfred de Vigny
devin „contemporanii’’ lui Rosetti. Boema
literarã ºi artisticã a epocii, atmosfera
saloanelor ºi cenaclurilor, împrejurãrile
exilului ºi activitatea în cadrul lojei
masonice, prietenia cu Jules Michelet,
contactele necesare emigranþilor cu
ideologi ai socialismului utopic (Louis
Blanc, Proudhon) ºi lovitura de stat din
decembrie 1851, apoi procesele celebre
intentate lui Baudelaire ºi Flaubert în chiar
anul în care Rosetti se va întoarce în þarã
(sentinþele s-au dat la 7 februarie 1857, în
„cazul” Madame Bovary ºi, respectiv, 20
august, acelaºi an, pentru Les Fleurs du
Mal) constituie noul mediu intelectual ºi
politic care va fi modelat în chip definitiv
conºtiinþa artisticã a scriitorului român;
jurnalul este „martorul” acestei modificãri
radicale a modului de a percepe
semnificaþia literaturii în ordine existenþialã
dar ºi esteticã, jalonând distanþa enormã
dintre viaþa intelectualã parizianã ºi aceea
bucureºteanã: „De ce oare cât fui în
Bucureºti nu mai scrisei nimic în jurnalul
meu? Materii mii. Nu ºtiu. Este ciudat cã
nu poci încã vedea un franþuz ºi o franþuzã
cu inimã. Afarã de Michelet nu am mai
vãzut. Din autori: Béranger, Chateaubriand,
Rousseau ºi iatã tot ce ºtiu ºi câteva ale
lui De Lamartine. Deºi încã nici cunosc
îndestul nici pe morþi, nici pe vii, dar pe
cât ºtiu, zic cã franþezu pe uliþi numai
trãieºte, cã-n Franþa viaþa intelectualã,
duhul ºi simþirea cea mai mare prin.
eczalaþie însã, iar viaþa inimii, nu”: viaþa
intelectualã parizianã ºi „viaþa inimii” din
poezia anacreonticã ce se scria la
Bucureºti - acestea sunt reperele între care
evolueazã destinul literar al lui Rosetti:
Ceasurile de mulþumire ºi Jurnalul meu
reprezintã expresiile specifice ale
acestora.

„paradigma” veacului. Probabil cã nici unul
dintre cititorii Ceasurilor de mulþumire nu
ar fi putut intui schimbarea atât de radicalã
a registrului afectiv ºi a modalitãþilor de
exprimare ale acestuia; poetul epicureic
este poate cel dintâi scriitor român care
dã o definiþie, în 1845, a „bolii” secolului,
asumându-ºi nu doar ca pe o „pozã” acest
disgust necunoscut”, maladia romanticilor:
„Simþ un disgust aºa de mare de viaþã încât
dacã acum aºi vedea moartea aºi primi-o
cu bucurie, însã un fel de disgust
necunoscut mi-e încã. Nu este furie de
acelea sau obosire de dureri ce te face sã
doreºti moartea drept scãpare, nu, astã
dorire a mea astãzi este aºa cum un om
închis fiind ºi nemaiavând ce mai citi, nici
ce mai scri, s-ar apuca sã schimbe din
locu ei mobilã, o masã, un pat, nu cã doarã
crede el cã va fi mai bine decât ca sã
schimbe monotonia, ca sã vazã ce va mai
fi ºi cu acea schimbare. Îmi aduc aminte
cã am auzit adesea pe mama zicând în
momente ce nu erea în durere, «de-aºi
muri» - acum înþeleg. Acum înþeleg. I se
urâse cu acea monotonie. Când durerile
se variazã, tot este un fel de plãcere, dar
când este tot acea loviturã, tot în acelaºi
loc, d-ar fi mai uºoarã este mai rea decât
cele tari ºi variate. Acelea te enervã,
acestea te disgustã”.
Fãrã a fi spleen-ul contemporanului
sãu, „disgustul” lui Rosetti este, ºi el, un
„monstru delicat”; acesta nu este un sentiment anume, nu poate fi numit printr-o
unicã .formulã”, la alcãtuirea sa participând
o sumã întreagã de trãiri ale cãror
semnificaþii devin la un moment dat
convergente, se adunã într-una singurã:
„dureri vagi”, conºtiinþa imperfecþiunii,
ameninþarea morþii, obsesia acesteia,
gândul sinuciderii, suferinþa dominatoare
fie prin varietate, fie prin monotonie
(„monotonia-monotonii monotoniilor!”,
aceasta este unica notaþie a zilei: de 21
ianuarie 1846), „minutele de delir” („Pe mine
numai un ce pe pãmânt mã poate mulþumi,
delirul”, declarã autorul jurnalului),
sentimentul scurgerii timpului, voluptatea
„pãtimirii” ºi singurãtãþii („simþ un fel de
plãcere a pãtimi trupeºte, a fi în dureri, a fi
în lipsã ºi singur”), pendularea între elanul
vital, anxietatea ºi „secul acela ce simþ,,
acea apatie, acea tâmpire în care mã aflu”
- iatã elementele care constituie „disgustul”
protagonistului din Jurnalul meu, suferinþa
sa „mult mai dureroasã decât durerea”.
Dominantã în acest aliaj este obsesia
morþii, fiecare incident, oricât de
insignifiant reiterând prevestirile funeste;
tânãrul de treizeci de ani „s-a obicinuit cu
moartea”, se teme „cã în anul acesta voi
muri”, obsedat de fatalitatea vecinãtãþii
acelui lucru „împotriva cãruia nu poci
nimic”. Mai târziu, revoluþionarul exilat va
acuza acelaºi „disgust” care îi opreºte toate
proiectele în faza intenþiilor ºi a retoricii
unor discursuri pe care asistenþa le calificã
drept „poezie”, „fraze pompoase” sau
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„satirate”; excedat de a descoperi în
preajmã doar simboluri ale morþii ori ale
suferinþelor ce o prevestesc, autorul
jurnalului observã cã lumea, „les
convenances, les devoirs spun cã omul
este blestemat pe pãmânt”, esenþa
alcãtuirii sale fiind imperfecþiunea: cine
sunt însã „oamenii blestemaþi” ºi care sunt
acele „convenienþe”? Aceste fapte þin de
experienþa mediului parizian, de contactul
cu poeþii „blestemaþi”, mai exact, cu
atmosfera prezenþei lor, cum aceleiaºi
etape decisive pentru formaþia scriitorului
aparþine ºi distincþia netã dintre tristeþe ºi
plictisealã: „este în mine un mic deºãrþ noteazã Rosetti în 1852 - care seamãnã
mai mult avec l’ennui decât cu întristarea”.
Sigur cã existã în paginile din Jurnalul
meu romantica retoricã a disimulãrii
specificã, de altfel, majoritãþii poeþilor
generaþiei sale; „teatralitatea” este o
invariantã a operei paºoptiºtilor ºi, în
genere, a autorilor de literaturã ºi scriitorilor
din secolul XIX. Nu este vorba însã aici
doar despre un comportament (sau limbaj)
„studiat”, în sensul confecþionãrii „pozei”
romantice: afectarea „disgustului” nu este
o simplã alternativã a mesianismului
revoluþionarului ori a elanurilor vitale
caracteristice epicureicului: drama lui C.
A. Rosetti pe care o dezvãluie acest jurnal,
este, în fond, drama scriitorului care, în
contact cu literatura occidentalã, are
revelaþia imperfecþiunii scrisului sãu, a
distanþei enorme dintre adevãrata creaþie,
expresie a vieþii intelectuale ºi mica
producþie artisticã, rod al vieþii inimii.
„Disgustul” lui Rosetti nu este, cum s-ar
putea crede, doar expresia imediatã,
conjecturalã, a eºecului revoluþionarului ºi
a exilului; sentimentul acesta complex,
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a avea alte lampe fabricate de omul
mecanic? ªi când este frig ºi nor, mi-a
dat focul în preajma cãruea stând ocolit
de fraþi, de mumã, de amici, de amantã,
sã gust plãcerea cãldurii, frumuseþea
flãcãrii lui, sã studii ºi sã ador puterea ºi
bunãtatea creatorului, dar soþietatea ºi
creºterea m-au fãcut sã fiu silit sã am
luminãri în odae, oamenii sã nu va sã stea
la vatrã cu mine, ei sã meargã în localuri,
în soarele. Sã stau, am zis, cu prietenii?
Unde sunt? Pentru cã ºi aceia ce mai sunt
aci, sunt siliþi sã fugã, nu mai ºtiu în care
colþ al pãmântului ca sã caute un mijloc
de eczistenþã prin cultura duhului; alþii sã
meargã sã cultiveze pe unul ºi pe altul
pentru ca sã poatã trãi, ca sã poatã fi în
soþietate, sã aibã o poziþie în lume; ba încã
ºi chiar hrana din toate zilele, de multe
ori, ca sã þi-o dobândeºti, eºti silit sã
dãnþuieºti un vals, sã ºti sã joci pharaon
sau whist, sã ºti sã minþi, sã lingi ºi alte
mii asemenea atrocitãþi.”
Observaþiile lui Rosetti privesc modul
stabilirii acestei distanþe între creator ºi
societate, statutul celor care existã prin
„cultura duhului” ºi care formeazã
fracþiunea intelectualilor din cadrul clasei
dominante6: artistul nu se deosebeºte de
ceilalþi prin condiþie socialã (scriitorii
paºoptiºti - „prietenii” - sunt boieri sau fii
de boieri, în majoritatea lor, Rosetti însuºi
fiind fiul spãtarului Alexandru Rosetti), ci
prin natura activitãþii sale: el se
„înstrãineazã” de mediul de origine, este
silit sã cultive, sã distreze, sã dãnþuiascã
ºi sã joace cãrþi cu membrii colectivitãþii
de unde provine, distanþându-se însã
definitiv de aceºtia prin asumarea
„secretului” creaþiei, al suferinþei. Cele
douã lumi - „în ceruri” ºi „pe pãmânt” - ºi
cele douã vieþi - „de om” ºi „de înger” relevã structura „dualã” a intelectualului,
dubla sa existenþã, socialã ºi artisticã; „societatea”, prin care Rosetti înþelege
„clasa dominantã” în întregul ei, admite pe
artist conform normelor pe care ea însãºi
le-a impus prezenþei ºi manifestãrii
acestuia: sã cultive ºi sã distreze .
„Comunul” oamenilor nu are acces la
„misterul” creaþiei, în lumile pe care ei le
cred fantastice, dar care, pentru artist, sunt
singurele adevãrate: deriziunea prezenþei
în societate a intelectualului este
compensatã prin sentimentul deþinerii unui
„secret” la care ceilalþi nu au acces. Analiza
lui Rosetti vizeazã însã planul de adâncime
al disocierilor; între intelectuali, el face
parte din elitã: „Astã searã furã Goleºtii,
Caracas, Mavrodin, Rucãreanu. Se-duserã
acum. ªi pentru cã nu este dat mie sã
sfârºesc ziua fãrã dureri, intrai în salon,
vãzui focul, singurãtatea, tãcerea,
ceasornicul, mama, patul meu, pomul
îmbobocind lângã dânsul. Toate acestea
îmi fãcurã o durere vagã. Aº fi în stare
acum sã fac o poezie, atât de mult sufãr.
Cãci la mine geniul este în inimã, iar nu în
cap. «Mourir et pourtant il y avait quelque
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ipostazã particularã a „bolii secolului”, îºi
are originea în ceea ce aº numi conºtiinþa
imposibilului , adicã revelaþia vieþii
miraculoase a scriitorului, a creatorului
adevãrat ºi sentimentul limpede al
inaccesibilitãþii la condiþia acestuia.
Rosetti este un scriitor care s-a luat în
serios ºi care avea, încã din anii
succesului bucureºtean, un complex de
superioritate faþã de prietenii prea puþin
sensibili la profunzimea artei autentice,
descoperitã în Manfred al lui Byron; acest
complex este anulat de experienþa
parizianã, se transformã în opusul lui,
jurnalul lui Rosetti, în fond, toatã literatura
sa de dupã aceastã datã, ivindu-se din
fascinaþia teribilã pe care o exercitã actul
scriptural ºi dramatica (deci, autentica)
sfâºiere în faþa paginii a creatorului
adevãrat; protagonistul textului le evocã
nu doar cu nostalgie, ci plângând, extrem
de numeroase fiind notaþiile în care apar
lacrimile acestui „disgust” de a rãmâne
pentru totdeauna în zona virtualitãþilor, a
posibilitãþilor - niciodatã împlinite, a
atracþiei primejdioase pe care o dezvãluie
creaþia ºi destinul poeþilor „blestemaþi”.
Jurnalul meu este cel dintâi text din
literatura noastrã în care un scriitor afirmã
atât de net „reprezentarea charismaticã a
muncii artistice”, cum o numeºte
sociologul francez Pierre Bourdieu5:
notaþiile lui Rosetti referitoare la scriitorul
„de geniu” (identificat cel mai adesea, cu
Byron) sunt o continuã relevare unui interlocutor (acel „tu”, martor mereu invocat sau
propriul „eu social”) a misterului ºi
profunzimii inaccesibile a creaþiei. Prima
formã de manifestare a acestei
reprezentãri specifice este suferinþa sau,
mai exact, modul de a suferi care
distanþeazã, fãcându-l „neînþeles” ori
„nebun”, pe poet faã de ceilalþi; tânãrul
scriitor are încã din 1844 perspectiva clarã
a distanþei care separã „comunul”
oamenilor de condiþia creatorului: „ªezând
am zis cã nimic nu este mai fericit decât
poetu. Se pune la masã, ia condeiul, ºi
mâna lui pe hârtie, trupul pe pãmânt iar
sufletul lui în ceruri, în acele lumi ce
oamenii le zic fantastice, iar eu le cred cã
sunt în adevãr, trãieºte de odatã ºi viaþa
de om ºi cea de înger, cu deosebire încã
cã în cea de pe pãmânt nu simte decât
fericirea, decât bunul ei; cã el trãieºte în
acele momente întrebuinþând viaþa astfel
pe cum e dator a o face: muncind, folosind
ºi totodatã încântând lumea. Insã, pe de
altã parte, nimic nu este mai nenorocit de
cât poetu, cãci el simpte mult, ºi a fi om
este ºi a simþi, este a fi roata torturei,
pentru cã deºi omul are multe bunuri, însã
legile sociale i le-a rãpit toate. Ce-mi
foloseºte mie dacã natura mi-a dat iubire
ºi dacã educaþia, pildele etc., n-au fãcut
a nu putea a nu mã mai încrede sã-mi
dau inima? Ce-mi foloseºte mie cã natura
mi-a dat luna ºi stelele, lampe atât de
frumoase, dacã societatea mã îndatoreazã
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Evenimentele vieþii culturale pariziene sunt
decisive în aceastã perspectivã;
vizionarea unui spectacol, de pildã, este
cel dintâi moment când viaþa intelectualã
pare a birui viaþa inimii: „Am fost la teatru
astã searã. De câte ori m-am dus la teatru
totdeauna am suferit. Mai multe furã
pricinile. Astã searã pentru întâiaºi datã
am suferit foarte puþin. Nu am avut din
vechile suferinþe obicinuite a le avea la
teatru decât una numai. De ce nu sunt
actor! Sã mã fac actor. Însã celelalte nu
furã, ba încã fu ºi oarecare bucurie cãci
îmi pãru cã am înaintat oarecum în gândire.
Vãzui defecte în bucata care altãdatã nu
le puteam vedea.” Apariþia spiritului critic
este o consecinþã a presiunii pe care o
exercitã mediul literar parizian; îi urmeazã
distincþii între filosofie ºi religie, manifestãri
frecvente ale conºtiinþei scriitorului care
„pune în lucrare” propoziþia lui Socrate, sub
semnul cãreia se constituie modernitatea,
cãutarea efectelor artistice ale textului,
formularea unui program de lucru („am citit/
am tradus, am fost la curs, iatã tot”) în
care se cuprind ºi „exerciþii de imaginaþie”,
îndrumã pe cei ce încearcã sã scrie,
„criticându-le” producþiile, organizeazã „seri
cititoare”, descoperã resorturile gândirii
(„singurãtatea mã face sã sufer, ºi
suferinþa-mi deºteaptã mintea”), iubeºte
„cu fetiºism”, se uimeºte de contrastul
violent dintre imagine ºi realitate, intuind
faptul cã adevãrata creaþie înseamnã
calea spre ideal, iar nu atingerea acestuia,
se gândeºte acum la o „revoluþie moralã”
fãrã a înceta sã fie un „propagandist
revoluþionar”, definind omul ca pe „un
amestec de sublim ºi de trivial, de virtute
ºi slãbiciuni”. Personalitatea lui Rosetti se
dezvãluie mereu sub semnul dramaticei
opoziþii dintre setea de a crea ºi prãbuºirile
din notaþii precum aceasta: „Sunt trist, sec,
deºert în mine”; contactul cu Occidentul
accentueazã aceste sfâºieri lãuntrice,
trãdând disperarea de a nu ajunge la Operã,
dar, în acelaºi timp, limpezeºte relaþiile lui
Rosetti cu „prietenii” din fracþiunea
intelectualilor: „Am fost astãzi într-o casã
unde erau 8 Rumâni din care erea unii ce
sunt crema naþii, poeþi, istorici, autori,
boieri ºi feciori de boieri. Am ºezut un ceas
ºi în tot cursul acesta de vreme, nu am
vãzut ce deosebire putea sã fie dacã
eream într-o cârciumã. Aveam cu mine ºi
pe Cornescu. Îl depravi, ar putea sã-mi
zicã cineva, iar eu cred dimpotrivã. Atât
de sali erau încât adunarea lor socot cã
este un mijloc foarte sigur ca sã
dezgustezi pe un om de viþiu”: Rosetti
distinge categoriile de intelectuali, poetul
de autor, luând distanþa necesarã faþã de
acest mediu de care se „înstrãineazã”, se
obiectiveazã pentru a-l domina.
Între faptele pe care i le relevã
experienþa parizianã, de o importanþã
deosebitã este conºtientizarea raportului
dintre culturã ºi civilizaþie, dintre Orient ºi
Occident: „Iatã 8 zile de când sunt pe vas.
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chose là» a zis Chenier.” Poetul se
distanþeazã de ceilalþi intelectuali, de
„prieteni”, distincþia dintre viaþa intelectului
ºi viaþa inimii fiind - cum s-a vãzut - una
dintre preocupãrile constante ale autorului
jurnalului; iar elementul care face evidentã
aceasta distanþã este conºtiinþa propriei
valori, a singularitãþii - destinul omului de
geniu: „S-a isprãvit. Acum nu o mai
tãgãduiesc. Dupã multe cercetãri, m-am
asigurat în sfârºit cã sunt ºi încã sunt un
mare poet. Poate cã nu o va zice nimini,
poate cã nu voi fi în stare niciodatã sã
scriu nimic sau nimic mare (mã îndoiesc
foarte însã), însã aceasta nu va opri de a
mã ºti eu cã sunt. Asta nu este un egoizm,
cãci eu nu vãz în ce mã poate flata
aceastã, cãci nu este nicidecum un merit
al meu, fiindcã nu m-am fãcut eu. Nu
înþeleg în adevãr, cum se mândresc acei
ce sunt nobili din naºtere, acei ce sunt
poeþi, frumoºi ºi alte asemenea calitãþi ce
nu sunt ale lor, ci ale pãrinþilor lor, sau ale
naturei. Aºa dar eu nu simþ decât bucuria,
mulþumirea ce simte un proprietar în a
cãruea moºie pãmântul e roditor. Cu toate
acestea, pânã acum nu simt decât dureri
mari ce secer din astã rodire. Dar înþeleg
acum dece oamenii mã iau de nebun.
Fireºte, cãci acea ce simþ eu este nebunia
pentru cei ce nu pot simþi aºa. În ochii lor
este nebunie a pãtimi foarte, a mã vedea
pe mine ca o fiarã fiindcã am lãsat pe
mama a pãtimi ºi am venit în Paris. Câte
de acestea!”: fapt semnificativ în ordinea
celor arãtate mai înainte, aceastã afirmare
orgolioasã a distanþei faþã de „societate”
dar ºi faþã de „prieteni” aparþine primului
contact cu mediul cultural parizian.
Jurnalul meu contureazã profilul
unuia din primii scriitori din literatura
noastrã; „reprezentarea charismaticã” a
muncii artistice” este un fapt esenþial care
þine de conºtiinþa artisticã ºi de viziunea
creatorului asupra raporturilor sale cu
lumea - „societate” ºi „prieteni” - ºi cu sine
însuºi: pagina de jurnal din 22/3 ianuarie
1846 constituie semnul incontestabil al
declanºãrii mecanismului ce-l va conduce
pe protagonistul textului spre acea zonã
care desparte irevocabil intelectualul de
societate ºi poetul de tot ceea ce îl
înconjoarã, inclusiv de propria sa creaþie;
Rosetti are orgoliul unui mare poet, dar ºi
forþa acestuia de a-ºi anula opera, de a nu
trece Ceasurile de mulþumire printre
reuºite, de a nu aminti niciodatã titlul
volumului sãu din 1843 în acest jurnal, de
a-l uita în perspectiva viitorului când nu
va scrie nimic sau, poate, „nu va fi în stare
sã scrie nimic mare”. Cu toate acestea,
Rosetti nu a încetat nici un moment sã se
autoeduce în spiritul celor spuse în
ianuarie 1846; lungul episod parizian al
existenþei sale este dominat de
misterioasa dorinþã de a crea, de a fi „un
scriitor bun ºi un profesor”: el îºi cultivã
spiritul critic în care vede condiþia esenþialã
a realizãrii visului de a deveni scriitor.

Câtã lume intrã ºi câtã eºi. Acum chiar
sunt peste 20 în salonul acesta ºi toþi
omoarã vremea sau joacã cãrþi, sau dorm,
sau mãnâncã, sau bârfesc. Cum se
cunoaºte cã sunt pin locuri unde este
robie. Dacã aº fi în Franþa sau în Inglitera,
aºi fi vãzut mulþi citind, scriind ceva, La
Elena.” Noul Rosetti are intuiþia acestui
raport dintre culturã (scris ºi citit) ºi nivelul
de dezvoltare a civilizaþiei, dintre Orientul
spre care se îndreaptã „pe vas” în
noiembrie 1846 ºi Occidentul unde va
reveni, peste numai doi ani, pentru mai
mult timp. Expresia directã a acestei
distanþe care pune în valoare amintita
„reprezentare charismaticã asupra muncii
artistice” este transcrierea atunci, în acel
moment al distincþiei, a unui text literar
compus anterior (poemul La Elena); între
cei care „omoarã vremea” ºi cel care scrie
se stabilesc distanþele ce separã
societatea, intelectualii („prietenii”) ºi
poetul („omul de geniu”). Aceastã
observaþie de profunzime ºi aceastã
atitudine a scriitorului modelat de impactul
cu cultura Occidentului vor oferi premisele
activitãþii gazetarului ºi omului politic,
închizând cercul existenþei lui C. A.
Rosetti al cãrui destin se confundã cu
procesul fãuririi României moderne:
Jurnalul meu, primul text de acest fel din
literatura noastrã, dezvãluie profilul
scriitorului în orizontul acþiunii personalitãþii
politicianului ºi ziaristului de la Românul.
C. A. Rosetti este cel dintâi scriitor care,
asumându-ºi condiþia „omului blestemat”,
refuzã o carierã literarã, ce trebuie sã-i fi
pãrut derizorie prin raportare la marea
literaturã apuseanã a epocii, pentru a se
consacra idealurilor omului politic.
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Iacob Negruzzi
Redactat între anii 1861-1864 în limba
germanã, tradus ºi fãcut cunoscut
publicului larg dupã o sutã douãzeci de
ani, jurnalul lui Iacob Negruzzi7 dezvãluie
câteva elemente structurale ce permit
aproximarea profilului personalitãþii în
perioada junimistã; sunt numeroase puncte
de contact între textul lui Iacob Negruzzi
ºi cel al lui C. A. Rosetti, dar „invariantele”
modelãrii scriitorului ºi a „omului social”
din a doua jumãtate a secolului XIX se
contureazã prin simpla alãturare a
jurnalului viitorului redactor al Convorbirilor
literare cu cel al mentorului „Junimii”.
Temele ºi funcþiile jurnalului sunt
asemãnãtoare, pânã la un punct anume,
celor din Jurnalul meu al lui C. A. Rosetti;
regãsim aceeaºi intenþie de a consemna
faptele cotidiene cu speranþa ascunsã a
descoperirii sensului unei vieþi supuse
„plãcerilor” ºi tuturor slãbiciunilor: jocurile
de noroc care sunt „întâmplãrile cele mai
importante din viaþa mea acum” constituie
obiectivul mereu vizat în „cãinþele” din
notele jurnalului („E din nou 3 dimineaþa.
Declar sus ºi tare cã sunt un om lipsit de
cuvânt. Ce folos de angajament. N-am
rãbdat ºi am fost totuºi la «Braun». Bosco
era la teatru, iar eu mi-am încercat norocul.
ªi ce dacã am câºtigat niºte prãpãdiþi de
taleri! Mi-am achitat doar niºte datorii mai

vechi. E cazul sã-mi emit eu însumi un
testimonium pauperitatis, pentru cã n-am
nici o putere ºi nici un elan. Sã reafirm cã
nu e de ajuns sã te cãieºti. Mai bine era
sã mã fi îndreptat! E bine mãcar cã mi-e
ruºine de mine! Nu mai vreau nici un
angajament. Tot nu ajutã la nimic. Sper
sã mã port astfel, încât sã nu mai fie
nevoie de angajamente. Dea Domnul sã
fiu tare pe poziþie”), dar ºi libaþiile prelungite,
sãrbãtorile când „dedându-te plãcerilor, uiþi
ceea ce sãrbãtoreºti”, trândãvia ºi mirajul
luxului, calmului ºi voluptãþii. Tânãrul de
19 ani, aflat la studii în capitala Prusiei,
simte la fel, gãseºte aceleaºi „obstacole”
ale vârstei ºi, în consecinþã, motiveazã
în termenii cunoscuþi de la C. A. Rosetti redactarea jurnalului sãu. Acesta are, în
primul rând, rolul de a ordona ºi a orienta
existenþa tânãrului tentat de „plãceri”, de
trãirea (prea) exuberantã a vârstei; autorul
îºi promite proiecte clare, încercând sã-ºi
cultive spiritul tenace ºi, ceea ce e foarte
important, sã persuadeze pe destinatarul
potenþial al jurnalului: „Vreau sã învãþ de
toate ºi dintr-odatã ºi nu-mi ajunge timpul.
Dar sã am rãbdare. Dacã-mi împart bine
timpul, pot recupera multe, cu hãrnicie ºi
bunãvoinþã. Sã sperãm cã în cele din urmã
voi avea o bazã ºtiinþificã sigurã, pentru
ca, sprijinindu-mã pe ea, sã-mi pot con-
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tinua formarea mea prin autoeducare. În
studiul istoriei, mi-am notat câteva teme
despre care voi scrie atunci când voi face
oarecare progrese. Desigur, primele lucrãri
vor fi foarte slabe, dar treptat se vor
îmbogãþi, în urma deciziei mele de a
deveni conferenþiar pentru istorie ºi
filozofie la Iaºi, am stabilit urmãtorul program de studiu: 1. Istoria universalã a lui
Weber; 2. Sã mã apuc de Filozofia istoriei
a lui Hegel; 3. Sã studiez Istoria lumii de
Schlosser; 4. Sã asist la cursurile de istorie
ºi filozofie a istoriei þinute de profesorul
Droysen ºi cu Michelet; 5. Sã folosesc
diverse alte lucrãri. Temele pe care mi leam propus ºi pe care le voi dezvolta în
româneºte sunt: 1. Despre viaþa, moravurile,
deprinderile ºi caracterul popoarelor antice
din Orient. 2. Despre poezia veche: a. poezia
orientalilor; b. poezia grecilor ºi romanilor
(în comparaþie cu poezia nouã). Realizarea
acestor scrieri e foarte îndepãrtatã în timp.
Nu existã însã nicio îndoialã cã le voi
întocmi, dacã nu se va întâmpla cumva
sã iau alte hotãrâri. Oricum, abordarea,
intenþia ºi realizarea lor sunt atât de
folositoare pentru mine însumi, încât ar fi
pãcat sã nu le transpun în practicã. Desigur
cã pentru realizarea lor va fi nevoie de
multã trudã, dar roadele vor fi de aur. 12 ºi
jumãtate. Am mai fumat o þigarã ºi hai, în
pat. Trebuie sa mã scol ceva mai devreme,
mâine e un spectacol cu Trovattore ºi am
hotãrât sã-l vãd. Savurez de pe acum
plãcerea acestui spectacol.”
Aceastã paginã compactã, datatã „12
decembrie 1861”, reprezintã contrapunctul
existenþei studentului pe care însãºi
redactarea proiectelor ºi a programului de
studiu foarte riguros pare a-i fi dat ºi
certitudinea împlinirii lor; urmeazã, desigur,
„plãcerea” unui spectacol. Între aceste
repere penduleazã notaþiile jurnalului:
orgoliul de a se ºti posesorul unor „aptitudini
înnãscute” ºi nerãbdarea de a-ºi gãsi
prietenii pentru un nou spectacol ce se
terminã invariabil în clinchet de pahare sau
la masa de joc, educarea (prin jurnal) a
tãriei de caracter ºi momentul imediat
urmãtor al pierderii aparentei certitudini
obþinute cu atâta trudã impun prezenþa unui
destinatar al acestor notaþii; jurnalul este
citit de prieteni („Nu mi-a fãcut nici o
plãcere cã rândurile jurnalului meu de ieri
au ajuns în mâinile lui Bosco”, noteazã
„supãrat” autorul), dar cititorul potenþial
este, probabil, tatãl: o primã strategie a
jurnalului se constituie în orizontul acestei
„prezenþe” a destinatarului virtual. Ce
trebuie sã afle acesta? În primul rând,
decizia de a deveni „conferenþiar pentru
istorie ºi filozofie la Iaºi”, programul de
studiu, aptitudinile, ambiþiile ºi toate
lucrurile mãrunte care se leagã de traiul
zilnic al studentului în strãinãtate. În
aceastã strategie a notaþiilor, esenþialã
este nota de la începutul anului 1862, când
autorul înregistreazã „primele semne” ale
manifestãrii conºtiinþei; este, totodatã,
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„localizate”; teatrul era o ocupaþie
„serioasã” a aristocraþiei pentru vremea
balurilor din toamnã ºi iarnã, când revine
de pe la moºii în saloanele Capitalei. Aristocrat, Iacob Negruzzi este ºi el un
împãtimit de teatru; plãcerea vizionãrii la
Berlin a unor spectacole cu piese de
Schiller, Fr. Hebbel, Shakespeare, se va
prelungi, dupã întoarcerea în þarã, în
„practica” spectacolului dramatic, Iacob
Negruzzi fiind „distribuit”, cu diverse roluri,
în scenetele ce se jucau în saloanele
aristocraþiei moldoveneºti a timpului.
Dincolo de aceasta, „plãcerea”
spectacolului este însã, ca ºi la Maiorescu,
reflexul structurãrii existenþei în
perspectiva unei relaþii teatrale cu sine ºi
cu ceilalþi, a unui scenariu cu roluri bine
stabilite. Notaþiile referitoare la „plãceri”,
la întruniri, la existenþa în cercul de amici
sunt cele mai frecvente în jurnalul lui
Negruzzi; amuzamentul ºi „robia”
distracþiilor de tot felul nu sunt însã decât
ipostazele exterioare ale acestei necesitãþi
de a fi mereu între ceilalþi, în cerc, ale
fricii de singurãtate, de monolog, de
izolare; textul „intim” chiar este un mod
de a-ºi umple ceasurile de singurãtate, de
a arunca punþi cãtre lume, de a dialoga;
nimic mai strãin structurii lui Iacob
Negruzzi decât starea de crizã, atât de
specificã lui Titu Maiorescu, mentorul sãu
de mai târziu: „În ultimele zile am fost
foarte prãpãstios. M-am temut de
singurãtate ºi, deoarece n-aveam nici o
lecþie de latinã, am mers la cârciumã.
Slavã domnului, nu mai merg acum la
«Braum», ci la «Wallmüller». Acolo am
stat pânã dimineaþa la 2. Am omorât timpul
ba cu skat, ba la ruletã. Iarãºi n-am fost
consecvent. M-am amuzat bine dimineaþã,
la expoziþia de picturã a lui Wagner, iar
dupã-masã la concertul simfonic. Mi-am
îmbogãþit colecþia de note muzicale”;
oriunde, numai singur cu sine nu, teama
de singurãtate motivând, în fond, viaþa
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anul în care Negruzzi redacteazã eseul
intitulat Idei generale ºi Încercãri asupra
stãrilor româneºti ºi a reformelor necesare;
titlul este cât se poate de semnificativ
pentru proiectele viitorului junimist. În
aceeaºi perspectivã a persuadãrii
destinatarului potenþial consemneazã
tânãrul Negruzzi ºi momentul triumfului:
„Ura, un an nou! Sper cã el va pune capãt
stagiului meu în strãinãtate. Mã voi
întoarce cu tot alaiul: doctor juris. ªi voi
putea sã duc o viaþã de familie normalã”;
diploma de „doctor juris” trebuie sã
întãreascã poziþia socialã, dând lustru
aristocratului vremii care pãrãseºte
conacul de la moºie pentru „palatul” din
Capitalã, unde îl cheamã fascinanta „viaþã
politicã” a unei societãþi ce-ºi descoperea
premisele modernitãþii.
Spontaneitatea notaþiilor din jurnalul
lui Iacob Negruzzi este, ca ºi în cazul
predecesorilor sãi, una abil orientatã; chiar
dacã nu putem încã vorbi de o simulare a
spontaneitãþii ºi fragmentarismului (fapte
ce þin de evoluþia acestui tip de text în
perioada modernã ºi contemporanã a
evoluþiei literaturii), autorul de jurnal din
secolul XIX are, fãrã îndoialã, ceea ce aº
numi conºtiinþa destinatarului, a posteritãþii
textului sãu. Iacob Negruzzi nu face
excepþie de la aceastã regulã pentru cã,
iatã, revizuirea repetatã a jurnalului („O
lunã de la începerea jurnalului. De acum
îmi voi schimba întrucâtva planul ºi anume
mã voi abþine sã prezint lucrurile mãrunte
sau le voi prezenta sumar. Pe de altã
parte, vot trata pe larg întâmplãrile mai
interesante ºi mai importante. Am recitit
tot jurnalul ºi, în linii generale, n-am fost
prea nemulþumit”) se face nu doar în
orizontul strategiei amintite, ci ºi în
perspectiva literaritãþii sale: „Absenþa mea
de trei luni de la Berlin a avut deja urmarea
cã n-am mai scris decât de douã ori în
jurnal. Nu l-am completat conºtiincios, aºa
cum am dorit. Dar chiar dacã, în
continuare, îl voi completa cu oarecare
regularitate, textul pe care l-am scris în
cursul anului conþine o sumedenie de lucruri
interesante ºi-mi va prilejui, în viaþã, multe
clipe de desfãtare”: ce e aceastã
„desfãtare” decât primul semn al „plãcerii
estetice” despre care se va vorbi atât ulterior? ªi pentru Iacob Negruzzi jurnalul
poate fi un text literar, devine literaturã pe
mãsurã ce acumuleazã o duratã,
structureazã un spaþiu ºi „ficþioneazã” o
persoanã. Nucleul acestei literaritãþi a
jurnalului lui Iacob Negruzzi este, ca ºi la
Maiorescu, ceea ce am numit relaþia
teatralã. Element þinând de specificitatea
paradigmei romantice (pentru Eminescu
însuºi teatrul era o „aspiraþie intimã”, spune
G. Cãlinescu), teatrul e, într-o altã ordine,
una dintre principalele îndeletniciri ale
aristocraþiei româneºti din veacul trecut;
jupânesele ºi soþii lor, marii boieri, se
distrau punând în scenã vodeviluri, diverse
texte dramatice „adaptate”, „imitate” sau

aiuritoare pe care o duce studentul în
Berlinul anilor 1861-1864; concerte,
spectacole de teatru, saloanele mondene,
vizitele, prietenii, expoziþiile, strada,
cârciuma, lecþiile particulare ºi cursurile
constituie „mediul” existenþei unui ins care
îºi reduce momentele de solitudine doar
la orele de somn. Educaþia sa este una
muzicalã ºi teatralã, prin spectacol,
aºadar, presupunând prezenþa unui interlocutor, a unui cerc; prea puþine lucruri
despre carte ºi studiu (fapt semnificativ,
lecturile de care se aminteºte în jurnal sunt
cele din Anii de ucenicie ai lui Wilhelm
Meister de Goethe ºi Pãcatele tinereþilor,
cartea tatãlui sãu, de unde va fi luat Iacob
Negruzzi modelul „ficþionãrii” eului), tânãrul
cãutând mereu sala de spectacole,
prezenþa oamenilor, întrunirile: „Am vãzut
trupa italianã la teatrul «Victoria». E în
turneu acolo. Mi-a plãcut desigur foarte
mult, deºi nu mai aveam un respect aºa
de mare faþã de muzica italianã. Am vãzut
trupa la spectacolul de adio, când în loja
regalã a izbucnit un incendiu. Familia
regalã a fost nevoitã sã schimbe de patru
ori locul. De cele mai multe ori am fost
însã la opera mare ºi în acest semestru
am asistat de douã ori la spectacolul cu
Don Juan. M-am amuzat extraordinar. Am
mai vãzut Lohengrin, Hughenoþii etc. La
teatru am vizionat urmãtoarele spectacole:
Othello, Kabale und Liebe” (Intrigã ºi
iubire), Faust ºi pe deasupra ºi comedia
Hofmùller und Finke (Hofmüller ºi Finke).
ªi la «Wallner» am fost ca sã râd pe
sãturate; chiar ºi la «Meysel» m-am dus,
adicã în preajma porþii Oranienburg. Am
fost sã vãd acolo la acest teatru de iarnã
o farsã nemaipomenitã, 50 000 de draci.
Am uitat sã pomenesc comedia Berlin bei
Nacht (Berlinul noaptea) pe care am
vãzut-o la «Victoria». Din toatã piesa au
fost nostimi doar studenþii corporaþiei
«Neuborussia». În fiecare miercuri merg
la compatrioþii mei la Liebig, unde ne
amuzãm bine. Dupã revenirea mea la
Berlin, n-am mai ascultat alte concerte”;
acesta este ritmul existenþei cotidiene,
reflex al structurii lãuntrice.
Existã în paginile de acest fel - cele
mai numeroase în jurnal - o anume
febrilitate a notaþiilor, care trãdeazã poziþia
autorului în scenariul relaþiei teatrale cu
sine ºi cu lumea; Negruzzi nu se lasã
fascinat decât rareori de condiþia leaderului („Ce bine ar fi, dacã aº stãpâni la fel
de bine limba mea maternã, cum ºtiu
germana! Dar asta va veni. Sper cã o voi
ºti ºi mai bine, ca sã strãlucesc în faþa
judecãtorilor ºi sus pe catedrã”) ºi atunci
însã gândul este repede îndepãrtat, ca o
glumã de care nu trebuie sã se þinã
seama („Ei, ce mi-e ºi cu egoismul
acesta!”. Negruzzi nu simte, ca altãdatã
Maiorescu, nevoia imperioasã de a-ºi
transfera persoana pe scenã, de a deveni
protagonist: lui îi place „umbra” protectoare
a sãlii, zona securizantã de dincoace de
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îngrijitã ºi prefaþã de Marin Bucur,
Dacia, 1974
3
Vintilã C. A. Rosetti, cel care a editat
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simþi când se scobora coºciugul cu
trupul mamei mele“ (Note intime,
Bucureºti, 1902, p. 52).
4
Într-o altã ordine, traducerea
poemului Manfred ºi, în genere,
pasiunea lui Rosetti pentru Byron
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5
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cuvânt înainte de Mihai Dinu
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Note de Dan Mãnucã ºi Horst Fassel.
Prefaþã de Dan Mãnucã, Dacia,
1980.
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a nãvãlit în camera noastrã îmbrãcat în
chiloþi ºi tricot. I s-a pãrut cã lumina
flãcãrilor vine de pe balcon. În grabã, l-am
învelit în paltonul meu, sã nu rãceascã.
Soþia sa vine grãbitã din urmã, dar vãzând
focul, i se face rãu. Trebuie s-o þinem sã
nu cadã. îºi reveni, apoi o chemarãm ºi
pe madame Bertrand. Bosco vine chiar
atunci acasã. Suntem cu toþii pe balcon,
uitându-ne la incendiu cu ajutorul unui
binoclu. Pãrea înspãimântãtor aºa cum
s-a întins. Dãdea impresia cã grãdinile
toate ard, cã tot Berlinul va cãdea pradã
flãcãrilor. Dar puþin timp dupã venirea
pompierilor (ºi au sosit într-o clipã) era
evident cã nu existã nici cel mai mic pericol
pentru împrejurimi. Am admirat incendiul
de la distanþã, savurând impresia
mãreaþã.” Impresia «mãreaþã” ºi dubla
perspectivã pe care o deschide acest
spectacol (privit ºi privitor) sunt elemente
care definesc specificul amintitei relaþii
teatrale în cazul lui Iacob Negruzzi;
accesul la fiinþa interioarã este mereu
amânat, întârziat sau de-a dreptul interzis
de teama de singurãtate, de monotonia ºi
„problemele” izolãrii; prezenþa în societate
impune o minã surâzãtoare, masca omului
sigur pe sine: lui Negruzzi, lipsindu-i
capacitatea dedublãrii care oferea forþa
personalitãþii maioresciene, nu-i rãmâne
decât ºansa adoptãrii acestui „chip” al
omului robust care cautã prezenþa celorlalþi:
el se fereºte de contactele - cum altfel
decât dureroase? - cu sine, centrul structural al fiinþei lui Negruzzi confundânduse cu eul circumferenþial: „Ce sã mai
scriu? Frica veºnicã, frãmântãrile, oftatul
care mã apucã vrând-nevrând. Apoi umorul
prefãcut ºi, în parte, cel firesc.
Toate acestea nu se pot descrie. Las
toate gândurile, toate planurile pentru mai
târziu. Am ajuns deja la 25 iunie! Vremea
e splendidã de câteva zile, dar e formidabil
de cald! Nu de mult m-am distrat grozav
la «Kroll».Witkowski mi-a prezentat-o pe
soþia sa ºi alte câteva doamne. La o masã
învecinatã stãtea Anna Jonas, cu familia
ei. Arãta splendid în aceastã searã. ªi tatãl
ei aratã bine. Iorgulescu mi-a fãcut
cunoºtinþã cu pãrinþii lui, niºte bãtrâni
foarte simpatici. N-am mai întâlnit astfel
de pãrinþi la compatrioþii mei. Petrino ºi
cu mine ne-am distrat într-adevãr de
minune”. Spre deosebire de Maiorescu,
Negruzzi nu cunoaºte concentrarea, ci
doar dispersarea. Ceea ce îl intereseazã,
ceea ce cautã fãrã istov sunt contactele:
el nu trãieºte în perspectiva unei identitãþi
ce se poate dobândi doar prin
maioresciana „concentrare lãuntricã”, ci îºi
petrece existenþa într-un carusel în care
se succed ameþitor chipuri, imagini, vorbe,
zgomote, lumini, impresii - spectacolul
mereu fascinant al lumii, în care fiinþa, din
teamã de umbrele „problematice” ale
interioritãþii, se lasã robitã exterioritãþii,
dispersãrii între limitele ei niciodatã precise.
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lumina orbitoare a reflectoarelor. Fire
deschisã, mereu activ în colectivitate
pentru cã aceasta este „salvarea” sa,
Negruzzi este un „om de acþiune”, un
organizator (funcþiile ulterioare îi vor oglindi
exact disponibilitãþile trãdate în jurnal:
senator, deputat, secretar general,
vicepreºedinte ºi preºedinte al Academiei,
secretar al Societãþii „Junimea”, director
al Convorbirilor literare; dintre asemenea
personalitãþi se aleg autorii de memorii,
Negruzzi însuºi fiind, de altfel, autorul
cunoscutelor Amintiri din „Junimea”; el nu
este un leader, ci omul din imediata
apropiere a acestuia, „ajutorul” ori
„instrumentul” sãu, cel care mediazã între
conducãtor ºi conduºi. Aici este locul
„personajului” din acest jurnal; nici prea
departe, anonim între spectatori, nici în
cercul de luminã însã, în mijlocul scenei;
la limitã, în penumbra luminoasã, ca sã
spun aºa. Atras de spectacol, oriunde
s-ar ivi, Negruzzi rãmâne totdeauna aici,
în aceastã penumbrã luminoasã care îi
permite sã vadã totul, sã participe, putând,
totodatã, sã fie vãzut; unica paginã „epicã”
a jurnalului este cât se poate de elocventã
în acest sens: „M-am culcat puþin dupã
ora 11. Dupã ce am stat întins o vreme,
dupã ce aproape adormisem, aud între
somn ºi realitate o gãlãgie neobiºnuitã de
afarã. În cele din urmã nãvãlesc foarte
agitate cele douã servitoare, Emilie ºi
Clara. Mã trezesc ºi am impresia cã aud
de afarã tobe. Nu m-am gândit decât la
rãscoalã, revoluþie împotriva regimului
actual, ce mai ºtiu eu! Le întreb ce s-a
întâmplat. - «Ah, Isuse, pentru numele lui
Dumnezeu !» - «Ce e pentru numele lui
Dumnezeu ?» - «Arde, arde!» Sar jos din
pat ºi mã duc în cealaltã camerã, care e
luminatã. Cred desigur, cã incendiul a
izbucnit în camera noastrã. Mi-au trecut
prin minte tot felul de idei, cum aº putea
salva cele câteva lucruºoare ale mele. Am
putut constata cã în caz de pericol fiecare
se gândeºte numai la el. Aprind lampa,
mã îmbrac în grabã ºi mã nãpustesc afarã,
pe balcon. O priveliºte nemaipomenitã mi
s-a înfãþiºat. Ardea o fabricã de cherestea!
Ardeau clãdirea, toate lemnele din curte.
ªi încã cum! O flacãrã cât casa se înãlþa
ca un turn, un fum îngrozitor acoperea totul
în jur, aerul era încins chiar ºi pe balcon.
Deºi incendiul era la vreo 150-200 de paºi
distanþã, era teribil de cald la noi. O
imagine splendidã, dacã te uitai la
grãdinile frumos iluminate, parcã de foc
bengal, la pompierii care umblau printre
case, în mijlocul flãcãrilor ºi bârnelor. Îi
puteai distinge de bârne dupã
îmbrãcãmintea lor neagrã, înspãimântãtoare, cu frânghiile lor, purtând în mânã
cârlige. Se grupau în poziþii pitoreºti, era
într-adevãr o priveliºte splendidã. De la
început, nici n-am ieºit pe balcon ºi nici
nu ºtiam dacã pentru noi existã vreun
pericol. Dar servitoarele, speriate, s-au dus
sã trezeascã ºi familia Fieweger. Fieweger

Dumitru Vitcu

Dumitru Vitcu

nr. 46
aprilie 2017

Vitraliu

Un diplomat de conjunctur\ `n slujba interesului na]ional:
Ioan (Iancu) Alecsandri

Diplomaþia româneascã modernã
oferã suficiente exemple care ar putea fi
preluate oricând drept repere calitative în
evoluþia profesiei, chiar dacã în cazul
multora dintre practicanþi „meseria” a fost
învãþatã din mers, aceºtia fiind constrânºi
sã înfrunte ori sã suplineascã, între altele,
lipsa pregãtirii instituþionalizate, sãrãcia
mijloacelor materiale ºi a arsenalului
informaþional specific, precum ºi
nerecunoaºterea oficialã sau gradul scãzut
de reprezentativitate generat de statutul
juridic internaþional al Principatelor Române
(Unite, dupã 1859). Unii au perseverat,
rãmânând sã activeze în sfera vieþii politicodiplomatice ºi dupã încheierea primelor
misiuni încredinþate, alþii s-au retras,
discret, preferând refugiul în zona altor
îndeletniciri, culturale cu deosebire, din
motive nu întotdeuna mãrturisite. Printre
cei din urmã, s-a numãrat ºi Ioan (Iancu)
Alecsandri, cunoscut îndeobºte ca „fratele
poetului”1 sau ca „dulce frate al marelui
poet”2. ªi dacã pe planul strict al istoriei
literare, demersurile mai vechi sau mai
recente au conturat, apreciabil, efigia
cãrturarului, pe celãlalt tãrâm, pe care ºi-a
manifestat – definitoriu, am spune, pentru
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personalitatea sa – energia ºi priceperea
puse în slujba idealurilor naþionale, numim
astfel activitatea-i politico-diplomaticã, sunt
necesare încã multe detalii pânã la
întregirea portretului autentic. Acesta, în
viziunea lui D. Panaitescu-Perpessicius,
„va trebui sã polarizeze în jurul luminoasei
figuri toate acele mãrturii ale continuei lui
participãri ºi, dupã aceea, sã acorde toatã
atenþia ºi preþuirea unora dintre paginile cele
mai patetice ieºite din pana diplomatului”3.
Contribuþiile în materie de pânã acum, dintre
care se detaºeazã ampla lucrare datoratã
lui Raul V. Bossy4, ne îndeamnã ºi îngãduie
totodatã sã revenim asupra unei schiþe de
portret realizatã cu ani în urmã5 ºi, desigur,
susceptibilã încã de retuºuri.
Iancu Alecsandri aparþine – prin
formaþie intelectualã, structurã psihicã,
nãzuinþe generoase ºi elan tineresc – acelei
entuziaste generaþii care n-a fost doar
martorã, ci a conclucrat efectiv ºi afectiv
la înfãptuirea marilor deziderate naþionale,
acelei pleiade care, în viziunea unui
copãrtaº, „a pregãtit sosirea mãreþelor
aºezãminte de unde au ieºit renaºterea ºi
însemnãtatea României de azi”. În el, ca ºi
în semenii lui, trãieºte, potrivit expresiei lui
G. Bogdan-Duicã, „acel veac XIX, din
partea care a pregãtit momentul cel mai
interesant al plãmãdirii renaºterii române”.
Nãscut la Iaºi într-o vreme ce se arãta
tulbure pentru þarã, la 30 decembrie 1826,
Iancu Alecsandri a descifrat primele slove,
urmând îndemnul pãrintelui ºi pilda fratelui
mai mare, la pensionul lui Cuénim, nu însã
înainte de a fi trecut prin mâna pãrintelui
institutor Gherman. Dintre profesorii ciclului
gimnazial, fostul elev îºi va aminti, în ultimii
ani ai vieþii, doar de cel de retoricã, Dimitrie
Gusti, cel care temperase în faºã zelul
poetic al tânãrului Alecsandri. Nota de umor
pe care o strecura în scrisoarea din 1884,
adresatã lui Titu Maiorescu, lãsa sã se
distingã disimulata-i mândrie, generatã de
faptul cã muza îl încercase mai de timpuriu
decât pe fratele sãu: „A lipsit puþin sã fiu
împodobit cu gloriosul nimb de poet, chiar
înaintea fratelui meu, care, pe vremurile
acelea spinteca omenirea la clinica din
Paris [...] Eram, cum se vorbea pe atunci,
pomãzuit de naturã sã fac stihuri”6.

Intervenþia fostului dascãl, asociatã cu
moftul vremii, l-a determinat pe tânãrul I.
Alecsandri (poate ºi la insistenþele pãrinþilor)
sã opteze pentru cariera militarã.
Înrolat de timpuriu în miliþia
pãmânteascã, cu rangul de cadet, specific
vârstei ºi conform uzanþelor, I. Alecsandri
a urcat rapid, treptele ierarhiei militare, ceea
ce dealtminteri nu reprezenta nimic
neobiºnuit în epocã, ci dimpotrivã, fiind
avansat cornet, în decembrie 1840,
locotenent peste numai doi ani, pentru ca
în toamna anului 1843 sã ajungã cãpitan.
Nu va fi fost prea încântat de îndatoririle
ce-i reveneau ca slujbaº al miliþiei, datã fiind
competenþa limitatã a acesteia de a
supraveghea carantina sau de a preveni ºi
anihila acþiunile de contrabandã de la
graniþe, ºi nu peste multã vreme renunþã,
cel puþin temporar, la îndeletnicirile cazone
de pânã atunci.
În mai 1846, dobândea aprobarea
oficialitãþilor moldovene pentru proiectata-i
cãlãtorie în Apus, însoþit fiind de mai
„vârstnicii” N. Bãlcescu ºi C. Negri7. Ajuns
la capãtul itinerariului prestabilit, în Paris,
I. Alecsandri avea sã se numere printre
participanþii la consfãtuirile preparative din
martie 1848, alãturi de Bãlcescu, GolescuNegru, V. Mãlinescu, Th. Rãºcanu, D.
Bolintineanu, I. Curie º.a.8 Precipitarea
evenimentelor politice ºi declanºarea
miºcãrilor revoluþionare de la un capãt la
altul al Europei l-au determinat, pe el ca ºi
pe ceilalþi tineri români aflaþi la studii în
Apus, sã revinã în þarã, în primãvara lui
1848. Nemaiputând ajunge la vreme în
Moldova, unde „ordinea” postrevoluþionarã
fusese deja reîntronatã ºi strict
supravegheatã de arnãuþii lui Sturdza, se
opri la Bucureºti, gãzduit fiind în casa
pãrinteascã a lui Ion Ghica. De aici trecu
în Transilvania, la Braºov, unde-i regãsi
pe cei mai mulþi dintre patrioþii moldoveni
risipiþi de prigoana sturdzistã ºi, împreunã,
participã la elaborarea celor ºase puncte
programatice înscrise în cunoscutele
Prinþipii din mai 1848. Figurând în ampla
listã a celor proscriºi, urmãriþi de cârmuire,
I. Alecsandri nu era, desigur, printre
cãpetenii, ci ocupa un „loc de mâna a doua
printre agitatori”, loc însã „destul de potrivit

Ilie Boca

pentru a-i face o ºcoalã politicã mai
serioasã ºi a-l pregãti pentru misiuni mai
înalte”9.
La Braºov, prezenþa revoluþionarilor
moldoveni devenise stânjenitoare, motiv
pentru care cei mai mulþi dintre ei,
incluzându-l pe I. Alecsandri, ºi-au aflat un
nou refugiu, în Bucovina. Gãsindu-ºi sãlaº
în ospitalierele case ale Hurmuzãcheºtilor,
tânãrul Alecsandri avu de îndeplinit misiuni
secrete pe lângã deputaþii bucovineni de la
Viena ºi pe lângã guvernul revoluþionar de
la Bucureºti, vizând cristalizarea unor
planuri ºi acþiuni revoluþionare comune10.
În încercarea de a estompa dezamãgirile
produse de primul eºec revoluþionar, un
prim remediu îl constituia asocierea
preocupãrilor politice celor literare, finalizate
prin bucãþi – izbutite sau mai puþin – de
literaturã politicã. Siliþi a pãrãsi ºi
meleagurile bucovinene din pricina
epidemiei de holerã ce secerase
numeroase vieþi omeneºti, s-a îndreptat
spre Paris, trecând prin Viena, nu înainte
de a semna la Cernãuþi, alãturi de Negri,
Al. I. Cuza ºi alþii, declaraþia publicã din 8
noiembrie, prin care dezminþeau zvonul cã
ar fi trimis emisari lui Mihail Sturdza spre
a-i cere clemenþa, „oricât de doritã le era
întoarcerea în iubita Moldovã”11. În anul
urmãtor, dând curs planurilor întocmite de
emigraþii români în Apus, a trebuit sã revinã
în Bucovina, împreunã cu V. Mãlinescu, ºi
„sã rãmânã acolo sã facã propagandã
pentru unirea tuturor românilor”, urmãrind
în permanenþã „a provoca manifestaþii în
favorul Principatelor” ºi „a trimite petiþii cãtre
Dieta imperialã sau cãtre puterea centralã
din Viena”12. Din acea vreme dateazã ºi
intenþia mãrturisitã de N. Bãlcescu, aflat în
misiune de pacificare la Pesta, într-una din
scrisorile cãtre I. Ghica, de a oferi comanda
unei legiuni revoluþionare,,unui om de
înþeles ºi înþelegãtor”, cum îl aprecia, în
treacãt, pe I. Alecsandri13.
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Crimeii, I. Alecsandri, întrezãrind înfãptuirea
marelui ideal, publicã în ziarul „Concordia”
din 16 martie 1857, poezia Odã la Unirea
românilor, ale cãrei calitãþi literare
remarcabile erau dublate de profundul
mesaj patriotic. Revenit, nu peste multã
vreme, în þarã, ºi-a înscris numele, spre
sfârºitul lui noiembrie 1858, printre alegãtorii
din oraºul Iaºi. Totuºi, vestea desemnãrii,
la 5 ianuarie 1859, a lui Cuza ca domn al
Moldovei avea s-o primeascã la Paris.
Acþionând prompt, în concordanþã cu
interesele fundamentale româneºti, care
reclamau în acele împrejurãri o largã
popularizare în rândul cercurilor politice ºi
al opiniei publice internaþionale, Iancu îºi
informa fratele, la 8 ianuarie, cã stabilise
contacte cu „oamenii eminenþi ai presei
franceze”17. Iar primului domn al Unirii,
cãruia i se adresa direct la 20 ianuarie, îi
mãrturisea: „alegerea Voastrã este un
eveniment european [...], dobândind
proporþiile unei declaraþii politice; aceasta
este o protestare naþionalã împotriva
încãlcãrilor strãinãtãþii”18.
Direcþia cãtre care-ºi orientase privirea
ºi cele dintâi speranþe pe frontul definitivãrii
unei opere de interes naþional, aflatã abia
la începuturile ei, nu era întâmplãtoare; ca
unul ce fãcuse, ºi pânã atunci, dovada
însuºirilor de bun patriot, ca pãrtaº activ la
campania de propagandã susþinutã cu
fervoare de conaþionalii aflaþi în þarã sau
peste hotare ºi, în sfârºit, ca iniþiat în multe
dintre dedesubturile politicii europene, ce-i
vor fi fost tãlmãcite de cãtre numeroasele
ºi notabilele cunoºtinþe pe care le avea în
capitala Franþei, I. Alecsandri s-a arãtat
pãtruns de importanþa întreþinerii unui climat
favorabil aspiraþiilor legitime ale poporului
român, prin mijlocirea ziarelor ºi a revistelor
de orientare liberalã din Apus, spre
atragerea concursului moral al opiniei
publice internaþionale. Dealtfel, acest gen
de acþiune avea sã dobândeascã atributul
constanþei în întreaga-i activitate diplomaticã desfãºuratã în vremea lui Cuza.
Câtã greutate a avut acest prim
demers asupra evoluþiei ulterioare a
evenimentelor politice din þarã ºi, îndeosebi,
în privinþa capacitãrii atenþiei ºi intereselor
unor cabinete europene, ne dezvãluie,
ocazional, celãlalt Alecsandri, poetul: „presa
francezã, mai presus decât toate celelalte
organe strãine, a dat o consistenþã
puternicã ideii mântuitoare a Unirii,
impunând diplomaþiei europene voinþa
noastrã naþionalã. Ea a aclamat îndoita
alegere a prinþului domnitor înainte chiar de
a fi aceastã alegere confirmatã de puteri
[...] Într-un cuvînt, la toate împrejurãrile mari
ºi grele, noi am gãsit în presa francezã un
advocat elocvent ºi un sprijin luminat”19.
Fireºte, cea dintâi chestiune politicã
ce necesita grabnicã rezolvare la nivelul
diplomaþiei europene consta în recunoaºterea pe plan internaþional a deciziilor luate
la Iaºi ºi Bucureºti în privinþa desemnãrii
domnului Principatelor Unite, opþiune
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Nu ºtim sã fi revenit în þarã dupã
încetarea regimului politic autocrat al lui M.
Sturdza, când mulþi dintre moldovenii pânã
atunci risipiþi prin Europa regãsirã liniºtea
râvnitã ºi înþelegere din partea noului
domnitor Grigore Alexandru Ghica. ªtim
însã cã, în octombrie 1849, amândoi fraþii
Alecsandri se aflau la Paris; poetul se va
întoarce curând în Moldova, dar Iancu va
rãmâne. Aici va proiecta voiajul ce avea
sã-l înfãptuiascã spre sfârºitul urmãtoarei
primãveri, în Anglia ºi Scoþia, voiaj care îi
va fi servit drept „antidot” generat din „spiritul
de reacþie faþã de dezamãgirile primului
eºec revoluþionar”14. Începând, aºadar, din
mai 1850, vreme de patru luni, îl aflãm pe
Iancu Alecsandri colindând lumea anglosaxonã, de la Londra, Matlock, Chatsworth
ºi York, pânã la Edinburgh ºi Glasgow.
Observator atent al realitãþilor engleze:
oameni, monumente, moravuri, I. Alecsandri
ºi-a îmbogãþit considerabil cunoºtinþele,
fãcând ºi dovada talentului evocator în
corespondenþa purtatã, atunci, cu fratele
sãu. Contactele stabilite cu prilejul voiajului,
asociate instructivelor informaþii acumulate
de-a lungul itinerariului strãbãtut, i-au lãrgit
considerabil orizontul cunoaºterii ºi,
netãgãduit, îi vor fi folosit peste câþiva ani
în noua-i calitate în care avea sã revinã pe
pãmântul englez.
În primãvara anului 1852, Iancu
Alecsandri se cãsãtorea cu Noémi Guillard,
fiica doctorului parisian Guillard, dupã ce,
în decembrie 1851, dobândise ºi acordul
necesar al vornicului. Cãsãtoria, dincolo de
împlinirile sufleteºti prilejuite, oferea
perspectiva extinderii relaþiilor particulare
în capitala Franþei, relaþii atent cultivate în
profitul viitoarelor demersuri politicodiplomatice. Nu vor înceta o clipã legãturile
cu þara, insistând ca ºi Noémi sã înveþe
româneºte cu mai vechiul prieten al familiei,
N. Ionescu. În 1854 se stingea din viaþã, la
Iaºi, vornicul Vasile Alecsandri, lãsând
moºtenire feciorului mai mic imobilele sale
din capitala moldavã ºi din Galaþi, precum
ºi moºia Folteºti din þinutul Covurlui. Între
timp, era þinut la curent cu realitãþile politico-sociale ºi culturale din þarã, de cãtre
fratele sãu, cãruia-i trimitea din Paris o parte
din materialul necesar alcãtuirii „României
literare”15.
Consecvent principiilor democratice,
invocate ºi slujite în 1848, I. Alecsandri îl
împuternicea pe fratele sãu, la începutul
anului 1855, sã elibereze ºi pe robii sãlãºluiþi
pe proprietãþile sale, înzestrându-i cu „locuri
de case ºi de arãturã, întocmai ca pe ceilalþi
locuitori români, potrivit legilor þãrii”16. Gestul
fraþilor Alecsandri, anticipând cu aproape
un an decretarea ºi intrarea în vigoare a
legii de emancipare a þiganilor boiereºti
iniþiatã de ultimul voievod al Moldovei, a
avut, cum era ºi de aºteptat, un puternic
ecou în þarã.
Intrat în vâltoarea luptei pentru Unire,
în împrejurãrile nou create de încheierea
ostilitãþilor militare circumscrise rãzboiului
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de cãi ferate, atât de necesare
progresului general al Principatelor Unite.
Preocupat mereu de conservarea ºi
întãrirea autonomiei noului edificiu
naþional, I. Alecsandri îºi manifesta
hotãrârea ºi speranþa de a curma
abuzurile sãvârºite de ambasada turcã
din Paris, în detrimentul conaþionalilor sãi,
prin preschimbarea paºapoartelor
româneºti cu altele otomane, fapte ce
prilejuiserã nenumãrate plângeri adresate
lui din partea românilor aflaþi, sau în trecere,
prin Franþa. Drept urmare, n-a pregetat
sã-ºi organizeze, cu anticipaþie, cancelaria,
înscriind ca antet al documentelor emise
„Agenþia Principatelor-Unite la Paris”.
Obiective asemãnãtoare releva ºi
întâiul sãu raport cãtre domn, la 18 august;
dobândirea dreptului pentru agenþie de a
viza paºapoartele româneºti ºi cererea
pentru admiterea unor tineri ofiþeri români
spre a se instrui la ªcoala militarã din Metz
au fost apreciate de I. Alecsandri ca
subiecte oportune pentru audienþa ce spera
s-o obþinã, curând, la împãratul Franþei. Nu
uita sã-i recomande lui Cuza a pãstra pentru
sine aprecierile sale „atingând anumite
personalitãþi, ca ºi rapoartele politice care
ar avea un caracter confidenþial”.
Cum s-a mai spus deja, I. Alecsandri
a ºtiut sã se orienteze cu destoinicie în
meandrele vieþii politice ºi diplomatice din
capitala Franþei ºi, prin prestanþa sa, a
marcat rolul ºi însemnãtatea tinerei agenþii
în ochii oficialitãþilor franceze ºi ai
diplomaþilor strãini acreditaþi la Paris.
Dublate de relaþiile particulare, raporturile
strânse întreþinute de agentul român cu
oamenii politici francezi sau cu persoanele
influente din preajma curþii imperiale,
îndeosebi cu prinþul Napoleon, cu ducele
de Morny, cu miniºtrii de externe,
Thouvenel, apoi Drouyn de Lhuys, i-au
facilitat adeseori soluþionarea doritã a
chestiunilor spinoase ce s-au ivit în cursul
activitãþii sale multilaterale puse în slujba
unei singure cauze.
Desfãºuratã, deopotrivã, pe tãrâm
politic, economico-administrativ ºi propagandistic, activitatea agentului român

Ilie Boca

nr. 46
aprilie 2017

Vitraliu

apreciatã chiar de el ca fiind „funciarmente
contrarã textului Convenþiei”20. Fãrã a
aºtepta recomandãri sau rugãminþi din þarã,
I. Alecsandri înfãþiºa, în scris, la 4 februarie,
prinþului Napoleon21, o amplã pledoarie
privind caracterul legal al dublei alegeri în
persoana lui Al. I. Cuza ºi, abil, sugera
vãrului împãratului primejdia unor tulburãri
ce ameninþau sã izbucneascã în cazul
nerecunoaºterii de cãtre Europa a actului
politic de la 5 ºi 24 ianuarie. Reacþia prinþului
va fi fost cea scontatã, de vreme ce, la
numai câteva zile dupã intervenþie, cu
prilejul primei misiuni în Franþa a ministrului
de externe moldovean (care nu era altul
decât V. Alecsandri) ºi a întrevederii avutã
de acesta cu împãratul Napoleon al III-lea,
Iancu dobândea, la cererea poetului-diplomat, acordul suveranului Franþei pentru
misiunea de agent oficios pe lângã curtea
Tuileriilor, în calitate de,,corespondent al
guvernului Moldovei la Paris ºi la Londra”,
cu începere din chiar acel moment, 25
februarie 1859. Aceasta nu echivala însã
cu înfiinþarea sau recunoaºterea unei
reprezentanþe diplomatice româneºti în
Apus. Pentru cã, potrivit art. 9 al Convenþiei
de la Paris, Principatelor Unite li se
recunoºtea doar dreptul de a fi reprezentate
numai la Constantinopol prin câte un agent,
nu ºi în alte capitale europene, unde
interesele româneºti urmau a fi „apãrate”
de înºiºi ambasadorii Porþii.
Misiunea nu tocmai facilã ce-i fusese
încredinþatã, chiar dacã era limitatã în
atribuþii, îl onora pe I. Alecsandri, care s-a
ºi grãbit sã transmitã, la 26 februarie,
mulþumiri domnitorului Cuza „pentru
încrederea ce aþi binevoit sã mi-o
acordaþi”22. Dar postul de „corespondent”
cerut ºi obþinut de ministrul de externe
moldovean (V. Alecsandri) ºi înþeles de
acesta ca prim pas pe calea înfiinþãrii unei
agenþii diplomatice, fie ºi oficioasã, în
capitala Franþei, necesita imperios ºi
reprezentarea guvernului muntean ºi,
totodatã, confirmarea din partea autoritãþilor
politice din þarã, în speþã a adunãrilor
legiuitoare.
Pe temeiul principiilor organizatorice
enunþate de acelaºi ministru în al sãu amplu
expozeu din noiembrie 1859, guvernul
moldovean, prezidat de M. Costache
Epureanu ºi, apoi, cel muntean, condus de
Ion Ghica, primirã favorabil propunerea
înfiinþãrii agenþiei române la Paris, în
condiþiile în care puterile europene îºi
dãduserã deja avizul asupra actului fãptuit
al dublei alegeri. Din raþiuni binecunoscute,
abia la 26 iulie 1860 domnitorul Cuza a
decretat numirea lui I. Alecsandri în funcþia
de „agent al Moldovei la Paris ºi Londra”.
La mijlocul lunii august, acesta raporta
ministrului moldovean de externe impresiile
circumscrise noii sale misiuni, dezvãluindui primele direcþii de acþiune. Astfel, tatonase
terenul în rândul oamenilor de afaceri, în
vederea contractãrii unui împrumut extern
pentru þarã, ca ºi în chestiunea construcþiei

poartã pecetea înaltelor virtuþi ce i-au
cãlãuzit paºii întru slujirea intereselor þãrii
ºi nu îngãduie divizarea planurilor; pentru
cã fiece demers cu pronunþat caracter economic, bunãoarã, poartã, în împrejurãrile
particulare pe care le traversa societatea
româneascã în acei ani, un inseparabil
revers politic, dupã cum activitatea de
propagandã româneascã în Apus, vizând
obiective politice prioritare, servea nemijlocit
intereselor administrativ-economice ºi
naþionale ale þãrii.
Misiunea sa diplomaticã comporta un
grad sporit de dificultate la debut, când
însãºi denumirea þãrii, Principatele Unite,
era contestatã de multe cancelarii, iar
teritoriul românesc era judecat încã de mulþi
drept parte integrantã a Imperiului Otoman.
Întâia chestiune de esenþã politicã, a cãrei
grabnicã soluþionare era reclamatã stãruitor
de cursul firesc al evoluþiei societãþii
româneºti ºi în care a fost angajat imediat
dupã sosirea sa în capitala Franþei, viza
dobândirea acordului extern pentru
înfãptuirea deplinei Uniri pe plan politic ºi
administrativ al Principatelor. Eforturile
concertate depuse, pe de o parte, în þarã,
de acei „oameni noi” invocaþi de M.
Kogãlniceanu ºi, pe de alta, în afara
fruntariilor, de agenþii diplomatici sau trimiºii
speciali ai cabinetului domnesc n-au rãmas
fãrã rezultate. Partea de contribuþie ce
revine lui I. Alecsandri în acest travaliu, greu
de delimitat dealtminteri, trebuie privitã în
strânsã conexiune cu reacþia Franþei
oficiale faþã de dezideratele româneºti ºi
cu evoluþia raporturilor neoficiale românofranceze, situate pe o linie mereu
ascendentã. Subsumând obiectivele de
ansamblu ale politicii externe româneºti
þelului suprem, recunoaºterea Unirii definitive, devenitã condiþie sine qua non pentru
înfãptuirea întregului program de reforme,
domnitorul recomanda agentului diplomatic
de la Paris, nu modalitãþi practice de
acþiune, acestea þinând mai curând de
personalitatea celui de pe urmã, ci doar
direcþia cãtre care trebuia sã-ºi concentreze
energia ºi priceperea. Odatã þelul atins,
graþie eforturilor conjugate, recunoaºterea
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poartã marca iscusinþei ºi totalei dãruiri
pentru interesele majore ale þãrii,
manifestate de tânãra diplomaþia
româneascã.
În acord cu imperativele vremii ºi cu
comandamentele politice interne, I.
Alecsandri a desfãºurat o energicã acþiune
diplomaticã, centratã altui moment fierbinte
din scurta domnie a lui Cuza Vodã, ºi anume
pregãtirii, fãptuirii ºi apãrãrii regimului politic instituit la 2 mai 1864. Comunicând,
deîndatã, secretarului domnesc, reacþia
opiniei publice franceze faþã de actul politic sãvârºit de Cuza, el a stãruit ºi a reuºit
„sã împiedice ca evenimentele sã fie greºit
interpretate”26. Cât priveºte atitudinea
Franþei oficiale, reproºurilor fãcute prin
ministrul ei de externe, prilejuite
de,,numeroasele infracþiuni la tratate” ºi de
ignorarea bunelor sale consilii „totdeauna
cerute, dar niciodatã urmate”, agentul român
le-a oferit explicaþiile adecvate, insistând
asupra dificultãþilor interne care au condus
pe domnitor la înlãturarea Camerei, act
menit sã punã capãt luptelor politice ºi „în
totul conform cu intenþiunile puterilor
garante”27.
Dacã noua sa misiune în capitala
Franþei sfârºea curând victorioasã, graþie
ºi atitudinii înþelegãtoare faþã de problemele
româneºti manifestatã de interlocutorii
abordaþi, în schimb, mult mai dificil i-a fost
demersul, pe aceeaºi temã, început la 29
mai, la Londra, unde guvernul britanic,
apãrãtor al intereselor Turciei, nutrea
sentimente neprieteneºti faþã de România.
Primit cu anevoie în audienþã la secretarul
de stat pentru afacerile strãine, John
Russel, dar nu în calitatea-i oficialã, întrucât
– i se reproºase cã – principele român
„rãsturnase ordinea lucrurilor stabilitã de
puterile garante”, I. Alecsandri a trebuit sã
rãspundã atacurilor verbale ascuþite þintind
regimul personal al lui Cuza. Cu calm ºi
stãpânire de sine, el reuºi sã imprime
conversaþiei tonul curtenitor ºi, în final,
dobândi chiar acordul de principiu al
ministrului englez.
Dupã aceastã întrevedere, a avut
ºansa de a-l întâlni ºi pe primul ministru
englez, lordul Palmerston. Numai cã
audienþa ce-i fusese fixatã pentru ziua de
5 iunie avea sã-i procure „cea mai stranie
decepþiune din carierã”28. Utilizând o violenþã
de limbaj puþin obiºnuitã în raporturile
diplomatice, premierul britanic a formulat o
serie de atacuri la adresa lui Cuza,
acuzându-l de a fi „pactizat pe ascuns cu
Rusia [...] contra puterii suzerane”, de a fi
spoliat „Patriarhiile prin acte care, în materie
civilã, atrag dupã sine condamnarea
tribunalelor ºi [...], de a fi spoliat pe
proprietarii români în folosul þãranilor, pe
care i-a înarmat în vederea unei rãscoale
împotriva foºtilor stãpâni”. Referitor la
dizolvarea Camerei, Palmerston apreciase
cã „prinþul Cuza cãlcase în picioare o
constituþie pe care jurase ºi, în locul ei, s-a
erijat în despot”. Supãrarea sa era cu atât
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mãrturisea, în memoriul adresat miniºtrilor
de externe ai Franþei, Angliei, Prusiei ºi
Italiei, la 1 mai 1864: „Prin eforturile ºi
vigilenþa mea am reuºit sã împiedic, de
mai multe ori, uneltiri dãunãtoare pentru
liniºtea statelor vecine. Excelenþa voastrã
ºtie cã n-am stat la îndoialã, într-o
împrejurare recentã (se referea la
chestiunea polonã.), sã-mi aºez datoria
deasupra sentimentelor de umanitate ºi sã
fac sã fie respectatã, cu preþul unor jertfe
dureroase, neutralitatea pãmântului
românesc ºi, odatã cu ea, autonomia ºi
independenþa interioarã a Principatelor
Unite...”24. Aºadar, acþiunile revoluþionare
externe, vecine cu conspiraþia, urzite pe
teritoriul þãrii, contraveneau, circumstanþial,
intereselor tânãrului stat naþional român. A
fi înþeles deplin acest lucru rãmâne unul
dintre meritele principale ale îndrumãrii pe
care Cuza Vodã a dat-o politicii externe a
României ºi, desigur, una dintre însuºirile
definitorii ale personalitãþii agentului sãu la
Paris.
Pregnantã a fost contribuþia acestuia
din urmã ºi în soluþionarea naþionalã a mult
dezbãtutei ºi extrem de sensibilei probleme
a secularizãrii bunurilor mãnãstireºti25. El
s-a opus cu înverºunare, încã din toamna
anului 1860, „internaþionalizãrii” unei
revendicãri interne legitime a poporului
român ºi a combãtut ideea „arbitrajului” în
negocierile proiectate dintre delegaþia
Principatelor Unite ºi cea a cãlugãrilor greci,
precum ºi desemnarea capitalei otomane
ca loc pentru tratative. ªi în timp ce
administraþia naþionalã prepara
secularizarea, agentul român în capitala
Franþei angaja mereu contacte diplomatice,
spre convertirea cât mai multor oameni
politici la interesul românesc sau, cel puþin,
la o neutralitate convenabilã.
ªi dupã ce parlamentul þãrii vota, în
decembrie 1863, secularizarea tuturor
averilor mãnãstireºti, iar domnitorul – în
deplin acord cu guvernul Kogãlniceanu –
sancþionase acel vot, agentul român la Paris
a acþionat cu tact ºi prudenþã, care nu
excludeau curajul, spre a tempera spiritele
diplomatice agitate de iniþiativa cancelarului
rus Gorceakov de a remite un protest
colectiv al ambasadorilor din Constantinopol
împotriva lui Cuza. Atent la poziþia Franþei
ºi liniºtit de pretinsa iritare a împãratului ºi
a ministrului sãu de externe, I. Alecsandri
îºi asigura domnitorul, la 9 ianuarie 1864,
de neutralizarea presiunilor ruseºti,
fãgãduindu-i concursul în aceeaºi direcþie
ºi pe mai departe, iar la 19 ianuarie,
comunica marea izbândã a României, care
obþinea, odatã cu îndepãrtarea prevederilor
restrictive ale protocolului XIII, exproprierea
cãlugãrilor greci ºi delimitarea conflictului
pe terenul strâmt al despãgubirii. Chiar dacã
chestiunea secularizãrii avea sã mai
comporte încã unele reveniri, pânã când
parlamentul român a numit-o, în 1867,
închisã pentru totdeauna, soluþionarea ei
de fond ºi formã, în anii domniei lui Cuza,
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Unirii depline pe plan politic ºi administrativ
a servit, implicit, consolidãrii poziþiei
misionarilor politici români acreditaþi pe
lângã cabinetele europene, în speþã lui
Iancu Alecsandri la Paris ºi lui Costache
Negri la Constantinopol.
Obiectiv major ºi constant al activitãþii
sale diplomatice, apãrarea ºi consolidarea
autonomiei Principatelor Unite rãzbate fiece
demers al lui I. Alecsandri, începând încã
de la numirea sa în funcþia de „corespondent” al guvernului moldav: 1- a secondat
pe generalul Klapka în angajarea
specialiºtilor francezi (medici ºi ofiþeri)
pentru legiunea revoluþionarã românomaghiarã ºi a întreþinut contacte permanente
cu agenþii maghiari, contribuind efectiv la
potolirea spiritelor diplomatice aprinse în
urma descoperirii transportului de arme
franceze la Galaþi; ºi-a oferit, nu o datã,
bunele consilii cabinetului domnesc în
aprecierea deciziilor de politicã externã a
statului român, sugerând soluþii realiste,
unora, sau avertizând asupra implicaþiilor,
altora; insistentelor cereri ale generalilor Türr
ºi Eber, fãcute în scopul de a mijloci o
„participare indirectã” a României la o
revoluþie maghiarã, el le-a opus o serioasã
rezervã, izvorând din grija faþã de soarta
românilor transilvãneni, pe de o parte, ºi
din convingerea inoportunitãþii unei miºcãri
revoluþionare, atunci, pe de alta; demnitatea
naþionalã, apãratã cu vrednicie de Al. I. Cuza
ºi în „episodul Costangalia” sau cel al
armelor sârbeºti23, a aflat în persoana
agentului român la Paris ºi Londra pe
exponentul credincios, pe militantul
neobosit ºi pe sfãtuitorul indispensabil
momentului critic traversat de diplomaþia
româneascã.
Explicând raþiunea unor decizii
iritante pentru cabinetele occidentale, Cuza
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a recuperãrii braþului navigabil Oceakov, I.
Alecsandri ºi-a concentrat atenþia asupra
unor supãrãtoare incidente, semnalate la
hotarul apusean, de astã datã. El ceruse
domnului, la 9 octombrie 1864, sã dispunã
constatarea încãlcãrilor de graniþã ale
Austriei în detrimentul României, spre a cere
puterilor, la proximul congres european,
proiectat de Napoleon al III-lea, rectificãrile
de rigoare30. Sugestia fu bine primitã de
Cuza, dar evoluþia ulterioarã a
evenimentelor nu a îngãduit transpunerea
ei în fapt.
O altã chestiune, cu semnificaþie
identicã, i-a fost ocazionatã de conferinþa
telegraficã internaþionalã, ale cãrei lucrãri
se încheiaserã la 17 mai 1865, fãrã ca
România – consideratã stat vasal, dupã
cum ºi era din perspectiva dreptului
internaþional – sã fi fost convocatã. La
protestul agentului român, ministrul de
externe francez a insistat pe lângã
autoritãþile turceºti, mai întâi, pentru a
asigura participarea la conferinþã a
Principatelor Unite, iar dupã eºuarea
tentativei, pe temeiul unei dispoziþiuni care
permitea adeziunea ulterioarã a altor puteri,
I. Alecsandri îºi îngãduia ca, în numele þãrii
sale, sã semneze convenþia telegraficã,
neþinând cont de semnãtura reprezentantului
puterii suzerane. Cu toatã nemulþumirea
Turciei, Franþa a confirmat imediat
valabilitatea adeziunii guvernului român, în
timp ce agentul acestuia la Paris oferea lui
Drouyn de Lhuys noi argumente în sprijinul
legitimitãþii acelui drept.
N-au lipsit nici îndemnurile la
cumpãtare, transmise de diplomatul român
domnitorului þãrii, atunci când zelul acestuia
din urmã era împins, pe terenul autonomiei,
mai departe decât îngãduiau împrejurãrile.
Astfel, dupã ce, în septembrie 1862, l-a
sfãtuit pe Cuza sã renunþe momentan la
traducerea în viaþã a proiectului privind
înfiinþarea unei decoraþii ºi a unei monede
naþionale, apreciat ca inoportun, doi ani mai
târziu, I. Alecsandri socotea de a sa datorie
sã-l previnã pe domnitor asupra primejdiei
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mai mare, cu cât în cercurile politice
londoneze era acreditatã ideea cã lovitura
de stat ar fi fost de inspiraþie napoleonianã29.
Cu o „eroicã stãpânire de sine”,
agentul român a rãspuns sistematic tuturor
acuzelor, explicând argumentat netemeinicia suspiciunilor alimentate prin difuzarea
celor mai bizare zvonuri relative la
evenimentele politice din România.
Competenþa, rãbdarea ºi tactul agentului
diplomatic au avut darul de a ameliora
„dispoziþiile violente ale celebrului ministru”,
câºtigându-i, finalmente, bunãvoinþa.
Desigur, vizita pe care principele Cuza o
fãcuse la Constantinopol în a doua jumãtate
a lunii iunie 1864, de al cãrei proiect I.
Alecsandri fãcuse uz în conversaþiile
purtate la Londra, va fi cântãrit greu în
adoptarea deciziei finale a cabinetului
englez, dar meritul emisarului român nu
trebuie diminuat, întrucât îºi jucase cu
totalã dãruire rolul de interpret fidel al
intereselor naþionale româneºti, vis-a-vis de
opþiunile puterilor europene în aceastã parte
a lumii.
ªi dupã ce, la 19 iunie, Poarta ºi
puterile garante, inclusiv Anglia, au
consimþit recunoaºterea Statutului ºi a legii
electorale, „cu câteva modificãri de micã
însemnãtate”, la 28 iunie a fost semnat ºi
protocolul oficial privitor la Actul adiþional
al Convenþiei din 1858 ºi la Principiile
menite a sluji de temei la redactarea unei
noi legi electorale. O nouã victorie era astfel
înscrisã în domeniul vieþii politice ºi al
relaþiilor externe ale statului român, în care
partea de contribuþie a lui I. Alecsandri a
fost mai mult decât notabilã.
Pe linia apãrãrii ºi consolidãrii
autonomiei interne a statului român, a
pregãtirii premiselor independenþei depline,
se plaseazã ºi eforturile diplomatului
improvizat I. Alecsandri în direcþia
restrângerii regimului abuziv al capitulaþiilor,
pe care domnitorul Unirii, îndeosebi în ultimii
ani, s-a strãduit sã-1 înlãture definitiv. Atent
la reacþia mai puþin prietenoasã de astã
datã a Franþei (justificatã de interesul
manifestat faþã de proprii ei supuºi), agentul
român a cãutat soluþia optimã,
corespunzãtoare fiecãrui moment, fãrã a
face rabat la propriile principii de credinþã.
Cu abilitate ºi stãruinþã demne de laudã, a
pendulat între factorii politici de decizie din
capitala Franþei, contribuind la diminuarea
adversitãþilor ºi la înrâurirea deciziei finale
a conferinþelor diplomatice de la
Constantinopol, constrânse în a recunoaºte
României câteva excepþiuni de la mult
discutatul regim.
Pe aceeaºi direcþie s-a situat ºi
iniþierea de cãtre agentul român a unor
acþiuni diplomatice menite a ameliora, pe
diverse cãi, statutul juridic internaþional al
statului român. Una dintre acestea viza
însãºi chestiunea fruntariilor. Fiindu-i încã
proaspãt efectul intervenþiei hotãrâte a lui
Cuza, din 1860, pe lângã suveranii puterilor
garante, în privinþa delimitãrii graniþei
româno-turce pe talvegul braþului Chilia ºi

potenþiale generatã de readucerea în
actualitate a aceluiaºi proiect.
În pas cu cerinþele vremii, corelate
operei de organizare ºi fortificare a statului
român modern, I. Alecsandri a îndeplinit
rolul elementului constant de legãturã între
guvernele român ºi francez, în realizarea
concursului multilateral al Franþei în
domeniu. Prin mijlocirea sa, a fost angajat
de cãtre autoritãþile româneºti un însemnat
numãr de specialiºti francezi în diferitele
ramuri ale administraþiei de stat, îndeosebi
în organizarea ºi dotarea armatei române,
þel de cãpetenie al domnitorului Cuza ºi
principal mijloc de asigurare a înfãptuirii
programului naþional preconizat31.
În sfârºit, una dintre datoriile de
onoare, suprapusã tuturor celorlalte
derivând din calitatea-i de diplomat (fie ºi
improvizat), cãreia i-a acordat o atenþie
deosebitã pe toatã durata misiunii sale, a
constat în susþinerea ºi controlul operei de
propagandã a cauzei române în apusul
Europei. Preluând integral, din toamana
anului 1861, sarcina informãrii precise a
cercurilor politice ºi a opiniei publice
apusene asupra principalelor chestiuni în
disputã ale Principatelor Unite, Ioan
Alecsandri i-a fãcut faþã cu destoinicie,
recoltând rezultatele pe mãsura
strãduinþelor sale. Astfel, a cãutat ºi reuºit
sã asigure problemelor româneºti un spaþiu
considerabil sporit în coloanele ziarelor ºi
revistelor occidentale; a cãutat ºi izbutit sã
schimbe optica unor gazetari cãlãuziþi de
prejudecãþi ºi chiar a unor periodice ce se
arãtaserã, pânã atunci, ostile stãrii de lucruri
din Principate; a combãtut, pânã la
neutralizarea definitivã, uneltirile adversarilor
regimului politic instaurat de Cuza în toate
fazele ºi împrejurãrile ce tensionau relaþiile
sale internaþionale. Toate aceste realizãri
au putut fi înfãptuite fie prin apelul repetat
la concursul unor demnitari politici, fie, mai
ales, prin legãturile personale stabilite cu
diverºi ziariºti sau colaboratori ai unor
cotidiene sau reviste de largã circulaþie.
Distribuindu-ºi atenþia atât spre presa
francezã, cât ºi spre cea englezã,
preocupate predilect când de „rusofilia”,
când de „francofilia” lui Cuza, I. Alecsandri
a fãcut nu o datã dovada tenacitãþii sale în
acþiunea susþinutã de combatere a
denaturãrilor, de corectare sau completare
a informaþiilor insuficient de clare, de
judecare obiectivã ºi de sprijinire fãrã
rezerve a mãsurilor politice adoptate în þarã.
Ataºat sufleteºte – cum puþini dintre
colaboratorii politici i-au fost – faþã de Cuza,
agentul român la Paris s-a strãduit din
rãsputeri sã previnã ceea ce, în vara anului
1865, devenise hotãrâre irevocabilã a
domnitorului: abdicarea „în interesul þãrii”,
în favoarea unui prinþ strãin. Cum acest
lucru n-a mai fost cu putinþã, încetarea
domniei lui Cuza a semnificat ºi încheierea
unei cariere diplomatice, în care pionieratul
sau lipsa experienþei profesionale au fost
cu mult devansate de numeroasele ºi
prestigioasele reuºite. Sentimentul datoriei
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aparþinând lui Montesquieu, sub titlul
Considerãri asupra cauzelor mãrirei ºi
decãderei romanilor, pãstratã în manuscris
la Biblioteca Academiei33.
Ultimii ani ai vieþii i-au fost marcaþi de
incurabila boalã de care va fi fost atins încã
din 1881, sub ºocul cãreia avea sã-ºi
dezvãluie, altminteri, aptitudinile
scriitoriceºti. Departe de þarã, înconjurat de
o familie ce cunoscuse un serios
dezechilibru financiar, cu sufletul încãrcat
de nostalgia Mirceºtilor, înceta din viaþã, la
15 mai 1884, cel care întruchipase pe omul
de spirit, pe literatul amator dar cu alese
gusturi, pe „bãiatul inteligent, activ, serios
ºi discret” ºi, mai presus de toate, pe
patriotul nedezminþit ºi abilul diplomat,
Iancu Alecsandri.
Ilie Boca

faþã de neam ºi þarã s-a identificat într-atât
cu propria-i credinþã în justeþea ºi
ireversibilitatea cãii aleasã de Cuza în
amplul proces de restructurare a societãþii
româneºti, încât, dupã brutala înlãturare a
domnitorului Unirii, etichetatã de fãptuitori
ºi de partizanii lor ca „revoluþie”, I.
Alecsandri a preferat sã stea, pânã la
sfârºitul vieþii, în afara convulsiilor politice.
Este încã un act de totalã devoþiune – pe
care, poate nu întâmplãtor, ºi omologul sãu
de la Constantinopol, C. Negri, l-a sãvârºit
– faþã de Cuza ºi de opera sa.
Anii care au urmat ºi i-a consacrat unor
diverse îndeletniciri familiale, din care nu
lipsesc mai vechile preocupãri livreºti.
Cãlãtoriile efectuate în þarã, cu o frecvenþã
îndeajuns de mare la început,
corespondenþa bogatã întreþinutã cu fratele
sãu sau cu alþi compatrioþi, l-au menþinut
într-un permanent contact cu problematica
ºi spiritualitatea româneascã. În 1871, de
pildã, tipãrea la Bucureºti broºura Aperçu
sur le projet du pont de fer entre Giurgevo
et Rustschuk, materializându-ºi expunerea
tehnicã din vremea demersurilor pe lângã
bancherul Lefèvre pentru concesionarea
cãilor ferate româneºti.
În vremea rãzboiului ruso-turc din anii
1877-1878 ºi a campaniei româneºti din
Balcani, I. Alecsandri, aflat iarãºi în þarã, a
urmãrit atent atât mersul operaþiunilor,
reflectat într-un grupaj de Note zilnice32,
cu observaþii personale ºi comentarii
pertinente, cât ºi implicaþiile de ordin extern, tãlmãcite în cuprinsul unei intervenþii
deschise adresatã prinþului Gorceakov, prin
mijlocirea gazetei,,Le Nord”, în chestiunea
raptului teritorial ce a urmat ostilitãþilor
militare. În aceeaºi vreme, s-a apropiat ºi
mai mult de viaþa literarã româneascã,
agitatã circumstanþial ºi de momentul politic strãbãtut, participând la deschiderea
conferinþelor publice de la Ateneu ºi citind
cu nedisimulatã mândrie creaþii poetice
aparþinând fratelui sãu.
Foarte activ pare a fi fost între anii
1879 ºi 1881, când a susþinut cu regularitate
rubrica de corespondenþã parizianã pentru
ziarul conservator „Pressa”. Stilul vioi,
impresionist, cu reflecþiile spirituale asupra
vieþii politice ºi parlamentare din capitala
Franþei, se îmbinau armonios cu analiticul
ºi comparativul stãrilor de lucruri de aiurea
(Germania ºi Austro-Ungaria de exemplu),
fãrã a fi neglijate informaþiile de ordin literaristoric. Calitatea materialelor transmise în
þarã vor fi servit drept temei invitaþiei ce-i
fusese avansatã de a face parte, împreunã
cu Alexandru Odobescu, din comitetul de
redacþie al revistei „Révue du monde latine”,
ca ºi cererii de a fi corespondent pentru
revista „Convorbiri literare”. În coloanele
acesteia avea sã ºi publice ulterior nuvela
Dor de morþi (1883), bine primitã de critica
vremii ºi, îndeosebi, de Titu Maiorescu,
precum ºi comedia Morunul (1885), de
inspiraþie francezã, adaptatã realitãþilor
sociale româneºti. Tot lui i se datoreazã
tãlmãcirea în limba românã a unei scrieri

Alexandru Boboc

1. Ideea unei dezbateri privind
personalitatea lui Maiorescu1 ºi contribuþia
sa la afirmarea modernitãþii culturii române
necesitã, prin forþa lucrurilor, atât trimiterea
la mediul ideatic în care s-a format, cât ºi
la configuraþia istorico-spiritualã a timpului
în care a trãit ºi a acþionat (pe planuri
multiple ale vieþii sociale). „Trebuie sã fiþi
fericiþi – spunea Gh. Bogdan Duicã (în
discursul sãu de recepþie la Academia
Românã) – cã aþi putut fi colegii unui bãrbat
care de aºa de cu vreme îºi cunoscuse ºi
îºi motivase filosoficeºte rostul vieþii sale
de cercetãtor al adevãrului, de descoperitor
al lui, nu numai spre plãcerea sa
dezinteresatã, dar ºi spre folosul societãþii
pe care, mai mult decât pe el, descoperirea
trebuia sã o intereseze ca o condiþie a
progresului, a civilizãrii ºi a mulþumirii
sufleteºtii, care culmineazã în priceperea
exactã a raporturilor dintre societate ºi
individ, pricepere care, fãrã filosofie, fãrã
temperamentul filosofic, nu se obþine” 2.
Maiorescu ne apare astfel mai întâi
ca o personalitate complexã, care ºi-a
motivat încã de timpuriu „filosoficeºte”
rostul vieþii. Aºa cum rezultã din
corespondenþa sa (extrem de bogatã ºi
relevantã sub raport teoretico-filosofic),
preocuparea pentru pregãtirea filosoficã ºi
pentru integrarea în contextul cultural
european este motivatã de gândurile
timpurii al ilustrului profesor de mai târziu:
„Îngãduiþi-mi sã vã rog – scria Maiorescu
(la 7 martie 1861, adresându-se, la Berlin,
celebrului filosof ºi logician A.
Trendelenburg) – ca duminica viitoare, la
orele 12, sã mã onoraþi cu prezenþa dvs.
la conferinþa pe care o voi þine pentru
monumentul lui Lessing de la Kamenz. Am
profitat de ocazie pentru a arãta ºi în acest
mod cã românii manifestã un viu interes
pentru evenimentele literare importate din
vestul civilizat”3.
S-a vorbit, pe buna dreptate, de „un
stimulent exterior”, care „putea veni înainte
de toate din mediul cultural german, în
sânul cãruia se afla de la vârsta de 12
ani”; dar „imboldul principal a fost propria
sa pornire lãuntricã”4. Maiorescu însuºi
scria (la 26 aprilie 1858): „abia acum
gãsesc în clasicii germani atât de multe
acorduri cu mine, atât de multe voci
înrudite cu a mea, care mã mai însenineazã
pentru unele clipe”5.
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Din ceea ce s-a numit „clasicismul
german”, în frunte cu Goethe ºi Schiller,
l-a atras „umanismul etic, preconizând
stãpânirea
pornirilor
naturale,
subordonându-le idealului binelui”;
Maiorescu „simte ºi el nevoia unei
stãpâniri, care sã-l ducã la o viaþã
disciplinatã... Prin stãpânirea de sine el
se va cãuta pe sine”6.
Pe acest fond intervine ideea iniþierii
în logicã ºi filosofie: „De cea mai mare
însemnãtate pentru orientarea mea
ºtiinþificã a fost iniþierea în filosofie, în
ansamblu, ºi în logicã, aceastã ºtiinþã
extrem de interesantã. Ea m-a adus sã
nãzuiesc spre cea mai bunã formulare a
cugetãrii, spre adevãrata exprimare, fãrã
greºeli, spre evitarea acelor exaltate vorbe
goale pe care în tinereþe le întrebuinþezi
atât de des; ea mi-a insuflat mai întâi cu
adevãrat dragostea pentru o direcþie de
gândire (subl. n.) de care nu mã voi
despãrþi niciodatã”7.
2. Cuvinte semnificative, aºadar,
pentru ideea de program iniþial ºi pentru
tot ceea ce a întreprins ºi a realizat
Maiorescu în cultura românã. De fapt, o
profesiune de credinþã! Cãci totul intrã
(sistematic ºi reordonat valoric) într-o
„direcþie de gândire”, totul, adicã studiul
limbii ºi al literaturii, al istoriei ºi al vieþii
sociale ºi culturii, atât în principiu (aci rolul
logicii ºi al filosofiei), cât ºi aplicat la
procesul de modernizare a culturii noastre,

aflatã pe atunci într-un moment critic (în
dublu sens: derutã, dar ºi deschidere!).
Este astfel pe deplin îndreptãþitã ideea
de a studia opera lui Maiorescu dincolo de
controverse, în semnificaþiile ei majore, în
ceea ce el însuºi a vrut ºi a reuºit sã fie:
„un estetician, susþinãtor de principii
fundamentale pentru dezvoltarea istoricã a
literaturii în conceptul ei cultural, dupã
concepþia filosofului culturii, cã adevãrul
este temelia dezvoltãrii ei istorice”8. Cãci
Maiorescu însuºi formula ideea de bazã a
concepþiei sale despre literaturã ca parte a
culturii unui popor: „Secolul XIX – scria
ilustrul profesor – se va numi în istorie cu
drept cuvânt secolul naþionalitãþilor. În el sa lãmurit ºi se realizeazã ideea cã
popoarele sunt chemate a se întãri în
cercuri etnografice, deosebindu-ºi fiecare
misiunea istoricã dupã propria sa naturã.
Pe lângã tezaurul comun al popoarelor
civilizate, mai are fiecare tãrâmul sãu
aparte, în care îºi dezvoltã în mod special
individualitatea ºi, separându-se aci de
toate celelalle, îºi construieºte naþionalitatea
sa. Astfel, se cere ca poporul modern sã
aibã o formã de stat naþionalã, ºi mai ales
o literaturã ºi o limbã naþionalã”9.
Este de observat cã literatura ºi limba
constituie pentru Maiorescu, în momentul
declanºãrii unei evaluãri (realisle, chiar
extrem de severe!) a culturii române (ºi a
istoriei naþionale ca atare) centrul unei
veritabile înnoiri în planul afirmãrii naþiunii
„dupã propria sa naturã”. Ceea ce mentorul
Junimii numea „direcþia nouã” implicã
astfel un substrat mai adânc în concepþia
despre cultura românã ºi viitorul acesteia:
„Va avea România un viilor? Se mai aflã
în poporul ei destulã putere primitivã pentru
a ridica ºi a purta sarcina culturii? Cãci
cultura e o sarcinã care cere ºi consumã
neîntrerupt puterile vitale ale unei naþiuni.
Va putea sã pãºeascã în lucrare paºnicã
pe aceeaºi cale pe care civilizaþia
apuseanã a adus atâta bine omenirii? ...
O parte a rãspunsului atârnã de la direcþia
(subl. n.) spiritelor din societatea de astãzi,
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adevãr, ºi astfel cultura claselor mai înalte
ale românilor este nulã ºi fãrã valoare, ºi
abisul care ne desparte de poporul de jos
devine din zi în zi mai adânc. Singura clasã
la noi este þãranul român, ºi realitatea lui
este suferinþa sub care suspinã de
fantasmagoriile claselor superioare. Cãci
din sudoarea lui zilnicã se scot mijloacele
materiale pentru susþinerea edificiului
fictiv, ce-l numim culturã românã ...”17
„Mai este oare timp de scãpare?”, se
întreba Maiorescu nutrind speranþa cã
„soarta ne va acorda timp pentru aceastã
regenerare a spiritului public”, ºi conturând
un program de combatere a mediocritãþilor
(ocrotite adesea de „încurajarea blândã”):
„sã învãþãm marele adevãr cã
mediocritãþile trebuiesc descurajate de la
viaþa publicã a unui popor” ºi, mai ales, „al
doilea adevãr, ºi cel mai însemnat, de care
trebuie sã ne pãtrundem”, anume: „Forma
fãrã fond (subl. n.) nu numai cã nu aduce
nici un folos dar este de-a dreptul
stricãcioasã, fiindcã nimiceºte un mijloc
puternic de culturã”18.
Încheierea acestei critici este
semnificativã: „fãrã culturã nu poate trãi
un popor”; „dar cu o culturã falsã nu poate
trãi un popor, ºi dacã stãruieºte în ea,
atunci dã un exemplu mai mult vechea
lege a istoriei: cã în lupta între civilizarea
adevãratã ºi între o naþiune rezistentã se
nimiceºte naþiunea, dar niciodatã
adevãrul”19.
Prin toate acestea, influenþa lui
Maiorescu „a lucrat în sensul temeiniciei;
a descurajat mediocritatea ºi a fãcut
imposibilã farsa culturalã. Reputaþiile
dãrâmate de el nu s-au mai putut reface.
Admirãm ºi astãzi verbul lui critic, sobru
ºi incisiv, demnitatea sa în polemicã, de
la care nu s-a abãtut niciodatã, prin
evitarea oricãrui atac personal, prin
menþinerea în singurul plan al ideilor.
Acþiunea criticii culturale a lui Maiorescu
a fost salubrã ...”20.
Nu-i de prisos aci o repetare a unei
formulãri din tinereþea marelui critic:
„iniþierea în filosofie, în ansamblu, ºi în
logicã”, a fost aceea care „m-a dus sã
nãzuiesc spre cea mai bunã formulare a
cugetãrii, spre adevãrata exprimare ... ea
mi-a insuflat mai întâi cu adevãrat
dragostea pentru o direcþie de gândire (subl.
n.) de care nu mã voi despãrþi niciodatã”21.
4. Dupã critica „direcþiei de astãzi în
cultura românã”, urmeazã latura propriuzis constructivã a activitãþii lui Maiorescu,
aºa cum este sintetizatã în studiul
„Direcþia nouã în poezia ºi proza românã”
(1872).
Aci pregãtirea logicã ºi filosoficã, mai
ales însã gustul format pentru valori îºi
spun cuvântul. Metodologic, în centrul
preocupãrii trece rolul „judecãrii” (al
evaluãrii). În acest sens, precizarea: „...
orice adevãr este o formulare mai clarã a
regulilor nestrãmutate, care sunt însuºi
fundamentul universului, ºi corespunde
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gramaticã, neadevãr în toate formele de
manifestare a spiritului public”14. Aceastã
„rãtãcire a judecãþii – continua autorul –
este fenomenul cel mai însemnat în
situaþiunea noastrã intelectualã, un
fenomen aºa de grav, încât ne pare cã
este datoria fiecãrei inteligenþe oneste de
a-l studia, de a-l urmãri de la prima sa
arãtare în cultura românã ºi de a-l denunþa
pretutindeni spiritelor mai june”15.
Maiorescu desfãºoarã astfel, în
spiritul exigenþei ghidate de fond valoric,
o susþinutã critica a civilizaþiei, relevându-i
contradicþiile interne, dar urmãrind ºi
depãºirea situaþiei, preconizând cãi ºi
metode adecvate de emancipare culturalã
naþionalã.
În principal, aceastã criticã vizeazã:
„orbirea de a nu vedea cã zidirea
naþionalitãþii române nu se poate aºeza
pe un fundament în mijlocul cãruia zace
neadevãrul”; cãci la noi „s-au imitat ºi
s-au falsificat toate formele civilizaþiunii
moderne. Înainte de a avea partid politic,
care sã simtã trebuinþa unui organ, ºi public iubitor de ºtiinþã, care sã aibã nevoie
de lecturã, noi am fundat formele politice
ºi reviste literare, ºi am falsificat ºi
dispreþuit jurnalistica. Înainte de a avea
învãþãtori sãteºti, am fãcut ºcoli prin sate,
ºi înainte de a avea profesori capabili, am
deschis gimnazii ºi universitãþi ºi am
falsificat instrucþiunea publicã ...”16.
Descrierea stãrii de fapt din þara
noastrã îl conduce pe Maiorescu la
vertitabila criticã a „formelor fãrã fond”: „În
aparenþã – scrie el – dupã statistica
formelor din afarã, românii posedã astãzi
aproape întreaga civilizaþie occidentalã.
Avem politicã ºi ºtiinþã, avem jurnale ºi
academii, avem ºcoli ºi literaturã, avem
muzee, conservatorii, avem teatru, avem
chiar o constituþiune. Dar în realitate toate
acestea sunt producþiuni moarte, pretenþii
fãrã fundament, stafii fãrã trup, iluzii fãrã
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direcþie a cãrei manifestare este literatura
în înþelesul cel mai larg al cuvântului”10.
Rezultã astfel cã Maiorescu se
apropia de fenomenul literar „cu interesul
pe care îl meritã literatura ca parte
importantã a culturii unui popor. Defectele
pe care el le combãtea în producþia literarã
provin din neajunsurile culturale ale
timpului. Cenzura lui literarã face parte
dintr-un plan general de ridicare a nivelului
cultural”11. Cãci, spre deosebire de „marii
esteticieni” ai veacului al XIX-lea
(Schelling, Schopenhauer, chiar Hegel),
care „deºi erau buni cunoscãtori ai artei,
n-au prelungit niciodatã cercetarea lor pânã
la aprecierea produselor artistice
particulare ºi contemporane”, ocupându-se în genere „de valori artistice clasate,
fãrã sã claseze ei înºiºi valori
necunoscute sau rãu cunoscute pânã
atunci”, ºi spre deosebire de „marii critici”
(Saint-Beuve, Anatole France º. a.), care
„s-au întrebat rareori care este cadrul principal al judecãþilor lor”, Maiorescu „a fost
estetician ºi critic literar, filosof al artei ºi
judecãtor al ei, om de principii ºi de
aplicaþii, o întrunire de funcþiune ºi de
atribuþii destul de rarã în vremea lui”12.
3. În esenþã, critica lui Maiorescu a
acþionat „în sensul înãlþãrii gustului artistic al vremii”, iar „prin însuºirile sale de
scriitor” a devenit „creatorul stilului de idei
(subl. n.) în literatura noastrã”, stabilind
„un nivel mai înalt ale exigenþei faþã de
intelectualul român” 13.
Grãitoare în acest sens este
caracterizarea (lapidarã, dar exactã!) ºi
critica „direcþiei de azi în cultura românã”:
„Viþiul radical în ele (în publicaþiile
„Transilvania” ºi „Familia” º.a.) ºi, prin
urmare, în toatã direcþia de azi (subl. n.) a
culturii noastre, este neadevãrul, pentru a
nu întrebuinþa decât un cuvânt mai colorat,
neadevãr în aspirãri, neadevãr în politicã,
neadevãr în poezie, neadevãr pânã ºi în
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amarã, numai sã fie dreaptã, este un element neapãrat al susþinerii ºi propãºirii
noastre, ºi cu orice jertfe ºi în mijlocul a
oricâtor ruine trebuie împlântat semnul
adevãrului”29.
Resemnificând aceste texte, Ion
Petrovici (fost student al lui Maiorescu)
scria: „Maiorescu ºi-a pus talentul,
inteligenþa ºi energia în serviciul
trebuinþelor locale, a devenit unul dintre
factorii cei mai însemnaþi ai progresului
nostru cultural-naþional ... Maiorescu s-a
socotit toatã vremea ca omul unei epoci
de tranziþie, de la o bazã anarhicã, cu
pretenþii culturale, cãtre o bazã de
culturã adevãratã. El avea de pregãtit
o vreme nouã, care nu putea fireºte
rãsãri dintr-odatã. Rolul pe care ºi l-a luat,
ajutat de educaþia pe care o primise în
Occident, a fost acela de valorificator ºi
indicator de criterii. El a crezut cã nu are
de scris decât prefaþa la timpuri care aveau
sã vie. Intrarea în fond ºi în amãnunte
rãmânea sarcina altora”30.
5. Poate cã nicãieri în opera sa
Maiorescu nu ºi-a afirmat marea calitate
de „valorificator ºi indicator de criterii” ca
în aprecierea creaþiilor lui Eminescu ºi
Caragiale. Studiile: Comediile d-lui
Caragiale (1885) ºi Eminescu ºi poeziile
sale (1889) constituie, în acest sens,
performanþe, ale genului estetico-critic.
Nu-i de prisos aci sã menþionãm
cuvintele lui T. Vianu: „Convingerea lui
adâncã era cã un cuvânt cumpãtat, spus
la timpul lui, preþuieºte mai mult decât o
furtunã de vorbe rostite în orice
împrejurare. Maiorescu nu are apoi nici
acea conºtiinþã mai nouã a profesionistului
literar, a insului trãind la masa lui de scris

ºi producând cu regularitatea ºi statornicia
oricãrui meºteºugar. Formula lui
aristocraticã de viaþã îi impunea sã
slujeascã literatura fãrã sã i se robeascã.
Instinctele lui îl conduc cãtre slujba
conducerii, nu cãtre aceea a comentariului
permanent ºi subordonat”31.
Acest echilibru în judecare ºi
apreciere, obiectivitatea demersului critic
maiorescian nu pot fi strãine de pregãtirea
ºi maturitatea lui estetico-filosoficã. De
aceea, continua Vianu, pe bunã dreptate,
„articolele de criticã literarã ale lui
Maiorescu sunt mandate ale literaturii
noastre (subl. n.). Articolul despre
Eminescu subliniazã cu energie
importanþa epocalã (subl. n.) a poetului ºi
schiþeazã pentru o generaþie întreagã liniile
generale ale interpretãrii eminesciene.
Articolul despre Caragiale impune definitiv
pe acesta ca scriitor. Din generaþia
urmãtoare el ºtie sã recunoascã
numaidecât metalul nobil din opera unui
Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, I. Al.
Brãtescu-Voineºti”32.
S-a precizat (în acelaºi context) cã
Maiorescu „acordã o atenþie
precumpãnitoare elementelor de formã ale
creaþiei literare. În articolul despre
Eminescu, el surprinde tot ceea ce trece
în forma poetului din limba ºi literatura
popularã, care a fost totdeauna în
concepþia criticului fundamental oricãrei
creaþii culte”33.
Textul lui Maiorescu este în acest
sens relevant: „...cuprinsul poeziilor lui
Eminescu nu ar fi avut atâta putere de a
lucra asupra altora dacã nu ar fi aliat forma
frumoasã sub care sã se prezinte”; poeziile
lui Eminescu „din epoca deplinei sale
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(adevãrul – n.n.) direcþiunii veºnice a
inteligenþei omeneºti spre întinderea
cunoºtinþelor ºi sporirea condiþiilor binelui
general”22.
„Direcþia nouã” este caracterizatã în
mod exemplar (prin esenþa, motivaþia ºi
trãsãturile ei specifice): „Noua direcþie, în
deosebire de cea vechea ºi cãzutã, se
caracterizeazã prin simþãmânt natural, prin
adevãr, prin înþelegerea ideilor, ce
omenirea întreagã le datoreºte civilizaþiei
apusene ºi totodatã prin pãstrarea ºi chiar
accentuarea elementului naþional. Ne pare
timpul venit de a atrage atenþia publicã
asuprã-i ºi în paginile urmãtoare sã
încercãm a arunca o scurtã privire asupra
câtorva reprezentanþi ai acestui început
de scãpare, ai acestei naºteri sau
renaºteri literare (subl. n.). Valoarea lor nu
este deopotrivã; sunt câteva talente
inferioare, ºi unii ºi alþii, însã sunt pe calea
naturalã ºi aspirã cu bunãcredinþã spre
adevãr. Din acest punct de vedere, toþi
împreunã meritã o atenþie binevoitoare
(subl. n.)”23.
La aceasta se ataºeazã „chemarea
naturalã” de „a aduna tezaurul limbii
române aºa cum a vorbit-o ºi cum o
vorbeºte poporul în toate provinciile locuite
de români”24. În emanciparea limbii „de sub
jugul filologiei transilvane”, Maiorescu
vedea „un alt semn caracteristic al direcþiei
celei nouã” ºi „un alt loc de criticã salutarã
în contra direcþiei celei vechi”25.
Motivarea acestor atenþionãri este
formulatã expres: „Cãci poziþia moralã în
care se afla poporul român este poate
unicã în istorie, cât pentru greutatea ei ºi
cere cu atât mai mult luare-aminte asupra
miºcãrii lui literare, ca una ce este oglinda
acestei poziþii ... Îndatã ce în apropierea
unui popor se aflã o culturã mai înaltã, ea
înrâureºte cu necesitate asupra lui. Cãci
unul din semnele înãlþimii culturei este
tocmai de a pãrãsi cercul mãrginit al
intereselor mai individuale ºi, fãrã a pierde
elementul naþional, de a descoperi, totuºi,
ºi de a formula idei pentru omenirea
întreagã”26.
Se poate vorbi de experienþe
„dureroase”, dar se impune o chemare
cãreia „nu te poþi împotrivi: a se uni în
principiile de culturã este soarta neapãratã
a fiecãrui popor european (subl. n.)”27. „Pe
noi românii – continuã Maiorescu – ne-a
scos soarta fãrã de veste din întunericul
Turciei ºi ne-a pus în faþa Europei... Tot
ce este formã goalã astãzi în miºcarea
noastrã publicã trebuie prefãcut într-o
realitate simþitã, ºi fiindcã am introdus un
grad prea înalt din viaþa dinafarã a statelor
europene, trebuie sã înãlþãm poporul
nostru din toate puterile pânã la înþelegerea
acestui grad ºi a unei organizãri politice
potrivite cu el”28.
Pe scurt, „lupta neîmpãcatã în contra ignoranþei pretenþioase ºi a
neadevãrului” ca „cea dintâi datorie”, ca
un cuvânt de ordine! „Critica, fie ea ºi
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dezvoltãri... reclamã toatã luarea-aminte
a criticii literare în privinþa formei lor, ºi cu
deosebire a înrudirii cu poezia popularã,
din care s-a hrãnit mai întâi ºi deasupra
cãreia s-a ridicat pas cu pas pânã la
exprimarea celor mai înalte concepþiuni”34.
Concepþia acestei „ridicãri” a formei
poetice „era o mânuire perfectã a limbii
materne, pentru ca sã fie pregãtitã pentru
o concepþiune mai întinsã ºi sã poatã crea
din propria ei fire vestmântul noilor
cugetãri. Aceasta este lupta dreaptã ce o
încearcã Eminescu, pentru „a turna în
formã nouã limba veche ºi înþeleaptã...”.
„Poeziile lui încep în aceastã privinþã
alipindu-se de-a dreptul de forma populatã,
dar îi dau o nouã însufleþire ºi o fac
primitoare de un cuprins mai înalt...”35.
6. Evident, studiul estetico-critic sub
semnul formei poetice trimite la unitatea
cu filosofia, prezentã în preocupãrile din
perioada formaþiei sale culturale.
Astfel, în scrisoarea (din Berlin, la 20
februarie 1861) cãtre tatãl sãu, Maiorescu
mãrturisea: „Locuirea la Berlin îmi prieºte
mult pentru lucrarea mea filosoficã.
Cãrticica publicã (e vorba de: Einiges
Philosophische in gemeinfasslicher Form,
1860 – n.n., tradusã în româneºte sub titlul:
Consideraþii filosofice pe înþelesul tuturor)
îmi procurã intrarea intimã în cercurile
profesorilor de aici. Trendelenburg, Werder,
Stahr, Michelet mã invitarã la ei, mã
introduserã în Academia ªtiinþelor ... Astfel
mi se lãrgeºte esperienþa esterioarã”36.
Apropo de „propria sa pornire
lãuntricã” în unitate cu „un stimulent exterior” (de care vorbea L. Rusu – vezi nota
4, mai sus): Maiorescu manifesta (încã
de timpuriu) un mare interes pentru
filosofie, cu o finalitate însã (aºa cum o
aratã „însemnãrile” ºi scrisorile): „Eu caut
din toate puterile a ne face cunoscutã starea
noastrã în Germania, cât pentru Franþa

sunt destui alþii”37. Mai mult, viitorul critic
avea conºtiinþa responsabilitãþii ºi a
misiunii lui în cultura românã: în scrisoarea
menþionatã aci, preciza: „la F. Bopp (ilustru
reprezentant al lingvisticii comparate
modeme – n.n.) – scria Maiorescu – aº
avea destule ocaziuni sã intru, însã el este
prea bãtrân ºi închis în sine, ºi, pe de altã
parte lipsa mea de cunoºtinþa sanscritului
m-ar împiedica de fi mai intim cu el”38.
Acest interes de a folosi marea
experienþa culturalã europeanã vine din
«pornirea lãuntricã» ºi corespunde
preocupãrii de afirmare personalã (ºi a
personalitãþii culturii noastre): în acest
sens, ºi formula: „...dorinþa de a-mi pãstra
deschisã posibilitatea ca prin Dv. sã
pãstrez – scria Maiorescu (Berlin, 9 martie
1861, cãtre prof. Werder – reprezentantul
hegelienilor berlinezi, cel care i-a recomandat:
«Kant vãzut prin Schopenhauer») – ...o
eventualã legãturã de naturã ºtiinþificã cu
Germania. Când scufundãtorul intrã în
adâncuri, se strãduieºte sã rãmânã în
legãturã cu aerul liber”39.
Mai mult, Maiorescu avea în intenþie
activitatea sa viitoare (un credo al sãu,
evident): pe lângã alte consecinþe,
publicarea scrierii din 1860 (în revista „Der
Gedanke”) îi oferea ºi posibilitatea de a
deveni cunoscut ºi de a acþiona într-un
context de învãþãmânt filosofic modern.
În acest sens: „prin profesorii
Berlinului – scria el (cãtre tatãl sãu: din
Paris, 19 martie 1861) cãpãtai scrisori de
recomandare la câþiva corifei din Paris, la
Cousin, la Hasé, Fovety ºi la Richard
Wagner (se afla atunci la Paris – n. n.), a
cãror societate o voi frecventa...”40. În
acelaºi context, dar cu precizarea unui
scop, vine ºi scrisoarea adresatã (din Paris,
la 12 iulie 1861) profesorului Karl
Rosenkranz (Königsberg): „Peste câteva
luni voi începe sã predau filosofia la
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Universitatea din Principatele dunãrene
româneºti, patria mea. Þara trebuie sã
primeascã ºi din aceastã parte
fundamentul solid pentru un viitor
temeinic. Nu ºtiu încã întru cât va putea fi
transpusã în realitate aceastã idee. Ceea
ce ºtiu însã este cã acolo sunt singur în
specialitatea ºi în eforturile mele ºi cã, de
asemenea, lipsesc orice mijloace”41.
Evident, o hotãrâre clar formulatã, din
care interesul pentru pregãtirea filosoficã
se coreleazã cu stabilirea unui sistem de
comunicare (de relaþii), susþinut (evident)
prin pregãtire la surse. În acest sens ºi
continuã scrisoarea menþionatã. „În iarna
viitoare voi þine un curs despre
Prolegomenele lui Kant ºi, concomitent,
nu voi precupeþi nici un efort pentru a face
sã aparã traducerea Criticii raþiunii pure,
la care tocmai lucrez. Curând însã trebuie
aprofundate în toatã þara ideile lui Hegel;
acestea sunt mai potrivite ... mai
aplicabile. În aceasta însã trebuie sã am
un punct de sprijin din afarã... am nevoie
de sfatul unor bãrbaþi luminaþi...”42.
Se contureazã astfel treptat ºi
preferinþele pentru filosofia germanã
clasicã, în primul rând pentru Kant: „...plec
azi la Berlin – scria Maiorescu (tatãlui, din
Paris la 13 august 1861) – unde mã voi
ocupa mai întâi vreo douã sãptãmâni cu
dreptul comercial, ºi apoi voi continua mai
departe traducerea Criticii raþiunii pure de
Kant, pe care am început-o de câtva timp
... Cu acest scop gândesc a debuta în
România ca publicist; pe de altã parte, o
asemenea traducere îmi este cea mai
bunã preparare la profesura filosoficã,
care, spre a spune termenul adevãrat, mã
entuziasmeazã. Cu filosofîa lui Kant o sã
ºi încep cursul de filosofie la Facultatea
din Bucureºti; dacã nu existã catedra, o
voi deschide gratis, prin cursuri
publice...”43.
Ideea preocupãrii pentru traducerea
Criticii raþiunii pure este adusã la
cunoºtinþa ºi în alt context (din Berlin, la
22 august 1861, cãtre Niculeanu, Paris):
„Eu aci mã pusei pe lucru; traduc filosofia
lui Kant, deºi o reflexiune mai coaptã mã
convinse cã începutul filosofiei trebuie sã
se facã la noi cu Descartes ºi Spinoza.
Înainte de a cunoaºte critica lui Kant,
trebuie sã fie cunoscut obiectul acestei
critici”44.
Se traseazã apoi (din Bucureºti, la
30 oct. 1862, Maiorescu cãtre W.
Kremnitz) contururile unui plan de studiu:
„Punctul de pornire al studiului tãu filosofic
trebuie sã fie acum ºi sã rãmânã Critica
raþiunii pure a lui Kant...”; „citeºte din
Parerga ºi Paralipomena a lui
Schopenhauer schiþa acestuia despre
istoria idealului ºi altele asemenea...
citeºte Observaþiile cu privire la Kant ale
lui Schopenhauer... Sã rãmâi însã
totdeauna liber ºi independent în lecturã”45.

E. Todoran, Lectura lui Eminescu, în: T.
Maiorescu din Critice (ediþie îngrijitã de
Domnica Filimon, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1978, p. 5).
9
T. Maiorescu, Despre scrierea limbii române
(1866), în: T. Maiorescu, Critice. Antologie ºi
prefaþã de P. Georgescu, Bucureºti, Editura
pentru literaturã, 1966, p. 205.
10
T. Maiorescu din Critice, p. 132: Direcþia
nouã în poezia ºi proza româneascã (1872).
11
T. Vianu, Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu
(1940), în: Opere, 2, Bucureºti, Editura
Minerva, 1972, p. 335. ~n aceastã bunã tradiþie
s-a relevat „substratul filosofic al criticii”,
precizându-se cã s-ar putea deprinde de aci
„o teorie unitarã a construcþiei culturale, care
se sprijinã pe alte teorii explicative ,
împrumutate din arsenalul filosofic ºi ºtiinþific
al epocii, dar nu copiate, ci selectate ºi
sintetizate în mod original”; cãci Maiorescu
„nu urmãrea transplantarea culturii
occidentale în România, ci crearea unei culturi
române moderne, originale, care sã contribuie
la rândul ei la progresul culturii mondiale” (S.
Ghiþã, Titu Maiorescu, Filosof ºi teoretician al
culturii, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1974, p.
119).
12
T. Vianu, op. cit., p. 334. Se considera cã
Maiorescu „a stabilit astfel, la începuturile
miºcãrii noastre ºtiinþifice, exemplu asocierii
organice dintre esteticã ºi criticã”, cea mai
intensã activitate a sa fiind consacratã „acelor
teme de esteticã ºi criticã, care ocupã ºi partea
cea mai dezvoltatã din Criticile sale” (Ibidem,
p. 335)
13
Ibidem, p. 361, 363.
14
T. Maiorescu, În contra direcþiei de azi în
cultura românã (1868), în: Titu Maiorescu din
Critice, p. 125.
15
Ibidem, p. 126.
16
Ibidem, p. 127, 128.
17
Ibidem, p. 128.
18
Ibidem, p. 129, 130.
19
Ibidem, p. 131.
20
T. Vianu, op. cit., p. 366.
21
T. Maiorescu, Jurnal ºi Epistolar, vol. I, p. 74.
22
T. Maiorescu, Despre progresul adevãrului
în judecarea lucrãrilor literare (1883), în: T.
Maiorescu, Critice. Antologie..., p. 363.
23
T. Maiorescu, Direcþia nouã în poezia ºi
proza românã (1872), în: Titu Maiorescu din
Critice, Bucureºti, Editura Eminescu, 1978, p.
133. Sunt analizate operele lui Alecsandri,
Eminescu, Bodnãrescu, Matilda Culger,
ªerbãnescu, Petrino – aceasta din poezie;
proza este reprezentatã de Odobescu, Strat,
Slavici, A. Xenopol, Vârgolici, I. Negruzzi,
Panu, Lambrior, P.P. Carp, T. Rosetti.
24
Ibidem, p. 162.
25
Ibidem, p. 177.
26
Ibidem, p. 180.
27
Ibidem.
28
Ibidem , p. 181. Ideea e întãritã prin
precizarea (Ibidem, p. 181-182): „Nu e cu
putinþã ca un popor sã se bucure de formele
dinafarã ale unei culturi mai înalte ºi sã
urmeze totodatã înlãuntru apucãturile
barbariei. ªi fiindcã a da înapoi e cu neputinþã,
nouã nu ne rãmâne pentru existenþa noastrã
naþionalã altã alternativã decât de a cere de
la clasele noastre culte atâta conºtiinþã câtã
trebuie sã o aibã ºi atâta ºtiinþã câtã o pot
avea”.
29
Ibidem, p. 182.
30
I. Petrovici, Titu Maiorescu 1840-1917,
Bucureºti, Editura Casei ªcoalelor, 1931, p.
22, 30.
31
T. Vianu, Titu Maiorescu – estetician ºi critic
literar (1940), în: Opere, 2, p. 346.
32
Ibidem, p. 346-347. „Astfel, continua T. Vianu,
dacã oficiul cel mai de seamã al criticii literare
este acela de a recunoaºte ºi impune valori
noi, nimeni nu l-a împlinit mai bine decât Titu
Maiorescu. Cãci în serviciul acestui scop el
avea toate însuºirile care desemneazã pe
criticul literar: gustul înnãscut ºi rafinat în
frecventarea marilor modele, alãturi de
independenþa ºi curajul judecãþilor” (Ibidem,
p. 347).

Ilie Boca

aprilie 2017

Vitraliu

nr. 46

8

Note
Note:
1
Studiul ce urmeazã î[i propune sã
eviden]ieze locul [i rolul operei logice [i
filosofice a lui Titu Maiorescu în
fundamentarea spiritului critic în procesul de
afirmare a modernitã]ii în cultura românã.
2
Gheorghe Bogdan-Duicã, Titu Liviu
Maiorescu. Discurs rostit la 25 mai 1921 de
Gh. Bogdan-Duicã, cu rãspuns de Sextil
Puºcariu, în: Academia Românã: Discursuri
de recepþie, vol. V (1919-1936), Bucureºti,
Editura Academiei Române, 2005, p. 166.
3
T. Maiorescu, Jurnal ºi Epistolar, vol. III (ediþie
îngrijitã de Georgeta Rãdulescu-Dulgheru ºi
Domnica Filimon), Bucureºti, Editura Minerva,
1980, p. 163-164. E vorba de conferinþa cu
tema: Die alte französische Tragödie und die
Wagnerische Musik, þinutã la Berlin (la 10
martie 1861), publicatã apoi (în rezumat) în
revista „Der Gedanke” (organ central al
hegelienilor din Berlin).
4
L. Rusu, Studiu introductiv la: Jurnal ºi
Epistolar, vol. I, 1975, p. V-VI.
5
T. Maiorescu, Jurnal ºi Epistolar, I, p. 62.
6
L. Rusu, op. cit., p. XI.
7
T. Maiorescu. Op. cit., p. 74. Aºa cum preciza
Bogdan-Duicã (op. cit., p. 170-171), „cuvântul
«direcþie» – devenit, dupã Maiorescu, atât de
popular – îl datorãm meditaþiilor sale
anterioare anului 1860”. În Einiges
Philosophische cuvântul «direcþie» se
gãseºte cu tot înþelesul real ºi metodic pe care,
mai târziu, Maiorescu l-a aplicat literaturii
române; de atunci aºadar, dinainte de anul
1860, Maiorescu este ademenit de trecerile
curajoase de la inducþii culturale la sinteze
elective, la cãutarea direcþiei palpitãtoare în
fenomenele universale, nu în exemplarele
unice ale cuvintelor”.
Textul lui Maiorescu îndreptãþeºte aceste
consideraþii: ...„obiectul ºtiinþei nu constã numai
în a privi cunoºtinþele prin prisma
particularitãþilor lor, ea se înalþã la rangul de
ºtiinþã doar din clipa în care stabileºte relaþii
strânse între cunoºtinþe, imbinându-le într-un
tot, adicã sistematizându-le” (Consideraþii
filosofice pe înþelesul tuturor, în: T. Maiorescu,
Opere filosofice, îngrijirea ediþiei de Al. Surdu,
Bucureºti, Editura Academiei Române, 2005,
p. 97).
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Ibidem, p. 226. Intenþia capãtã aci formã de
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Universitatea din Berlin pentru studii de
filosofie ºi drept, Maiorescu trebuia sã-ºi
împartã timpul de pregãtire; astfel traducerea
a durat... ºi nu a fost realizatã integral: ceea
ce a rãmas (în manuscris) se aflã în: M.
Eminescu, Lecturi kantiene. Traduceri din
Critica raþiunii pure (editate de C. Noica ºi Al.
Surdu), Bucureºti (Editura Univers), 1975, p.
147-159, sub titlul: În anexã: douã fragmente
traduse de Titu Maiorescu . Aºa cum
precizeazã editorii (p. 147), „este vorba de
fragmentele din «Estetica transcendentalã»”,
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cursurilor þinute la Universitatea din Bucureºti...
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T. Maiorescu, Jurnal ºi Epistolar, vol. III, p.
235. Mai târziu (1884, în: Prelegerea de
deschidere a cursului de Istorie a filosofiei
germane..., Prelegeri de filosofie, Craiova,
Scrisul Românesc, 1980, p. 5), Maiorescu
preciza: „Înainte de Kant era o întreagã
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T. Maiorescu, Jurnal ºi Epistolar, vol. IV
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profesorului Maiorescu (ºi reapare în
formulãrile din anii 1884-1890): „A da
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Fiu al profesorului Ion Maiorescu,
despre care se spune cã ar fi fost înrudit
cu Petru Maior, ºi al Mariei (n. Popazu),
de origine aromânã, Titu Liviu Maiorescu
s-a nãscut la 15 februarie 1840, la Craiova.
Îºi începe studiile în acest oraº, însã, dupã
peregrinãri împreunã cu familia prin
Bucureºti, Braºov, Sibiu, Blaj, le va continua la Braºov. În 1851 va primi o bursã
de la Episcopia Blajului ºi îºi va continua
studiile la Viena, mai întâi ca extern la
Gimnaziul academic, iar din 1856 ca intern la Academia Theresianã. În 1858,
dupã terminarea liceului, se înscrie, pentru
a studia filosofia, la Universitatea din Berlin. Aici va frecventa cursurile un an, dupã
care se transferã la Universitatea din
Giessen, pentru a beneficia de scutire de
frecvenþã, în baza celor doi ani petrecuþi
la Academia Theresianã, pentru a-ºi
pregãti doctoratul. Intenþia lui Maiorescu
se va finaliza în iunie 1859, când devine
doctor magna cum lauda, al Universitãþii
din Giessen, cu lucrarea Relaþia. Studiu
filosofic. Imediat obþine o bursã pentru
Franþa, astfel cã în noiembrie 1859 pleacã
la Paris. Aici, în 1860 obþine licenþa în litere,
iar în 1861 licenþa în drept. Încearcã în
aceastã perioadã sã obþinã ºi un doctorat
în litere, dar eºueazã.
Dupã studii laborioase la Viena, Berlin, Giessen ºi Paris, în 1861 se întoarce
în þarã, cu dorinþa de a contribui la
înscrierea statului român, recent format
prin Unirea din 1859, pe fãgaºul unei vieþi
culturale ºi politice de nivel european. Îºi
începe cariera didacticã, politicã ºi juridicã,
ocupând funcþii ºi demnitãþi de cea mai
mare responsabilitate. A fost profesor ºi

rector al Universitãþii din Iaºi, profesor ºi
rector al Universitãþii din Bucureºti,
membru al Societãþii Academice,
parlamentar în mai multe legislaturi, de
douã ori ministru al instrucþiunii publice ºi
cultelor, de douã ori ministru al justiþiei,
ministru de externe ºi prim-ministru,
precum ºi un reputat avocat. A decedat în
iulie 1917, la Bucureºti.
În întreaga sa activitate a acþionat
pentru imprimarea unui spirit critic în viaþã
cultural-politicã româneascã. ªi-a asumat
rolul de mentor, pornind de la filozofie. Cu
ajutorul filosofiei descoperã cã pârghiile
prin care s-ar putea acþiona pentru
însãnãtoºirea organismului naþiunii sunt:
limba, literatura, legile ºi politica.
Recunoaºte cã în strategia de fãurire a
unei culturi române moderne filosofia este
indispensabilã, dar prioritare devin limba
ºi literatura. Aceastã recunoaºtere
înseamnã, în primul rând, o modificare de
atitudine, o orientare a teoriei spre
practicã, spre latura formativã a culturii.
La Iaºi, în anul 1863, cu sprijinul
prietenilor Iacob Negruzzi, Petre P. Carp,
Vasile Pogor ºi Theodor Rosetti,
Maiorescu întemeiazã Societatea
„Junimea”, care îºi începe activitatea prin
susþinerea unor „prelecþiuni publice”. Ca
organ de presã a Societãþii „Junimea”, în
anul 1867, a fost înfiinþatã revista
„Convorbiri literare”. În prima perioadã a
activitãþii „Junimii” (1863 – 1874), când
sunt elaborate principiile estetice ºi
sociale, predominã caracterul polemic în
lupta pentru limbã, cu latiniºtii, cât ºi
polemici cu adversitatea principialã a lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu. Este perioada
în care „Junimea” provoacã cele mai multe
adversitãþi, dar ºi perioada în care, prin
succesul polemicilor desfãºurate, prin
atragerea lui Vasile Alecsandri, dar mai
ales prin descoperirea lui Mihai Eminescu,
începe sã dobândeascã aureola
prestigiului. În aceºti ani, Maiorescu
declanºeazã o campanie virulentã
împotriva „direcþiei vechi” în culturã.
În anul 1868, în revista „Convorbiri
literare”, Maiorescu publicã studiul „În contra direcþiei de astãzi în cultura românã”.
Ca reprezentant al generaþiei junimiste, cu

o nouã concepþie asupra vieþii sociale ºi
culturale româneºti, criticul era un conservator, adept al unei evoluþii naturale,
organice ºi temeinic pregãtite. Luptând
pentru europenizarea culturii române prin
filozofie, el este un adversar al „formelor
fãrã fond”, condamnã introducerea unor
instituþii occidentale, cãrora, în plan intern,
nu le corespund un fond adecvat. În acest
sens, în articolul amintit, el scrie: „Viciul...
în toatã direcþia de astãzi a culturii noastre,
este neadevãrul, pentru a nu întrebuinþa
un cuvânt mai colorat, neadevãr în
aspiraþii, neadevãr în politicã, neadevãr în
poezie, neadevãr pânã în gramaticã,
neadevãr în toate formele de manifestare
a spiritului public”. Aºa se face cã, „În
aparenþã, dupã statistica formelor din afarã,
românii posed astãzi întreaga civilizaþie
occidentalã. Avem politicã ºi ºtiinþã, avem
jurnale ºi academii, avem ºcoli ºi literaturã,
avem muzee, conservatorii, avem teatru,
avem chiar o constituþiune. Dar în realitate
toate acestea sunt producþiuni moarte,
pretenþii fãrã fundament, stafii fãrã trup,
iluzii fãrã adevãr, ºi astfel cultura claselor
mai înalte ale românilor este nulã ºi fãrã
valoare, ºi abisul ce ne desparte de poporul
de jos devine din zi în zi mai adânc”.
Pentru evitarea unei asemenea
situaþii, Maiorescu sugereazã: „De aici sã
învãþãm marele adevãr cã mediocritãþile
trebuie descurajate de la viaþa publicã a
unui popor, ºi cu cât poporul este mai
incult, cu atât mai mult, fiindcã tocmai
atunci sunt primejdioase... Al doilea
adevãr, ºi cel mai însemnat, de care
trebuie sã ne pãtrundem, este acesta:
forma fãrã fond nu numai cã nu aduce nici
un folos, dar este de-a dreptul stricãcioasã,
fiindcã nimiceºte un mijloc puternic de
culturã... Cãci fãrã culturã poate încã trãi
un popor cu nãdejdea cã în momentul
firesc al dezvoltãrii sale se va ivi ºi
aceastã formã binefãcãtoare a vieþii
omeneºti; dar cu o culturã falsã nu poate
trãi un popor, ºi dacã stãruieºte în ea,
atunci dã un exemplu mai mult pentru
vechea lege a istoriei: cã în lupta între
civilizarea adevãratã ºi între o naþiune
rezistentã se nimiceºte naþiunea, dar
niciodatã adevãrul”.
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multe poezii publicate în Convorbiri
literare, care toate au particularitãþile
arãtate mai sus, însã au ºi farmecul
limbajului (semnul celor aleºi), o concepþie
înaltã ºi, pe lângã aceste (lucru rar între ai
noºtri), iubirea ºi înþelegerea artei antice...
Ocazia la observãri critice nu lipseºte în
aceste poezii. Venere ºi Madonã cuprinde
o comparare confuzã. Femeia a fost
divinizatã în Venera anticã ºi apoi (de
Rafael) în Madona. Tot aºa, poetul asupra
unei feþe «palã de o bolnavã beþie» aruncã
«vãlul alb de poezie» ºi o divinizeazã. Însã
Madona nu este o idealizare a Venerei,
nici Venera anticã o realitate brutã pe lângã
Madona modernã... Epigonii cuprind o
antitezã foarte exageratã. Pentru a arãta
micimea epigonilor, se înalþã peste
mãsurã poeþii mai vechi, ºi lauda
ditirambicã a lui Þichindel, d.e., ºi a lui
Heliade cu greu va putea încãlzi cetitorii
mai critici de astãzi. Cea mai bunã din
cele trei poezii ale d-lui Eminescu ne pare
a fi cea din urmã, Mortua est, un progres
simþit în precizia limbajului ºi în uºurinþa
versificãrii. Dar ºi aici, ca ºi în celelalte,
sunt greºeli ce trebuie neapãrat îndreptate.
Abuz de cuvântul palã, care poate n-ar
trebui uzat deloc, uneori gândiri ºi expresii
prea obiºnuite, multe rime rele”.
Reamintesc faptul cã este încã relativ
dificil de explicat cum a fost posibil ca douã
mari personalitãþi, precum Titu Maiorescu
ºi Mihai Eminescu, sã aparã în spaþiul
cultural românesc, la distanþã de numai
zece ani. În acest sens, întrebându-se
dacã întâlnirea lor este întâmplãtoare,
cercetãtorul clujean Liviu Rusu, într-o
conferinþã þinutã la Radio Bucureºti, în ziua
de luni 6 octombrie 1975, rãspunde: „Nu,
o zodie norocoasã i-a adus împreunã.
Inima ºi sufletul neamului au fost la mijloc.
Ca un fãcut, amândoi se formaserã mai
întâi la Viena, unul din marile centre ale
Europei. Amândoi ºi-au continuat apoi

unui început greºit. Prin atitudinea sa,
criticul vrea sã atenþioneze asupra faptului
cã pe o fundaþie strâmbã nu se poate
construi solid ºi durabil. Cã, în lipsa
reacþiei, eroarea de început a imitatorilor,
în ceea ce priveºte recunoaºterea
judecãþilor de adevãr, se transmite ºi
urmaºilor.
În aceastã situaþie, reacþia lui
Maiorescu este categoricã, sub forma
acþiunii pentru impunerea adevãrului ca
fundament, întrucât continuarea procesului
de modernizare a României prin „forme
fãrã fond” prezintã pericolul iminent ca
formele goale sã discrediteze fondul în
ochii opiniei publice, atunci când fondul
poate fi încropit. Ideea este cã o „formã
goalã” nu poate capta un fundament
adevãrat, cã eroarea nu se poate vindeca
prin ea însãºi. Drept consecinþã, zice
Maiorescu, orice formã fãrã fond trebuie
înlãturatã din rãdãcini. Pentru cultura
românã aceasta însemna reconstruirea ei
începând cu fundamentul, întrucât
adevãrul nu þine de ceea ce poate fi imitat,
ci de capacitatea fiecãrei culturi de a fi
adevãratã.
Profeþia lui Maiorescu privind
creaþia lui Eminescu
Fiind o poziþie radicalã, în mod firesc,
atitudinea lui Maiorescu a stârnit multiple
adversitãþi. Dar hotãrârea cãrturarului
stãpân pe situaþie nu a putut fi zdruncinatã.
Astfel cã, pornind de la convingerea cã
producþia culturalã consumã puterile vitale
ale unei naþiuni, Maiorescu a pus în
dezbatere viitorul României sub aspect
cultural, mãsura în care poporul român mai
are destulã putere primitivã pentru a-ºi
onora misiunea culturalã, asemenea
popoarelor occidentale. Cu acest gând, în
anul 1872, dã publicitãþii studiul „Direcþia
nouã în poezia ºi proza românã”. Iar eu
cred cã recitirea unor fragmente din acest
studiu nu poate fi decât beneficã. „În
fruntea nouei miºcãri e drept sã punem
pe Vasile Alecsandri. Cap al poeziei
noastre literare în generaþia trecutã, poetul
Doinelor ºi Lãcrãmioarelor, culegãtorul
cântecelor populare pãruse a-ºi fi terminat
chemarea literarã. ªi nici atenþia publicului
nu mai era îndreptatã spre poezie; o
agitare stearpã preocupa toate spiritele.
Deodatã, dupã o lungã tãcere, din mijlocul
iernei grele ce o petrecuse în izolare la
Mirceºti, ºi iernei mult mai grele ce o
petrecea izolat în literatura þãrei sale, poetul
nostru reînviat ne surprinde cu publicarea
Pastelurilor... Cu totul osebit în felul sãu,
om al timpului modern, deocamdatã blazat
în cuget, iubitor de antiteze cam
exagerate, reflexiv mai peste marginile
iertate, pânã acum aºa de puþin format
încât ne vine greu sã-l citãm îndatã dupã
Alecsandri, dar, în fine, poet, poet în toatã
puterea cuvântului, este d. Mihai
Eminescu. De la d-sa cunoaºtem mai
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Astãzi, doar retoric, ne putem
întreba: a avut dreptate Maiorescu?
Dincolo de criticile la care a fost supus,
trebuie sã recunoaºtem cã teoria „formelor
fãrã fond” a rãspuns, în timp, necesitãþilor
obiective de respingere a mediocritãþii ºi
a imposturii din culturã ºi din politicã.
Curajul ºi forþa de care a dat dovadã
Maiorescu nu vor fi agreate niciodatã, cu
atât mai puþin în prezent, de cãtre cei
vizaþi, în primul rând de fripturiºti. Însã
dreptatea sa va dãinui, întrucât exprimã o
normã sãnãtoasã de obiectivare a spiritului
impersonal al colectivitãþii, o modalitate
de devenire a spiritului obiectiv. Izbânda
lui Maiorescu se explicã prin faptul cã,
folosindu-se de virtuþile filosofiei
universale, a descifrat „voinþa” spiritului
obiectiv românesc, ca modalitate specificã
de existenþã a spiritului obiectiv european.
Aceasta este, de fapt, esenþa învãþãturii
pe care ne-o transmite marele nostru
cãrturar.
Într-un fel de sintezã la cele spuse,
trebuie sã reþinem cã în anul 1868, când
avea 28 de ani, Titu Maiorescu a publicat
articolul „În contra direcþiei de astãzi în
cultura românã”. Pleca de la constatarea
cã, în comparaþie cu Occidentul, cultura
românã, la acea datã, avea aspectul unei
construcþii fictive, era nulã ºi fãrã valoare,
întrucât se caracteriza printr-o rãtãcire
totalã a judecãþii. În fapt, criticul cãuta
rãspuns la întrebarea: „De ce cultura
românã este o culturã de improvizaþie, fãrã
fundament ºi incapabilã de adevãr?”
Rãspunsul lui Maiorescu nu se mulþumeºte
doar sã critice efectele unei asemenea
situaþii, ci cautã cauzele, pentru a putea
formula ºi asuma o soluþie. Punctul de
pornire al rãspunsului îl constituie
condamnarea principialã a unei asemenea
stãri de fapt. În acest sens el susþine cã
temelia oricãrei culturi este adevãrul. Altfel
spus, naþiunile care se construiesc
împotriva adevãrului se condamnã
singure. Or, observã Maiorescu, toate
formele de manifestare ale spiritului public românesc sunt viciate de faptul cã au
ca fundament neadevãrul. Aºadar, criteriul
viabilitãþii unei naþiuni este adevãrul.
Cu aceastã convingere, mai departe,
Maiorescu se întreabã: cum s-a ajuns ca
spiritul public românesc sã se
fundamenteze pe neadevãr? Pentru a oferi
explicaþia, el apeleazã tot la teoria
„formelor fãrã fond”, potrivit cãreia spiritul
public modern a fost importat din Occident de cãtre tineri care, incapabili sã
înþeleagã fundamentul istoric al culturii,
luau aparenþele drept esenþã. Astfel, prin
importul formelor superficiale, asemenea
tineri au crezut cã pot moderniza cultura
româneascã. Or, zice Maiorescu, aceasta
este o mare eroare, care poate fi chiar
înþeleasã, în mãsura în care aparþinea unor
tineri începãtori. Ceea ce nu înþelege ºi
nu acceptã Maiorescu era lipsa de reacþie
a contemporanilor sãi în faþa consecinþelor
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- Nu ºtiu, poezia e trimisã din Viena.
- Foarte interesant, zice încã o datã
Maiorescu, lasã manuscriptul la mine.
Peste câteva zile, fiind adunarea
«Junimii», ºi Maiorescu cetindu-ne
versurile Venere ºi Madona toþi ºi mai ales
Pogor au fost încântaþi de acest poet
necunoscut” („Amintiri din «Junimea»,
Editura Minerva, Bucureºti, 1970, pp. 212213).
S-a vorbit ºi probabil se va mai vorbi
despre „adevãratul debut eminescian”. Cu
referire la aceastã chestiune, ªerban
Cioculescu relevã, „dupã aparatul critic al
ediþiei lui Perpessicius, o nedumerire
exprimatã de Ovid Densusianu în
marginea amintirilor lui Negruzzi. Cum a
putut acesta sã-ºi exprime atât de tardiv
sentimentul unei revelaþii poetice? Cã doar
Eminescu publicase mai multe poezii în
«Familia», încã din 1866! Obiecþia, rostitã
de un estet, e surprinzãtoare. Nici una din
poeziile apãrute în Familia (De-aº avea,
O cãlãtorie-n zori, Din strãinãtate, La
Bucovina, Speranþa, Misterele nopþii,
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie, La
Heliade, La o artistã, Amorul unei marmure,
Junii corupþi ºi Amicului F. I) nu vesteºte
un talent excepþional. Diferenþa de calitate
dintre poemele debuturilor eminesciene de
la Familia ºi de la Convorbiri literare este
atât de sensibilã, încât s-a pus problema
dacã cele dintâi pot fi retipãrite. Maiorescu
a rezolvat-o negativ. Morþun le-a strâns
cel dintâi în volum (Versuri ºi prozã, 1890)
dar, pânã astãzi, editorii nu sunt de acord
asupra punerii lor alãturi de poeziile unanim
preþuite, ºi anume, în frunte, dupã criteriul
cronologic, sau la urmã, dupã acela al
valorii; în sfârºit, alþii sunt de pãrere cã
aceste bucãþi pot prea bine lipsi dintr-o
ediþie de poezii alese” („Titu Maiorescu ºi
Eminescu”, în volumul „Prozatori români”,
1977, pp. 250- 251).
Poezia Venere ºi Madonã a apãrut
în revista „Convorbiri literare”, în 15 aprilie
1870. Iar în 22 aprilie, din acelaºi an, apare,
pentru prima oarã, numele lui Eminescu
în „Însemnãrile zilnice” fãcute de
Maiorescu. Rãspunsul lui Iacob Negruzzi,
la prima scrisoare trimisã de Eminescu
„Convorbirilor literare”, cea care însoþea
poezia Venere ºi Madonã, va fi trimis pe
21 mai 1870. Din conþinutul scrisorii reþin:
„Eu i-am rãspuns, felicitându-l de succesul
ce avusese versurile sale la «Junimea»,
i-am expus pãrerile societãþii, observaþiile
critice ce se fãcuse, l-am îndemnat sã
cultive talentul sãu, ºi am sfârºit cerândui amãnunte despre viaþa ºi ocupaþiile sale
din Viena. La toate acestea Eminescu nici
mi-a rãspuns, dar peste câtva timp îmi
trimite o a doua poezie intitulatã Epigonii,
care iarãºi a fãcut mare efect în Societatea
noastrã din cauza frumuseþii versurilor ºi
originalitatea cugetãrii” (Iacob Negruzzi,
op. cit., pp. 213-214).
Cea de-a doua poezie trimisã de
Eminescu la „Convorbiri literare”, Epigonii,
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Româneascã, Bucureºti, 1979, pp. 404405).
La aceastã îndreptãþitã observaþie
fãcutã de Liviu Rusu, mai trebuie adãugatã
ºi ideea cã liantul fundamental, care i-a
apropiat pe Maiorescu ºi Eminescu, pe
lângã sensibilitate, a fost vocaþia lor
filosoficã de înaltã clasã. Fãrã o asemenea
deschidere ºi fãrã o clarã viziune eforturile
lor nu se puteau conjuga. Aºa se explicã
faptul cã, începând cu a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, alãturi de poezie,
filosofia româneascã primeºte un autentic
impuls. Cei care în aceastã vreme vor
contribui enorm la conºtientizarea ºi
conturarea particularitãþilor spirituale ale
poporului nostru, au fost Titu Maiorescu
ºi Mihai Eminescu. Ei vor fi cei care vor
da seama de felul cum avea sã se
articuleze cultura românã modernã,
inclusiv în ce priveºte raporturile, din
interiorul acestei culturi, între filozofie ºi
ºtiinþã (raþiune, pe de o parte (cu precãdere
Maiorescu), precum ºi între filozofie ºi
literaturã (trãire, lirism), pe de altã parte
(cu precãdere Eminescu). Aceste douã
perspective, asigurã conþinutul culturii
noastre, în continuã devenire.
Concret, întâlnirea celor doi cãrturari
români s-a produs în 1870. Mai întâi indirect. În amintirile sale, Iacob Negruzzi ne
edificã: „Pe la sfârºitul lunii februarie sau
începutul lunii martie 1870, mã întorceam
într-o searã acasã de la o
adunare...Aruncând ochii din întâmplare
asupra mesei mele de lucru, vãzui o
scrisoare nedeschisã pe care nu o
bãgasem în samã. Era adresatã
«Redactorului Convorbirilor literare» ºi
scrisã cu litere mici ºi fine ca de o mânã
de femeie. Mi-am zis cã trebuie sã fie de
la una din numeroasele poete tinere din
provincie, care voiau sã li se tipãreascã
versurile în revista noastrã. Deschizând
plicul gãsii o scrisoare împreunã cu o
poezie intitulatã Venere ºi Madona ,
amândouã iscãlite M. Eminescu. Numele
Eminescu nu avea aparenþa a fi real, ci
îmi pãru împrumutat de vreun autor sfiicios
ce nu vrea sã se dea pe faþã. Deprins cu
pacheturi întregi de versuri ºi prozã ce-mi
veneau zilnic, mã pusei sã citesc cu
indiferenþã Venere ºi Madona, dar de la a
treia strofã care începea cu versurile:
«Rafael pierdut în visuri ca-ntr-o noapte
înstelatã,/Suflet îmbãtat de raze ºi d-eterne
primãveri...» interesul mi se deºteaptã ºi
merse crescând pânã la sfârºit. Foarte
impresionat am cetit poesia de mai multe
ori în ºir, iar a doua zi des-de-dimineaþã
m-am dus la Maiorescu cu manuscriptul
în mânã.
- În sfârºit am dat de un poet, i-am
strigat intrând în odaie ºi arãtându-i hârtia.
- Ai primit ceva bun? Rãspunse
Maiorescu, sã vedem! El luã poezia ºi o
ceti, apoi o ceti ºi a doua oarã ºi zise:
- Ai dreptate, aici pare a fi un talent
adevãrat. Cine este acest Eminescu?
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studiile la Berlin, alt mare centru, absorbând
cu nesaþiu cuceririle culturii moderne”. ªi,
mai departe, Liviu Rusu constatã cã deºi
aveau temperamente profund deosebite,
cele douã genii aveau ºi trãsãturi
fundamentale comune, respectiv „o
nestrãmutatã dragoste de adevãr, cea mai
adâncã dragoste de neam ºi o neclintitã
strãduinþã spre mai bine. Maiorescu încã
de la vârsta de 16 ani reproºa literaturii
române lipsa de spirit critic, iar societãþii
româneºti superficialitatea, lipsa de
soliditate. Eminescu stigmatizeazã ºi el
de la început literatura prezentului fãcând
apel la pilda predecesorilor ºi la fel detestã
ºi el societatea vremii cãutând exemple
de virtuþi la strãmoºi. Dar se mai întâlneau,
deºi temperamente profund deosebite, în
privinþa unei trãsãturi care marcheazã rolul
lor providenþial în spiritualitatea noastrã:
criticul dârz avea în acelaºi timp o adâncã
sensibilitate pentru tot ce este poezie, era
un receptor de poezie cum nu s-a mai
pomenit la noi; Eminescu la rândul sãu,
cu cea mai adâncã sensibilitate, era creator de poezie cum nu s-a mai pomenit la
noi. Sensibilitatea creatoare a unuia ºi
sensibilitatea receptoare a celuilalt se vor
întâlni, se vor uni ºi vor trasa împreunã
linia evoluþiei poeziei româneºti” („Scrieri
despre Titu Maiorescu”, Editura Cartea
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sã o repunã în discuþie. Pentru prima
poziþie aduc în atenþie atitudinea lui ªerban
Cioculescu, din studiul „Titu Maiorescu ºi
Eminescu”, cuprins în volumul „Prozatori
români”, publicat în 1977. Studiul începe
astfel: „Poziþia lui Titu Maiorescu faþã de
Eminescu, omul ºi poetul, nu mai
constituie la drept vorbind o problemã
controversatã. Prin numeroasele publicaþii
de documente ºi studii, ea poate fi socotitã
ca soluþionatã definitiv. Niciunul dintre
contemporanii marelui poet n-a fãcut atâta,
pentru sprijinirea omului ºi biruinþa operei,
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Eminescu, ºi fãrã un moment de îndoialã
m-am sculat de pe scaun, am mers spre
dânsul, ºi întinzându-i mâna i-am zis:
- Bunã ziua, domnule Eminescu!
Tânãrul îmi dãdu mâna ºi privindu-mã cu
surprindere:
- Nu vã cunosc, rãspunse el cu un
zâmbet blând.
- Vedeþi ce deosebire între noi, eu vam cunoscut îndatã.
- Poate nu sunteþi din Viena?
- Nu.
- Dupã cum vorbiþi sunteþi din
Moldova...poate din Iaºi?
- Chiar de acolo.
- Poate sunteþi domnul... Iacob
Negruzzi? Zise el cu sfialã.
- Chiar el.
- Vedeþi cã ºi eu v-am cunoscut.
La auzul numelui meu, lãþit între
tinerimea studioasã din cauza Convorbirilor
literare, studenþii români din cafenea se
grãmãdirã împrejurul nostru ºi Eminescu
mi-i fãcu cunoscuþi. Cei mai mulþi erau din
Transilvania ºi Ungaria, câþiva din
Bucovina” (Op. cit., pp. 217-218).
În continuarea colaborãrii la revista
„Convorbiri literare”, Eminescu publicã în
numãrul din 15 septembrie 1870 „Notiþã
asupra proiectatei întruniri la mormântul
lui ªtefan cel Mare la Putna”, apoi la 1-15
noiembrie publicã prima lucrare în prozã,
„Fãt-Frumos din lacrimã”. Iar la 1 martie
1871 îi apare poezia Mortua est!, apreciatã
de Titu Maiorescu, în studiul „Direcþia nouã
în poezia ºi proza românã”, ca fiind, dupã
Venere ºi Madona ºi Epigonii, un progres
în ce priveºte precizia limbajului ºi uºurinþa
versificãrii.
Se pare cã prima întâlnire directã,
personalã, dintre Titu Maiorescu ºi Mihai
Eminescu s-a produs la Botoºani, în iunie
1871. Cu privire la relaþia lor ulterioarã
pãrerile sunt împãrþite. Pe de o parte, unii
critici considerã chestiunea definitiv
închisã. Pe de altã parte, alþii se grãbesc
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este publicatã, pe prima paginã a revistei,
în 15 august 1870. Poezia a fost
expediatã prin poºtã, de la Viena, tot cãtre
Iacob Negruzzi, însoþitã de o scrisoare,
în care Eminescu se explicã, intuind
pãrerile junimiºtilor referitoare la poemã:
„Dacã în Epigonii veþi vedea laude pentru
poeþi ca Bolliac, Mureºan, Eliade, acelea
nu sunt pentru meritul intern al lucrãrilor
lor, ci numai pentru cã într-adevãr te miºcã
acea naivitate sincerã, necunoscutã cu
care lucrau ei. Noi, cei mai noi, cunoaºtem
starea noastrã, suntem trezi de suflarea
secolului, ºi de aceea avem atâta cauzã
de-a ne descuragia. Nimic – decât culmile
strãlucite, nimic – decât conºtiinþa sigurã
cã nu le vom ajunge niciodatã. ªi sã nu
fim sceptici?... Ideea fundamentalã e
comparaþiunea dintre lucrarea încrezutã ºi
naivã a predecesorilor noºtri ºi lucrarea
noastrã trezitã, dar rece. Prin operele
liricilor români tineri se manifestã acel aer
bolnav, deºi dulce, pe care germanii îl
numeau Weltschmerz... Predecesorii
noºtri credeau în ceea ce scriau, cum
Shakespeare credea în fantomele sale;
îndatã ce scriau, conºtiinþa vede cã
imaginile nu sunt decât un joc, atunci,
dupã pãrerea mea, se naºte neîncrederea
scepticã în propriile sale creaþiuni.
Comparaþiunea din poezia mea cade în
defavoarea generaþiei noi, ºi cred eu-drept”
(E. I. Torouþiu, „Studii ºi documente
literare”, col. I, pp. 311-312). Scrisoarea
lui Eminescu era încheiatã cu urmãtoarea
NB. – „În caz de a-mi rãspunde în
corespondenþa redacþiunii, veþi binevoi a
o face fãrã loc ºi nume sub cifra YZ”.
Rãspunsul redacþiei, referitor la Epigonii,
a fost dat în acelaºi numãr al revistei
„Convorbiri literare” în care a apãrut ºi
poezia: „Y. Z. Meritul poetic e incontestabil, chiar când nu ne-am uni cu totul
în idei. Mulþumiri sincere”.
În vara anului 1870, Iacob Negruzzi
merge la un tratament balnear în Austria
ºi foloseºte ocazia pentru a-l cunoaºte pe
Eminescu la Viena. Pentru frumuseþea lor,
redau amintirile criticului junimist, în
legãturã cu acest moment: „Ajuns la Viena
mã dusei la cafeneaua «Troidl din
Wollzeile», unde ºtiam cã este locul de
adunare al studenþilor români ºi mã aºãzai
la o masã deoparte lângã fereastrã, de
unde, fãrã a fi bãgat în seamã, puteam
observa pe toþi tinerii ce vorbeau între
dânºii româneºte. Erau mulþi adunaþi în
ziua aceea, unii pãreau mai inteligenþi, alþii
mai puþin, dar mai toate figurile aveau
expresiuni comune, încât îmi zisei cã
Eminescu nu poate sã fie printre dânºii.
Deodatã se deschide uºa ºi vãd intrând
un tânãr slab, palid, cu ochii vii ºi visãtori
totodatã, cu pãrul negru, lung, ce i se
cobora aproape pânã la umeri, cu un
zâmbet blând ºi melancolic, cu fruntea
înaltã ºi inteligentã, îmbrãcat în haine
negre, vechi ºi cam roase. Cum l-am vãzut
am avut convingerea cã acesta este
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noastrã toate scrierile poetice, chiar ºi cele
începãtoare, a le unui autor, care a fost
înzestrat cu darul de a întrupa adunca sa
simþire ºi cele mai înalte gânduri într-o
frumuseþã de forme, subt al cãrei farmec
limba românã pare a primi o nouã viaþã”.
Lectura acestui text, scris în
decembrie 1883, la aproximativ doar ºase
luni de la îmbolnãvirea poetului, aratã cã
Maiorescu nu mai credea în însãnãtoºirea
lui Eminescu. El vorbeºte deja la trecut
afirmând cã autorul „a fost înzestrat”. Iar
lectura volumului prefaþat cu acest text
evidenþiazã o realitate ºi mai greu de
acceptat, pe care nu o anunþã în prefaþã.
Este vorba de faptul cã intervine în textul
poemului Luceafãrul, din care eliminã patru
strofe. Se ºtie cã varianta ultimã vãzutã
de Eminescu este cea cititã la „Junimea”,
pe 28 octombrie 1882, care va fi trimisã la
Viena, unde va apare în Almanahul
„României June”, în aprilie 1883. Acelaºi
text, care conþine 98 de strofe este preluat
apoi ºi de revista „Convorbiri literare”, în
numãrul din august 1883. Iar în decembrie
1883, Maiorescu, fãrã acceptul lui
Eminescu, preia poemul, în volumul pe
care l-a îngrijit, cu numai 94 de strofe.
O lucrare importantã din care rezultã,
pe larg, calda apreciere pe care Titu
Maiorescu o avea asupra creaþiei lui Mihai
Eminescu este studiul „Eminescu ºi
poeziile lui”, pe care criticul îl publicã în
1889, anul morþii poetului. S-a spus, pe
bunã dreptate, cã acest studiu este prima
lucrare serioasã de exegezã eminescianã
ºi cã, prin urmare, Maiorescu poate fi
considerat primul eminescolog. Cum
rezultã ºi din titlu, studiul are douã pãrþi.
Prima parte se referã la viaþa lui Eminescu,
iar cea de a doua cuprinde analiza
poeziilor.
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Studiul pleacã de la o constatare:
„Tânãra generaþie românã se aflã astãzi
sub influenþa operei poetice a lui
Eminescu”. Situaþie în care, justificativ,
Maiorescu adaugã: „Se cuvine deci sã ne
dãm seama de partea caracteristicã a
acestei opere ºi sã încercãm totdeodatã
a fixa individualitatea omului care a
personificat în sine cu atâta strãlucire ultima fazã a poeziei române din zilele
noastre”. Convingerea criticului, confirmatã
de istorie, era aceea cã dupã câºtigul adus
de creaþia lui Vasile Alecsandri, în dauna
tendinþei anterioare de latinizare, pentru
creºterea ºi modernizarea culturii române
mai trebuiau satisfãcute douã cerinþe,
respectiv: „sã arate întâi în cuprinsul ei o
parte din cugetãrile ºi simþirile care agitã
deopotrivã toatã inteligenþa europeanã în
artã, în ºtiinþã, în filozofie; sã aibã, al
doilea, în forma ei o limbã adaptatã fãrã
silã la exprimarea credincioasã a acestei
amplificãri”. Or, tocmai prin aceste merite
se impunea creaþia lui Eminescu.
„Amândouã condiþiile le realizeazã poezia
lui Eminescu în limitele în care le poate
realiza o poezie liricã; de aceea Eminescu
face epocã în miºcarea noastrã literarã”.
Notaþiile lui Maiorescu privind biografia
lui Eminescu, din prima parte a studiului,
prezintã mai puþinã importanþã pentru
lucrarea de faþã. Mai ales cã unele rãmân
pe mai departe discutabile. Rãmâne
interesant profilul spiritual fãcut lui
Eminescu: „Ceea ce caracterizeazã mai
întâi de toate personalitatea lui Eminescu
este o aºa de covârºitoare inteligenþã,
ajutatã de o memorie cãreia nimic din cele
ce-ºi întipãreºte vreodatã nu-i mai scapã
(nici chiar în epoca alienaþiei declarate),
încât lumea în care trãia el dupã firea lui
ºi fãrã nici o silã era aproape exclusiv
lumea ideilor generale ce ºi le însuºise ºi
le avea pururi la îndemânã”. Însã este mai
puþin convingãtor atunci când se pronunþã
categoric în legãturã cu boala (nebunia)
lui Eminescu. El refuzã ideea potrivit cãreia
boala poetului ar fi fost declanºatã de
efortul intelectual, ori de sãrãcie, punând
totul pe factorul ereditar. „Dacã a înnebunit
Eminescu, cauza este exclusiv internã,
este înnãscutã, este ereditarã”. Considera
cã, nu viaþa neregulatã a poetului i-a cauzat
nebunia, ci germenele nebuniei înnãscute
a cauzat aceastã viaþã. Într-o manierã
asemãnãtoare, deºi mai nuanþat, explicã
Titu Maiorescu ºi aºa-numitul „pesimism
eminescian”. „ªi nici de nefericiri cari ar fi
influenþat sãnãtatea intelectualã sau fizicã
a lui Eminescu nu credem cã se poate
vorbi. Dacã ne-ar întreba cineva: a fost
fericit Eminescu? Am rãspunde: cine e
fericit? Dar dacã ne-ar întreba: a fost
nefericit Eminescu? Am rãspunde cu toatã
convingerea: nu! Ce e drept, el era un adept
convins al lui Schopenhauer, era, prin
urmare, pesimist. Dar acest pesimism nu
era redus la plângerea nemãrginitã a unui
egoist nemulþumit cu soarta sa particularã,
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cât criticul sãu; poate chiar nici toþi la un
loc” (p. 274). Totuºi, împotriva acestei
situaþii, ªerban Cioculescu îºi justificã
revenirea asupra problemei prin faptul cã
„existã o legendã, de o nebãnuitã
persistenþã, care se rezumã la douã
neadevãruri: neînþelegerea totalã a poeziei
lui Eminescu, în timpul vieþii lui, ºi mizeria
absolutã în care a fost lãsat poetul sã-ºi
chinuiascã zilele” (p. 247).
Textul de faþã urmãreºte doar modul
de interpretare ºi gradul de înþelegere a
operei lui Eminescu de cãtre Maiorescu.
Dupã verdictul critic curajos din Direcþia
nouã în poezia ºi proza românã ,
Maiorescu a supravegheat evoluþia
progresivã a creaþiei eminesciene în
paginile revistei „Convorbiri literare”. Dar,
spune ªerban Cioculescu: „Prin lipsa unor
caiete din Însemnãri zilnice, nu putem
urmãri graficul complet al preþuirii poeziei
eminesciene de cãtre Maiorescu” (p. 254).
Prin comparaþie însã cu documentele
cunoscute este puþin probabil cã cele care
lipsesc ar ascunde opinii contrare. Altfel
spus, dispunem de suficiente surse
documentare pentru a conveni cã
Maiorescu a preþuit cu pasiune creaþia lui
Eminescu. Situându-se la cârma
curentului junimist, marele critic a ºi riscat
uneori, prin aprecieri la adresa mai
tânãrului poet. A avut însã o mare intuiþie
ºi astfel a ieºit învingãtor în cunoscutele
polemici.
Exemplarã, sub aspect atitudinal,
este insistenþa cu care Maiorescu propune
recitirea poemei Luceafãrul, în adunãrile
„Junimii”, cele mai multe þinute în casa
criticului. Dupã cum exemplarã este ºi grija
cu care se preocupã pentru publicarea
volumului de poeme, dupã îmbolnãvirea
lui Eminescu. În scurta prefaþã a acestui
volum, scrisã în decembrie 1883, Titu
Maiorescu scrie: „Colecþia de faþã cuprinde
toate poesiile lui Eminescu publicate în
«Convorbiri literare» de vreo doisprezece
ani încoace, precum ºi cele aflate pânã
acum numai în manuscris pe la unele
persoane particulare”. Mai departe,
încercând parcã sã se disculpe, Maiorescu
recunoaºte cã structura volumului a fost
gânditã în lipsa poetului, absent din þarã,
astfel cã Eminescu nu a revãzut textul
final al poemelor cuprinse în volum.
„Poesiile, aºa cum se prezintã în paginile
urmãtoare, nu sunt dar revãzute de
Eminescu ºi sunt prin urmare lipsite de
îndreptãrile ce avea de gând sã le facã,
cel puþin la cele vechi (Venere ºi Madonã,
Mortua est, Egipetul, Noaptea, ~nger de
pazã, Împãrat ºi proletar, Rugãciunea unui
Dac, ~nger ºi Demon)”. Dar Maiorescu
încearcã ºi o justificare a acestei iniþiative,
scriind în încheierea aceleiaºi prefeþe:
„Dacã totuºi am publicat ºi aceste poesii,
împreunã cu celelalte, aºa cum se gãsesc,
am fãcut-o dintr-un simþimânt de datorie
literarã. Trebuiau sã devie mai uºor
accesibile pentru iubitorii de literatura
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ci era eterizat sub forma mai seninã a
melancoliei pentru soarta omenirii
îndeobºte; ºi chiar acolo unde din poezia
lui strãbate indignarea în contra epigonilor
ºi a demagogilor înºelãtori avem a face
cu un simþãmânt estetic, iar nu cu o
amãrãciune personalã... Seninãtate
abstractã, iatã nota lui caracteristicã în
melancolie, ca ºi în veselie. ªi, lucru
interesant de observat, chiar forma
nebuniei lui era o veselie exultantã”.
În partea a doua a studiului, dedicatã
analizei operei, criticul se opreºte asupra
unor poeme reprezentative, care pun în
evidenþã genialitatea poetului. Principalele
merite subliniate sunt cele referitoare la
conþinutul de idei ºi calitatea limbajului.

„Eminescu este un om al timpului modern,
cultura lui individualã stã la nivelul culturii
europene de astãzi. Cu neobosita lui
stãruinþã de a ceti, de a studia, de a
cunoaºte, el îºi înzestra fãrã preget memoria cu operile însemnate din literatura
anticã ºi modernã. Cunoscãtor al filosofiei,
în special a lui Platon, Kant ºi
Schopenhauer, ºi nu mai puþin al
credinþelor religioase, mai ales al celei
creºtine ºi buddaiste, admirator al Vedelor,
pasionat pentru operele poetice din toate
timpurile, posedând ºtiinþa celor publicate
pânã astãzi din istoria ºi limba românã, el
afla în comoara ideilor astfel culese
materialul concret de unde sã-ºi formeze
înalta abstracþiune care în poeziile lui ne
deschide aºa de des orizontul fãrã margini
al gândirii omeneºti”.
Cu îndreptãþire, Maiorescu observã
cã în cazul lui Eminescu predispoziþia
poeticã înnãscutã este completatã de
larga lui culturã ºtiinþificã, artisticã ºi
filosoficã, toate asumate într-un mod personal. „Acel cuprins ideal al culturei
omeneºti nu era la Eminescu un simplu
material de entitãþi strãine, ci era primit ºi
asimilat în chiar individualitatea lui
intelectualã. Deprins astfel cu cercetarea
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adevãrului, sincer mai întâi de toate,
poeziile lui sunt subiectiv adevãrate nu
numai atunci când exprimã o intuiþie a
naturei sub formã descriptivã, o simþire de
amor uneori veselã, adeseori melancolicã,
ci ºi atunci când trec peste marginile
lirismului individual ºi îmbrãþiºeazã ºi
reprezintã un simþãmânt naþional sau
umanitar”.
Este subliniatã ºi exemplificatã
maniera eminescianã de prelucrare,
valorizare ºi însufleþire a literaturii populare,
în procesul de înnoire a limbii române.
„Dupã o aºa încordare, dupã o aºa «luptã
dreaptã» pentru a turna «limba veche în
formã nouã», nu ne vom mira cã a putut
ajunge Eminescu, pe de o parte, la
aplicarea sigurã a unor forme rafinate în
Oda în metru antic, în Glossa ºi în
admirabilele Sonete, pe de alta, la cea mai
limpede expresie a unor cugetãri de
adâncã filozofie, pentru care nu se gãsea
pânã atunci nici o pregãtire în literatura
noastrã”.
Studiul se încheie cu o profeþie pe
care Maiorescu o face în legãturã cu viitorul
literaturii poetice ºi a cugetãrii româneºti.
„Pe cât se poate omeneºte prevedea,
literatura poeticã românã va începe secolul
al 20-lea sub auspiciile geniului lui, ºi forma
limbii naþionale, care ºi-a gãsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasã înfãptuire
pânã astãzi, va fi punctul de plecare pentru
toatã dezvoltarea viitoare a vestmântului
cugetãrii româneºti”. Profeþie care a fost
confirmatã de istorie atât de indubitabil,
încât rãmâne ºi astãzi de actualitate.
Coordonate ale filosofiei
eminesciene privind identitatea
naþionalã
Eminescu, nãscut cu zece ani dupã
Maiorescu, format ºi el la universitãþile
germane, bun cunoscãtor al întregii culturi
universale, a venit parcã, din zona
botoºãneanã, sã-ºi depãºeascã mentorul,
în ce priveºte soarta naþiunii române. Ideea
este cã Eminescu a fost nu numai un poet
genial, ci ºi un mare gânditor, un spirit
enciclopedic miruit cu o mare vocaþie
filosoficã. ªi cã aceastã vocaþie filosoficã
ºi-a dovedit fertilitatea nu numai în
domeniile ontologiei, gnoseologiei ºi
esteticii, ci ºi în filosofia politicii, în filosofia
moralei ºi în filosofia dreptului. Este
adevãrat cã genialul poet-gânditor nu a
scris tratate sistematice în care sã fi
elaborat o concepþie închegatã, cum
pretind unii epigoni. Însã meditaþiile sale
fragmentare, rãmase în manuscrise, ori
cuprinse în publicisticã valoreazã, de cele
mai multe ori, mai mult decât toate tratatele
unor cercetãtori instruiþi, dar fãrã
capacitatea de a scruta realitatea în
profunzimile ei.
Înþelegem astfel faptul cã, încã din
timpul studiilor la Viena ºi Berlin, pe lângã
proiectul unei filosofii teoretice proprii, care

viza ontologia primã, Eminescu cãuta
soluþii ºi de filozofie practicã, în intenþia
de a fi util poporului sãu. Sã ne amintim
cã, în timp ce Titu Maiorescu îl aºtepta
sã-ºi dea doctoratul în filozofie, pentru
a-l numi profesor la Universitatea din Iaºi,
Eminescu îi trimite o scrisoare, la 5
februarie 1874, în care mãrturisea cã nu
doctoratul îl preocupã, ci ceva mult mai
important, respectiv gãsirea unei soluþii în
filosofia dreptului ºi statului pentru interesul
practic al României. Iatã un fragment din
scrisoare: „Cred cã am gãsit acum soluþia
problemelor respective, grupând concepþiile ºi sistemele demonstrative
(doveditoare) care însoþesc fiecare fazã a
evoluþiei în antinomii vizând atemporalul
din istorie, drept ºi politicã, dar nu în sensul
evoluþiei hegeliene a ideii. Cãci la Hegel
gândirea ºi fiinþa sunt identice – aici nu.
Interesul practic pentru patria noastrã ar
consta, cred, în înlãturarea teoreticã a
oricãrei îndreptãþiri pentru importul necritic
de instituþii strãine, care nu sunt altceva
decât organizaþii specifice ale societãþii
omeneºti în lupta pentru existenþã, care
pot fi deci preluate în principiile lor generale,
dar a cãror cazuisticã trebuie sã rezulte
în mod empiric din relaþiile dintre popor ºi
þarã (teritoriu). Nu mã pot pronunþa acum
mai pe larg asupra acestui subiect, el
mi-a ocupat însã cea mai mare parte din
cugetarea proprie ºi din studii, aºa cã pânã
acum n-am respectat în fixarea temelor
mele o succesiune de tip didactic” (M.
Eminescu, Opere, XVI, p. 48). Constatãm
deci cã tânãrul student avea preocupãri
de maximã prioritate pentru patria sa, de
naturã teoreticã, dar ºi de naturã practicã.
Acest adevãr este recunoscut ºi subliniat
cu insistenþã de cercetãtorul bucovinean
Vasile Gherasim: „În contrazicere cu
filosofia indicã, cu cea schopenhauerianã,
cu ipoteza lui J. J. Rousseau, Eminescu
îºi creeazã un sistem de filozofie socialã
de o mãreþie ºi originalitate impunãtoare,
- pânã în prezent, încã prea puþin relevate”
(Vasile Gherasim, Mihai Eminescu. Studii
ºi articole, Editura Junimea, Iaºi, 1977, p.
71). Adevãr recunoscut ºi de savantul
Simion Mehedinþi: „Dacã este adevãrat cã
«geniul nu e altceva decât imaginea unui
popor reflectatã în fiinþa unei individualitãþi,
care scoate neamul sãu din sfera
nestatorniciei momentului ºi-l leagã cu
veºnicia» (Nietzsche), este evident cã
nimeni în neamul nostru n-a împlinit acest
rol sigur decât Eminescu. El a fost cea
mai clarã conºtiinþã a acestui neam, - de
la Zamolxe pânã azi” (S. Mehedinþi,
Optimismul lui Eminescu, Editura Terra,
Focºani, 2000, p. 45). Dar a fost
recunoscut ºi comentat favorabil ºi de
eminescologul Theodor Codreanu: „Poetul
considera cã fãrã un mod de a gândi
româneºte, dincolo de principiile generale
ale filosofiei istorice ºi dreptului, þara n-are
nici o ºansã de viitor” (Theodor Codreanu,
Modelul ontologic eminescian, Editura
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totalitate de oameni sã se numere pe ei
înºiºi cã sunt una, trebuie ca o sumã
oarecare de note caracteristice sã le fie
comune: limbã, religiune, trãsãturi
caracteristice fundamentale etc., etc.,
obiceiurile” (Fragmentarium, p. 541).
Înþelegem deci cã, potrivit concepþiei lui
Eminescu, apartenenþa la o naþiune nu
este doar un fapt biologic, ci, mai important, este un act de adeziune.
În raport cu statul, naþiunea este
primordialã. Naþiunea este subiectul
devenirii istorice. Ea genereazã ºi
reprezintã miºcarea, pe când statul
reprezintã stabilitatea. Statul personificã
naþiunea ºi are rolul de instrument,
istoriceºte necesar, pentru armonizarea
intereselor sociale. Eminescu afirmã cu
tãrie ideea individualitãþii naþionale a
statelor. Iatã câteva argumente, extrase
din publicistica sa. În ziarul „Timpul”, la 1
aprilie 1882, el scrie: „Natura poporului,
instinctele ºi înclinãrile lui moºtenite, geniul
lui... acestea sã fie determinante în viaþa
unui stat” (Mihai Eminescu, Opere, vol.
XIII, p. 87) ªi tot în acelaºi ziar, la 17
decembrie 1881, afirmã: „Cestiunea de
cãpetenie pentru istoria ºi continuitatea de
dezvoltare a acestei þãri este ca elementul
românesc sã rãmâie cel determinant, ca
el sã dea tiparul acestei forme de stat...
Voim statul naþional, nu statul cosmopolit”
(Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 87).
Pentru
încheierea
acestor
consemnãri, fãcute la invitaþia revistei
„Vitraliu”, aduc în atenþie, mai întâi, opinia
lui Tudor Ghideanu: „Eminescu este
creatorul naþional de valoare exponenþialã
ºi, dacã a voit sã facã filosofie, el a fãcut-o,
cu certitudine, ca pe o politicã de idei,
capabilã sã întemeieze – la înãlþimea
argumentului teoretic – o schimbare în mai
bine a þãrii, nu revenind la trecut, dar
folosind trecutul ca argument de
autenticitate împotriva unui prezent alienator faþã de tot ceea ce înseamnã propriul
istoric ºi social al poporului sãu. În acest
sens, se poate spune cã Eminescu
reprezintã paradigma noastrã mai veche
de punere în rãspundere faþã de destinele
poporului român” (Filosofia lui Eminescu,
Editura „Cronica”, Iaºi, 2004, p. 152).
Adaug ºi opinia cã, indubitabil, chiar
ºi numai dupã aceste argumente, Titu
Maiorescu ºi Mihai Eminescu, mediaþi de
activitatea societãþii Junimea, s-au impus
ca exponenþi principali ai modernismului
românesc.

asta va fi ideea în ea însãºi, se va putea
vedea în germenele sãu, tot atât ca ºi în
succesiunea, ºi simultaneitatea, tot (atât
ca ºi) în vremea continuitãþii sale toatã
dezvoltarea istoricã. Vom ceti c-o singurã
aruncãturã de ochi, toatã opera istoriei” (M.
Eminescu, Fragmentarium, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1981, p. 558).
Referindu-se la acest text, cu
îndreptãþire, Tudor Ghideanu face urmãtorul
comentariu: „Perspectiva istoriograficã de
globalitate – deopotrivã dinamicã ºi
invariantã, ca explicaþie ºi comprehensiune
– desluºitã uºor în cele 11 exigenþe
metodologice, este una extrem de
modernã. Aceasta, ºi pentru cã filosofia
istoriei ce-i stã la bazã nu este panlogisthegelianã – cum vor putea crede unii, ci,
dacã þinem numaidecât la o trimitere
comparatistã (care, în vremea noastrã,
este ºi desuetã ºi infecundã), ar trebui,
probabil, invocate opþiuni metodologice
precum acelea despre «ideile forþã» (Afred
Fouillée), despre épistème-uri (Michel Foucault), despre «structura semnificativã»
(Lucian Goldman) etc” ( Poezia lui
Eminescu, p. 148).
Desigur cã, pentru conturarea
filosofiei eminesciene privind identitatea
naþionalã, trebuie inclusã ºi concepþia sa
asupra statului. Foarte pe scurt,
reamintesc doar urmãtoarele câteva
aspecte. Potrivit concepþiei lui Mihai
Eminescu, fiecare naþiune posedã însuºiri
ºi valori proprii, specifice, dobândite în
timp. În constituirea ºi configurarea unei
naþiuni rolul hotãrâtor îl are factorul natural, organic, nu raþiunea. Naþiunea este o
formaþiune istoricã, definitã prin structuri
naturale ºi psihice proprii. Naþiunea este
o comunitate naturalã, unitarã, cu un
univers mental caracteristic. În
manuscrisul 2285, fila 178, gãsim
urmãtoarea însemnare: „...pentru ca o
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Porto-Franco, Galaþi, 1992, p. 114). Iar
cunoscutul eminescolog Tudor Ghideanu,
conchide: „În filosofia sa socialã, având
drept þel înlãturarea putreziciunii sociale
ºi politice, înlãturarea disoluþiei ºi anarhiei,
a «diselecþiunii generaþiilor» ºi a declasãrii
claselor etc., marele teme ce se leagã
organic, fie cã este vorba despre statistica
mortalitãþii poporului român, fie cã este
vorba despre studiul istoric al proprietãþii
la români, sunt urmãtoarele: tema muncii
productive, tema statului adevãrat, tema
dinamicii claselor, tema progresului
adevãrat, tema soluþiilor reale la întreaga
problematicã naþionalã ºi socialã a
poporului roman” (Tudor Ghideanu,
Filosofia lui Eminescu, Editura Cronica,
Iaºi, 2004, p.215). Un avertisment
interesant întâlnim ºi într-un studiu mai
recent: „Eminescu a reprezentat, mai
reprezintã ºi va mai reprezenta încã,
pentru mult timp, simbolul naþional central al românismului...În egalã mãsurã
clasic ºi modern, publicist ºi poet, reper
pentru rostirea româneascã, dar ºi pentru
cugetarea româneascã, Eminescu
exercitã o fascinaþie ºi o atracþie
permanentã pentru un vorbitor al limbii
române” (Mugur Voloº, România lui
Eminescu, Editura Gutenberg, TârgulLãpuº, 2015, p. 7).
Toate aceste opinii confirmã ideea cã
Eminescu a abordat istoria neamului
românesc în perspectiva unei filosofii a
identitãþii naþionale. Iar coordonatele
acestei filosofii au fost dominantele întregii
creaþii a poetului-filosof. Filosofia identitãþii
naþionale se întemeiazã pe o teorie
riguroasã asupra istoriei. O teorie care, la
Eminescu, porneºte de la noþiunea de
miºcãmânt. Drept dovadã gãsim, în
Manuscrisul 2258, fila 220, urmãtorul text:
„Cine va vrea sã facã istoria unei epoce
sau a unui miºcãmânt oarecare, înainte
de toate va trebui sã facã a se simþi legea
continuitãþii acestui miºcãmânt. El va
trebui sã caute punctul de purcedere, de
ajungere, ºi apoi seria termenelor
intermediare prin cari se aflã unite aceste
douã termine extreme. El va trebui încã
sã se sileascã a arãta duplul mecanism
de repulsiune ºi asimilaþiune, pe care l-am
indicat ºi prin mijlocul cãruia el s-a
efectuat... Istoricul se va ataºa de-o idee
ºi aceastã idee el o va urma de la originea
sa pânã la ultimul termin al dezvoltãrii sale,
cum s-ar zice prin mijlocul aventurilor ei
celor mai diverse; ea va fi personajul ºi
eroul cãrþii. Sistemele, la cari va fi fost
baza ºi fundamentul, vor fi ca învelitorile
exterioare, ca fazele diverse a dezvoltãrii
sale; oamenii mari ce vor fi exprimat-o,
nu vor fi decât organe; personalitatea lor
se va nimici în personalitatea ideii. Astfel
vom avea într-adevãr istoria cutãrui sau
cutãrui miºcãmânt, nu a cutãrei sau cutãrei
fapte izolate, cari nu sunt decât pe atâtea
episoade...ª-apoi, dacã aceasta nu va fi
numai cutare sau cutare idee al cãrui curs
istoricu-l va cerceta în modul acesta, dacã
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„Aº vrea ca l-a mea moarte pãdurile sã-nvie
În toatã-a lor asceticã ºi sfântã mãreþie.
Imperiu sã devie regina din stejar,
Puternicã în lume sã redevie iar,
Poporul care doarme în somn de ani o mie,
ªi codrii sã devie cetãþi antice mari,
Cãrãri sã fie uliþi, palate din stejari...”
(variantã a poemului Memento mori)

Încercând sã comparãm o variantã la Memento mori cu textul
canonic, ne-au atras cu deosebire atenþia aceste versuri în care
poetul nu mai apare doar ca un apologet al Daciei, ci ºi un fel cu
totul special de „martir al reînvierii”, un „mântuitor” (salvator) al
trecutului care, în timpul construcþiei ideii de naþiune, putea sã fie
o „jertfã” la temelia României: „Cã moartea mea cea crudã fu a lor
[a românilor] înviere” (V, 113). De asemenea, apare în acelaºi
poem motivul „pãdurii adormite”, „Frumoasa” este zâna tutelarã a
Daciei, Dochia, „regina din stejar”, iar Prinþul, chiar el, poetul, un
magician al iubirii, un sol al „farmecului sfânt” ce guverneazã
cosmosul ºi teluricul tãrâmului originar. Poate cã astãzi, când se
distrug cu furie pãdurile Daciei, se petrece un fenomen similar
pietrificãrii din basm. Se vor întâmpla ºi învierea pietrei, ºi o
pustiire ce se instaleazã în codrii dacici? Poate doar dacã se va
suna din cornul de zimbru provenit de la „zimbrii vechii Dacii”,
animale care se plimbã acum în cãutare de hranã, deoarece
rezervaþia din zona Neamþului s-a desfiinþat. Asta ca animalele
strãvechi, mitice sã nu mai fie expuse ca la circ, sã fie respectate
ºi aºa flãmânde, pradã haitelor de lupi, pânã când vor învãþa ce
este libertatea ºi cornul lor nu va mai deveni „instrument” de suflat
la vreo filarmonicã, nici obiect de muzeu, nici de reverie romanticã,
nici de istorie strãveche, precum aceea din chiar vremea lui Traian,
cuceritorul, care, se spune într-o scriere strãveche, i l-ar fi închinat
lui Zeus într-o cetate din Antiohia, regat latin în calea cruciaþilor
prin secolul al XII-lea. În pãdurile noastre n-au ajuns cruciaþii, dar
am ajuns noi ºi e de-ajuns: am salvat cornul de bour ºi ne pregãtim
sã salvãm ºi pãdurile, ca sã aibã cum învia „colþul ierbii”:

„Cãci ºtii, iubite frate,
Cã nu-s coarne, ci cetate,
Dar vrãjit eu sunt de mult
Pânã când o sã ascult
Rãsunând din deal în deal
Cornul mândru triumfal
Al craiului Decebal”.
(Muºatin ºi codrul)
Dar pânã la urmã, ne întrebãm azi, ce era Dacia pe care
Eminescu (ºi nu doar el, ci ºi unii istorici occidentali) o transformã
într-o patrie miticã a poporului român, ºi mai puþin un strãmoº
recunoscut al statului naþional, aºa cum ar fi vrut Bogdan Petriceicu
Hasdeu, un strãmoº ai cãrui urmaºi nu au fost vrednici de
moºtenirea lor? Dupã 1850, venise un timp al retrocedãrilor istorice.
Aºadar, dacã vom avea o þarã, ce vom face cu ea? „Perit-au
dacii?”, se întreba retoric într-o conferinþã Hasdeu, o conferinþã la
care, se spune, ar fi participat ºi Eminescu. Dacã nu, înseamnã
cã mai avem speranþã... Poate cã ºi în cãlãtoria din adolescenþã
prin Transilvania sau Blaj, Eminescu descoperea o altã imagine
a pãdurii decât aceea care îi rãmãsese vie în memorie, codrul
rococo de lângã Ipoteºti, cu ai lui „copaci bãtuþi de gânduri”, cu
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luna deasupra vârfurilor, cu tot ciripitul de pãsãri ºi melancolia de
toamnã, râul, lacul, „crãiasa din poveºti”...
Este o pãdure giganticã, un fel de explozie necontrolatã a
munþilor care se confundã cu „statul” mitico-istoric numit Dacia.
Un teritoriu cu graniþe incerte, între Nistru, Tisa ºi Dunãrea în
care se oglindeºte ºi care reprezintã un liant pentru teritoriile getodacice de la Nordul miezului Europei ºi graniþa Hyperboreei ce
cuprinde Germania ºi Þãrile Nordice:

„Iar privind spre miazãzi
Dunãrea el [Muºatin] o zãri
Într-un arc spre mare-ntoarsã
ªi pe ºapte guri se varsã”. (VI, 105)
Teritoriul acesta, legat ca civilizaþie de traci, era locuit de
triburi dacice în podiºul intracarpatic, getice în regiunea Mãrii
Negre ºi Moldova ºi alte triburi mai puþin cunoscute azi, cum au
fost burii (de aici, cetatea Buridava), rãtãcãii (pe teritoriul Ungariei),
carpii (pe teritoriul Moldovei pânã la Nistru), sucii (de unde vine ºi
denumirea de Suceava) ºi multe altele. Prima capitalã se numea
Argidava, iar cel care a unit pentru prima oarã o parte din triburi,
regele Burebista, a mutat capitala la Sarmisegetuza, unde se
aflã ºi astãzi urmele unui templu solar, ceea ce înseamnã cã pe
aceste triburi le unea ºi o religie asemãnãtoare, bazatã pe cultul
soarelui. Nu întâmplãtor în mitologia dacilor se foloseºte ºi un
cult al lui Apollo (soarele), ºi al lui Bendis (zeiþa lunii), Artemis la
greci („Soarele ºi luna/ Mi-au þinut cununa”, spunea ciobanul
mioritic).
La Eminescu, civilizaþia Daciei nu este una realã, ci o vârstã
a gândirii mitice ºi o metamorfozã, în materie, a ideilor poetului.
Dacia apare ca un teritoriu fãrã margini ºi parcã predestinat unei
existenþe veºnice, cu pãduri gigantice, munþi-cetate, animale
simbolice (zimbri, cai albi, cerbi), palate subterane unde poposesc
zeii, palate ce par însã înrãdãcinate în munþi, sãlaºuri ale Dochiei,
ale zânei Lunã ºi ale alaiului sãu. Iar nucleul acestui peisaj este
muntele sfânt al românilor, un axis mundi ce leagã cerul de pãmânt.
În poemele cu teme dacice (Memento mori, Sarmis,
Gemenii) sau încercãrile dramatice se observã o adversitate,
uºor perceptibilã, faþã de Roma, care este nu doar un cuceritor, ci
ºi un factor ce, prin civilizarea acestui spaþiu, pare sã rãpeascã
Dacia din veºnicia ei, introducând-o forþat din preistorie în istorie,
adicã în devenire.
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Învingãtorii lumii, au devenit
Romunculi... Dar cu ce se-ocupã ei?
Or fi crescând cãþei, or fi-nvãþând
Sã strige ca cucoºii... un popor
Ce se dispreþuieºte pe el însuºi trebui
S-ajungã la d-acestea.”
Poetul venea din Dacia sciticã, am spune azi, strãbãtând o
cale cosmicã:

„ – Am rãsãrit din fundul Mãrii Negre,
Ca un luceafãr am trecut prin lume,
În ceruri am privit ºi pe pãmânt
ªi-am coborât la tine, mândre zeu”.
Într-unul dintre cele mai frumoase poeme despre moarte ºi
iubire, Gemenii , acþiunea este mutatã în Dacia sciticã,
protagoniºtii fiind Tomiris, Brigbelu (zeul Brig indo-iranian) ºi Sarmis
(„Craiul mândru din Geþia cea veche”), fratele lui Brig, al cãrui
nume aminteºte de Sarmisegetuza. Numele lui Sarmis era
cunoscut în partea Daciei mari, pânã la Marea Neagrã ºi Marea
Caspicã. Aici ar fi trãit o reginã legendarã ce stãpânea peste
triburile masageþilor, o populaþie geto-iranianã pe când Dacia era
Geþia, adicã „Dacia cea Mare”. Numele lui Tomiris apare în Istoriile
lui Herodot, Orosios, Strabon ºi în Istoria goþilor pe care Eminescu
ar fi putut-o citi în comentarii, nu puþine în presa germanã a vremii
lui, ºi în studii despre rãdãcinile strãvechi ale popoarelor europene
care atunci îºi precizau identitatea naþionalã. Than-Raysa (Regina
Raysa), adicã Tomiris, a trãit pe la 530 î. Hr. ºi domnea peste un
trib de... amazoane. Împreunã cu fiul ei ar fi purtat rãzboaie
împotriva lui Cyrus cel Mare, pe care l-ar fi învins dupã mai multe
confruntãri: într-una dintre ele, Cyrus i-ar fi trimis în dar un butoi
de vin ºi masageþii (consumatori de haºiº, de altfel) ar fi bãut
vinul perºilor ºi s-ar fi îmbãtat, aºa cã nu au mai putut lupta, iar
Cyrus i-a învins, dupã care a fost învins, la rându-i, de Tomiris,
care apoi, toatã viaþa, ar fi bãut vin din craniul fiului lui Cyrus,
mort în luptã... Tomiris, iubita lui Sarmis ucis de fratele geamãn
Brigbelu, cade victimã nebuniei halucinante care ar fi asigurat
recuzita romanticã a unui poem de succes.
Astfel, în vremea construcþiei identitãþii naþionale ºi statale,
istoria, poezia, cultura ºi legendele sau trecutul obscur devin obiect
de studiu. Atunci, în epoca postpaºoptistã, când în Europa apãreau
naþiunile, Napoleon se gândea, pe de altã parte, la refacerea
imperiului... Dar astãzi, oare, acea construcþie trebuie apãratã
sau demolatã? Eminescu revine, în poezia ºi publicistica sa,
asupra acestei teme, actualizând, ca repere valabile, ambele
tendinþe.

„Dar un bãtrân ce sta-ntr-un colþ de masã
Ridicã cupa lui de mied: – Ascultã,
Nu mi-i ºti spune ce mai face þara
Ce Dacia se numea – regatul meu?
Mai stã-nrãdãcinatã-n munþi de piatrã,
Cu murii de granit, cu turnuri gote,
Cetatea-mi veche, Sarmisegetuza?”.

„ – Ah, ce-am dorit în ora morþii mele,
Roma sã guste pânã-n fund paharul
Mizeriei ºi-a decãderii, într-atât
Încât sã se dispreþuiascã ºi pe sine,
Asta s-a-mplinit... Romanii vechi ºi mândri,
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Din ce civilizaþie ar fi fãcut parte Dacia preistoricã? De unde
ar veni numele de Dacia? Ar fi unul dintre numele zeului creator
al naturii (însemnând ºi „forþa naturii”)? El apare în textele strãvechi
ale indo-arienilor, Vedele consemnând Dacia strãveche,
hiperboreeanã, geticã, gepidã, tracã, Dacia sciticã, Dacia arianã
(nordicã, indo-germanicã), Dacia traianã, drept care urmeazã
câteva secole de retragere din istorie, iatã parcursul acestui
teritoriu. Dar dacii? „Perit-au dacii?”
Puþine dovezi istorice ºi multã imaginaþie, aceasta trebuie
sã fi produs ºocul adolescentului când l-a cunoscut pe Nicolae
Densusianu, autorul unui studiu (gigantic ºi el), Dacia preistoricã.
Eminescu ar fi fost gãzduit, acolo în Ardeal, de acest eminent
dacist, când repudiat, când supraestimat, oricum greu de ignorat.
Aici „au cerut mulþi pãmânt ºi apã”, printre ei ’i Darius, fiul lui
Istaspe, „regele regilor”, „rege cu multe þãri”, cu multe popoare,
cum se aratã într-o inscripþie din jurul anului 500 î. Hr., apoi a venit
Traian-împãratul ca s-o peþeascã pe Dochia, regina-zeiþã (cãci ºi
el era, ca orice împãrat la romani, ºi zeu), aici a luptat contra
„ginerelui” nedorit Decebal, unul dintre cei mai preþuiþi eroi ai trecutului
strãvechi, cãruia Eminescu ar fi vrut sã-i dedice o epopee precum
cele indice sau medievale. Despre „Decebalus per Scorillo” a aflat
Eminescu probabil din Istoria gotorum a lui Jordanes (istoric din
secolul V), dacã nu direct, prin comentatori. Decebal era un rege
adorat ºi în cinstea lui era sacrificat anual un cal alb. În unele
cronici ale popoarelor vecine, a fost numit „rex pelasgorum”,
arãtându-se cã, la un moment dat, Dacia ar fi fãcut parte din imperiul
(mai mult legendar), al pelasgilor (cunoscuþi în epoca homericã, în
secolele XII-X î. Hr.) – deoarece ar fi luptat de partea troienilor – ºi
despre care a scris Nicolae Densusianu în Dacia preistoricã.
Eminescu este un mare admirator al acestui rege abil,
rãzboinic, ambiþios, un erou civilizator al teritoriului intracarpatic.
A devenit, prin poemele eminesciene, în contextul ideologiei
naþionaliste postpaºoptiste, un simbol al dacismului ca parte
integrantã a acestei mentalitãþi romantice. Prin dacismul
eminescian ºi hasdeian, prin monumentala carte a lui Nicolae
Densusianu (care i-a fost, poate, un mentor poetului), ne-am
sincronizat cu Europa naþiunilor din acea vreme. Dintr-o scrisoare
pe care Napoleon (care dintre ei?) i-ar fi trimis-o lui Gheorghe
Asachi, reiese intenþia Cezarului (vezi episodul din Împãrat ºi
proletar) de a restaura imperiul Daciei. În poezia Viitorul, scrisã la
Roma în 1812, Asachi verificã acest proiect de restauraþie. Nu
se ºtie dacã Napoleon I a fost prototipul Cezarului sau Napoleon
al III-lea. Pare cã era greu sã-l fi imaginat pe corsicanul ambiþios
meditând în manierã shakespearianã...
În fond, ºi în Polonia se vorbea despre o refacere a imperiului
care s-ar fi numit Sarmaia, în jurul Daciei ºi în jurul lui Decebal,
într-o vreme când în sprijinul acestei idei militau marii oameni de
culturã din Moldova, care ar fi þesut o „paraistorie”: popoarele
europene din Nordul germanic ar fi fost înrudite cu dacii. De aceea,
în Odin ºi poetul, Decebal apare în paradisul subacvatic al zeilor
nordici alãturi de Odin. Bãtrânul Decebal, cândva rege peste
„seminþia cea din zei nãscutã”, îi cere poetului ajuns în Valhala
sã-i povesteascã despre nepotul lui:
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Asumarea adev\rului istoric

Istoria loviturilor de stat
`n România (3)*
“Ca o coloanã vertebralã a întregii
analize, Istoria loviturilor de stat în
România încearcã sã demonstreze cã a
existat o decizie politicã greºitã la originea
statului modern român, cã era posibilã ºi
o altã cale, mult mai apropiatã de sufletul
poporului român ºi pentru care Barbu
Catargiu a plãtit cu viaþa, Eminescu ºi
Caragiale au fost ostracizaþi, iar Petre P.
Carp sau Mircea Eliade sunt ºi astãzi
prezentaþi ca niºte trãdãtori.” (Alex Mihai
Stoenescu)
Aºadar, volumul al doilea se încheia
cu o analizã a Dreptei româneºti între
1880/1930, pentru ca volumul al treilea sã
fie dedicat celor trei dictaturi care au
marcat România modernã: carlistã,
antonescianã, comunistã. Dupã o
introducere în care AMS propune o altã
cronologie a istoriei României moderne de
la 1821 la 2000, observând, de la bun
început, cã anumite personalitãþi au fost
hiperbolizate “în timp ce alþi eroi ºi
evenimente adevãrate au fost
marginalizate, ascunse sau interzise
cunoaºterii populare” (pp. 11/12),
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exemplificând cu Barbu Catargiu, Lascãr
Caragiu, Petre Mavrogheni, Brãtenii (vag
percepuþi), opera politicã a lui Eminescu
ºi Caragiale rãmâne necunoscutã, apoi,
Nicolae Bãlan, Miron Cristea, Iuliu Hossu,
Al. Vaida-Voevod, regina Maria, Ioan Suciu
din Ineu, organizator al Marii Adunãri de
la Alba Iulia din 1918. Dupã 1990 s-au
desferecat arhive, din care s-a constatat
cã spionajul Marilor Puteri pãtrunsese în
cercurile înalte ale politicii româneºti, pânã
în preajma Tronului: “Deºi s-au adunat
destul de multe informaþii asupra activitãþii
de agentã sovieticã a Elenei Lupescu, nu
avem încã proba, multe documente
importante fiind distruse sau încã în
arhivele Rusiei” (p. 13). Pamfil ªeicaru
descrie uºurinþa cu care Carol al II-lea a
acaparat puterea în stat, fãrã nici o
împotrivire, încât soarta monarhiei ºi
direcþia spre care se îndrepta România furã
decise în câteva zile. Trecând în revistã
imaginea regimului democratic din
România, AMS constatã, cu pãrere de rãu,
cã epoca interbelicã a fost dominatã de
asasinatele politice în care au cãzut
victimã prim-miniºtrii, oameni politici,
intelectuali de mare prestigiu, legionari
notorii etc. Dezvãluind toate acestea, AMS
scrie: “Respectul pentru trecut are nevoie
de repere autentice ºi de asumarea
adevãrului istoric, astfel încât eroii ºi
faptele lor excepþionale sã nu se mai
piardã într-un diluviu de legende
mincinoase, diversioniste, politizate pânã
la rizibil” (p. 16). Analiza riguroasã a
perioadei interbelice din punct de vedere
agrar, industrial ºi politic conduce la
concluzia cã, în 1940 România cunoaºte
un colaps, o prãbuºire, pierzând în decurs
de câteva luni pãrþi importante din teritoriu:
Basarabia, Bucovina de Nord ºi þinutul
Herþei, Ardealul de Nord, Cadrilaterul.
Sosind în þarã în 1930, Carol II se
înconjoarã de o camarilã (ocazie pentru
AMS sã dea la ivealã etimologia cuvântului
ºi rãspândirea sa), care se scindeazã în
douã grupãri - una naþionalistã, cu simpatii
legionare, alta francmasonicã, iudaicã -,
aflate permanent în rivalitate, iar dupã
asasinarea lui I.G. Duca gruparea
naþionalistã este îndepãrtatã de Tron.
Boala congenitalã a regelui Carol II justificã
întrucâtva prezenþa Elenei Lupescu
care-i alina durerile fizice ºi sufleteºti. Se
constatã astfel cã familiile regale europene
erau contaminate de boli necruþãtoare încã
din secolul al IX-lea, de la Marosia di

Colonna (în treacãt fie zis, Michelangelo
avea o prietenã Vittoria Colonna, 1492/
1547, poetesã), însuºi Carol I se mândrea
cu ascendenþa sa din aceastã veche
familie Colonna (p. 64). Însã, la boala ºi
devierile de comportament al lui Carol II
au contribuit ºi proasta educaþie primitã
în copilãrie ºi adolescenþã de la un preceptor elveþian. Asasinarea primministrului I.G. Duca (29 decembrie 1933,
pe peronul gãrii din Sinaia) denotã
ºubrezenia regimului carlist, luptele politice
ºi dorinþa de rãzbunare, Duca fiind printre
puþinii, dacã nu singurul om politic român,
care a dezvãluit cã fuga lui Carol II în 1925
s-a datorat primirii unui comision de la firma
strãinã Fokker, pentru cumpãrarea de
avioane (p. 108). La investirea lui I.G.
Duca drept prim-ministru a contribuit
Nicolae Titulescu, bãnuit cã fusese agent
sovietic. Descrierea asasinatului ºi
informaþiile recente fac din I.G. Duca o
victimã a urii lui Carol II: “...I.G. Duca
rãmâne în istorie ca instrument al unui
ºantaj internaþional ºi victimã a unor
mecanisme oculte pe care nu le-a putut
controla. A murit sãrac” (p. 119). Analiza
Miºcãrii legionare îl conduce la ideea “cã
acest fenomen nu a fost generat de fascism sau de nazism, ci a fost în întregime
un produs românesc sau, mai bine spus,
un produs al gravelor erori de construcþie
ale sistemului democratic în România” (p.
130). Deceniul 30/40 a fost, indubitabil,
favorabil culturii româneºti prin numãrul
mare de publicaþii, de scriitori care au
activat, mulþi dintre ei fiind atraºi sau au
simpatizat cu Miºcarea legionarã. Citarea
lui Petru Comarnescu este valabilã
întrucâtva ºi astãzi: “Ceream primatul
inteligenþei, muncii, cinstei, priceperii ºi
ordinei; nãzuiam ca þara sã capete o
importanþã culturalã, ce nu o avea din
pricina politicienilor agramaþi ºi obtuzi ce
ne conduceau þara; voiam ca instituþiile
sã fie conforme specificitãþii poporului,
tradiþiilor lui; dar totodatã satisfacerii
cerinþelor vieþii moderne. Moralitate nouã,
metode loiale, pricepere la cei care conduc
cultura ºi în genere viaþa þãrii, voiam
selecþie naturalã a valorilor poporului
nostru, luptând împotriva nepotismului,
ipocriziei, afacerismului” (p. 178). Aceºti
intelectuali întorºi de la studii în strãinãtate
- Petru Comarnescu din State, Mircea
Eliade din India -, iniþiazã conferinþele de
la Forum
Forum, apoi, Criterion
Criterion, conferinþe
asaltate de un public entuziast, dornic de
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generalii germani, care dupã pãtrunderea
pe teritoriul Uniunii Sovietice nu
descoperiserã dovezi ale unui eventual
atac: “Astãzi a devenit mult mai clar cã
atacul german din 22 iunie 1941 a prevenit
un atac sovietic asupra altor zone
europene, între care ºi Moldova pânã la
Carpaþi, atac programat pentru data de 6
iulie 1941. În plus, deºi se vorbeºte ºi se
scrie cu uºurinþã despre «atacarea Uniunii
Sovietice», trebuie arãtat cã ceea ce a
atacat Germania ºi România începând cu
22 iunie 1941 nu era Uniunea Sovieticã,
ci erau teritoriile strãine pe care aceasta
le ocupase prin forþã ºi prin înþelegerea
secretã, ilegalã, cu Germania nazistã” (p.
484). Mai mult, ultimul tren sovietic
încãrcat cu cereale ºi minereuri intra în
Germania în noaptea de 22 iunie 1941.
Rebeliunea legionarã din 21/23 ianuarie
1941 este ultima manifestare de amploare
a Miºcãrii legionare care este decimatã
de Antonescu. Declanºarea rãzboiului
contra Uniunii Sovietice, participarea
trupelor române la eliberarea Basarabiei
ºi a Bucovinei a constituit recuperarea
teritoriilor pierdute în 1940, încât nu se
justifica ca Armata românã sã meargã mai
departe în învingerea Armatei Roºii.
Astãzi, aceastã eroare gravã îi este
imputatã lui Antonescu - ca ºi în epocã,
de altfel -, cu atât mai mult cu cât decizia
fusese luatã fãrã consultarea lui Hitler ºi
împotriva voinþei a 23 de generali români.
Demn de remarcat este faptul cã la
întrevederea cu Salazar a lui Mircea Eliade
înainte de plecarea în þarã în 1942,
dictatorul portughez îi transmite lui
Antonescu sã-ºi þinã armata în þarã, sã
nu o desfãºoare pe imensitãþile Rusiei.
Desfãºurarea rãzboiului a confirmat
ipoteza slabei dotãri a Armatei române,
întinderile uriaºe ale Rusiei fiind greu de
strãbãtut chiar ºi pentru Wehrmacht, încât
au început în secret tatonãri pentru un

armistiþiu, atât cu ruºii, cât ºi cu Aliaþii. În
România, regele Mihai I este atras într-un
complot contra lui Antonescu prevãzut
pentru 26 august 1944, devansat pe 23
august de teama ca Antonescu sã nu fie
înlocuit cu un comandant german sau cu
o echipã de legionari adusã din Germania
(p. 549). Însã, mai la vale, AMS scrie: “Nu
suntem însã convinºi cã ideea arestãrii
sau suprimãrii lui Antonescu era atât de
categoric acceptatã de rege - ca sã nu
mai vorbim de liderii democraþi ai Blocului
politic - ºi chiar refuzãm sã admitem cã
Mihai I a acceptat vreodatã uciderea
mareºalului. Toþi doreau o demisie a lui
Antonescu ºi, eventual, o reþinere/
ascundere a lui pentru a nu fi rãpit de
nemþi” (pp. 553/554). A urmat arestarea
lui Antonescu, întoarcerea armelor contra
Germaniei ºi vinderea României de cãtre
Churchill, Rusiei. La 30 decembrie 1947 o
nouã loviturã de stat a consfinþit pentru
câteva decenii regimul comunist în
România: “ ... proiectul sovietic viza
distrugerea totalã a vechiului stat român
ºi înlocuirea lui cu un stat comunist, având
un teritoriu, un regim politic, o situaþie
socialã, o manifestare internaþionalã ºi o
populaþie hotãrâte de Uniunea Sovieticã
prin intermediul Conferinþei de Pace de la
sfârºitul rãzboiului” (pp. 594/595). A urmat
abdicarea lui Mihai I (30 decembrie 1947),
dupã care au urmat câteva decenii de
regim comunist, sub Gheorghiu-Dej ºi
Ceauºescu - când România a fost
deturnatã de la drumul firesc al
democraþiei, pierdut în 1930. Din pãcate,
semnalãm câteva inadvertenþe: la pagina
76, preceptorul elveþian al lui Carol II se
numeºte Moehlen, iar în volumul 2, p. 255,
Mohrlen. La pagina 126, Armand Cãlinescu
consemneazã asasinarea lui I.G. Duca la
10 ianuarie 1933, de fapt, 1934. La pagina
181, Belu Zillber, iar la pagina 542, Bellu
Zilber. La pagina 216, este dat un citat din
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cunoaºtere. În sfârºit, dacã Mircea Eliade,
Cioran, Noica sunt consideraþi ca
aparþinând Legiunii, nu este mai puþin
adevãrat cã Eliade nu a semnat în lagãrul
de la Miercurea Ciuc declaraþia de
adeziune la Miºcare, iar Cioran ºi Noica
s-au dezis ulterior. În ceea ce priveºte
relaþia Legiunii cu evreii, este notabilã
informaþia, cã pânã în 1940, nu a fost ucis
niciun evreu, Codreanu s-a întâlnit cu
rabinul David ªafran, iar Felix Aderca
(Edelstein) îi mãrturisea lui Mihail
Sebastian cã deplânge moartea lui
Codreanu: “care a fost un mare om, o
apariþie genialã, o forþã eticã fãrã seamãn
ºi a cãrei «moarte de sfânt» este o pierdere
ireparabilã” (p. 152). Felul cum puterea s-a
organizat în jurul unui cerc ocult, apariþia antisemitismului (a se vedea în acest sens Léon
Poliakov “Istoria antisemistismului”),
apariþia acelor Protocoale ale înþelepþilor
Sionului datorate lui Serghei Nilus,
profesor sau cãlugãr, la ordinul lui Nicolae
II, enigma ascensiunii lui Hitler, urmare a
degringoladei germane de dupã Marele
Rãzboi, membru al diferitelor societãþi
secrete (v. Philippe Valode Hitler ºi
societãþile secrete
secrete, 2010), sporesc
interesul pentru lecturã. Instaurarea
dictaturi regale (10 februarie 1938),
instabilitatea politicã internã ºi agravarea
situaþiei internaþionale vor duce fatalmente
la nefastul an 1940 când România suferã
trei ciuntiri teritoriale, iar la începutul lui
septembrie 1940, Carol II pãrãseºte þara:
“Istoricii sunt din ce în ce mai uniþi în a
recunoaºte cã aceste pierderi teritoriale au
fost favorizate de marile erori politice ale
regimului carlist, produse pe fondul
distrugerii sistemului democratic al þãrii ºi
al pierderii capacitãþii de a mai juca eficient
pe scena diplomaticã europeanã” (pp. 323/
324). Însã, în cursul anul 1938, dupã un
raid prin capitalele occidentale, Londra,
Paris, Berlin, Carol II revine descumpãnit,
nicãieri nu gãsise un sprijin în faþa unei
eventuale agresiuni sovietice, aºa încât
dispune asasinarea lui Codreanu, a
Nicadorilor ºi a Decemvirilor, asasinate
care au generat riposte legionare: “Actul
de terorism iniþiat de conducerea statului
pune foarte serios în discuþie dreptul
Miºcãrii legionare de legitimã apãrare” (p.
220). Se instituie Statul Naþional - Legionar
sub conducerea lui Ion Antonescu. În
câteva întâlniri intempestive ale lui
Antonescu cu Hitler la sfârºitul anului 1940
ºi începutul lui 1941, Antonescu
tranºeazã în favoarea sa neînþelegerile cu
Horia Sima ºi Miºcarea legionarã, care
între timp fusese infiltratã de sovietici. Tot
la sfârºitul anului 1940, Hitler l-a informat
pe Antonescu de hotãrârea de a ataca
Uniunea Sovieticã. Surprinzãtor, AMS
scrie la pagina 442 cã Stalin ar fi aflat
imediat despre existenþa Planului
Barbarossa, dar din alte lecturi se
desprinde ideea cã nici avertismentele lui
Churchill ºi Richard Sorge nu l-au convins
de iminenþa atacului, iar ipoteza ca Stalin
sã atace Occidentul este infirmatã de
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Dr. ªerban Milcoveanu (“Corneliu Z.
Codreanu, altceva decât Horia Sima”,
1996, p. 87), în care este invocat Duiliu
Zamfirescu, ambasador la Varºovia, în
contextul manifestãrilor legionare din
deceniul al patrulea, însã Duiliu Zamfirescu
era decedat din 1922. Numele generalului
Condiescu este ortografiat ºi Condeescu
(p. 233, 234). La pagina 610, în sintagma
“În ºedinþa Consiliului de Miniºtri din
aceeaºi zi de 30 decembrie 1944...”,
credem cã anul 1944 este, de fapt, 1947.
La pagina 671, o datã incertã: “La 30
februarie 1945, ...”.

Istoria loviturilor de stat
`n România (4)*
“În spatele fiecãrei fraze din acest
volum se aflã o investiga]ie fãcutã pe durata
mai multor ani...Concluziile autorului au fost
dificil de formulat la tot pasul, deoarece
cantitatea de informa]ie despre revolu]ie
difuzatã în ultimi 20 de ani este pe cât de
mare, pe atât de haotic prezentatã public. Pentru a pune o anumitã ordine în
construc]ia acestui volum am ales
sintetizarea informa]iei in jurul a douã
criterii: evenimente decisive [i
personalitã]i determinante ”
(Alex Mihai Stoenescu)
Cu volumul al patrulea segmentat în
doua pãr]i* (partea întâi con]ine capitolele
I-III, însumând 537 de pagini, iar partea
a doua, inexplicabil, con]ine capitolele al
VII-lea [i al XIII-lea, 857 de pagini, urmate
de anexele 1 [i 2 [i bibliografia selectivã)
se încheie cercetarea istoricului Alex Mihai
Stoenescu asupra loviturilor de stat în
România.
Retrospectiv, semnalãm cã precedentele trei volume erau axate pe mi[cãrile
revolu]ionare de la 1821 [i 1848 [i ale
altor evenimente epocale din secolul al
XIX-lea (Vol. 1), pentru a continua cu
guvernãrile lui Lascãr Catargiu (1871-1876)
[i Ion C. Brãtianu (1876-1888), mergând
pânã la analiza dreptei române[ti din
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primele decenii ale secolului XX (Vol. 2),
în fine, volumul al treilea este dedicat
analizei celor trei dictaturi care au marcat
istoria modernã a României: carlistã,
antonescianã [i comunistã. Inevitabil, anul
1989 este anul fatidic în istoria României
[i a Europei rãsãritene pentru cã sistemul
comunist se prãbu[e[te pretutindeni, iar
încercarea de puci din Uniunea Sovieticã
(1991) era sortitã e[ecului. Aflat la
conducerea României din 1965, Nicolae
Ceau[escu era la curent cu schimbãrile
politice intervenite în ]ãrile lagãrului socialist, fiind îngrijorat de o interven]ie
militarã din partea vecinului de la Rãsãrit.
Starea de tensiune era amplificatã [i de
revendicãrile Republicii Moldova
(suveranitate, limba românã oficialã,
alfabet latin, tricolorul, în sfâr[it, alipirea
la România, problema Basarabiei fiind
abordatã de Nicolae Ceau[escu în raportul
prezentat la Congresul al XIV-lea), în
sfâr[it, Ia[iul, un puternic centru
studen]esc, cu o intelectualitate de nivel
european, era profund anticomunist [i
anticeau[ist. Se remarcã astfel, crearea
unei opozi]ii disidente: Titi Iacob, Dan
Petrescu, Luca Pi]u, Liviu Cangiopol,
{tefan Prutianu, Cassian Maria Spiridon,
Aurel {tefanachi, Nicolae Panaite -, care
dorea schimbãri politice majore. Popula]ia
Ia[iului era convocatã în Pia]a Unirii pe
14 decembrie 1989, unde la mitingul
proiectat urmau sã vorbeascã {tefan
Prutianu, Titi Iacob [i Cassian Maria
Spiridon. S-a elaborat o proclama]ie
Chemare cãtre to]i românii (cetã]enii),
s-au rãspândit manifeste anticeau[iste. Iar
concluzia lui Alex Mihai Stoenescu este

cã aceastã Proclama]ie de la Ia[i fusese
elaboratã în Uniunea Sovieticã sub
controlul KGB - ului (pp. 47-48), încât mai
jos se precizeazã: ”Este, de asemenea,
semnificativ cã toate drumurile duc spre
concluzia cã primul document al revolu]iei
române, primul act politic materializat
printr-o proclama]ie, fusese inspirat de
URSS [i semnat Frontul de Salvare
Na]ionalã!” (p. 50) Totu[i, manifesta]ia
programatã pentru 14 decembrie ’89 a
e[uat, s-au efectuat arestãri - ” În
consecin]ã, popula]ia Ia[iului nu a
reac]ionat la chemãrile la revoltã lansate
cu insisten]ã”, p. 59 -, iar manipulatorii din
umbrã au încercat incitarea la revoltã în
alte localitã]i, Timi[oara fiind preferatã prin
situarea ei geograficã: ”Cheia recunoa[terii
Ia[iului drept ini]iator al revolu]iei se aflã
la revolu]ionari... Dezvãluind implicarea
sovieticã la Ia[i, ei vor permite demonstrarea similitudinilor cu Timi[oara [i cu
alte localitã]i. Când aceastã legãturã va fi
fãcutã cu probe [i apoi cu logica fiecãrui
cititor, Ia[i, 14 decembrie 1989 va fi trecut
fãrã îndoialã în cartea de Istorie drept
începutul revolu]iei” (p. 64).
Demn de semnalat este faptul cã în
toamna lui ’89 starea de nemul]umire se
generalizase, manifestându-se sub diferite
forme: încercãri de grevã, proteste verbale
în [edin]ele de partid, demisii din partid.
În acest context, Timi[oara devine
fermentul revolu]iei nereu[ite la Ia[i. Totul
a pornit de la încercarea autoritã]ilor de
a-l evacua pe pastorul reformat László
Tökés, în jurul locuin]ei acestuia
adunându-se o mul]ime de enoria[i. Radu
Bãlan explicã cã nemul]umirea popula]iei

Partea a doua a volumului 4 începe,
cum spuneam [i mai sus, de neîn]eles,
cu capitolul VII [i se încheie cu capitolul
XIII [i cele douã anexe: ”...în decembrie
1989 nu a fost înlãturat numai sistemul
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secretar general (p. 338), iar AMS trage
urmãtoarea concluzie: ”Cei care l-au întors
din drum pe Ceau[escu atunci [i-au
asumat calitatea de complici la crimã. Tot
complici la crimã sunt [i ceilal]i membri ai
CPEx. care, la sfâr[itul [edin]ei, când
Ceau[escu le cere votul, i-au votat
ordinele criminale fie explicit, fie prin
tãcere” (p. 341), cu atât mai mult cu cât
acela[i AMS scrie mai sus cã mai to]i
membrii CPEx. “sim]eau cã epoca lui
Ceau[escu este terminatã, cã liderul
absolut este condamnat de sovietici sau
cã trebuia oricum sã urmeze o schimbare
de echipã” (p. 338). A[adar, în noaptea de
17 spre 18 decembrie între orele 19-21, la
Timi[oara au fost împu[cate mortal
câteva zeci de persoane, iar faptul cã ofi]eri
superiori ai Securitã]ii s-au declarat solidari
cu Iulian Vlad denotã cã ”atunci [i acolo
vârfurile Securitã]ii au hotãrât debarcarea
lui Ceau[escu” (p. 372). În diminea]a zilei
de 18 decembrie, dupã ce prime[te
asigurãri cã situa]ia la Timi[oara este
pacificatã, Nicolae Ceau[escu a plecat în
Iran, evident, o gre[ealã capitalã.
Conducerea ]ãrii este încredin]atã Elenei
Ceau[escu, Emil Bobu [i Manea
Mãnescu. În mod nea[teptat manifesta]iile
sunt reluate în dupã-amiaza zilei de 18
decembrie, în special de tineri. Cadavrele
celor împu[ca]i în ziua precedentã sunt
aduse la Bucure[ti [i incinerate, iar cenu[a
aruncatã într-o gurã de canal de pe raza
comunei Pope[ti-Leordeni. Agita]ia
muncitorilor determinã pe Elena
Ceau[escu sã trimitã la Timi[oara pe
Dãscãlescu [i Bobu, însã revolta popularã
izbucnitã pe 20 decembrie 1989 nu mai
poate fi evitatã: ”Revolta popularã a
izbucnit atunci când s-a acumulat cu
rapiditate o serie de factori favorizan]i,
genera]i de conflictul deschis între lovitura
externã [i contralovitura internã” (p. 487),
iar imaginea lui Nicolae Ceau[escu de
binefãcãtor al na]iunii [i personalitate
interna]ionalã se transformase în aceea a
unui asasin (p. 490). Revendicãrile
muncitore[ti nu sunt acceptate, dialogul
cu oficialitã]ile este ineficient, iar Lorin
Fortuna precizeazã cã revolta este contra
lui Nicolae Ceau[escu (p. 513). Întoarcerea
precipitatã a lui Nicolae Ceau[escu din
Iran, apari]ia acestuia la TV, crezând cã
popula]ia îi este fidelã, relatarea unor fapte
petrecute între membrii anturajului lui
Nicolae Ceau[escu sporesc temerea
cãderii sale.
Contactele diplomatice de la
Moscova [i Bucure[ti, decretarea Stãrii
de necesitate în jude]ul Timi[, decret citit
de generalul Mihai Chi]ac în balconul
Operei din Timi[oara, în fine, hotãrârea
dictatorului de a-i pedepsi pe timi[oreni,
încheie partea întâi a volumului 4.
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Exasperat, Nicolae Ceau[escu decretã
ilegal starea de necesitate anun]atã tardiv
abia pe 20 decembrie 1989, cerându-i lui
Milea sã scoatã blindatele pe strãzi, iar
Securitatea constatã cã începând cu seara
zilei de 16 decembrie, oamenii au protestat
contra lui Nicolae Ceau[escu, nu a
sistemului comunist: “Organiza]iile
revolu]ionare au aceastã tenta]ie de a izola
evenimentele din Timi[oara, pentru a
putea indica fãrã echivoc un vinovat al
represiunii, dar izolarea evenimentelor din
ora[ul lor este o prãpastie adâncã, fiindcã
la Timi[oara a fost o revoltã popularã abia
în 20 decembrie, un segment al revolu]iei
începute la Ia[i [i continuat la Bucure[ti...
din punct de vedere istoric, revolu]ia a avut
o desfã[urare etapizatã [i nu va putea fi
scrisã vreodatã altfel: tentativa de revoltã
de la Ia[i a fost continuatã în planul
subversiunii strãine cu revolta de la
Timi[oara, apoi cu revolta din Bucure[ti
[i cu puciul din diminea]a de 22 decembrie
1989” (p.297 ). Agravarea situa]iei din
Timi[oara l-a determinat pe Nicolae
Ceau[escu sã convoace o [edin]ã a
Comitetului Politic Executiv pe data de
17 decembrie 1989, [edin]ã, în care Vasile
Milea, Tudor Postelnicu [i Iulian Vlad sunt
destitui]i, Nicolae Ceau[escu amenin]ându-i cu plutonul de execu]ie.
Interven]iile în favoarea celor trei mini[tri
s-au datorat lui Gogu Rãdulescu,
Constantin Dãscãlescu, Manea Mãnescu
[i Gheorghe Oprea, care i-au salvat, dar
urmeazã scena trântirii hârtiilor de cãtre
Nicolae Ceau[escu care le strigã celor
prezen]i sã-[i aleagã alt secretar general
(p. 337). Din pãcate, acest moment decisiv
nu a fost speculat de cei prezen]i pentru
a-l destitui pe dictator, care, din contra,
este îmbunat de cei prezen]i, în frunte cu
Silviu Curticeanu sã revinã. Nicolae
Ceau[escu amânã rezolvarea situa]iei
dupã întoarcerea din Iran. Mãrturiile lui
Cornel Pacoste [i Dumitru Popescu, de[i
întrucâtva diferite confirmã faptul cã
Nicolae Ceau[escu renun]ase sã mai fie
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[i lipsurile acute au contribuit la izbucnirea
revoltei (p. 115). Incidentele petrecute în
zilele de 14, 15 [i 16 decembrie dupãamiazã nu au fost provocate de cãtre
László Tökés [i nici nu s-a dovedit
implicarea unei agenturi strãine sau a unui
agent strãin: ”Teza conform cãreia sursa
revoltei de la Timi[oara [i a revolu]iei în
general este László Tökés este falsã.
Revolta a început la Ia[i, având un
puternic caracter politic, [i a renãscut la
Timi[oara prin tentativa unui grup dur aflat
în legãturi cu Ungaria de a prelua de la cei
câ]iva români revolta]i protestele lor cu
caracter social” (p. 141). Evenimentele se
precipitã: Nicolae Ceau[escu era interesat
insistent de situa]ia din Timi[oara,
contacte telefonice cu Radu Bãlan, Iulian
Vlad, Vasile Milea, în sfâr[it, ordinul de a
scoate Armata pe strãzi, unde se strigau
lozinci anticomuniste [i anticeau[iste în
Pia]a Maria [i zona Regionalei CFR. Însã,
AMS crede cã adevãrul complet se va
cunoa[te numai dupã accesul la Arhivele
secrete, inaccesibile deocamdatã din
motive politice (pp. 172-173). Ce este
surprinzãtor e faptul cã frontierele
României erau [ubrezite: se putea pleca
din România sau se putea intra, fãrã
probleme. Analizând aceastã stare de fapt,
AMS îl considerã pe Nicolae Ceau[escu,
direct rãspunzãtor, socotindu-l ”cel dintâi
[i cel mai mare trãdãtor al poporului
român. A fost dublat de numero[i
incompeten]i” (p. 190). Astfel, în acele zile
au pãtruns în România grupuri masive de
turi[ti (sovietici [i maghiari), care urmãreau
o revoltã a maghiarilor: ”Ungurii, ajuta]i
substan]ial de germani [i de olandezi,
vizau încã de la început, [i sunt categoric
asupra acestui lucru, ceea ce mai târziu
s-a numit «iugoslavizarea» României” (p.
195). În seara zilei de 16 decembrie,
generalul Emil Macri se deplasa la
Timi[oara. Între armatã [i securitate
apãruserã fric]iuni în legãturã cu ”cazul
Tökés”. Astãzi, se cunoa[te cã la vârful
Securitã]ii se admitea cã Vestul [i Estul
conlucrau în defavoarea României, iar
nehotãrârea generalilor Vlad [i Milea de a
sanc]iona sever Timi[oara, demonstreazã,
spune AMS, cã ace[tia cuno[teau starea
de spirit a popula]iei, a[teptau o schimbare
[i se temeau de ce se pregãtea la
grani]ele României (p. 210). În ceea ce-l
prive[te pe Nicolae Ceau[escu, dictatorul
era con[tient cã se urmãrea îndepãrtarea
lui de la putere, iar autorii subminãrii
urmãreau scopuri diferite: Uniunea
Sovieticã dorea înlãturarea lui Nicolae
Ceau[escu, SUA dorea scoaterea
României de sub influen]a Moscovei, iar
Ungaria dorea ca Transilvania sã fie ruptã
din trupul României (p. 219), din fericire,
nerealizatã.
Evacuarea pastorului Tökés
precipitã evenimentele la Timi[oara unde
generalul Vasile Milea prime[te ordinul sã
scoatã Armata pe strãzi, sunt trimi[i de la
Bucure[ti ofi]eri superiori [i oameni politici
care sã controleze situa]ia explozivã.
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Ceau[escu, dând în acest sens un
rãspuns la paginile 107 - 108 - 208,
totodatã, citând diferite rapoarte întocmite
pe comisii parlamentare, convorbiri cu
diver[i generali despre penetrarea
Securitã]ii de serviciile secrete strãine,
despre antecedentele unor demnitari, fo[ti
legionari, al]ii având rude în strãinãtate, în
fine, cei cu studii în Uniunea Sovieticã
erau racola]i de serviciile secrete sovietice.
În aceste condi]ii, în 1989, serviciile secrete române[ti au fost dezorganizate ca în 1917 [i 1944 - iar între Armatã [i
Securitate exista o stare de invidie [i urã,
situa]ie întâlnitã [i în alte ]ãri europene. În
finalul acestui capitol, AMS scrie
urmãtoarele: ”...la baza noului stat democratic nu a fost pus adevãrul, ci o mare
minciunã. În decembrie 1989, partidul a
fost salvat, apoi Armata [i Justi]ia s-au
salvat [i ele, una devenind eroina
revolu]iei, cealaltã autoritatea care face
dreptate poporului român. Toate hainele
celor trei for]e put [i astãzi a hoit, pentru
cã [i-au ridicat postamentul democratic
pe cadavrul Securitã]ii” (p. 210). Ziua de
21 decembrie 1989 în Bucure[ti este,
într-un fel, apogeul revolu]iei române
începute la Ia[i, continuate la Timi[oara
[i încheiatã în Capitalã. Prin ambi]ia de a
rãmâne la putere, Nicolae Ceau[escu a
provocat consecin]e ireparabile, nici astãzi
stinse (p. 212). Pentru a atenua starea de
spirit, Nicolae Ceau[escu convoacã un
miting pentru ziua de joi, 21 decembrie,
ocazie de a anun]a o majorare salarialã [i
amenin]area sovieticã ca în 1968. Teama
cã Nicolae Ceau[escu avea sã primeascã
sufragiul mul]imii de a rãmâne la putere, a
determinat Moscova sã saboteze mitingul,
deturnându-l împotriva lui Ceau[escu.
Singura persoanã din anturajul lui
Ceau[escu care a intuit pericolul a fost
Silviu Curticeanu, care i-a strigat lui Barbu
Petrescu: “}ine minte de la mine, dacã tu
convingi sã se ]inã mitingul, eu din clipa
asta mã arunc pe fereastrã, fiindcã totul
s-a terminat” (p. 235). În pofida eviden]elor,
mitingul începe la ora 12, cu lozincile de
rigoare, dupã care vorbesc [ase muncitori
(cinci bãrba]i [i o femeie), ultimul vorbitor
învitându-l pe Ceau[escu sã ia cuvântul.
Era ora 12,30 când a început sã vorbeascã
Ceau[escu a cãrui voce este acoperitã
de zgomote, vuiet, ]ipete, iar la 12,51
mitingul se încheiase în dezordine.
Reconstituirea evenimentelor este fãcutã
de AMS dupã mul]i ani de la producerea
lor, prin consultarea unor lucrãri, convorbiri
[i interviuri cu diferite persoane
participante, multe relatãri fiind
contradictorii: ”Pe toatã durata celor [apte
ani de cercetare pentru scrierea acestui
volum am cãutat martori oculari, am studiat
declara]ii din presã [i am citit memorii
despre evenimentele din zona centralã a
Capitalei, cu scopul de a gãsi martorul
ideal... Acest martor ocular ideal a existat
- regizorul Mihai Berechet” (p. 288). AMS
ajunge la concluzia, pe baza informa]iilor
furnizate de SRI, cã nu a fost o revoltã

spontanã, ci o diversiune bine organizatã
(pp. 262-263). Dupã e[uarea mitingului,
Nicolae Ceau[escu i-ar fi cerut generalului
Milea sã scoatã Armata [i blindatele
declarând, totodatã, cã ”suntem în stare
de rãzboi” (p. 340), iar la ora 18, ]ine o
teleconferin]ã, prin care se cerea
organizarea de deta[amente de luptã formate din activi[ti de partid: “Este perfect
posibil ca din rândurile lor sã fi fost selecta]i
apoi [i indivizii care au participat la
fenomenul «terorist»” (p. 318). A urmat
represiunea din noaptea de 21 spre 22
decembrie [i disculparea Securitã]ii, AMS
sus]inând cã generalul Iulian Vlad a
ac]ionat contra lui Ceau[escu începând
din 17 decembrie (p. 323). În final, rãmân
în discu]ie douã teorii: a revolu]ionarilor [i
a autoritã]ilor. Rãmâne în discu]ie
existen]a acelor liste negre cu numele
opozan]ilor [i al disiden]ilor. Încercarea lui
Iulian Vlad de a-l atrage pe Vasile Milea
într-o ac]iune comunã contra regimului lui
Ceau[escu rãmâne nefinalizatã, de teama
[i nehotãrârea lui Milea, care a preferat
sã se sinucidã decât sã ac]ioneze contra
lui Ceau[escu. În parte, cariera [i
avansãrile lui Milea se datorau lui Nicolae
Ceau[escu. În acest context, generalul Ilie
Ceau[escu îi atrãsese aten]ia fratelui sãu
cã situa]ia este criticã, cã trebuie sã
renun]e la Putere în favoarea lui Ion
Iliescu, lucru recomandat [i de cãtre
celãlalt frate, Marin, care îi dezvãluie
complotul ruso-american pentru
rãsturnarea lui. Instalarea lui Victor
Atanasie Stãnculescu ca ministru al
Apãrãrii Na]ionale în ziua de 22 decembrie
1989 coincide cu lovitura de stat militarã,
Armata a trecut de partea revolu]iei.
Evenimentele se precipitã: se transmit la
Radio [i Televiziune, comunicatul despre
trãdarea lui Milea [i decretarea stãrii de
necesitate în România. Este convocatã o
nouã [edin]ã a CPEx, numai Iulian Vlad
este potrivnic (Luptãm pe dracu). A urmat
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politic, ci a fost destructurat [i statul...
suveranitatea României este cãlcatã în
picioare de state vecine, independen]a sa
este controlatã de institu]ii interna]ionale,
iar integritatea sa teritorialã este redusã la
deciziile privind frontierele luate de Marile
Puteri la sfâr[itul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial... Na]iunea românã de astãzi, o
na]iune asistatã, plãte[te pentru
slãbiciunile ei. Principalul vinovat este
Nicolae Ceau[escu. Poporul român este
complicele” (p. 7). Dedicat, în special,
aportului Securitã]ii în pãstrarea integritã]ii
teritoriale a Românei, AMS face o analizã
a acestei institu]ii [i a conducãtorului ei,
Iulian Vlad aflat la conducere din 1987.
Evident, prin trecutul ei, Securitatea avea
un renume funest, însã, treptat, aceastã
institu]ie î[i schimbase metodele de lucru
- în treacãt fie zis, cazul inginerului
Gheorghe Ursu a fost o excep]ie. La vârf,
se cuno[tea faptul cã îndepãrtarea lui
Nicolae Ceau[escu este iminentã, iar
pentru mi[cãrile de masã erau vizate mai
multe ora[e: Bra[ov, Cluj, Arad, Târgu
Mure[, în fine, revolu]ia începutã la Ia[i
pe 14 decembrie se va prelungi la
Timi[oara [i se va încheia la Bucure[ti.
Surprinde, a[adar, caracterizarea pe care
AMS o face generalului Iulian Vlad:
cultivat, vorbitor de limbi strãine, cu vãdite
înclina]ii francofile, de unde sub influen]e
franceze informatorii Securitã]ii erau
implanta]i pânã în colectivele de cadre
didactice din [coli: “Cu timpul i s-a creat o
imagine de intelectual rafinat, echilibrat [i
ra]ional, care se proiecta [i asupra valului
nou de ofi]eri din conducerea Securitã]ii”
(pp. 64-65). Caracterizarea generalului
Vlad continuã prin a se preciza cã a [tiut
cu abilitate sã dirijeze ac]iunile într-o
dificilã epocã istoricã, când al]ii în locul
lui au fost demasca]i sau executa]i. Fa]ã
de Nicolae Ceau[escu, Iulian Vlad avea o
]inutã demnã, lipsitã de lingu[eli sau
umilin]ã. Evita rela]iile cu Elena
Ceau[escu. Dupã 1990, a fost condamnat
la 25 de ani de închisoare (eliberat în
1993), nu a fost învinuit de comiterea de
abuzuri grave. La paginile 205 - 206 este
reprodus cuvântul lui Iulian Vlad la procesul
din 3 iulie 1991. Personal, suntem surprin[i
cã flerul politic al lui Nicolae Ceau[escu
nu depistase faptul cã regimurile
comuniste în Europa de Est erau pe cale
de lichidare, mai ales, dupã întâlnirea lui
Gorbaciov cu pre[edintele american Bush
în Malta. În orbirea sa, Nicolae Ceau[escu
voia sã-[i încheie via]a în func]ie, iar
avertismentele interne [i interna]ionale lea ignorat: “...regimul lui Ceau[escu se
îndrepta vertiginos spre un dezastru intern [i interna]ional, trãgând [i statul dupã
el... Avem prea multe semnale cã
Ceau[escu, oricât de bine informat,
indiferent de cine, nu mai asimila acele
informa]ii, nu le mai asculta [i nu mai
judeca în privin]a lor cu luciditatea unui
[ef de stat responsabil” (pp. 78-79). AMS
este preocupat în ce mãsurã a contribuit
sau nu, Securitatea la trãdarea lui Nicolae
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fuga Ceau[e[tilor dupã care mul]imea
pãtrunde în sediul Comitetului Central,
dedându-se la devastãri, iar Petre Roman
[i generalul Voinea ies pe balcon, Nicolae
Ceau[escu a ajuns la Snagov de unde îl
sunã pe Ilie Ceau[escu care este antrenat
îmtr-o discu]ie cu doi membri ai
ambasadei sovietice. Generalul
Stãnculescu îl cheamã pe Ion Iliescu,
recunoscut drept succesor al lui
Ceau[escu. De la Snagov, Ceau[e[tii
s-au îndreptat cu elicopterul spre Pite[ti,
pânã la Titu, unde sunt debarca]i de pilotul
Vasile Malu]an de teama de a nu fi
doborâ]i, iar fugarii î[i continuarã drumul
cu ma[ina medicului Deca, în care au uitat
pachetele cu bani. În comuna Vãcãre[ti,
primãri]a informeazã autoritã]ile cã
Ceau[e[tii erau pe raza comunei [i voiau
sã ajungã la Târgovi[te. La începutul
capitolului al X-lea, AMS precizeazã cã
”revolta popularã de la Bucure[ti a fost o
revolu]ie care, ulterior, în dupã-amiaza zilei
de 22 decembrie, a fost furatã de grupul
de conspiratori prosovietici condus de Ion
Iliescu... în ziua de 22 decembrie 1989, la
Bucure[ti s-a declan[at o revoltã
popularã, care a fost doar o nouã
secven]ã a revolu]iei declan[ate la 14
decembrie 1989 la Ia[i [i finalizatã la 20
mai 1990, odatã cu alegerile generale ” (p.
469). Se formeazã un guvern condus de
Ilie Verde] în care diver[i indivizi obscuri
î[i disputau ministerele. Dialogul cu
regizorul Alexa Visarion este edificator,
AMS aflând cã regizorul cuno[tea din 1988
iminenta prãbu[ire a lui Ceau[escu dând,
totodatã, la ivealã un fapt semnificativ din
activitatea politicã a lui Iliescu: în 1974, la
Congresul Culturii [i Educa]iei Socialiste,
Ion Iliescu începe prin a declara: “Stima]i
tovarã[i, partidul nu este al unei persoane”

*ALEX MIHAI STOENESCU, Istoria
Loviturilor de Stat în România. Revolu]ia
din decembrie 1989 - O tragedie
româneascã, Vol 4, Partea I, Editura
RAO, 2012, 537 p.
Vol 4, Partea II, Revolu]ia din
decembrie 1989 - O tragedie
româneascã, Editura RAO, 2012, 857 p.
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sãrbãtore[te cu bine Crãciunul [i Anul Nou,
dacã o sã le mai apuci” (p. 765),
recomandare stãruitoare din partea lui
Gorbaciov, fãrã ca Nicolae Ceau[escu sã
sesizeze amenin]area. La pagina 767 este
reprodusã impresia pe care i-a lãsat-o
Gorbaciov lui Ceau[escu. În fine, dupã
capturarea fugarilor, Silviu Brucan propune
execu]ia lor, dar se opune Ion Iliescu care
dore[te un proces, iar Gelu Voican
Voiculescu pretinde cã execu]ia
Ceau[e[tilor ar fi ferit ]ara de noi incidente.
Capitolul în chestiune cuprinde, de
asemenea, multe informa]ii despre Gelu
Voican Voiculescu, Petre Roman, Sergiu
Nicolaescu, generalii Victor Stãnculescu,
Nicolae Militaru, {erb. Ce este relevant
este dezvãluirea faptului cã o primã
încercare de eliminare a lui Ceau[escu a
fost în 1976, de cãtre generalul Ion Ioni]ã,
care consultându-se cu generalul Ion
Gheorghe, a constatat cã ac]iunea nu avea
sor]i de izbândã, popula]ia nefiind pregãtitã
sã o sprijine. Chestiunea eliminãrii lui
Ceau[escu este reluatã prin 1983/1984,
iar prin 1987/1989, Nicolae Militaru a
încercat sã racoleze ofi]eri superiori pentru
o ac]iune contra lui Ceau[escu. În
decembrie 1989, generalul Victor
Stãnculescu primise misiunea de a
organiza procesul [i execu]ia. Lui Nicolae
Ceau[escu i s-au imputat cinci capete
de acuzare. Nu se insistã asupra
desfã[urãrii procesului [i a execu]iei,
deoarece sunt cunoscute din presã [i de
la televiziune. În final, cele douã Anexe
completeazã o lucrare de excep]ie, de[i
Alex Mihai Stoenescu nu spune nimic
despre moartea generalului {tefan Gu[ã,
sinuciderea colonelului Gicã Popa [i
accidentul mortal al pilotului de elicopter
Vasile Malu]an, implica]i în evenimentele
dramatice din decembrie 1989. In extremis, ne întrebãm dacã la pagina 124, anul
1859 nu este, de fapt, 1959, iar la pagina
144: ”Deja cunoa[tem cã în noaptea de 3
decembrie 2004 generalul Vlad i-a
prezentat lui Ceau[escu cele douã note
privind în]elegerea survenitã între
Gorbaciov [i Bush...” este o eroare de
datare.
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(p. 473). O astfel de atitudine a mai avut
Kamenev în 1934 la Congresul
Învingãtorilor când l-a atacat pe Stalin, dar
în 1936, Kamenev [i Zinoviev sunt aresta]i,
judeca]i [i executa]i la ordinul lui Stalin.
Ion Iliescu, în schimb, a fost marginalizat,
ajungând directorul Editurii Tehnice, func]ie
în care se afla în 1989. În sfâr[it, un grup
de revolu]ionari pãtrund în televiziune unde
Dumitru Mazilu î[i cite[te programul de
10 puncte redactat sub influen]\
americanã, apoi pãtrund Mircea Dinescu
[i Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu,
cãpitanul Mihai Lupoi, Petre Roman,
generalii Voinea, Chi]ac, Militaru. Este
chemat Ion Iliescu [i adus sã vorbeascã
la televiziune unde roste[te un discurs bine
articulat: “interven]ie valoroasã, plinã de
virtu]i, atât în ce prive[te con]inutul, cât
[i în privin]a formei” (p. 548). A acuzat
întreaga conducere de partid, dar, în special, pe Ceau[escu: “Om fãrã inimã, fãrã
suflet, fãrã creier, fãrã ra]iune... un fanatic
care stãpânea cu metode medievale
aceastã ]arã” (p. 548). Ion Iliescu propune
formarea unui Comitet al Salvãrii Na]ionale:
“În viziunea lui Ion Iliescu - [i viziunea
corectã - atât represiunea, cât [i haosul
declan[ate dupã fuga lui la[ã, i se datorau
lui Ceau[escu [i lichelelor din jurul lui” (p.
565). Totu[i, Ion Iliescu rãmâne un nostalgic al ideologiei marxist - leniniste, fiind
bine caracterizat de cãtre Petre Roman
(p. 566), Iliescu adresându-se mul]imii cu
Stima]i tovarã[i! fiind astfel huiduit [i
strigându-i-se Fãrã comuni[ti!, iar Sergiu
Nicolaescu l-a admonestat pe Iliescu, [i
mai târziu mul]imea a scandat Cine-a stat
cinci ani la ru[i / nu poate gândi ca Bush!
În ceea ce prive[te existen]a sau
preexisten]a terori[tilor - sã ne amintim,
bunãoarã, cã Ion Iliescu ne avertiza la
televizor cã ace[ti terori[ti “trãgeau din
orice pozi]ie” -, AMS întreprinde o
examinare minu]ioasã a diverselor ipoteze:
nu au existat, existen]a unei structuri secrete a partidului, [i structura secretã a
Armatei, oferind o concluzie la pagina 725.
În acest context general al confuziei [i al
haosului, s-a încercat chemarea trupelor
sovietice sã pãtrundã în ]arã, mãsurã
neacceptatã de generalul {tefan Gu[ã:
”Important este cã n-au intrat. Important
este cã [eful MStM - comunist, na]ionalist
cum era el - s-a opus. Important este
gestul de chemare a trupelor sovietice în
România de cãtre Brucan, Militaru [i
Iliescu, gest care rãmâne în Istorie [i nu
poate fi [ters cu nici o scuzã” (p. 751). Ce
s-ar fi întâmplat, dacã trupele sovietice
dãdeau curs invita]iei, nu este greu de
imaginat.
În sfâr[it, ultimul capitol al volumului
4, partea a doua, trateazã execu]ia
cuplului Ceau[escu. De observat, cã ideea
suprimãrii lui Ceau[escu apar]ine lui Mihail
Gorbaciov. Liderul sovietic îi recomanda
lui Ceau[escu, aflat la Moscova, (4
decembrie 1989), care se arãtase revoltat
de soarta lui Jivkov: ”Tov. Ceau[escu, stai
jos, nu te mai ocupa de Jivkov, [i de soarta
lui, ocupã-te de dumneata. Du-te acasã,

Nicolae Cârlan

1. Ca toate lãcaºurile de
închinãciune similare, cu care Bucovina
a fost dãruitã cu generozitate,
Mãnãstirea Dragomirna a fost dintru
început destinatã sã reprezinte ºi un
izvor de culturã ºi artã chiar în proiectele
mãrturisite sau numai subînþelese ale
principalului ei ctitor, Mitropolitul
Anastasie Crimca. Însãºi înzestrarea de
cãtre acesta a sfântului lãcaº cu
somptuoasele cãrþi de cult – celebrele
manuscrise slavone pe pergament sau
pe hârtie pergamentoasã, legate în
scoarþe de argint aurit sau de catifea cu
ferecãturã de argint –, împodobite de
cãtre sine ºi/sau de cãtre ucenicii sãi
cu mãiestrite ilustraþii ºi ornamente
(somptuoase frontispicii ºi miniaturi,
iniþiale ºi vignete ornate, scene biblice
în text sau în paginã etc.), adevãrate
opere de artã plasticã a cãror valoare
intrinsecã nu se diminueazã, ci,
dimpotrivã, se amplificã odatã cu
trecerea timpului, vorbeºte cu prisosinþã
despre una dintre destinaþiile majore,
conferitã de ctitor mãnãstirii sale, pe
lângã ºi întru continua potenþare a aceleia
fundamentale – revãrsarea harului
dreptei credinþe asupra tuturor
binecredincioºilor.
Chiar de la configuraþia sa
arhitecturalã (dincolo de orice
coincidenþe sau influenþe munteneºti,
armeano-gruzine, ruseºti etc., mai mult
sau mai puþin deliberat selectate/
acceptate), biserica Mãnãstirii
Dragomirna – cu hramul Pogorârea
Sfântului Duh (Duminica a 8-a, dupã
Paºti), zi în care a ºi fost sfinþitã, în anul
1609 – induce contemplatorului, prin
silueta-i parcã neverosimil de sveltã în
elansarea ei spre azur, poate mai pregnant decât oricare dintre suratele sale
din epocã, încã de la primul contact,
acela senzorial, tendinþa de înãlþare
spiritualã spre desãvârºire moralspiritualã ºi, implicit, mântuire
sufleteascã. Aceasta, înainte de toate,
prin dimensionarea atipicã, cel puþin la
vremea respectivã, a lãcaºului
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Un sanctuar de credin]\, cultur\ [i art\ româneasc\ M\n\stirea Dragomirna, sau despre inova]ie `n contextul
tradi]iei

propriuzis, raportul dintre înãlþimea (42
m), lungimea (35,5 m) ºi lãþimea (numai
9,6 m) bisericii la extremitãþile maximale,
putând fi resimþit ca o disproporþionalitate
cu funcþionalitãþi modelatoare extrem de
bine intuite, gândite ºi calculate de însãºi
personalitatea genialului ei ctitor.
Apoi, tot ca un efect al sugestiei
imediate asupra contemplatorului, ni se
impune a fi luatã în consideraþie turla
bisericii, cu superba-i dantelãrie migãlos
dãltuitã în piatrã, grãitoare în privinþa
frumuseþilor, indicibile, posibil de atins,
cum ni se sugereazã pregnant, doar la
altitudini spirituale înãlate spre Cerurile
unde sãlãºluieºte Tatãl nostru cel
veºnic, de la care aºteptãm ºi primim,
fãrã contenire, har ºi binecuvântare,
sau, cum se zice curent, la slujbele
religioase, „multã ºi mare milã”.
Început sub astfel de auspicii elevate ºi (totodatã) elevante, procesul de
purificare spiritualã continuã, chiar de la
intrarea în bisericã, pe un traseu
compartimentat nu numai prin uºi sau
stâlpi de susþinere ci ºi prin intermediul
treptelor de acces (numeric în
descreºtere), mai întâi în pridvor, apoi
în pronaos, în naos ºi, pentru cei
îngãduiþi de canoane, în altar, fiind, ºi el
(acest traseu), edificator în privinþa
sugestiei de concordanþã între elevaþie
ºi purificare sau, în alþi termeni, între
înãlþare ºi mântuire. Pare imposibil ca
gândul sã nu te trimitã la celebra scarã
a purificãrii imaginatã de Ioan Climax ºi

zugrãvitã cu atâta forþã de impresionare
pe zidul exterior din latura vesticã a
bisericii de la Mãnãstirea Suceviþa. Ceea
ce acolo este redat în imagini plasticvizuale, aici este sugerat printr-o
succesiune de trepte de piatrã care,
plasate într-o bisericã, tot trepte ale
mântuirii ascendente rãmân!
Aºadar, prin astfel de elemente
pendinte, concomitent, de domeniile
artei ºi ale tehnicii, ca sã nu mai vorbim
de cele cu adâncã semnificaþie
teologicã, încorporate în însãºi structura
arhitecturalã a bisericii, Mãnãstirea
Dragomirna se distinge, de la prima
vedere, ca un monument marcat de
vãditã originalitate, prin doza de inovaþie
inclusã fãrã sã afecteze coordonatele
tradiþiei, în ansamblul capodoperelor
medievale de artã ºi arhitecturã
religioasã, zãmislite în þinuturile Sucevei,
spre slava lui Dumnezeu ºi spre
mântuirea sufleteascã a tuturor fiilor Sãi.
În orice caz, ºi oricum am privi
lucrurile, fie ºi numai ca valoare
arhitecturalã, biserica Mãnãstirii
Dragomirna, analizatã detaliat sau privitã
în ansamblu, reprezintã ea însãºi un
monument de artã religioasã din
categoria capodoperelor inestimabile,
ceea ce, pe de o parte îi sporeºte ºi mai
mult valenþele funcþionalitãþii fundamentale ºi intrinseci – aceea de lãcaº
de cult ºi închinãciune pentru purificare
ºi mântuire sufleteascã –, iar pe de altã
parte, o înscrie, incontestabil, între
valorile de patrimoniu-cultural naþional ºi
universal, cu vãditele ei note de
tradiþionalism ca ºi cu elementele
novatoare care se vor arãta ºi mai grãitor
fertilizatoare nu peste târzie vreme
(sculptura în piatrã a turlei, de pildã, se
va dovedi o inovaþie, pe teren românesc,
dusã la apogeu în cazul zidurilor
exterioare ale bisericii Sfinþii Trei Ierarhi
Ioan, Vasile ºi Grigore, de la Iaºi).
Dotarea bisericii cu întreaga zestre,
diversã ºi variatã, de obiecte cu
destinaþie liturgicã (veºminte, dvere,
aere, pocroveþe, icoane, cruci, vase ºi
instrumente liturgice, cãrþi etc.),
necesare cultului religios, la nivelul
pretenþiilor maximale impuse de
canoane, a constituit, pentru marele
ierarh ºi remarcabilul artist care a fost
Anastasie Crimca, o preocupare la fel
de stãruitoare ºi, finalmente, aceasta ia conferit Mãnãstirii Dragomirna a doua
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tot pustie”, a fost urmat, peste un secol
ºi ceva (în anul 1758), de unul purtând
pecetea nu mai puþin sãlbaticã a
hoardelor tãtare - ca ºi popasul aici, timp
de peste un deceniu, al faimoslui Paisie
Velicicovski, cu cei vreo 60 de cãlugãri
strãini ai sãi, popas la sfârºitul cãruia
mãnãstirea devenise practic „nelocuibilã”,
precum ºi alte „binecuvântate” cauze
malefice, de mai redusã anvergurã dar
nu mult diferite ca efect, vor fi fãcut ca
ºi zestrea de manuscrise miniate,
zãmislitã pe vremea aceea cu harul ºi
osârdia lui Anastase Crimca ºi ale
colaboratorilor sãi, sã ajungã la noi, în
pofida rãscumpãrãrilor ºtiute, oricum
subþiatã. Dar ºi aºa, din câte prin voia
Domnului s-au pãstrat, avem o imagine
clarã, convingãtoare ºi pertinentã asupra
a ceea ce Mãnãstirea Dragomirna a
însemnat, în timpul vieþii genialului ei
ctitor, nu numai ca sanctuar religios dar
ºi ca centru de artã ºi culturã, menit sã
întreþinã peste veacuri vie flacãra unei
vieþi spirituale autentice, cu reverberaþii
benefice pânã în actualitatea noastrã aºa
de pãcãtoasã, aflatã, „în cãdere liberã”,
ca ºi, mai ales, dincolo de aceasta, în
vremea unui reviriment sperat, aºteptat
ºi îndreptãþit sã se producã pentru un
neam capabil sã genereze personalitãþi
exponenþiale, de talia Mitropolitului
Anastase Crimca, ºi focare de artã ºi
culturã precum celebra sa ctitorie de la
Dragomirna, oazã de veºnicie în aceastã
„grãdinã a Maicii Domnului”, cum numise
Cineva, nu demult, pãmântul nostru
românesc.
În fine, o a treia dimensiune care
conferã personalitate (ºi prestigiu)
sanctuarului de la Dragomirna o
reprezintã cartea de patrimoniu,
româneascã ºi strãinã, manuscrisã ºi/
sau tipãritã, aflatã în depozitele
mãnãstirii, caracterizatã nu numai prin
bogãþie ºi diversitate dar ºi printr-o
seamã de valenþe informative greu dacã
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constantã pentru verde, dinamica
adecvatã corespunzãtor scenelor redate
etc.
Despre caracteristicile, valoarea ºi
semnificaþiile perene, încorporate în
aceastã inestimabilã zestre bibliofilã, au
dat seamã, prin vreme, mulþi specialiºti
ºi oameni de condei, noi mulþumindu-ne
sã reþinem aici opinia doar a unuia dintre
cei mai redutabili exegeþi ai fenomenului
artistic de la Dragomirna: „În nici un loc
de pe pãmântul românesc – în Muntenia
sau în Moldova – nu s-au copiat ºi
împodobit atâtea manuscrise ca la
Dragomirna, dupã un plan de muncã bine
stabilit, în care, fãrã îndoialã, era
prevãzutã copierea principalelor cãrþi
necesare cultului. Nicãieri nu s-a dat o
mai mare atenþie acestei munci,
concentrând în acest scop totul: mânã
de lucru, mijloace materiale, bogãþii puse
în serviciul acestei îndeletniciri. Nicãieri
nu s-au consumat mai multe culori, mai
mult argint, mai mult aur ca la Dragomirna.
Acest focar de lucru în arta miniaturisticii,
sau mai precis ºcoala miniaturisticã
de la Dragomirna ºi-a pus bazele
conducându-se în cea mai mare parte
dupã exemplele tradiþionale ºi dupã
inovaþiile timpului moldovenesc.” (G.
Popescu-Vâlcea, ªcoala miniaturisticã
de la Dragomirna, în „Biserica Ortodoxã
Românã”, anul LXXXVI, nr. 35, martiemai 1968, p. 458.)
Putem fi siguri cã producþia de carte
manuscrisã a acestei ilustre ºcoli, atâta
vreme cât ea s-a aflat în funcþiune, va fi
fost mai amplã ºi mai diversã decât o
ilustreazã titlurile enumerate mai sus,
însã numai douã devastatoare jafuri
(despre care va scrie – cum ar fi putut
sã n-o facã?! - cu atât de inspiratã obidã
ºi marele nostru istoric Nicolae Iorga) –
cel din 1653, datorat „bunãvoinþei” ºi
„blândeþei” hoardei cãzãceºti, diriguitã de
„generosul” erou na]ional (?) Bogdan
Hmelniþki, care a lãsat mãnãstirea „de
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ºi, cu siguranþã, cea mai învederatã
dintre mãrcile de originalitate care impun
acest sfânt lãcaº ca pe un reper cu
personalitate distinctã între marile centre de artã ºi culturã, prioritar religioasã,
nu numai de la noi. În acest sens,
Anastasie Crimca a fondat aici, cum bine
se ºtie, o adevãratã ºcoalã de
miniaturiºti ºi caligrafi-copiºti de
manuscrise slavone, în primele decade
ale veacului al XVII-lea, chiar dacã
atunci slavonismul intrase deja în
evanescenþã, cel dintâi dintre maeºtrii
ostenitori în practicarea artei caligrafice
ºi miniaturistice fiind chiar vrednicul de
aleasã pomenire Mitropolit ºi principal
ctitor al mãnãstirii - ceilalþi ctitori fiind
marele logofãt Luca (Lupu) Stroici ºi fiul
acestuia Ionaºco, iar ulterior, domnitorul
Moldovei Miron Barnovschi Moghilã
(1626-1629, 1633), cunoscut ºi ca ctitor
al bisericii fortificate de la Toporãuþi.
Din opera de caligraf ºi miniaturist
a lui Anastase Crimca, se mai pãstrezã,
astãzi, în (totuºi) excepþionala colecþie
bibliofilã de la Dragomirna: un
Tetraevangheliar (1609), un Liturghier
(1610) ºi Psaltirea (1616), toate trei
copiate ºi ilustrate cu mare dãruire ºi
inspiratã mãiestrie de dânsul. Celelalte
douã manuscrise aflate, de asemenea,
în patrimoniul bibliofil al mãnãstirii
Dragomirna, sunt opera „aghiotanþilor”
sãi: Dimitrie Vasilievici Belinschi
(Tetraevangheliar , 1609) ºi diaconul
Dumitraºcu (Liturghier , 1610), dupã
cum susþin specialiºtii în materie
(Gheorghe Popescu-Vâlca ºi, mai recent, Olimpia Mitric). Alte manuscrise
purtând pecetea de paternitate sigurã a
acestei celebre ºcoli au ajuns ºi se
pãstreazã în momentul de faþã la Muzeul
Naþional de Istorie a României
(Tetraevangheliar, 1615, ºi Liturghier,
1616), la Biblioteca Academiei Române
( Apostol , 1609) ºi la Biblioteca
Naþionalã din Viena (Apostol, 1609).
Caracteristicile aparte ale
manuscriselor produse în ºcoala
caligraficã de la Dragomirna, cu alte
cuvinte elementele novatoare care le
diferenþiazã de antecedentele lor de la
Neamþ, Putna, Humor, Moldoviþa, Suceviþa
º.a., sunt reprezentate nu atât de
somptuoasele frontispicii, vignete ºi iniþiale
ornate, de caligrafia impecabilã, de
portretele în miniaturã ale evangheliºtilor
aºezate în pagina care precede fiecare
evanghelie, sau de portretele unor
comanditari ºi donatori, cât de apariþia în
premierã a autoportretului în arta plasticã
româneascã, modelul în veºminte de
ierarh ºi executantul fiind însuºi Anastasie
Crimca, mulþimea de scene biblice ca
ilustraþii ale textului, aºezate în text sau
în paginã separatã, bogãþia de ornamente
(prioritate aproape absolutã având-o
motivele vegetale), expresivitatea ºi
diferenþierea plasticã a personajelor,
minuþiozitatea ºi migala desãvâr[itã a
desenului, coloritul viu cu preferinþã
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nu imposibil de gãsit în altã parte, cum
vom ºi vedea dintr-un exemplu pe care
îl vom enunþa ceva mai încolo.
Deocamdatã sã precizãm cã, alãturi de
Putna lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi de
Suceviþa Movileºtilor, Dragomirna lui
Anastase Crimca a rezistat presiunilor
austriece, în special dupã anul 1786, de
a desfiinþa mãnãstirile din Bucovina,
solide vetre de artã ºi culturã
româneascã în stare sã se opunã
eficient politicii de deznaþionalizare
instituitã de noii stãpânitori, ºi de a le
transforma în biserici parohiale, lãsându-le
pradã indiferenþei, degradãrii ºi pãrãduirii
pânã la completa lor dispariþie. Din
aceastã împrejurare a decurs faptul cã,
la Dragomirna, s-au putut aduna ºi
pãstra - pe lângã cele existente deja aici
ca zestre patrimonialã proprie - cãrþi
(manuscrise sau tipãrituri) aflate pânã
atunci în posesia altor biserici ºi
mãnãstiri, precum Moldoviþa, Voroneþ,
Humor, Solca º.a.
Dintre manuscrisele slavone, pe
lângã cele deja pomenite, cuvine-se a
mai menþiona: un Triod (copiat de Ioan,
fiul lui Demco), douã Trioade , acum
coligate, (copiate de Ilie Belahevici
Iaremeþchi, la Chelminþ, Hotin, prin 17541755), un Liturghier (copiat de Ivanco
de la Episcopia din Rãdãuþi, pentru
Mãnãstirea Moldoviþa, în anul 1641), un
Octoih (copist Teodor Misevici, 1764),
un Tetraevangheliar (copiat de
diaconul Mihail în anul 1550, pentru
Mãnãstirea Voroneþ), un Minei pe luna
ianuarie (copiat de arhimandritul
Anastasie în anul 1465), un Minei pe
luna octombrie (copiat la Mãnãstirea
Pantocrator, de ierodiaconul Ioan, în anul
1606), un Osmoglasnic (copiat de
ieromonahul Ioan de la Moldoviþa, în anul
1743), un Minei (copiat, pentru
Mãnãstirea Solca, de pisarul Vasilie
Leviþã din Popãuþi), un Tipic (copiat de
monahul Evloghie, în anul 1529).
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Manuscriselor româneºti: Crinii
þarinii , coligat cu Cartea Sf. Isaachi
Sirianul, traduse ºi scrise pentru
Mãnãstirea Putna de cãtre Vartolomei
Mãzãreanul, în anul 1777; un
Molitvenic liliput (copiat de ªtefan
Gheorghinescul în anul 1832), un
Osmoglasnic (copiat de diaconul
Samuel, în anul 1805), o Rânduialã la
sfinþirea bisericii (copist Sevastian
Gheorghinescul, pentru Mãnãstirea
Putna, 1838), un Catehism , un
Dialoghicesc
catehisis
ºi
o
Pastoralnicã bogoslovie (copiate, la
început de secol XIX, în Cernãuþi, de
clericii Iordachi Bucevschi, Casian
Halipo ºi Gheorghii Andrievici), o copie
dupã o Evanghelie (tipãritã la Bucureºti,
în anul 1723) executatã de Manoil
Popovici, o Normã monahiceascã
(copiatã în anul 1856 de un Victor K.),
aºadar acestor manuscrise li se adaugã
o Carte teologicã cu întrebãri ºi
rãspunsuri (copiatã de parohul de
Mihuceni, Botoºani, Ioan Daniºeschi,
pentru Mãnãstirea Dragomirna la 19/20
mai 1802) precum ºi douã copii cu
provenienþã necunoscutã: Theatron
politicon sau privire politiceascã
(vol. 2, cap. 11-20) ºi Întâmplãrile lui
Tilemach, fiul lui Odiseu (tomul 1).
La capitolul tipãrituri româneºti din
patrimoniul cultural naþional sunt de
remarcat douã exemplare din celebra
Carte româneascâ de învãþãturã
arlaam (Iaºi, 1643),
Varlaam
sau Cazania lui V
estament de la Belgrad
apoi Noul T
Testament
(1648), o Evanghelie (Bucureºti, 1682),
un Apostol (Bucureºti, 1683) ºi
Mãrgãritarele Sf. Ioan Gurã de Aur
(Bucureºti, 1691). Despre Apostolul de
Bucureºti, din 1743 (exemplarul cu nr.
inv. 864), trebuie sã precizãm cã el
conþine, în faþa foii de titlu, câteva file
de manuscris cu o legendã despre
autocefalia Mitropoliei Moldovei, ab initio, legendã care este prima ºi cea mai

completã dintr-un ºir de mai multe
variante în limba românã dar ºi una limba
slavonã, legendã fixatã pentru prima oarã
în scris de Ifrim Ardelean, la Mãnãstirea
Voroneþ, în anul 1781, ºi în care, personal, am vãzut, chiar din momentul
când am descoperit-o (august 1979), un
avertisment ºi un protest faþã de intenþiile
austriecilor de a interveni abuziv în viaþa
bisericeascã ortodoxã din teritoriul ocupat
de ei, prin rapt ºi vânzare, al nordului
Moldovei, pe care l-au ºi numit, imediat,
spre a i se pierde identitatea adevãratã,
Bucovina. Olimpia Mitric, într-un material documentar, publicat în revista
„Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei” (anul
LXVI, nr.5-6, oct.-dec., 1990, p. 160-164),
sub titlul Manuscrise ºi cãrþi vechi
în colecþiile bibliotecii Mãnãstirii
Dragomirna, din care ne-am „inspirat”
ºi pânã aici, ne încredinþeazã cã la
Dragomirna se pãstreazã un numãr de
93 titluri (118 exemplare) de tipãrituri
româneºti de patrimoniu, acoperind
perioada 1643-1830, ºi 39 titluri (40
exemplare) de tipãrituri strãine, de
asemenea de patrimoniu, pentru
intervalul cronologic 1639-1792.
Mulþimea de însemnãri manuscrise de
pe filele cãrþilor, un nepreþuit cuantum
de informaþii cu un conþinut extrem de
divers ºi original, puþin valorificat pânã
în prezent, notele tipografice (ca, spre a
da un singur exemplu, acea Înºtiinþare
pentru moaºtele Sfântului ºi
Marelui Mucenic Ioan cel Nou de
la Suceava , tipãritã de Iacov
Putneanul, mitropolitul Moldovei, în
Antologhionul sãu, de la Iaºi, din anul
1755, care rezolvã definitiv problema
statutului de autoexilat iar nu de ostatec
al mitopolitului Dosoftei în Polonia, adicã
o problemã de istorie bisericeascã ºi
literarã îndelung ºi, uneori, îndârjit
controversatã; vezi, în acest sens,
Nicolae Cârlan, Studii ºi materiale de
istoria culturii române vechi,
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personalului monastic al Dragomirnei, ca
sã nu mai vorbim de acela al lumii care
pãºeºte peste pragul monumental al
intrãrii în incinta mãnãstirii, din motive
de pioºenie sau pur ºi simplu din interes
turistic. Noi înºine, dupã ce am
identificat-o în surse bibliografice
signaletice ºi am extras-o din zestrea
documentarã de la Biblioteca Academie
Române (Bucureºti) am stat multã vreme
în espectativã: este sau nu oportun sã
dãm publicitãþii aceastã legendã care,
în lumea noastrã atât de uºor predispusã
la rãstãlmãciri grosolane bizuite doar pe
o receptare epidermicã, ar putea sã
arunce lumini mai greu suportabile
asupra unui izvor de necontenite
revãrsãri sacrosancte, cum este
Mãnãstirea Dragomirna lui Anastasie
Crimca. ªi totuºi, legenda, dupã ce-ºi
va înlãtura eventualul strat de impuritãþi
cu care ar putea fi acoperitã de zelul unor
spirite ignobile, pretinse, dragã Doamne
„critice”, va fi în mãsurã sã confere
celebrului lãcaº încã o dimensiune,
necunoscutã pânã acum, aceea
privitoare la sacrificiul primar care stã
la baza unei edificãri de atari proporii [i
rezonanþe. Iatã, aºadar, textul, inedit
pânã acum, al acestei legende.
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Dragomirna marelui Mitropolit Anastase
Crimca!
2. Acestea fiind atuurile emblematice fundamentale cu care Mãnãstirea
Dragomirna se învredniceºte sã
reprezinte perenitatea spiritului
românesc, ortodox, în universalitate, era
inevitabil, putem zice, ca însãºi
zãmislirea sfântului lãcaº sã fie
proiectatã ºi pe un fundal de proporþiile
ºi anvergura conotativã a legendei
istorice. De altminteri, mai toate
realizãrile de proporþii ºi cu semnificaþii
mai puþin obiºnuite îºi regãsesc astfel
de proiectãri, ajungând uneori la conotaþii
de facturã mitologicã, aºa cum este
cazul Mãnãstirii Argeºului, ca sã
apelãm, comod, la reperul cel mai
notoriu din cultura românã, care a avut
ºi ºansa de a se circumscrie unui areal
mitologic de amplã circulaþie universalã,
cel referitor la jertfa construcþiei / creaþiei,
cu rezonanþe deosebite ºi în spaþiul
imaginarului din perimetrul literaturii
noastre culte - la Lucian Blaga ºi Ion
Luca, spre a reþine doar douã dintre mai
multe pilde notorii din acest spaþiu
fabulos care i-a atras pe marii noºtri
creatori (a se vedea piesele de teatru
Meºterul Manole ºi, respectiv, Icarii de
pe Argeº).
Legenda istoricã, de sorginte
etiologicã, referitoare la contextul
determinativ al constituirii spaþiului monastic de la Dragomirna, deºi fixatã în
scris încã de prin secolul al
nouãspezecelea (3/15 noiembrie 1838),
de „smeritul ierodiacon Serghie
Tomovici”, nu a înregistrat – cazul nu
se caracterizeazã prin singularitate – o
circulaþie care sã o facã memorabilã
mãcar în mentalul restrâns al
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Suceava, Editura Lidana, 2006, p.92102), strofele cu stihuri la stema þãrii,
predosloviile, ilustraþiile, ornamentaþia ºi
câte alte elemente adãugite, conferã
acestui bogat cuantum de valori bibliofile
sensuri ºi semnificaþii denotative ºi
conotative care mai aºteaptã încã atenþia
ºi interesul cercetãtorilor, ca sã nu mai
vorbim de deschiderea ºi înþelegerea
deþinãtorilor, spre a fi puse în valoare
mãcar în mod cuviincios spre folosul
culturii noastre naþionale.
Cu aºa un capital arhitectonic, artistic ºi bibliofil, desigur cã Mãnãstirea
Dragomirna se situeazã printre
importanþii deþinãtori autohtoni de valori
de parimoniu cultural naþional, iar prin
piesele de însemnãtate artisticã ºi
documentarã excepþionalã (precum
manuscrisele lui Anastase Crimca, de
pildã, dar ºi altele) se poate aºeza, fãrã
urmã de complexe, la festinul dialogului,
alãturi de importanþi deþinãtori de bunuri
patrimoniale de nivel universal. Este ºi
acesta unul dintre atuurile importante
care conferã Mãnãstirii Dragomirna
personalitate ºi prestanþã de sanctuar
inestimabil de credinþã ortodoxã, de artã
ºi culturã româneascã, pãstrate ºi
apãrate, cu tenace osârdie, prin grija,
dusã uneori pânã la sacrificiu, a
generaþiilor de clerici (monahi ºi preoþi)
care au slujit în acest sfânt lãcaº în
curgerea vremii, animaþi de gândul pios
de a conserva ºi îmbogãþi necontenit o
moºtenire culturalã de nepreþuit pentru
existenþa ºi devenirea noastrã sub
soarele umanitãþii. Putem, aºadar, zice,
urmându-l îndeaproape pe poetul de la
Lancrãm, Lucian Blaga, cã o secvenþã
semnificativã din veºnicia neamului
românesc s-a nãscut ºi sãlãºluieºte la

Historie despre arhiepiscopul ºi
mitropolitul Sucevii Anastasie Crimcovici,
compusã precum s-au auzit de la
pãrintele arhimandrit la Monastire
Dragomirna Ignatie Hacman. Precuvioºie sa au auzit urmãtoarea
historie de la nacialnicii a monastirilor
din Moldova, unde la Iaºi ºi în
leatopiseþul însãmnatã este.
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Historie
despre ctitorul Monastirii
Dragomirnii
Anastasie Crimcovici
Mitropolitul Sucevii,
`n anul 1838*
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Ferecitul Mitropolit Anastasie
Crimcovici s-au nãscut din pãrinþii Ioan
ºi Cristina, ºi era de neam domnesc;
cãci Cristina maicã a Mitropolitului, au
fost dreaptã soarã a Voevodului ºi
Cititorului Monastirii Soceviþã Ieremie
Moghila, darã de Ioan din ce viþã ºi neam
sã trãge nu este cunoscut. - La ce an ºi
vreme ºi la ce loc Anastasie s-au nãscut
încã nu este ºtiut; atâta este cunoscut
cum cã el cu soara sa în vreme
copilãreºtilor anilor sãi, la aceea în acea
vreme întâmplatã nãvãlirea a neamului
Tatarilor s-au luat prin pâgãnii aceºti aºe
precum au fost nevãrstnici din þara
Moldoviei în robime la þara Crimului, ºi
fiindcã nu era de neam prost, s-au
împãrþit de osãbi soarã de fratele sãu la
mai marii a Tatarilor, mai vãrtos de
Anastasie sã povesteºte cã la un Han a
Tatarilor în robie au fost; ºi aºe deosãbi
în strãinãtate ºi între pâgãni petrecãndu-ºi
viiaþã copilãreascã au crescut ºi au
ajuns anii în carii ei era vrednici de a
întra în cãsãtorie; deci stãpãnii a acelor
nenorociþi tineri s-au luat de voarbã
pentru ghiiavurii sãi (adecã: pre câinii sãi,
cãci aºe nume pre Creºtini) ca sã-i
însoþascã pre dânºii, ºi neºtiind precum
tinerii aºe ºi stâpãnii a lor de aceea: cum
cã sãnt copii a unor pãrinþi ºi fraþi între
sine, s-au ºi închiet legãtura cãsãtoriei
dupã lege creºtineascã, ºi obiceiul,
carele îndeobºte pe acea vreme ºi între
creºtini era, – unde mireasã cu învãlitoare
[indescifrabil]** sã cununa, dupã cununie
mirelui sãu sã da ºi apoi sã dezvãlie.
Întru acest chip s-au logodit
numai*** (cununat) ºi pomenitul
Anastasie cu soara sa, care apoi au fost
ºi dusã în cãmarã mirelui; unde ei, fireºte sã înþãlege cã dupre trupascã
împreunare a lor, - începãndu-sã
amândoi a sã întreba între sine de locul
naºterii, de patriia sa, de pãrinþii sãi ºi
de împrejurãrile a lor, cum ºi în ce chip
s-au întâmplat, cã ei au ajuns pãnã la
pâgãnãtate a Tatarilor; ºi dupã vestire
împrejurãrilor a lor s-au descoperit ºi s-au
cunoscut cã sãnt amândoi copii de o
maicã ºi de un tatã.

Deci îndatã cum s-au cunoscut s-au
înspâimãntat foarte, ºi s-au sfãtuit între
sine, ca amândoi sã priimascã un canon
pentru fãrãdelege a lor, - mãcar cã
nevinovaþi era,- ºi sã sã ducã amãndoao
pãrþi la monastiriie, ºi aºe au ºi fãcut:
cãci Anastasie Crimcovici s-au dus la
Monastire Cãlugãrilor Putna, - precum
ºi în Ciaslovul din Moldova este
însãmnat, - iar soara lui în Monastire
Cãlugãriþelor (unii zic cã la Pãtrãuþi iarã
alþii cã la Iþcani).
Dupã aceastã fãcutã despãrþire ºi
schimbare vieþii sale s-au ales Cãlugãrul
Anastasie poate cã din Iegumen Episcop
la Rãdãuþi, ºi de aice mai apoi s-au ales
ºi Mitropolitul Sucevii; în aceastã
duhovniceascã înaltã treaptã, cum cã
plin de rãvnã pentru pravoslavnicã lege
era, destul dovedeºte iscusãtã cu mari
chieltuieli ziditã, ba ºi cu multe moºii
înzãstratã Monastire Dragomirna, lãngã
pãrãu Dragomirna,(sau Nãsãp) supt
numele cel dintîi este ºi la Mappã
Bucovinii însãmnat depãrtatã de la rivul
ºi oraºul Suceavã aproape la una ºi
giumãtate milã de loc.
Cãt sã atinge de cheltuialã la zidire
pomenitei Monastiri n-au putut
Mitropolitul Anastasie sãngur a o dovedi,
de ace[e]a au mijlocit la Hanul Tatarilor,
Stâpãnul sãu de mai nainte, întru atâta
încât ºi Hanul o soma de bani spre zidire
Monastirii au dãruit, ºi afarã de aceastã
ºi la împãratul Turcilor sau Sultanul au
mijlocit pentru M.[itropolitul] Anastasie:
ca sã capete privilegiul spre a face bani
la M.[onastirea] Dragomirna pentru platã
lucrãtorilor ºi altor chieltuieli cu
Monastire; cãci cum cã mari cheltuieli
de trebuinþã era, vederat dovedeºte
zidire Monastirii, darã încã mai vederatã
dovadã va ave ispititoriul historiei de
acest monument, dacã va cerca zidirile
supt Monastire, ºi sãpãturile adânce supt
pãmânt, carii dupã mãrturisire cãlugãrilor
aproape dupã giumãtate milã de loc sã
propãdesc în pãduri ºi alte locuri.
Însã nu numai pentru cele povestite,
ce ºi din alte pricini este sus numitã
Monastire un lucru de vecinicã pomenire
vrednicã, cãci este de ctitorul a ei spre
un înalt scopos adecã spre statornicã
þinere multor cãlugãri ºi spre mãrire lui
Dumnezeu hotârãtã, ºi s-au zidit prin un
arhitecton elin (grec) din Nicomidiia cu
numele Dima, carele neapucãnt lucrul
început cu totul a-l sfãrºi au murit de
boalã fireascã; ºi cum numai ce s-au
apropiet spre gãtire prin alt arhitecton,
iatã cã ºi Ctitorul Crimca more; darã
pricina morþii a lui n-au fost vreo boalã
fereascã, ce zavistie pentru zidire
pomenitei Monastiri despre un
stãpânitoriu Vodã în aceea vreme cu
numele ªtefan Tomºa, carele încã pe
atunce au zidit o Monastire la Solca,
dupre a cãrii gãtire au rugat pentru venire spre sfinþire acelii Monastiri pe

La care cântec la început pãrinþii
acelui prunc, mãcar cã adeseori îl
auzise, nu-l bãga în samã; iar mai apoi
i-au venit lui Anastasie cântecul acela
cam ciudat a-l auzi, ºi au început pe
bâtrãnã a o întreba de înþãlegere a
cântecului acelui, însã maicã nu voe din
nescaiva pricini a sã da cunoscutã fiilor
sãi, tãinue înþãlegere cuvintelor a
pomenitului cântec, ºi sã dezvinue,
zicãnd spre rãspuns: cum cã n-au nici o
înþãlegere, ce sã cântã de dãnsa numai
ca sã adoarme pruncul. - Însã cu acest
rãspuns nu s-ar fi îndestulat Anastasie,
ce au început mai aspru ºi cu tot adinsul
a o întreba de înþãlegere cântecului celui,
unde apoi bãtrânã au fost silitã a-i
descoperi: cum cã e[a] ar fi maicã a lui
ºi a soþiei a lui; carii cu toþi odinioarã de
Tatari s-au luat în robime. Aceasta
descoperire foarte tare au întristat pe
pãrinþii a acelui prunc, foarte le pãre rãu
de o întâmplare ca acea cã el trãe în
cãsãtorie, ºi îndatã cum s-au cunoscut cã
sãnt copii de o mamã ºi de un tatã s-au
pãrãsãt unul de altul, ºi ca un canon s-au
ales cum una aºe ºi alte parte în viaþã
monachieascã (cãlugãreascã) mai
departe a petrece. - Urmãtoare mai
departe din aceastã historie este
asemene cu historia cea dintâi.
În Monastire Dragomirna la 3/15
Noemvrii [1]838.
Cu pozvolenie nacealnicului
M. [onastirii] Dragomirnii pãrintelui
arhimandrit Ignatie Hacman s-au alcãtuit
spre folosul ºi întrebuinþare monastirii
Dragomirnii de smeritul ierodiacon
S: Serghie Tomovici
[...]
Doritoriul de mai multã ºtiinþã despre
cititorii Monastirii Dragomirnii sã cerce
Pomelnicul a Monastirii Dragomirnii.-

Note:
*Biblioteca Academiei Române, ms. românesc, nr. 3906,
cernealã neagrã, caractere chirilice, paginaie: f. t. + 5 f.;
vezi ºi Gabriel ªtrempel, Catalogul manuscriselor
româneºti, B. A. R., 3101-4413, vol. III, Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1987, p. 272.
** Mai mult decât probabil, echivalentul în limba germanã
a cuvântului „învãlitoare”, scris cu caractere gotice.
*** Sintagma „s-au logodit numai” a fost scrisã, ulterior,
deasupra cuvântului „cununat”, pus între paranteze.
**** Cf. ªtefan Tomºa ºi Mitopolitul Crimca, în Tradiþiuni
poporale române, adunate de S. Fl. Marian, broºura
primã, Sibiu, Editura ºi tipariul tipografiei Eredei de
Closius, 1878, p. 36-44.
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Baranovschii, ce sã aflã la Monastirea
Dragomirna, ºi zidului împrejurul
Monastirii, cum ºi a turnului asupra porþii,
în care ºi o capelã (paraclisul) sã aflã; îndãrãpt au urmat. - Cã fiind mai pe urmã
Baranovschii Vodã s-au izbãndit asupra
lui ªtefan Tomºa ºi i-au tãiet capul.
[...]
Cercând eu historia despre
Mitropolitul Anastasie Crimcovici am
înþãles de la un de 71 de ani bâtrãn
Ieromonah din Dragomirna, anume
Nathan Maerian ºi urmãtoare:
Anastasie Crimcovici zice
pomenitul Ieromonah, cã era din viþã a
Domnilor sau a Voevozilor Moldaviei, ºi
s-ar fi nãscut în Bucovina în satul Arbore
Volovãþ, unde tatãl lui pentru zidire unii
biserici (Monastiri) la satul pomenit, ºi
mai ales pentru zugrãvalã cea din afarã,
- care lucru ca un privilegium numai
voevozilor slobod era, - de la un Vodã s-ar
fi omorât, ºi mai apoi s-au întâmplat, cã
la nãvãlire Tatarilor în þara Moldaviei a
acelui omorât boeriu familie, adecã:
vãduvitã cucoanã cu un copil ºi o copilã
s-au luat în robime de la Tatari la þara
Crimului ºi s-au despãrþit între pãgâni aºe:
cã Anastasie era la un Han a Tatarilor, si
dupã moarte Hanului sã fãcu Anastasie
ca un Han. - iar soarã a lui ar fi fost în
robime la un mai mare a Tatarilor.Deci copiii unul de altul ºi de maicã
a sa aºijdere maicã de copiii sãi nu ºtie
ce sã fãcusã, ºi mai apoi crescãnd ei,
ºi ajungãnd anii în carii era vrednici de
cãsãtorie, s-au însoþit în acel chip
precum s-au povestit; ºi au ºi trãit în
acea cãsãtoriea, pânã ce ºi un prunc din
trupul lor au avut, pe carele maicã a
acelor cãsãtoriþi, - la carii cu întâmplare
au venit, ºi ca o fimeia strãinã în casã
s-au priimit, - îl legãna ºi adeseori ºi
cântecul ca sã adoarmã cu jale îi cânta:

Ilie Boca

Mitropolitul Anastasie Crimcovici,
înainte cãruia la masã, dupã sfârºire
sfinþirii, începusã a sã mãri ºi a sã înãlþa
pentru ziditã Monastirea sa, zicându-i
întru unile ºi aceasta: cã Monastire
Dragomirna are sã fie Mitocul pentru
Monastire din Solca. Cu acest feliu de
cuvinte atingãndu-sã Ctitorul M.[onastiri]
Dragomirna, i-au rãspuns: cã mai
degrabã sã va întâmpla cã Monastire din
Solca va fi scãpare strãinelor niamuri;
de aceste auzite cuvinte rãu s-au mâniet
pomenitul Vodã ºi au fãcut poroncitoriu
sãmn Spatariului: ca acesta tare sã
lov [e]ascã cu buzduganul în pieptul
Preosfinþitului Mitropolit Crimcovici, de
care lovire rãu bolnãvindu-sã ºi simþãnd
dureri de moarte, au poroncit clirosului sãu
ca sã-l ducã în grabã la a sa încã negãtitã
cu totul M.[onastire] Dragomirna, la care
dupã sosire Preosfinþiei Sale, de curãnd
peste noapte s-au gãtit cele
trebuincioase spre sfinþire bisericii, ºi a
doao zi s-au ºi sfinþit, ºi cum s-au sfinþit
cu totul, s-au dat fericitul ctitor, - care la
sfinþire monastirii sale aºe de slab era,
încãt sã purta pe nãsãlii împregiurul
Monastirii, - întru aceiaº zi ºi sufletul
sãu în mâinile lui Dumnezeu, ºi s-au ºi
îngropat în pridvorul Monastirii sale,
neavând pre mormântul sãu vreo
însãmnare.-****
Sã povesteºte încã ºi aceasta cã
acest fericit bãrbat la moarte sa supt
anateima au oprit rudenilor sale a face
vreo izbãndã asupra Voevodului ªtefan
Tomºa; darã aceasta oprire, mãcar cã
era de la un aºe vestit Mitropolit, ºi la
întâmplare morþii sale s-au fãcut
cunoscutã, totuº nu s-au þãnut în samã:
cãci un nepot a lui de soarã, anume:
Miron Voevod Moghila Baranovschii, ctitorul turnului celui mare, ce-i zic
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Viorel Ili[oi

O amintire cu Nichita St\nescu
Î]i aminte[ti, Dorel Andrie[, cârciuma aia,
Pufoaica Ruptã i se spunea în ora[,
unde noi beam otrava numitã Trocadero, un fel de lichior
fãcut din cremã de ghete [i sodã causticã?
A[a gust avea [i a[a ne lãsa dupã o be]ie:
negri [i ar[i, descompu[i, numai cu suflarea tinere]ii în noi.
Fugeam de la ore, prietene, [i ne fãceam pulbere.
Turnam bãuturã în noi ca sã se ridice deasupra, ca uleiul,
toate visele noastre de poe]i în devenire.
Eram îndrãgosti]i de Nichita Stãnescu.
{tiam totul despre el. Era zeul nostru, lui ne închinam.
Scriam ca el, îl imitam fãrã ru[ine, ba chiar cu entuziasm.
Odatã mi-ai citit o poezie de-a lui [i ni s-a pãrut a[a de frumoasã
cã ne-am pus amândoi în genunchi, fa]ã în fa]ã,
frunte lipitã de frunte, [i am plâns de emo]ie
recitind-o pe rând, iar [i iar, chiar acolo, în centru.
{i la bãut tot cu Nichita voiam sã semãnãm,
de aceea turnam porcãriile alea în noi,
ca sã ne facem fica]ii flenduri
[i sã murim pe la 50 de ani, sublim,
cu cartea în mâini [i cu sticla la picior.
Geniali [i trimbulinzi voiam sã fim.
{i poate chiar eram.
Î]i aminte[ti, prietene? Cum beam noi [i citeam poezii,
într-o zi, la masa noastrã a venit [i Dãnu[ Luca,
zis Malacul, care habar n-avea de poezie, nu trãia
nimic din delirul nostru liric, de fanatici.
A stat Dãnu[ douã ore [i s-a uitat la noi cum vorbeam
cu înflãcãrare despre poetul frumos ca umbra unei idei.
Ar fi vrut sã spunã [i el ceva, cãci fiorul intrase cumva [i
într-însul
cum intrã sunetul în toaca de lemn, care altminteri
n-ar avea nimic de spus a[a, ca lemn pur [i simplu.
Voia, dar nu era în stare. El [i poezia se refuzau reciproc.
{i atunci, la capãtul celor douã ore de ru[inatã ascultare,
ne[tiind vreun vers sau vreo întâmplare din via]a poetului,
Dãnu[ al nostru s-a ridicat [i a strigat tare,
de s-au întors to]i be]ivii de la Pufoiaca spre noi,
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cu buzele umede, cu paharele tremurându-le în mâinile
lustruite de mângâierea zilnicã a sticlei, a zis:
- Bãi, ce pu[ca mea tot vorbi]i atâta de Nichita Stãnescu,
doar gura e de voi [i nu face]i nimic,
nimic nu face]i pentru marele poet!
Uite, a strigat Dãnu[, ridicându-se de la masa de tablã,
eu îmi rup cãma[a pentru el, cãcãnarilor!
{i [i-a rupt cãma[a cea albã, au sãrit nasturii, unul direct
la mine-n pahar, altul pe masã, ceilal]i pe jos, prin Pufoaica.
A rãmas la bustul gol, frumos ca un efeb, cãci Dãnu[
fãcea karate. Se ungea cu cremã pe corp [i cu ulei pe pãr,
[i-l dãdea pe spate, ca Eminescu. Era
cel mai frumos dintre noi, avea [i gagici.
- Bravo, bravo, ai strigat tu - ]i-aminte[ti? asta-nseamnã sã-l iube[ti cu adevãrat pe Nichita!
La care Dãnu[, încurajat de aprecierea ta sincerã,
s-a bãtut cu pumnii în piept ca Tarzan, dupã o luptã
[i a strigat tare, sã-l audã to]i be]ivii ãia incul]i,
iar vocea lui s-a dus [i mai departe, pânã la cer:
- Sã-mi bag piciorul dacã nu fac acum 50 de flotãri pentru poet!
S-a încordat ca un arc [i, ca sã-[i facã curaj,
[i-a tras întâi vreo 20 de cãr]i în cap cu „Albumul memorial“
cãr]oiul ãla de peste 400 de pagini despre Nichita,
apãrut la Via]a Româneascã dupã moartea lui,
pe care noi îl citeam [i plângeam, cãci ne intra ca alcoolul în
creieri
[i totul devenea foarte albastru [i trist pentru noi,
atât de albastru [i de trist, încât ]â[neau
poeme albastre [i triste din noi, parc-ar fi fost
scrise de Nichita Stãnescu în via]ã fiind [i beat mangã.
Apoi Dãnu[ s-a aruncat la pãmânt [i a bãgat
50 de flotãri, frate, fãrã oprire, pe numãratelea,
de-au rãmas to]i be]ivii cu gura cãscatã, le curgeau
balele în pahare. {i niciunul n-a îndrãznit sã rupã
cu vreo [oaptã momentul solemn când Dãnu[
s-a ridicat gâfâind, cu sângele ie[indu-i
prin pori de atâta efort, de la flotãrile alea.
Mi-a bãut paharul din fa]ã, cu nasture cu tot, [i pentru
cã nu era destul ce fãcuse pentru poet, [i-a mai tras
vreo zece cãr]oaie în cap, trosc! trosc!, [i dupã aceea
a izbucnit Dãnu[ al nostru în plâns. Mai ]ii minte?
Plângea de-i clocoteau pãtrã]elele de pe abdomen [i pectoralii
lucra]i la karate, clandestin, într-un garaj de pe Pãcii.
Plângând a plecat, în pielea goalã, cu palmele [i cu pieptul
murdare de la seria aia criminalã de flotãri.
S-a oprit în poarta acelei terase infecte [i printre
lacrimi cât a putut de tare a strigat: Nichita
Stãnescu e mare poet, mânca-v-a[! Bãga]i
flotãri, dacã îl respecta]i cât de cât! Mãcar una!
{i nimeni, prietene, nimeni dintre acei
drojdieri ce veacul [i-l fãceau îmbãtându-se cri]ã,
n-a bãgat o flotare pentru poet, mãcar pentru faptul
cã fusese [i el un be]iv ca [i dân[ii.
Numai cã în loc de ficat îl durea
pânã la ]ipãt un cal mãiastru.
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Femei în blugi, cu cizmele înalte,
Rãsar pe rând din trunchiuri de copac,
Apoi încep pe trotuar sã salte
U[or pe tocul cizmelor de lac.

Ilie Boca

Nu-s multe, însã nu po]i sã le numeri
Orbit de strãlucirea de vinil
A gen]ilor lucioase de pe umeri
Purtate insolent [i inutil.
Din arcul coapsei, când li se îndoaie
Picioru-n mers, ]â[nesc scântei [i-ajungi
Sã crezi cã ar pluti-n amurg tramvaie
Pe sârme nevãzute [i prelungi.
Din urma lor parfumul ce adie
Opre[te-n loc ma[ini [i trecãtori.
Ora[ul, gâtuit de-o pãpãdie,
Atârnã fantomatic pe sub nori.
Încremene[te totul [i doar ele,
Femeile, nu se opresc din mers,
Pã[esc prin aer pânã sus, la stele,
Apoi se prãbu[esc la mine-n vers.

Elegie

Ilie Boca

Trãim într-o maternã [i fãrã de ferestre,
Temni]ã caldã unde, dacã visãm, ne doare.
Prin carcera îngustã zburdãm fãrã cãpestre;
tot evadând, ajungem în altã închisoare.
Jur-împrejurul nostru un zid cât lumea este
[i-un aer amniotic de mla[tini planetare.
De-a lungul [i de-a latul câmpiilor celeste
vânãm mistre]i cu pielea de umbrã, fiecare,
incer]i ca ni[te [terse geometrii rupestre
[i-i coacem haiduce[te pe foc de stele clare.
Vrem sã rãmânem ve[nic în pâinea caldã zestre
[i trupul ni-l prefacem în grâu cu spicul mare.
Isca]i din altã moarte, cu neputin]ã-i peste
cascadele de humã sã ne zvârlim în soare.
Cântãm pe partitura aceleia[i orchestre
un cântec scris cu rouã pe-o paginã de sare.
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Femei c\zând din cer

Te-am privit traversând golul nepãsãrii.
nu þi-ai întors capul peste abisul dintre
aceste douã bãtãi de inimã
ºi-am rãmas pe ponton prins în plasa
de þipãt a pãsãrilor
aici, unde orice bilanþ al unei vieþi
sfârºeºte în rugã
aici, unde moartea e doica luminii
În depãrtare
depãrtare, se întrezãrea pâlpâind
ieºirea din vreme
bãteau a vânãt lizierele ºi nimeni
nimeni nu-I auzea bãtaia-n poartã.

Simfonie de iarn\
(fragment)
Noapte de noapte aud coborând
tot mai adânc cugetul în inimã
mâna preschimbându-se
în sentiment, doamne
ºtiuþi ne mai suntem
cum bate a toamnã aripa
peste o desfrunzire, dangãtul de amiazã
în bronzul risipirii, [i ninge.
ninge clasic ºi ninge a necuprindere.
mult mai aproape de sloiuri
de o tãcere, acum.
voci petrecute.
stropi în agonia mistuitã-n ger.
ºi e doar întinderea albã ºi mutã
între ramele negre o adiere de sticlã, egalã.

ªi-a fost o noapte rece de decembrie.
senin.
ºi câinele s-a oprit înãlþându-ºi capul.
ningea. ningea. îmbãtrânind totul în jur.
iar cei ce ieri ne þeseau giulgiul
ne împletesc azi cu fir de aur
tapiseria uitãrii
ce va sã vinã, zace-n ninsoarea
de pe acum adulmecatã
a zãpadã /netezind
dinspre hotare
însingurarea
lung
cel mai lung
drumul dintre aste douã cruci
ale lui Hristos din capul satelor.
De-ai putea însã coborî în noi
noaptea ta dinaintea zorilor
somnul ºi întunericul
s-ar mistui pesemne
în pietate
câtã vreme vom fi tãlmãcitori

strãini vom fi ramurii
firav înzãpezind
ºi-mi asum însingurarea în susurul egal
ºi-mi pare deodatã cã aud sfârâitul
cumpãnit de rãsfirarea galbenã
a mosorului din poala
Bunei mele, însã
despre cine se poate spune cã stãpâneºte
meseria de a muri
când ºuviþele noastre deprind limba
geraniilor, când, fãrã de mâine, va ninge.
va ninge în plinã zi de paºte
peste hristoºii aceºtia ruginiþi
ai satelor
Se spune cã existã o lizierã
dincolo de care gândurile
se adeveresc îndatã
cine, câþi ar fi mistuiþi de o iubire
atât de lipsitã de garanþii spre a fi
demni de zonã?
cu toþii însã, deodatã uniþi ºi avizi de sânge
în faþa chipului însingurat, nemaitulburat
de teamã al celui într-adevãr liber
ºi eu chemând din ochi câinele
luând-o agale prin sunetul lin
încât el, sã-ºi înalþe capul spre mine
cu aceeaºi încredere dintotdeauna.
Îl mângâi.
îl mângâi cu chipul tãu
înscris în palmele mele
aidoma celui înfiorând giulgiul din Torino.
însã cum, cum sã pricepi nesfârºirea
cu moartea-n tine?

Nu sã te laºi în genunchi.
te lasã genunchii de sfialã:
nu ne putem întâmpina cãinþa dintotdeauna
decât acoperind-o cu sânge ºi vorbe-n
câmpul gol / murmurând a vale:
fii tu însoþitorul meu, oglinda
în care-n zori îþi vezi chipul
pãlind de presimþiri.
Adâncit în ger pãmântul, dealul
arcuit, pasul sub arborele gârbov
mersul în iarnã
mersul spre nord:
doar iubirea ne înlesneºte sã bãnuim taina
dincolo de lizierele vegheate, însã cine
cine se mai apleacã
peste rãspunsul tãcerii?

88

Ilie Boca

aprilie 2017

Vitraliu

nr. 46

Andrei Zanca

aprilie 2017

ºi fãrã de gând, încât
liniºtea dintre arbori
e tangentã de rãcoare
transparenþei depline a inimii. îndur.
îndur, ºi-un alt spaþiu mã întâmpinã.
Nu atât frigul
frigul. ramura înscrie iarna pe cer.
însã cine, cine va putea vreodatã mãcar
atinge poemul desãvârºit al pãdurii?
Îngenuncheat între câine ºi ramurã
mã aplec peste apã sorbindu-i
cu gratitudine memoria.
imprevizibilã sfâºie bezna o stea.

Rãsfrânt din trecut
viitorul sosind
e prezent.
noi, cu toþii, alþii.
însã, ei te acoperã mai întâi cu pãmânt
ºi-abia apoi vor mai vorbi o vreme
despre tine, [i-o altã
luminã-i în ochii tãi acum
Nimeni
Nimeni. ºi-ntre brazi, zãpada îºi picurã
monologul înfiripând arta uitãrii
în feeria ciuruitã dintre felinare
în recluziunea contemplãrii
rãmân / bântuind frigoriferele memoriei
în vântul ºuierând ca-ntotdeauna
între marmure ºi bãltoace:
în aceste vremuri obscure
în aceste vremuri confuze
arta este investiþia cea mai sigurã.
Nicio urmã în zãpadã. dinspre zidul casei
deasupra ramurilor, cerul
umbrit de oglindirea întinderii albe
ºi-n noi un alt cer. mult mai adânc.
Un chip se-ntoarce înspre mine, strãin
în murmurul mantalelor
traversând colina copilãriei, oprindu-se
aplecându-se peste mine ajutându-mã
sã mã ridic din nou din pulberea albã.
Totul s-a fost deja. traversãm o ispãºire.
cu neputinþã a rosti ce zace adânc în inimã.
în spatele fãrãdelegii se poate bãnui mereu
chipul unui om încercând o regãsire, însã
cine se lasã fãrã de piatrã în propriul abis?
Cu gurã de înger de-aº grãi
liniºtitor de departe m-ar mai vrea
doar ochii mi se vor limpezi
de-o învinsã mâhnire
Apoi, încetezi a mai denumi, însingurat
în plin câmp
cineva luându-te de mânã printr-o

Ilie Boca

Atât de stinse frunzele peste care trec
încât aud fulguiala anului trecut
în paºii mei de acum.
vei putea tu vreodatã ierta, pãdure
cuvântul, puls dupã puls grãdinãrind
dezumbrirea unei inimi însingurate?

întindere de palmã, mersul
doar oprire treptatã într-o coborâre
foºnetul râului - o anticiparea de deltã
pãmântul înserat fugar în alungarea de nor
ºi eu tot mai aproape
{i-mi pare cã vorbe de mult rostite
au amuþit în pietre.
nu atât cine suntem
cât mai ales ce ne suntem.
nu atât de unde venim
încotro ne-ndreptãm
cât mai ales unde ne suntem acum
Ninge. ninge peste
intervalul dintre om ºi dumnezeu
prin întunericul ruginit pe care l-am traversat
îngemãnaþi printre falangele risipite
ale imperiilor
însã, poþi vorbi despre dumnezeu în clipã
fãrã a nu fi deîndatã lovit
de-o blândã amnezie?
Denumind, am omis în aceeaºi clipã
a deprinde iubirea
ce-n sine le înfiripã pe toate
aºteptându-ne
cum zac într-un ecou cele trecute
sub tãcere, ratarea unei întâmpinãri
câtã vreme-n mireasma nopþii
va stãrui sublimatã moartea
dinspre care în zori denumim mãruntele
neînsemnatele, sfiala acestui abis de lume
copilul din noi

Pãºesc sub desfrunziri lãsând în urmã
pânã ºi mersul
toamna stinsã-n frunza cãzutã, pasul
estompat în auz la adulmecarea zãpezii
ºi deodatã nimeni, nimic nu mai aparþine
morþii în contrapunctul de iarnã
la cãderea de fulg
Ascult murmurul Dunãrii
în fulgul acestei ierni:
doar inima rãzbate între douã rostiri.
un privilegiu al tãcerii.
Într-o zi
zi, mi se va opri ºi ea.
ca eu sã pot pleca mai departe.
Ninge
Ninge. ninge, cum ai traversa o reculegere.
Casele
Casele, strãzile, zidurile, catedrala
existã în oprirea cufundatã din jur.
Doar urmele câinelui înspre poarta crãpatã.
Ninsoarea sombratã de acalmie
în pâlpâitul felinarelor.
Lumini d
de aºezare
în colþ de ochi / ninge.
Ninge. ºi numai în aºterneri de zãpadã
mi s-ar putea înscrie-a cãrare urmele.
Deschid uºa ºi-n prag
mã întâmpinã tãcerea.
Într-adevãr, adevãratul poet
e un Hristos ratat.
Sã ne iertãm între noi aºadar, totul.

Readuce-m-aº de unde m-am fost pornit
mesager ori reîntors de bunã voie, aud
aud paºii tãi în inima mea, aproape
mereu mai aproape, atât de despovãrat
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Tãcerea pare o stingere de vâsle
deºi pãºesc prin ger, calc uºor
zãpada în care-a aþipit ca
un prunc lumina.
Cum sã te înalþi dacã nu arzi
în clipa decantatã a tãcerii,
în depãrtarea-n care mã mânã
setea însingurãrii mântuindu-mi
singurãtatea?
ºi e doar ziua ce se desprinde
pãrãsind o urmã de rãcoare
mâna unei fete cuprinzându-þi
la ºaisprezece ani mâna în
întunericul parcului
unde acum se înalþã o garã.
trenul care te va lua în zori.

~ndur
Îndur acest mers al viilor
Ca pe o pojghiþã a unui pãmânt
Tot mai subþire
Tot mai întins
O foaie neagrã
Tãiatã la colþuri de dricuri
Ori de pleoapele viermilor

Tu [i moartea

Aici las scrise
Din glezne’ntoarse
Lungi
Poeme

Pãºesc pe acest pãmânt rece
Ca pe un cer întors
Din timp
Pe care umblã gândurile
Þesute în pãrul sârmos al diavolilor.

Þie
Pe verso.
{i aºa în]elege scrisul meu
Sã vinã la tine
Adevãrat.

Aºa trebuie sã fie
Ori
Ochiul meu
Atins de soare
De el ori de mila lui Dumnezeu
Cel ce plânge mereu
E o ranã curgãtoare
În cotor
Pe marginea lumii
A frigului
A acestui cer
încontinuu întors.

***
Mâinile mele
Au memoria lor
Le las sã lucreze deºtept
O carte pe dos
O citeºti
O scrii [i tu
În acelaºi timp.
Peste prin între
Atât de puþin
Atât de scurt
Aici.

Zig-zag
Aripile corbilor
Lasã în minte
Frânte
Feluri în care doar pãsãrile ºtiu
Sã iubeascã în cer.

Ilie Boca
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Violeta Preda
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De acolo, drept pe foaie
În aceastã durere a scrisului
Ca o cusãturã în zig-zag
A tatãlui spre fiicã
A mamei în fiu.
Flãcãri negre.
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Trãiesc în aceastã lume
Pe care nu o cunosc
Îmi las viaþa sã-i împrumute
Fãrã sã a[tept nimic în schimb
Tot ce are nevoie
Astãzi
Tot ce uitase de cu searã
Doar a[a
Cu o mânã pe care
O las
Mai mereu sã scrie
Un scris vechi
Prãfos
Ce câteodatã îl simt
De dupã vânt
De departe
Apropiindu-se
Acoperindu-mã.

Scrisul acesta
Va fi ºi el
Adunat în saci negri
De gunoi
Va sta acolo
Îl voi lãsa acolo
Pe pervaz
Sã urle
Sã urle bine
Muºcând
Pânã la marginile
Abia simþite
Ale unui leºin
Sau poate
Doar ale unei
Noi figuri de stil.
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ªi vãd apoi
Cã ia forma lui
O lumânare lungã
Uºor aplecatã
De la cãldura celorlalte.

Cercuri
Probabil cã nu mai [tim sã ne na[tem

***
Mã grãbesc sã scriu
ªtiind cã oamenii
Se vor nãpusti
Chiar la fix
Spre timpul meu
Îl vor cere
Tãios
Îl vor ferfeniþa
Amuzaþi
Mãsurându-l
Mereu prea puþin
ªi nici nu vor ºti
Sã numeascã
Fina þesãturã.
Text [i de la capãt.

***
Scrisul meu
ªtie probabil
De când s-a nãscut
Sã numeascã
Acele consoane lichide
Amare
Faþã-n faþã cu
Deschiderea vocalelor albe
Cele de dupã o sticlã ºi un sfert

Am dat în spate
Ca pe un me[te[ug inutil
Sau un poem prea lung
Pe-alocuri misogin
Al unui poet mare [i [tirb.
Probabil cã ne-am întors
În apa întâi
Pe care moa[ele grase [i asudate
O numeau
Contract social cu finalizare.
A[tept sã ne cufundãm pe spate
Încercuindu-ne firesc
Unul pe altul
A[a cum am auzit cã ar trebui sã fie
ocrotirile,
A[a cum am învã]at la început
{tiind cã suntem foarte aproape
În acest loc adevãrat
Singur
~ndepãrtat de margine.
Simplu
Ca o împãrire la matematicã.
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Afarã e târziu
dupã miezul nop]ii – hãu
iar în casã e atât de foarte devreme! –
abia-abia începe sã se lase trupul tãu...

Din memoriile lui Odiseu

Leo Butnaru
Iluzia

privirea ciclopului era atât de grea
încât
când o arunca
chiar se auzea cum cade
zguduitã
pe pãmânt
[i
hãituit între viziune
[i previziune
îmi spuneam – ca sã nu disper:
dacã nu-i vin eu de hac
o va stinge Homer...

Unii scriitori sunt naivi
spunând cã multe lucruri
unele subtilitã]i
cititorul le va gãsi în subtexte... – Iluzie absolut neîndreptã]itã!
De unde sã se citeascã subtextele
odatã ce astãzi tot mai pu]in sunt citite textele?...

Laurii, locul
Dacã Van Gogh ar fi fost încoronat
precum o merita
laurii i-ar fi tãinuit locul crimei de sine
adicã al urechii
pe care [i-o tãiase cu atâta cruzime.

Ilie Boca
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Dimensiuni temporale

Din vârful piramidelor
Soldats, du haut de ces pyramides
quarante siècles vous contemplent!
Napoleon

Semi

Pe timp senin
când albastrul cerului era sporit de albastrul ochilor îngerilor
din vârful piramidelor se vedea insula Sfânta Elena
pe care
din cauza depãrtãrii ce mic[oreazã dimensiunile
uneori pânã la anihilare
nu se zãrea Napoleon.

Ah mireasa mea mahomedanã
cândva arãtatã
ca semiluna aureolatã
astãzi
astãzi te mai vezi abia-abia
ca o semistea
depãrtatã

Cum s-ar spune
patruzeci de secole fãceau abstrac]ie
de situa]ie.

care mã face sã-mi amintesc cu atâta durere
ce ferici]i am fost noi în
semiluna de miere...
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într-un (alt) sens
serele sunt abatoarele florilor...

Scrii
[i nu se mai sparie gândul – se
sparie sentimentul cã
spa]iile dintre rânduri
î]i rarefiazã
î]i decompreseazã sufletul
spulberându-l prin internet...

iubito
]i-am adus un buchet de flori cãsãpite...

C\tre muz\
Când nu scriu
dar tu continui sã rãmâi cu mine
e un fel de a spune cã îmi ]ii de urât
când tu, de fapt,
Muzo,
îmi ]ii de frumos.

Ce înseamnã dragostea, mamã!
Privesc înmãrmurit la doi cãiu]i trudi]i care
î[i pun unul celuilalt capul
pe coamã...

Stare
Ieri am chefuit.
Periodic – în draci.
Astãzi îmi revin.
O stare – cum sã vã explic? – de parcã
mut ca o lebãdã
a[ reveni, îngândurat, la Lucian Blaga
dupã ce m-am despãr]it de
Serghei Esenin...
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Cu capul pe coam\

Ecleziastic\
...[i a[a cum dupã un timp pentru-a arunca pietre
veni [i timpul pentru strânsul pietrelor
ce greu e la bãtrâne]e sã ridici bolovanii
care erau atât de u[ori
când îi aruncai
la tinere]e...

Din experien]a de via]\...
Co[ de hârtii
Sub biroul tãu
co[ul de hârtie
atât de banal
la scarã adecvatã
(fie [i infinitezimalã
dar totu[i)
cu fo[nitoarele e[ecurile pe care le adunã
ar fi [i el
un sector din iadul tãu personal...

Gonesc ma[ini, trenuri,
metrouri, submarine
jos, sus, sub, în...
Avioanele depã[esc viteza sunetului,
navele cosmice depã[esc iluziile,
dar mai ales îngerii... – lumea gone[te,
gone[te, gone[te...
...Dar de unde,
dar de ce sentimentul cã fericirea nu e totu[i
în direc]ia în care se gone[te?...
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~n alt sens

Se sparie sim]\mântul

***
Ninge cu ghiocei în acest [an] de venã,
în acest [an] de venã
e o cicatrice a sângelui
pompat cu durere, urã [i groazã...
zãpada-i uneori
mai sonorã decât sunetul,
iar o vuiturã îi cite[te
amintirile de pe-un burlan
Pe pãmânt, un fulger se lipe[te afi[ lângã teatru,
iar un cutremur îl mângâie tandru pe frunte,
ca pe un copil al pãmântului...

***
Cu ce mã mai pãcãle[ti iar, via]ã
în contul acestei renun]ãri
ce mã corodeazã din cre[tetul capului
[i panã-n cãlcâi?
Ce-mi dai tu la schimb
pentru acest vis interzis,
ce bucurã prin înse[i
vãmile interzicerii lui?
Cu ce vrei sã mã mai sco]i
din vechiturile creierului
care îmi ajung pânã în gât
ca ni[te stele moi de pe care
curge petrol?
Zi-mi tu, via]ã,
ce zei sã-mi inventez
sã mã poatã învinge?

***
Ea era mai frumoasã decât lumina în sine.
Ea putea oferi întunericului un glas,
pian întrerupt între douã clape plângând...
De frica imaterialului din metafizica
secundei cãzute pe gânduri
aerul se îndoaie în inimã, lãsând suspendat
sangele ca pe Saturn, meterori]ii...
E frig în fiecare zâmbet,
mai ales atunci când izbe[te,
mai ales atunci când nimice[te,
ca pe o frunzã, omul...

***
Ca douã animale venite dintr-un univers rupt,
ne-au for]at sã ne orbim prin absen]e.
Aproape de gâtul tãu,
noaptea î[i face colier
din respra]iile tale,
eu tãcutul tãu gest, tremur...
Cu noi sau fãrã noi, nimicul...
la fel de parfumat ne rãmane.
O vrajã a nenãscutului,
fluturele îmbolnãvit al speran]ei...
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Tu nu ai de unde sã [tii
cã luna e o sferã
albã de calcar
desenatã în noapte,
de un orb, cãutându-[i iubita...
Nu!
Tu nu ai de unde sã [tii
cã existenta e un anotimp
de lagãr închis fãrã tine...
Unui om cu toate cele trei suflete
Cel de diminea]ã, noul suflet al zilei,
sufletul tãu, în fiecare îmbrã]i[are,
[i trestia asta ondulatoare...
Cel de diminea]ã,
visa la o lunã mai comestibilã, mai moale,
în timp ce cel din sufletul tãu î[i tãia
crengile,curã]indu-l.
Trestia asta ondulatoare nu visa la nimic
ea dansa într-un ocean de zãdãrnicii
- fiecare zi îi era o nouã pereche de pantofi

***
Trezindu-mã dupã anatomie...
Se înmuia lumina pe chipul ei [i fierbea,
Pur [i simplu, orice zbor de fluture
în acel moment, semãna rãstignire.
Vântul ce-i trecea prin pãr,
oprea corãbiile în timpul rãzboiului,
iar timpul, brusc, o statuie de Jah se fãcea.
Sã fi înghe]at în acea clipã,
atunci, a[ fi rãmas o cometã
o cometã opritã.

***
Pe calea pe care am mers eu,
un sfânt ar fi fost rãstignit.
dar eu atunci nu eram sfânt.
Crescut la [coala lui Platon,
Pu[kin m-a înva]at sã înjur
iar Dostoievski sã scuip.
Totul a cangrenã în jur îmi era,
dar eu, unica fiin]ã curatã,
îmi operam zeul...

***
Au cãzut stelele lui Ra pe covor
iar un localnic îi dã bunã seara,
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Tu nu [tii cât de reci sunt
lucrurile pe care nu le atingi,
...nu [tii cã noaptea se înghite
pe zi de câteva ori...

Sã nu mai fugim singuri pe strãzi!
Sã luãm noaptea de mâini
din crengile ce au rãmas
[i sã o luãm sã danseze cu noi, alergând...
Sã nu ne fie fricã de ea,
cãci ea, e singurul apãrãtor al stelelor.
Doar ea le mai ]ine seama atunci când
se dezechilibreazã [i cad.
Când cad, tot în noapte se duc,
noaptea se face prin metamorfozã
un cimitir al luminii...

***
Pe sternul tãu
s-a nãscut o cometã,
aceea sunt eu,
cea mai proastã nefiin]ã,
un obiect ce doar fuge [i cade...
Întunericul,
mi-e cel mai de seamã prieten,
el singur mã vede luminã!

***
S-a suflat cu argint viu peste aceastã mare,
iar eu, am înghi]it-o de curiozitate...
Din cauza mãrii din mine,
lacrimile,velele toarcerii [i facerii lumii,
au topit cuvintele,
lovind aerul cu un soi de plumb meteorit.
{i s-a stins aerul din cuvinte
[i din aer, o poezie ...

Femeia uitatã-n oglindã - în spate,
nu în]elege nici în ultimul ceas de ce
frunzele trãiesc mai mult de cât noi.
Apa nu-i de bãut,
dar nici cerul nu-i un parc de distrac]ii...
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***

~ntr-o Europ\ b\trân\ [i trist\
Prin urmare
[tiam cã nu sunt decât o micã înflorire a
Nimicului o efemerã protuberan]ã
a golului
un fel de zi mai lungã decât veacul
dintr-un eon agitat ca o încãlecare
de timpi.
M-am nãscut târziu într-o Europã bãtrânã [i tristã
fardatã ca o actri]ã la ultimul ei bal.
M-am nãscut târziu
hãrãzit a citi cuvânt cu cuvânt cartea întâmplãrilor
în aerul sacerdotal al dimine]ilor mele.
Era târziu.
Cu o piatrã ca privirea tãioasã a mor]ii
Cain îl omorâse deja pe Abel
Corabia lui Noe î[i aflase sfâr[itul
pe muntele Ararat
cu mare zgomot Sodoma [i Gomora
se pr\bu[iser\
[i implozia florii pãcatelor încã mai persista
pe coridoarele lumii.
Iisus scrisese pe nisip misteriosul nedescifratul cuvânt
[i-l împãr]ise în patru zãri prin cele
o mie de vânturi.
Don Quijote învinsese morile de vint
ale Europei
iar Hamlet î[i dãdea ob[tescul sfâr[it
anun]ând doritorii de breaking news
cã mereu e ceva putred în Danemarca.
Imnele vedice - dulci jelanii ale fiin]ei încurajatoare
de iluzii - erau cãrate cu rik[a
la cur]ile traducãtorilor din München [i Manchester.
Cu o fãrã de armã biruin]ã
Beethoven scrisese Simfonia a noua - Oda Bucuriei.
În sfâr[it, Robinson Crusoe pãrãsise
sãlbatica insulã
grecii probau oboseala zeilor
Raskolnikov abia-[i ascunsese toporul pãtat de
sângele crimei
undeva în Kilimanjaro
pu[ca lui Hemingway î[i cheltuise ultimul glon]
iar dupã un veac de singurãtate
prietenul Marquez î[i rostea declara]ia de adio.
M-am nãscut într-o Europã bãtrânã [i tristã.
Era târziu.
În zadar cãutam sã dau zadarului un sens.
Visele îmi erau un Eden împodobit cu mirare.
În fiecare zi încrustam ceva pe dantela unei furtuni.
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Ferestrele oarbe
Oricând un vers amar va-întârzia în mine.
Trec orb [i surd prin
toamna cu fantomatice suspine
pe-acelea[i strãzi cãlcate de sclavi
[i de-mpãra]i.
Mul]i zice-vor:
Uite-l pe Daniel Corbu
poetul blestemat ce scrie despre fiin]ã
univers despre necunoscute glorii [i istorii
ale sinelui
despre agonii cetã]i obosite [i alte aiureli
metafizice [i este du[manul de moarte
al poeziei roz!
Iatã-l pe cel jefuit de îngeri [i nop]i
pe cel ce poartã în vers holograma ruinei!
Se spune c-ar admira potopi]ii de haruri
hohotul cruciadei divine
cã ar purta în fiecare ranã un sacerdot
al sardanapalnicei vorbiri.
Dar eu sunt trecãtorul posac
pe-acelea[i strãzi printre acelea[i zãdãrnicii
sunt cel ce [terge cu grijã
ferestrele oarbe ale desãvâr[irii.
ORICÂND UN VERS AMAR VA-NTÂRZIA ÎN MINE.
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Daniel Corbu

E cenu[iul existen]ei, Max!
Sau poate un gol care se-ntinde
ca o pecingine mutã
de-aici pânã-n ]ara de nimeni
[tiutã.
E îngerul oboselii sau poate
plictisul depus ca rugina pe scuturi
ca uitarea pe margini de gând.
E cenu[iul existen]ei, Max!
În cele din urmã n-ai încotro:
Cobori. Urci. Iar cobori. La[i în urmã
o mare de zgurã.
E cenu[iul existen]ei, Max!
{oarecii timpului rod fãrã-ncetare.
Libertatea de-afarã e plinã de ziduri.
Spre searã
prin sufletul mãre]
auzi cum [uierã a pagubã pustiul.
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Pictorului Dorin Baba
Doar ceea ce-ai iubit trãieºte cu-adevãrat.
Cui îi pasã cã paºii-mi vor rãtãci
poate pentru ultima oarã pe strada Lãpuºneanu
a unui mare oraº din Europa de est
cã voi privi Biserica Trei Ierarhi pentru ultima oarã
cã poate dupã amiazã voi asculta pentru ultima oarã cîntecul
condorului din poemele
lui Walt Whitman
cã voi citi pentru ultima oarã
sceptica Glossã eminescianã
sau versetele din Biblia pre versuri tocmitã
de Dosoftei.
Cui îi pasã cã am probat paradoxul
ca probã a creierului viril
cã am scris cântece de amînat trufia
cã voi numãra pentru ultima oarã plopii
ºi pentru ultima oarã îmi vor ieºi fãrã de soþ
cã teama de moarte se destramã încet
ca broderiile atacate de molii.
............
Nu vreau sã-mi închipui
cum va arãta peste o sutã de ani
mâna care-a scris acest poem.

Muzeul literaturii

Cu palmele-nroºite
îngerul þine în mâini biblia de pâine
a unei alese seminþii
cineva fluturã steagul
altcineva cântã: Sculaþi, voi, norocoºi ai vieþii!
Tot ce-am avut de învins ºi-am învins
se îndepãrteazã topindu-se în linia
orizontului
TOT CE-AM AVUT DE ÎNVINS ªI N-AM ÎNVINS
FÃRÃ MILÃ MÃ URMÃREªTE DIN UMBRÃ.
Degeaba încrustãri pe zidul înalt al nesupunerii
degeaba rugi sacrosante pentru cei plecaþi
în satele vãzduhului!
Când Wittgenstein a spus cã moartea
n-a fost încã trãitã
se gândea la ea ca la o binefãcãtoare stipendie.
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Dar de câte ori n-am salutat
oameni îmbrãcaþi în hainele morþilor
ºi câþi n-au trãit pe spinarea morþilor
ca algele pe cochilia melcului Adeodatus!
Astfel gândeam bucurându-mã de gura
de mâinile mele ca de-o primãvarã
bunã de spânzurat neliniºti în dimineaþa
care-ncepea ca de fiecare datã cu mine.
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Pentru ultima oar\

Nicolae Ursulescu

Nu ne-am propus sã redãm, în aceste
rânduri, o biografie riguroasã a vieþii ºi
activitãþii profesorului Ioan Mitrea, pentru
cã acest lucru s-a fãcut de mai multe ori,
în diferite publicaþii (ºi desigur se va mai
face), cu ocazia unor momente aniversare
(la împlinirea a 65, 70 ºi 75 de ani), ci sã
încercãm schiþarea câtorva din trãsãturile
definitorii ale Omului Ioan Mitrea, aºa
cum l-am cunoscut ºi receptat de-a lungul
mai multor decenii, în care amândoi am
avut privilegiul de a ne numãra printre
slujitorii zeiþei Clio.
În toamna anului 1960, începeam
cursurile la Facultatea de Istorie a
Universitãþii ieºene. Datoritã unor
schimbãri în programa de învãþãmânt,
unul dintre cursuri l-am fãcut în comun
cu studenþii anului III. Printre colegii mai
mari era ºi Ioan Mitrea, de care era
imposibil sã nu auzi, bucurându-se de un
prestigiu deosebit, atât datoritã
rezultatelor deosebite pe care le avea, cât
ºi poziþiei de lider al organizaþiei
studenþeºti din facultate. În curând,
aveam sã ne cunoaºtem ºi pe linie
profesionalã, deoarece amândoi aveam
aceeaºi pasiune pentru arheologie ºi, ca
atare, frecventam Cercul studenþesc de
istorie veche ºi arheologie, doar cã eu în
calitate de debutant, iar colegul Mitrea de
pe poziþia de ºef al cercului. Discuþiile
din cadrul cercului erau extrem de stimulative pentru participanþi, care se
pregãteau în mod special, pentru a putea
face faþã dezbaterilor conduse de
magiºtrii noºtri Mircea PetrescuDîmboviþa, Nicolae Gostar ºi Marin Dinu.
Am menþionat acest lucru, deoarece a fi
ºeful acestui cerc ºtiinþific comporta o
responsabilitate deosebitã, de care
colegul Mitrea se achita cu brio. Am
sesizat de atunci anume trãsãturi
definitorii ale personalitãþii sale, pe care
le-am regãsit de-a lungul anilor, în
întâlnirile pe care le-am mai avut. Era
politicos cu ceilalþi, dar pãstra
întotdeauna o notã de sobrietate ºi
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seriozitate, care impunea, nepermiþând
cãderea în frivolitate, ceea ce-i determina
pe unii sã fie reþinuþi în relaþiile cu el.
Degaja un aer de siguranþã, care, desigur,
se baza pe cunoºtinþele sale temeinice
ºi pe un comportament, chibzuit,
calculat. Acest mod de a fi îl determina
sã respecte cu stricteþe regulile de
comportare în societate, aºteptându-se
ºi cerându-le ºi celor din jur acelaºi lucru,
ceea ce, din pãcate, nu se întâmpla prea
des. De aici ºi o oarecare izolare,
prestigiul ºi comportamentul sãu
intimidându-i pe cei care luau viaþa prea
în uºor; numãrul prietenilor adevãraþi era ºi
el destul de redus, apropierea fãcându-se
pe bazã de afinitãþi intelectuale ºi
comportamentale. În 1963, când a
terminat studiile ºi a fost repartizat ca
asistent în învãþãmântul superior (fapt
absolut firesc), am avut onoarea de a-i
continua activitatea la conducerea cercului
ºtiinþific studenþesc.
Preocuparea comunã pentru
arheologie (chiar dacã ne-am ocupat de
perioade diferite) a fãcut ca în anii care
au urmat absolvirii sã ne întâlnim de
nenumãrate ori, la diferite manifestãri
ºtiinþifice sau la momente aniversare,
consolidându-ne astfel relaþia de
colegialitate începutã în anii studenþiei.
Am urmãrit cu interes parcursul
profesional al domnului Mitrea: toate
succesele ºi onorurile de care a avut
parte mi s-au pãrut absolut normale,
cunoscându-i firea perseverentã în
urmãrirea ºi atingerea scopurilor propuse,
tenacitatea în derularea continuã a unor
proiecte majore, autoeducaþia permanentã

la care se supunea, având drept reper
central dragostea pentru munca bine
înfãptuitã. Înainte de a împlini 40 de ani
a fost prodecanul ºi apoi decanul
facultãþii, a iniþiat ºi a condus o publicaþie
de specialitate, cu profil istoric ºi filologic,
la Institutul Pedagogic din Bacãu, unde îºi
desfãºura activitatea. Pe plan local s-a
impus, în scurt timp, ca un istoric de
prestigiu, astfel cã i s-a încredinþat, în
1970, conducerea Filialei Bacãu a
Societãþii de ªtiinþe Istorice din România
– funcþie pe care a deþinut-o, cu succese
deosebite, timp de 41 de ani (cel mai
longeviv preºedinte de filialã din þarã),
fiind din 2011 preºedinte de onoare al
acesteia.
Pentru profesorul Mitrea nu a existat
niciodatã o dihotomie între munca
didacticã ºi cea de cercetare ºtiinþificã,
luându-ºi adesea studenþii drept parteneri
în activitatea arheologicã ºi transmiþândule, odatã cu cunoºtinþele de specialitate,
pasiunea pentru cercetare. Vicisitudinile
sistemului comunist de conducere, care
schimbau destinul oamenilor ºi al
instituþiilor dupã bunul plac ºi hotãrârile
de moment ale „conducãtorului suprem”,
au afectat ºi evoluþia profesionalã
normalã a colegului Mitrea, care, desigur,
avea toate atuurile pentru a atinge, în
scurt timp, treptele cele mai înalte ale
ierarhiei universitare. Desfiinþarea în 1975
a institutelor pedagogice (din raþiuni care
scapã logicii, într-o þarã care se afla spre
coada clasamentului Europei în privinþa
procentului de studenþi) l-a afectat ºi pe
ultimul decan al facultãþii de IstorieGeografie din Bacãu. Între a-ºi continua
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Moldova („George Bacovia”, astãzi
Colegiul Naþional „Ferdinand I”), unde ºi-a
desfãºurat activitatea pânã la pensionare
(2001). Nici aici realizãrile ºi succesele,
care i-au rãsplãtit activitatea în toate
locurile pe unde a trecut, nu au întârziat
sã aparã: rezultate excepþionale cu elevii
la concursurile profesionale, editarea unui
Anuar al liceului, distincþii naþionale,
preþuire deplinã din partea colegilor, care
l-au desemnat, în 2007, membru de
onoare al Consiliului profesoral.
Probabil cã aceastã pasiune
didacticã l-a determinat sã nu rãmânã un
istoric închis în „turnul de fildeº”, ci sã
comunice permanent rezultatele
cercetãrilor istorice ºi arheologice câtre
cercuri cât mai largi ale concetãþenilor,
prin conferinþe de popularizare, articole
în presa cotidianã ºi în reviste culturale
(cu rubrici permanente în revista Ateneu,
dar cu colaborãri ºi la alte reviste, printre
care, în mod deosebit, la periodicul
„Vitraliu” al Centrului Cultural Internaþional
„George Apostu” din Bacãu); popularizarea unor colecþii ºi colecþionari.
Aºa-zisa ieºire la pensie a
profesorului Mitrea poate fi consideratã
mai mult o figurã de stil, indicând un reper
cronologic, fãrã nicio acoperire în ceea
ce, pentru unii, ar trebui sã fie doar o lungã
perioadã de relaxare ºi chiar vegetare. Fire
dinamicã, mereu conectatã la societate,
omagiatul nostru a gãsit imediat alte
modalitãþi de a-ºi etala nestãvilita forþã
de creaþie. Cine parcurge lista lucrãrilor
publicate de istoricul bãcãuan observã
imediat cã lucrãrile fundamentale le-a
finalizat în timpul scurs de la începutul
acestui mileniu, când, degrevat de
obligaþiile cotidiene ale ºcolii, a gãsit
rãgazul necesar sã se dedice prelucrãrii
ºi interpretãrii materialelor arheologice
descoperite de-a lungul unei vieþi,
prezentându-le în cadrul unor monografii
de referinþã. De asemenea, activitatea sa
publicisticã, în cea mai mare parte
dedicatã popularizãrii vieþii ºi creaþiei unor
mari istorici români, a cunoscut o vizibilã
intensificare în aceeaºi perioadã a „tihnitei
pensii”. Credem cã apogeul activitãþii sale
din aceastã perioadã a fost atins pe planul
mobilizãrii forþelor creative ale profesorilor
de istorie din judeþ, grupaþi în filiala localã
a Societãþii de ªtiinþe Istorice. În calitate
de preºedinte al filialei, prof. Mitrea a
iniþiat, în 2002, publicarea revistei de
specialitate Zargidava , purtãtoare a
numelui ptolemeic al unei cetãþi dacice,
ce se poate localiza pe teritoriul judeþului
Bacãu. Departe de a fi o apariþie efemerã,
revista, care a apãrut cu regularitate la
începutul fiecãrui an, ºi-a câºtigat treptat
prestigiu, prin tematica abordatã (cu
subiecte ce merg de la istoria localã pânã
la cea universalã) ºi prin calitatea
materialelor publicate, fiind mereu citatã
în diverse publicaþii de specialitate. Pe
lângã reflectarea preocupãrilor ºtiinþifice
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~n domeniul arheologiei perioadei de
formare a poporului român ºi l-a ales ca
mentor pe Prof. Dan Gh. Teodor, de la
care a învãþat modul de abordare
arheologicã a obiectivelor acestei
perioade (a participat la activitatea
ºantierelor arheologice conduse de
acesta) ºi de interpretare istoricã a
rezultatelor. Aceastã metodologie a
aplicat-o, cu consecvenþa care îl
caracterizeazã, pe numeroasele ºantiere
conduse (dintre care se remarcã cele de
la Davideni, Izvoare-Bahna, Bacãu-Curtea
Domneascã º.a.) ºi la interpretarea datelor
obþinute, în studiile ºi monografiile pe care
le-a elaborat, primind pentru aceasta
înalte aprecieri ºi distincþii, printre care
prestigiosul premiu „Eudoxiu Hurmuzaki”
al Academiei Române.
De altfel, prof. Ioan Mitrea a
manifestat, de-a lungul anilor, un respect
deosebit pentru reprezentanþii de frunte
ai istoriografiei ºi arheologiei româneºti,
începând cu Vasile Pârvan, dedicându-le
volume ºi medalioane (aniversare sau
comemorative). Reprezentanþilor de
frunte ai ºtiinþei ºi artelor din judeþele
Bacãu ºi Neamþ, membri ai Academiei
Române, le-a dedicat douã volume, cu
portrete bine documentate. Toate acestea
ne prezintã un om dedicat ºtiinþei, care
ºtie, la rândul sãu, sã-i preþuiascã pe cei
care au urmat aceeaºi cale a muncii
neostenite ºi a sacrificiilor pentru
documentarea ºi demonstrarea ideilor în
care au crezut.
Pasiunea pentru ºtiinþã nu l-a
împiedicat sã revinã, din 1985, la
dragostea dintâi pentru didacticã, în
calitate de profesor la unul dintre cele mai
prestigioase licee din Bacãu ºi din

Ioan Mitrea (dreapta), Marius Gheorghi]\, Mariana Popa, 4 aprilie 2017

activitatea didacticã la un liceu
(sacrificând cercetarea arheologicã de
teren) ºi posibilitatea de a continua munca
de cercetare, a optat pentru cea de a doua
variantã, cu atât mai mult cu cât, pe prim
planul preocupãrilor sale ºtiinþifice din
acel timp se afla finalizarea tezei de
doctorat. În felul acesta, în 1976 a
schimbat catedra cu funcþia de muzeograf
la Muzeul Judeþean din Bacãu, fiind ºi
directorul instituþiei timp de ºase ani,
perioadã în care a impulsionat activitatea
muzeograficã ºi de cercetare, a editat
nouã numere din periodicul „Carpica” ºi
ºi-a susþinut ºi doctoratul (1979), sub
îndrumarea a doi corifei ai arheologiei
româneºti – profesorii Ion Nestor ºi Kurt
Horedt.
În aceste acumulãri ºi succese s-a
vãdit ºi o altã trãsãturã comportamentalã
a celui pe care îl omagiem în aceste
rânduri. Nu a dat dovadã de infatuare (deºi
succesele obþinute ar fi putut uºor sã-l
împingã pe aceastã cale), ci a fost
receptiv la sfaturile celor cu experienþã
mai bogatã, strãduindu-se sã le urmeze
ºi sã le aplice în propria activitate. Aºa
se explicã stima pe care i-a purtat-o
ilustrului reprezentant al muzeografiei ºi
didacticii româneºti, Iulian Antonescu,
instituind, dupã dispariþia prematurã a
acestuia, un adevãrat cult al memoriei
fondatorului Muzeului bãcãuan, prin
cãrþile ºi articolele dedicate (cele mai
multe apãrute în revista „Carpica”,
întemeiatã chiar de I. Antonescu), prin
Fundaþia ce-i poartã numele (dl. Mitrea fiind
preºedintele executiv al acesteia, de la
înfiinþare – 2000), prin expoziþia permanentã
amenajatã în cadrul Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu” din Bacãu.
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În acest succint portret al colegului
Mitrea, nu putem sã nu menþionãm þinuta
sa sobrã, demnitatea comportamentului,
fuga de derizoriu, de combinaþii
neortodoxe, ceea ce i-a atras respectul
nedisimulat al marii majoritãþi a celor care
l-au cunoscut în diverse împrejurãri.
În faþa unui om care ºi-a ghidat
întreaga viaþã dupã principii bine statuate
ºi respectate cu fermitate, se pune firesc
întrebarea: în ce constã, atunci,
adaptarea (pe care am menþionat-o în titlul
intervenþiei mele). Aparent, ar trebui sã
existe o contradicþie între principii ºi
adaptare (care poate merge de la diferite
forme de flexibilitate pânã la – în cazuri
extreme – versatilitate). Credem, însã, cã,
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ale profesorilor bãcãuani, revista a primit
colaborãri de la nume prestigioase ale
istoriografiei româneºti contemporane,
devenind, cu adevãrat, o publicaþie
istoricã de interes naþional. Acest lucru
se datoreazã în totalitate domnului
Mitrea, care a ºtiut sã batã pe la toate
porþile, sã deschidã uºi care pãreau
ferecate, obþinând astfel atât fondurile
necesare apariþiei periodicului, cât ºi
colaborãrile pe care ºi le-a dorit. Intervine
aici ºi faptul cã, datoritã prestigiului
ºtiinþific pe care l-a câºtigat de-a lungul
anilor, este foarte greu sã-l refuzi pe
profesorul Mitrea, atunci când îþi solicitã
colaborarea, iar Domnia Sa ºtie sã o facã,
în stilul sãu personal, amical, dar cu
fermitate ºi demnitate; evident, în
aceastã situaþie, refuzul se exclude de
la sine, iar colaborarea la Zargidava
devine o realitate, consemnatã în paginile
revistei. Credem, fãrã teama de a greºi,
cã, la ora actualã, periodicul iniþiat ºi
pãstorit de Profesorul Mitrea este cea mai
de seamã realizare publicisticã localã din
cadrul Societãþii de ªtiinþe Istorice din
România. Este ºi acesta un exemplu al
tenacitãþii ºi perseverenþei cu care
istoricul Mitrea ºtie sã-ºi punã în aplicare
proiectele, prin realizarea lor ºi afirmarea
deplinã a ideilor care au stat la baza
iniþierii acestora.
Desigur, aceastã perseverenþã are la
bazã un dezvoltat simþ al datoriei; o înaltã
conºtiinþã profesionalã ºi seriozitatea
caracteristicã în tot ceea ce întreprinde.
Exemplul Zargidava ºi activitatea depusã
în cadrul Societãþii de ªtiinþe Istorice ne
dezvãluie pe deplin o altã faþetã a
personalitãþii profesorului Mitrea: aceea
de polarizator al energiilor creatoare ale
celor din jurul sãu – trãsãturã pe care a
dovedit-o ºi în perioada în care deþinea
conducerea Facultãþii de Istorie Geografie ºi ca director al Muzeului ºi în
perioada didacticã, peste tot numele sãu
fiind asociat de apariþia unor publicaþii care
au pus în valoare preocupãrile ºtiinþifice
ale colectivelor din care fãcea parte.

în cazul de faþã, rãspunsul la aceastã
dilemã aparentã este simplu ºi derivã tot
dintr-un principiu, strãmoºeºte enunþat de
înþelepciunea popularã prin bine
cunoscutul proverb: Omul sfinþeºte
lo
cul !
locul
ªi dacã ne gândim la tot ceea ce a
înfãptuit Profesorul Mitrea pânã în acest
moment aniversar ºi de bilanþ (indiferent
dacã ºi-a desfãºurat activitatea în
învãþãmântul superior sau în cel liceal,
la muzeu ºi pe ºantiere arheologice, în
acþiuni cu caracter social-cultural, în anii
de dinaintea sau dupã ieºirea la pensie),
nu putem decât sã-l încadrãm în categoria
(destul de rarã, din pãcate) a oamenilor a
cãror viaþã se potriveºte pe deplin acestui
proverb, cu valoare de principiu.
De aceea, îi dorim colegului nostru
mai mare, cu veche ºi statornicã prietenie
ºi preþuire, sã se bucure încã mulþi ani
de Soare (simbol alt trãirilor intense), spre
a lumina, cu ideile ºi faptele sale, vieþile
celor din preajmã, aºa cum a fãcut-o
mereu în primele opt decenii ale
existenþei.

N-a[ putea spune când l-am
cunoscut pe conul Ioan Mitrea. M-am
trezit cu el în suflet, într-o zi. Mãrturisesc
faptul cã mi-am pus aceastã întrebare de
mai multe ori în ultima vreme, privindu-l,
în timpul [edin]elelor de redac]ie. În
momente de tãcere, când, a[eza]i în jurul
mesei lungi din sala de marmurã a
Centrului de Culturã ”George Apostu”,
conul Mitrea stã, cum se întâmplã
adesea, în acela[i loc, cu fa]a spre
ferestrele mari, [i prive[te printre perdele
în zare, probabil „fãrã sã vadã”. Pentru o
clipã, acesta pare a fi modul sãu de a fi
singur cu noi. Dar asta se întâmplã
arareori, pentru cã întrunirile noastre sunt
tumultoase. Mai întâi, când ne întâlnim,
vorbim despre tot [i despre toate. Dupã
o vreme însã ne întoarcem la „cestiune”,
adicã la problemele revistei.
Dacã nu sunt în stare sã identific în
memorie momentul când l-am vãzut
prima datã pe Ioan Mitrea, cred cã nu pot
sã spun nici în ce împrejurãri. Fiindcã nu
[tiu. Dupã energia pe care o degajã atunci
când vorbe[te, e posibil sã-l fi cunoscut
demult, cu prilejul unei sãrbãtori „oarecare”.
Cred cã prima datã trebuie sã-l fi vãzut [i
auzit vorbind în public, cu ocazia vreunui
eveniment. {i astãzi, când parcã-l

cunosc dintotdeauna, sunt încântat de
u[urin]a sa de a vorbi în public. De fiecare
datã când m-am aflat în aceastã situa]ie
[i l-am auzit sus]inând o idee, discursul
sãu degaja for]ã, siguran]ã [i energie; un
discurs în acela[i timp elegant, învãluitor
[i persuasiv. Cred cã întotdeauna a avut
stofã de leader, generând mereu sentimentul
cã [tie bine ceea ce face. {i nu fãrã temei.
Via]a [i realizãrile sale sus]in din plin acest
aspect al personalitã]ii lui.
Istoria vie]ii lui Ioan Mitrea dovede[te
cã nu a primit nimic pe gratis. Copilul de
la ]arã, din jude]ul Neam], s-a ridicat prin
învã]ãturã. S-a format ca istoric [i
arheolog sub îndrumarea unor mari
profesori, care l-au apreciat. A publicat
sute de articole [i studii în reviste de
specialitate. A editat reviste, cum este,
de exemplu, „Zargidava”, pentru care a
fost premiat. A fost profesor de liceu [i,
mai ales, profesor în învã]ãmântul superior. Cu pasiune, în calitate de [ef de
[antier arheologic, a fãcut cercetãri în
jude]ele Bacãu, Neam] [i Vrancea. A
coordonat sesiuni [tiin]ifice [i
simpozioane. Alãturi de Hadrian Daicoviciu
[i de al]ii, a participat la organizarea unei
expozi]ii despre civiliza]ia geto-dacã, la
Roma. A fost director al Muzeului Jude]ean
de Istorie Bacãu [i, timp de patruzeci de
ani, a condus filiala Bacãu a Societã]ii de
{tiin]e Istorice din România. Munca [i
studiul de-o via]ã s-au adunat pânã acum
în peste douãzeci de cãr]i publicate ca
autor, coautor, coordonator.
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Mi s-a pãrut simptomaticã o întâmplare
din via]a sa, pe care am aflat-o nu de mult.
O idee de lucrare de seminar, de pe când
era student în anul întâi al Facultã]ii de
Istorie din cadrul Universitã]ii „Al. I. Cuza”
din Ia[i, adicã prin 1959, metamorfozatã
în timp sub semnul studiului [i cercetãrii,
avea sã se concretizeze în 1979 într-o
tezã de doctorat... Mai pot adãuga [i
faptul cã a fost distins, de-a lungul vie]ii
sale, cu premii, ordine [i medalii, între
care amintesc doar Premiul „A. D.
Xenopol” al Societã]ii de {tiin]e Istorice
din România, Ordinul Na]ional pentru Merit
în grad de Cavaler (prin decret preziden]ial)
[i Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al
Academiei Române... Ce-ar mai fi de spus
despre conul Mitrea? Se ocupã [i astãzi
de revista „Zargidava”, cu mari sacrificii,
[i este colegul nostru la revista „Vitraliu”.
Când prive[te, la [edin]ele de redac]ie,
în zare, „fãrã sã vadã”, e limpede cã are
privirea întoarsã spre sine, pentru câteva
clipe. Nu mã întreb ce vede atunci.
Bãnuiesc totu[i cã vede o via]ã de om,
a[a cum a fost, vorba unui mare istoric
român. E unul dintre cei care n-a a[teptat
sã facã ]ara ceva pentru el, ci s-a strãduit
sã facã el ceva, cu puterile sale, pentru
ea. Prin muncã sincerã [i perseveren]ã,
a ridicat prestigiul locului în care a trãit [i
trãie[te. La optzeci de ani, pe care îi
împline[te acum, la începutul lunii aprilie
2017, mai are ceva de fãcut [i de spus.
{i este, printre altele, prietenul nostru. La
mul]i ani, coane Mitrea!

Colegiul redac]ional al revistei “Vitraliu”
Victor Eugen Mihai - VEM (dreapta), Dan Petru[c\, Val M\nescu,
Ioan Mitrea, Gheorghe Iorga, Gheorghe Geo Popa
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Câte ceva despre “conul” Ioan Mitrea al nostru

La începutul lunii aprilie a acestui
an profesorul dr. Ioan Mitrea a împlinit
venerabila vârstã de 8o de ani. Animat
de o statornicã [i pasionantã dragoste
fa]ã de istoria veche [i arheologie Ioan
Mitrea s-a dedicat timp de peste o
jumãtate de secol cercetãrii trecutului
multimilenar înscriindu-se, prin
realizãrile ob]inute de-a lungul anilor, în
pleiada celor mai cunoscu]i arheologi ai
]ãrii.
În întreaga sa via]ã Ioan Mitrea s-a
remarcat prin alese calitã]i morale,
intelectuale [i profesionale, prin interesul
nedezmin]it cu care a investigat [i
cerceteazã încã o paletã largã de
aspecte privitoare la realitã]ile din
preistorie [i pânã în evul mediu sau
epoca modernã, dar mai ales acelea
referitoare la problema formãrii limbii [i
poporului român.
Numeroasele sale cercetãri
arheologice de suprafa]ã întreprinse într-o
arie geograficã largã [i mai ales
sãpãturile sistematice efectuate în
obiective de o realã importan]ã istoricã
i-au permis sã scoatã la ivealã valoroase
vestigii pe baza cãrora a formulat
temeinice concluzii [i puncte de vedere
noi, care au contribuit într-o mare mãsurã
la mai buna cunoa[tere a realitã]ilor din
epoca marilor migra]ii, în general.
Cercetãrile sale arheologice întreprinse
mai cu seamã în regiunea centralã a
Moldovei dintre Carpa]ii rãsãriteni [i Siret
au îmbogã]it considerabil zestrea de
informa]ii necesare în]elegerii corecte a
evolu]iei societã]ii locale din perioada
secolelor VI-XI d. Hr. Rezultatele
acumulate de-a lungul multor decenii de
investiga]ii se înscriu astfel în importante
câ[tiguri ale arheologiei române[ti din
ultima jumãtate de secol.
Pasionat de cunoa[terea istoriei
vechi [i a arheologiei încã din timpul
studiilor universitare [i îndeosebi dupã
absolvirea Facultã]ii de Istorie a
Universitã]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, Ioan
Mitrea a participat activ la sãpãturile
arheologice întreprinse la Costi[aNeam], Oituz- Bacãu, Arsura-Vaslui,
Boto[ana-Suceava, Fundu Her]iiBoto[ani sau Bratei-Sibiu dovedind reale
calitã]i de cercetãtor în domeniu. Ulterior a efectuat propriile sale investiga]ii
în obiective datând din perioada evului
mediu timpuriu, cum sunt cele de la
Oreavu [i Câmpineanca-Vrancea,
Once[ti, Damiene[ti, Bacãu Curtea
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Domneascã [i {tefan cel Mare Gutina[Bacãu, Izvoare Bahna, Bor[eni [i
Davideni-Neam]. O însemnatã parte a
rezultatelor ob]inute a fost valorificatã
de Ioan Mitrea prin intermediul unor
comunicãri prezentate la importante
manifestãri [tiin]ifice de profil din ]arã [i
din strãinãtate, rapoarte de sãpãturi,
studii speciale, articole, note, recenzii
[i ample monografii.
Cercetãrile arheologice întreprinse
i-au oferit profesorului bãcãuan datele
necesare pentru a realiza o temeinicã
tezã de doctorat privitoare la realitã]ile
arheologice din regiunea centralã a
Moldovei în secolele VI-X d. Hr., lucrare
elaboratã sub conducerea profesorului
Ioan Nestor [i ulterior a profesorului Kurt
Horedt, sus]inutã la Universitatea”
Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul
1979 [i pe care a publicat-o în 1980,
Nicolae Ursulescu (stânga), Ioan Mitrea, Dan Gh. Teodor
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2012
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bucurându-se de o largã apreciere din
partea speciali[tilor.
În ansamblul activitã]ii desfã[urate
de Ioan Mitrea în domeniul arheologiei
mileniului I d. Hr. trebuie remarcatã
statornicia [i competen]a cu care a
investigat ani îndelunga]i importantele
obiective medievale timpurii de la
Izvoare Bahna, {tefan cel Mare-Gutina[,
Bacãu [i Davideni, rezultatele ob]inute
fiind valorificate prin ample monografii
de o deosebitã utilitate [tiin]ificã.
Pe temeiul datelor oferite de
cercetãrile întreprinse, Ioan Mitrea a
completat mai ales informa]iile privitoare
la procesul romanizãrii popul]iei getodacice, continuitatea neîntreruptã a
autohtonilor, structura comunitã]ilor
rurale în perioada marilor migra]ii, rela]iile
localnicilor cu diferitele grupuri de
migratori (go]i, sarma]i slavi) pãtrunse
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Dotat cu frumoase calitã]ii morale
[i intelectuale, Ioan Mitrea se alãturã
cercetãtorilor români de prestigiu a cãror
activitate din ultima jumãtate de secol a
contribuit esen]ial la clarificarea unor
definitorii aspecte ale istoriei vechi [i
arheologiei, îndeosebi a problemei
formãrii limbii [i poporului român [i a
transformãrilor etno-lingvistice, culturale
[i politice care au prefigurat, în perioada
marilor migra]ii, dãinuirea romanitã]ii
orientale în aceastã parte a sud-estului
european.
Pentru bogata activitate [tiin]ificã,
muzeisticã [i didacticã depusã cu o
nestãvilitã pasiune [i înaltã competen]ã,
cu rezultate de prestigiu, Ioan Mitrea

constituie un elocvent exemplu pentru
to]i cei care studiazã istoria ]ãrii.
Împlinirea celor opt decenii de via]ã
îl gãse[te pe profesorul dr. Ioan Mitrea
desfã[urând aceea[i sus]inutã activitate
în domeniul investiga]iilor arheologice [i
al cercetãrilor istorice, în general, al
propagãrii culturii na]ionale, dovedind
dorin]a sincerã de a contribui la mai buna
cunoa[tere a trecutului multimilenar [i a
marilor valori ale neamului românesc.
La acest moment aniversar colegii
[i prietenii de pretutindeni îi aduc un
binemeritat omagiu [i aleasã pre]uire
urându-i mul]i ani cu sãnãtate [i aceea[i
putere de muncã pentru a continua sã
aducã noi [i valoroase contribu]ii.
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temporar în regiunile de la est de
Carpa]i. De asemenea, a pus în eviden]ã
elementele [i influen]ele transmise
autohtonilor de civiliza]ia romanã târzie
[i bizantinã, dar [i conexiunile etnoculturale care au avut loc în cursul
primului mileniu al erei cre[tine.
În ceea ce prive[te sãpãturile
arheologice efectuate trebuie sã re]inem
cã investiga]iile întreprinse la {tefan cel
Mare-Gutina[, Izvoare Bahna [i Bor[eni,
dar mai ales acelea de la DavideniNeam] sunt un exemplu de cercetare
sistematicã [i de valorificare [tiin]ificã
a rezultatelor. De altfel, pentru
monografia a[ezãrii de la Davideni, unul
dintre cele mai semnificative obiective
medievale timpurii de la est de Carpa]i,
Ioan Mitrea a fost rãsplãtit cu prestigiosul
premiu al Academiei Române “ Eudoxiu
Hurmuzachi” pentru anul 2003.
De-a lungul anilor activitatea
[tiin]ificã [i de popularizare a
descoperirilor arheologice s-a soldat cu
elaborarea a 21 monografii, culegeri de
studii, enciclopedii [i sinteze (unele în
colaborare), precum [i cu circa 300 de
studii, articole, note [i recenzii publicate
în reviste de profil din ]arã [i de peste
hotare. La acestea se adaugã numeroase
[i interesante articole de popularizare
publicate în diferite reviste de culturã.
Concomitent cu desfã[urarea unei
ample activitã]i de cercetare [tiin]ificã,
în calitate de cadru didactic universitar
[i liceal, Ioan Mitrea s-a consacrat [i ca
educator al multor genera]ii de studen]i
[i elevi cãrora le-a insuflat dragostea
pentru istoria patriei [i pentru valorile
perene ale poporului român.
O sus]inutã activitate a depus Ioan
Mitrea ca director al Muzeului de Istorie
“Iulian Antonescu” din Bacãu [i ca
muzeograf principal, organizând expozi]ii
tematice temporare, acumulând
numeroase vestigii strãvechi, care au
îmbogã]it astfel patrimoniul muzeului. A
sprijinit continuarea apari]iei revistei
muzeului, Carpica, binecunoscutã [i
apreciatã publica]ie de profil, atât în ]arã
cât [i în strãinãtate. Pe linia valorificãrii
rezultatelor cercetãrii arheologice [i
istorice, în general, el a fondat revista
Zargidava devenitã curând o publica]ie
[tiin]ificã de profil de asemenea
apreciatã de speciali[ti.
Implicat constant în via]a culturalã
a municipiului Bacãu, dar [i a jude]elor
Bacãu [i Neam], el [i-a adus o bogatã
contribu]ie rãsplãtitã prin acordarea
titlului de cetã]ean de onoare al localitã]ii
natale Girov [i al ora[ului Bacãu. Pentru
meritele sale el a fost onorat cu multe
diplome de excelen]ã acordate de
diferite muzee, cu titlul de profesor
eviden]iat, membru de onoare al
Institutului de Arheologie din Ia[i al
Academei Române [i decorat de
Pre[edintele României cu ordinul
na]ional Pentru merit în grad de cavaler.
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Felicitãri din toatã inima mea pentru
extraordinara activitate, de-a lungul a peste
jumãtate de secol, în slujba arheologiei, a
istoriei, a muzeografiei, a educa]iei, a ora[ului
Bacãu [i a familiei. Cãci octogenarii care [i-au
dedicat via]a cercetãrii [tiin]ifice nu mai au
timp sã-[i trãiascã via]a de pensie,
depunându-[i „armele” ca oamenii obi[nui]i.
Numai a[a s-au putut umple vitrinele [i
depozitele muzeale cu noi mãrturii
arheologice din perioade sãrace în inventar,
scriindu-se rafturi de cãr]i noi. De când îl [tiu
ca student în grupa mea, a[a a fost harnic,
dãruit, tenace, entuziast în cercetare [i avid
de cunoa[tere, încununându-[i studen]ia cu
diplomã ro[ie, demn [i corect în toate, dragul
nostru octogenar minunat!... Aceastã zi nu
este decât un prilej de retrospective [i de
mare bucurie, nu este o barierã a elanului;
a[a sã mergi [i pe mai departe, sã duci
Zargidava la numere cât mai înalte [i toate
câte sunt plãnuite sã-[i vadã lumina tiparului.
La mul]i ani cu sãnãtate [i cu multe bucurii!
New York, 4 aprilie 2017

Ioan Mitrea, Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2017
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În aceastã primãvarã, pe 4 aprilie,
domnul profesor doctor Ioan Mitrea a
`mplinit vârsta de 80 de ani. A fost
martorul unor importante evenimente din
istorie, fiind el însuºi, timp de 60 de ani,
un neobosit slujitor al Muzei Clio.
Pasiunea pentru istorie i-a fãcut munca
plãcutã, i-a dat energia necesarã pentru
a se perfecþiona, reuºind sã realizeze
cercetãri inedite, care au contribuit la
îmbogãþirea unor cunoºtinþe din anumite
perioade istorice. Viaþa i-a fost activitate
continuã, care i-a adus împliniri ºi
recunoaºtere în lumea istoricilor.
Este foarte dificil sã cuprinzi în
câteva pagini activitatea unei persoane
care ºi-a dedicat întreaga viaþã muncii
intelectuale, fructificatã în cãrþi, studii,
referate, conferinþe, rezultate ale
activitãþii de cercetare istoricã, prin
efectuarea unor sãpãturi arheologice,
prin studierea documentelor istorice ºi
a lucrãrilor de specialitate. Pentru mulþi
oameni este greu sã înþeleagã cum unul
dintre semenii lor nu oboseºte niciodatã
în pasiunea sa pentru ºtiinþa în slujba
cãreia s-a pus, care a avut acelaºi rol în
viaþa sa ca ºi cel al familiei. Ne punem
fireasca întrebare: cum de reuºeºte sã
fie mereu prezent în viaþa culturalã a
urbei, mereu dispus sã conferenþieze pe
diferite teme, sã participe la sesiuni
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale, sã
continue sã scrie, fiind în acelaºi timp
alãturi de familia sa, fiind un bun soþ,
tatã ºi bunic? Rãspunsul se gãseºte în
filosofia sa de viaþã: te poþi odihni
muncind, nu oboseºti niciodatã dacã faci
ceea ce îþi place, dacã pui pasiune ºi
crezi în ceea ce îþi propui sã realizezi.
Mai mult ca sigur, pasiunea pentru istorie
a transformat munca pe care a depus-o
într-o realã plãcere, într-o veritabilã
nevoie pe care o satisfãcut-o pentru ca
viaþa sã-i fie una împlinitã pe toate
planurile.
Domnul profesor doctor Ioan Mitrea
s-a nãscut pe 4 aprilie, în anul 1937, în
comuna Cãciuleºti (astãzi Girov), judeþul
Neamþ, într-o familie în care valorile
morale ºi patriotice erau cultivate copiilor
din primii ani de viaþã (menþionãm cã

Livia Liliana Sibi[teanu

“Viaþa este energie, efort interior,
nãzuinþã ºi împlinire.
Viaþa este, într-un cuvânt, activitate”.
(Theodor Lipps)

generalul Vasile Mitrea a fost unchiul
sãu). Dacã am fi sã dãm crezare
astrologilor, constatãm cã domnul
profesor a fost înzestrat cu atributele
zodiilor sub semnul cãrora a fost nãscut:
de la Zodia Berbecului a luat energia,
curajul, cinstea, perseverenþa,
inteligenþa, iar Zodia Bivolului i-a dat
rezistenþa la eforturi fizice prelungite,
convingerea cã nu existã cale de mijloc
în realizarea scopurilor, pãstrarea
standardelor înalte, curajul de a-i judeca
pe cei care nu aspirã sã atingã idealuri
care sã-i împlineascã spiritual, pentru a-i
determina sã o facã ºi, nu în ultimul rând,
ataºamentul faþã de familie.
A început studiile în comuna natalã,
continuându-le la Piatra Neamþ unde a
absolvit prestigiosul Colegiu Naþional
„Petru Rareº”, pe vremea aceea numit
ªcoala Medie Nr.1. În anul 1963, a
absolvit ca ºef de promoþie, în cadrul
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza” Iaºi,
Facultatea de Istorie-Filosofie,
specialitatea Istoria Românilor. În timpul
facultãþii, a cunoscut-o pe actuala
doamnã Elisabeta Mitrea, care era
studentã la Filologie. S-au cãsãtorit în
anul 1962, an pe care domnul profesor
îl considerã cel mai bun, pentru cã ºi-a
întemeiat propria familie ºi pentru cã, din
punct de vedere material, i-a mers bine:
bursele celor doi tineri cãsãtoriþi
(dumnealui având bursã republicanã, pe
care o aveau studenþii cu media 10 ºi

era în valoare de 1000 de lei, în timp ce
un profesor debutant avea pe atunci un
salariu de 900 de lei) ºi banii pe care îi
primeau de la pãrinþi le-au oferit celor doi
tineri cãsãtoriþi un trai lipsit de grijile
materiale, fiind preocupaþi doar de
împlinirea lor intelectualã. Mai târziu, va
veni ºi împlinirea lor ca pãrinþi, cele douã
fete: Ioana, consilier juridic la Bucureºti
ºi Raluca, medic la Târgu Jiu, le-au dat
ºi un alt sens vieþii de cuplu, unindu-i
mai mult, dându-le acea forþã interioarã
care le era necesarã ca sã reziste în faþa
tuturor schimbãrilor din viaþa profesionalã.
Astãzi sunt mândri cã au o nepoatã, Ilinca,
elevã în clasa a VI-a.
Revenind la activitatea profesionalã,
remarcãm cã a fost repartizat direct în
învãþãmântul superior. A fost asistent ºi
lector universitar la institutele pedagogice
din Iaºi ºi din Bacãu, iar la Institutul
Pedagogic din Bacãu a fost, între anii 1971
ºi 1975, decan al Facultãþii de IstorieGeografie. Dupã desfiinþarea institutului, a
fost muzeograf principal ºi director, între anii
1976 ºi 1982, al Muzeului Judeþean de Istorie
ºi Artã Bacãu (astãzi Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu”). Activitatea profesionalã
ºi-a încheiat-o la catedrã, ca profesor titular
la Colegiul Naþional „Ferdinand I” Bacãu, de
unde a ieºit la pensie. Dupã anii ’90 ai
secolului trecut, a predat ca profesor asociat
la Universitatea „Spiru Haret”- Filiala Bacãu
ºi la Universitatea,,Mihai Eminescu”- Filiala
Bacãu.
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intelectuali din jurul sãu. În memoria
acelui „om cu suflet mare” (cum
obiºnuieºte sã-l numeascã), profesorul
Ioan Mitrea, alãturi de alþi intelectuali de
marcã ai urbei, a întemeiat Fundaþia Cultural-ªtiinþificã „Iulian Antonescu”. În
aceastã perioadã a activitãþii universitare,
a început cercetarea pe ºantierele
arheologice, alãturi de Ion Nestor la
Bratei-Sibiu, de Dan Gh. Teodor la LoznaDorohoi, Mãnoaia-Costiºa, Oituz ºi
Botoºana, rezultatele acestor cercetãri
fiind publicate în primele numere ale
revistei Carpica. Perioada cercetatã de
Ioan Mitrea este aceea cuprinsã între
secolele V ºi IX, epocã pentru care
izvoarele scrise sunt rare, iar cercetãrile
arheologice erau sporadice în Moldova.
Datoritã cercetãrilor întreprinse de
dumnealui ºi de Dan Gh. Teodor, a fost
acoperit un mare vid din istoria noastrã,
lãmurindu-se aria de formare a poporului
român. De fapt, în acei ani, Ioan Mitrea
îºi începe conferinþele publice alãturi de
Iulian Antonescu, Ioan Murariu, vorbind
publicului bãcãuan, pentru prima datã,
despre romanizarea teritoriului extracarpatic
ºi despre formarea poporului român pe
întregul spaþiu getic. De asemenea,
împreunã cu regretaþii profesori
universitari bãcãuani, Traian Cantemir ºi
D. Alistar, între anii 1972 ºi 1974, a scos
câteva numere ale revistei Studii ºi
Cercetãri ªtiinþifice (Se
ria Istorie(Seria
Filologie), iar în anul 1974, ca preºedinte
al Filialei Bacãu a Societãþii de ªtiinþe
Istorice, împreunã cu preºedintele
Societãþii de ªtiinþe Filologice - Filiala
Bacãu, profesorul universitar doctor Traian
Cantemir, a scos, în anul 1973, volumul
Comunicãri de Istorie ºi Filologie
Filologie.
În perioada activitãþii sale ca
muzeograf ºi director al Muzeului
Judeþean de Istorie ºi Artã Bacãu, a
organizat numeroase expoziþii judeþene,
interjudeþene ºi naþionale. Între lunile

Ioan Mitrea (stânga), Emil Munteanu
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2017
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De-a lungul întregii sale vieþii, a stat
în preajma unor mari personalitãþi din
cultura româneascã, care l-au influenþat
în cariera sa: Constantin Mãtasã, Nicolae
Gostar, Mircea Petrescu-Dîmboviþa,
Iulian Antonescu, Gheorghe ªtefan, Ion
Nestor, Kurt Horedt, Dan Gh. Teodor etc.
Interesul pentru cercetarea istoriei i
l-a trezit preotul-arheolog Constantin
Mãtasã (fondatorul Muzeului de
Arheologie din Piatra Neamþ, în anul
1934), care a cercetat aºezarea
cucutenianã de la Frumuºica-Bodeºti,
situatã la vreo 2 km de comuna sa natalã.
Pasiunea pentru arheologie ºi-a cultivat-o
în anii studenþiei, avându-i ca mentori pe
regretaþii profesori universitari Mircea
Petrescu-Dîmboviþa (membru titular al
Academiei Române) ºi Nicolae Gostar. În
anii III-V de facultate, a fost preºedintele
Cercului ªtiinþific Studenþesc de Istorie
Veche ºi a participat în vacanþe la
cercetãrile arheologice de la BâtcaDoamnei, sub conducerea lui Nicolae
Gostar. Dupã terminarea facultãþii, a fãcut
stagii de formare sub îndrumarea
profesorilor universitari de la Universitatea
Bucureºti, Gheorghe ªtefan ºi Ion Nestor,
ambii membri corespondenþi ai Academiei
Române. Profesorul universitar doctor
docent Ion Nestor i-a fost îndrumãtorul
lucrãrii de doctorat intitulatã Regiunea
centralã a Moldovei dintre Carpaþi ºi
Siret în secolele VI-IX (dupã decesul
profesorului Ion Nestor, ºi-a finalizat
lucrarea de doctorat cu profesorul
universitar doctor docent Kurt Horedt.
Doctoratul l-a susþinul, în anul 1979, la
Universitatea „Babeº- Bolyai”, din Cluj).
Teza de doctorat a fost publicatã în anul
1980.
De asemenea, ºi-a completat
cunoºtinþele de arheologie comparatã,
documentându-se în alte þãri: Republica
Moldova, Bulgaria, Ungaria, Polonia,
Ucraina, Rusia, Cehia, Slovacia, Austria,
Turcia º.a.
Domnul profesor a avut o cariera
didacticã ºi ºtiinþificã bogatã, fiind peste
40 de ani ani preºedintele Societãþii de
ªtiinþe Istorice din România - Filiala Bacãu
(în prezent este preºedinte de onoare),
iar lucrãrile sale au fost incluse în
Bibliografia istoricã a României ºi
în Tratatul de Istorie a Românilor
Românilor,
editate de Academia Românã.
În perioada activitãþii didactice de la
Institutul Pedagogic din Bacãu, a lucrat
alãturi de unul dintre cei mai mari
intelectuali români contemporani, un
adevãrat enciclopedist, Iulian Antonescu,
fondatorul Muzeului de Istorie din Bacãu.
Despre Iulian Antonescu, profesorul Ioan
Mitrea, la comemorarea celor 25 de ani
de la trecerea acestuia în eternitate,
spunea: „crezul profesional, idealul de
via]ã pe care acesta [i l-a desãvâr[it au
constituit un imbold [i un model” nu numai
pentru dânsul, dar ºi pentru mulþi

decembrie 1979 ºi ianuarie 1980, a
participat, împreunã cu regretatul istoric
Hadrian Daicoviciu, la organizarea la
Roma a expoziþiei Dacii. Mostra della
civilit
civilità daco-getica în epoca
classica
classica, care s-a bucurat de o mare
apreciere în rândul specialiºtilor ºi a
publicului italian. În aceastã perioadã, ºi-a
intensificat cercetãrile arheologice, atât
pe ºantierele arheologice din judeþul
Bacãu (Curtea Domneascã din Bacãu,
Onceºti, Dãmieneºti, Cãrligi-Filipeºti,
ªtefan cel Mare), cât ºi pe cele din judeþele
Neamþ (Davideni, Izvoare-Bahna, Borºeni),
Vrancea (Oreavu, Câmpineanca), Vaslui
(Obârºeni). În anul 1973, a recuperat tezaurul
de vase romane imperiale de la Muncelul
de Sus din judeþul Iaºi, unicat în estul
Europei, ºi tezaurul, descoperit
întâmplãtor, în anul 1976, la MãguraBacãu, care cuprinde 2.828 de denari
romani ºi 2 drahme greceºti, considerat
cel mai mare tezaur de acest fel din
spaþiul est-carpatic. Aceste tezaure au
fost cercetate ºi publicate, împreunã cu
arheologul ºi numismatul ieºean dr. Virgil
Mihãilescu-Bîrliba, în anul 1977, cu titlul
Tezaurul de la Mãgura
Mãgura. Menþionãm cã
toate rezultatele cercetãrilor realizate în
acea perioadã au fost publicate în
revistele de specialitate din þarã ºi din
strãinãtate sau au constituit suportul unor
cãrþi valoroase pentru completarea
cunoºtinþelor din istoria patriei.
Ca profesor în învãþãmântul
preuniversitar, Ioan Mitrea a pregãtit
generaþii de elevi, dintre care unii au ajuns
profesori de istorie, cu doctorate, alþii au
obþinut premii la diferite concursuri
ºcolare pe teme de istorie sau la
olimpiadele naþionale (în anul 1993,
judeþul Bacãu a obþinut pentru prima datã
premiul I la istorie, prin Ioana Boca, eleva
domnului profesor), ºi a îndrumat
numeroºi profesori, ca metodist. La Liceul
„George Bacovia” (astãzi Colegiul

în anul 2008, pentru editarea Revistei
Zargidava). De asemenea,
de Istorie Zargidava
a fost numit Membru de Onoare al
Institutului de Arheologie „A.D.Xenopol”
al Academiei Române (2007), Membru
de Onoare al Consiliului profesoral al
Colegiului Naþional „Ferdinand I” (2007),
Membru al Diviziei de Istoria ªtiinþei a
Academiei Române (2009), Membru
asociat al Academiei Oamenilor de
ªtiinþe din România (2011) ºi a fost fãcut
Cetãþean de Onoare al comunei natale,
Girov, în anul 2006, iar în anul 2008 al
Municipiului Bacãu, ca recunoºtinþã a
comunitãþii locale pentru contribuþia pe
care ºi-a adus-o la dezvoltarea ºi la
creºterea prestigiului învãþãmântului
preuniversitar ºi universitar bãcãuan. În
anul 2011, Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacãu i-a acordat titlul
de Profesor Emerit. I-au fost realizate
peste 24 de referinþe de cãtre istoricii
locali, dar ºi de cãtre istoricii Sever
Dumitraºcu, Gheorghe Dumitroaia, Silviu
Sanie, Dan Gh.Teodor, acestea
reprezentând recunoaºterea activitãþii

Ioan Mitrea - 2008, `n expozi]ia permanent\ a Muzeului
de Istorie Piatra Neam], lâng\ vitrina cu materiale de pe
[antierul arheologic Davideni, sec V-VII
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50 de ani de la absolvire - Ia[i, 27 iunie 2013
C. Clo[ca (stânga), I. Agrigoroaiei, Ioan Mitrea

Naþional,,Ferdinand I”), s-a îngrijit de
reluarea anuarului din perioada interbelicã
ºi de apariþia unui Buletin ªtiinþific
ªtiinþific.
Întreaga sa activitate de cercetare
ºtiinþificã se concretizeazã în cele peste
350 de studii ºi articole publicate în
revistele de istorie din þarã ºi din
strãinãtate, în cele peste 270 de
comunicãri ºtiinþifice prezentate atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, ºi în cele 21
de cãrþi al cãror autor sau coautor este.
Menþionãm cã dintre cele 21 de cãrþi, 9
au fost scrise de când este pensionar:
Comunitãþi sãteºti la est de Carpaþi
în epoca migraþiilor
migraþiilor.. Aºezarea de
la Davideni din sec. V
-VIII ((2001),
),
V-VIII
Iulian Antonescu, spirit universal
(coautor, 2001), Enciclopedia
judeþului Bacãu (coautor, 2007),
Membrii Aca
demiei Române din
Academiei
judeþul Bacãu (coautor, 2008), Studii
ºi cercetãri despre Iulian Antonescu
(coautor, 2008), Membrii Academiei
Române din judeþul Neamþ (coautor,
2009), Istoria Moldovei în primul
milen
iu creºtin (2012), În descendenþa
mileniu
lui Pârvan (2012), Aºezarea medievalã
timpurie de la ªtefan cel Mare [ , jude
Gutina
jude]] ul Bacãu (2015). De
Gutina[
asemenea, ca pensionar, a iniþiat ºi
coordoneazã Revista de Istorie
„Zargidava”, care se aflã la al XVII-lea
numãr, premiatã de Societatea de ªtiinþe
Istorice din România cu distincþia „Gh.
I. Brãtianu”.
În ultimii ani, meritele sale ºtiinþifice
au fost recunoscute, acordându-i-se
urmãtoarele distincþii: Ordinul Naþional
pentru Merit în grad de Cavaler (2000),
Premiul „Eudoxiu Hurmuzachi” al
Academiei Române (2003), acordat
tãþi sãteºti la
Comunitãþi
pentru lucrarea Comuni
est de Carpaþi în epoca migraþiilor
migraþiilor..
Aºezarea din sec. V
-VIII de la
V-VIII
Davideni
Davideni, publicatã de Editura
Constantin Mãtasã, Piatra Neamþ, 2001,
Premiul „A.D. Xenopol” (în anul 2002,
pentru lucrarea menþionatã mai sus ºi

sale ºtiinþifice de cãtre istoricii consacraþi
citaþi mai sus dar ºi admiraþia istoricilor
mai tineri pentru puterea ºi tinereþea sa,
dupã cum spunea Petre Ispirescu „fãrã
de bãtrâneþe”.
De aceea, domnul profesor doctor
Ioan Mitrea reprezintã un exemplu pentru
toþi profesorii activi, dar ºi pentru profesorii
pensionari. Ne demonstreazã, la toate
sesiunile ºtiinþifice, cã pasiunea pentru
ºtiinþa pe care s-a angajat sã o slujeascã
în anii tinereþii nu înceteazã odatã cu
ieºirea la pensie. A fost ºi rãmâne un militant al apãrãrii valorilor naþionale, crede
cu înverºunare cã naþiunea românã nu ºia încetat misiunea – aceea de apãrãtoare
a istoriei – ºi face tot posibilul, prin
intervenþiile sale, sã þinã treazã conºtiinþa
naþionalã a românilor. Ne învaþã, prin
respectul pe care îl aratã faþã de toþi cei
care au jucat un rol important în formarea
sa intelectualã ºi profesionalã, cã datorãm
ceea ce suntem celor care ne-au învãþat
direct sau de la care am învãþat studiindui, cã lumea nu începe cu noi, cã suntem
trecãtori prin aceastã viaþã ºi cã nu putem
pãrãsi cu demnitate aceastã lume dacã
nu lãsãm ceva în urma noastrã. Domnul
profesor ne demonstreazã cã e posibil
ceea ce filosoful german Theodor Lipps
credea despre viaþã: aceasta este
activitate, pentru cã nãzuinþele noastre pot
deveni împliniri, prin efortul interior cu carei suntem datori.
Am numit aceastã referinþã doar
Schiþã de portret spiritual ºi nu portret
spiritual, pentru cã sunt conºtientã de
faptul cã nu poþi realiza portretul unei
personalitãþi de talia domnului profesor
într-un articol de câteva pagini. Trebuie
sã aduni într-o carte gândurile, pãrerile
tuturor celor care au realizat acele 24
de referinþe despre dumnealui ºi cred cã
nici atunci nu ar fi suficient, pentru a
realiza un portret complet.
La muþi ani, domnule profesor! Cu
tot respectul generaþiilor actuale!

Ilie Boca la 80 de ani

Val M\nescu

Val M\nescu

cum e cu poezia picturii. Self esteem-ul meu
se pierdea într-un fum de þigarã.
Din când în când, se ridica, punea un
strop de pastã coloratã pe vârful indexului
ºi se repezea cãtre un tablou ancorat pe
zid. Fãrã sã-ºi întrerupã discursul, punea
un accent, douã, pe pânza pe care eu o
credeam terminatã. Se trãgea un pas
înapoi, mai accentua o tuºã, apoi se
ºtergea cu o cârpã multicolorã ºi se scuza:
ºtii, nu existã tablou perfect. Dac-ar trãi,
ºi Leonardo ar mai lucra la pleoapele
Monalisei.
Mereu mai e ceva de corectat...
Ilie Boca este mai mult decât un pictor
inconfundabil. Este un artist care are forþa
de a creea stãri. Profunzimile stilului Boca
ascund influenþa folclorului ºi a strãmoºilor
iconari, dinamica rudimentarã a artei naive, peste care se suprapun straturile docte
ale educaþiei în arta desenului, a portretului,
a peisajului, a cromaticii, a compoziþiei, a
tãieturii de aur. Cu toate acestea, se

Ilie Boca, `mpreun\ cu so]ia, Elena, 2016
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El nu s-a cramponat niciodatã în
geamãt, în suspin, în lacrima lumii, nu s-a
dat rãnit, bãtut, sfârtecat. Nu s-a lamentat.
Pictura lui, de la începuturi ºi pânã
în ziua de azi, nu este o reacþie la mizeria
lumii, o îngenunchiere pentru purificare, o
rugã pentru ispãºire.
Nu e un chin, sau un mijloc de
supravie]uire.
Nu e durere ºi nici întristare.
Este expresia curajului ºi a speranþei.
Un mod de viaþã dirijat de un laser al
nemãrginirii.
O expozitie retrospectivã cu opera
lui Ilie Boca reprezintã ºi pentru avizaþi ºi
pentru neofiþi un examen greu de trecut.
Subiecte grele, multe, teme halucinante,
grad de dificultate maxim, ca pentru un
travaliu creativ de peste ºase decenii. La
vernisaj, un cunoscut ºi apreciat artist
plastician îmi ºoptea: Vreau sã vãd cine
are curaj ºi cuvinte sã scrie despre nebunia
asta coloratã de pe simeze.
Iaca, mã-ncumet, cu plecãciune.
Pe când fãceam un film despre Ilie
Boca, sã tot fie mai bine de douãzeci de
ani de-atunci, maestrul m-a invitat în
atelierul lui. O incintã generoasã, într-o
casã superbã de pe strada vechilor boieri
de Bacãu, cu pereþi cãptuºiþi cu tablouri
din podea pânã-n tavan. Douã sau trei
ºevalete, cu picioare lungi, pãtate cu mii
de nuanþe de vopsea ºi zeci de pânze
întinse pe rame, unele simple crochiuri,
altele, parcã aºteptând onoarea simezelor
cine ºtie cãror galerii.
Doamna ne-a adus pe-un platou
argintiu cafele ºi-o carafã cu vin roºu.
Pictorul s-a aºezat pe marginea fotoliului
de parcã urma sã se ºi ridice în scurt timp,
a turnat în pahare ºi-a zis sã ciocnim. Am
ciocnit. Am bãgat de seamã cã mâinile lui
fine, cu degete agile, mereu în miºcare,
erau pline de vopseluri, aidoma ºevaletelor
ºi pardoselii. Sub unghia de la degetul mic
avea ocru. Sub unghia inelarului, negru.
Arãtãtorul era alb. ªi tot aºa, nu insist.
Ne-am conversat despre una-alta:
Warhol, Rembrandt, frescele de la
Altamira, Dali ºi alþi importanþi creatori de
curente în picturã. Naivii erau la mare preþ la
ora aceea, aºa cã m-am delectat ascultândul pe Ilie Boca cum explica el, fãrã emfazã,
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intersecteazã o culturã funciarã a receptãrii
reflexive pe care o caracterizeazã
simþãmântul simplitãþii. Rare epitete
grafice pune Ilie Boca pe antologicele lui
palimpseste - portrete expresive înºiruite
convulsiv în rame comune, cu un
emancipat meºteºug compoziþional.
Picasso afirma cã pictura e un alt fel
de a þine un jurnal unde tot ceea ce-þi poþi
imagina este real.
Retrospectiva de la Muzeul de Artã
al Bãcãului pune în luminã hãrnicia ºi
hiperputerea de creaþie marca Boca, la 80
de ani. E un volum de poveºti captivante,
un jurnal fabulos care cuprinde
prospeþimea intensã a unei respiraþii de om
viu, care face, neobosit, mereu ceva. Aici,
în dragul ºi ceþosul nostru Bacãu, în timp
ce ne uitãm la televizor, zapãm,
rãspundem la semeseuri, ne grãbim la
serviciu, la întâlniri, sau petrecem în cluburi,
un omuleþ din ce în ce mai uºor, mai hieratic
ºi mai înþelept, nu se opreºte din lucrare,
luminând prospectiv un viitor de care nici
el ºi nici noi nu vom avea parte.
Zâmbind pe sub mustaþa lui
somptuoasã, picteazã cu bucurie, cu
fervoare, ironic, bâlciul lumii în care trãim.
Într-un tablou, par exemple, apar douã
personaje oficiale suprapuse caricatural
peste niscai clãdiri somptuoase, instituþii
de stat sau mai ºtiu eu ce. ªi, lângã ele,
cu aceeaºi sobrietate, o cioarã încoronatã.
Greu de ucis zâmbetul, fie el subtil, pentru
cine pricepe aluzia.
Are Ilie Boca o, cum sã-i spun, o
anumitã decenþã în transfigurarea realului,
o pudoare care þi-l face drag. Sfiala lui se
simte în felul în care controleazã explozia
culorii ºi linia dinamicã a siluetei în
opacitatea maroului, pe care, clipind
complice, o subliniazã cu o undã
discontinuã de pastã solarã.
El, Boca, nu s-a cramponat niciodatã
în geamãt, în suspin, în lacrima lumii, nu
s-a dat rãnit, bãtut, sfârtecat, resemnat. Nu
s-a lamentat. Pictura lui, de la începuturi ºi
pânã în ziua de azi, nu este o reacþie la
mizeria lumii, o îngenunchiere pentru
purificare, o rugã pentru ispãºire. Nu e un
chin, sau un mijloc de supravieuire.
Nu e durere ºi nici întristare.
Este expresia curajului ºi a speranþei.
Un mod de viaþã dirijat de un laser al
nemãrginirii.
Pentru cele câteva sute de artomani
de Bacãu prezenþi la retrospectiva Ilie
Boca, artistul, cu un pahar de cabernet în
mânã, a demonstrat cã este încã mai
tânãr, mai sãnãtos ºi mai puternic.
El însuºi. Ilie Boca.

Epiderme

Aripi

Peisagii

Polipticele îºi desfãceau rar, la
sãrbãtori, aripile, le ridicau neîncrezãtoare
spre bolþi, ca ºi cum n-ar fi ºtiut sã zboare
de la cuibul altarului, de la cuibul cu
oseminte albe al altarului. Cu aripile
strânse, pasãrea – poliptic, gri – zgribulitã
pe masa jertfei, pare o emblemã a
absenþei. În zile mari, precum Mãiastra,
îºi deschidea aripile ºi arãta credincioºilor
înmãrmuriþi ochii luminoºi ai subþiorilor.
Pe „Polipticele” lui, pictorului de la
Botoºana, cai trec în galop, sunt însemnaþi
ºi pierd semne dintr-un alt þinut ºi alt ev.
Pictorul le adunã de pe jos ºi le aºazã pe
relicvariile prelungi ale aripilor polipticelor.
Sunt idoli ciuntiþi, haralambi chinocefali
se contureazã ºi se umplu de pigmenþi ºi
s-ar putea crede cã-þi vor atinge fruntea
sã-i lase puþinã cenu[ã. Turme cu
pãcurari nevãzuþi trec de pe o coastã pe
alta ºi se opresc o clipã, pe culmi, la alba
zorilor, când ºeherezadele ºi culorile devin
sfioase. Stele din cununiþa cu zodii le
aratã drumul.

Trenurile lasã din garã în garã, din
oraº în ora[, un vagon. Vagonul este
locuinþa temporarã a unui tânãr pictor, Ilie
Boca. Peisagiile peredvijnicului surprind,
parcã din mers, parcã miºcat, profilurile
oraºelor nãscânde, case vechi dãrãpãnate
[i coºuri de tinere fabrici, o þarã, 1958.
1974 a însemnat cãlãtoria iniþiaticã in
Italia, pentru orice artist cãlãtoria în Italia
este un prag, a fost ºi pentru Durer, a fost
ºi pentru David. Impresiille italiene, puse
atunci în schiþe de jurnal, au devenit
materia unor importante expozi]ii în anii
urmãtori. Sighiºoara, Balcic, Mãgura,
sunt alte locuri cercetate de pictor. Dar
Tescaniul de la Bacãu a fost spaþiul
cultivat cu grijã de autorul Palimpsestelor,
toate le-a gãsit potrivite acolo, conacul
Rosetteºtilor, biserica domeniului, a
cimitirului ºi a lui G.M. Cantacuzino, ceaþa
de la întâlnirea Tazlãului Mare cu Tazlãul
Sãrat, Pietricica si Berzunþiul, umbra lui
Enescu ºi a Marucãi. Bine temperate,
toate sunt potrivite acolo întâlnirii fecunde
dintre pensulã ºi motiv, întâlnire în afara
zidurilor atelierului. Uneori sunt prea multe
[i pictorul trebuie sã îndepãrteze cu
delicateþe prea multul pitoresc, sau prea
adânca perspectivã, pentru cã substanþa
peisajului e alta: „peisajul este un gând
despre picturã”, peisajul este o
construc]ie raþionalã a unui motiv
expresiv.

Scoarþe

Ilie Boca, 2017

Palimpsestele sunt epiderme de
Pergam pe care s-a scris ºi de pe care s-a
citit. S-au spãlat, s-au curãþat ºi iar s-au
scris ºi iar s-au citit. Azi, dupã veacuri,
urzelile foii poartã toate felurile de litere,
legate si dezlegate, poartã urma tocurilor
care au mângâiat sau au înþepat, poartã
umbra cernelurilor terne sau strãlucitore,
care au luminat vorba scrisã. Din
“Palimpsestele” lui Ilie Boca, oameni
vechi privesc cu sfialã lumea a nouã, a
noastrã. Sunt mulþi. Sunt toþi oamenii. Au
supravieþuit cumva pe fotografii, fotografii
pe tablã, pe sticlã sau fotografii pe hârtie.
Trãiesc undeva în imensul ochi al
artistului. S-au întâlnit cu el oarecândva
ºi ºi-au zis sã îl urmeze. Din când în când
coboarã ca pe o scarã ºi se rânduiesc
sub pensula pictorului. Alþi oameni, cei
mai vechi, se nasc acolo, pe câmpul lung
al minþii, se nasc din cei mai tineri, ca
într-un timp care merge spre încolo ºi nu
înspre încoace.

Bucovina este locul unde zidurile s-au
îmbrãcat nu numai pe dinãuntru cu
scoarþa pestriþã a subþirei zugrãveli, ci ºi
pe dinafarã, un gând unic ºi nerepetat al
pictorilor lui Petru Rareº. Pe faþa spãlatã
de ploaie, cernutã cu nea, uscatã de vânt,
sfinþii stau încã în veºnicã rugãciune, din
burta lui Ieseu creºte spre cer un copac
ºi pe cea mai de sus creangã o fecioarã
îºi þine pruncul, spre apus îngerii strâng
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Iulian Bucur (dreapta), Ilie Boca, 2017
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Ilie Boca, pictor

O dimineaþã ºi o searã
Pictura începe cu dimineþile în care
pictorul schiþeazã, face eboºa gândului,
crochiul amintirii. Impresiile fulgurante
sunt puse pe hârtie, pe teancuri-teancuri
de hârtii, arºi meteoriþi, lapi]i consumaþi
de aerul atmosferic. Gânduri, cuvinte,
intenþii, fapte, raþiuni [i sentimente sunt
scrise repede, aproape mecanic, pe
suport, ºi gestul atingãtor hotãrãt al
artistului se vede bine. Seara e vremea
agregãrilor, asamblãrilor, sedimentãrilor.
Toate, aflate în zbor dimineaþa pe zmeie
de hârtie, coboarã seara pe aripi tari lungi
de poliptic. Ca la Sinaxar, se vãd clipele,
orele, zilele de muncã, aºezate pe luni,
în an. Se ating clipele între ele, clipe din
luni, din lumi diferite, precum zãporul,
marginile se încalecã, fluxul de-neoprit
vine spre cel ce priveºte. Peste margini,
fire de ocru pun ultimul rând, ultimul val,
ultimul rost.

Medii
Lumina atelierului, uleiurile,
acrylicele, vopselurile pentru piele,
pânza, cartonul, cartonul de ambalaj,
intriga poveºtii de spus, mâna înþeleaptã
a pictorului, mijloacele toate au un scop
ultim: decantarea definitivei expresivitãþi
a punctului, a liniei ºi a planului.
Absenþa cvasi-totalã a luxuriei, a luciului
care paraziteazã icoana, a plasticitã]ii
facile, a oglindirii vulgare, face ca pictura
bãcãuanului sã aibã o specialã afinitate
cu pictura florentinã, cea atât de atentã
limpiditatea formelor, cea împreunãcurgãtoare cu ideile neoplatonicienilor
prieteni. Al]ii au numit asta expresionism
[i existã, într-adevãr, suficientã
substan]ã cu fizionomie expresionistã în
opera artistului venit din Bucovina,
expresionism din expresivitate din
expresie.

Ilie Boca, pictor este ca un rând
din cuprinsul cu Vie]ile celor mai de
seamã pictori, sculptori [i arhitec]i.

Ars una
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Ilie Boca (dreapta), Maxim Dumitra[
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2010

Când istoria artelor i[i va face unele
socoteli, va opri pentru ea câteva fapte
care pot fi puse în dreptul pictorului de
la Boto[ana Sucevei. Îi va socoti tabãra
de la Tescani, [i va zice cã acolo, în
chiar ultimii ani de comunism, a
supravie]uit, ascunsã, departe de arta
oficialã, ceva din trebuincioasa libertate
a gestului artistic. Va re]ine, într-un fel
sau altul, constituirea unei facultã]i de
arte la Bacãu, î[i va aminti de arti[tii
naivi pe care i-a descoperit, i-a îndrumat,
le-a oferit modele ºi perspective. Îi va
socoti, în drept, Saloanele Moldovei,
temerarul proiect de punere împreunã a
arti[tilor de pe cele douã maluri ale
Prutului, în fapt, ars una , afirmarea
anualã a unui adevãr vechi de când
lumea, cã arta e una.

Ilie Boca
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pânza nopþii, netrebuincioasã zilei celei
neînserate a Judecãþii de Apoi. De aici,
din þinutul cu fagi, flãcãii mergeau sã-l
slujeascã pe drãguþul de împãrat ºi la
Beci se fotografiau îmbracaþi grenadiri,
în casele lor acoperite cu ºindrilã, lângã
icoane afumate, pânã ieri, mai erau
aceste poze. Cerul acesta este purtat
în suflet de pictor: „port în mine locul
unde m-am nãscut.”

Întâlnirile mele cu Ilie Boca au fost
mai degrabã tangen]iale. Cu
generozitatea-i proverbialã mi-a acordat
un interviu pentru „Monitorul de Bacãu”,
în 2000, când ]ineam o rubricã numitã
„Oamenii [i institu]ii”, cu un titlu de o
banalitate pe care o salva doar faptul cã
Boca era ([i este) [i om [i institu]ie.
Pentru un debutant ca mine, dialogul
acela nu a fost doar o bucurie, ci [i un
imbold. M-a invitat în atelier, mi-a
rãspuns cu amabilitate [i s-a destãinuit
cu un firesc pe care doar marii creatori
îl au.
Anii au trecut [i ne-am intersectat
tot mai rar, la vreun vernisaj sau la vreo
lansare de carte. L-am regãsit acum, în
februarie 2017, când a acceptat sã
organizãm un vernisaj într-un spa]iu mai
pu]in frecventat, sala multimedia a
Bibliotecii Jude]ene „C. Sturza” din
Bacãu, într-un eveniment cãruia i-am
spus simplu „BOCA - 80", gândindu-mã
cã, de fapt, Ilie Boca nu mai are nevoie
de vreo etichetã, fiind, horribile dictu, un
brand, o marcã inconfundabilã pentru
pictura contemporanã. A îmbrã]i[at
ideea, propunând publicului o selec]ie
reprezentativã pentru întreaga sa
activitate. A fost o întâlnire memorabilã,
pe care a[ plasa-o, privind retrospectiv,
sub semnul „surâsul lui Boca”. Pentru
cã, dincolo de prezentãrile realizate de
Carmen Mihalache [i de Iulian Bucur,
dincolo de atmosfera sãrbãtoreascã [i
de discursurile protocolare, l-am surprins
circumspect, rezervat ca întotdeauna
fa]ã de laude, preocupat parcã sã
gãseascã rãspunsuri la marile întrebãri
existen]iale, a[a cum face mai
întotdeauna în pictura sa. Încremenit
parcã în propria efigie, imperturbabil. A
scãpat totu[i un zâmbet discret, pe care
aparatul foto l-a imortalizat ca mãrturie
a unui moment de bucurie nedisimulatã.
Platon cerea, odinioarã, izgonirea
poe]ilor din cetate. Nu [i a pictorilor,
despre care spunea, într-un alt dialog,
„Gorgias”, cã au darul „de a a[eza într-o
anumitã ordine elementele de care
dispun ºi de a le sili sã se potriveascã
ºi sã se îmbine între ele, pânã ce totul
se constituie într-o lucrare statornicã ºi
bine armonizatã”. Ilie Boca face asta
dintotdeauna, „numãrându-[i zilele cu
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Adrian Jicu (stânga), Ilie Boca, 2017

Adrian Jicu

pensula” [i oferind Cetã]ii ceea ce Iulian
Bucur numea, la un vernisaj, „nu umbra,
ci esen]a lucrurilor”. El a[azã, într-adevãr,
lucrurile în matca lor primordialã,
consecvent unui crez de la care nu s-a
abãtut, acela cã pictura presupune „o
stare de interoga]ie”, o cãutare perpetuã
a unui fond [i, ulterior, a unei expresii
care sã îl îmbrace.
De marii creatori te apropii cu o
curiozitate explicabilã. În cazul lui Ilie
Boca, ei i se adaugã o anumitã sfialã. O
pun pe seama naturale]ii care respirã în/
din pânzele sale. Peisajele lui, spre
exemplu, au ceva din pastelurile lui
Alecsandri. Ele fixeazã un cadru, îl
esen]ializeazã prin reducere la
elementele primordiale, în tu[e groase,
viguroase, care se fixeazã pe pânzã, dar
[i pe retinã. Indiferent cã picteazã (la)
Boto[ana, Tescani, Mãrgineni, Vene]ia,
Bratislava, Kuopio, (în) Bulgaria, Serbia,
Macedonia, Finlanda sau România, Ilie
Boca e acela[i. {i totu[i niciodatã
repetitiv, ci mai degrabã ciclic. Existã o
dublã tensiune: o vibra]ie interioarã a
imaginii [i o dinamicã oarecum
exterioarã, datã de adãugarea unui element care mi[cã ideea. Într-un anumit
fel, Ilie Boca simte enorm [i vede
monstruos. Vede dincolo, vede acolo
unde noi nu vedem sau acolo unde nu
vrem sã vedem. Vede cu luciditatea
celui într-o permanentã luptã cu sine [i
cu realitatea.
Nu altfel stau lucrurile cu
„Palimpsestele” lui Boca, în care critica
a vãzut, pe bunã dreptate, ritualuri,
arhetipuri, metamorfoze etc. A[ îndrãzni
sã cred cã e vorba [i despre regresie,

despre întoarcerea la obâr[ii. Asemenea
cicluri se preteazã unei „lecturi” mitanalitice, în sensul dat de Ioan Petru
Culianu conceptului, cãci Ilie Boca este
„lucrat” de reminiscen]e mitologice
latente, care vorbesc de undeva din
adâncuri. Simptomatic în acest sens
este exemplul „bãtrânilor”, expresie
arhetipalã a paternitã]ii, coborâre pe firul
istoriei cãtre origini. „Mo[ii” sãi nu sunt
doar expresii ale unei gândiri de tip
tradi]ionalist, ci reprezentãri ale unui
imaginar care trimite spre sentimentul
apartenen]ei, o formã de perpetuare a
memoriei.
Crea]ia lui Ilie Boca este, fãrã
îndoialã, una dintre cele mai frumoase
cãr]i de vizitã ale Bacãului, motiv pentru
care comunitatea îi datoreazã enorm.
Edgar Degas spunea cândva cã arta nu
este ceea ce vede artistul, ci ceea ce îi
face el pe ceilal]i sã vadã. Ilie Boca ne
face sã vedem altfel, dincolo. Ilie Boca
face Bacãul vizibil în lume, prin arta sa.
La cei 80 de ani, el îmi evocã imaginea
unui patriarh biblic sau a magului
eminescian, împãcat cu sine [i cu
lumea pe care a ordonat-o dupã legi
numai de el [tiute. Un stejar cu rãdãcinile
bine înfipte în adâncul pãmântului, un
artist care, de la înãl]imea crea]iei sale,
dã sens existen]ei [i conferã identitate
acestui spa]iu în care trãie[te.
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Gânduri despre Ilie Boca, `mp\ratul culorii, la 80 de ani

Palimpsest
Maestrului Ilie Boca la 74 de ani
Nu mai cautã sã aprindã
amintirea lucrurilor pictând
el aduce acum pânze
din cele ce ar putea înveli
un om în picioare
direct peste lucruri-[tiute-cu-strã[nicie
ca [i cum ar pune giulgiul de mãtase
pe trupul lui Iisus
doar prin impresie imaginile apar
plate, sub]iri
rubinii ca rãnile cuielor
transparente ca ambra subsiorilor
aspre ca atingerea o]etului
sau dure ca margini de oase
peste umbrele grele lãsate de acesteapalimpseste hrãnindu-se cu ele însele
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Po]i cãdea oarecum în capcana
privilegiului sau, de ce nu, al sacrilegiului,
dacã mitizezi sau încerci sã demitizezivorbind cu u[urin]ã- despre un maestru.
Mai lesne mi-a[ îngãdui ni[te
gânduri despre Ilie Boca, o personalitate
artisticã ce mãsoarã adesea, dupã legi
cunoscute de el, regulile vie]ii, timpului,
spa]iului, ca [i cum drumul spre [i de la
el ar fi o cale de la valoare la culoare, de
la imagisticã la simbolisticã sau, poate,
de la deferen]ã la diferen]ã.
O variantã [i mai simplã ar suna
a[a: stilul ( devenit în timp iconic )
artistului e sintetic, arhetipal, proaspãt,
ludic, asaltând vizual [i cromatic pânã
înspre organic; surprinzãtor totodatã în
continuitatea care se schimbã, ca o piele
de [arpe, sub soarele ciclicitã]ii luminii.
Un pergament, care se rescrie cu lini[tea
ductului, de la roman la eseu.
Am pictat în arealul maestrului, am
stat serile la pove[ti/ amintiri/ taclale/
cu un vecin tonic, cult, în]elept, bun. M-a
fascinat mereu felul în care ne prezenta
modul de atac al câmpului vizual [i
motivele alese ca temã, gama propusã
de culoarea localã [i modul de alcãtuire
a paletei de lucru: cu o simplitate [i
disciplinã aproape matematicã. Plãcerea
impusã a lucrului [i numãrul pânzelor
pictate de Ilie Boca fascinau [i speriau,
în mãsura în care noi, cei ce veneam
probabil [i pentru boema [i odihna
taberei, amalgamam chemarea adevãratã
a unei tabere de plain-air.

E greu de uitat prima tabãrã, mai
ales când pictorul V. Crãi]ã Mândrã a
spus, la final, maestrului Boca cum cã
te considera revela]ia acelei tabere. Ilie
a fost mai re]inut: mi-a spus cã am o
voce proprie, apoi, la expozi]ie, cã lucrez
într-o o gamã mai simfonicã. Abia în
ultimii ani m-a luat în serios, atât la
picturã, cât [i la obiect [i, nu în ultimul
rând, la scris! A fost bine a[a.
A fost o [ansã sã fac prima tabãrã,
în preajma domniei sale, la Berzun]i! Ne
spãlam la râu, culegeam mure [i
ciuperci, tãiam lemne pentru gãtitul la
sobã, materia primã o ]ineam în fântânã
la rece [i, mai ales, colindam satul,
dealurile [i pãdurile sã pictãm. Seara
raportam, discutam, învã]am, privind
lucrãrile greilor!
El crede în valoare la fel cum crede
în Dumnezeu, spunea Valentin Ciucã
la expozi]ia lui Aurel Vlad, de la Centrul
de Culturã „George Apostu”, în 2012. Am
fost de acord în sinea mea cu
emoþionanta peroraþie ad hoc a
distinsului critic ieºean pânã într-un
punct, dar nu puteam accepta ideea cã
valoarea, o categorie strict umanã, care
nu implicã neapãrat ºi o evoluþie în plan
spiritual, poate fi pusã, pur ºi simplu,
faþã în faþã cu divinitatea, acolo unde
categoriile ºi pragurile evolutive nu-ºi au,
nu-i aºa, în niciun caz, rostul.
Parafrazîndu-l, îmi vine sã completez:
eu cred în valoarea care acþioneazã
asemenea lui Dumnezeu. Altfel spus,
valoarea care se sprijinã pe calitate sau
valoarea cãlãuzitã ºi cãlãuzitoare de bine
(în niciun caz valoarea ca justificare a
rãului). Oricare altã variantã, ºi mai ales
valoarea de dragul valorii, devine cinicã,
discriminatorie, narcisistã, sau, mai bine
spus, o vanitate deºartã, creatoare la
nesfârºit de autovaloare. Deci, oricum,
egoistã! Reflecþiile mele, provocate de
afirmaþia referitoare la valoare nu aveau
nicio legãturã cu artistul ºi expoziþia care
le-au determinat ºi care arãtau, atât
separat cât ºi împreunã, suficientã
dumnezeire: mãcar în harul ce i-a
supravegheat ºi iluminat demiurgic
crea]ia.
Cred în valoarea care acþioneazã
asemenea lui Dumnezeu, îmi spun [i
acum, când privesc opera lui Ilie Boca,
ca pe un har venit de foarte sus [i mai
ales ca pe un dar venit de foarte departe!

nostalgie [i speran]ã. Sunt cuprinse [i
regrete, dar e [i multã încredere cã
pentru urma[i ar exista [ansa unui viitor
mai bun.
Iar sita inimii cerne vise. Reverii...
de culori, lumini. Copilãrii regãsite,
timpul nu-l po]i învârti cu chei]a, dar
imaginea jucãriilor chineze[ti cu chei]ã
ne deschide posibilitatea cãlãtoriei în
imagina]ie. Suntem din nou copii [i
privim la picturile din fa]a noastrã cu ochi
puri, sim]im pe piele tandre]ea. Fiecare
pãstrãm în memorie un almanah cu
imagini, a[a cum ar fi cel care se
desfã[oarã pe steagul lung. Alãturi de
personaje, persoane care ne-au marcat
în diferite etape ale vie]ii (persoane care
l-au marcat pe artist în diferite etape ale
vie]ii, membri ai familiei, prieteni etc.),
simboluri (laitmotivurile pictorului, ale
noastre vor fi altele, dar, în esen]ã, nu
foarte diferite): cãlu], caprã, pasãre.
Zbor... zbor... zbor... avânt înspre
copilãrie.
Dar tãcerea? Eu, când privesc la
picturile lui Ilie Boca, simt [i multã
tãcere. Medita]ie, observa]ie interioarã.
Privesc la siluetele fãpturilor, fie cã sunt
oameni sau fiin]e necuvântãtoare,
sunetele lor nu-s cuprinse în linii [i
culoare. Tãcerile lor te fac sã intri în
comuniune cu pacea. Când intri într-o
expozi]ie a pictorului Ilie Boca, primul
impuls e cã trebuie sã pãstrezi lini[tea,
ca-ntr-un sanctuar.
Crucea în inimã, împunsã de sãge]i.
Mergi în toate direc]iile, nord, sud, est
[i vest, încearcã sã te cuno[ti [i sã
cuno[ti lumea care te-nconjoarã.
Cerceteazã cu inima deschisã. Crucea
închisã în cerc. Cercul sacru. Pãmânt,
aer, apã, foc. Crucea celticã, un simbol
cre[tin. Coroana circularã, coloratã în
douã culori: maro [i albastru. A[adar,
Pãmântul [i Cerul. Iar discul e însu[i
Soarele. Dar Luna? Gãsim [i luna printre
desenele lui Boca, pe un suport fãcut
dintr-o sitã... Luna oglinde[te un chip. E
un chip de om, dar nu pot discerne dacã
e femeie sau bãrbat. Poate m-a[ gândi
la mitul androginului, dacã nu a[ remarca
liniile care încadreazã fa]a, parcã ar fi
ghimpi. {i mã gândesc la Iisus [i la
sacrificiul Sãu. Apoi mã uit la pasãrea
sugeratã doar din câteva linii. Zborul,
eliberarea. Învierea!

Ilie Boca

Gheorghe Z\rnescu (stânga), Ilie Boca, Violeta Savu, Aurel Stanciu

Amestec zahãrul cu linguri]a într-o
cea[cã de cafea [i torn pu]in lapte. Am
mai vãzut, nu demult, trecerile prin
aceste nuan]e de marouri. Îmi amintesc.
Portretele fãcute de Ilie Boca, expuse
în luna martie, la cocheta Galerie „Karo”
din Bacãu. Portrete de mici dimensiuni,
în care ochii aproape cât boabele de
cafea, te privesc cu cãldurã, dincolo de
timp. E trecut, prezent [i viitor. E
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~ntr-o cea[c\ de cafea, medita]ii la desenele lui Ilie Boca

Ilie Boca (dreapta), Maria-Magdalena Cri[an, Gheorghe Geo Popa
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2004

Ilie Boca vine dintr-un spa]iu
arhetipal, satul care a[terne în memoria
vizualã a copilãriei semne, simboluri, o
întreagã imagisticã care va marca
voca]ia artisticã de mai târziu.
Un olar, fãrã de care nu poate fi
conceput acest discurs imaginativ, o
scriere cu trimitere la ceramica de
Cucuteni, a scoar]elor ]ãrãne[ti, a
iconografiei bisericilor din Bucovina, o
lume arhaicã transpusã prin mijloacele
artei contemporane.
În cele din urmã, un al doilea dar
vine din academic, [ansa de a fi
discipolul lui Alexandru Ciucurencu, el
reu[e[te s\ se desprind\ de rigoarea
profesorului, punând în valoare talentul
[i harul de artist autentic, un rafinat al
culorii. Lucrãrile sale sunt o suitã de lumi
suprapuse, recuperãri de fragmente,
imagini cotidiene, o iconografie arhaicã
dominatã de echilibru.
Pictura lui Ilie Boca poartã în sine
misterul na[terii sale în spa]iul
românesc.

Mihai Chiuaru (stânga), Ilie Boca

Mihai Chiuaru
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izvor ce vine [i tot vine din trecut. Vorbe
despre cei pleca]i, vorbe despre cei
întâlni]i, vorbe despre imagini, vorbe cu
care ramânem [i plecãm. Noi cei care
rãmânem, rãmânem cu vorbele celor
care pleacã [i noi când plecãm lãsãm
altora vorbele noastre [i imaginile lãsate
de noi rãmân pe veci cu trãirile [i cu
mu]enia trãirilor noastre.

Ne întâlnim cu imaginile noastre [i
dacã am avut norocul sã fi-ntâlnit [i
creatorul lor, ne întâlnim cu o istorie în
imagini sim]ite [i trãite împreunã într-un
timp cu el. Ilie Boca, ne bucurãm c-am
avut prilejul sã locuim împreunã acela[i
loc [i-acela[i timp [i, mai ales, ne
bucurãm c-am avut prilejul sã fi locuit în
aceea[i pasiune.

Ilie Boca (dreapta), Gheorghe Geo Popa
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2017

Poate cã niciodatã penelul unui artist
nu a lãsat o dârã mai încãrcatã de
simplitatea
esen]elor
noastre
tradi]ionale, ale ]ãrii de sus, decât
penelul tocit [i-ncãrcat de emo]ii al lui
Ilie Boca. Voiam sã-l caracterizez prin
câteva cuvinte, ca de la coleg la coleg,
dar vorbele mele nu sunt în stare sa
cuprindã simplitatea crâmpeielor din
imaginile sale. De pe hârtii a[ternute de
vreme, cartoane banale sau pânze de
sãrbãtoare sau cârpite între ele,
imaginile lui Ilie Boca, vin printre noi cu
voievozii, cãlu[arii noului an, sau
semnele ancestrale ale cioburilor de lut
din istoriile noastre imemoriale.
Artistul însu[i, un pl\ie[ albit de
vreme [i de semnele timpului, altãdatã
grãbit spre locul unde nã[tea imagini,
acum retras în nevoile vremii [i-n
amintiri, doar `nmoaie u[or penelul în
vopselele cu miros plãcut de terebentinã
[i imaginile apar de la sine, expresive [i
pline de trãiri.
– Salut, batrâne ! {i-ntre tine [i artist,
cuvintele pline de amintire, precum
imaginile din tablouri, se revarsã ca un

Gheorghe Z\rnescu (dreapta), Ilie Boca

Gheorghe Z\rnescu
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Penelul unui artist

Ilie Boca, 2004

Ca [i în alte cazuri notorii, mai ales
în lumea artelor, întâlnirea pictorului Ilie
Boca cu Bacãul s-a dovedit fastã, un
exemplu viu cã predestinarea î[i face
anun]atã binefacerea asupra oamenilor
de calitate.
Aceastã comuniune simbioticã a
fost de folos pentru ambele pãr]i: ora[ul
[i-a scris istoria îmbogã]itã prin
evenimente culturale de anvergurã, cu
expozi]ii memorabile [i muzee înnobilate
cu lucrãri de valoare na]ionalã [i
interna]ionalã.
Pictorul [i ctitorul s-au contopit în
mod armonic, fiind generator de locuri
ale crea]iei: [coli de artã, simpozioane
pe teme de esteticã [i tabere de picturã.
Visul ini]ial, generos dar eteric, se
transformã într-o realitate cu mari
posibilitã]i de ac]iune. Este chiar mediul
în care se înfiripã arta de vigoare perenã
a pictorului omagiat la cei 80 de ani,
împlini]i în toata plenitudinea.
Darul oferit ob[tei de cãtre Ilie Boca
se întoarce cu generozitate [i
recunoa[tere cãtre „donator” [i se
transformã în [ansa sa de coabitare [i
crea]ie.
Sã ne lãmurim în final:
urbea l-a adoptat pe pictor sau Ilie Boca
[i-a gãsit ...BACÃUL?

Vasile Cr\i]\ Mândra (stânga), Ilie Boca, 2017

Vasile Cr\i]\-Mândra

Ilie Boca, 2011

Ilie Boca, 2003
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Am avut rarul privilegiu de a-i lua
un interviu artistului Ilie Boca. M-am
pregãtit serios înainte, am citit alte
interviuri, cronici, declaraþii ocazionale,
cartea semnatã de Carmen Mihalache,
am apelat la Google etc. Am adunat, am
eliminat, dupã care mi-am construit
întrebãrile. Ca la carte. Îl cunoºteam pe
Ilie Boca doar de la manifestãri culturale,
vernisaje mai ales, de la care nu lipsea
decât cu scutire de la doctor. Am pornit
cãtre Tescani cu teamã, însã destul de
hotãrât sã nu mai scap ocazia. Am pornit
reportofonul. Doream sã-l aud vorbind,
sã-l vãd lucrând. Este la Merãrie, îmi
spune Gabriela Ilaº, gazda ºi prietena
artiºtilor veniþi la Tescani. Merãria este,
dupã cum îi spune numele, locul unde,
pe timpul Rosetteºtilor ºi a lui Enescu,
merele, perele ºi gutuile dormeau pânã
în primãvarã. Acolo, la etaj, cu
perspectivã asupra conacului, grãdinii ºi
celebrei alei cu plopi, pe care o vedeþi
în toate tablourile pictate aici, l-am gãsit
pe maestrul Ilie Boca. Pe mãsuþã - culori
ºi pensule, pe un suport, o pânzã întinsã
pe o ramã. Culorile prindeau un contur
nedefinit. Aþi stat vreodatã lângã un
pictor atunci când lucreazã? Este
fascinant sã-i vezi expresia feþei,
miºcarea ochilor, a mâinii cu pensula pe
pânzã. Vorbea lin, aproape ºoptit, aveam
impresia cã nici nu mã ascultã. Mã
înºelam, rãspunsurile veneau parcã din
desenul care prindea viaþã, doi copaci,
un colþ din conac, nori alburii. Ochii
pendulau între ºevalet ºi ceva dincolo
de mine, undeva, aproape sau departe,
aveam sã constat dupã cum se miºcau

pleoapele. Continuam sã pun întrebãri.
Amândoi cãlãtoream, eu prin biografia
omului de lângã mine, fãptura firavã ºi
puþin zgribulitã de aerul rece, printre
ramurile copacilor atraºi în capcana
întinsã pe furiº de un „prãdãtor” de
imagini. Singura care miºca era pensula,
care, când zbura, când se oprea pe
verde ºi continua cu gri, galben sau
albastru pentru cer. Vorbea ºi continua
sã deseneze, sã caute un final, i-am
vãzut încordarea, trupul firav se apleca
ºi se depãrta de ºevalet, buzele strânse,
pletele albe se odihneau pe faþa obositã,
doar pensula mai cãuta un punct de
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sprijin. M-am oprit. Tãceam amândoi. Vã
las maestre, la bunã vedere, îmi zice
zâmbind uºor. Nu-mi mai amintesc ce
am vorbit, m-a salvat bãtrânul meu
reportofon, care a început sã deruleze
ceva fabulos: Ilie Boca era îndrãgostit
de Tescani, de muzica naturii. În fiecare
varã, de 40 de ani, vine cu prietenii la
Tescani, locul pe care l-a ales pentru ca
artiºtii, de oriunde ar fi, de la Soare
Rãsare, Chiºinãu, Bacãu, Timiºoara sau
Bucureºti, sã se bucure de acest loc
binecuvântat, sã-ºi ia porþia de liniºte,
de meditaþie, sã îmbrãþiºeze cu ochii ºi
sufletul fiecare plop, casã, gard, chip,
bisericã, deal, sã le ia cu ei ºi sã le redea
oamenilor, dupã chipul ºi asemãnarea
lor. Fiecare. La Tescani n-a rãmas nimic
nepictat. M-am convins la expoziþia de
la Galeriile Alfa: Tescani - 40. Zeci de
artiºti, de la Horia Bernea, Mihai
Sârbulescu, Ilie Boca (iniþiatorul taberei,
în 1976), Alexandru Ioan Mãrginean,
Paul Gherasim, Octav Grigorescu,
Horea Paºtinã, Ileana ºi Vlad Micodin,
Ion Mihalache, Irina Dascãlu, Pavel
Codiþã, Teodor Marinescu, ªtefan
Pristavu, Dimitru Macovei, Carmen
Poenaru, Mihai Chiuaru, Constantin
Berdilã, Constantin Flondor, Cristina
Ciobanu, Vasile Olah, Letiþia Opriºan,
Vasile Crãiþã Mândrã, Dionis Puºcuþã
etc., s-au bucurat de muzica lui Enescu

Ilie Boca. 2005

Gheorghe B\l]\tescu (dreapta), Ilie Boca, 2017

Gheorghe B\l]\tescu
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Din Boto[ana, la Mer\ria din Tescani

Toate acestea mi le-a povestit pe
terasa Merãriei de la Tescani, într-o zi
de început de toamnã a anului 2016,
când maestrul Ilie Boca se pregãtea
pentru a petrece, cum altfel decât cu o
expoziþie, intrarea în Clubul octogenarilor. Mergeþi la Muzeul de Artã, la
Galeriile Alfa, KARO ºi Galeria de Artã
Contemporanã a Centrului “George
Apostu”, dacã aveþi timp, opriþi-vã în orice
muzeu din þarã, în marile galerii din
Europa. Acolo îl veþi gãsi pe Ilie Boca.
Vã aºteaptã în prag, iar pe simeze sunt
poveºtile fabuloase, basmele nemuritoare, ridicate la rang de artã de un om
blajin, ca toþi “bocii” din Bucovina, cu
ochi sfredelitori, ce privesc lumea prin
culorile curcubeului, în care se scaldã
de-o viaþã. Iar Tescani? Tescaniul
rãmâne tainica lui iubire, de care s-a legat
ca în tinereþe de marea lui dragoste:
pictura.

Ilie Boca (dreapta), Valentin Ciuc\, Geta Barbu, 2007

Octavian Voicu (stânga), Ilie Boca, Ion S\li[teanu
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 1996
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ºi frumuseþile locului. Cred cã nicãieri
în lume nu s-a mai întâmplat aºa ceva,
nici mãcar la Balcic. Acesta este darul
lui Ilie Boca pentru toþi cei hãrãziþi cu
talent, dar ºi pentru privitorii care umplu
sãlile de expoziþii, veniþi în vizitã la...
Tescani. Ilie Boca, cu tact, tenacitate,
cu numele lui a strâns artiºtii în jurul lui,
a înfiinþat o uniune de breaslã ºi le-a fost
prieten ºi mentor, i-a îmbogãþit, în grele
vremuri, cu ateliere ºi o salã de expoziþii.
Ilie Boca a coborât din Botoºana lui, de
unde se trage ºi neamul lui Creangã, cu
tot ce a strâns în inimã ºi suflet ºi s-a
pornit pe Bistriþa, pe care a îndrãgit-o,
cum s-a întâmplat ºi cu Mãgura, Letea,
Berzunþi, Pralea ºi, definitiv, Tescaniul.
Pictorul lumilor vãzute ºi nevãzute s-a
identificat cu ce are mai frumos acest
þinut de pe vãile Bistriþei, Trotuºului ºi
Siretului, numele sãu a devenit un brand
al Bacãului, al judeþului, cãruia îi suntem
datori cu o statuie în sufletele noastre
ºi recunoscãtori, deoarece - unanimã
apreciere - a dus numele oraºului pe
toate meridianele lumii, ca ºi înaintaºii
lui, George Apostu ºi Nicu Enea. Dar
Ilie Boca, patriarhul artiºtilor plastici
bãcãuani, a ºtiut sã construiascã ºi
punþi, nu din lemn sau fier, ci din suflet
ºi artã, cum sunt „Saloanele Moldovei”,
care, indiferent de mersul istoriei, vor uni
pe vecie românii de pe cele douã maluri
ale Prutului. Ilie Boca ºi-a scris viaþa cu
pensula, de la primul autoportret pânã
la fabuloasele Palimpseste, de o
puternicã forþã narativã. L-aþi auzit
vorbind despre Botoºana lui? Ascultaþi:
“Copilãria mea într-un sat de poveste m-a
marcat cu amintiri ºi trãiri care mã
urmãresc ºi azi. Casele cu bârne, cu
albul din jurul geamului, ºurile cu fân,
clãcile, hramurile, horile satului,
sãrbãtorile îmblãtite în culori. Vãzute cu
ochi de copil, mi-au îmbogãþit sufletul ºi
pictura. Botoºana, satul meu din
Bucovina, era unul dintre cele mai
frumoase locuri de pe pãmânt. ªi este
ºi azi pentru mine.” Dar Bacãul, Bacãul
maestre? Priviþi-i operele!
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Trebuia s\ `n]eleg `ntr-o zi
Trebuia sã în]eleg într-o zi cã lumea
este cam expiratã
s-a risipit între timp solemnitatea începuturilor
sfâr[itul nu mai are nicio semnifica]ie
[i de aceea am uitat momentul când mã nã[team
am uitat de mirosul profanator [i discret
al transpira]iei primei mele iubite
am uitat de cãr]ile furate de la prieteni
adormi]i printre insomniile mele
[i de Homer am uitat despre care unii spuneau
cã trebuia alungat cu bã]ul din adunãri
pentru zeii lui perverti]i
în fiecare diminea]ã îmi beam cafeaua
în acela[i timp cu vecinul pe care
nici mãcar nu-l cunosc
sim]eam de o vreme cã altcineva se tot culcã
de-al naibii în patul meu la nesfâr[it
parcã nu mai era nimic de fãcut
[i din pricina asta pãream
fãrã trup fãrã chip fãrã cuget
inert ca praful lunar
chiar [i rãzboaiele începeau [i sfâr[eau
conven]ional lamentabil anost
adesea îmi putrezeau cuvintele-n gurã
[i-n dic]ionarele min]ii
se întâmplau toate astea de-o vreme
plecam sau veneam de la serviciu
nici nu mai [tiu
inert a[a cum eram ca praful lunar
când într-o zi mi-am dat seama cu spaimã
cã Sexy Brãileanca a dispãrut de pe sticlã
mi-am pus întrebarea desigur unde
ar fi putut sã disparã
tocmai ea care-n platouri tv
la o orã de maximã audien]ã
ar fi putut s-o încurce pe Diotima
în discursul ei despre dragoste

[i, dintr-odatã, mi-am amintit cum
am vãzut-o, prima [i ultima oarã
pe Sexy Brãileanca într-un platou
când pãrea un fel de efemeridã
stând picior peste picior
cu distinc]ie
tãcea, era aproape frumoasã, cum
o vedeam din depãrtare, [i foarte atentã
ascultând cu un fel de durere
cu un început de dispre]
vocea bãrbatului care, la telefon
nu voia sã recunoascã-n direct
într-un moment de maximã audien]ã
cã ar avea într-o zonã a trupului
cunoscutã numai de ea
cu totul intimã
o aluni]ã sau altceva

în cele din urmã am în]eles cã uitasem
[i de târfele templelor
de baiaderele din templul Lingam
de hetairele Rhodopis Aspazia Teodota
Cebes Neera Leontion
de Phryne modelul în marmurã al Afroditei
de Lais cea de o frumuse]e rãvã[itoare
[i de Acca Larentia cea mai nobilã târfã
[i de Bona Dea zei]a
de Mi]a Biciclista de Mariana Cur de Fier
[i a[a mai departe

era minunatã Sexy Brãileanca, acolo
în platou, când tãcea, [i foarte miratã
fãrã sã spunã niciun cuvânt despre
ingratitudinea cosmicã a bãrbatului
care nu voia sã se [tie cã ea
îi cuno[tea trupul, de parcã l-ar fi nãscut
era minunatã, acolo, în platou
cum tãcea, pre] de câteva clipe
având aerul acela discret bosumflat
de feti]ã distinsã

mã întrebam unde au fost surghiunite
în ce zãpezi [i-au îngropat trupurile
a[a cum stelele nop]ii fãrã
de numãr [i fãrã de nume
se topesc în cea[ca de ceai
oferitã de ghei[ã
în tãcere

[i de-atunci mereu mi se-ntâmplã sã aflu
cã rãzboaiele încep [i sfâr[esc
conven]ional, lamentabil, anost
iubitele se tot dezbracã pentru mine în fa]a oglinzii
chiar [i nevestele mele î[i prind în cârlige
tãcerile, pe frânghii, la uscat, pe balcon
zeii au ajuns de mult personaje
iar Dumnezeu e deja mult mai ieftin
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Lucian Vasiliu
Vis cu junimistul Ion Creang\
- prozolucianopoem,
ludic, oniric, patriotic

I. Acolo ºezum,
pe prispa Bojdeucii,
într-o noapte de scrum...
În „mahalaua celestã Þicãu”
pe mal de prãpastie, într-un hãu
(peste câteva coline se zãrea urbea sovietizatã Chiºinãu)
Era, parcã
o noapte de 1 Decembrie.
Magistrul Mihai Ursachi
pogorâse din arcã
„Diac tomnatic ºi alumn”
scriam într-un registru regal:
eu, tristul/ scriptor
precum securitistul
strivit de false dosare (danlungene) de Pogor
consemnez peroraþia iridentã
a învãþãtorului/ diaconului/ ozanistului
susþinãtor al Partidului crengian
„Fracþiunea liberã ºi independentã”
în þârâit de greieri tricolori
ambasadori
veniþi peste munþi unioniºti
tocmai de la Alba-Iulia.
II. Visam! Visam?
Pãrea a fi ba 1 Decembrie 1918
ba 1 Decembrie 2018...
Gerul. zãpezile, ceaþa
îºi pregãteau retragerea de Crãciun
dincolo de sârma ghimpatã din Transnistria
(Ovidiu pãrea cã terminase de scris „Tristia”)
Noteazã,
îmi spunea, meditativ, Învãþãtorul:
– Propun þãrii un proiect de Capitalã nouã,
pe termen relativ scurt,
o nouã Capitalã, europeanã
la confluenþa Dunãrii cu Siret ºi cu Prut...
Aminteºte-þi
parte dintre vechile noastre capitale:
mereu ne-am strãmutat deal-vale
vale-deal
Baia – Siret – Suceava – Iaºi,
Curtea de Argeº – Târgoviºte – Bucureºti
ªi alte neamuri ºi-au reaºezat capitala:
Cracovia – Varºovia,
Bonn – Berlin
Sankt Petersburg – Moscova...
Brazilienii ºi-au construit capitalã nouã,
Brasil!
Parcã redevenisem copil –
mã strecuram, tiptil, tiptil
pe malul drept al Milcovului,
la Focºani,
cu bârlãdeanul-gãlãþeanul colonel
Alexandru Ioan Cuza;
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în chip de înger de Siracuza –
invocam/ numãram bani, holbani, iacobani
viitori ziditori de nouã cetate
pentru românii-europeni de pretutindeni
într-un fel de perpetuu Armindeni,
pe malurile Dunãrii de Jos,
mai aproape de Marea cea Mare
de Adamclisi ºi de Deltã
de braþul (neînarmat) al Sfântului Gheorghe
Fluviul se desena pe cerul Bojdeucii,
printre stelele Carului Mare
avea chip de Demiurg:
izvora din Munþii Pãdurea Neagrã, lângã Freiburg
traversa Europa
prin capitatele Viena, Bratislava, Buda Pesta, Belgrad,
inunda, fertil, Þaratul Bulgaro-Român
al lui Asan ºi Petru,
se tãvãlea în chip de albastrã scrumbie
în heraldica ancestralului Târg de Floci,
de bumbac, de lânã, de bragã, de soroci
III. Dumnezeu, în chip de mierlã/ mierloi
în grãdina junimistului Pogor
se relaxa pe mal, visãtor...
Apoi, interogativ:
– Ce îþi veni, latinesc ablativ,
peºte european?
Scrumbie? Pãstrugã, Nisetru, Clean?...
– Doamne,
nu sunt viclean.
Vreau sã uneºti Brãila – Galaþi.
într-un nume, BRAGAL
– Bra, de la Brãila,
– Gal, de la Galaþi.
Sã facem cetate frumoasã pe Dunãre,
pe ambele maluri.
Ne-am apropia de vecinii danubieni,
de bulgari, macedoneni ºi aºa mai departe,
de Muntele Ararat ºi de Marte...
Bucureºtii nu s-ar supãra,
s-ar strãmuta
în caz de cutremur catastrofal

V. E media nopþii, îmi pare.
Capitala nouã, BRAGAL
se oglindeºte în ape danubiene
aproape de Marea cea Mare
Budapest nu mai e confundat cu Bucarest
(parcã abia am ieºit din arest...),
nici Budapeºti cu Bucureºti
Pe aeroportul „Mihail Kogãlniceau”,
ca într-o clepsidrã yang ºi yn
mulþime de familii transilvane descind
pentru vacanþã la Pontul Euxin
indicibil colind...
VI. Doamne,
eºti iar Ion Creangã, învãþãtorul?
M-ai pus sã consemnez toate aceste
în timp ce mâþele Bojdeucii
se preling prin nocturne ferestre
ionizându-mã, agreste?
VII. Visez? M-am trezit?
Ce pasãre s-a aºezat pe acoperiºul de ºindrilã
ºi îºi cheamã suratele de pe Tisa, Mureº, Olt,
Siret ºi Prut,
înspre Dunãrea Deltei?
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Oare am luat-o razna
oare prea mult ºezum
de se fãcu pârâiaºul, zis Valea Plângerii,
cenuºã ºi scrum?

Grigore de Pererita
Priveam în stânga, vedeam în dreapta.
Mã uitam în dreapta, zãream stânga...
Nistru, Prut, Siret, Tisa, Dunãre, Sena, Tibru
Reflectam
la vechea Eladã,
la mãslinii lui Socrate...
Poetul Grigore Vieru
culegea stele
verzi, maro, negre
din livadã,
fãrã ca nimeni sã îl vadã
Deodatã, nu se ºtie de unde
valuri de unde burgunde
s-au pornit sã ne inunde
dinspre Sicilia, dinspre Armenia,
dinspre Egipt:
drept în inima lui Grigore de Pererita
s-a înfipt
sãgeata cu mesajul îngerului
în chip de eucalipt
Eu, alumnul,
eram un fel de albatros pasager
rãtãcit,
uitat
pe þãrmul mãrii,
la Castelul Regal din Balcic,
în Cadrilater

Vocea divinã:
– Trezeºte-te „diac tomnatic ºi alumn”,
Dunãrea s-a cuibãrit la tine în pumn:
Ergo sum(n)!

Autoportret

Ianuarie, 2017
Sibiu - Bucureºti - Iaºi - Bãlþi - Botoºani

Sunt o fantomã cu barbã
ºi cu ochelari
sunt monedã ºi monadã
creiþar, carboavã
gologan sau cent
Precum odinioarã
moi pana
în ochiul unui pelican
în chip de cãlimarã
în aºteptarea
infarctului divin

Ilie Boca

Cu mine-n iesle
mama se aratã
la Judecata de Apoi.
Amin!
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IV
IV.. – Consemneazã, þi-am spus
zise Domnul, în chip de Ion Creangã
(parcã vorbea limba ceangã...)

Vorbeºte lumea
c-am moºtenit un dram
din talentul tãu într-ale scrisului
pânã ºi numele, pânã ºi chipul
mi le-au trecut în pagini de revistã
ar fi trebuit sã mã bucur
sã fiu mândrã de asta
– tu sigur ai fi fost –
ºi totuºi, singurã amãrãciunea
mi se insinueazã în gânduri...
Lumea nu ºtie – poate doar unii
sã aibã vagi bãnuieli –
cã absenþa ta
mi-a sfârtecat toate celulele
pânã la ultima mitocondrie
ºi durerea lor fãrã de margini
fãrã de leac
ea e cea care-mi toarnã-n condei
ºi dorul ºi tristeþea
ea e cea care-mi scrie – pentru tine –
toate poemele...
Lumea nu ºtie
–poate doar cei strecurându-ºi abil
vârfurile picioarelor prin sanctuarul meu
sã intuiascã –
cât nu sunt eu de poet
cât n-am moºtenit eu
decât inima ta mereu fremãtând...
Eu sunt un biet caligraf
care nu ºi-a dorit vreodatã
întunecata-i îndeletnicire
care n-ar fi vrut sã-þi fi scris
niciun cuvânt anemic
nici mãcar o silabã stângace
ºi foaia sã fi rãmas
imaculatã de-a pururi...
Eu sunt un biet caligraf
care-ar fi vrut sã fi fost
un veºnic anonim
care-ar fi vrut sã fi uitat
mai degrabã tot alfabetul
dar tu, tu sã nu pleci...

Uneori
Uneori
frigul nãprasnic îmi îngheaþã
pânã ºi oasele timpului
cu furie, pãtrunde adânc
în mãduva lor, zãdãrnicind
ºi cea din urmã secundã...
Uneori
din cerul golit de stele
se lasã rece amurgul ºi plouã
ºi mai ales plouã lung ºi subþire
ca lacrimile mamei...
ªi-atunci
îmi vine s-alerg cãtre tine
sã te feresc de stropii ploii
– niciunul sã nu te atingã –
ºi-mi vine sã te acopãr
cu cioburile colþuroase
rãmase din inima mea
cu grijã, sã nu te rãneascã...
Uneori
îmi vine sã mã-ntind lângã tine
sã-mi culc urechea-n þãrânã
s-ascult cum creºte iarba
din mâinile tale – tãcut, imperceptibil
poate aºa sã-mi amintesc
cã timpul nu s-a oprit
mai curge, încã mai curge...

M\r]i[or
Cu-atâta înverºunare
am decupat din calendar
ziua Mãrþiºorului
(ziua în care þi-am prins
la rever firul alb-roºu
ºi-apoi te-am ascuns
sub ultima zãpadã)
ca ºi cum i-aº fi interzis
cu desãvârºire primãverii
sã mai înceapã vreodatã...
De-atunci încolo în fiecare an
m-am pironit invariabil
în sfârºitul lui februarie
ºi-am refuzat cu obstinaþie
tot ceea ce stã sub semnul
primei zile din martie...
ªi totuºi anul acesta un mãrþiºor
doar unul, nu l-am putut refuza:
cel în formã de inimã
o inimã lucind, argintie...
Pentru c-am ºtiut, am ºtiut
tu însuþi mi l-ai aºezat sub priviri
pe caldarâmul unui bulevard
din târgul Ieºilor,
parcã ºoptindu-mi
„Vezi? Primãvara existã!”

Ilie Boca
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Cristina C`mpeanu

Eu sunt...
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Spun unii ºi alþii c-ai plecat
într-un sfârºit de iarnã undeva departe
într-o þarã a cocorilor albi care
zboarã nestingheriþi peste munþi
ºi-ºi fac cuib în vârful brazilor ninºi...
Dar eu ºtiu, tu nu eºti plecat nicãieri
tu doar te-ai ascuns ca-n vremea copilãriei
(îþi aminteºti, pe dupã casele scunde de lemn
lucind ca pietrele albe în soare
ori pe dupã plopii înfipþi între cer ºi pãmânt
strãjuind marginea prãfuitã a drumului)...

Sus, jos

Doar cã atunci, în noaptea aceea
te-ai ascuns bine de tot, voiai sã fii singur
tu cu iluzia unui loc liniºtit aidoma crisalidei
tu cu sãrãcia ta proverbialã ºi credincioasã
ori cu fratele tãu cel cu floarea-n piept
frumos înfloritã...

jos, mãrginirea – egalã,
iluzorie, efemerã

Eºti întotdeauna acolo
contemplând tãcerea zãpezilor din nord
ori curgerea soarelui uºor aplecat cãtre sud
visând la steaua Canopus ºi la Steaua Polarã
mirându-te, cãutând un tâlc, un tâlc mai adânc...
Ne dãm bineþe la revãrsatul zorilor
apoi ne salutãm la celãlalt capãt al zilei
eºti acelaºi, fruntea, obrajii, mâinile
toate le recunosc, doar ochii, ochii sunt mai altfel
mai întunecaþi, mai triºti...

Tu
Înþeleptule,
tu care te-ai eliberat de toatã durerea lumii
tu care-ai descifrat adevãrul marilor taine
tu care-acum filozofezi îndelung
cu Solomon, cu Platon, cu Thales
spune-mi: la ce þi-ar trebui cuvintele mele
simple, rãzvrãtite, rãstignite-n uitare
ce n-ar ºti decât sã stea la taclale?
Poetule,
tu care-ai avut mereu grijã sã-þi fie
gândul limpede, vorba meºteºugitã
tu care ai adunat în vistierie toate poemele lumii
tu care-acum zãmisleºti versuri mãiastre
cu Shakespeare, cu Schiller, cu Rilke
spune-mi: cuvintele astea ºchioape, desuete
ar deschide poarta cetãþii? Ori ar pieri încleºtate
ca sclavul tãu din Egina lui Nicodromos?

la mijloc, noi –
cei rãmaºi în urmã
pe jumãtate orfani
ori pe de-a-ntregul...
Ilie Boca

ªi numai mie mi-ai ºoptit unde þi-e ascunzãtoarea
ºi-acum numai eu te mai pot gãsi
privind în oglindã...

Sus, necuprinsul – infinit,
etern, enigmatic

cei bântuiþi de iubire
ºi abandonaþi în dor...
cei siliþi sã-nvãþãm
ronþãirea mãruntã
a fiecãrui colþ de amintire...
cei obiºnuiþi de-acum
cu rostirea în gând
a numelui vostru
ºi înghiþitul în sec...
sus, jos, la mijloc noi –
cei deprinºi
cu fardarea cicatricilor
la ieºirea în lume...
cei purtându-ne zilele
cu statornicul nod în gât,
pendulând inconºtient
între douã necunoscute,
ca niºte puncte diforme
între douã semne de întrebare...
sus, jos, la mijloc noi –
cãutând lumina abia licãrind
într-un morman de umbre,
încercând sã urnim
aiuritorul timp
care nu e al nostru...
sus, jos, la mijloc noi –
sperând, aºteptând
clipa, întoarcerea, miracolul...
pânã atunci,
sufletul nostru
ni-cã-ieri...

Dar tu, tatã,
tu care m-ai învãþat sã privesc, sã ascult ºi sã cuget
tu care depãrtându-te, ai luat cu tine toatã fericirea lumii
tu care-acum nu ºtiu cu ce copii te mai înconjuri
spune-mi: dacã aº pune atele cuvintelor
þi-ar mai fi de folos?
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Spun unii...

Semn bun
Dacã plouã primãvara,
babele spun cã-i semn bun.
Înseamnã cã va fi un an bogat
[i te voi iubi la nebunie.
Adunã-se, a[adar, norii,
sã-mi creascã dragostea pânã la tine.

Film
Distan]a dintre noi se numãrã uneori în trepte.
Lumea ta e departe de-a mea.
Derulam filmul împãnat cu reclame
în care nu ne regãsim.
Tu visezi Fe]i-Frumo[i,
eu Ilene Cosânzene,
tu bãrba]i misterio[i,
eu unduitoare sirene.
Iubito, cred cã a venit momentul în care ar trebui
sã ne contopim scenariile,
sã coborâm din ecrane,
sã purcedem mânã-n mânã, în ralanti,
spre happy-end-ul propriei noastre pove[ti...

Un cântec pentru Aliana
De-]i prind privirea, împietresc l-a ei cãtare
[i mã prefac în boabe de margãritare.
Cu nerãbdare-a[tept, precum o alinare,
de-a lungul mâinii stângi sã mã-nfã[ori, lianã,
sã te alint cu-o tandrã atingere fugarã.

Semne
Dacã mâna pe care o întinzi
e-o ramurã de mãslin,
fie ca pacea
sã-]i înfloreascã printre degete!
Dacã gura pe care o deschizi
e-o rodie coaptã,
fie ca sãrutul
sã-nmugureascã fiecare sãmân]ã.
Dacã sânii pe care îi ascunzi
sunt douã mere ionatane,
fie ca dulcea]a lor
s-adape pruncul iubirii împlinite.
Fie, a[adar, ca toate acestea
sã se adevereascã,
pentru cã a[a cum î]i spuneam,
eu nu prea cred în semne.

Ilie Boca
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Doamn\, e sfâr[it de toamn\...
Nu, nu-i totul atât de negru, stimatã doamnã.
Via]a e frumoasã, oricât n-ai vrea sã recuno[ti.
Între cer [i pãmânt via]a e frumoasã,
iar toamna, ca sã dau doar un exemplu,
nu-i un simplu pãcat,
în ciuda faptului cã frunzele mor
lângã banca din parc.
Via]a-i frumoasã [i trebuie trãitã fãrã prejudecã]i.
Renun]ã, te rog, la orice melodramã inutilã,
nu-]i [ade bine.
Via]a-i frumoasã, doamnã,
atât de frumoasã, cã meritã s-o pui în ramã
[i s-o agã]i oriunde-]i vine.
Iubirile nu sunt mai mult sau mai pu]in frumoase.
Nu stau în poeme, nici în cãr]i,
nici mãcar în petalele uscate
dosite-n cãr]ile uitate pe etajere.
Iubirile sunt vii,
trãiesc cu pãtimã,
cu sinceritate,
cu pasiune,
cu intensitate,
printre cei mai pãmânteni dintre oameni.
Într-un fel, nici nu [tiu cum sã spun,
privindu-te cum arzi printre versuri,
fumegând încet precum o lumânare.
Te-a[ invita la o plimbare,
dar e sfâr[it de noiembrie,
e târziu, e rãcoare.
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De-ar fi sã vii poimâine, doamna mea,
probabil a[ fi mult prea bãtrân,
iar mâine de-ai veni,
mai mult ca sigur, a[ fi extrem de ocupat.
A[a cã astã searã-i clipa.
Sunt proaspãt, iatã,
mi-am pus haina cea nouã,
m-am bãrbierit, sunt parfumat, miros a flori de tei,
cãma[a mi-e scobitã [i guleru-apretat,
te-a[tept cu flori în garã [i sufletu-mpãcat!
Nu-ntârzia, te rog, vezi, birja ne a[teaptã,
caii dau din copite [i mu[cã din zãbale,
pe caprã vizitiul, nerãbdãtor agitã biciul
cu ciucuri plini de bumbi în vârfurile lungi.
Nu ezita, e ora potrivitã sã ne aflãm aici.
Sã ne pornim în turul ora[ului cu turnuri.
Vom fi numai noi singuri, birjarul nu se pune,
oricum e fãrã chef, distant, arogant.
Cum î]i spuneam, iubito,
ne-om pierde în crepuscul,
cãci strãzile sunt goale,
[i-al nostru este riscul.
Te prinzi în jocu-acesta?
Te-ntreb, a[a-ntr-o doarã.
Ce tare mi-ar plãcea
sã vii în astã searã...

Alt cântec pentru Aliana
Pietrele î[i fac somnul de frumuse]e
pe lini[tea bra]ului tãu.
Amintiri, [oapte, priviri, rãsuflãri...
Înmiitele nuan]e ale mãrii stau
tatuate pe încheietura mâinii tale.
Te-a[ înfã[ura pe mânã ca pe o brã]arã,
atingere sã-mi fii, nu de alta,
dar n-a[ vrea sã te rãtãcesc printre gânduri!
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Pictur\ pe ape
Pe fruntea timpului César Moro a pictat viaþa,
viaþa în interiorul cãreia a pus poezia sã cânte,
sã suspine,
sã plângã,
sã aleagã între cei dragi, iar poezia
îºi murmurã durerea de colo pânã colo
odatã cu zborul pãsãrii deasupra valurilor albe,
odatã cu promisiunea femeii-peºte
cã-ºi va arunca solzii tot mai departe de þãrm.
Femeia – Peºte ºi Pasãrea – Peºte...
Da, Femeia – Peºte ºi Pasãrea – Peºte sunt eu.
Pe pânzele apelor cu sângele lui m-a pictat César Moro,
m-a lãsat sã-mi aleg iubirile între apã ºi cer,
între cer ºi pãmânt,
între pãmânt ºi stele
dar nici Calea Lactee, nici Carul Mare
nu mai sunt ce au fost;
prin venele mele tot mai des
corãbiile rãtãcesc drumul spre casã.

De la Nord la Sud [i de la Est la Vest
Între Nord ºi Sud,
între Est ºi Vest
ajunge o vibraþie a aerului traversat de pãsãri
în bãtaia caldã a luminii.
Cu pasul tãu legãnat
vii cu braþele pline de flori de câmp dar
ultimele acorduri au amuþit
în casele de toleranþã.
Ochii tãi ageri
sfredelesc burta întunericului
ca ºi cum ai vrea sã iei totul de la capãt
însã eu, martorul mut, îi tot numãr
trecerile de la Nord la Sud
ºi de la Est la Vest.

Ilie Boca
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Moartea nu avea mai multe feþe,
nici mãcar o faþã nu avea, nu i se vedea chipul.
Nici tatãl meu nu i-a vãzut chipul
deºi toatã viaþa lui a vãzut bine în spaþiu
însã respiraþia rece a morþii a început
sã intre mai întâi prin tãlpile picioarelor,
dacã tata ar fi vãzut chipul morþii
negre[it mi-ar fi spus, dar tata
spunea doar cã-i este foarte frig
ºi cã picioarele lui sunt atât de grele
încât nu le mai poate duce pânã
la marginea grãdinii.

Ilie Boca

În luna mai când grãdinile
plângeau sub cununa de flori,
tata îºi simþea oasele acoperite cu gheaþã,
tata auzea
cum crapã gheaþa
sub carnea lui albã ºi subþire.

~ntre flux [i reflux
ªtiu cã în partea de jos a fiinþei mele
se aflã marea,
în fiecare dimineaþã
îi simt atingerea uºoarã
ca o panã pierdutã de porumbiþa albã
în rotirile concentrice
de deasupra capetelor noastre.

Ilie Boca

Între flux ºi reflux,
dincolo de grãdinile Palatului Dolmabahce,
am mângâiat creºtetul mãrii Marmara,
oglinzile apelor ei m-au luminat
ºi acum mai lumineazã câte o noapte
rãtãcitã printre neguri.
Fii fãrã teamã,
fii fãrã teamã!, ºopteºte din când în când,
tot în patul tãu de mireasã vei muri,
dragostea este o umbrã
pe care întunericul o devorã:
toatã grandoarea ei ajunge
doar pânã la glezne.
În partea de jos a fiinþei mele
se aflã marea,
marea ofteazã uneori
asemenea unui bãtrân care se teme
de sunetele propriei voci.
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Din vremea lui Anton Pann
1
Graiul anilor se îngroa[ã ca mierea,
[i vi]a
printre umbroase fecioare fructifere
coboarã în terase pânã la inima mea.
La sânul câmpiei mai sug
culcat prin mentã [i pelin,
o, daruri ale gustului!
Când soarele rãsare
piatra î[i aflã zeul [i râde,
atunci tremurã cumpãna apei ca piciorul de barzã!
Ce-i ro[u râde, Alaiuri!
ca un zumzet licorind în gu[a albinelor vara
[i coada pove[tilor mi[cã în iarbã.
În ulciorul pitit la umbra lãcustei
clipoce[te tinere]ea lui Odinioarã,
(tot umblã prin a[ezãrile ca o unghie de zimbru
[i faptele lui sporesc sub pana scribilor).
2
Odinioarã,
o frunzã trecea prin mijlocul cur]ilor
[i de pe pod îmi atârnam picioarele
în vânt,
cãci copilãria nu piere, se amânã!
Odinioarã,
ie[eam [i bãteam toba înaintea ploii
când vestitor de snoave se anun]a pe la târguri
târând o caprã râioasã de o frânghie de argint
[i copitele lui de faun de[irat
ridicau în poleiala cerului
o pulbere cu gust de troscot.
Imagini, umple]i-vã sacii la porunca copilului,
chema]i în târg boii de rouã ai dimine]ii!

3
Închipuiri, Ironii:
Ce-i viu râde [i-nflore[te, ha:
atât ne-a mai rãmas în fa]a uitãrii.
{i timpul umblã cu flori la pãlãrie
ca un mare smintit al cetã]ii
[i câinii copilãriei mele îl latrã,
printre dugheni cu fitil de lampã micã
la care mul]imea se pocãie[te,
...un vesel smintit bizar...
Prin târguri unde sãtenii rumegã în jurul pre]ului
un pai de mãr]isor,
[i pro[tii numãrã acela[i soare de zinc din punga
de boa[e de catâr, de frate la de[teptãciune;
sãtenii, fãpturi ce locuiesc între grinzile cerului
[i joia coboarã,
printre ei, Odinioarã neprihãnit [i hâtru
î[i duce solia:,,Cicã vulpea [i corbul odatã...”
{i din groapa târgului se înal]ã un turn încâlcit
de glasuri, un Babel
de sfor]ãri ale sufletului,
de numãrãtoare a banilor încerca]i în mãsele.

Ilie Boca
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5
Luat cu târgul
omul tresaltã la fapte nãbãdãioase
[i uitã pentru ce s-a nãscut,
[i capul retezat de uitare
se rostogole[te printre opinci
ca un bostan scobit de copii.
Ah, tot oameni [i oameni sub tablele legilor sucite!
Odinioarã le vede,
le scrie cu peni]a lui de cremene crãcãnatã,
stând într-un jil] de licheni [i de mu[chi
6
El însu[i boier între spini, Anton Pann
cãlãrea mãtura mo[iei
visând [aluri [i argintãrii
[i Cur]i împrejmuite cu largi rigori de piatrã maurã.
Sau când dãdea pinteni unei perne cu paie
plevu[ca râdea [i spunea:
„Antone, Antone, dã-te jos de pe cal!”
7
La ie[irea din târg, fierãriile,
Fauri fãuresc pe nicovale
potcoave albe de cire[...
Potcovi]i-mã, spune Odinioarã,
pleci om [i ajungi ]ap!
{i în dulce aromã de foale [i de mangal
cel Puternic îi înfinge caielele
c-o mi[care de ins al unui popor migrator,
(neamurile lui sunt departe, sã meargã
calul cu dosul înainte, sã intre mânzul
în iapa lui [i tot n-ar ajunge la obâr[ii!)
Cândva, s-a a[ezat prin locurile noastre ospitaliere,
e Faurul!
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...vânzãtorul de iepe acoperã burta de corabie
a mâr]oagei
cu vorbe boiere[ti [i cere pe toatã:
o roatã de car, o oi[te
[i patru cimpoaie cu brânzã de iepure.

8
{i-acolo stã vame[ul!
Voi gineri încãlzea]i sori cu polen
spre a sãtura o nuntã,
tu piatrã, tu prenume, acolo te-am pierdut
ca pe-un trofeu,
acolo într-un staul m-am nãscut.
9
...era [i umbla Odiniorã cu panã de vulpe
la pãlãria-i de talger de pe vremea ocaleicu oasele pierdute într-un trup de Pãsãrilã,
dispre]uindu-[i picioarele neghioabe
î[i ducea cojocul ca pe-o cruce suflecatã
[i unde-l ducea? Mai departe...
Era [i umbla pe catalige
bãtând în por]i de lemn sacru,
[ontâc ca un iepure alicat
spre a-ngenunchea apoi în fa]a largilor
priveli[ti...
La drum, Odinioarã apare pe creastã
unde omul devine ]ân]ar,
{i o pulbere ro[ie de vaca-domnului
adusã din nemuritoarele mele câmpii îi învãluie
faptele într-un giulgiu de uitare.
Odinioarã – e în toate întrupãrile,
e stol de vrãbii scurmã-i pe limba vie!
Curge lumea printre crengile graiului,
lumea în gãoacea ei clocitã de stele,
lume ce tresaltã la cântecul cucului
[i-n silabele lui recunoa[te aprinsa-i primãvarã...
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4
Prin târguri, la tarabele roase de coatele lunilor,
printre negustorii luminilor mãrunte
de ferestre de intestine de pe[te,
printre lacrimi în coajã de conifere
pentru nup]iile sãtencelor,
(le-am vãzut! la chemarea sânzienelor
zboarã pe mânecile largi spre mirii de [indrilã),
Odinioarã,
printre gu[a]i din a[ezãri fãrã iod, scârbavnici
iubitori de rozãtoare, limbu]i [i ho]i
de cai albi de troicã,
printre somnoro[i, bâlbâi]i, printre Ieremii,
printre gâ[te [i pro[ti fãrã fulgi, precupe]i
de gulii cu obrazul de culoarea ceaiului,
pãgubo[i de pupeze verzi tocmite pe linguri...
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Vasile Spiridon

Pentru omagierea lui Ovidiu Genaru, o potrivitã laudatio ar
fi imaginarea unui dialog ticluit în integralitatea lui din versuri
spicuite din crea]ia sa. În aceastã „dramatizare” circumstan]ialã,
ceea ce ar replica poetul este marcat în cursive.
– În curând, în curând la vremea
culesului de poame
în mohorâtul octombrie
multe din cele ascunse ]ie acum
se vor dezvãlui.
{i-acum sã ne strãduim din rãsputeri
sã compunem un [ir frumos de cuvinte
ca un cârd de ra]e sãlbatice sau
ca un serviciu de ce[ti de saxa ceva
luminos [i fragil aidoma unei antologii
de inten]ii umaniste
– Dar mai întâi sã-mi face]i o comandã
în cuvinte respectuoase în care
conform uzan]elor sã amintim [i recompensa
fiindcã familia mea numeroasã
nu mãnâncã numai flori de nu-mã-uita.
– Nu mai sunt violete pentru fete [i nici
scaie]i pentru bãie]i.
– Nedefloratã e lumea în calea poetului.
Mi-au lãudat vitejia pe un podium
m-au încoronat la o serbare câmpeneascã
la o kermezã de doi lei tuflindu-mi
pe cre[tet o coroanã cu glazurã de [erbet.
Încã sunt în putere încã
n-am ajuns un canar de provincie mai
suport baricadele de flori false de jerbe
ridicate de pensionari la intrarea
cimitirului alãturi de terenul de fotbal
mai iubesc bãutura mahorca strigãtele
de deznãdejde ale recru]ilor.
Hei încã sunt în putere documentele mele
Sunt în regulã încã mã simt
fericit sã iubesc pãrul de ploaie
al femeii mele sã observ cum în cutele
cãmã[ii se adunã buimacã ]ãrâna.
Eu am primit un talant de aur pentru
merite în demolarea moralei strict
burgheze acea lingoare de-a [ti sã te
bucuri de fotolii mo[tenite.
Sufletul meu plute[te pe codrii Bacãului
cãutând o nouã întrupare
în piept pãstrez manuscrise în care nimeni
încã nu s-a uitat fiindcã nu-i chibrit
la lumânare, o, a[teptarea noastrã n-a dat rod
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– Noi to]i ]i-am pregãtit un pantheon
în roz azur ca gu[a de privighetoare.
– Prelungi]i tinere]ea, ne îndeamnã Ovidiu,
Folosi]i-i picioarele iu]i, sângele pãtima[, mintea scurtã.
([i, totu[i, scepticul gãsi un rãspuns:)
Înflãcãratul sã ia seama:
„Orice vei face, te vei cãi”.
Doar tu bãnuiai, poezie nescrisã, rãspunsul!
Nu mai am la mine niciun cuvânt
Sunt cu adevãrat singur
La capãtul frânghiei
Capodopera e hârtia albã.
Nu mai pãzesc nimic, n-am grija zilei care vine,
cât despre ce-am scris îmi va ajunge
pe toatã durata mor]ii?
– Mai adie câte-un vânticel bizantin la noi în provincie.
]ara fãgãduin]ei mai dã din când în când
un ]ipãt sã te cheme.
O garoafã ro[ie
Î[i bagã nasul de fost bãcan evreu
Prin crãpãtura u[ii [i mã întreabã sincer
Sincer
Ce mai scrie]i ce mai face]i încã nu v-a]i mutat de la Bacãu?
Înainteazã u[or, nu-mi tulbura locul
Reveni]i, reveni]i,
frumuse]ea e aceea[i, nu-ngãduie nimiciri.
Este momentul sã ne bucurãm în aceastã zi de
existen]a poetului în cetate [i de Marele Premiu pe care Centrul
de Culturã „George Apostu” Bacãu i-l decerneazã.
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Îmi va fi greu sã evit tonul u[or patetic.
Evenimentul, pentru mine, se aratã a fi
încãrcat de emo]ie. Eu sunt protagonistul.
Plãtesc cu pulsul. Sã fii un ales al faimosului
Centru Interna]ional de Culturã „George
Apostu”, cu un palmares de premian]i care
face oricând cinste culturii române, e un
eveniment memorabil al biografiei mele.
A primi o distinc]ie face bine oricui;
mã simt euforic [i chiar exaltat cu mãsurã.
To]i fugim de anonimat. Suntem, doar, [apte
miliarde. O imensã groapã comunã în care
fiecare dintre noi dore[te sã se identifice.
A[adar: mã simt onorat în ora[ul meu.
La Bacãu, din fericire, proverbul mereu
confirmat în timp cã „Nimeni nu-i profet în
satul sãu”, nu func]ioneazã. Bacãul s-a
arãtat generos cu personalitã]ile consacrate
în chiar rãstimpul vie]ii acestora. E decisiv
sã fii bãgat în seamã cât e[ti viu. Bacovia
nu s-a bucurat de aceastã normalitate.
Onorurile postume încãlzesc doar
mormintele. La Bacãu, repet, valorizarea
publicã a meritelor n-a omis numele
meritorii, iar Centrul „George Apostu”
condus de Geo Popa, acest personaj nu
întotdeauna confortabil, drogat cu culturã,
a jucat un important rol de mediator.
Politicul nu [i-a bãgat coada solzoasã
în lumea noastrã. Asta spre lauda liderilor
care administreazã, a[ vrea sã cred
inteligent, poten]ialul [i mo[tenirea spiritualã
a locului. Sã-[i fi dat seama, oare, cã dupã
dispari]ia noastrã fizicã nu rãmâne în urmã
decât cultura? Restul, vorba prietenului
Shakespeare, e doar tãcere.
{tiu un vers memorabil, potrivit a fi
afi[at în toate Parlamentele lumii:
„}ãrile fãrã poezie sunt sortite frigului”.
Doar cultura [i educa]ia pot îmblânzi
fiara din om.
Trãim vremuri paradoxale. Vremuri
grãbite, nebune, paroxistice. Ne aflãm între
douã lumi. A expirat un regim politic, un
altul îi ia locul. Nu în lini[te. În convulsii.
Cu victime. Soclul se pãstreazã, doar idolii
se înlocuiesc. Se spalã creierele cu
detergen]i subtili, pentru a uita mai repede;
se inoculeazã noile valori, fire[te ambalate
în cea mai dulce poleialã pentru cã, nu-i
a[a, trebuie sã ob]inem omul de care este

Ovidiu Genaru (stânga), Gheorghe Geo Popa
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2016

Distinse Doamne, distin[i Domni,
Distin[i invita]i,
Dragã prietene Geo Popa,

nevoie. Politicul î[i creeazã omul necesar.
Am mai trãit acest episod e[uat. Sunt
lansate spre consumul gloatei sloganuri:
munce[te,
împrumutã,
achitã,
destrãbãleazã-te, elibereazã-]i din cu[cã
instinctele. Un nou limbaj de lemn, hilar,
prefabricat ocupã discursul public.
Devertebrarea artelor urmeazã pas cu pas
alinarea generalã. Fii cu bãgare de seamã
[i respectã obtuzitatea corectitudinii politice.
Noile ideologii demitizeazã orice:
cre[tinism, familie, geniu, elite culturale,
na]iune, patriotism. Istoria se rescrie conform cu interesele prezentului. Cultura, cea
care îl ]ine pe om cu mintea limpede e
împinsã în derizoriu, spre divertismentul
facil. Modele, dori]i modele? Rockeri,
fotbali[ti, dame de consuma]ie. Conteazã
ce ai, nu ceea ce e[ti. Fatalism, zodii,
prejudecã]i, un nou obscurantism, fantome
[i strigoi, semne cere[ti, oracole, energii
negative, metempsihoze, leacuri,
clarvãzãtori, astrologi, pericole cosmice ]i
se bagã în casã prin cablul TV. Plãtim
pentru a fi manipula]i de o globalã industrie
a minciunii.
Ideologiile î[i rinocerizeazã captivii.
Este o mare sete de pro[ti.
Suntem modela]i sã ac]ionãm hormonal [i nu ra]ional.
Se recomandã o foame insa]iabilã de
inculturã.
Se pare cã cineva-undeva
programeazã scenariul evolu]iei, sau,
poate, al involu]iei umanitã]ii. Nu la
Dumnezeu mã gândesc. Îmi vin în minte
alte entitã]i cãrora nu le cunoa[tem numele.
Adevãra]ii manipulatori se ascund în
buncãre. În ce laboratoare barbare se pune

la cale un viitor întunecat în care oamenii
de culturã sunt devaloriza]i, exclu[i ca
modele, diaboliza]i, defini]i ca paranoici,
nebuni, alcoolici, sifilitici, nevropa]i?
Finalitatea dispre]ului fa]ã de culturã va
na[te, în cele din urmã, ca [i somnul ra]iunii
- mon[tri.
Prin ce transformãri morbide a ajuns
un compatriot de-al nostru sã-l catalogheze
pe Eminescu drept „cadavrul din debara”?
Suntem bolnavi fiindcã am fost îmbolnãvi]i,
contamina]i sau, poate, plãti]i. Deja deficitul
de culturã din societate a atins cote
endemice. Dacã adãugãm [i caren]ele
educa]ionale ob]inem melanjul unui
explozibil care, atingând masa criticã ne
proiecteazã în subsolurile ignoran]ei
generalizate. Ca sã spun globale. Stare
extrem de profitabilã pentru cei care ne
pândesc.
Acest lãca[ este încol]it din toate
pãr]ile.
Cred cã îngrijorãrile mele sunt [i ale
dumneavoastrã.
Vã mul]umesc încã odatã [i sper cã
acest spa]iu consacrat culturii va dãinui în
mãsura în care îl vom apãra.
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Dacã nu uitãm cã filosofia s-a afirmat
drept cea mai înaltã expresie a culturii
sau, cum s-a mai spus, cã filosofia este
con[tiin]a de sine a unei culturi, atunci
devine lesne de în]eles gestul Centrului
Interna]ional de Culturã ”George Apostu”,
de a conferi unui filosof Premiul de
Excelen]ã pe anul 2016. Este vorba
despre academicianul Alexandru Boboc
– rodnicã prezen]ã anualã la Conferin]a
Na]ionalã de Esteticã, organizatã de
aceastã prestigioasã institu]ie. A rosti [i
mai ales a scrie, dupã tradi]ie, un Laudatio
despre laureatul Premiului amintit nu este
o tentativã lipsitã de riscuri. Oricând pot
fi necuprinse fapte, calitã]i socotite chiar
de cel elogiat, ca fiind relevante pentru
reprezentarea sa spiritualã. De aceea, voi
decupa numai pe cele ce ni se par a fi
mai relevante, din ansamblul liniilor ce dau
contur chipului în care [i-a modelat
prezen]a în lume.
O componentã definitorie a imaginii
celui evocat aici o constituie, în opinia
noastrã, faptul cã domnul Alexandru
Boboc este un om al [colii. Distinc]ie de
aleasã nobilitate dobânditã de-a lungul a
peste o jumãtate de veac, de când
sluje[te cu râvnã Facultatea de Filosofie
a Universitã]ii din Bucure[ti. Din 1957
pânã în 1972 a urcat toate treptele
ierarhiei universitare, de la preparator la
profesor (1972) [i conducãtor de doctorat
– pozi]ie pe care o de]ine [i în prezent.
Cu energie parcã inepuizabilã, Profesorul
Alexandru Boboc [i-a onorat misiunea de
dascãl cu talent [i dãruire pilduitoare,
arãtându-se ca un semãnãtor de idei [i
sentimente de înaltã spiritualitate.
Genera]ii întregi de studen]i [i numero[i
doctoranzi (48) au avut privilegiul de a se
fi format ca speciali[ti [i oameni sub
îndrumarea sa generoasã, de înaltã
exigen]ã [tiin]ificã [i temeinicie a muncii
intelectuale, pãstrându-i o vie [i
netulburatã recuno[tin]ã. Este o
inestimabilã operã practicã înfãptuitã cu
autenticã voca]ie de academicianul
Alexandru Boboc, operã în care se
regãsesc filtrate, între altele, învã]ãturi ale
lui Spiru Haret, care sus]inea cã
”...atingerea perfec]iunii se face prin
educa]ie; inteligen]a este for]a prin
excelen]ã perfectibilã, mai ales prin
putin]a ei de a se exercita; voin]a este
elementul principal al personalitã]ii (...);
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existen]a unui popor nu-i asiguratã decât
atât timp cât toate elementele lui sunt
strâns unite [i unirea nu poate fi dacã
întregul popor nu cre[te [i nu se între]ine
în sim]irea [i iubirea de ]arã [i neam”
(Mecanica socialã, Buc., 1911). În
completarea acestor idei, marele ctitor de
[coalã afirma cã ”Pentru popoarele mici,
cãrora nu le este permis a neglija nimic
din ce le poate asigura existen]a
neatârnatã ar fi o dovadã de orbire

Alexandru Boboc
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neauzitã dacã nu ar în]elege datoria ce o
au din a face din [coalã pavãza
na]ionalitã]ii lor”( {coala na]ionalistã,
Buc., 1907). Peste toate, însã, Alexandru
Boboc a fost cãlãuzit de credin]a cã
finalitatea educa]iei consistã în
deplinãtatea [i armonia omului.
Misiunea de om al [colii,
academicianul Alexandru Boboc [i-o
sus]ine cu precãdere pe cultivarea
pasionatã a filosofiei, în]eleasã ca ridicare
a privirii cãtre Idei . Dupã cum s-a
remarcat, pãstrându-[i caracterul [tiin]ific
[i ra]ional, filosofia este, în esen]ã, ceea
ce a fost mereu: ”[tiin]ã a adevãrului [i a
sensului lumii”. Este o defini]ie aproape
aforisticã, pe temeiul cãreia Alexandru
Boboc [i-a dezvoltat filosofarea proprie,
concomitent cu structurarea unui amplu
program de cercetare a operei marilor
gânditori moderni [i contemporani cum
sunt: Descartes, Leibniz, Kant, Hegel,
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche,
Dilthey, Husserl, Scheler, N. Hartmann
etc., ceea ce i-a adus notorietatea de
eminent istoric al filosofiei.
Pe lângã aceasta, însã, domeniile
teoretice frecventate consecvent, de-a
lungul întregului sãu parcurs intelectual,
marcând urme de ne[ters în cultura
noastrã, s-au profilat cu claritate odatã
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în filosofia culturii (1999), Cunoa[tere [i
comprehensiune (2001), Filosofie
româneascã (2007), Filosofie [i muzicã.
Prolegomene la o fenomenologie a muzicii
în orizontul filosofiei culturii (2013) etc.
Aceastã ipostazã de creator este dublatã
de aceea de traducãtor al unor texte
fundamentale, din opere ale anumitor
filosofi contemporani de referin]ã. Fãrã a
face o enumerare completã, men]ionãm
[i aici câteva titluri semnificative: E.
Husserl, Scrieri filosofice alese (prima
tãlmãcire în române[te a unor lucrãri
reprezentative ale fondatorului
fenomenologiei moderne); Hegel, Scrieri
de tinere]e; Via]a lui Iisus; N. Hartmann,
Vechea [i noua ontologie [i alte scrieri;
E. Husserl, Criza umanitã]ii europene [i
filosofia; Conferin]e pariziene [i alte
scrieri filosofice; M. Scheler, Concep]ia
filosoficã despre lume; G.W. Leibniz, Noi
eseuri despre intelectul uman; Immanuel
Kant, Istoria generalã a naturii [i teoria
cerului etc. Este indiscutabil faptul cã
aceste traduceri [i celelalte neamintite
anterior reprezintã o remarcabilã
contribu]ie la dezvoltarea culturii
române[ti, stimulându-i astfel energiile
creative [i, totodatã, lãrgindu-i deschiderile
cãtre universalitate.
Ne oprim cu exemplificãrile, întrucât
pot pãrea fastidioase. De asemeni, nu
stãruim asupra valorii operei Domnului
Alexandru Boboc; primirea sa în
Academie este o recunoa[tere în sine.
Credem, însã, cã trebuie sã relevãm un
adevãr sumar înfã]i[at mai sus:
academicianul Alexandru Boboc este un
om al muncii intelectuale, care [i-a
asumat datoria de a-[i confirma statutul
sãu, zi de zi în bibliotecã [i la masa de
lucru. Fie numai [i din cele arãtate pânã
aici, se poate deduce cã esen]a vie]ii sale
este cuprinsã în cãr]ile dãruite culturii
române[ti [i universale; ea poate fi
în]eleasã deplin prin ele.

Alexandru Boboc (dreapta), Marin Aiftinc\
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2016

cu lucrarea de doctorat intitulatã
”Conceptul de cunoa[tere la Kant [i în
neokantianism”(1964), apãrutã editorial
patru ani mai târziu, sub titlul ”Kant [i
neokantianismul”. Cartea este rezultatul
unui lãudabil efort analitic de a prezenta,
într-un timp istoric nu tocmai prielnic,
gândirea lui Kant în corela]ie cu [coli [i
gânditori subsuma]i neokantianismului,
eviden]iind “caracterul erudit – enciclopedic al cuno[tin]elor” acestora. Este
reliefatã aici concluzia potrivit cãreia
”abordarea problemelor de metodologie,
teoria cunoa[terii, teoria istoriei filosofiei,
teoria valorii, filosofia istoriei, filosofia
culturii trebuie sã ia în considerare operele
filosofilor neokantieni”. Înainte de toate,
însã, autorul [i-a impus sie[i o atare
exigen]ã în elaborãrile teoretice realizate
pânã în prezent, ceea ce l-a consacrat
ca specialist nu doar în istoria filosofiei
moderne [i contemporane, dupã cum am
arãtat mai înainte, dar [i în filosofia culturii [i
a valorilor, filosofia operei de artã, semioticã
[i filosofia limbajului, afirmându-[i, totodatã,
propensiunea pentru cercetãrile din sfera
hermeneuticii [i fenomenologiei –
importante orientãri de gândire actuale.
Roadele crea]iei teoretice ale
domnului Alexandru Boboc s-au întrupat
în cele peste 30 de cãr]i de autor, alte 35
de cãr]i scrise în colaborare cu diver[i
colegi, multe sinteze cu caracter exoteric
[i uz didactic, peste 300 de studii [i
articole publicate în reviste de
specialitate, din ]arã [i din strãinãtate.
Re]inem aleatoriu titlurile câtorva cãr]i
tipãrite precum: Eticã [i axiologie în opera
lui Max Scheler (1971), Nicolai Hartmann
[i realismul contemporan (1973), Filosofie
co ntemporanã (1980), Filosofie
contemporanã – Orientãri [i stiluri de
gândire (1995), Limbaj [i ontologie.
Semiotica [i filosofia modernã a limbajului
(1997 ), Hermeneuticã [i ontologie.
Prolegomene la o reconstruc]ie modernã

Alexandru Boboc

Alexandru Boboc
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1. Ideea unei astfel de rememorãri
nu este caracteristicã preocupãrilor mele,
[i nu va lua poate nicicând forma de
„Memorii”: în ciuda îndemnurilor repetate,
venite de la colegi [i prieteni (îndeosebi
de la fo[ti studen]i) de a oferi o imagine
asupra lumilor în care mi-am înscris de-a
lungul vie]ii cãutãrile [i împlinirile,
bucuriile [i necazurile, nu am sim]it vreo
chemare pentru o astfel de îndeletnicire.
Aceasta nu m-a împiedicat, totu[i, de a
întâmpina cu bucurie omagierile prilejuite
de atingerea unor vârste ale vie]ii [i de a
încerca înscrierea într-o povestire despre
ani, oameni [i evenimente, de odinioarã
sau mai recente, mai ales cã, a[a cum
spunea Poetul, «cu gândiri [i cu imagini
/ Înegrit-am multe pagini», încremenit
parcã sub vraja poeziei [i a filosofiei.

Culturã „George Apostu”, maestrul Geo
Popa, cu urãri de „bun venit” [i cu anun]ul,
izvorât parcã dintr-un optimism înãscut,
cã ne vom bucura de zilele simpozionului
din acest an, „indiferent de intemperiile
vremii [i în ciuda pesimismului
notabilitã]ilor ora[ului”, ne-am lini[tit. {i
nici nu se putea altfel, pentru noi, cei
obi[nui]i cu adevãrul versurilor bacoviene:
«{i toamna [i iarna / Coboarã amândouã;
/ {i plouã [i ninge, – / {i ninge [i plouã».
{i de aceastã datã, bucuria revederii
sub semnul pre]uirii valorilor artei, ale
culturii în genere capãtã mereu în]elesuri
metafizice, amintind parcã de „Nocturnã”:
«Clar de noapte parfumat, / O grãdinã cu
orizontul depãrtat... / {i în somn, pe banca
veche, cugetãri se contrazic, / Greierul
zim]eazã noaptea, cu nimic».

2. Ajung astfel la începutul a ceea ce
urmeazã, o poveste ca multe altele, cãreia
vreau sã-i dau un în]eles. Era o dupã
amiazã mohorâtã de toamnã, o atmosferã
cu adevãrat bacovianã, când am sosit la
Bacãu, îngrijora]i cumva de [tirea (ca orice
[tire venitã prin radio) cã „Bacãul e sub
apã”. Întâmpina]i de directorul Centrului de

3. Dar vine timpul trecerii de la lumea
mirificã a poeziei la „controversele despre
frumos”, atât de ingenios sus]inute de cei
ce-aduc, din taina îndeletnicirii lor, gânduri
despre porticul intrãrii în lumea literaturii,
a artelor [i a cugetãrii umane.
{i, cu un adevãrat prolog al
maestrului Geo Popa, începe programul
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Simpozionului na]ional de esteticã
(Bacãu, 12-14 octombrie 2016), edi]ia a
XXI-a, având în deschidere ([i apoi în
închidere), concerte, amintindu-mi de
noua Art Poétique (1882) a lui Paul
Verlaine: „De la musique avant toute
chose”.
Se contureazã astfel cadrul unor
expuneri [i dezbateri bine sus]inute,
înso]ite de expozi]ii, vernisaje, plimbãri
prin parcul Centrului, lansãri de cãr]i,
lansarea noului numãr al revistei de culturã
„Vitraliu” [i mai ales de întâlniri cu oameni
de culturã [i un public mai larg, apoi
studen]i ai Universitã]ii „George Bacovia”
– în totul o lume o artei [i a gândirii
filosofice [i [tiin]ifice în epoca „tehnicii
planetare”, dar (nu avem ce face!) epoca
noastrã!
Probabil de aceea se simte nevoia
de a pune uneori în planul întâi sim]irea
prin artã [i cultul frumosului, fãrã a uita
însã cã tehnica însã[i este în esen]ã
umanã [i cã o dezbatere despre tehnicã
astãzi nu poate sã fie despãr]itã de studiul
omului [i al condi]iei umane în
coordonatele filosofiei moderne a culturii.
Cãci pe «primatul tehnicii» se reazimã tot
mai mult „întreaga energie a for]elor
modelatoare ale culturii noastre ... Chiar
cele mai puternice for]e opuse tehnicii –
chiar [i acele poten]e spirituale care, dupã
con]inut [i sens, se situeazã cel mai
departe de ea –, par sã-[i poatã îndeplini
presta]iile numai prin aceea cã se unesc
cu ea, [i cã i se supun pe neobservate
chiar în aceastã alian]ã” (E. Cassirer,
Form und Technik, 1930).
4. În acest climat cultural, ca participant activ la cvasitotalitatea (21 de ani)
edi]iilor Simpozionului na]ional de
esteticã, am fost onorat cu Diploma de
Excelen]ã [i Premiul Centrului de Culturã
„George Apostu” pentru anul 2016.
Mul]umind conducerii centrului pentru
aprecierea activitã]ii mele [i
considerându-mã [i pe viitor angajat la
desfã[urarea activitã]ilor deja celebrei
institu]ii culturale, îmi îngãdui sã ofer în
continuare descrierea câtorva momente
din via]a [i activitatea mea, sã vã spun,
de fapt, o poveste...
În prezentarea din Program, pentru
care îi mul]umesc celui care a adus o
„Laudatio” (profesorului Marin Aiftincã) se
aflã deja date importante din „istoria” vie]ii
[i activitã]ii mele în învã]ãmânt [i în
cultura ]ãrii. În continuare (dacã în]eleg
bine ce trebuie fãcut), voi oferi câteva
caracterizãri pe etape, într-o, cu ajutorul

5. Dar, sã nu mã îndepãrtez de
subiect, sã las istoria sã-[i urmeze cursul!
Pentru mine, perioada studiilor liceale,
(1944-1951) cu toatã „schimbarea” (la
care ne-am adaptat, de voie, de nevoie!)
de dupã 1948, a fost una dintre cele mai
fericite. În ciuda nedumeririi pe care ar
putea-o stârni acest cuvânt, este epoca
în care, împreunã cu genera]ia mea ([i
nostalgia dupã „genera]iile” de care aflam
prin literaturã) am învã]at carte, cum se
spune, [i mi-am afirmat preferin]ele pentru

6. Cerându-mi iertare pentru
îndrãzneala din aceastã compara]ie, mã
îndrept încet spre anii studen]iei, la
Facultatea de filosofie a Universitã]ii din
Bucure[ti. Mãrturisesc aici cã alegerea,
dupã multe ezitãri (literaturã, muzicã,
chiar inginerie, sub îndemnul unei
atmosfere din liceu, care ne îmbia spre
latura practicã, mai ales întrucât în 1952,
primãvara, func]ionam ca normator la
„Podul Dunãrea”, numit „Podul Prieteniei”
româno-bulgare), sub influen]a operei
eminesciene, din care m-a atras armonia
dintre poezie [i filosofie, Kant îndeosebi.
Pã[eam într-o lume nouã, în
condi]iile unui program obositor, cu 48 de
ore pe sãptãmânã, ceea ce nu trebuie sã
mire, întrucât, pe lângã disciplinele
filosofice, studiam: istorie (toate epocile,
de la istoria veche la cea contemporanã)
bazele [tiin]elor (matematicã, fizicã,
biologie, chimie), mai ]ineam sã fiu
prezent în activitã]i culturale [i sã mã
pregãtesc (cumva autodidact), prin
lecturã [i exerci]iu, în domeniile literaturii
[i artei.
Primii ani de studen]ie continuau,
parcã, stilul de lucru din ultimii ani de liceu:
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valorile crea]iei culturale, delimitându-mã
la poezie [i muzicã, participând la
activitatea multor forma]ii literare [i
muzicale (domeniu în care mi-am
perfectat, în paralel cu studiile liceale, [i
pregãtirea, de care mã pot bucura [i
astãzi, atunci când e vorba, e contextul
de a spune ceva).
Pãstrez amintirea forma]iilor în care
am activat (în anumite perioade într-un
paralelism obositor): corul Liceului, „corul
mic”, alcãtuit de noi, sub conducerea
dirijorului (încã de atunci) Carol Litvin,
colegul nostru; corul UAER (al elevilor)
al organiza]iei de Bucure[ti a tineretului,
devenit apoi Ansamblul UTM al Capitalei
(din care s-a desprins, sub conducerea
ilustrului profesor Marin Constantin,
„Madrigalul”) [i apoi, în studen]ie, Corul
Universitã]ii din Bucure[ti. Pãstrez vie
amintirea acelor ani, în care, pe fondul
preocupãrilor noastre, am avut prilejul de
a cunoa[te teatrul, opera, concertele
simfonice (la „Sala Radio” sau la Ateneul
Român) [i, bineîn]eles, activitatea coralã,
atât de prezentã pe atunci nu numai în
unitã]ile de învã]ãmânt, ci [i în
întreprinderi [i institu]ii.
Sunt anii hotãrâtori pentru ceea ce
am vrut sã fiu mai departe, în studen]ie
[i apoi la catedrã [i în via]a culturalã a
]ãrii, cãci mi-a plãcut sã citesc, sã cânt
[i sã împãrtã[esc (în formã de discurs,
conferin]e) [i altora ceea ce am învã]at
[i am admirat din via]a noastrã culturalã.
A[ evoca, în acest sens, versurile (pline
de în]elesuri tãinuite) poetului nostru
na]ional: «Cu gândiri [i cu imagini / Înnegritam multe pagini: / {-ale cãr]ii, [-ale vie]ii,
/ Chiar din zorii tinere]ii».

Vitraliu

Ce se întâmpla, vedeam, constatam, dar
care era sensul ([i, mai ales, nonsensul)
lucrurilor rãmânea ceva greu de descifrat!
Îmi amintesc însã cã nici plecarea
„alia]ilor” de pânã atunci (parcã vãd [i azi
avioanele Stukas mitraliind câmpurile, pe
care le strãbãteam pe jos, fugind din ora[,
oamenii afla]i la muncã), nici sosirea (cu
comportamente destul de dure, chiar
barbare!) „prietenilor”, cu care a început
la noi „eliberarea” [i epoca „prieteniei
româno-sovietice”, nu anun]au vremuri
prea bune! Pânã la sfâr[itul lui septembrie
(când au început cursurile), lumea a trãit
sub semnul a[teptãrilor, al nesiguran]ei,
în mod dominant însã al grijii zilei de
mâine!
{i ce a urmat, pânã în 1948, când a
avut loc celebra „reformã a
învã]ãmântului”, se aflã par]ial [i în cãr]ile
de istorie, poate cu o remarcã: începuse
sã se scrie altfel istoria noastrã, într-un
proces complex de depersonalizare sub
aspect cultural [i... uman. Se anun]a
(ideologic [i propagandistic) «omul nou»,
român, dar dupã model sovietic! {i, a[a
cum se [tie, ne tot adaptam culturii
„na]ionalã în formã [i socialistã în
con]inut”. Abia dupã 1964 începe o epocã
de recâ[tigare a valorilor culturii na]ionale,
care cunoa[te (dupã clasificãrile
scriitorilor no[tri, mai ales) diferite
genera]ii, în afirmare [i derutã totodatã !

Alexandru Boboc (stânga), Gheorghe Geo Popa
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2016

lui Dumnezeu, lungã via]ã (n. 1930), care
a început în climatul [i atmosfera, de
care îmi amintesc cu nostalgie, a unei
lumi a satului din vremea în care încã se
mai credea cã „ve[nicia s-a nãscut la sat”
(cum spunea poetul Lucian Blaga).
Este satul Higiu din comuna
Dumbrava (numit [i Bãl]a]i) de jos, sat în
care mi-am petrecut copilãria, împreunã
cu pãrin]ii, fra]ii [i bunicul meu, cel care
m-a dus, cum se zice, „de mânã”, la prima
zi de [coalã în septembrie 1937 (faptã
nu u[oarã, cãci [coala se afla departe,
în „Dealu’al mare”) cam la 3 km de cãtunul
nostru risipit de-a lungul unui relief cu vãi
[i dealuri (pe care se cultivau pomi [i vi]ã
de vie), care rãmâne întreg numai în
memorie, cãci schimbarea (de atâtea ori!)
vremurilor l-au tot restrâns ...
Sunt anii copilãriei (1930-1944),
perioadã în care am urmat [i am absolvit
(cum era regula, pe atunci) cele [apte
clase primare, [i apoi, în iunie (sfâr[it)
1944 am plecat la Bucure[ti. Mare [ansã!
Tatãl meu fiind ceferist, m-a înscris la
Liceul „Aurel Vlaicu”, liceu al fiilor de
ceferi[ti, dar cu profesori de mâna întâia
(se zicea atunci, la liceele de elitã:
„Gheorghe Lazãr”, „Sfântul Sava”, „Mihai
Viteazul”).
Dar pânã la începerea cursurilor
(septembrie 1944) s-au petrecut multe în
via]a capitalei noastre: bombardamentele
(începute la 4 aprilie [i pânã la 23 august); 23 august [i schimbarea (nu numai
„la fa]ã”) României, dramele trecerii într-o
nouã lume (de care nu [tiam nimic, dar al
cãrei dramatism l-am sim]it din plin).
Împlinisem 14 ani, [i, mai târziu, am tot
fost întrebat dacã în]elegeam atunci ce
se întâmpla cu noi. Din pãcate, spre
deosebire de mul]i din genera]ia mea,
care spuneau apoi ([i o spun [i astãzi),
cã au în]eles, eu, în afarã de deruta valului
de schimbãri (anun]ate, care mai de care
mai de viitor!) nu am în]eles mare lucru!

7. Cu aceasta trec la perioada anilor
la catedrã ([i, bineîn]eles, în „activitatea
ob[teascã”, cum se spunea atunci) într-un
mediu ce favoriza pregãtirea profesionalã
[i gustul pentru valorile teoretice. Noi, cei
care predam istoria filosofiei eram (par]ial,
desigur) mai feri]i de presiunea ideologicã.
Astfel, dupã 1958, am început sã public: la
început recenzii, apoi articole (în reviste de
filosofie [i reviste de culturã) [i, dupã 1968,
cãr]i (am început cu „Kant [i
neokantianismul”, pe baza studierii unui
vast material de texte, (în limba germanã,
[i nu numai) [i al experien]ei proprii în
elaborarea tezei de licen]ã („Apriorismul
kantian,” premiatã pe atunci la Conferin]a
cercurilor [tiin]ifice studen]e[ti) [i a tezei
de doctorat („E. Cassirer [i teoria
cunoa[terii a neokantianismului”), redactatã
în limba rusã, sus]inutã la Facultatea de
filosofie a Universitã]ii „Lomonosov” din
Moscova, în iulie 1964.
Revenirea în ]arã (dupã perioada
ianuarie 1962-iulie 1964) la catedrã mi-a
prilejuit preluarea unui curs (eram deja lector) de filosofie contemporanã (care purta
un titlu greu de sus]inut: „Critica filosofiei
[i sociologiei contemporane”, titlu pe care,
dupã multe discu]ii, am reu[it sã-l înlocuiesc
cu: „Filosofia contemporanã nemarxistã”).
Prin pregãtirea mea în perioada
asisten]ei la seminariile cursului de filosofie
modernã [i, bineîn]eles, prin lecturi
sus]inute [i continue, am reu[it sã o scot
la capãt pânã în 1990, când am trecut de
la cursul general, la „cursuri speciale” (pe
autori [i teme, între acestea: Descartes,
Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche, Dilthey,
Husserl, Scheler, N. Hartmann, Heidegger,
Carnap).
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Anii 1960-1990, apoi 1990 [i pânã în
prezent (am ]inut cursuri [i dupã
pensionarea mea în anul 2000) au fost cei
mai bine ilustra]i prin publica]ii (cãr]i, articole,
recenzii [.a.) [i participãri la manifestãri
[tiin]ifice na]ionale [i interna]ionale
(îndeosebi la congresele: Kant, Leibniz,
fenomenologie), activitate consemnatã în
volumele omagiale ce mi s-au dedicat (în
2005, 2010, 2015).
Tocmai la aceste evocãri se poate
adãuga în mod firesc [i scurta relatare
despre familie [i cãlãtorii în lume. Cãtre
sfâr[itul studen]iei mi-am întemeiat o familie
(1955) [i am dus o via]ã fericitã, pot spune,
cu bucurii [i necazuri, împreunã cu so]ia [i
cei doi copii ai mei în Bucure[ti, dar cu
vacan]e [i concedii de neuitat, fie în satul
meu natal, fie în comuna so]iei mele:
Cãpâlni]a, jude]ul Harghita, zonã de munte,
cu farmecul pe care-l dau pãdurile [i
izvoarele, excursiile [i participãrile la via]a
satului.
Nu pot trece cu vederea sprijinul
familiei în pregãtirea [i realizarea cãlãtoriilor
mele de studii, la Moscova (la început), apoi
în Germania (Bonn, Köln, Mainz,
Hannover), Italia, Fran]a. Pot spune cã am
cunoscut astfel [i direct, dincolo de ceea
ce [tiam din lecturã, civiliza]ia [i cultura
europeanã, sporind astfel posibilitã]ile de a
raporta, prin studiu comparat, cultura românã
la ceea ce se nume[te „culturã universalã”.
Am cunoscut personalitã]i de vazã ale
filosofiei, atât din Est, cât [i din Vest [i
pãstrez vie în amintire în]elesul cultural al
acestor întâlniri, în care „experien]a gândirii”
s-a împletit cu experien]a de via]ã,
constituind pentru mine o bazã mai largã
de informare [i documentare în vederea
activitã]ii mele ca profesor [i cercetãtor.
8. Despre activitatea ca profesor [i la
Academia Românã ar fi multe de spus.
Nu-mi îngãdui relatãri largi ([i cu
documente), ci doar câteva caracterizãri [i
aprecieri, lãsând pe al]ii (colegi din domeniu)
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acela[i dogmatism al interpretãrilor sub
semnul marxismului „creator”; aceea[i
adaptare la ceea ce venea „de la Rãsãrit”.
Numai cã, prin vârstã [i culturã, noi ne
maturizasem (oarecum) [i începusem sã
în]elegem cã nu tot ce se spune, dupã
autoritatea „clasicilor marxism-leninismului”
[i dupã revistele sovietice, [i trebuie crezut!
Treceam la lecturi filosofice de bazã, la mari
autori de sisteme filosofice (la care
ajungeam, prin accesul par]ial [i prin
bunãvoin]a bibliotecarilor, la lectura unor
volume atât de stra[nic pãzite la „Fondul
S”).
Dupã moartea lui Stalin, cãruia îi
cântasem, toatã tinere]ea: «Lui Stalin slavã,
slavã, cântãm!», se sim]ea o schimbare,
cumva, a[a cum spunea Marx despre
perioada de dupã Hegel în Germania:
«începuse procesul de putrefac]ie al
spiritului absolut», ceea ce nu însemna însã
o pãrãsire a dogmatismului singurei filosofii
„adevãrate”. Procesul de emancipare a fost
greu [i paza puritã]ii „doctrinei” era asiguratã
[i de consilierii sovietici, prezen]i în
catedrele noastre pânã prin 1958-1959,
când mã aflam, din 1957, ca preparator la
Catedra de istoria filosofiei.

sã spunã ce le place [i ce nu le place! Cum
zice Poetul: «De vorbi]i mã fac cã n-aud,
/ Nu zic ba [i nu vã laud».
Dar nu trebuie, nu se cade, poate,
acum sã nu mã opresc asupra unor
„evenimente”, mai ales dintre cele care
m-au marcat, chiar m-au mâhnit, m-au
întristat, din perioada de dupã 1990, când
am pã[it în cea de a treia „orânduire socialã”
(dupã perioada copilãriei [i a tinere]ii, în
„orânduirea burghezã”, [i apoi în „orânduirea
socialistã”), pe care nu [tiu cum sã o
numesc (postcapitalistã?!)
Dar [tiu cã, pe lângã bucurii, mi-a
pricinuit [i, nu pu]ine, prilejuri de revoltã [i
dezamãgire, totodatã, [i nu oricum, ci
printr-o rãsturnare stranie a punctelor
cardinale, astfel ca lumina Soarelui sã vinã
de la Apus! «Abendland», «]ara înserãrii»
s-a metamorfozat, vrea (neapãrat) sã fie
„]ara dimine]ii”! Parcã trebuie sã-i dai
dreptate lui Fr. Nietzsche (cel din: «Ecce
homo. Wie man wird, was man ist» - Cum
devii ceea ce e[ti): «Ich selber bin noch
nicht an der Zeit. Einige werden postum
geboren» (Eu însumi nu sunt la timpul
potrivit. Unii se vor na[te postum).
Dar „s-au nãscut”, între timp, unii care
au uitat ce au fost, în „orânduirea socialã”
din care provin, [i vin, vin mereu sã dea
lec]ii! O specializare nouã, în care
specialistul uitã cã trebuie specializat el
însu[i mai întâi! {i aceasta îndeosebi
întrucât ceva survine (nu vine!) parcã sub
aforismul lui Wittgenstein: «Denkt nicht,
sondern schau» (Nu gândi, ci doar prive[te),
blamând numitul «limbaj de lemn» într-unul
nu mai pu]in „de lemn!”
9. S-a produs (la noi, poate [i în „lumea
europeanã”) între timp ceva ce încã nu
poate fi surprins într-un limbaj adecvat,
oricum o adâncire a înstrãinãrii omului prin
limita posibilitã]ilor de realizare sau, în
mãsura în care acestea existã, prin
dominarea laturii de dezordine în procesul
desfacerii [i refacerii ordinii lumii. De aici

10. Acest interludiu din comoara de
cuno[tin]e pe care le-am dobândit în
exercitarea profesiunii mele, nu vrea sã
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{i, ceva ce, parcã ni se potrive[te
astãzi: „fiecare comunitate de interese î[i
cunoa[te numai ]elurile proprii, trãie[te
numai pentru ele... Nimeni nu vrea sã
trãiascã privind valoric marile conexiuni ale
întregului... Este de mirare cã, într-o
perioadã în care abundã adep]i [i
conducãtori de partide se simte lipsa de
cetã]eni [i oameni de stat” (p. 340).
În plan individual, continuã autorul, „se
aleargã dupã impresii, trãiri [i senza]ii. Ne
uitãm totdeauna dupã ceea ce este «nou»,
ne stãpâne[te de fiecare datã ceea ce
apare ca ultim, iar precedentul este uitat
înainte de a fi examinat corect [i de a fi
fost în]eles. Trãim din senza]ie în senza]ie.
Puterea de penetrabilitate se aplatizeazã,
sentimentul valorii se toce[te în goana dupã
senza]ional” (p. 341).
Comentariile sunt de prisos! Departe
de a fi singurele dificultã]i ale trãirii omului
în lumea de azi, fenomenul descris
îndreptã]e[te o nevoie realã de înscriere a
comportamentului uman în câmpul valorilor
[i restructurarea acestora într-o tablã de
valori aptã sã ofere temeiul unor noi
preferin]e [i idealuri, ale situãrii într- via]ã
istoricã autenticã. Poate cã «cea mai bunã
dintre lumile posibile» (de care vorbea
Leibniz) ar fi aceea în care oamenii «sã
vadã» moral [i sã comunice sub semnul
valorilor adevãrului, binelui [i frumosului.
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Alexandru Boboc (dreapta), Ovidiu Genaru
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2016

„convingerea” (stranie, cumva!) în care se
împotmole[te omul timpului nostru, cã a
fost tras pe sfoarã, cã i s-a furat,
«confiscat» ceva, [i atunci îi culpabilizeazã
în bloc pe ceilal]i.
Dezordine a[adar nu numai a lumii „în
schimbare” (care „ne-a gãsit nepregãti]i”,
cum se spune frecvent astãzi), ci [i a
min]ilor, pierderea sim]ului mãsurii [i goana
dupã cãpãtuialã!
Dar fenomenul, îngrijorãtor [i tragic
totodatã, ia forma resentimentului, mai
exact a omului resentimentului, izvorul
multor „prejudecã]i morale” (Nietzsche,
Genealogia moralei, I, 8), al cãrui „punct de
plecare” îl constituie „impulsul spre
rãzbunare”, care, spunea M. Scheler (Das
Resentiment im Aufbau der Moral, ed. 1978,
Frankfurt a.M.) este „un impuls reactiv” ce
se manifestã ca „lezare a unei persoane”
(p. 5), o trãire construitã „pe trãirea unei
neputin]e, fiind totodeauna un indiciu de
«slãbiciune», structuralã fiindu-i «în[elãtoria
valoricã» (p. 5, 16).
{i à propos de valori. Etica modernã
semnala cândva (tot într-o perioadã de
crizã: deceniile 3-4 ale secolului trecut)
fenomenul pe care N. Hartmann (Ethik,
1926, 1935) îl numea «trecerea e lângã
ceva», - „un capitol caracteristic în via]a
omului”, legat, „pe lângã egoismul firesc,
pe lângã teamã [i falsã mândrie”, de
„incapacitatea de „a vedea moral”, ceea ce
face ca, adesea sã ne scape „bogã]ia celor
mai înalte valori ale vie]ii” (p. 338, 339).
Iatã câteva texte edificatoare în acest
sens: „Nenumãra]i oameni se întâlnesc cu
al]i oameni. Pu]ini sunt însã cei care «vãd»
cu adevãrat, în sens valoric... Se întâlnesc
lumi diferite, se ating doar superficial, în
profunzime rãmânând neatinse, solitare,
îndepãrtându-se una de alta ... Dar nu este
chiar culmea absurdului, faptul cã fiecare
[tie care-i dorin]a celuilalt [i totu[i trece mai
departe, fãrã sã observe cã un om rãmâne
singur cu durerea ascunsã a singurãtã]ii
sale” (p. 338, 339).

constituie o judecare asprã a
contemporanilor, ci numai expresia unei
îngrijorãri pentru soarta genera]iilor ce vin,
care meritã, cred, sã trãiascã într-o lume
mai bunã, o lume a ordinii [i a normalitã]ii,
a muncii [i afirmãrii personalitã]ii, a
dobândirii sim]ului istoric.
«Vrei viitorul a-l cunoa[te, te întoarce
în trecut» sunã versul eminescian (Memento mori, Poezii, ed. Perpesicius, 1963,
327). A[ spune astfel cã acesta a [i fost
sensul „întoarcerii” în trecut, al rememorãrii,
cumva în goana gândului spre lumile prin
care am trecut, dar nu oricum, ci muncind,
învã]ând, gândind [i în comunicare
nemijlocitã, mereu cu [i printre oameni,
exprimându-mi în scris sentimentele, trãirile
de-o clipã [i cele de duratã, cumva
potrivindu-mã ([i eu ca [i al]ii, din genera]ia
mea [i din totdeauna) expresiei: «Cum devii
ceea ce e[ti» (Fr. Nietzsche, «Ecce homo.
Wie man wird, was man ist»).
Dar «devenirea» noastrã, a celor ce
au trãit în trei lumi diferite structurate, ca
ideal, mentalitate, ideologie, preferin]e, dar
[i interese [i „porniri afective” (P.P.
Negulescu, Filosofia Rena[terii.
Introducere) a fost un proces complicat,
trudnic, fãrã sens pe alocuri, înãl]ãtor [i cu
perspectivã de multe ori, într-un orizont al
a[teptãrilor de cele mai multe ori.
Ce va urma de-acum înainte, o sã
aflãm împreunã! Sã sperãm cã o lume mai
bunã, chiar dacã nu „cea mai bunã dintre
lumile posibile”. Acestea din urmã rãmân
statornic literaturii, artelor, [tiin]elor,
filosofiei, în care, prin ctitoriile sub semnul
valorii în opere constituie avu]ia nepieritoare
a civiliza]iei [i culturii umane, în care am
crescut, devenind fiecare ceea ce suntem
prin ceea ce am realizat [i oferim publicului
ca încercãri, cãutãri, cãi de acces la
comoara de în]elepciune a culturii, [i nu
neapãrat ca „opere”. Cãci [i noi, la
posibilitã]ile condi]iilor hãrãzite genera]iei
noastre, îndrãznim sã spunem, împreunã
cu Poetul: «Cu gândiri [i cu imagini /
Înegrit-am multe pagini; / {-ale cãr]ii, [-ale
vie]ii, / Chiar din zorii tinere]ii».
Sapere aude! (Hora]iu, Epistulae 4, II,
2, 40: «Îndrãzne[te sã cuno[ti !») rãmâne
chemarea cãreia e potrivit sã-i
corespundem în tot ceea ce gândim [i
facem!

Dan Petru[c\
Dan Petru[c\
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Ziua Culturii Na]ionale
la Centrul de Cultur\
“George Apostu”

De mul]i ani, Ziua Culturii Na]ionale
se sãrbãtore[te la Centrul de Culturã [i
Arte „George Apostu” Bacãu. Adesea am
fost implicat [i eu, cum, iatã, s-a
întâmplat [i pe 15 ianuarie 2017. Unii
dintre cei care, de-a lungul timpului, au
vorbit despre importan]a acestei zile, s-au
întrebat pe bunã dreptate în ce mãsurã
este folositoare (sau nu) suprapunerea
Zilei Culturii Na]ionale cu ziua de na[tere
a lui Mihai Eminescu. Pãrerile au fost
împãr]ite ([i a[a probabil cã vor rãmâne),
chiar dacã, dincolo de polemici, e o
realitate globalã încercarea, uneori
reu[itã, de relativizare a marilor valori,
inclusiv a celor na]ionale. Desigur, o
adunare de oameni iubitori de culturã, de
ziua lui Eminescu, nu este [i nici nu
trebuie sã fie bagatelizatã. De[i poetul,
în „Scrisoarea I”, avea o idee urzicãtoare
pentru cei care, în posteritatea lui, vor
organiza astfel de întâlniri: „Iar deasupra
tuturora va vorbi vrun mititel, / Nu
slãvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el”...
Ideea cã lucrurile n-ar trebui amestecate
este corectã [i ea, însã data pentru
sãrbãtorirea Zilei Culturii Na]ionale au
hotãrât-o al]ii, fãrã o dezbatere prealabilã.
A[a cã de mul]i ani, fiind un fapt împlinit,
cei care vor sã facã ceva în ziua aceasta,
cu sinceritate, încearcã sã scape mãcar
de festivismul gãunos [i adesea rizibil sub
semnul cãruia s-a sãrbãtorit mai tot timpul
ziua poetului na]ional. Atitudinea
festivistã [i exaltarea n-au fãcut mai
cunoscutã [i mai inteligibilã cititorului
obi[nuit opera lui Mihai Eminescu, ba,
cum era de a[teptat, a creat mai degrabã
deservicii poetului [i operei sale.
Dar spa]iul elegant [i generos de la
Centrul de Culturã „George Apostu” Bacãu
a conferit întotdeauna întâmplãrilor
culturale o aurã de sãrbãtoare. La toate
acestea trebuie adãugatã implicarea lui
Gheorghe Geo Popa, directorul centrului,
organizator, de-a lungul timpului, de mari
evenimente culturale de anvergurã
na]ionalã [i interna]ionalã.
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Astfel, pe 15 ianuarie 2017, la centrul
de culturã amintit, a fost deschisã
publicului expozi]ia-concurs „Afi[e pentru
Pace” (tema „A celebration of Peace”),
care cuprindea lucrãri realizate de elevi
cu vârste cuprinse între 11-13 ani,
organizatã în ultimele trei decenii de
Asocia]ia Interna]ionalã a Cluburilor Lions.
În ziua aceea, dupã vizitarea expozi]iei,
Lions Club Bacãu „Sf. Gheorghe” (ini]iator
al proiectului) [i Lions Club Bacãu „Sanity”
au acordat premii unor elevi de gimnaziu
din Bacãu [i din alte jude]e. În continuare,
programul artistic a fost sus]inut de
reprezentan]i ai Colegiului Na]ional de Artã
„George Apostu” Bacãu, prin soprana
Claudia Vasilache [i pianista Antonela
Leahu. Un moment de canto tradi]ional a
fost realizat de Claudiu Benchea, elev în
clasa a X-a, [i profesorul sãu, Florin Blaj.
Ziua aceasta a fost, de asemenea,
un prilej de a sãrbãtori o carte [i pe
autorul ei. Este vorba despre universitarul
{tefan Munteanu [i de cartea sa „Filosofia
indianã [i crea]ia eminescianã”.
Lucrarea aceasta, apãrutã cu aproape
douã decenii în urmã, a avut un destin
fericit, fiindcã, în 2016, a fost tradusã în
limba spaniolã [i publicatã în Spania, la
Editura „Niram Art”, cu titlul „La filosofia
India y la creatión literaria de Mihai
Eminescu”. Traducerea [i publicarea cãr]ii
lui {tefan Munteanu în Spania au fost
resim]ite de spa]iul cultural românesc, cât
[i de cel bãcãuan, ca un eveniment important, iar prietenii sãi din Bacãu s-au
bucurat sã-i aducã, în acest fel,
mul]umirile [i respectul lor. Despre cartea
lui {tefan Munteanu au spus atunci
câteva cuvinte poetul [i eseistul Dan
Petru[cã [i criticul literar Adrian Jicu. În
treacãt fie spus, universitarul Adrian Jicu
este [i el autorul unei cãr]i importante,
apãrutã în 2013, intitulatã „Coordonate ale
identitã]ii na]ionale în publicistica lui Mihai

Eminescu” (Editura Muzeului Na]ional al
Literaturii Române).
Darul lui {tefan Munteanu
Întotdeauna am sim]it cã o carte (o
operã, în sfâr[it) este mai întotdeauna un
dar al unui creator pentru ceilal]i. {i asta
dincolo de orgoliul posibil al acestuia [i
mult mai aproape de locuirea unor nelini[ti
sincere, ca punct de plecare a nevoii de
a face un lucru bun. În deceniul al zecelea
al secolului trecut, {tefan Munteanu [i-a
împlinit admira]ia fa]ã de Mihai Eminescu
printr-o lucrare de doctorat, intitulatã
„Filosofia indianã [i crea]ia eminescianã”,
devenitã carte nu mult dupã aceea. Cã
lucrarea aducea în sfera eminescologiei
ceva nou o dovede[te premiul „Ion
Petrovici” al Academiei Române oferit
atunci autorului. Universitarul {tefan
Munteanu a mai scris cãr]i de atunci
încoace, a participat la congrese [i
simpozioane interna]ionale de filosofie,
însã a rãmas mereu credincios operei
eminesciene. Centrul de Culturã „George
Apostu” Bacãu a ]inut sã-l omagieze pe
universitarul bãcãuan pe 15 ianuarie 2017,
de Ziua Culturii Na]ionale, între]inând
bucuria pentru destinul interna]ional al
cãr]ii sale. Lucrarea con]ine trei pãr]i. Mai
întâi, se ocupã de coordonatele crea]iei
eminesciene [i, mai ales, „Despre cum
se pune problema influen]elor la
Eminescu”. În partea a doua, {tefan
Munteanu dovede[te o cunoa[tere
profundã a culturii, literaturii [i filosofiei
indiene, fiind interesat în ce fel Europa s-a
raportat la aceastã spiritualitate asiaticã.
În sfâr[it, partea a treia a cãr]ii cuprinde
studiul sãu aplicat asupra poeziei [i
prozei eminesciene, care-ar putea avea
ca punct de plecare ceea ce poetul român
asimilase profund din vechea spiritualitate
indicã.
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ontologie a Arheului, insuficient
descoperitã pânã în prezent de
eminescologi”. Puncte de sprijin pentru
demonstra]ia sa, {tefan Munteanu le
gãse[te într-o bibliografie redutabilã,
pornind de la antici [i ajungând în
contemporaneitate, urmând sugestiile
celor care, pânã la el, au intuit sau
subliniat gândul filosofic original al lui
Eminescu: Lucian Blaga, Mircea Eliade,
Constantin Noica, Edgar Papu, Perpessicius,
Amita Bhose, Cezar Papacostea, Mircea
Florian, Sergiu Al-George, Rosa del Conte,
Ioana Em. Petrescu, George Munteanu,
Ion Sân-Giorgiu, Eugen Todoran, Mihai
Cimpoi... În fapt, la Eminescu, influen]ele
externe se manifestã prin predispozi]iile
interne ale creatorului, care se hrãnea din
„mitosofie”, zice {tefan Munteanu, o
rãdãcinã ascunsã din care rãsar împreunã
poezia [i filosofia, sub semnul acelui elan
romantic orientat spre absolut. Influen]ele
livre[ti, multiple, apoi tradi]ia româneascã,
Eminescu le-a topit „în propriul sãu sistem”,
sus]ine [i demonstreazã {tefan Munteanu,
proiectând totul „într-un model arhetipal”,
care reprezintã ontologia sa. Autorul
cãr]ii în discu]ie comenteazã, printre
multe altele, sugestia filosoficã din
povestirea „Archaeus”, unde Eminescu,
prin gura personajului, afirmã: „Archaeus
este singura realitate pe lume, toate
celelalte sunt fleacuri – Archaeus este
tot”. Dacã „fleacurile” sunt aparen]e,
lumea iluzorie, un fel de umbre ale lui
Platon sau cum le vom mai spune,
Archaeul este, în gândirea filosoficã
eminescianã, principiul suprem,
sâmburele ontologiei sale.
Aceste considera]ii, succinte în
raport cu bogã]ia de idei a cãr]ii, nu fac
decât sã-i afirme valoarea [i sã
aminteascã de bucuria semnatarului
acestor rânduri de a se fi întâlnit cu ea.
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ideii de sistem [i atacã marile probleme
ale filosofiei în mod eseistic. Mi se pare
cã e o revoltã în spirit postmodern [i în
spa]iul regal al filosofiei. Pentru autorul
cãr]ii în discu]ie, pozi]ia cãlinescianã în
raport cu filosofia lui Eminescu este
„simplistã”. Sunt multe argumente prin
care {tefan Munteanu demonstreazã cã
medita]ia eminescianã a depã[it gândirea
miticã, gândirea poeticã, iar gândul sãu
a întrezãrit, într-un elan romantic spre
absolut, Arheul. „Mirarea” lui Eminescu
s-a transformat în cugetare, sus]ine {tefan
Munteanu, sfidând pânã la urmã grani]ele
dintre filosofie [i poezie. Mirarea lui
Eminescu, afirmã autorul, a devenit
„ontologie”, mirarea lui „este sursa
nelini[tii metafizice”, întotdeauna, [i este
o mirare „de gradul întâi”, generând o
viziune originalã asupra lumii, sus]inutã
de nevoia de absolut. A venit momentul
în]elegerii unitare a crea]iei eminesciene,
fiindcã ipostazele complementare ale
creatorului presupun „solidaritatea” tuturor
formelor de manifestare a spiritului. La
poe]ii romantici existã „o unitate latentã”
a filosofiei cu poezia. Aceasta din urmã
are nevoie de filosofie, ba, uneori, este
între poezie [i filosofie o „cãsãtorie
fericitã”, sã-i zicem, despre care vorbea
poetul într-un loc, însã cu alte cuvinte,
iar {tefan Munteanu comenteazã
pãtrunzãtoarele observa]ii ale lui
Eminescu, subliniind cã, în concep]ia
creatorului, poezia, crea]ia de imagini
sensibile, reprezintã „haina unei idei”, [i
cã ideea este „sufletul“ poeziei; fãrã acest
„suflet”, imaginile sensibile nu sunt decât
„colori amestecate fãrã în]eles”. Nu e de
ajuns, sus]ine {tefan Munteanu, sã
identificãm ecourile altor filosofii în opera
eminescianã, ci sã ne strãduim sã-i
în]elegem gândirea ontologicã originalã,
pentru cã Eminescu a conturat „o
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Într-un „Cuvânt mãrturisitor”, {tefan
Munteanu spune, printre altele, povestea
rela]iei sale cu Eminescu, înduio[ãtoare,
în fond, pentru un om care purta adesea
o cãrticicã a poetului în buzunar, fiindcã
sim]ea nevoia unei „por]ii” zilnice de
poezie. Ideea ar fi cã {tefan Munteanu
[i-a gãsit „sensul” existen]ei studiindu-l
pe Eminescu [i scriind despre el, cum
îmi mãrturisea cu câ]iva ani în urmã. Însã
e bine de [tiut cã lucrarea în discu]ie are
o coordonatã polemicã [i se înscrie în
aria mai nouã de cercetare a operei lui
Mihai Eminescu, care face din omul
„deplin” al culturii române un poetcugetãtor în adevãratul în]eles al
cuvântului. Ceea ce vreau sã subliniez
mai departe are legãturã cu gestul unui
personaj din povestirea „Congresul”, din
„Cartea de nisip” a lui Borges, în care, un
personaj, dupã ce a strâns mai toate
cãr]ile mari ale omenirii într-o bibliotecã,
a incendiat-o. Simbolic, atitudinea
personajului are legãturã cu ideea cã,
periodic, trebuie sã dãm foc stereotipiilor
noastre, sã renun]ãm la [abloane de
gândire [i sã aruncãm o privire proaspãtã
asupra lucrurilor „clasate”. Este modul în
care putem mereu „învia” o operã. {tefan
Munteanu se revoltã (academic) împotriva
criticii literare mai vechi, reprezentatã de
G. Cãlinescu [i de unii urma[i ai sãi, care
sus]in cã Eminescu nu face folosofie în
poezia ([i proza) sa, ci filosofeazã /
mediteazã asupra existen]ei omului [i
universului. {i asta pentru cã filosofia se
folose[te de idei logice (de concepte), pe
când poezia lucreazã cu idei poetice.
Atitudinea lui Cãlinescu decurge, sus]ine
{tefan Munteanu, din în]elegerea
filosofiei ca sistem, idee tributarã modului
academic de a vedea lucrurile.
Contemporaneitatea aratã cã filosofii din
ultima vreme s-au cam scuturat de tirania
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Ridicolul realit\]ii
Val M\nescu
Ce se mai poate face cu lumea asta
întoarsã pe dos, miºunând de caricaturi
umane cocoþate în jilþurile puterii, de naivi
care mai cred în valoare, de gogomani
inculþi care dau lecþii ºi rezolvãri marilor
dileme? Castigat ridendo mores, numai
prin râs mai poate fi salvatã omenirea,
doar ironia sarcasticã ne mai poate
scoate la liman.
Expoziþia de caricaturã a lui Victor
Eugen Mihai gãzduitã de Centrul de
Culturã „George Apostu” din Bacãu ºi
excelentul album lansat cu acest prilej,
printr-un insolit ºi încãrcat de surprize
spectacol-eveniment, realizat cu
expresivitate de actorul Matei Bogdan ºi punctat fulminant ºi apoteotic într-un
final semnat inconfundabil de Geo Popa
- mi-au întãrit convingerea cã e nevoie
de înzestrãri speciale ca sã reuºeºti sã
faci ceva unic, sã extragi extraordinarul
din banal, sã impresionezi prin simplitate
inteligentã.
De pe simezele Muzeului de Artã
Contemporanã de la Centrul de Culturã
„George Apostu” din Bacãu, grafismele
lui VEM tac cu umor, ridiculizând
metehnele umane, nu neapãrat cu hohote
stridente de râs, ci îndemnându-ne la
meditaþie: oare nu cumva ºi despre mine-i
vorba în povestea asta? Printre liniile
trasate cu fermitate, se distinge o undã
de tristeþe generatã de melancolia dupã
o lume imposibil de perfectã.
Cinicul VEM nãscoceºte figuri
deformate de egoism, zgârcenie,
inculturã, corupþie, nesimþire, hoþie sau
incompetenþã. El comenteazã grafic
viciile societãþii într-o manierã care-i
defineºte ºi felul propriu de a fi, sclipind
ghiduº ºi hâtru din penumbra modestiei
sale. Ne face cu ochiul de dupã colþ ºi-i
îndeamnã pe cei care nu au mintea în
colþuri sã-i fie complice în þintuirea la zidul
infamiei a metehnelor umane.
A fost un vernisaj altfel, un eveniment
cu nostime profunzimi, pe care
protagoniºtii l-au abordat cu o amuzantã
seriozitate.
Cã nimic nu e mai hilar decât
realitatea, a dovedit-o ºi numerosul public
prezent care ºi-a afirmat fãrã ezitare
simþul umorului, pozând cu veselie
îndãrãtul unor rame goale, în rol de
caricaturi vivante.
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Prima „consemnare” despre Bacovia
e, în limbaj gazetãresc, o „ciupiturã”: se
gãseºte într-o notã din Convorbiri critice,
referitoare la numãrul 1, din 7 ianuarie
1907, al Românului literar, revista lui
Caion.1 Cel ce a fãcut-o a fost Mihail
Dragomirescu, directorul publicaþiei, care
– cert – n-avea „organ” pentru Bacovia.
Întîlnirea sa cu poezia acestuia e, de la
început, ratatã, deºi ulterior, pentru a se
menþine în „atmosfera actualitãþii”, a
pãstrat faþã de ea o „oarecare curiozitate”.
Motivele mai adînci ale respingerii
trebuie cãutate în criteriile criticului ºi în
exemplele cu care le ilustreazã. În
„bilanþuri”, dar ºi în alte articole, el îi
evidenþia pe „scriitorii tineri” la a cãror
formare contribuise ºi se îndoia de cei
pentru care se fãcea reclamã – zicea –
în revistele „influenþate de spiritul de coterie”. Era convins de „rangul” dovedit de
favoriþii sãi, „datoritã muncii intensive ºi
luminate la care s-au supus”, ºi, de
asemenea, credea cã „clasificarea” lor,
„cel puþin în unele privinþe”, va rãmâne
„definitivã”, aºa cum fusese stabilitã „în
cercul Convorbirilor critice ”. În urma
„schimbãrii de perspectivã”, pentru care
a militat, ordinea valoricã, la poeþi, era:
Cerna, „cel mai original în privinþa vigoarei
ºi adâncimii concepþiunii”, Corneliu
Moldovanu, „cel mai clasic, ca
perfecþiune de formã, seninãtate de
concepþie ºi echilibru sufletesc”. Dupã ei,
ca reprezentanþi ai „produselor ºcoalei
franceze”, veneau Cincinat Pavelescu,
Ion Minulescu, Al. Stamatiad, preþuiþi –
primul – pentru „inspiraþiile delicate ºi
elegante”, al doilea – pentru „poeziile pline
de culoare ºi mister”, iar al treilea pentru
„impetuoasele ºi abruptele elegii”.2 În
„listã” mai figurau doi autori – cazuri de
convertire, care au publicat cele mai bune
lucrãri ale lor în Convorbiri critice: D.
Nanu,1) „cel mai mare poet eminescian”
ºi A. Mîndru, „un poet putem zice [în ciuda
«exerciþiilor de ironie în vânt ale Vieþii
Romîneºti»] în toatã puterea cuvântului”.3
Colaborator la revista „patologicului
Caion”, Bacovia n-avea nici o ºansã sã
intre în „hierarhiile” criticului.
Totuºi la începutul deceniului al
treilea, când tabla valorilor se ajusteazã
prin introducerea unor „nume noi”, Mihail
Dragomirescu acceptã analizarea
volumului Plumb în cadrul Institutului de
Literaturã. Programul ºedinþei în care se
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Exclus de “sistem”

întâmplã aceasta cuprinde o „comunicare
dezvoltatã (uneori aveau loc ºi
„comunicãri mãrunte”), susþinutã de
Nicolae Iordache (Vladimir Streinu),
„discuþiunea” (îndeajuns de animatã) pe
marginea ei, purtatã de Alexandru
Bãdãuþã, Emilian Constantinescu, ªerban
Cioculescu ºi încheiatã, conform
uzanþelor, cu „concluziunile” profesorului.
Scurt, cuvântul lui vine sã corecteze
impresionismul antevorbitorilor ºi sã
demonstreze inanitatea disputei despre
poezia lui Bacovia. Dupã pãrerea sa, era
necesar un alt mod de a pune chestiunea,
cât ºi de alte sublinieri. Iatã ce spune: „E
drept cã suntem adunaþi aci sã dãm
judecãþi estetice. Toþi trebuie sã avem
înainte aceastã þintã. Toþi au insistat
asupra psihologiei lui Bacovia, fãrã sã
accentueze dacã aceastã poezie e sau
nu poezie. E poezie, ori numai prozã
poeticã? // Bacovia e un talent literar
indiscutabil. – Nu e un poet,4 cãci nu poate
sã plasticizeze cu elemente sufleteºti un
sentiment în evoluþia lui. Sunt simple
dispoziþiuni sentimentale, ba ºi
patologice. E prozã poeticã care
afecteazã forma poeziei. Dacã ar fi
simplã prozã poeticã ar trebui sã
întrebuinþeze alte mijloace. E o
încruciºare între intenþie ºi mijloace. E
un literat, – cunoaºtem sufletul lui, dar
nu recunoaºtem creaþiunea poeticã,
necum un ideal poetic. Aceasta este
judecata esteticã din punctul de vedere

al sistemului nostru literar. Dacã cineva
gãseºte cã ar fi o alta, ºi poate s-o
demonstreze cu alt sistem, e liber s-o facã
[...]”.5 O vor face, ulterior, nu unu, ci mai
mulþi.
Consecvent faþã de „sistemul” sãu,
Mihail Dragomirescu nu-l va cita pe
Bacovia în articolul – o sintezã personalã
– „Literatura românã actualã” (din Ritmul
vremii, 3, nr. 12, decembrie 1927, „articol
– menþioneazã în notã – publicat, mai
întâi, într-o revistã francezã, în 1925”),
în care prezintã „directivele” (direcþiile)
literare apãrute „în ultimii douãzeci de ani”:
direcþia lui N. Iorga, „direcþia revistei Viaþa
Româneascã ”, „direcþia lui Goga”,
„întemeietorul revistei Luceafãrul [...] ºi
al Þãrii noastre”, direcþia revistei Gândirea
ºi – lãsând la o parte „direcþia
misticismului naþional cu nuanþã artisticã
a lui Ovid Densusianu” – direcþia revistei
Sburãtorul ; iar la urmã, direcþia sa,
„ªcoala nouã” sau „ªcoala criticã”, singura
care – pretindea – n-a cedat presiunilor
ideologice ale epocii, fixându-ºi ca punct
central al doctrinei „autonomia scriitorului
ºi criticului”.6 Ce obligaþii decurgeau din
aceasta? Scriitorul „trebuie sã fie el însuºi
iniþiatorul ideilor”, sã se înalþe „deasupra
curentelor modei sau ale necesitãþilor
practice”. La fel ºi criticul: „sã facã absolut
abstracþie – ca ºi omul de ºtiinþã – de
ideile zilei, de prejudecãþile ºi pasiunile
sale, de ceea ce Bacon a numit idoli”.7
Judecat prin metoda „criticii integrale”8
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Note:
1. Vezi: „Revista criticã”, în Convorbiri
critice , 1, nr. 3, 1907, p. 148.
Dragomirescu îl numea „sonet
umoristic”, „care pare inspirat din
schiþele tânãrului Beldiceanu”.
Începutul, primele trei versuri, îl
considera „trist de tot”, iar sfârºitul, ultima terþinã, „foarte vesel”. Încheia scurt,
comentând astfel versul final „ªi cad,
recad ºi nu mai tac din gurã!...”: „Se
vede! – O, sonet, nobilã formã poeticã!”.
„Revista criticã” era, cum am zice azi,
focusatã pe „literatura beletristicã” din
Românul literar (numai în numãrul citat
sunt luaþi la þintã cinci autori), Vieaþa
nouã, Viaþa Romîneascã, Luceafãrul.
În cele mai multe din exemple,
observaþiile de amãnunt erau justificate.
2. Corneliu Moldovanu, Minulescu,
Cincinat Pavelescu, Al. Stamatiad, D.
Nanu
frecventau
cenaclul
Convorbirilor, ale cãrui ºedinþe se
þineau lunea, în casa lui Mihail
Dragomirescu. Amintindu-ºi de prima
sa vizitã acolo, Liviu Rebreanu
menþioneazã tratamentul de „maeºtri”
ce li se acorda ºi atitudinile lor
nonconformiste: „Stamatiad, Minulescu
ºi cu Davidescu erau «revoluþionarii»
cenaclului. ªedeau departe într-un colþ
ºi refutau «vechile tipare». / Printre cei
contestaþi de revoluþionarii Convorbirilor
cel mai aprig era Eminescu” (v. Tudor
Muºatescu, „Cu d. Liviu Rebreanu
despre el ºi despre alþii”, în Rampa,
13, nr. 3232, 29 octombrie 1928, p. 3).
Pe cei trei (Cincinat Pavelescu,
Minulescu, Stamatiad), Mihail
Dragomirescu, om constant în simpatii,
îi va cita ºi în articolul (polemic) „O mare
descoperire” (Ritmul vremii, 2, nr. 1,
ianuarie 1926, p. 1-3), ca reprezentativi
pentru „Curentul «ªcoalei nouã»”, cât
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Topârceanu, „un umorist de mare talent”
(însã, adaugã, „pastiºul, chiar superior,
nu preþuieºte mult”), Demostene Botez
ºi Al. Philippide („care n-au produs încã
nici o capodoperã”), Victor Eftimiu
(posesor de „imaginaþie fulgurantã ºi
ideologicã”), George Murnu, care,
traducând Iliada, „egaleazã aproape limba
lui Eminescu”, Lucian Blaga, „un
expresionist, un gânditor mistic”,
„savurosul Ion Pillat”, Adrian Maniu, care
„este mai poet decât Blaga”, „dar care
pânã în prezent n-a produs decât
avorturi”.10
Selecþia ºi caracterizãrile criticului
lãmuresc de ce Bacovia nu putea intra în
vederile sale. Un singuratic, acesta nu
aparþinea nici uneia din direcþiile enumerate.
Avea doar puþine afinitãþi cu gruparea lui
Ovid Densusianu, pe care însã autorul
articolului o considera „lipsitã de energie”,
fiindcã – zicea el – „nu ne-a revelat încã
nici o capodoperã, de care sã fim datori
a vorbi”.11

ºi în sinteza „Literatura românã în
literatura universalã” (Ritmul vremii, 3,
nr. 10, octombrie 1927, p. 177-182). În
vederile criticului se aflau, de
asemenea, Victor Eftimiu, Mircea
Rãdulescu, Ion Pillat, Horia Furtunã,
Adrian Maniu, susþinãtori, „cu sau fãrã
vrere”, ai amintitei „ªcoli”. Bacovia e
omis sistematic.
3. Vezi: „ªcoala nouã”, în Criticã, Directive (1896-1910), Ed. Casei
ªcoalelor, 1927, p. 369-372.
4. Criticul deosebea pe poet de scriitor
ºi, totodatã, stabilea diferenþe de grad
între poeþi: „poeþi cu genialitate
creatoare [ºi] poeþi de talent sau de
virtuozitate” (v. „Între d. Ibrãileanu ºi P.
Zarifopol”, în Ritmul vremii, 4, nr. 4,
aprilie 1928, p. 153).
5. Vezi: Buletinul Institutului de
Literaturã pe 1921-1922, partea II,
broºura 4 (1924), p. 227-228.
6. Loc. cit., p. 283-291.
7. Ibidem, p. 291.
8. „Formula” acesteia era: „Opera de
artã, trebuie cercetatã în afarã de
condiþiile de timp, de spaþiu ºi de
cauzalitate. Nu e nevoie sã ºtim nici
cine-a fãcut-o, nici unde, nici când” (v.
„Începuturile criticei integrale (18951896)”, „Drept prefaþã” la Criticã, II, Directive (1910-1928) , Ed. Casei
ªcoalelor, 1928, p. 7).
9. Meritã însã remarcat faptul cã a
permis publicarea în Ritmul vremii, de
cãtre o fostã studentã a sa, a unui
comentariu extins la volumul Sc`ntei
galbene (v. Cora Vasilescu, «Sc`ntei
galbene» de Bacovia“, în Ritmul vremii,
3, nr. 3, martie 1927, p. 74-78.
10. „Literatura românã actualã”, în
Ritmul vremii, 3, nr. 12, decembrie
1927, p. 288.
11. Ibidem.
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într-o „stare de olimpianism” ºi fãrã nici
un recurs la istorie, psihologie, sociologie,
eticã, politicã, Bacovia (în cazul cã s-ar
fi încercat aºa ceva) nu putea fi prizat cu
interes.9
La mijlocul deceniului al treilea,
Dragomirescu revine (reproºându-i lui
Iorga cã „n-a ºtiut sã le punã la locul de
cinste”) la unele din exemplele date în
Convorbiri critice: Panait Cerna, „marele
poet al optimismului sãlbatec” ºi Cincinat
Pavelescu, „reprezentantul cel mai direct
al bunei influenþe franceze asupra poeziei
noastre”. Apoi, continuând analiza
direcþiilor, remarcã pe George Gregorian,
„ultimul poet care continuã marea tradiþie
a lui Eminescu ºi Grigore Alexandrescu”,
Nichifor Crainic (cu rezerva cã nu ºi-a
pãstrat „nota sa primitivã”), Tudor Arghezi
(dezavuat ca „polemist gongoric”, dar care
„se menþine prin puterea verbului ºi prin
talentul sãu primitiv de poet”), Dimitrie
Anghel („un alt reprezentant bun al
influenþei franceze în poezia noastrã”),

Câteva „etichete”
Întâia etichetã pusã de comentatori lui
Bacovia a fost de „poet al toamnei”: I. M.
Raºcu, „Un cântãreþ al toamnei”, în Opinia,
7, nr. 1147, 29 octombrie 1910, p. 1-2 ºi I.
Ludo, „Un poet al toamnei”, în Absolutio, 1,
nr. 2, 25 decembrie 1913, p. 27-29. Pânã la
apariþia primului articol, Bacovia publicase
35 de poezii, iar pânã la apariþia celui de-al
doilea, 43. În acestea, toamna e numitã
direct sau e sugeratã în 17, respectiv, 20,
adicã în aproape jumãtate, fapt care nu
putea sã treacã neobservat. Întrucât au fost
tipãrite în mici reviste – fie separat, fie în
grupaje, dar la distanþã de luni sau de ani
unele de altele, – o întrebare devine
inevitabilã: cum le-au cunoscut autorii
articolelor? Pe toate, n-ar fi putut sã le
cunoascã decât în manuscris, lucru
plauzibil, deoarece poeþii obiºnuiau atunci
sã poarte cu ei caietul cu versuri ºi, dupã
lecturi faþã în faþã, sã permitã copierea lor
de cãtre cei interesaþi.1 Bacovia trebuie sã
fi fãcut aceasta în numeroase dãþi, cãci
numai aºa se explicã fidelitatea cu care e
citat, inclusiv cu poezii netipãrite.
Deºi au primit-o ºi alþii, unii chiar
înaintea sa (I. Pãun-Pincio, de pildã), lui
Bacovia eticheta de „poet al toamnei” i se
potrivea mai mult decât altora.2 Într-un fel,
el însuºi ºi-a pus acest „diagnostic”, încã
de la debut, prin versul „În a mea inimã e
toamnã!”, din „ªi toate...”. Iar critica i l-a
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În chip aproape firesc, i s-a atribuit ºi
eticheta de „poet politic”.
Majoritatea scriitorilor au o singurã
„etichetã”, sau nici una. În schimb,
îndeosebi în epocile recente, marii scriitori
au, de regulã, mai multe cãci, „asupra
scriitorilor cu adevãrat mari – cum spunea
într-un interviu Edgar Papu – nu se pot
aplica judecãþi definitive din primul moment”. 10 Acest fapt normal atestã
modificãrile de percepþie ºi mentalitate
impuse generaþiilor succesive de receptori,
sub presiunea noilor idei ºi a noilor metode
de analizã. „Percepþii” noi – evaluãri noi.
Pluralitatea lecturilor determinã pluralitatea
definiþiilor. Înnoirea „etichetelor” sau
reetichetarea e un capitol al luptei cu inerþia.
Critica nu-i scutitã de aºa ceva.
Între caracterizãrile lui Bacovia,
frecventã e ºi acea de „poet de atmosferã”,
„unic poet de atmosferã”.11 O întâlnim la mai
mulþi critici, începând cu Lovinescu:
Bacovia – scria el – „n-a creat, desigur,
poezia de atmosferã; întrebuinþând-o cu
excluderea oricãrui alt element poetic, s-a
confundat însã cu ea”.12 Vladimir Streinu o
caracterizeazã astfel: „Este poezia de
sugestie [...] care nu ne cade în suflet prin
ochi, ci ne pãtrunde prin toþi porii, în urma
unui ocultism de osmozã sufleteascã”.13 În
mod rãspicat, ea va fi formulatã de HoriaEugen Coºeriu: „Poezia lui Bacovia e
poezie de atmosferã. De aceea poeziile lui
dau aceeaºi senzaþie. Atmosfera lui
Bacovia e de o tristeþe dezolantã, deprimare
grea, apãsãtoare, pãtrunsã de nervozitate,
cu o viaþã murdarã de cabaret, de mahala,
o atmosferã melancolicã, ori chiar lugubrã,
atmosferã infinitã, vagã, cu flori, noroaie,
frunze ce cad, miros de cadavre”.14 La fel
de categoric, autorul, un „tânãr”, cum îl
recomanda G. Cãlinescu, susþinea, în chiar
prima frazã a articolului sãu, cã Bacovia

este „creatorul poeziei de atmosferã în
literatura noastrã”.15
Ce înseamnã „poezia de atmosferã”?
Poezia la care aderi de la lectura primelor
versuri; poezie evocatoare, cu care intri pe
deplin în rezonanþã ºi pe care n-o uiþi. Ce e
„atmosfera”? O stare imprecisã, cel mai
adesea sentimentalã, tulbure, care miºcã
sau încântã, întristeazã sau trezeºte reverii.
Aceasta se realizeazã „prin concordanþa
peisajului interior cu cel exterior” (E.
Lovinescu) ºi prin „tonul afectiv” (Vladimir
Streinu). S-a spus cã „orice scris are o
atmosferã”16, dar nu e întotdeauna aºa.
Existã ºi scrieri, inclusiv poeme, fãrã
atmosferã sau cu atmosferã rarefiatã, aride,
sarbede, care solicitã, însã nu
impresioneazã. Compuneri lipsite de
elementele de sugestie. „Poezia de
atmosferã” a fost apreciatã tocmai pentru
diferenþa de acestea. E poezia unor
„senzitivi”, melancolici sau visãtori (înaintea
lui Bacovia: Ion Pãun-Pincio, ªtefan Peticã,
ªt. O. Iosif, Dimitrie Anghel), afini
posteminescianismului ºi simbolismului.
Atmosfera se compune din cadru fizic,
culori ºi, mai ales, sunete. Despre orice
s-ar vorbi, e o muzicã subtilã în ea.
Acceptatã ca fapt literar pozitiv de cei
mai mulþi comentatori, „poezia de
atmosferã” a avut parte ºi de contestatari.
Cel mai categoric dintre ei a fost Mihail
Dragomirescu. „Poezia de atmosferã e o
creaþie verbalã; – lucru insuficient, le
sublinia el participanþilor la ºedinþa în care
s-a discutat comunicarea lui Vladimir
Streinu despre Plumb – poezia e un lucru
mult mai greu, decât uºurinþa cu care putem
sugera o dispoziþie sufleteascã fãrã contur
cum face aºa-numita poezie de azi. Ele nu
sunt poezii, ci numai interesante manifestãri
literare ce ies afarã din cerinþele genului”.17
G. Cãlinescu inventeazã o întreagã regie
pentru a o depista: „Mãrturisesc cã n-am
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confirmat. Poeziile care o au ca motiv sunt
prezente în fiecare din volumele sale, cu
excepþia Stanþelor burgheze. Bazându-se
numai pe Plumb, Ion Pillat a selectat ºapte
pentru antologia Poezia toamnei (Ediþia a
II-a, Ed. „Viaþa Româneascã”, 1921). De
altminteri, Bacovia nu lipseºte din nici o
sintezã criticã ulterioarã referitoare la acest
anotimp. Dar nici din cele despre iarnã,
primãvarã ºi varã, realizate, mai ales, în
mediul didactic, pe ideea de „natura în
opera lui...” ºi prin procedeul comparatismului.3
Eticheta de „poet al toamnei” va fi
dublatã de cea de „poet al deznãdejdilor
provinciale”, pe care, primul, i-o dã Cezar
Petrescu.4 Urmãtorul care i-o aplicã e
sculptorul Oscar Han.5 În unele comentarii,
cele douã „etichete” apar, nu o datã,
inseparabile, ca în exemplul alãturat: „Poetul
toamnelor, al ploilor mãrunte [...] ºi al
oraºelor dezolante de provincie”.6 Lucrurile
sunt strâns legate între ele: ploile mãrunte,
ploi persistente, lungesc momentele de
monotonie, de plictisealã, de „urât” ºi-i duc
pe cei sensibili la exasperare. Prin ele ies
la ivealã mizeria ºi insalubritatea locului
(„otrava toamnelor provinciale”) ºi
acþioneazã ca un agent demoralizator. Sunt
cauza ºi revelatorul „tristeþilor” ºi
„deznãdejdilor”.
Orice etichetã simplificã, lasã deoparte
alte elemente definitorii, dar are meritul cã
ajutã la fixarea în memorie a uneia din
calitãþile dominante ale cuiva:
individualizeazã. Descoperirea acesteia
þine de un anume impresionism, de aci
posibilitatea modificãrii sau renunþãrii la ea.
La Bacovia, însã, etichetele „poet al
toamnei”, „poet al melancoliei provinciale”,7
„poet al deznãdejdilor provinciale” sunt considerate valabile ºi azi, deºi, înainte sau
dupã ele, au mai apãrut câteva: „poet al
amurgurilor violete”, „poet al nervilor”, „poet
al ftiziei”, „poet al nebuniei”, ultimele trei
prea „clinice”, însã la fel de îndreptãþite.
„Etichetele” au semnificaþii ºi
rezonanþe diferite de la un timp la altul.
„Poet al provinciei”, de pildã, a sunat cel
mai bine la începutul perioadei interbelice,
când „provincia” constituia una din temele
dramatice ale dezbaterilor politice ºi
culturale. La sfârºitul deceniului al treilea,
însã, interesul faþã de ea a scãzut, cãci au
apãrut alte teme prioritare. Bineînþeles, în
criticã, Bacovia a continuat sã fie „poetul
provinciei” („cel mai expresiv poet al
provinciei româneºti”)8 ºi „poetul toamnelor”,
etichete de nedezlipit de figura sa. Totuºi,
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial nu
acestea l-au adus în actualitate, ci
eticheta de „poet social”: „Marele cântãreþ
al toamnei, al penumbrei violete ºi al
singurãtãþii, [...] G. Bacovia e în acelaºi
timp un mare poet social, care cu
mijloace de o uimitoare simplitate participã
intens ºi dã expresie superior artisticã
durerilor celor mulþi”.9 Poet al muncitorimii,
ce-a fost mâhnit de „crimele burgheze”.
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izbutit multã vreme sã-mi reevoc atmosfera
bacovianã. Cuvintele ºedeau uscate,
secetoase. Am întors un leandru sã privesc
cercul de mucegai ºi verminã dedesubt, am
intrat în aburul rece al pivniþei, am scorojit
tencuiala putredã a unui zid igrasios ºi am
zdrobit cu piciorul un gândac fetid. A trebuit
sã aºtept prima ploaie mãruntã de toamnã,
noroiul ºi ceaþa. Atunci cuvintele s-au
umflat de sens ca un burete în apã sau ca
o cânepã ce se topeºte numai în
mlaºtinã”.18 Are îndoieli, însã, ºi dupã
aceasta: „Dar existã realmente poezia lui
Bacovia ? Iatã o problemã foarte
tulburãtoare, tot aºa de tulburãtoare ca ºi
aceea a «poeziei de atmosferã», pusã de
E. Lovinescu, în pagini strãlucite, de altfel,
despre poetul nostru. Poezie de atmosferã
nu este”.19 Contrazicându-l pe criticul
Sburãtorului, el susþine cã „atmosfera”
poeziei bacoviene nu-i datã de elementele
de peisaj indicate de acesta(copaci
cangrenaþi, cimitir, abator, grãdinã publicã
etc.), „realitãþi întâi de toate obiective”, ci
„vine în chip irefutabil din simbolism”.20
Controversele nu au ºters eticheta de
„poezie de atmosferã”, care s-a menþinut,
ca ºi cele de „poet al toamnei” ºi „poet al
provinciei”. „Bacovia – va fi de pãrere chiar
un admirator al lui Cãlinescu – rãmâne un
poet unic prin originalitatea atmosferei create ºi prin sinceritatea confesiunilor sale”.21
Elemente importante în procesul de
receptare, etichetele (mai încolo le voi
comenta ºi pe cele care îi precizeazã
apartenenþa la familia literarã) au un rol similar cu al vizelor pe paºaport: sunt moduri
de a confirma valabilitatea unei opere, de
a-i omologa valenþele necunoscute. Cine
primeºte asemenea „vize” îºi prelungeºte
cãlãtoria în timp. Caz fericit, care îl
deosebeºte de al altora, în Bacovia fiecare
epocã a gãsit pânã acum ceva în plus faþã
de epocile anterioare. Etichetele noi s-au
adãugat celor vechi, dar nu le-au fãcut uitate
pe acestea. Deºi concurente, ele devin
complementare, se consolideazã reciproc.
De aceea, când vorbeºti despre poet,
trebuie avute în vedere toate.
Relativ la omul Bacovia, eticheta sa
quasipermanentã (pânã la urmã un cliºeu)
a fost aceea de „senzitiv”, pe care a
acceptat-o ºi s-a etalat cu ea. A fi „senzitiv”
era o calitate foarte apreciatã printre poeþii
ºi artiºtii din primele decenii ale secolului
trecut, echivalentul unui simþ special care
îi diferenþia de restul muritorilor. „Senzitivul”
e delicat, fin, un ins ce relaþioneazã diferit
în contactele cu natura ºi lumea, receptiv
la inefabilul lucrurilor.

Note
Note:
1. De altfel, toþi cei interesaþi (îndeosebi
tinerii ºi femeile), decupau din reviste sau
transcriau, pro memoria, în caiete ºi
albume (un fel de antologii personale,
preþioase ca probe de gust ale
posesorilor/posesoarelor) din poeziile
publicate. O întâmplare de acest gen e
naratã de Nichifor Crainic în interviul citat
într-un capitol anterior. Directorul revistei
Cãminul nostru, Ion Ionescu-Boteni, îl
invitã acasã. Dupã cunoºtinþã, nevasta
acestuia îi spune: „– Sunt o mare
admiratoare a poeziilor d-tale!... Le-am
copiat în albumul meu...” (v. N.
Constantinescu, „Cu d. Nichifor Crainic
despre el ºi despre alþii”, în Rampa, 13,
nr. 3213, 8 octombrie 1928, p. 3). Apoi,
când li se cere, poeþii înºiºi scriu în
albume (un exemplu în articolul nostru
„Goga în amintirea unor bãcãuani” – v.
Cãrþile din ziar, 3, Ed. Babel, 2015, p. 481486.
2. Uneori e de mirare alãturi de cine a
putut fi situat: „Dintre cei al cãror cult pentru
toamnã se confundã cu însãºi
idolatrizarea ei – spicuim pe câþiva dintre
fruntaºi: Cincinat Pavelescu, Gh. Bacovia,
G. ªt. Cazacu ºi Nicola Mihalo” (v. Sorin
B. Rareº, „Toamna în poezie”, în Miºcarea,
nr. 1083, 3 octombrie 1934, p. 1).
3. Un singur exemplu, neînregistrat în
bibliografii: Prof. Constantin Popovici,
„Doi poeþi ai iernii: Alecsandri ºi Bacovia”,
în Buletinul Filialei Societãþii de ªtiinþe
Filologice Ploieºti, 1986, p. 55-57.
4. Vezi: „G. Bacovia, poet al deznãdejdilor
provinciale”, în Gândirea , 3, nr. 7, 5
decembrie 1923, p. 161-162.
5. Vezi: „Poetul deznãdejdilor provinciale:
Bacovia”, în Curentul, 7, nr. 2176, 23
februarie 1934, p. 1. Textul (reluat în
volumul Dãlþi ºi pensule, Ed. Minerva,
1970, p. 110-111) are accente polemice
îndreptate împotriva unui fenomen
(„Trãim vremi de fierbinþeli culturale”,
propagandistice) ºi a profitorilor de pe
urma lui („comis-voiajori culturali, vechili,
intermediari ºi agenþi culturali”). Dar,
nimeni n-are „nici o înþelegere, nici o
atenþie ºi nici o grijã de omul creator”,
cazul lui Bacovia. „Poeziile lui sunt citite,
sunt admirate pentru cã sunt frumoase,
ºi fiind frumoase, ele împlinesc o funcþie
socialã ºi una naþionalã, pentru cã

mãresc patrimoniul artistic al naþiunei”. Or,
acest lucru nu era apreciat, dovadã
situaþia de ºomer intelectual, din acel
moment, a poetului. „Destinul [lui] –
încheia amar sculptorul – e vitreg, într-o
epocã în care nu existã iubire de artist ºi
de artã, ci întreprindere cu caracter abstract ºi cu profitori concreþi”.
6. Vezi: Const.-Virgil Gheorghiu, „Poetul
ºi vara”, în România literarã, 1, nr. 17,
1939, p. 14.
7. Vezi: Victor Stoe, „G. Bacovia, poetul
melancoliei provinciale”, în Politica, 3, 29
decembrie 1927.
8. Vezi: Emil Manu, „Recitind pe Bacovia”,
în Limbã ºi literaturã, nr. 2, 1956, p. 235.
9. Vezi: C. Nani, „Bacovia”, în Tribuna
literarã, 1, nr. 18, 18 septembrie 1946 ºi
Emil Manu, „Bacovia poet social”, în
Scînteia tineretului , 27, nr. 6948, 18
septembrie 1971, p. 1, 5.
10. Afirmaþie evidenþiatã în chiar titlul
interviului realizat de Ion Alex. Angheluº.
Vezi: Ateneu, 19, nr. 1, martie 1982, p. 3.
11. Cezar Petrescu, „Poeziile lui
Bacovia”, în Curentul, 2, nr. 499, 10 iunie
1929, p. 3.
12. Vezi: „Bacovia”, în Opere , 9, Ed.
Minerva, 1992, p. 155. „Figurinã publicatã,
iniþial, în Sburãtorul literar, 1, nr. 30, 8 aprilie
1922, p. 61-63.
13. Vezi: „Comunicarea despre Plumb de
G. Bacovia”, în Buletinul Institutului de
Literaturã pe 1921-1922, partea II,
broºura 4 (1924), p. 224.
14. Vezi: „Gh. Bacovia”, în Jurnalul literar,
1, nr. 20, 14 mai 1939, p. 2.
15. Ibidem.
16. Vezi: G. Cãlinescu, „G. Bacovia”, în
Vremea, 3, nr. 134, 5 octombrie 1930;
reluat în Cronici literare ºi recenzii, Ed.
Minerva, 1, 1991, p. 237-246.
17. Vezi: „Concluziuni...”, în Buletinul
Institutului de Literaturã pe 1921-1922,
partea II, broºura 4 (1924), p. 228).
18. Loc. cit., p. 241.
19. Ibidem.
20. Ibidem, p. 241-242.
21. Dinu Pillat, „Pe marginea unei poezii
a lui Bacovia” [„Lacustrã”], în Preocupãri
literare, 7, nr. 11, noiembrie 1942, p. 579582; articol reluat în Itinerarii istoricoliterare, Ed. Minerva, 1978; v. p 312.*)
Textele de mai sus reprezintã capitole din
Dosarul Bacovia, III, în curs de definitivare.
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În pu]inele mele momente de
plictisealã, când îmi gãsesc timp sã-mi
privesc via]a cu distan]a realistã necesarã,
când nu mai vreau sã-mi achit toate
obliga]iile inventate, în dimine]i în care nu
traduc, nu scriu articole politice, nu redactez
manuscrisele viitoarelor genii [i mi se pare
„c-am murit demult” (cred cã m-am
contaminat!), întind mâna [i scot din raftul
bibliotecii de lângã masa mea de lucru un
volum de poezie la întâmplare ca sã mã
relaxez. Iatã, azi l-am tras la sor]i pe
Bacovia, „dupã o noapte grea de insomnie”
(a se citi în notã ironicã). Încep sã citesc
poeme, unde se deschide cartea. Când
eram adolescen]i, ghiceam în cãr]i, nu în
cele de ghicit, în cele de poezie. Voiam sã
afi[ãm în versurile altora mesajele secrete ale destinului nostru. Transformam
poezia-n oracol [i, pute]i sã râde]i, dar [i
azi, când bagajul meu de experien]e mi-l
car tot mai greu, mã joc, uneori, de-a ghicitul
în poeme [i îmi asum ridicolul de a mai
crede cã necunoscutul uzeazã de fel de fel
de tertipuri ca sã-mi trimitã scrisori. A[adar,
azi, 1 martie 2017, pe masa mea de lucru,
lângã cea[ca de cafea, a poposit Bacovia.
Deschid cartea la pagina 86. 8+6=14.
1+4=5, Panciatantra. 5 e numãrul
în]elepciunii. Nu mi-a plãcut în]elepciunea
niciodatã. E semn de senectute. Are riduri.
Mã scutur. Ia sã vedem: „Uitarea mea... a
venit/ O lacrimã cade jos, totul tace/ Lampa
obositã a clipit/ orice obiect atins [opte[te:
Lasã-mã-n pace...” Mã opresc. Nu mai pot
sã citesc mai departe. Omul ãsta pirpiriu
care se strecura neobservat printre
trecãtori, când afarã ploua [i ningea [i corbii
poposeau pe copacii albi, copacii negri [i

bolnavii copii treceau de la [coalã, omul
ãsta „cel mai trist din ora[ul acesta”, omul
ãsta care braveazã prin umilin]ã mi-a
displãcut în adolescen]ã [i, mai târziu, ca
studentã, cum nu m-a cucerit nici
Eminescu... Acum, privindu-mã cu 67 de
ani în urmã, în]eleg cã încã de pe-atunci
mã respingeau poetizarea lor ostentativã,
durerea [i iubirea servite în chiseli]a cu
dulcea]ã. {tiu cã mã compromit, dar îmi
plãcea mai mult Co[buc, la care elitele
noastre poetice strâmbã din nas, culmea,
când eu n-am cunoscut niciodatã via]a la
]arã, dar Co[buc vorbea ca to]i oamenii.
Îmi pare rãu cã incontestabilul intelectual
care mi-a deschis pofta de poezie este
[i-n ziua de azi socotit un biet poeta[ rural
„fãrã har”, fiindcã îi lipsesc patosul [i
emfaza, principalele semne de „genialitate”
în poezia clasicã româneascã... [i când te
gânde[ti cã, într-un fel, anticipa
„postmodernismul”, ca George Topârceanu.
Dar de la ce am pornit [i unde am ajuns...
Mã întorc la Bacovia, fiindcã î[i clama prea
insistent suferin]a, folosind tot portativul
durerii proprii, produs de iubita zadarnic
a[teptatã în „parcul devastat, fatal/ mâncat
de cancer [i ftizie”. Sunt 40 de ani de când
m-am tot întrebat care e secretul, ce armã
de seduc]ie ascunsã folose[te „umilul” poet
cu un efect atât de rãsunãtor în sufletul
adolescen]ilor români din ultima jumãtate
de secol. Cutreierând liceele, chipurile, ca
sã le împãrtã[esc elevilor câte ceva din
vasta mea experien]ã poeticã, am putut sã
constat, nu fãrã surprindere, cã idolul lor,
fãrã excep]ie, este Bacovia, [i nicidecum
„Luceafãrul”. Fapt confirmat, fãrã drept de
apel, când, fãcându-i diminea]a patul fiului
meu, dãdeam sub perna lui de Bacovia.
Culmea, Tiberiu a fost [i este un
antisentimental convins! A[adar, citesc
Bacovia. Mai întâi pe sãrite. Îmi dau seama

cã încep douã versuri, închid ochii [i
urmãtoarele le [tiu pe de rost. Stupoare.
Cum de mi-au rãmas în minte, dacã
vorbeam destul de rar cu el? Sã mã fi
marcat numai muzica rostirii lui, gra]ia
acelor siluete sonore plutind prin aer... aici
aveam mari afinitã]i – dansul [i muzica: „O
sinfonie de pe stradã m-a deviat muzical”.
Vioara tatãlui meu, propria mea vioarã,
mama mea balerinã: „lunecau baletistele
albe...” sau „transfigurata, trista claviristã”...
[i imediat îmi apãrea pe fa]ã zâmbetul superior al cunoscãtorului: „Auzi, semidoctul,
«baletiste», când corect se spune
«balerine»”. Dar urechea face imediat
conexiunea în creier, „batistele” lunecau prin
aer, „batistele albe”, [i sub ochi se-nfiripã
altã imagine, care na[te, la rândul ei, o
poezie paralelã. Fãrã îndoialã, virtuozitatea
[i puterea de penetrare în zona senzorialã
a celui care-l aude cu sim]urile atunci când
îl cite[te sunt atributele forte ale poeziei lui
Bacovia. Când fac aceastã afirma]ie, nu
mã limitez doar la „melos”. Asculta]i:
„Ningea bogat [i trist ningea; era târziu/
Când m-a oprit, în drum, la geam clavirul;/
{i-am plâns la geam, [i m-a cuprins delirul
-/ Amar, prin noapte vântul fluiera pustiu.//
Un larg [i gol salon vedeam prin draperii,/
Iar la clavir o brunã despletitã/ Cânta purtând
o mantie cernitã,/ {i trist cânta, gemând
între fãclii”. Încerca]i sã citi]i textul ca pe o
singurã frazã, fãrã nicio punctua]ie, fãrã
pauze între cuvinte [i ve]i avea în urechi o
melodie. Ziceam cã limbajul îl
singuralizeazã pe Bacovia în poezia
noastrã. Dar marea lui „inova]ie” necãutatã,
total instinctivã, s-ar putea sã i se datoreze
tocmai acelor falsete care apar, inevitabil,
când vrea sã epateze printr-un limbaj poetic elevat. Dupã cum a]i vãzut, atunci
când vrea sã fie „cult”, e de un ridicol
„omenesc” irezistibil, iar când, din
neglijen]ã, sau dintr-un automatism lasã
sã-i scape fraze rupte la jumãtate, fãrã
noimã, expresii colocviale, sintagme
ivindu-se instantaneu, nechemate niciodatã-n
poezia care respectã eticheta acelor ani,
tânãrul de azi se regãse[te în el. Aceste
„scãpãri” conferã versului sãu o suculen]ã
extrem de vie [i de pregnantã, asemenea
unei monede gãsite pe stradã sau unui tiv
rupt. Dezarticularea limbajului începe sã
aparã chiar din primul lui volum, intitulat
„Plumb”, care are for]a de penetrare a unui
glonte. Cuvânt scurt, decisiv, care îmbinã
în el mai multe semnifica]ii: nemi[carea
apãsãtoare, irizarea galbenã a mor]ii,
greutatea chepengului pe mormânt. }in
minte cã în Anglia, cu ni[te veacuri în urmã,
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ceilal]i a[teaptã s-o închidã, pentru a se
refugia în amintire. Aceastã u[ã le refuzã,
de fapt, ambelor categorii pãtrunderea în
realitatea imediatã. Bacovia mizeazã foarte
mult pe imagina]ia cititorului, pe
intimitatea care se creeazã în gând între
el [i cei care-l citesc. Pentru cã între
închipuire [i amintire nu existã nicio
diferen]ã. Undeva este cu mult mai departe.
„Atâtea [i-atâtea... lasã!” („Requiem”).
Vreau sã exemplific cu vorbele poetului:
„Apoi va avea loc un bal/ Sau o serbare de
spiritism/ Atâtea sunt de fãcut.../ Cum
ninge repede, repede!” sau „Am uitat dacã
merg.../ Încã tot mã iubesc.../ Am ajuns la
timp, ocup [i-un loc...// E numai vedere...
nu mai pot sã vorbesc...” – câte puncte de
suspensie! cunosc nevoia asta, fiecare
rupturã a gândului are nevoie de bolduri –
„Mi-am zis e târziu/ - o, gânduri, - / În lume!”
sau „}ãcãne un ceas pe-o plan[ã.../ Toate
câte sunt, eu sã nu le [tiu?!/ Noapte...”
(„Tãcere”) sau „{i-]i pare cã se vorbe[te de
tine/ Aproape, mai departe – mai gândesc
eu?” („Searã”), „Tãcute locuri... curent/ Pe
podul gârlei... se dezghea]ã - / Corbi... Ce
în]eles... via]ã.” („Pastel”), „Sunt lipsuri/ În
sângele meu./Telegraf/ Telefon din sfere...”/
(„Idei”) sau „A dormi/ Peste ziua de mâine.../
Altã realitate./ Cum de la un etaj/ Se vede./
Autouri” („Stan]ã la vin”) sau „În ceasul greu,
întârziat/ Aleargã, cine [tie...”. Oare
instinctul artistului, sã spunem mai pe
[leau, gustul celui care î[i cunoa[te cel
mai bine fizionomia interioarã, poate gre[i
alegerea costumului potrivit, fiindcã niciun
altul nu [i l-ar alege? Nu e [i un triche aici,
nu e un pic de fard într-o asemenea triste]e
excesivã? Bacovia e un poet derutant.
Sindromul discordant care apare din fiecare
poem î[i trãdeazã fãrã rezerve prezen]a.
Este interesant cã încã din facultate am
fost derutatã de faptul cã versurile lui mi
s-au întipãrit în minte mai repede decât

toate poemele citite de mine vreodatã [i
nu le-am uitat nici pânã azi, de[i n-am min]it
la începutul acestor rânduri, cãnd am
mãrturisit cã nu mi-a plãcut Bacovia. Mi-a
plãcut Fundoianu, din care n-am re]inut
niciun vers. De ce l-am adus în discu]ie
aici pe Benjamin Fondane? Pentru cã
totdeauna i-am alãturat pe ace[ti doi poe]i,
ca douã fe]e ale aceleia[i monede.
Scenografia lor e identicã: acelea[i ploi de
toamnã, acelea[i triste]i provinciale,
acelea[i dricuri cu mor]i evrei... [i Bacovia
vorbe[te de-un „târg jidovit”. Dar dacã zodia
unuia pare marcatã de-un semn retractil,
umil, modest [i supus, defilând sub flamura
neagrã a asumãrii unui tragic destin, existã
totu[i accente în opera lui care dezvãluie o
atrac]ie spre formalism, spre experiment,
spre mascã. Bacovia î[i trãdeazã
„histrionismul”, ceea ce confirmã în viziunea
mea artistul complex, artistul total,
incontestabil. Omul care-[i iubea vioara,
fãcea atletism, pare în poezia lui ca un
bãrbat lipsit de cojones, lãsând impresia
cã le poartã pe dinãuntru. Poezia lui
Fundoianu, în schimb, clameazã sfâ[ietor
virilitatea animalã, acel muget al taurului în
rut te urmãre[te în toatã poezia lui, în ciuda
decorului dezolant al provinciei în care nu
se întâmplã nimic, sau, în compensa]ie,
tocmai de-aceea! Iatã, din nou, aceea[i
personalitate dualã care confirmã geniul
artistului. De-aceea poe]ii nu prea sunt
crezu]i, de parcã nu po]i fi cinstit [i pe fa]ã,
[i pe dos, în acela[i timp, când e[ti dependent de sim]uri [i suficient de con[tient de
dreptatea ta ca sã te exprimi liber! Cel mai
contestat [i cel mai adulat este pânã-n ziua
de azi Emil Cioran. L-am trecut printre poe]i,
fiindcã limbajul lui reveleazã o voce liricã
inegalabilã, a[a cum [i pe Nietzsche îl consider mai mult poet decât filosof. O sã mã
acuza]i cã mã las trasã în prea multe
direc]ii, dar eu nu sunt nici critic, nici
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a existat un curent al „poeziei mormintelor”,
cu poe]i reprezentantivi. În Elve]ia, la
Zürich, se aflã un a[ezãmânt care se bucurã
de recunoa[tere interna]ionalã, unde sunt
invitate personalitã]i culturale sã vorbeascã
despre moarte [i pozi]ionarea omului
modern fa]ã de acest fenomen, la fel de
important pentru via]ã ca na[terea, fiindcã
„+” nu poate exista fãrã „–” . Cunosc [i eu
un straniu artist fotograf, Tobias Wenzel,
care nu fotografiazã decât scriitori în
cimitire. {i-a publicat albumul la Zürich,
imortalizându-mã [i pe mine la Bellu, lângã
superbul monument funebru al „Doamnei
cu umbrela”. Paragraful ãsta a fost doar o
parantezã. Cred cã am vrut sã demonstrez
cã dacã moartea nu ar fi (un nou început
de drum ), nici nu s-ar pomeni. În literatura
noastrã, cred cã Bacovia poate fi socotit
unul dintre marii reprezentan]i ai acestei
teme: sicriele de plumb, coroanele de
plumb, amorul meu de plumb, aripile de
plumb. Fãrã îndoialã, moartea e mai
cuprinzãtoare decât via]a. „Cãci vis al mor]ii
eterne e via]a lumii întregi”, Eminescu [tia
ce spune. Dar sã revenim la Bacovia [i la
a[a-numitele lui neglijen]e de limbaj,
amendate de unii, mai ales în ultimele
volume: „Comedii în fond”, „Cu voi”, „Stan]e
burgheze”, „neglijen]e” care atestã cel mai
bine geniul „unicitã]ii” discursului sãu poetic – acolo unde coeren]a [i finalitatea
mesajului dispar din context, limbajul se
dezarticuleazã, devine imponderabil [i
inteligibil doar prin tãcere, prin anularea
interlocutorului, prin substituirea acestuia
cu propriul sine, fiindcã „Omul începuse sã
vorbeascã singur” („Astfel”) sau „{i cad,
recad, [i nu mai tac din gurã” („Sonet”) sau
„nu mai pot sã vorbesc” („Diminea]ã”) sau
„O, cum omul a devenit concret...” („Plumb
de iarnã”). Ve]i spune „bine, dar monologul
este limbajul scriitorului”, pentru cã [tiu sigur
cã pânã [i în opera dramaturgului, în care
vorbesc zeci de personaje, prin toate
vorbe[te „pãpu[aru’”. Dar Bacovia face cu
totul altceva, el renun]ã sã-[i ducã gândul
la capãt. Ca [i când ar uita sau ar abandona
comunicarea, fiindcã interlocutorul nu
existã, ori nu-l ascultã, ori nu-l intereseazã
ce spune. Culmea, vorbirea asta nu e
inventatã, ea constituie modalitatea de
exprimare a unei singurãtã]i absolute în
exterior, dublatã de o dilatare maximã a
întrebãrilor acumulate excesiv în interior,
„În creierul meu plânge un nemilos taifas”.
A[a se explicã limbajul dezarticulat, frânt
de la început, care-i lasã cititorului libertatea
de a continua singur, cu propriul sãu gând,
ceea ce ar fi vrut sã-i comunice poetul.
Acest procedeu creeazã o intimitate
neatinsã de niciun alt poet român. Intimitate
care-i seduce, culmea, cel mai mult pe
adolescen]i [i pe bãtrâni, adicã acea
categorie de cititori la care erosul nu se
materializeazã în realitate, ci doar în
imaginar. {i unii, [i al]ii se aflã la o u[ã pe
care unii a[teaptã s-o deschidã,
închipuindu-[i doar ce e dincolo de ea, iar
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poezii bacoviene, „Ca mâine”. Eminescu îl
obsedeazã, „Cãci parcã-mi spune-un nu
[tiu ce...” (un nu [tiu cum [i-un nu [tiu ce).
Mult mai interesantã mi se pare întoarcerea
mãnu[ii pe dos din eminescianul poem „Pe
lângã plopii fãrã so]”, unde durerea celui
lipsit de o „fiin]ã pereche” este umanã, dar
banalã. Bacovia î[i transferã, în poezia
„Regret”, durerea absen]ei iubitei asupra
celor doi plopi, care la el sunt „pereche”,
dar odatã cu dispari]ia lui, „n-or mai fi privi]i/
De niciun trecãtor”. {i iar, Eminescu
reverbereazã aproape ostentativ în versul
„În turn, miezul nop]ii se bate rar”, amintind,
fãrã niciun echivoc, de celebrul „Se bate
miezul nop]ii în clopotul de-aramã”. În foarte
multe poeme, Bacovia este asaltat de
vocile unor poe]i dispãru]i sau
contemporani cu el, de aici sau de aiurea,
pe care le-a asimilat în carnea propriei
poezii. M-a surprins observa]ia profundã a
ispitei nelegiuirii care se na[te în zonele
sacre, un gând eretic extrem de omenesc
al înfrã]irii între sfin]enie [i pãcat, regãsit [i
în romanul „Mânãstirea din Parma” a lui
Stendhal, „Suprema voluptate a amorului
în altar”. În poetul amurgurilor, când galbene,
când violete, descopãr un adevãrat maestru
al intertextului care purta, ajustându-[i la
propria siluetã, hainele altora, cu
dezinvolturã. De altfel, ne indicã [i marca
firmei. Nume ca Edgar Poe, Verlaine,
Heine, Hölderlin apar citate în versurile lui.
Poate tocmai ce ne lasã un gust de
autodidacticism care a hrãnit geniul
poetului, pentru cã sunt sigurã cã nu
lecturile dupã re]etã, ci acelea înghi]ite
lacom, la nimerealã, modeleazã gândul
[i forma propriei poezii, care î]i dã
permanen]ã [i nemurire. A[a-mi explic eu
cum „cel umil” (oare?), „cel orgolios”
(oare?), ieri mereu „nominalizat” [i sosind
mai totdeauna „plasat”, astãzi, iatã:
„Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se
suie/ Era pe când nu s-a zãrit/ Azi o
vedem [i nu e”. Ce mare scofalã sã fii
Luceafãr? Chiar.

Ilie Boca
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teoretician literar, sunt poet, am [i eu fondul
meu discordant! Am [i eu histrionismul meu,
de care sunt foarte mândrã. Închipui]i-vã,
[i eu am studiat vioara, [i eu am trecut de
zeci de ori înot Lacul Floreasca, [i eu am
vrut sã mã cãlugãresc, [i eu am vrut sã fiu
curtezanã [i mi-a plãcut sã fiu ridicolã,
fiindcã asta înseamnã sã te faci vãzut.
Poate [i Bacovia intuia cã fiind morbid [i
ridicol, în acela[i timp, va fi iubit [i citit mai
ales de cei care nu au încã sau nu mai au
parte de iubire. „Bietul” Eminescu le
stârne[te ãstora tot mai pu]in interes. Dar
secretul succesului poeziei bacoviene care
nu scade în sondaj la cei mai tineri poate fi
explicat [i prin non[alan]a cu care-[i
dezvãluie „semidoctismul”. Se poate alcãtui
o listã interminabilã în care poetul î[i dã de
gol limitele intelectuale, ceea ce îl apropie
de „omul comun”, de „omul pierzãtor”, de
„omul temãtor”, de „proletar”... [i încet,
încet, ne apropiem [i de simpatia lui
declaratã pentru stânga politicã, prezentã
în multe poeme de revoltã, care nu mi
s-au întipãrit în minte. Nu re]in decât „Liceu,
cimitir al tinere]ii mele” sau „Tot mai cite[ti
poeme proletare/” sau „Ce mai faci, iubita
mea uitatã?”... ierta]i-mã, nu sunt sigurã
dacã am citat exact. Recunosc cã nu cred
în „poezie angajatã”. Iatã, nu pot vorbi
despre niciun artist decât raportându-l la
mine. În schimb, Bacovia mã atrage acum
tot mai mult prin artificiile lui formale, prin
care î[i creeazã altã via]ã, mai precis, î[i
înlocuie[te via]a inexistentã – „Ce rost mai
are-un suflet mort?” („Chiar”). Sunt
interesante apelurile lui la porti]e de evadare
prin devierile care se petrec în monotonia
aceluia[i registru: „O sinfonie m-a deviat
muzical”, parcã-i o autodefini]ie. În toatã
poezia lui, se simte o evolutivã înclina]ie
spre dezechilibrarea limbajului, nu numai
în exprimare, ci [i în viziune, cu riscul de a
cãdea în ridicol, cu voluptatea de a fi mai
pu]in decât mai mult. Se spune cã auti[tii
sunt geniali. Nu-l trec pe Bacovia în aceastã

categorie. Dar personalitatea lui discordantã
nu poate fi tãgãduitã, dezarticularea
gândului [i rostirea nefinalizatã, pauzele de
vorbire, excesul de puncte de suspensie,
care par a înlocui amnezii repetate,
nepãsarea sau mândria lui de a-[i scoate
„semidoctul” în lumea bunã sunt asumate.
El nu cautã experimentul, el însu[i e un
experiment! Orice poet adevãrat î[i
cunoa[te valoarea. Se vorbe[te mult [i se
râde mult de „poetul neîn]eles”, de ridicolul
acelor „nulitã]i”, care suferã cã nu li se
recunoa[te „genialitatea”, dar pu]ine
suferin]e pe lumea asta se pot compara cu
suferin]a poetului necitit. Fire[te, nu e cazul
lui Bacovia, dar [i frustrarea celui
nominalizat mereu [i niciodatã premiat e
resim]itã de cel încurajat, dar nerãsplãtit,
ca celebrul „mal aimé” al lui Apollinaire, sau
ca „Logodnicã de-a pururi, so]ie niciodatã”
al lui Arghezi. Fãrã îndoialã cã Bacovia,
care era cu siguran]ã con[tient cã e mai
poet decât marele Arghezi, a[a cum
Macedonski, pe care-l admira, era con[tient
cã e mai „nepereche” decât Eminescu,
suferea
din
cauza
obtuzitã]ii
contemporanilor, sau „pentru cã nu era
vremea lor”. Îmi vine brusc în minte un
ecou dintr-o poezie de Bacovia, „a[a cum
nu-n]elegi când prive[ti/ aerul mor]ilor”. Dar
am sã-l las pe poet sã vorbeascã, [i cititorul
sã tragã singur concluzia: „Am uitat dacã
merg... încã tot mã iubesc.../ Am ajuns la
timp, ocup [i-un loc./ Dar timpul m-apasã
cu greul sãu bloc.../ E numai vedere... nu
mai pot sã vorbesc...” („Diminea]ã”) Dar [i
culorile se pare cã-l „deviazã” pe poetul
amurgurilor violete – culoare pe care n-o
mai putem despãr]i de numele Bacovia, dar
albul, dar negrul (astea nu-s culori, dar pot
fi vopsele), dar galbenul scânteilor, galbenul
plumbului ars... parcã î[i scrie versurile cu
o carioca. Mã gândesc la literele colorate
ale lui Rimbaud. În pu]inele sale volume
apãrute, [ase la numãr, se insinueazã
mereu vocile altor poe]i de aici [i de aiurea.
„Cu mâine zilele-]i adaogi” ajunge titlul unei
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“Decembre” capodopera
emblematic\
a liricii bacoviene

„Carpe diem” – tema centralã
a liricii bacoviene?
Diminuarea drasticã, pânã spre cota
zero, a apetenþei pentru lecturã a tinerei
generaþii reprezintã una dintre problemele
cele mai grave cu care se confruntã
astãzi învãþãmântul românesc la toate
nivelele. Fenomenul e resimþit însã cu
maximã acuitate îndeosebi în licee ºi
facultãþile de profil umanist/filologic, unde
elevii ºi studenþii citesc tot mai puþinã
literaturã beletristicã, fiind din ce în ce
mai puþin interesaþi nu doar de marii
prozatori cu romanele lor apreciate/taxate
drept cronofage, ci ºi de clasicii poeziei
naþionale de la Eminescu încoace.
Bacovia nu face excepþie... Cercetând
fenomenul ºi abordându-l în cercuri
pedagogice ori conclavuri academice,
profesorii devin frecvent preocupaþi de
aflarea ºi implementarea unor strategii
didactice menite a stimula interesul pentru
lecturã al elevilor ºi studenþilor. În cazul
lui Bacovia, de pildã, se considerã cel mai
adesea cã plasarea poeziei Plumb în
fruntea creaþiilor cu care debuteazã
studierea operei poetului în liceu nu este
de naturã a-i atrage ºi incita la lecturã, ci
dimpotrivã. Reprezentativã, e drept,
pentru opera lui Bacovia, ilustrând mai
bine decât oricare alta tema centralã a
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creaþiei sale, poezia Plumb, prin atmosfera
ei macabrã, generatoare de înfiorãri
thanatice, de spaima morþii, îi
îndepãrteazã pe elevi de lirica bacovianã.
Iatã de ce, în ultima vreme, tot mai
frecvente sunt cazurile în care abordarea
poeziei Plumb e plasatã spre sfârºitul
capitolului destinat, în manuale, lui
Bacovia, începându-se studiul creaþiei
sale cu piese lirice mai atractive ºi mai
accesibile, consonante sensibilitãþii ºi
preocupãrilor vârstei juvenile. S-a ajuns
uneori chiar la concluzia cã, de fapt, nu
moartea este motivul central al liricii lui
Bacovia, ci, dimpotrivã, viaþa, fiindcã
îndemnul subliminal pe care ni-l
adreseazã poetul e acela de a ne bucura
de plãcerile acesteia, trãind intens, plenar
clipa prezentã conform celebrului adagiu
horaþian „carpe diem”... Aºa, de pildã,
profesorul universitar Constantin Cãlin,
bacovianolog notoriu, spunea undeva: „La
rigoare pot demonstra: tema obsedantã
a lui Bacovia nu e moartea, ci «carpe
diem!»”.1
Portretul artistului la tinereþe...
În opinia noastrã, ºocanta concluzie
a criticului Constantin Cãlin ar putea fi
demonstratã cel mai bine prin comentariul
poeziei Decembre – piesã insolitã, am

zice, în peisajul liricii bacoviene,
închizând în versurile sale rãspunsuri la
multe dintre problemele existenþei ºi
creaþiei poetului. În primul rând – deºi
elaboratã, ca [i Plumb, prin 1899-1900,
pe când Bacovia era încã elev la liceu2 –
Decembre, spre deosebire de Plumb, nu
este o poezie rece, abstractã, de
atmosferã mortuarã. Dimpotrivã, e o
creaþie inspiratã din realitatea imediatã,
din existenþa unui cuplu de îndrãgostiþi,
fapt de naturã a-i interesa ºi a-i atrage
spre lecturã pe tinerii de azi.
Asemenea lui Alecsandri, cel din
pastelurile având ca temã iarna, în
Decembre, Bacovia preferã a contempla
„cumplita iarnã” tot de „la gura sobei”, din
interiorul unei locuinþe confortabile ºi bine
încãlzite. Nu este exclusã aici nici
influenþa bardului de la Mirceºti, prezent
încã de pe atunci în manualele ºcolare,
ºtiut fiind cã Bacovia a scris, mai întâi,
versuri în maniera lui Alecsandri, pe care
le-a distrus ulterior, când a intuit cã
drumul sãu în literaturã este cu totul altul.
„A scris pasteluri sub influenþa lui
Alecsandri – scria Agatha Bacovia, soþia
poetului, într-o biografie recent apãrutã -;
le-a distrus mai târziu când simþul
autocritic i se dezvoltã ºi-ºi dãdu seama
cã trebuie sã fie cât mai original”.3
În altã ordine de idei, se cere spus
cã Decembre conþine „in nuce” o serie de
însuºiri caracterologice, de calitãþi ºi
defecte ale omului Bacovia – sesizate,
de altfel, de biografii sãi, care vor evidenþia
polivalenþa vocaþiei sale artistice (poet,
desenator, violonist, compozitor ºi dirijor,
coregraf, gimnast), „histrionismul” sãu
(actor ºi regizor), temperamentul abulic
(dezinteresat ºi indiferent la tot ºi la
toate), egocentrismul sãu (preocupat
exclusiv de sine ºi poate doar de propria
operã), despre masca de martir al

Dupã pãrerea noastrã, dintre toate
scrierile lui Bacovia, Decembre e cea mai
reprezentativã pentru histrionismul
poetului ºi ilustrativã pentru apelativul de
simulant care i se atribuie tot mai
frecvent... Printr-o coincidenþã deloc
întâmplãtoare, respectiva poezie fusese
scrisã ºi publicatã (în revista „Românul
literar” din 19 noiembrie 1906) exact în
primii ani ai veacului trecut, când schiþa
– specie în care excela pe-atunci
Caragiale – se afla la apogeul gloriei sale.
Ziarele concurau în a publica astfel de
creaþii epice, mult gustate de public, unele
adevãrate bijuterii artistice. Li se rezerva,
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Hãrãzit de ursitoare cu multiple daruri
– talente artistice ori abilitãþi sportive –
Bacovia a fost, fãrã îndoialã, un artist
polivalent, multilateral înzestrat. Dacã
despre performanþele sale precoce ca
versificator, caligraf, desenator, (premiul
I pe þarã la Concursul „Tinerimii române”),
ori de muzician (violonist, compozitor ºi
dirijor al orchestrei liceului), gimnast ºi
coregraf (era un pasionat dansator) au
relatat adesea cei ce l-au cunoscut
(îndeosebi soþia sa Agatha în scrierile sale
memorialistice), despre talentul sãu
actoricesc s-a vorbit mai puþin. Referitor la
histrionismul poetului, doar bacovianologul
Constantin Cãlin ne oferã informaþii
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O „schiþã” liricã perfect
reprezentabilã scenic
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Histrionismul lui Bacovia

în paginã, un spaþiu fix, de unde
obligativitatea de reducere a
dimensiunilor, de concentrare prin
renunþarea la expoziþiune, de pildã, ori la
alte digresiuni inutile. Textul debuta, de
regulã, cu intriga (întâmplare care
determinã desfãºurarea acþiunii). Se intra direct în subiect, susþinut adesea prin
dialogul personajelor, ori doar prin
monologul protagonistului. Nu altfel
procedeazã Bacovia în Decembre, care,
deºi prin excelenþã liricã, e, în chip
paradoxal, perfect reprezentabilã scenic,
cinematograficã, precum toate schiþele lui
Caragiale, întrucât într-un fel e ºi ea o
„schiþã”, având subiect ºi momente ale
subiectului. Ca în orice schiþã, lipseºte
expoziþiunea, pe care ne-o putem lesne
imagina astfel: protagonistul, recte
musafirul din poezie, intenþiona de ceva
vreme sã rãmânã odatã, peste noapte,
în casa iubitei, dar încã nu gãsise
pretextul potrivit. Iatã însã cã acum
prilejul îi era oferit de venirea intempestivã
a iernii, cu o ninsoare abundentã ºi un
ger nãprasnic. Sosit, ca oaspete, în casa
iubitei (moment ce constituie intriga
acþiunii), nu întârzie a-ºi pune în aplicare
planul bine ticluit, de aici încolo întreg
scenariul fiind focalizat pe realizarea unui
singur obiectiv – fericirea personalã,
strategie cãreia îi sunt subsumate douã
direcþii tactice: asigurarea confortului personal ºi pregãtirea psihologicã a iubitei
pentru decizia ce-i va fi anunþatã abia spre
final. Odatã ajuns în camerã, poetul,
regizor ºi actor în acelaºi timp, intrã în
rol, invitându-ºi oarecum abrupt
partenera, fãrã altã introducere, sã
priveascã afarã spre a se convinge de
asprimea iernii: „Te uitã cum ninge
decembre.../ Spre geamuri, iubito,
priveºte –”.
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credibile, consemnate în urma discuþiilor
cu unii membri ai familiei. «În fibra lui,
Bacovia – spune criticul – are ºi ceva de
histrion. Max Vasiliu (în convorbirea din
13 iunie 1989) mi-a spus, lucru ºtiut de la
mama sa, Elena, sora poetului, cã pe
când acesta era în liceu, citea în aºa fel
din Sfârºitul Casei Usher, de Edgar Allan
Poe, „încât te bãga în boale”: imita
personajele, insista asupra unora din
acþiunile lor. S-a comportat ca histrion,
nu o datã, ºi mai târziu, îndeosebi atunci
când, fiind în societate, „încerca sã facã
faþã”, adicã sã fie, dupã împrejurãri, ca
ceilalþi. Numai cã aceste eforturi de
„integrare” îl împingeau la exagerãri ºi-l
oboseau. Când revenea acasã, „cãdea
iarãºi în lipsa lui de comunicativitate”.
Aceastã observaþie explicã de ce unii l-au
vãzut, la vreo ocazie, „vesel”, „glumeþ”:
aceea era dispoziþia la comandã,
trecãtoare. Odatã „reprezentaþia”
încheiatã, urma tãcerea, „mutismul”,
revenirea la figura de om bolnav,
melancolic, reþinut».4
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existenþei sale etc. În acelaºi timp însã,
Decembre poate depune mãrturie ºi
despre remarcabilul/infailibilul simþ artistic al lui Bacovia, despre originalitatea
poeziilor sale, despre modernismul
autentic al acestora precum ºi despre
faptul cã, încã de pe bãncile ºcolii, era
un poet pe deplin format, cunoscãtor al
literaturii naþionale ºi universale,
stãpânind tainele prozodiei clasice ºi
moderne. Pasionat de lecturã ºi posedând
cunoºtinþe în varii domenii ale artei,
Bacovia poate constitui, sub acest aspect, o pildã ºi un model pentru tineretul
studios al zilelor noastre.
În sfârºit, ivirea unui poet de talia lui
Bacovia încã de pe bãncile ºcolii e de
naturã sã ateste ºi elevata cotã valoricã
pe care o atinsese învãþãmântul secundar
românesc în etapa haretianã a evoluþiei
sale, în ciuda unor inerente carenþe, pe
care tânãrul Bacovia le va sesiza cu un
surprinzãtor simþ critic ºi le va condamna
cu vehementã asprime într-o altã
capodoperã celebrã, intitulatã Liceu...

Imediat dupã – erijându-se deja în
bãrbatul casei, în cel care organizeazã
ºi decide totul – îi cere iubitei sã-ºi strige
slujnica pentru a mai aduce jãratec,
necesar contracarãrii efectelor gerului de
afarã ºi asigurãrii unui ambient plãcut, a
unei temperaturi optime. Am spus, nu
întâmplãtor, „sã-ºi strige slujnica”, pentru
cã în varianta iniþialã, din 1906, versul al
treilea era: „Mai strigã s-aducã jãratec”
(la fel ca ºi celãlalt, simetric, din penultima
strofã: „Mai strigã s-aducã ºi lampa”),
forma „Mai spune” fiind preferatã, în 1916,
la publicarea în volum. Apreciat, probabil,
de poet ca fiind prea dur, termenul „strigã”
sugera parcã ºi mai bine, mai exact,
existenþa unei servitoare care – deºi nu
apare în scenã, în prim-plan –, era pe-atunci
un personaj indispensabil în orice casã,
nu neapãrat foarte înstãritã, ci chiar ºi în
cele aparþinând clasei de mijloc. O casã
în care nu existau valeþi/feciori/argaþi,
respectiv servitoare/slujnice/subrete era
una de oameni foarte sãraci. Poetul,
crescut într-o casã „cu slugi multe”, cu
„servitoare” ºi cu „argaþi” – cum aflãm
dintr-o biografie recent publicatã5 – nu s-ar
fi coborât pânã acolo încât sã aibã o
prietenã de extracþie socialã atât de
modestã. Cât despre gazdã, ar fi fost sub
demnitatea ei sã-ºi serveascã direct
musafirul cu cele trebuitoare, exact ca o
slujnicã. Jignirea ar fi fost de ambele pãrþi.
Aºadar, sceneta conþinutã în textul
poeziei Decembre e jucatã de trei
personaje: cei doi îndrãgostiþi plus
servitoarea casei. Precizarea e utilã,
întrucât unii – necunoscând îndeajuns
epoca ºi moravurile ei – cred cã poetul i
se adreseazã iubitei ca unei stãpâne care
are cui porunci (ºi nu cu familiaritate: „adã
jãratec”; „mai adã ºi ceaiul”) doar fiindcã
o admirã, ceea ce nu rezultã de nicãieri.
Chiar dacã ar fi fost aºa, poetul ar fi trebuit
sã gãseascã altã modalitate, mai
adecvatã, de a-ºi manifesta preþuirea, nu
cerându-i sã-l serveascã, adicã
atribuindu-i rolul de slujnicã... De altfel,
egoist, cum spuneam, preocupat exclusiv
de propria persoanã (adicã aºa cum a fost
Bacovia întreaga sa viaþã), protagonistul
din poezia Decembre nu ezitã a-ºi umili
iubita în propria-i casã, tratând-o ca pe o
slujnicã ºi poruncindu-i direct în situaþiile
când prezenþa servitoarei nu mai era
indispensabilã. De pildã, în cazul fotoliului
care se afla în camerã ºi pe care-l voia
adus lângã sobã, oaspetele îi ordonã
iubitei: „ªi mânã fotoliul spre sobã,/ La
horn sã ascult vijelia.” Rezultã de aici,
fãrã echivoc, cã protagonistul îºi dorea
fotoliul pentru sine, pentru a se instala
confortabil la cãldurã, lângã sobã, ºi nu
pentru iubitã, cum au crezut unii. În ce
poziþie se va fi aflat iubita nu ni se spune
– fiindcã acest amãnunt nici nu-l interesa
pe egoistul oaspete –, dar e de presupus
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O scenetã cu trei personaje

cã ea se afla pregãtitã în orice moment,
sã îndeplineascã dorinþele bãrbatului
care, pentru ea, erau sinonime unor
ordine, unor porunci...
Subtile declaraþii de amor
...
amor...
Revenind la scenariul – atât de
cinematografic – reprezentat de textul
poeziei Decembre, e de remarcat cã
poetul continuã a se comporta aidoma
unui regizor care ºtie exact locul ºi rolul
fiecãrui interpret, dând indicaþii (de regie)
pe un ton hortativ, prin verbe la imperativ
care nu admit niciun gest de nesupunere,
nicio replicã exprimând vreun refuz, ca
în versurile: „Mai spune s-aducã jãratec/
ªi focul s-aud cum trosneºte.// ªi mânã
fotoliul spre sobã,/La horn sã ascult
vijelia,/Sau zilele mele - totuna -/Aº vrea
sã le-nvãþ simfonia”.
Ultimele douã versuri – de o subtilitate
adâncã, tipic bacovianã – punând semnul
egalitãþii între vitejia de afarã ºi cea din
sufletul sãu, generatã, poate, de
intensitatea sentimentului de iubire nutrit
faþã de gazdã – se constituie într-o tot
atât de subtilã ºi gingaºã declaraþie de
dragoste. Vor urma ºi altele, plasate la
timpul potrivit în economia textului ºi
interferate indicaþiilor regizorale ce
reprezintã tot atâtea momente din
„desfãºurarea acþiunii”. Astfel, în strofa a
treia, dupã formularea/exprimarea unei noi
dorinþe – „Mai spune s-aducã ºi ceaiul” –
urmeazã alte indicaþii regizorale având
evidentã conotaþie de declaraþie de amor:
„ªi vino ºi tu mai aproape, -/Citeºte-mi ceva
de la poluri,/ªi ningã... zãpada ne-ngroape”.
Versului din urmã mai cu seamã îi
incumbã intenþia, subtil sugeratã, de a fi

adicã înmormântat sub zãpadã alãturi de
ea, spre a rãmâne – nu-i aºa? – pe veci
împreunã! Dupã strofa a treia – doldora
de indicaþii regizorale, cu ºase verbe la
imperativ (de fapt, douã dintre ele conjunctive cu valoare de imperativ: „s-aducã”
ºi „ningã”) urmeazã din nou, la începutul
strofei a patra, versuri ce conþin o
subliminalã declaraþie de iubire: „Ce cald
e aicea la tine,/ ªi toate din casã mi-s
sfinte, -”. Dupã care e reluat – nu
întâmplãtor – versul cu valoare de
laitmotiv: „Te uitã cum ninge decembre...”
Dupã ce i s-au îndeplinit primele cerinþe
destinate asigurãrii confortului personal
(jeratic suficient, fotoliul lângã sobã, ceaiul
adus de slujnicã), poetul doreºte sã-ºi
sporeascã gradul de confort fãcând apel
la un alt obiect al plãcerilor care este
însãºi iubita, pe care o invitã abia acum,
concesiv, sã vinã lângã el, doar pentru a-l
delecta cu lecturi captivante dintr-o zonã
meteorologicã consonantã/similarã celei
de afarã: „ªi vino ºi tu mai aproape, -/
Citeºte-mi ceva de la poluri”... Iubita însã
nu pare înspãimântatã de iarna aprigã de
afarã, fiind, dimpotrivã, chiar veselã ºi
încercând sã râdã. O fi ghicit oare intenþia
musafirului, scopul pentru care el
exagereazã/hiperbolizeazã efectele
anotimpului hinbernal? Temându-se poate
de aceastã eventualitate, el o apostrofeazã, stopându-i orice eventualã
replicã: „Nu râde... citeºte nainte”.
Strofa a cincea conþine cea din urmã
dispoziþie transmisã servitoarei prin
intermediul iubitei: „E ziuã ºi ce întuneric.../
Mai spune s-aducã ºi lampa-”. Mãiestria
lui Bacovia nu se dezminte nici aici, ca
de altfel niciodatã în textul poeziilor sale.
Talentul sãu constã – se ºtie – în maxima
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urmat... Concluzia nu poate fi decât aceea
cã nu moartea, nu teama de moarte sau
stãrile de disconfort - aici: gerul, ninsoarea,
întunericul - care pot cauza moartea
constituie tema liricii bacoviene, ci,
dimpotrivã, dorinþa de a trãi, de a bucura
din plin de viaþã ºi de plãcerile ei, aºa
cum ne îndemna odinioarã ºi Horaþiu prin
acel „carpe diem!”

Note
Note:
1. Constantin Cãlin, În jurul lui Bacovia.
Glose ºi jurnal , Bacãu, Editura „Babel”,
2011, p. 366.
2. Mihail Petroveanu, în volumul G. Bacovia:
„Opere” din 1978, e de pãrere cã a fost
elaboratã „se pare, în anul 1899”.
Cert este cã se afla în caietul pe coperta
cãruia poetul scrisese: Plumb. Poezii de G.
Bacovia. 1900.
3. Nicolae Scurtu, O biografie necunoscutã
a lui George Bacovia (VI), în „Ateneu”, 53,
nr. 562, iunie 2016, p. 18.
4. Constantin Cãlin, Dosarul Bacovia. II. O
descriere a operei, Bacãu, Editura „Agora”,
1999, p. 195.
Nicolae Scurtu, op. cit., loc cit., nr. 557,
ianuarie 2016, p. 19
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Încredinþat fiind cã a reuºit sã-ºi
convingã iubita de dimensiunile
apocaliptice ale vitregiei naturii, poetul
anunþã, abia spre final, la începutul
ultimei strofe, dorinþa care-i încolþise
demult în minte, devenitã acum decizie
coincidentã punctului culminant al
acþiunii: „Eu nu mã mai duc azi acasã...”
Decizia e justificatã (susþinutã imediat de
versul: „Potop e-napoi ºi nainte,” precum
ºi de laitmotivul „Te uitã cum ninge
decembre...” Dar, fiindcã iubita pare, în
continuare, amuzatã de spaima
partenerului, de strãdaniile sale disperate
de a hiperboliza ravagiile iernii, conferind
ninsorii proporþii diluviene, poetul o
apostrofeazã din nou, în final,
îndemnând-o sã continue lectura, sigur
fiind cã – atât timp cât citeºte – nu-i poate
replica, nu-i poate riposta. Or, el tocmai
asta voia...
Din suita momentelor subiectului
lipseºte nu doar expoziþiunea, ci ºi
deznodãmântul. Este ceea ce se cheamã
o operã deschisã, „opera aperta”, poetul
oferindu-ne posibilitatea de a colabora cu
el ºi lãsându-ne libertatea de a ghici ce a
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concentrare a expresiei, a expozeului liric,
în aceea cã absolut nicio vocabulã nu e
de prisos, totul slujind ideea poeticã.
Acesta e ºi cazul versului „E ziuã ºi ce
întuneric...”, menit a potenþa senzaþia
dezastrului: atât de straºnic ninge, încât,
deºi e încã ziuã, lumina a dispãrut...
Conºtient cã sentimentul sãu de disperare
trebuie neapãrat inoculat în subconºtientul iubitei, abilul regizor nu slãbeºte
nicio clipã tirul hortativ al sugestiilor
catastrofice: „Te uitã, zãpada-i cât gardul,/
ªi-a prins promoroacã ºi clampa”.
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Val M\nescu

Mihai Bejenariu Piatra piatrã de e piatrã
Cea de-a noua personalã a sculptorului
Mihai Bejenariu, nãscut la Iteºti - Bacãu,
acum aproape 67 de ani, este o expoziþie
ciudatã, ºocantã, care reflectã starea de
revoltã a unui artist supãrat ºi, deci,
excentric, gesticulând frenetic într-un protest care înfiereazã maniera conformistã de
exprimare în artã.
Bejenariu dã cu piatrã, cu sfãrâmãturi
de marmurã ºi cu lemne pictate-n Galeria
Frunzetti a UAP Bacãu, invitându-ne sã
ascultãm cu atenþie o conversaþie mutã,
nãstruºnicã între lemn ºi piatrã.
Eu am crescut pe malul Trotuºului.
Mihai, pe malul Bistriþei. Cine s-a bucurat
de curgerea unei ape în copilãria lui, nu se
poate sã nu fi fost fascinat de infinitatea de
forme pe care le iau pietrele dupã mii ºi mii
de ani de zvârcolire în ºuvoaiele de munte
ºi în viiturile nebuneºti ale diluviilor de
primãvarã.
Tot admirând strãlucirea ºi tãria
pietrelor din albii, am visat de multe ori
Timpul ca pe un animal uriaº care roade
necontenit din tot ceea ce este materie.
Poate de aceea, am cãrat acasã bolovani
pe care i-am aºezat printre flori, ca un
omagiu adus veºniciei. Pe unde-am umblat,
am luat de pe jos câte-o piatrã, drept
suvenir, convins cã poartã în ea energia
primordialã a locului. Am pietre de silicat
perforat de misterioasele pluricelulare marine de pe þãrmul Adriaticii, granit dur din
Alpii elveþieni, bazalt de la Detunata, rocã
vulcanicã din apropierea Vezuviului,
pietricele negre, plate ºi lucioase ca o
oglindã, dintr-un lac din Belarus.
Un bãtrân din Munþii Buzãului mi-a dat,
pe o sticlã de votcã, un trovant mic, galben
- o piatrã bizarã, vie, care creºte absorbind
moleculele de carbon din aer. Cândva,
obsedat de eternitatea pietrificatã, am luat
de pe caldarâmul aleii ce urcã spre
Parthenon, câteva resturi minuscule de
marmurã albã, sã aduc veºnicia în curtea
mea din Bacãu. La ieºire, gardianul m-a
percheziþionat ºi mi-a aruncat prada într-o
ladã uriaºã, plinã cu sfãrâmãturi albe. Mi-a
pierit ruºinea hoþiei când mi-a spus
zâmbind: Nu vã faceþi griji! Toþi turiºtii vor
sã aibã o amintire anticã din eterna Aten\...
Piatra este materializarea sfidãrii
trecerii timpului. Cu siguranþã, ajuns la
maturitate, de aceea a ºi ales Mihai
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Bejenariu acest material dur ºi greu de
prelucrat pentru a-ºi reprezenta obsesiile.
El spune cã lucr\rile vor sã fie reprezentãri
antropomorfe de pãsãri, peºti, cai, berbeci,
sau semne zodiacale.
De sub dalta lui, au ieºit obiecte
stilizate pânã la esenþa simbolurilor, însã,
în maniera prelucrãrii, sesizãm un soi de
luare în rãspãr a artei manufacturiere clasice
care se caracterizeazã prin lustru ºi
strãlucire. Opacitatea pare sã fie profesiunea de credinþã a autorului. El preferã
reflexele mate. Speculeazã forma naturalã,
faliile ºi excrescenþele materialului, iar acolo
unde simte cã obiectul e lipsit de
personalitate, de forþã de sugestie, îl
augmenteazã penetrându-l cu orificii care
parcã sorb energiile nevãzute, aidoma
supernovelor ce sfârºesc autodevorându-se,
aspirate în propriile gãuri negre.
Sunt rare urmele de eleganþã, de
delicateþe sau subtilitate în formele
paradoxale, provocatoare de grimase,
frizând urâþenia. În mod cert, exponatele
sunt manifestãri ale unui protest antisistem
din care, arar, transpar urme de rafinament
stilistic. Sfidând regulile vreunei doctrine
artistice în sens clasic, Bejenaru
valorizeazã gestul brutal al spãrgãtorului de
piatrã ºi miºcarea frustã, primitivã, a
toporului mânuit de un lumberjack campion la întrecerile tãietorilor de lemne.
~n expoziþia semi-retrospectivã de la
Galeriile Frunzetti ale UAP Bacãu, Mihai
Bejenariu contrapune miniaturilor în
marmurã ºi piatrã, elemente dintr-o
expoziþie anterioarã, sub genericul Bestiar,
aflatã manifest sub inspiraþie biblicã.
Lemnul este, aici, materia primã pentru
reprezentarea sfinþilor, heruvimilor sau a

semnului creºtinesc al crucii. Cu substanþa
vegetalã ascunsã sub vopsele, lemnul
traforat devine, prin negaþie, expresia
absurdului aceste lumi în care aripile de
înger au nevoie de roþi nu pentru a zbura, ci
pentru a parcurge lent, cât mai lent,
drumurile desfundate ale nemãrginirii.
Aceeaºi apologie a ideilor fracturate, a
segmentelor mobile, a articulaþiilor obsesive
se regãseºte ºi pe simeze, în desenele cu
tuºe groase care par sã fi fost schiþele de
lucru care au premers lucrãrile
tridimensionale...
Descifrarea formelor propuse de artist,
aidoma ghicitului în cafea, are o
componentã ludicã, una care pune
imaginaþia privitorului la grele încercãri. Dar
îi lasã ºi generoasa posibilitate de a-ºi
imagina exact ce pofteºte. Nu-þi trebuie
decât timp ºi capacitate reflexivã.
Zâmbind hâtru pe sub mustaþã, Mihai
ne incitã la un joc al minþii: sã gãsim în
formele informe rãspunsuri raionale, filosofii
ascunse - fireºte, false! - fãrã sã se
oboseascã sã dea înþelesuri inteligente
lemnului vopsit sau pietrei scobite. La urma
urmei, logica e platã, obositoare, limitatã
ºi restrictivã. În schimb, ira]ionalul e
misterios, incitant, animã curiozitatea ºi
imaginaþia.
Ajuns la o maturitate artisticã
recunoscutã, trecut prin experienþa liniei
clasice ºi a expresiei realiste, artistul are
curajul sã aplice acum o esteticã a urâtului,
contestând prin abstractizare o realitate
care ne sufocã. Nimic nou sub soare.
Filosoful german Karl Rosenkranz
definea urâtul drept frumos negativ,
conceptualizându-l, încã din 1852. El
pornea de la marea diversitate a expresiei

Carmen Poenaru Pata de mov
În nou-nouþa galerie, impecabil
modernizatã, a Centrului Cultural Lira din
Moineºti, ne-am amestecat cu o lume bunã
ºi multã care îºi clãtea ochii obosiþi de
cenuºiul zilei de noiembrie cu spectrul solar împrãºtiat pe pereþii albi, în armoniile lui
complementare, rareori vãzute în oraºul lui
Tzara.
Evenimentul plastic prilejuit de
vernisajul expoziþiei de picturã Rezonanþa
culorii semnatã de Carmen Poenaru, mi-a
dat senzaþia cã mã aflu într-un spaþiu
destinat revelaþiei: de pe simeze, din tablouri
de dimensiuni generoase, izbucneºte lumina cu toate culorile ei, întrepãtrunse ca
într-un captivant ºi excitant joc al dragostei.
Dupã ce a experimentat cu fervoare
ºi curaj diferite domenii ale artei utilitare fashion design, mobila pictatã, icoana pe
sticlã, plastica decorativã - artista
abordeazã, într-o personalã exprimare
poetico-filosoficã, subiecte dintr-o tematicã
proprie, ilustrate printr-o juxtapunere de
tonuri armonice, în savante ritmuri
secvenþiale.
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Amurguri, grãdini exotice, lagune, veri
fierbinþi, ritmuri, rezonanþe ºi reflexii sunt
câteva din zonele pe care artista le
exploreazã în expoziþia Rezonanþa culorii
(reiteratã de la Complexul Muzeal Iulian
Antonescu, instituþie care a finanþat ºi
elegantul album al expoziþiei), invitând
privitorul sã-i descopere duioºia ºi revolta,
tandreþea ºi energia. Atingerea pensulei de
pânzã, în aparenþã rebelã, în profunzime
cu tandre mângâieri, capãtã corporalitate
ºi rafinament, dând la ivealã nuanþe insolite
care dezvãluie un spirit descãtuºat de
convenþii ºi conformisme.
Imaginile abundã în miºcãri nervoase,
controlate de un afect pe care-l poþi bãnui
puternic, capabil sã combine poetic nuanþe
nocive cu dulci miresme conceptuale, în
care sensibilitatea sparge proteic canoanele
clasice.
De obicei, pictorul preferã sã asculte
pãrerile altora despre creaþia lui. Dar,
Carmen nu e o simplã zugrãviþã care lasã
în urmã semne cromatice, ea are o proprie
filosofie a creaþiei pe care o exprimã ºi
verbal, cu noºalanþã, convingere ºi
pasiune, ajutându-te sã înþelegi logica
rezonanþei culorilor care invadeazã pânza
tablourilor. Aºa cã, a vorbit, iar speech-ul
ei a fost pe înþelesul tuturor, explicând ºi
pentru neofiþi mecanismele care
declaºeazã în om nevoia de frumos.
A fost un altfel de vernisaj, lipsit de
discursuri conformiste preþioase, de volute
lingvistice pentru care trebuie sã faci apel
la dicþionar. Ad hoc invitat la cuvânt,
profesorul moineºtean Ion Vãsâi, el însuºi
pictor, a subliniat, amical, spiritul liber al
artistei ºi forþa cu care seduce ea, prin
culoare, ochiul privitorului.
La final, într-un gest firesc de gazdã
îndatoritoare, inginerul Ilie Viorel, edilul
Moineºtiului, a oferit artistei cinci trandafiri,
ireal de mari ºi de albi, ºi a rostit o frazã de
mulþumire: Poate ar fi trebuit sã fie roºii, în
semn de preþuire, dar sunt albi, pentru cã
albul cuprinde toate culorile universului.
Scenariile de luminã nãscocite de
Carmen au o constantã: mirosul discret de
lavandã care irumpe din tablourile ei. Izvorât
din misteroasa ºi senzuala patã de mov,
nelipsitã de pe nicio pânzã.
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depozitate în subconºtient, ca straturile de
carbon pe suprafaþa trovanþilor.
Am sã închei cu un citat care ne
îndeamnã la o meditaþie în plus: “Orice
adevãr trece prin trei etape. Prima datã, e
ridiculizat. A doua oarã, negat vehement.
A treia oarã, e acceptat ca fiind de la sine
evident.” - Arthur Schopenhauer.

Carmen Poenaru (dreapta), Silvia Tiperciuc, Cristina Ciobanu
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2009

estetice ºi fundamenta, pentru prima oarã,
prezenþa urâtului în artã, conferindu-i - în
contradicþie cu frumosul - rangul de
categorie esteticã. Printre exponenþii clasici
care au ilustrat definiþia urâtului drept
«frumos negativ», se numãrã Baudelaire
ºi Arghezi în literaturã, Dali ºi Picasso în
artã plasticã. Cum ar fi arãtat cinematografia
fãrã celebrul Belmondo, supranumit
“frumosul urât”, sau fãrã înfricoºãtorul
Gollum din Stãpânul inelelor? ªi cum ar fi
muzica fãrã formele deschise ale
“concretului atonal” al creaþiilor contemporane, fãrã muzica aleatoricã, acusmaticã
sau dodecafonicã, fãrã bruitism sau, de ce
nu?, fãrã atât de criticatele manele?¨
Mihai Bejenariu e un om liber care-ºi
asumã experimentele, fie ele ºi contradictorii, ºi nu trebuie sã dea socotealã decât
în faþa propriilor convingeri. Pe el nu-l
intereseazã ce spune lumea. Îl intereseazã
lumea.
Dacã nu-þi scuturi mintea de prejudecãþi
ºi nu gãseºti singur conotaþii în fibra ingenuã
a substanþei vegetale sau în taina
nemuritoarelor pietre, ai sã pleci din sala
cu pietre ºi lemne nedumerit ºi preferând
mai mult ca oricând arta figurativã.
Arta este cea mai profunda
manifestare a creativitãþii umane. Evaluarea
unei creaþii artistice este un act dificil care
depinde de educaþie, gust ºi nivel cultural.
În artã, nimeni n-a dat pânã acum o
explicaþie logicã a plãcerii. Obiectele-ºoc
din aceastã expoziþie sunt menite sã
retrezeascã la viaþã amintirea unor
momente miraculoase pe care fiecare
dintre noi le-a trãit, ºi pe care le avem
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Dumitru Macovei Luminã din luminã
Dumitru Macovei îºi trãieºte boema
într-o casã veche, cu cerdac ºi cu grãdinã
verde vara ºi albã iarna. Lui Dumitru
Macovei puþin îi pasã cã-i vecin cu Primãria,
dar primarului îi pasã cã Primãria Moineºti
are gard comun cu un artist care face
cunoscutã urbea în lume.
Viaþa lui se petrece într-un atelier plin
de luminã, foarte curat cu, tablouri peste tot,
înºirate pe jos, atârnate pe pereþi sau stivuite
pe rastele, aproape de tavan. Dacã n-ar fi
petele multicolore de vopsea de pe podeaua
de scândurã, atelierul lui ar putea fi uºor
confundat cu depozitul unui mare muzeu.
Pânã când vine cu ceºtile de cafea,
te invitã sã ocupi loc în mijlocul vieþii lui de
artist ºi sã-i priveºti tablourile de peste tot,
printre colecþiile de artã, de obiecte vechi,
de artefacte folclorice, scoarþe vechi, un
gramofon cu pâlnie de alamã, o casã de
bani fanariotã, laviþe înfierate, mobilã veche
ºi tot felul de antichitãþi.
Mã gândesc cum vibreazã fibrele
intime ale lui Dumitru Macovei când iese
în tinda casei lui sã se bucure de lumina
asfinþitului imperial dinspre coama dealurilor
de Vest. Cum eternizeazã el pe pânzã lumina acelei clipe unice în care amurgul trage
dupã el în întuneric trenul verde de la
Comãneºti ºi încã o noapte cade peste
oraº ºi peste viaþa lui neºtiutã...
Omuleþul este un personaj pitoresc, rar
la vorbe. Preferã sã scoatã pânze dupã
pânze de pe rafturi ºi sã le explice lapidar:
Balcic, Eforie, Tescani, Sighiºoara,
Mraconia, cicluri care surprind locurile pe
unde a umblat în momente reinventate artistic cu tuºe uneori pãstoase, în culori tari,
rareori amestecate, alteori cu delicateþea
stampelor japoneze, cu accente care
subliniazã dinamica perspectivei ºi
individualitatea subiectului.
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Într-o izbucnire neaºteptatã de curaj
comunicaþional, artistul mãrturiseºte cã are
lucrãri împrãºtiate prin muzee ºi colecii
particulare din România, Italia, Canada,
SUA, Elveþia, Germania, Anglia, Moldova,
Ucraina, Franþa. Cu sfiala omului care ar fi
vrut sã facã mai mult, îl aud spunând
aproape în ºoaptã cã a fost distins cu
Premiul naional pentru arta sacrã acordat
de U.A.P. Bucureºti.
Dacã un critic atestat ca Valentin
Ciucã se referea la profesionalismul lui
Dumitru Macovei în arta culorii, eu am sã
plusez, fãrã teamã, ºi am sã focusez pe
arta luminii. Chiar ºi la cea mai superficialã
privire, echilibrul ºi armonia tablourilor lui
Dumitru Macovei transmit o energie
pozitivã, aidoma luminii de primãvarã care
face mugurii sã explodeze.
Modestia nu-i poate ascunde filosofia
proprie a creaþiei, care are la bazã captarea
luminii ºi dezvãluirea culorilor din care se
alcãtuiesc lucrurile ºi fiinþele. Iar el are, nu
se ºtie de unde, vrãjitoria de a scoate lumina la ivealã.
Semnele lui grafice lasã în urmã un
soi de bonomie, ºi vãdesc disponibilitatea
de a aborda cu dezinvolturã stiluri ºi curente
artistice dintre cele mai diverse, de la pictura
bisericeascã (unde foloseºte o tehnicã
veche, cu cãrbuni din crengi de viþã de vie,
var mãcinat ºi cãrãmidã pisatã) pânã la hipermodernism. Maturitatea artisticã îi permite
sã evadeze curajos de la neo-realismul bine
temperat al picturii de ºevalet, la abordãri
non-figurative, abstracþioniste, trecând în
vitezã - doar aºa, ca sã-ºi demonstreze sieºi
cã este capabil - prin experimente neoimpresioniste sau cubiste.
Nu are reguli, nu se cramponeazã în
precau]ii stilistice, nu-ºi face mari probleme
în armonizarea cromaticii, nu respectã
excesiv cutumele proporþiei de aur. El însuºi
ar putea crea manuale de protocol estetic
ºi de proceduri de abordare nonºalantã a
subiectelor.

Dumitru Macovei este un meseriaº
al candorii temperate. Din unele pânze
transpare un aer ghiduº, de umor tipic
povestitorilor moldoveni. Nu poþi sã nu
zâmbeºti privind tablourile din ciclul de
Capre, sau cele denumite hâtru Mitza
Biciclista, Mitza biciclistã fãrã Mitza, sau
Un pahar în plus, restul au plecat.
Dimpotrivã, portretele ºi autoportretele,
sunt extrem de serioase. Personajele au
expresii triste, nostalgice, meditative ºi
sunt surprinse în secunda în care ochii
lor emanã preocupãri interioare
halucinante ºi transfigureazã o anumitã
teamã pentru urmãtorul tic-tac al vieþii.
La rândul lor, naturile statice ºi
interioarele lui sunt dominate de o
cromaticã vie, elaboratã printr-o tehnicã ce
depãºeºte simplul meºteºug instinctual.
Armonia culorilor, gãsirea celei mai
interesante ºi mai inedite linii de
perspectivã, încadrarea expresivã a
subiectului, jocul savant de umbre ºi
lumini, sunt elementele majore ale
profesiunii de credinþã a pictorului.
Laborios ºi neobosit, Dumitru
Macovei produce imagini cu subiecte ºi
teme diverse, dar, dintre ele, peisagistica
mi se pare domeniul de inspiraþie care-l
aranjeazã cel mai bine. Ciclul realizat la
Balcic, cel de pe litoralul românesc, sau
tablourile create în tabãra de la Sighiºoara
sunt de departe cele mai reprezentative
pentru creaþia artistului.
El alege din realitate acele fotograme
care emanã o luminã specialã, într-un
spectru care dã strãlucire unicã ºi
expresivitate elementelor naturale sau
citadine. Proporþiile volumetrice, în
alternanþã cu o cãutatã geometrie
cromaticã, sunt intens accentuate de
vibraþiile unor tonuri delicate care invitã la
rememorãri fierbinþi. Chiar dacã unele
subiecte sunt tratate în manierã naturalistã,
academicã, tuºele energice nu pot
ascunde amprenta modernismului care-i
zvâcneºte din pensulã.
Alegerile lui Dumitru Macovei sunt
semne de înþelegere profundã a vieþii ºi
efect al cãutãrilor ºi al frustrãrilor sale intestine. Nu-i gãsim numele decât rar pe
afiºele galeriilor de artã, deºi este un
pictor de luat în seamã ºi are multe de
povestit despre iriz\rile din tablourile lui.
Omul îºi vede de treaba lui, în adânca ºi
suverana lui provincie peste care
planeazã incredibilul spirit Dada. Dumitru
Macovei priveºte candid fiinþele ºi
lucrurile din jur, extrage esn]a din ele ºi o
aºazã pe pânzã cu credinþã ºi eleganþã.
El ne învaþã, fãrã ostentaþie, cã
modul sãu atât de personal de a oglindi
ºi de a imortaliza realitatea ajutã memoria lumii sã se zãmisleascã în multe feluri,
reînnoindu-se mereu ºi mereu, ca o altfel
de luminã în lumina ochilor fiecãrui om
care-i priveºte tablourile.

aprilie 2017

Theodor Codreanu
Tecuci”, cu idei „remarcabile ºi solide,
superioare epocii sale”2. Cãlinescu îi oferã
meritul de a fi primul, ca înainte-mergãtor,
în capitolul Simboliºtii. 1905-1916.
Înrâurirea francezã. ªi aºa a rãmas în istoria
literaturii române, într-un orizont cu largi
deschideri, cum se-ntâmplã în cele mai
dense ºi mai pãtrunzãtoare exegeze de
pânã acum, pe care le datorãm Zinei Molcuþ3
(probabil cea mai bunã cunoscãtoare a
simbolismului de la noi) ºi lui Constantin
Trandafir4.
Paradoxul care-l însoþeºte pe ªtefan
Peticã e cã, din pricina scurtei sale vieþi ºi
a relativ puþinãtãþii operei, el trece,
fatalmente, ca un scriitor minor, dar din acea
categorie de „minori” mari (vezi oximoronul
critic emis de G. Cãlinescu relativ la alt
tecucean, Calistrat Hogaº5), „care deþin
într-o literaturã un rol de primã importanþã,
ca deschizãtori de drumuri noi. E vorba de
aºa-numitul efect de rezonanþã esteticã,
prin care valoarea unei opere constã din
faptul cã declanºeazã o serie istoricã sau
determinã o mutaþie a conºtiinþei estetice.
Peticã nu-i un creator de raftul întâi, dar se
aflã în avangardã, ºi încã într-un moment
de tranziþie, când umbra se întindea
apãsãtoare.”6 Adevãrat, însã, citit astãzi,
fãrã a fi prea strâns îndatoraþi istoriei literare
ºi „complexelor de culturã” care
particularizeazã o epocã (în cazul de faþã,
simbolismul ºi celelalte isme, expresionism,
impresionism, sãmãnãtorism, poporanism),
altfel spus, citindu-l doar din perspectivã
esteticã ºi ontologicã, în lumina a ceea ce
Lovinescu preconiza a fi o revizuire criticã,
ªtefan Peticã ne poate furniza surprize care
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Cu 140 de ani în urmã, se nãºtea la
Buceºti, j. Galaþi (22 ianuarie 1877), ªtefan
Peticã, un meteor de felul unor Vasile
Cârlova ºi Nicolae Labiº, stins din viaþã la
numai 27 de ani (17 octombrie 1904), dupã
ce s-a retras în matca natalã, din pricina
ftiziei.
Critica ºi istoria literarã au spus
aproape totul despre ªtefan Peticã,
începând cu Ilarie Chendi, N. Davidescu ºi
marii critici ºi istorici literari interbelici ºi pânã
la Zina Molcuþ, Constantin Trandafir,
Dicþionarul general al literaturii române,
literele P/R (2006) sau micromonografia
tecuceanului Ionel Necula, ediþia din 2015
(ªtefan Peticã – evadarea în iluzie). S-a
convenit cã este „primul simbolist român
autentic”, dublat ºi de un teoretician „profund
ºi subtil al acestui curent” (Eufrosina
Molcuþ1). Totuºi, el credea, cu argumente
pãtrunzãtoare, cã simbolismul autohton se
trage din Eminescu ºi Macedonski, fapt
confirmat ºi de N. Davidescu. Deºi el însuºi
s-a dovedit a fi întâiul veritabil teoretician
al simbolismului, în spaþiul românesc,
orizontul sãu cultural, vast ºi solid, înclina,
mai degrabã, sã se plaseze, împreunã cu
Eminescu ºi Macedonski, în conceptul mai
larg al modernitãþii, aproape în preajma
viitoarei cãrþi a lui Hugo Friedrich, Structura
liricii moderne (1956). Alþii, care au înþeles
cã doar simbolismul nu-l poate epuiza, au
întrevãzut în el ºi un expresionist. În orice
caz, G. Cãlinescu se mira de insolita
apariþie a scriitorului mai ales din
perspectiva modernitãþii sale: „E
surprinzãtor cât de modern era Peticã,
simplu fiu de rãzãºi din satul Buceºti, judeþul

sã ateste o dimensiune de mare poet, menit
sã-l situeze, fie ºi pentru o „clipã”, în
preajma unuia de prim raft, ca G. Bacovia,
ambii adunaþi, în epocã sub umbrela
simbolismului. De altfel, ca Macedonski,
el a rãmas în memoria contemporanilor ca
un exploziv orgolios, considerându-se chiar
„cel mai mare poet contemporan”, dupã
mãrturia unuia dintre prieteni, D. Gorgos.
Suferea, concede Zina Molcuþ, de un „complex de superioritate”7. Sã ne întrebãm însã
dacã la modul mitoman sau din perspectiva
conºtiinþei de sine? Ambianþa vremii l-a
asimilat primei ipostaze, scriitorul polivalent
fiind luat în derâdere, chiar începând cu
numele, care i-ar fi oglindit ºi destinul...
peticit ! C. Demetrescu, citat de Zina
Molcuþ, regreta cã ªtefan Peticã nu a cerut
Ministerului Justiþiei schimbarea numelui,
presupunând cã „Peticã altfel ar fi fost
apreciat pentru meritele lui.”8 Nu ºi-a
schimbat numele, ºtiind cã asta nu are nicio
importanþã, el însuºi având dispoziþia de a
se autoironiza, în atare sens. Nu i-au fost
iertate nici pletele lungi. Surpriza e cã între
Scylla „poeziei noi” ºi Charybda celei
„tradiþionaliste”, Peticã n-a pactizat nici cu
„moderniºtii”, nici cu „tradiþionaliºtii”, deºi
se ºtia modern. Îi repugna antagonia dintre
tradiþionaliºti ºi moderni, polemizând cu
ambele tabere, în numele unei „sinteze
superioare”. Asta ºi era volumul sãu de
Poeme (Fecioara în alb, Când vioarele
tãcurã, Moartea visurilor), din 1902, an de
cotiturã în lirica româneascã ºi care n-a avut
nici un ecou deosebit în cele douã tabere,
„simbolistã” ºi „tradiþionalistã”. Macedonski,
în ciuda aparenþelor, s-a arãtat reticent,
promiþând o recenzie care n-a mai venit9.
Sãmãnãtorul, în ciuda faptului cã ªtefan
Peticã se delimitase de socialiºti, evoluând
spre „naþionalism” ºi „antisemitism”, cum
va decide G. Cãlinescu, s-a limitat la doar
a semnala apariþia cãrþii. Acelaºi Cãlinescu
mai preciza: Peticã înþelesese cã „o artã
naþionalã nu se poate întemeia pe simpla
oroare de strãinãtate ºi pe un concept dedus
de specificitate, ci pe studierea poporului
«în toate manifestãrile ideale». Principiul
intern care stãpâneºte evoluþiunea unui
popor nu se poate defini plecând «de la
anumite categorii logice».” 10 Este o
observaþie capitalã, de care, din pãcate,
criticul nu a profitat în radiografierea operei
lui ªtefan Peticã.
Pluridisciplinaritatea ºi interdisciplinaritatea în care se configura personalitatea
febril-avidã de cunoaºtere a lui Peticã (s-a
vorbit, în cazul sãu, de un „complex al lui
Empedocle”), îl apropie nu atât de
simboliºti, cât de geniul eminescian. În plin
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„curent Eminescu”, în fruntea cãruia se
posta Al. Vlahuþã, poetul din Buceºti se
delimiteazã de epigoni ºi descoperã
adevãrata anvergurã a eminescianismului.
De aici, curajul sãu de a gãsi în Eminescu
arheul modernitãþii, capabil sã fecundeze
ºi simbolismul. Pentru ªtefan Peticã,
Melancolie, De câte ori, iubito..., Despãrþire,
Când însuºi glasul, Se bate miezul nopþii
º.a. erau capodopere simboliste. În ciuda
protestatarilor, apreciazã Constantin
Trandafir, „Opinia unui Eminescu-simbolist
– contrariantã ºi plauzibilã, orice s-ar zice
– n-a fost contrazisã vreodatã cu argumente
serioase.”11 Cu siguranþã, Peticã înþelegea
simbolismul în sensul unei modernitãþi
complexe, pe care el o descifra în opera
unor Baudelaire, Rimbaud sau Mallarmé,
iar nu în formalismul minorilor, stãpânitori
ai tehnicilor simboliste, precum virtuozul Ion
Minulescu. Iatã de ce „simbolist” cu
adevãrat (dacã e sã-i împãrtãºim
convingerile) este Eminescu, iar nu
Minulescu! În Estetica poeziei simboliste,
Peticã face distincþie între pretinsul
„simbolism”, „raþionalist ºi pãgân”, al lui
Macedonski ºi simbolismul profund, „cu
accente de ºoaptã vesperalã, muzical
sufleteºte pânã la tonalitãþi verlainiene, ca
acelea din Somnoroase pãsãrele”, care
„deschidea larg toate posibilitãþile viitoare
pentru dezvoltarea de astãzi a poeziei
simboliste româneºti.” Altfel spus, ªtefan
Peticã pleda nu pentru un simbolism de
imitaþie, facil, ci pentru unul abisal, cu
tonalitãþi diferenþiatoare româneºti, prezente
deja în opera sa ºi desãvârºite în G. Bacovia.
Aici, se cuvine a reveni la observaþia
lui G. Cãlinescu, focalizatã pe respingerea
logicii de cãtre Peticã, acea logicã de cadru
cartezian, predominantã în epocã,
inadecvatã cunoaºterii sufletului românesc:
„evoluþiunea unui popor nu se poate defini
plecând «dela anumite categorii logice».”
Ieºirea din raþionalismul cartezian a fãcut
posibilã apariþia lui Eminescu, crede îndrituit
ªtefan Peticã, în articolul Arta naþionalã,
solidarizându-se cu respingerea formelor
fãrã fond, dar nu în sens maiorescian, ci
cuprinzãtor eminescian: „Sufletul, ca acel
erou de roman mistic, îngrozit de atâta
liniºte, se întreba dacã nu cumva vreo
durere adâncã plânge în întuneric ºi-l
pândeºte gata sã-l doboare miºeleºte, pe
ascuns. ªi atunci grija se fãcu spaimã,
spaima se fãcu durere ºi durerea se fãcu
un plânset amar ºi dureros, iar Eminescu
apãru. (...) Sufletul omenesc fu cercetat
pânã în cele mai misterioase adâncimi, ºi
lira vibrã de cântece tulburãtoare ºi
pasionate, cari nici nu se bãnuiau pânã
atunci.” Altfel spus, geniul lui Eminescu a
ºtiut sã scoatã din ascundere „partea
întunecatã a sufletului” românesc ºi
omenesc, în genere. Accesul la ontologic
cere o cu totul altã logicã decât cea
aristotelicã ºi cartezianã. În anul universitar
1901-1902, pe când era la litere ºi filosofie,
s-a produs marea confruntare cu logicianul

de fier Titu Maiorescu, soldatã cu un „eºec”
catastrofal pentru Peticã, un rãzboi care pãstrând proporþiile - îmi evocã adversitatea
crâncenã dintre Georg Cantor (1845-1018)
ºi privilegiatul zilei, Leopold Kronecker
(1823-1891), campionul logicii matematice
clasice, având oroare de transfinit ,
considerat a fi „corupãtor de tineri”. (ªtefan
Peticã însuºi s-a arãtat preocupat ºi de
logica matematicã!) De la Goya, ne-a
rãmas celebra afirmaþie cã somnul raþiunii
naºte monºtri, dar Henri Poincaré atrãgea
atenþia cã ºi „Logica creeazã uneori
monºtri”. Persecutarea lui Cantor l-a împins
pe acest matematician de geniu la nebunie.
Ideea de transfinit a fost gândul
„revoluþionar” cantorian: „Nu am nici o
îndoialã privind adevãrul transfiniþilor, pe
care i-am identificat cu ajutorul lui
Dumnezeu ºi pe care i-am studiat, în
diversitatea lor, timp de mai bine de
douãzeci de ani; fiecare an, ºi aproape
fiecare zi, mã duce mai departe în aceastã
ºtiinþã.”12
Bun cunoscãtor al filosofiei ºi logicii
europene (fervent cititor al lui Kant,
Schopenhauer, Hegel), Peticã era iluminat,
în anii studenþiei, de ideea unei logici
dinamice (impulsionat de dialectica
hegelianã), logicã pe care a numit-o ca atare,
sintagmã pe care o va introduce în circuitul
culturii europene abia ªtefan Lupaºcu
(logica dinamicã a contradictoriului ),
formulatã în 1935 ºi însuºitã tacit de Gaston
Bachelard, în 1939 (Philosophie du Non),
tot o logicã a contradictoriului fiind ºi aceea
a lui ªtefan Peticã, gãsitã, de el, la
Eminescu, în acel enunþ fundamental:
antitezele sunt viaþa. Conceptul de logicã
dinamicã, variantã a logicii modale, va fi
consacrat, în 1974, de australianul Vaughan
Pratt.
Între puþinii care nu l-au luat în derâdere
pe ªtefan Peticã pentru logica dinamicã, a

fost Gh. Bogdan-Duicã, dar abia dupã 20
de ani va scrie: „Cine l-a cunoscut nu-l mai
uitã. Palid la faþã, pe când în creier îi luminau
culorile cele mai agere; ºoptind rãguºit, pe
când în urechi îi sunau ritmuri ºi armonii de
invidiat; îmbrãcat în tocituri de stofe, pe
când în închipuirea sa clãtina îngeri,
mãtãsuri, purpurã; ferecat de nevoile vieþei,
pe când în sine rostogolea planul unei
Logice dinamice.” ªi iatã-i pe cei doi
studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Litere,
poeþii ªtefan O. Iosif ºi ªtefan Peticã, faþã
în faþã, la examenul de Logicã, cu profesorul
Titu Maiorescu. Tema: Silogismul. Întregul
spectacol este creionat de Zina Molcuþ. Iosif
rãmâne blocat ºi nu poate îngãima o vorbã.
Magistrul se manifestã îngãduitor cu tânãrul
poet, pe care-l preþuia, ºi s-a arãtat dispus
sã-i dea o bilã roºie, dar, ironie, numai cu
promisiunea cã nu va urma filosofia. Vine
la rând ªtefan Peticã. Acesta, cu bogatele
lui lecturi ºi însemnãri, era pregãtit sã se
confrunte cu magistrul. Manuscrisele aratã
o intensã preocupare pentru silogism, cu
efortul de a ieºi dintre zidurile logicii
aristotelice, cãutând o cale de mijloc între
deductiv ºi inductiv. Dialogul dintre tânãrul
student ºi Maiorescu se aprinde. Marelui
profesor îi piere orice pornire spre îngãduinþã
ºi-l face praf pe ªtefan Peticã, trântindu-l
la examen. Fac mãrturii tardive câþiva
martori iluºtri: E. Lovinescu, Ion Petrovici
ºi D. Caracostea. Primul admirã logica
impecabilã a lui Maiorescu etalatã în
punerea la punct a ereticului nebulos,
amintindu-ºi dupã 42 de ani: „Omuleþul slab,
numai oase, cu obrajii înfloriþi de ftizie,
începuse a miºca brusc din mâini, ca o
paiaþã dezarticulatã, repezindu-se în vorbe
mari, bãtând fãrã pudoare câmpii.” 13
Aceastã portretizare grotescã era o replicã
datã lui D. Caracostea. Acesta, cu trei ani
mai înainte (Semnificaþia lui Titu Maiorescu,
1940), îºi amintea în cu totul alþi termeni

„Isolda! Albã ca o rugã,
O, lasã zilele-asfinþite;
E noapte neagrã-n al meu suflet
ªi plâng cântãrile iubite!”
Iatã ºi invocaþia cãtre Tristan:
„Tristan! O, lasã gândul aprig
Spre stinse zile sã mã poarte;
Iubirea noastrã arzãtoare
Mai grea îmi pare cãtre moarte!”
Denis de Rougemont decripteazã în
povestea lui Tristan ºi a Isoldei „un model
primitiv al suferinþelor noastre cele mai
nelãmurite”, izvorâte însã nu din prezenþa
adevãratei iubiri, care este întotdeauna
reciprocã (Eminescu defineºte iubirea ca a
visa acelaºi vis cu celãlalt), ci de absenþa
ei: protagoniºtii mitici „iubesc, dar nu se
iubesc deloc”15. Acest paradox trimite,
abscons, la ceea ce Heidegger numeºte
„diferenþã ontologicã”, izvorul tragediei trãite
de Tristan ºi Isolda, care este tragedia
adulterului. Iatã de ce romanul lui Tristan ºi
al Isoldei este „un grandios mit european al
adulterului”, cãci cei doi „nu iubesc altceva
decât iubirea, însuºi actul de a iubi.”16
Aceasta este iubirea-pasiune, iubirea
„purã”, narcisiacã, concrescutã la hotarul
dintre antichitate ºi creºtinism, încât Denis
de Rougemont conchide cã „Antichitatea
nu a cunoscut nimic asemãnãtor iubirii dintre
Tristan ºi Isolda.” 17 Iubirea-pasiune,
specificã Occidentului medieval ºi romantic, se vrea desãvârºitã , negând
„posibilitatea oricãrei iubiri terestre”, încât
devine o „condamnare radicalã a
cãsãtoriei”18. Asemenea iubire este o erezie
curteneascã ºi catarã, din care a izvorât
lirica trubadurilor, la rândul ei – matca liricii
europene, la care, de pildã, între poeþii
români moderni, se va întoarce, novator, ºi
Cezar Ivãnescu. Este acea E d’amour
mon castitaz a trubadurului Guilhem
Montanhagol din Toulouse (secolul al
XIII-lea). Idealitatea extremã sau
transcendenþa goalã redescoperitã de
generaþia lui Mallarmé fusese soluþionatã
eonic de kenoza Mântuitorului: „Întruparea
Cuvântului pe pãmânt – a Luminii în
Întuneric –, iatã evenimentul extraordinar
care ne elibereazã de nefericirea de a trãi.
Aceasta este piatra de temelie a
creºtinismului ºi vatra iubirii creºtine, pe
care Scripturile o numesc agapè.”19 Dogma
Sfintei Treimi este soluþionarea revelatã a
insolubilei contradicþii tragice încapsulate
în mitul lui Tristan ºi al Isoldei. Eminescu
înþelesese asta cu asupra de mãsurã:
„Învãþãturile lui Buddha, viaþa lui Socrat ºi
principiile stoicilor, cãrarea spre virtute a
chinezului Lao-tse, deºi asemãnãtoare cu
învãþãmintele creºtinismului, n-au avut atâta
influenþã, n-au ridicat atâta pe om ca
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Evanghelia, aceastã simplã ºi popularã
biografie a blândului nazarinean a cãrui
inimã a fost strãpunsã de cele mai mari
dureri morale ºi fizice, ºi nu pentru el, pentru
binele ºi mântuirea altuia. ªi un stoic ar fi
suferit chinurile lui Hristos, dar le-ar fi suferit
cu mândrie ºi dispreþ de semenii lui; ºi
Socrat a bãut paharul cu venin, dar l-a bãut
cu nepãsarea caracteristicã virtuþii civice a
antichitãþii. Nu nepãsare, nu despreþ:
suferinþa ºi amãrãciunea întreagã a morþii
au pãtruns inima mielului simþitor ºi, în
momentele supreme, au încolþit iubirea în
inima lui ºi ºi-au încheiat viaþa pãmânteascã
cerând de la tatã-sãu din ceruri iertarea
prigonitorilor. Astfel a se sacrifica pe sine
pentru semenii sãi, nu din mândrie, nu din
sentiment de datorie civicã, ci din iubire, a
rãmas de atunci cea mai înaltã formã a
existenþei umane, acest sâmbure de adevãr
care dizolvã adânca dizarmonie ºi asprimea
luptei pentru existenþã ce bântuie natura
întreagã.”20
De care parte a fiinþãrii omului se
posteazã ªtefan Peticã, în plinã ofensivã
a vestirii nietzscheene cã Dumnezeu a
murit? S-a refugiat el în tragismul idealiter
de tip cortezia/catarã, îmbrãcatã în noile
straie lirice simboliste? Sau e solidar cu
Eminescu, absolut conºtient ºi el cã vine
peste om apusul de zeitate ºi asfinþirea de
idei, fãrã însã a abandona iubirea hristicã?
Reînvierea mitului Tristan ºi Isolda, axã a
ciclului Fecioara în alb, ar pleda, fãrã
rezerve, pentru o întoarcere la purismul
tragic al mitului. O demonstraþie contextualã
e oricând posibilã. S-a ºi fãcut, altminteri,
nu una, ci la modul cvasigeneral, chiar dacã
nu s-a insistat asupra mitului central al lui
Tristan ºi al Isoldei.
În definitiv, fenomenul corteziei ºi al
religiei catare (cu influenþe iraniene,
maniheiste, observã Denis de Rougemont)
sunt forme gnostice, raþionaliste, duse la
extremã idealitate. Blestemul acesta pare
sã-l resimtã devastator ºi ªtefan Peticã.
ªi l-a trãit imens, de aceea îl reconstituie
în cartea celor trei cicluri din 1902. Cãci
acest tânãr a conceput chiar o Carte,
aidoma lui Mallarmé sau Eminescu. O Carte
„cu ºapte peceþi”, poate rãmasã nefinalizatã,
ca ºi în cazul iluºtrilor sãi înaintaºi. Am
motive sã cred cã ªtefan Peticã îºi
construieºte Cartea pornind din mitul medieval pentru a-i dezvãlui tragismul,
„diferenþa ontologicã”, aidoma unui
hermeneut de talia lui Denis de Rougemont,
ca „suprem savant” (în sens rimbaldian),
întâlnindu-se cu antitezele dinamice
eminesciene, dezvelind tocmai primejdia
ereziei catare, de care el însuºi s-a lãsat
ispitit. Pentru el, arhetipul „donna angelicata”
trimite la Dante, la Rafael, la Eminescu:
„O, cum Rafael creat-a pe Madona
Dumnezeie, / Cu diadema-i de stele, cu
surâsul blând, vergin, / Eu fãcut-am zeitate
dintr-o palidã femeie, / Cu inima stearpã,
rece ºi cu suflet de venin!” (Venere ºi
Madonã). Plânsul din final al copilei pro-
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primului ciclu, Fecioara în alb, este dedicat
lui Tristan ºi Isoldei, „dragostelor ce
omoarã”:
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de memorabila examinare. Autorul
Creativitãþii eminesciene sublinia argumentele îndrãzneþe, originale aduse în faþa
impozantului profesor de cãtre tânãrul
Peticã, argumente care ieºeau din schema
logicii rigide maioresciene: „Rareori am avut
o impresie a douã lumi mai deosebite decât
aceea pe care mi-a lãsat-o insuccesul lui
Peticã la acel examen. Se vedea cã elevul
se cãznise sã înþeleagã ceva din profesor,
maestrul nu avea însã intuiþia virtualitãþilor
unui suflet ales, care ºi în gândire, ºi în
exprimare i se pãrea straniu.” Uimit de
îngãduinþa faþã de ªtefan O. Iosif ºi de
flagranta inechitate faþã de cel care „era mai
bogat ºi de altã esenþã, mai greu de
valorificat... din ziua aceea am început a
mã simþi depãrtat de T. Maiorescu.”
Am demonstrat în Mitul Eminescu ºi
în alte cãrþi despre poet cã experienþa
prãpastiei descrise de Caracostea dintre
Maiorescu ºi Peticã s-a consumat, dramatic, ºi între Eminescu ºi mentorul
Junimii. Erau, într-adevãr, douã universuri
diferite: unul de pionerat, celãlalt dominant,
oficial, având în sprijin imensul argument
al autoritãþii. Partea surprinzãtoare vine de
acolo cã ªtefan Peticã, necunoscându-l
suficient pe Eminescu, înclina, în
soluþionarea antitezelor vieþii, spre
dialectica hegelianã, nãzuind la „sinteze
superioare”, în vreme ce autorul
Luceafãrului era un antihegelian, mai
aproape de logica dinamicã a contradictoriului, recte a logicii terþului inclus a
lui ªtefan Lupaºcu, germinatoare a viitorului
ethos transdisciplinar. ªtefan Peticã a crezut
cã e posibilã o logicã dinamicã într-un cadru
hegelian, folosindu-se de dinamismul
panraþionalist al triadei tezã-antitezãsintezã. Probabil de aceea majoritatea
exegeþilor lui Peticã au pariat pe idealitatea
absolutã, donquijotescã a universului sãu
poetic. S-a vorbit, în cazul sãu, ºi de
atingerea transcendenþei goale, ca pecete
a poeziei pure moderne, întrupatã exemplar, bunãoarã, de Mallarmé (Hugo
Friedrich). Cum panraþionalismul hegelian
este neputincios în faþa poeziei, Peticã se
aventureazã în limbajul mitului, singurul care
poate transfigura contradicþiile realului,
strãbãtând „pãdurea de simboluri”
descoperitã de Baudelaire. Sfinxul lui ªtefan
Peticã se aflã, eminescian, în faþa
problemei insolubile: viaþã-moarte, ErosThanatos. Numai mitul, atrage atenþia
Denis de Rougemont, putea „exprima faptul
obscur ºi imposibil de recunoscut cã
pasiunea este legatã de moarte ºi cã atrage
dupã sine distrugerea celor ce i se
devoteazã cu tot sufletul.”14
Radicalismul social, de „poet
blestemat”, cât ºi idealitatea în materie de
eros par sã vinã, la ªtefan Peticã, din
adâncirea în aceastã ecuaþie obscurã, de
esenþã miticã, pe care el a încercat s-o
rezolve sau s-o sugereze apelând la
simboluri: albul Fecioarei, plânsul viorilor
ºi moartea visurilor. Poemul X, median, al

La Sinaia-n mãnãstire
Sub cãruntul arc oval
În de aur poleire
Apãru profilul pal.
Palã-n rochia ei albã
Sta fecioara ca un crin:
Întrupare finã, dalbã
Dintr-un vis de herubin.
De sub greaua boltã parc-a
Tresãrit în mine lin
Visul blândului Petrarca
Îmbãtat de cer senin.
ªi-a mea frunte idolatrã
Am plecat-o pocãit
Peste recea, veche piatrã
De sub arcul cãrunþit.
Umbra Fecioarei în alb îl va urmãri
pânã la moarte. Poetul o va cunoaºte pe
tânãra enigmaticã ºi, probabil, îi va
împãrtãºi iubirea. G. Scrioºteanu relateazã,
în 1929, cã Peticã, în anii bolii, a trãit
drama neîmplinirii iubirii pentru fiica seraficã
(„chip de fecioarã cu contur gingaº de
madonã”) a unor mari bogãtaºi, poetul
ascunzându-ºi sãrãcia ºi suferinþa21.
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duce „împãcarea antitezelor”, spulberând
îndoiala îndrãgostitului, cãci biruitoare iese
iubirea reciprocã, nu paradoxul adulterin.
Sfântul Bernard de Clairvaux (1091-1153)
a opus catarismului mistica iubirii divine a
Fecioarei. Ascetismul promovat de el va
înflori însã în ordinul templierilor. În orice
caz, cultul Fecioarei în alb, la ªtefan
Peticã pare mai apropiat de anticatarismul
lui Bernard de Clairvaux. Totuºi, poemul
iubirii sale enigmatice porneºte din real, ca
ºi în cazul lui Eminescu. George Tutoveanu
mãrturisea cã Peticã i-a vorbit adesea
despre Fecioara în alb, întâlnitã la
Mãnãstirea Sinaia, cu prilejul hramului.
Informaþia e confirmatã de primul poem al
ciclului:
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Aºadar, nu mai este vorba de mitul
tradiþional al lui Tristan ºi al Isoldei, ci de
un veritabil mit personal (Charles Mauron),
în cadrul creºtinismului ortodox. Zina Molcuþ
se vede în postura de a nu putea decide
despre ce este vorba. „Real, misticã, sete
excesivã de estetizant? Sau cine ºtie ce
alte imponderabile care dau acea
inextricabilã complexitate a fenomenului
trãit, devenit neverosimil prin însãºi aceastã
capacitate de a scãpa totalei înþelegeri!”22
Se poate valida, în consecinþã, epitetul de
martir , de crucificat (repetând cazul
Eminescu), invocat de George Tutoveanu
privitor la mizeria în care a trãit poetul în
ultimii ani. Descoperind certificatul de
deces, la Iveºti, Ionel Necula s-a arãtat
uimit de similitudinea dintre moartea lui
Peticã ºi a lui Eminescu, ambii având ca
martori, la redactarea certificatului, niºte
analfabeþi, doi, în cazul primului23.
Zina Molcuþ gãseºte drept dominantã
a iubirii lui Peticã setea de puritate,
simbolizatã de elementul floral24. Faptul
trimite iarãºi la Eminescu: „Atât de fragedã,
te-asameni / Cu floarea albã de cireº, / ªi
ca un înger dintre oameni / În calea vieþii
mele ieºi.” (Atât de fragedã...). Albul crinului,
în schimb, este obsesia lui ªtefan Peticã.
Iar ambii poeþi ne trimit la urmaºul lor
basarabean, Grigore Vieru, cu al sãu
inconfundabil ca prima oarã, atunci când,
în Duminica Cincizecimii, Iisus a pogorât
pe pãmânt Sfântul Duh, promis Apostolilor
la Înãlþare. În esenþialitatea ei, poezia lui
Grigore Vieru este sãrbãtoare creºtinã, titlul
cãrþii sale de cãpãtâi fiind Taina care mã
apãrã. De aceea, mi-am intitulat cartea
despre poet Duminica Mare a lui Grigore
Vieru (2004). Iatã acel ca prima oarã vierean:
„Merg pe pãmânt / ªi sun ca vioara. / Toate
îmi par cã sunt / Prima oarã. / Ca un copil
/ Aºtept dimineaþa. / Pânã la lacrimi / Mi-e
dragã viaþa.” (Ca prima oarã). Este aici
bucuria creºtinã a fiinþãrii omului adusã de
Întruparea Cuvântului divin. La Eminescu,
aceastã bucurie de copil, se aratã în

armonia antitezelor, armonia muzicalã a
lumii, de esenþã hristicã, având precedent
în „armonia lui Plato”. Dar e mai mult de
atât: fundamentul ontologiei eminesciene
e concentrat în sintagma starea d’întâi (nici
Fiinþã, nici Nefiinþã, v. Scrisoarea I), stare
pre-ontologicã, sau starea pe loc, care
transcende atât Nirvana budistã, cât ºi
eleatismul parmenidian, e de pãrere
Constantin Amãriuþei25. În setea de repaos/
starea pe loc/starea d’întâi, spre care tinde
Hyperion, se încifreazã nu dobândirea liniºtii
nirvanice, ci o profundã filosofie româneascã, plãsmuitã „ca o fiinþare sau ca o
desfiinþare absolutã, cu tot farmecul ºi cu
toatã melancolia vieþii ºi a morþii.”26 Altfel
spus, Eminescu a cuprins într-un tot
antiteza Fiinþã/Nefiinþã, nu prin sintezã
hegelianã, ci printr-o enigmaticã
semiactualizare ºi semipotenþializare, cum
ar spune ªtefan Lupaºcu, învãluind terþul
tainic ascuns, având ca rezonanþã muzicalã
armonia eminescianã, ascunsã ºi în doina
româneascã. Lirica lui Vieru se deschide
cãtre eminesciana stare d’întâi, în ipostaza
ca prima oarã. La Eminescu însã e cuprinsã
ºi starea din urmã, ca ultima oarã. Sã se
observe cã, în textul vierean, existã
simbolurile viorii ºi plânsului, ca ºi la Peticã,
dar toate de semn întors, ca împlinire
fiinþialã creºtinã. Astfel, la antipod, în
viziunea lui ªtefan Peticã, totul devine ca
ultima oarã. Nu e oare simptomatic cã Vieru
declarã, „orgolios”, cã nu are nimic cu
moartea, cã îi este milã de ea? Peticã, în
schimb, simte moartea nãruindu-i fiinþa de
timpuriu. ªi, de aceea, la el, tot ce e ca
prima oarã devine ca ultima oarã.
Identificãm aici pecetea esteticã ºi
ontologicã, inconfundabilã, a universului liric
al lui ªtefan Peticã. Acest ca ultima oarã
este, într-adevãr, de o forþã similarã cu
viereanul ca prima oarã. Pare de-a dreptul
straniu, fiindcã, în mod normal, Peticã ar fi
trebuit sã aparã, în virtutea dialecticii
hegeliene pe care paria, dupã fenomenul
Vieru. Contextualizând însã condiþia
individualã ºi istoricã a destinului poetului
simbolist, toate se pot lãmuri: ca „poet
blestemat”, ªtefan Peticã are a se
confrunta, martiric, cu propria boalã, cu
boala secolului ce se profila la orizont în
plinã la belle époque ºi, nu în ultimul rând,
cu apusul de zeitate anunþat de Eminescu
ºi cu moartea lui Dumnezeu profetizatã de
Nietzsche.
Eminescu a concentrat apusul în
simbolul bisericii în ruinã din extraordinara
poemã Melancolie , pe care, nu
întâmplãtor, ªtefan Peticã o aºeza în
fruntea poeziilor „simboliste” ale marelui
scriitor. Omul Eminescu murise odatã cu
Biserica: Parc-am murit de mult. Acest
Parc-am murit de mult întrece în forþã
primordialã atât viereanul ca prima oarã, cât
ºi peticianul ca ultima oarã. Brusc, ne
iluminãm: poezia lui ªtefan Peticã curge
din Melancolie dupã cum filosofia lui Emil
Cioran se revarsã, valuri-valuri, din
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Înþelegem cã ne aflãm în faþa unuia dintre
cele mai tulburãtoare poeme religioase din
întreaga literaturã românã. Nimic din
mitologia catarã a lui Tristan ºi a Isoldei.
Intertextualizarea cu mitul, din poemul X,
se face cu detaºarea observatorului din
mulþime, de martor al tragediei: Privitor ca
la teatru... ªi totuºi, obiect ºi subiect se
confundã, în acelaºi timp. În biserica veche
(mãnãstirea din Sinaia) rãsare ceva ca
prima oarã a lui Vieru: este Fecioara în alb,
umbrã a Maicii imaculate:
Faþa palã ca petala
Rozelor de primãvarã
Se-nclinã cu ideala
Rafaelicã fecioarã. (II)
E acolo farmecul de viaþã nouã, ca
prima oarã, dar ºi gândul de cãdere în
„dorinþa chinuitã”, numitã de pãtrunzãtorul
filosof creºtin René Girard, dorinþã deviatã
(dorinþa conform altuia), antiteza dorinþei
verticale (conform þie însuþi). S-a speculat
destul asupra comparaþiei dintre ªtefan
Peticã ºi Don Quijote. Or, în analizele lui
Girard (Minciunã romanticã ºi adevãr
romanesc), cavalerul tristei figuri este
arhetipul-tip al dorinþei mediate de lecturile
din romanele cavalereºti, impregnate de
erezia catarã, de tristanism. Bovarismul
este alternativa femininã a aceleiaºi dorinþe
mediate de lecturi romaneºti. Romantic vine
de la roman, atrage atenþia Denis de
Rougemont. Fecioarele lui Botticelli
„întristatul” (nu întâmplãtor numele
protagonistului mitic este Tristan, iar eroul
lui Cervantes e supranumit Cavalerul tristei
figuri!), suferã de bovarism avant la lettre,
intuieºte Peticã:
ªi fecioarele lui pale,
Visãtoare frumuseþi,
Pe noianuri de petale
Plâng de dorul altor vieþi. (III)
Nu se poate definiþie mai exactã a
dorinþei mediate decât plânsul de dorul altor

Fecioarele cari se închinã
În liniºtea din mãnãsttiri
Au în privirea lor seninã
Ceva din tristele iubiri. (XI)
Toate acestea nu sunt decât oglinzi
ale iubirii nebune a poetului (XII), visurile
blonde eminesciene: „Ah, câte visuri blonde
vãzut-am eu murind!” (XIII). Poetul nu-i
decât imnul din urmã al visurilor:
Eu sunt un imn duios ce plânge
Pe triste note de viori,
Pe când în zãri, pribeag, se stinge
Amurgul rece de fiori. (XV)
Plânsul poetului nu-i decât plânsul
„doinei bãtrâne” (XVII), trecut, eminescian,
„prin teii înfloriþi” (XVIII). Simbolismul lui
ªtefan Peticã este puternic autohtonizat ºi
e surprinzãtor cã exegeþii au trecut uºor
peste aceastã laturã a modernitãþii poetului.
Poemele sale sunt, în felul lor, doine,
inclusiv cele în prozã. Un text în prozã are
chiar titlul Doina. Ciclul Fecioara în alb se
vrea suprema doinã, „de o tristeþe idealã”,
sau ºi „imnul de-ngropare” al fecioarei care
supravieþuieºte doar în Întruparea
Cuvântului poetic (XIX).
Dar „vioarele” tac. Ultima notã e ceea
ce am numit ca ultima oarã, coincidentia
oppositorum cu viereanul ca prima oarã:
Vioarele tãcurã. O, nota cea din urmã
Ce plânge rãzleþitã pe strunele-nvechite,
ªi-n noaptea solitarã, o, cântul ce se curmã
Pe visurile stinse din suflete-ostenite. (I)
Poetul ºtie cã, de fapt, visul lui Don
Quijote moare, ca ºi acela al lui Tristan ºi
al Isoldei: „Murise însã cântul de veche
voluptate”: de la transcendenþa deviatã la
cea verticalã, de la vis la realitate. Acolo
unde se sfârºeºte iubirea-pasiune, poate
sã înceapã agapè creºtinã. Omul moare
pentru ca sã învie. Este vindecarea de vis
a lui Hyperion ºi a lui Eminescu: Parc-am
murit de mult. Am arãtat, în altã parte, cã
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vieþi. Cel ce nãzuia la crearea unei logici
dinamice nu este nici Tristan, nici Don
Quijote, nici fecioarã botticellianã, deºi e
conºtient cã trãieºte sub fascinaþia visurile
lor, indiciu pentru ceea ce Heidegger va
numi „diferenþã ontologicã”, iar Peticã –
întunecate abisuri. Poetul are compasiune
ºi pentru pasionatele, tragicele Magdalene,
cãutãtoare de „tãinuite paradisuri” (V),
salvate doar de „Misterul rugii fãrã patã!”,
acea „albã rugãciune” din „ceasul clar al
dimineþei” (VI). În faþa iluziei romantice,
singurul realist este omul care se roagã,
avertizeazã Denis de Rougemont. Iar ruga
poetului este „viersul pierdut al unor psalmi
/ Cântat sub grea povarã din lumile de vise.”
(VIII). Este ºi povestea „tristului prinþ vestit”
visând la „floarea dorului de moarte” (IX),
dar ºi a lui Tristan ºi al Isoldei (X) ºi a
fecioarelor din mãnãstiri:

Vitraliu

Rugãciunea unui dac. ªi am putea adãuga,
rând pe rând: dupã cum doinele lui Cezar
Ivãnescu se nasc, fãrã sfârºit, din Doina
eminescianã; dupã cum zborul coloanei
brâncuºiene continuã zborul Luceafãrului
etc. Miraculoasã forþã arheicã a omului
deplin al culturii româneºti! Cioran se roagã
ºi blestemã ca prima ºi ultima oarã,
deopotrivã. La Peticã, totul moare în
prezent, totul e ca ultima oarã. Viorile tac
ºi nu rãmâne decât plânsul lor precum
radiaþia de fond, de 3 grade Kelvin, a
universului. Dimpotrivã, la Vieru vioara sunã
acum, el însuºi este sunet de vioarã, cãci
totul este ca prima oarã. Dar undeva, în
apropierea lui ªtefan Peticã, se mai petrece
un fapt cu mult mai zguduitor: o fiinþã moare
continuu, încât nu mai poate sã moarã. Ne
aflãm la antipodul acelui Parc-am murit de
mult eminescian: ªi tare-i târziu, / ªi n-am
mai murit... Pastelul bacovian este a patra
piesã din Plumb, tipãritã întâia oarã chiar
în anul când Peticã murea. Diagnosticul
teribil al acestei maladie à la mort fusese
pus de filosoful creºtin danez Kierkegaard.
E neputinþa de a muri a creºtinului rãtãcit
în utopiile raþionaliste moderne. Pânã ºi
autoarea primei cãrþi închinate lui Bacovia,
Svetlana Matta27, a ajuns sã se simtã
„înspãimântatã” de agonia bacovianã, fapt
mãrturisit, în 1989, într-un interviu acordat
lui Mihai Cimpoi: „Dar nu l-aº mai putea
reciti pe Bacovia cu pasiune, cãci e
maladiv, ºi nu are decât un singur sunet: e
maladia lui, numitã de Kierkegaard
«maladie à la mort».”28 Simbolismul autentic
românesc a „evoluat”, aºadar, de la amurgul
alb, de ultimã oarã, al lui Peticã, la sfârºitul
continuu bacovian (cum l-a numit Ion
Caraion).
Nu ne rãmâne decât sã ºi argumentãm
observaþiile hermeneutice din aceste pagini.
Volumul Fecioara în alb. Când vioarele
tãcurã – Moartea visurilor. Poeme este
prefaþat de un Argument al autorului,
evocând vag însemnarea lui Eminescu
despre alegoria Luceafãrului, de pe fila
56 a mss. 2275. Poemele au fost scrise
„într-o vreme de zbuciumare tãcutã ºi de
deznãdejde tragicã”, de sfãrâmare a
idealurilor obºteºti, „Când conºtiinþa
supremã se stinge” ºi „se face noapte în
suflete”. Sfârºit de lume, ca în cosmogonia
eminescianã, când soarele „trist ºi roº”
„se-nchide ca o ranã printre nori întunecoºi”.
Totul e ca ultima oarã, razele sunt cele de
pe urmã: „ªi soarele sta gata sã apunã.
Razele sale din urmã (s.n.) întindeau pe
cerul odatã limpede o mantie de purpurã ºi
de aur. Mulþimea privea înfioratã, cãci
apropierea întunerecului este totduana
înfiorãtoare. Pe buzele sale vinete triste erau
ºoptite cu teamã, ca într-o bisericã veche.
Eu n-am fost decât un glas din mulþime.”
Sunt vizibile „ingredientele” eminesciene din
stingerea universului, comparabilã cu
moartea „conºtiinþei supreme”, creºtinismul
însuºi simbolizat de biserica veche,
aceeaºi cu cea în ruinã din Melancolie.

Ah, când în inemi zbuciumate
Orice dorinþe-ncet se curmã,
Zdrobiþi vioara fermecatã:
Grozav e cântul cel din urmã!
(Când vioarele tãcurã, III)
Pe acest sunet din urmã, sufletul
„moare dornic de misterul / Cântãrii stranii
de pe coarde.”, cântare care „n-a fost spusã”,
de aceea - „mai frumoasã ca oricare”:

Acorduri rãtãcite din imnul pãrãsit,
Acorduri rãtãcite ca suflete-osândite
Cãzurã greu ca stoluri de paseri pribegite,
Iar sufletu-mi se plânse pe-amurgul ostenit. (VIII)
Sonuri bacoviene se aratã din
adâncuri:
Afarã e-ntuneric. Încet mãrunta burã
Din cerul greu ca plumbul se cerne amorþiu,
Iar noaptea e ca moartea pe sufletul pustiu,
ªi eu mã duc nainte în ceaþa surã. (IX)

ªi n-a fost tânguire vrodatã mai amarã
Sã tremure pe harpã, ºi vorbe-nflãcãrate
Nicicând, în pacea nopþei, astfel nu rãsunarã
De tragice-n grozava durerei voluptate, (XIX)

Corbul lui Poe, corbii lui Tradem ºi cei
ultimi ai lui Bacovia pot acum sã se
hrãneascã din ultimul vis al poetului ºi al
albelor fecioare:

Nu-i altceva decât „psalmul pocãinþei
ce picurã pe strune / Ca plânsul cel din
urmã al palei Magdalene”. Restul e tãcere:
„Tãcerea cãzu-n tremurare”, fecioarele albe
îºi gãsesc izbãvirea în mormânt, „sub
grelele stânci ideale”:

Se stinse alba lampã, cãzând pe piatra tare
Cu geamãt lung ºi jalnic de suflet chinuit,
ªi umbra fu ca plumbul în þãrmul urgisit,
Iar corbii s-adunarã, strigând în depãrtare.

Pãºirã în giulgiuri închise,
Pãºirã în ceatã-argintie.
Închideþi mormântul! Sunt vise
Ce-omoarã în noaptea târzie. (XX)
Acesta este norocul, „vesela serbare”
a chinuitelor fecioare. E moartea visurilor,
„Sfâºietorul imn al unei religii dispãrute” (v.
poema Necunoscuta), identificabilã cu
Biserica Iubirii, la catari30. Aflate sub
lespedea de pe mormântul Mântuitorului,
fecioarele albe pot vedea acum steaua care
se aprinde „pe cerul morþii”:
E ceasul negru-n care se face crucea grea
Pe umeri slabi ºi vineþi de Crist îndurerat,
Urcând cu paºi de spectru calvarul
sângerat,
Pe când pe cerul morþii încet s-aprinde-o
stea.
(Moartea visurilor, I)
Poetul se-ntoarce la sine, întrebânduse cãrui zeu sã se închine „În noaptea fãrã
stele ºi fãrã dimineaþã”: „Sub bolþile-nvechite
zadarnic mila cer. / Ah, gândurile triste. Ah,
visurile mele!” (II). Moartea devine ultimul
vis, ca ultima oarã:
Ci faþa mea-ndrepta-voi spre falnicul abis
De-albastru ºi de taine în care astrul morþei
Luceºte singuratec: o culme-a unui vis! (V)

Ha, corbii s-adunarã strigând în depãrtare,
Cãci pradã lor gãtirãm din trupul prihãnit
Ce sta întins ºi rece în turnul pãrãsit.
ªi mortul era visul suprem de aºteptare.
(IX)
Poemul al X-lea aduce speranþa
Învierii. Acum, poetul poate spune ºi el
Parc-am murit de mult, deci redat sie[i: „Va
flutura iar visul alb ca floarea misticelor vãi,
/ ªi noaptea tristã va pieri. «Vor înflori iar
trandafirii!»” Astfel, ca ultima oarã redevine
ca prima oarã . Dar fãrã suferinþele
fecioarelor ºi martiriul poetului. Viaþa
biologicã însã nu i-a mai îngãduit sã se
bucure de marea trecere de la iubireapasiune, acaparatã de demonul idealitãþii,
la agapè creºtinã. Dar sensul suferinþei lui
rãmâne hristic: „ªi jertfã de-mpãcare-a fost
/ Întreaga mea fãpturã.” (Cântece de searã,
II). Performanþa esteticã a lui ªtefan Peticã
vine de acolo cã, în pofida culturii sale de
excepþie, el nu a construit livresc un mit
personal, nelãsându-se sufocat de
„complexele de culturã” ale vremii, deºi
primejdia exista, vãzându-se pe alocuri ºi
în principala lui carte, chiar la nivel de
simbolisticã ºi versificaþie. Bachelard
vorbea despre forma rea a complexului de
culturã. Îl dãdea ca exemplu negativ pe
scriitorul francez Pierre Louys, în tratarea
deficitarã a mitului lebedei ºi a oului.
Eminescu a înþeles ºi el bine adevãrul
acesta când a scris În zãdar în colbul

Viorile tãcute îºi plâng cântarea
neisprãvitã:
Viori cari-au tãcut pe neaºteptate
Îºi plâng cântarea lor neisprãvitã.
Grãbiþi-vã! Din florile uitate
Curând s-a stinge vraja tãinuitã,
Viori cari-aþi tãcut pe neaºteptate! (XII)
Aceste viori tãcute îngânã „o doinã din
bãtrâni” ºi însoþesc cãderea în abis:
Adâncul întuneric se-ntinde ca-ntr-un vis
ªi nici o licãrire în zare nu s-aratã
Vestind speranþa palã ce turburã ºi-mbatã,Fântâna e o noapte, tãcerea un abis. (XIV)
Zadarnic încearcã Orfeu „sã-nvie
iubirea-nmormântatã” pe strunele „harpei
învechite”, asaltat de bãtãile târzii ale
„nebunelor fecioare” în „uºile închise cu
grele zãvoare”:
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emistihul eminescian din Melancolie coincide, frapant, cu mãrturia pãrintelui Pavel
Florenski din Scrisoarea a IV-a cãtre un
tânãr discipol: „...mi se pare cã am murit
de mult.” 29 Murise eul bolnav de
transcendenþã deviatã ºi se nãscuse eul
transcendenþei verticale. Moare, altfel
spus, zbuciumul torturant al lui Tristan, se
sfârºeºte sfârºitul continuu bacovian, iar
Narcisul eminescian se transfigureazã
hyperionic: „Ca sã pot muri liniºtit, pe mine
/ Mie redãm-mã!” Geniul eminescian s-a
maturizat devreme. Era maturizat eul lui
ªtefan Peticã la 1901-1902, „În noaptea-ntunecatã de grea singurãtate”? Sigur e cã în
ultimele douã cicluri de poeme agonia
continuã ºi se adânceºte eminescian, dacã
nu bacovian. Noul Orfeu este gata sã-ºi
striveascã vioara, precum Orfeul
eminescian ºi-aruncã harfa în mare (Memento mori):
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ºcolii... („Nu e carte sã înveþi...” etc.). „Sub
forma lui cea rea, zice Bachelard,
complexul de culturã este obiectul
ºcolãresc al unui scriitor lipsit de
imaginaþie.”31 ªtefan Peticã n-a transpus
fidel mitul lui Tristan ºi al Isoldei, ci l-a
transfigurat la nivelul imaginarului ºi energiei
creatoare orientate nu cãtre erezia catarã,
ci din perspectiva creºtinã, trãitã abisal.
S-ar putea spune cã în majoritatea operelor
s-a confruntat cu idealismul absolut al
mitului. Voi mai da un exemplu: admirabilul
poem în prozã, Tecuciul depãrtat. Note de
toamnã. Aici se vede importanþa energiei
afective în creaþia lui Peticã, destinul sãu
fiind strâns legat de aceastã urbe. Dupã
ani, memoria afectivã, suprapusã peste
îndepãrtarea de anii tecuceni, îi aratã un
oraº tragic, mort, ca oglindit în apã, amintind
de fecioarele în alb: „Totul e depãrtat, ºters,
învelit în culori ce se pierd pe nesimþite ºi
cu un parfum de lucruri moarte, de rochii
iubite ºi scumpe dezgropate din lãzi vechi.
S-ar zice cã e un oraº privit sub apã – o
apã în care s-au revãrsat parfumuri ce nu
se mai gãsesc astãzi.”32 E „blestemul
frumuseþei apuse” ºi blestemul durerilor
închise acolo de viitorul poet, pecetluite ca
într-o „pace de templu cufundat în
rugãciune tainicã.”33 Peste oraºul mort, un
corb strãbate orizontul (poate diametral), cu
miºcãri stranii, „încât biata pasãre pare cã
ar avea ºi dânsa conºtiinþa dezolãrei din
oraºul-fantomã.” Lipsesc visele fecioarelor
în alb din burgul „care doarme învãluit în
ceaþã pe malurile pacinicului Bârlad”: „...În
oraºul-fantomã, cu somn lung, somn greu,
somn fãrã vise, unde turnurile se estompau
ca-ntr-o gravurã germanã medievalã.”34 E
ca în biserica eminescianã în ruinã, cu
„altarul sfãrâmat”, din care se aude „limpede
în urmã plânsul înãbuºit al unei fiinþe
nevãzute – un plâns înfundat ºi atingãtor,
un plâns din altã lume.”35 E acelaºi cânt al
viorilor tãcute, venind din ruine, ca singurã
speranþã: „Port pe umeri povara ruinei
speranþelor.” Cãci „visul e singurul bun care
mai rãmâne câteodatã. ªi apoi, poate cã
nimic nu face pe lume cât un vis.”36
Dacã va fi cândva sã piarã, Tecuciul
va trãi încã în visul ºi în „cântul cel din
urmã” al lui ªtefan Peticã.

Dan Petru[c\
„ Nu mã întrerupe, cã alungi duhul pove[tii “..

Nu mã îndoiesc de faptul cã existã un
„duh” al pove[tilor, a[a cum este în sfera
spiritualitã]ii tradi]ionale române[ti un duh
al pãmântului sau un duh al sãrbãtorii...
Cãci pentru cei care spun sau ascultã
pove[ti, momentul este unul de gra]ie. „Nu
mã întrerupe, cã alungi duhul pove[tii”,
spune un personaj dintr-o povestire a lui
Iacob Florea ( „Linguri]e de argint”), [tiind
cã ie[irea din farmecul spunerii ei înseamnã
cãdere în lumea banalã, amorfã, profanã.
Sau, cum spune supranaratorul unei
povestiri (în ramã), intitulatã „Bãrbatulpoveste”, care este convins cã personajele
sale, câtã vreme vor locui spa]iul pove[tii,
au „[anse mici sã mai îmbãtrâneascã”.
A[adar, spa]iul pove[tii îi salveazã pe cei
implica]i ( povestitor [i ascultãtor ) de
ravagiile trecerii timpului... Dar ie[ind acum
din aceste considera]ii preliminare în
legãturã cu povestirea ca specie, vreau de
fapt sã dezvãlui cum am intrat în posesia
unei cãr]i. Cam a[a cred cã s-au petrecut
lucrurile. Prin noiembrie 2016, adicã nu chiar
de mult, am primit un telefon de la Iacob
Florea. De la Jachi, cum îi spun unii dintre
prietenii sãi. „Mare Poet!”, mi-a spus el, cu
exuberan]ã... N-am sã [tiu niciodatã [i nici
nu vreau sã [tiu cât adevãr sau ironie
bonomã este în acest apelativ al sãu în
cazul vocativ, pe care îl repetã, aproape
ostentativ, când îmi dã telefon. „Mare Poet,
mi-a ie[it o carte. Sub]ire ca o lamã“. Pãrea
o exuberan]ã nãscutã brusc, dupã o
perioadã de încordare. „Cum a[a?“, l-am
întrebat. „Ai sã vezi tu. Dã-mi adresa, sã
]i-o trimit prin po[tã“. A[a se face cã peste
vreo sãptãmânã am primit „Ceva care sãmi aminteascã de tine”, apãrutã la Editura
„Tracus Arte”. Cartea însumeazã [ase
povestiri, patru dintre ele, povestiri în ramã,
toate având caracteristicile dintotdeauna ale
speciei, însã sub semnul modernitã]ii: prin
con]inut, care implicã, desigur, contemporaneitatea, [i prin strategii narative, dupã
cum vom vedea. Mi-am spus atunci cã
voi citi cele o sutã [i câteva pagini într-o
dupã-amiazã. Dar, dupã ce am parcurs
prima povestire, am sim]it cã lucrurile nu
vor merge cum mi-am închipuit. Peste
câteva zile, diminea]a, devreme, la cafea,
am reluat prima povestire. {i a[a, în fiecare
diminea]ã, câte una. Dupã lecturã, rãmânea
un aer indicibil, un fel de nostalgie, ceva
asemãnãtor unui gust uitat, pe care n-ai
vrea sã-l contaminezi cu un altul. Vreau sã
spun cã îmi place sã trãiesc sentimentul
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acesta în raport cu unele cãr]i ale
apropia]ilor mei, cãr]i care nu mã pun în
situa]ia sã „falsez” atunci când simt nevoia
sã spun câte ceva despre ele. Mi-am
amintit cã mai trãisem un sentiment
asemãnãtor [i prin 2011, când lui Iacob
Florea îi apãrea la „Litera Interna]ional” tot
o carte de povestiri, intitulatã „Lucrurile pe
care nu mi le spui”. Cu o ocazie oarecare,
în octombrie 2011, scriam în revista
„Ateneu” cã vreo câteva povestiri din
volumul acela „sunt modele ale speciei
povestire, oricând antologabile”. {i cred cã
nu gre[eam.
Cu stângãcie, despre con]inuturi
Pornesc de la ideea cã e greu sã
reconstitui con]inuturi fãrã sã strici farmecul
povestirilor. Dar pentru cititorul prezumtiv
al acestor rânduri, care nu a citit cartea,
conturarea „situa]iilor epice” ar putea fi utilã.
„Pove[tile” pe care le spune Iacob Florea
sunt verosimile, ceea ce înseamnã cã
Eugen Uricaru, autorul unei foarte scurte
prefe]e, are dreptate atunci când vorbe[te
de realismul lor, un realism de facturã
modernã, care locuie[te vãdit în
contemporaneitate, dar care (re)descoperã
faptul cã realitatea este adesea ambiguã.
Ceea ce ni se pare cã se întâmplã nu are o
singurã fa]ã, iar când „ideea epicã” se
epuizeazã, sentimentul acut este cã totul
abia începe. E acel sentiment pe care

cineva l-ar putea avea privind de-afarã întro încãpere luminatã insuficient, printr-o u[ã
întredeschisã. Se vede ceva, însã nu
îndeajuns de limpede pentru ca privitorul
sã fie mul]umit. Poate cã la aceastã idee
se referã mottoul cãr]ii, din Samuel Beckett,
„Rãsuflare”, din care aflãm: „Luminã
maximã: Fãrã strãlucire. Dacã 0 = întuneric
[i 10 = strãlucire,/ Lumina ar trebui sã
oscileze de la trei la [ase [i înapoi”. De
aici decurge ambiguitatea, una dintre
coordonatele acestor povestiri. Pe de altã
parte, mijloacele prin care Iacob Florea
creeazã universuri epice sunt de multã
vreme ale unui prozator stãpân pe uneltele
sale, cu o remarcabilã tehnicã a detaliului,
a amãnuntului semnificativ, care, paradoxal,
deschide ferestre, cum spuneam, spre
ambiguitate.
În povestirea care deschide volumul,
„Detalii dintr-o scurtã întâlnire” (unde se
transfigureazã, printre altele, mitul
Zburãtorului), aflãm cã o tânãrã de aproape
cinsprezece ani, erotizatã deja, se prive[te
adesea goalã în oglindã, urmãrind evolu]ia
propriei feminitã]i. Într-o zi, pe u[a de la
balcon pãtrunde un tânãr care, întrebat cine
este, pretinde cã e un zburãtor. Pe scara
blocului, ni[te jandarmi bat pe la u[ile
apartamentelor, iar fata aflã cã prin zonã
ac]ioneazã ni[te ho]i. Întoarsã în camera
ei, constatã cã tânãrul dispãruse. Nu vom
[ti niciodatã dacã bãiatul era spãrgãtor de
apartamente sau un zburãtor în toatã

Înapoi la teorie
Teoria literarã, câtã va fi, are legãturã
cu povestirea ca specie epicã, o zonã în
care se simte atât de bine Iacob Florea.
Faptul cã omul „s-a nãscut povestind”, cum
spunea Mircea Eliade, în „Încercarea
labirintului”, pare a fi un adevãr dacã am
admite cã aceastã specie este probabil
prima inventatã [i cã celelalte specii epice,
de la epopee încoace, o au în sâmburele
lor. Dar istoria speciei sugereazã, mai mult
sau mai pu]in explicit, cã a povesti
reprezintã un mod de supravie]uire a
faptelor, mai întâi pe tãrâmul oralitã]ii. Nicio
altã specie epicã nu a conservat atâtea
elemente de oralitate. Doar basmul, apãrut
[i el în strãvechime, o egaleazã. Povestirea
tinde sã re]inã insolitul, iar structura narativã
e guvernatã de afect, fiindcã acela care
poveste[te selecteazã evenimentele fãrã
a ]ine cont întotdeauna de cronologie. {i,
cum se spune de obicei, nu ce se
poveste[te e important, ci cum. În felul
acesta, orice fapt povestit, chiar banal,
devine semnificativ, fiindcã nu adevãrul
faptelor conteazã, ci modul de ralatare. În
„Bãrbatul-poveste”, care e o povestire în
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pe ni[te speciali[ti în eroticã, într-o ac]iune
de animale la pândã, pânã când femeia,
dezbrãcându-se în fa]a [efului [i
crezându-se victorioasã, va fi refuzatã...
Dupã lectura scrisorii, „copiii” interpreteazã
povestea tatãlui lor ca pe o strategie prin
care, în viitor, într-un anumit moment, ar
putea sã-[i refuze so]ia.
În sfâr[it, în „Bãrbatul-poveste”, ultima
povestire a cãr]ii, protagonistul întâmplãrilor
se cunoa[te cu o tânãrã pe o re]ea de
socializare. Apoi, la el acasã, de câte ori
fac dragoste, bãrbatul îi spune mai întâi o
poveste. Ritualul acesta are rostul de a-i
smulge din contingent pe cei doi [i de a-i
proiecta în spa]iul securizant al întâmplãrilor,
mai mult sau mai pu]in imaginare. Ea se
dezbracã în timp ce el poveste[te, se
plimbã goalã în jurul lui, fiindcã, nu-i a[a?,
cel care spune povestea e acela care
creeazã lumea. În timp ce bãrbatul se
pregãte[te sã relateze una dintre pove[ti,
supranaratorul ne sugereazã cã, fapt
simptomatic, „sunt [anse mici ca ei sã mai
îmbãtrâneascã”. Via]a trecutã în poveste
devine semnificativã prin consemnare sau
prin procesul de relatare, asigurând
supravie]uirea. Povestea ajunge sã fie mai
importantã decât via]a [i, în cele din urmã,
sã-i ]inã locul... Amintesc faptul cã tot
ce-am prezentat pânã acum reprezintã doar
ni[te „idei epice”. Strategia narativã a
„prezentãrii” faptelor [i aceea de „punere în
scenã”, dupã cum ar putea observa cititorul
cãr]ii, sus]in valoarea povestirilor,
relativizând în cele din urmã orice încercare
de interpretare unicã, astfel cã, în
mãruntaiele ei, realitatea este întotdeauna
ambiguã. De fapt, a[a cum e via]a de toate
zilele.

Vitraliu

cã rela]ia începuse sã se complice [i
trebuia sã ia o decizie. E un schilod afectiv,
care [i-a construit via]a pe minciunã.
În „Linguri]e de argint”, a patra
povestire, o doamnã asistentã are un copil
în pragul adolescen]ei, e singurã, fiindcã,
demult, a fost pãrãsitã de so], iar toatã
energia ei sufleteascã o investe[te în fiul
ei. Pãrãsise ora[ul amintirilor negative, se
mutase în alt loc, pentru a-[i reconstrui un
trecut convenabil [i amânase sine die
momentul când i-ar spune copilului ei
adevãrul. Fiul, ca mai to]i cei de vârsta lui,
stã mult timp la computer, iar mamei i se
pare cã acesta are ceva probleme de
adapatare socialã. Un coleg de [coalã, mai
mare cu trei ani, acapareazã aten]ia fiului,
fãcându-l sã se îndepãrteze de mamã. De
fapt, mamei îi convenea prelungirea
condi]iei infantile a fiului ei, transformatã
deja în dependen]ã. Psihanalitic, prietenul
devenise un model masculin, ]inând locul
tatãlui sau unui frate mai mare. Ascultând
pe la u[a camerei fiului ei, ea va afla cu
mirare cã prietenul îi spune pove[ti de via]ã
nemaiauzite de cineva captiv în lumea
virtualã a computerului.
„Un balsam plãcut [i u[or”, a cincea
povestire, trateazã ideea scrisului ca antidot
al nefericirii. Un bãrbat îi cite[te surorii sale
o scrisoare gãsitã printre hârtiile tatãlui lor
[i adresatã mamei comune. Pãrin]ii ar fi
trãit o cumpãnã în rela]ia lor, când erau
tineri. Tatãl, o fire geloasã, se zice, se
adresa mamei, relatând [i analizând ce
credea el cã s-a întâmplat între ea [i [eful
ei de la serviciu. Reconstituirea acelor
momente, reale sau imaginare, dezvãluie
faptul cã tatãl, scriind, se trateazã de
obsesia lui, fiindcã e greu de suportat ideea
cã femeia iubitã ar putea sã se simtã bine
în bra]ele altcuiva. Aceastã reconstituire
con]ine elemente de psihologie abisalã în
încercarea de a surprinde, în imaginarul
obsesiv al tatãlui, momentul (de sorginte
donjuanescã) seducerii reciproce. În
scrisoare, tatãl îi imagineazã pe cei doi ca

Iacob Florea

regula. Sau dacã, pur [i simplu,
conversa]ia dintre tineri a avut loc doar în
imagina]ia fetei, fiindcã, din pricina
comportamentului erotizat, ea era deja
pregãtitã pentru visare.
În a doua povestire, „Joi: de diminea]a
pânã seara”, aflãm cã, într-un spital, un
domn de vreo [aptezeci de ani, în salonul
de ralaxare a bolnavilor, spune în fiecare
joi dupã-amiaza aceea[i poveste de
dragoste cu so]ia sa [i cam cu acelea[i
cuvinte. Lucru de mirare, de altfel, fiindcã
el suferea de o formã ciudatã de Alzheimer
[i nu fusese niciodatã cãsãtorit. Întreg
personalul medical, dar [i cea mai mare
parte a pacien]ilor a[teaptã cu înfrigurare
momentul, iar doamna doctor a rugat pe
una dintre tinerele asistente sã monitorizeze
posibile abateri ale pove[tii de la o
sãptãmânã la alta. Însã doamna doctor,
despre care aflãm cã era o bunã
profesionistã, dar [i fatã bãtrânã,
numãrându-se pentru prima datã printre
ascultãtori în joia aceea, îl întrebã pe
povestitor cum o chema pe so]ia sa.
Întreruperea brutalã distruge povestea [i
farmecul generat de minunata întâmplare
de dragoste.
În „O zi încãrcatã”, un bãrbat între douã
vârste iese din bloc într-o diminea]ã [i se
plimbã cu placa, fãrã a fi un skater înrãit.
La ie[ire, avea aerul cã a[tepta pe cineva,
însã vom afla în curând cã trãie[te în
cartierul unde copilãrise ca un clandestin.
N-are prieteni [i î[i dã seama cã dacã ar
avea o mare nevoie, nu ar avea la cine sã
apeleze. Toate î[i aveau cauza în copilãrie,
când a început sã-i mintã pe ceilal]i, mai
întâi în glumã, apoi cu cinism, ca sã le
observe reac]iile. E de fapt un om care nu
poate duce la capãt niciun proiect, care
nu-[i asumã nicio responsabilitate. Cândva,
unui prieten care iubea o fatã i-a mãrturisit
cu cinism cã se culcase cu ea. Nu de mult,
ultimei iubite îi mãrturisise mincinos cã are
cancer în ultima fazã [i cã ea ar trebui sã
plece [i sã-[i trãiascã via]a. {i asta pentru
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ramã, existã mai mul]i naratori. Astfel,
supranaratorul (numit, uneori, narator generic, narator discret sau narator al
naratorilor) este extradiegetic, o voce fãrã
identitate, relatând întâmplãrile la persoana
a treia. El construie[te o situa]ie epicã: un
bãrbat cunoa[te pe o re]ea de socializare
o femeie, iar mai târziu, de câte ori vor face
dragoste, el îi va spune mai întâi o poveste.
Supranaratorul creeazã a[adar „rama” în
care bãrbatul îi spune femeii povestea.
Când spune povestea, bãrbatul devine
„narator secund“. Uneori, ca narator secund,
creeazã el însu[i o „ramã” în care cineva
spune o poveste. Alteori, naratorul secund
devine [i narator „colportor”, adicã relateazã
o întâmplare a altuia, pe care, e de
presupus, o [tie bine. Aceastã structurã
narativã aminte[te de „1001 de nop]i”, în
care {ahrazada e masculinizatã, pove[tile
creând un paravan îndãrãtul cãruia femeia
se dezbracã. Povestea devine astfel un soi
de anestezic împotriva posibilei urâ]enii a
lumii concrete, de care cei doi se apãrã,
sustrãgându-se ei.
Pe tot parcursul lecturii, am cãutat,
fãrã sã-mi dau seama, în fiecare povestire,
o sintagmã care sã motiveze titlul cãr]ii.
Într-una dintre pove[tile pe care le spune
protagonistul din „Bãrbatul-poveste”, am
gãsit-o. Astfel, naratorul secund, adicã
protagonistul, creeazã o nouã „ramã” în care
o femeie în vârstã îi relateazã nepoatei
povestea vie]ii ei. Se mãritase demult cu
un bãrbat mai mare decât ea cu vreo
douãzeci de ani, un profesor. În noaptea
nun]ii se întâmplase ceva cu totul bizar:
proaspãtul so] încercase s-o violeze, dar
nu reu[ise. Din aceastã pricinã, tânãra so]ie
nu l-a mai lãsat niciodatã sã se apropie de
ea. Dupã o vreme, so]ul i-a fãcut cadou
o bro[ã din aur de douãzeci [i patru de
carate. Atunci, zice venerabila doamnã, a
fost cât pe ce sã-i cedeze. Mai târziu,
doamna a avut o aventurã cu un doctor,
care a fost mirat peste mãsurã constatând
cã este virginã. Din principiu, ea nu [i-a
pãrãsit so]ul. Îndrãgostit, doctorul i-a dãruit
[i el femeii o bro[ã identicã, pe care s-o
poarte mereu, adicã sã aibã „Ceva care
sã-]i aducã aminte de mine”... Însã un cititor
atent al cãr]ii ar putea observa cã în mai
toate povestirile, un personaj dãruie[te, uitã,
lasã sau ia un obiect întru amintire.
Revenind la specia povestire, ar fi bine
sã amintesc faptul cã în prima parte a
secolului al XIX-lea, nu se disociase încã
între povestire [i nuvelã. Goethe [i
romanticii diferen]iaserã doar între roman
[i proza scurtã, pe care ace[tia o numeau
Novelle. Interesant este cã ei apropiau
Novelle de poezie. {i nu fãrã temei. Grija
fa]ã de construc]ia povestirii/nuvelei,
concentrarea materialului epic, aten]ia
acordatã limbajului prin selectare etc., toate
fac posibilã apropierea prozei scurte de
poezie. Primul teoretician al nuvelei, care
pare a fi Brander Mattews, afirma cã o
nuvelã adevãratã se deosebe[te de roman

prin „unitatea de impresie”, constând în
producerea unui efect puternic, servindu-se de un subiect din sfera insolitului,
extraordinarului. Dar alegerea unui astfel de
subiect are legãturã mai degrabã cu
povestirea, care, dacã este una în ramã,
trebuie sã ]inã treazã aten]ia auditoriului prin
tehnici persuasive. Mi se pare cã Edgar
Allan Poe, în „Principiul poetic“, în „Filozofia
compozi]iei”, în multele sale articole [i
studii, cum este cel despre Nathaniel
Hawthorne, a în]eles mai bine importan]a
construc]iei unei proze scurte, ca rezultat
al concentrãrii materialului, pornind de la
un „efect unic”, cum sublinia el, ce ar trebui
sã fie dat chiar de prima propozi]ie dintr-o
tale proper. Într-un roman, sublinia marele
scriitor american, intriga defectuoasã poate
scãpa aten]iei, fapt ce nu are voie sã se
întâmple într-o povestire bine scrisã. E de
presupus cã un lector avizat ar observa
acestea cu u[urin]ã, socotindu-le defecte.
Astfel cã, într-o povestire, unde nu existã
spa]iu suficient pentru dezvoltarea
personajului sau a ac]iunii, afirma Poe,
„simpla construc]ie e un imperativ mult mai
stringent decât în roman”.
Povestirea (în ramã), de la „1001 de
nop]i”, „Decameronul” lui Boccaccio,
„Heptameronul” Margaretei de Navarra sau
„Povestirile din Canterbury” ale lui Chaucer,
are un tipar narativ, despre care vorbea
Tzvetan Todorov în „Poetica. Gramatica
Decameronului”. El afirma acolo cã „O
povestire idealã începe printr-o situa]ie
stabilã pe care o perturbã o for]ã oarecare.
Rezultã de aici o stare de dezechilibru; prin

ac]iunea unei for]e dirijate în sens invers,
echilibrul este restabilit; al doilea echilibru
este asemãnãtor primului, dar cele douã
nu sunt niciodatã identice”. Amintesc faptul
cã povestirea [i basmul, ca forme ale epicii
vechi, au acela[i tipar narativ, cu
amendamentul cã, în povestire, primul [i
ultimul dintre cele patru momente nu sunt
identice, a[a cum se întâmplã de obicei în
basm.
Povestirea modernã [i contemporanã
inoveazã. Ea nu începe cu o stare de
echilibru, ci ex abrupto, cu o zicere care îl
„prinde de nas” pe receptor, stârnindu-i
curiozitatea. În acela[i timp, însã,
povestirea nu a putut sã renun]e la func]ia
ei „primitivã”, de care vorbea Tudor Vianu.
Naratorul/povestitorul nu se adreseazã
cititorului, ci mai degrabã unui auditoriu. De
aici rezultã conservarea diferitelor forme ale
oralitã]ii (substantive în vocativ, pronume
[i verbe la persoana a II-a) prin care naratorul
realizeazã acea captatio benevolentiae.
Aceste elemente de strategie pot fi
identificte cu u[urin]ã în povestirile lui Iacob
Florea: prima frazã din incipit dã tonul
povestirii, captând aten]ia receptorului, apoi
naratorul introduce personajelor în scenã.
La acestea se adaugã „rãbdarea epicã“, prin
care naratorul adunã detalii semnificative,
dialogul adesea economicos [i aluziv, în
care putem repera acele „motive anticipative”, de care vorbea Boris Toma[evski;
apoi surpriza unor gesturi sau replici
generatoare de ambiguitate, finalurile
„deshise“, toate acestea dezvãluind un
prozator care [tie foarte bine ce face.
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doctori]ei stricã „duhul” pove[tii. Versurile
par a fi din cartea sa scorojitã, din care
lipseau primele foi: „Un obrãzar de cearã
pãrea cã poartã el, /Atât de albã fa]a-i
[i-atât de nemi[catã”. Sunt „motive anticipative“ cu rol în organizarea materialului epic [i care capãtã semnifica]ie la
sfâr[itul lecturii. A[a se întâmplã în „Joi:
de diminea[a pânã seara”, care e
povestire în ramã, cu versurile din
„Strigoii” lui Eminescu, citate deja.
Supranaratorul ne spune de la început cã
joia era ziua domnului Paul. Cine este însã
acesta? E un bãrbat de vreo [aptezeci
de ani, cu probleme locomorii severe,
care are întotdeauna nevoie de ajutorul
personalului medical din spitalul unde este
internat. Printre altele, ideea este cã
întotdeauna, joia, de-o vreme, încã de
diminea]ã, „ceva electrizant plutea în aer”
[i chiar doamna doctor, care era o bunã
profesionistã, dar fatã bãtrânã, când intra în spital, încerca „o inexplicabilã
stânjenealã”. Tensiunea se acumuleazã
treptat [i este, vom în]elege în curând, în
legãturã cu domnul Paul, despre care aflãm
în sfâr[it cã dupã odihna de dupã-amiazã,
era dus în scaunul cu rotile în sala de
relaxare a bolnavilor. Toatã lumea a[tepta
cu sufletul la gurã povestea de dragoste
a acestuia cu so]ia sa, aceea[i mereu [i
spusã cam cu acelea[i cuvinte. Lucru de
mirare, de altfel, cum am mai precizat pe
la începutul acestor rânduri, fiindcã
bolnavul suferea [i de o formã ciudatã
de Alzheimer, iar povestea era despre
so]ia sa, care murise, însã el nu fusese
niciodatã cãsãtorit. Doamna doctor
rugase o asistentã sã monitorizeze
posibile abateri ale pove[tii de la o
sãptãmânã la alta. Ritualul era mereu
acela[i, pentru cã, înainte de a-[i începe
povestea, domnul Paul privea îndelung o
fotografie alb-negru a unei femei din alte
vremuri. Nu vom [ti dacã bolnavul era
îndrãgostit de o imagine, dacã nu cumva
fotografia rãscolea în el o amintire. Sau
dacã nu cumva fotografia generase în el
o întâmplare imaginarã. Ceea ce relateazã
domnul Paul, ca narator secund, e o
confesiune la persoana I, care are aerul
solemn [i tulburãtor al marilor întâmplãri,
în stare sã marcheze definitiv sufletul
omului. Citez acum fragmente de la
începutul pove[tii sale: „Am iubit o femeie
vreme de cincisprezece ani. A[ fi vrut sã
o iubesc de douã, de trei ori mai mult.
Dar a[a s-a întâmplat. O sã mã întreba]i
cum de s-a îndrãgostit de mine o femeie
a[a de frumoasã. Am sã vã povestesc.
N-am niciun motiv sã vã ascund ceva. {i
eu mi-am pus întrebarea asta de multe
ori. Nu mã întreba]i cum a început toatã
povestea pentru cã n-am sã vã rãspund.
Nu pentru cã n-a[ vrea, ci pentru cã nu
[tiu. Nu râde]i. A început pur [i simplu,
a[a cum se porne[te din senin o ploaie
de varã. [...] Eram cu ea [i nu-mi venea
sã cred, m-am ciupit de bra], o sã râde]i,
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Simetria [i echilibrul pot fi observate
[i în finalul primei povestiri care deschide
cartea lui Iacob Florea, intitulatã „Detalii
dintr-o scurtã întâlnire“. Iar la sfâr[itul ei
aflãm cã într-un „tablou” cu o scenã
domesticã nu putem deosebi fericirea [i
nefericirea, decât dacã ne apropiem de
el „pe partea cealaltã”. Acela[i final
rãmâne deschis totu[i prin aser]iunea cã
un astfel de tablou „ascunde o tainã”. Dar
povestirea amintitã începe cu o situa]ie
ipoteticã, în care naratorul extradiegetic,
ce prezintã faptele la persoana a III-a, ne
invitã sã ne imaginãm un pictor onest,
nu genial, cum se precizeazã, care
surprinde într-un tablou o fatã [i un bãiat
„prin[i într-un dialog aprins”. Lini[titoare
pentru receptor este ideea cã pictorul nu
e „genial“, ceea ce înseamnã cã tabloul
nu e complicat. În câteva linii esen]iale
celor doi tineri li se face portretul, ca sã-i
„vedem”. Naratorul se ocupã apoi de fatã,
o adolescentã de aproape cinsprezece
ani, pe nume Mãdãlina, [i cãreia îi plãcea
sã i se spunã Madi. Se recupereazã prin
câteva scurte analepse amãnunte din
via]a ei. De fiecare datã naratorul îl invitã
[i pe receptor sã o numeascã astfel pe
tânãrã: „Spune]i-i Madi”, invita]ie care
apare de patru ori în text, sco]ând mereu
faptele din stagnarea impusã de analepsã
[i asigurând mi[carea epicã. Adresarea
directã cãtre receptor, prin persoana a II-a
a verbului, conservã „func]ia primitivã“ a
povestirii, amintitã deja, de care vorbea
Tudor Vianu (Opere 5, Minerva, Buc.,
1975, p. 92), [i anume aceea care
subliniazã cã un astfel de narator/
povestitor nu se adreseazã cititorului, ci
unui auditoriu. E un mod prin care i se
rezervã receptorului un rol în crea]ie. Cu
„rãbdare epicã”, naratorul adunã
amãnunte semnificative din via]a fetei prin
care sã-i motiveze comportamentul
erotizat. Aflãm cã pe unchiul Tel, fata nu-l
simpatiza pentru truismele lui rãsuflate,
ci pentru faptul cã nu o mai considera o
„pãpu[icã”. De asemenea, aflãm [i despre

motanul Manfred, colocatar al
apartamentului, pe care fata îl sãruta (spre
nemul]umirea mamei) sau îl acoperea
într-un gest de tandre]e cu pãrul ei. Însã
motanul, reprezentant al masculinitã]ii,
este cuprins de „frenezie” ori de câte ori
fata se prive[te dezbrãcatã în oglinda
mare din camera ei, în timp ce ascultã
muzicã [i uitã ca din întâmplare sã tragã
perdelele. Într-o noapte, fata viseazã cã
a împlinit cinsprezece ani [i e fericitã.
Când, diminea]a, iese din baie, face ca
de obicei piruete în fa]a oglinzii. Naratorul,
care nu uitã nimic, aduce aminte [i de
situa]ia ipoteticã din primele rânduri:
pictorul onest surprinde momentul de
surprizã al fetei, care tocmai îl descoperã
pe tânãrul intrus intrându-i în camerã, de
pe balcon. Dialogul care urmeazã
conservã spontaneitatea [i familiaritatea
vârstei celor doi. Bãiatul, care pretinde
cã e un zburãtor, schimbã mereu vorba
atunci când este întrebat în mod repetat
cine este. Motanul nu se comportã firesc
în preajma bãiatului, aparent fãrã niciun
motiv, iar receptorul ar putea bãnui cã,
instinctiv, sãlbãticiunea simte cã tânãrul
e „din altã lume”. Fata observã cu coada
ochiului semne ale masculinitã]ii, pãrul
de pe pieptul bãiatului, prin cãma[a
descheiatã. La u[ile apartamentelor de pe
scara blocului bat ni[te jandarmi.
Deschizând u[a, fata aflã cã ni[te ho]i
opereazã în zonã [i este sfãtuitã sã
închidã u[a balconului. Întoarsã în
camerã, va constata cã bãiatul
dispãruse, furându-i un pandantiv, adicã
„ceva care sã-i aminteascã“ de ea.
Ambiguitatea e maximã. Nu vom [ti
niciodatã dacã tânãrul era zburãtor sau
ho]. Nu vom [ti cu adevãrat ce [i-au spus
cei doi tineri, pentru cã aceastã întâlnire
s-ar fi putut consuma în imaginarul
erotizat al fetei.
Un rol în echilibrul întâmplãrilor îl au
[i versurile pe care naratorul secund,
domnul Paul, le spune la începutul celei
de-a doua povestiri din cartea lui Iacob
Florea, în diminea]a de joi, [i pe care le
repetã în final, dupã ce întrebarea
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În loc de încheiere
Ar mai fi de subliniat elegan]a stilului
[i acurate]ea limbii. Calofilismul lui Iacob
Florea, remarcat de Eugen Uricaru în
prefa]a sa, este o realitate. Cu vreo
câteva excep]ii, motivate în texte,
vocabularul folosit de creator este din
zona „frumosului“, fãrã disonan]e sau
vulgaritã]i. Se poate vorbi de o anume
muzicalitate a frazei, de un ritm interior
fascinant, a[a cum se „aud” în fragmentul
din „Joi: de diminea]a pânã seara“, citat
anterior. Repetarea unei sintagme, cum
se întâmplã în unele secven]e din
povestiri, este generatoare de ritm,
deschizând ferestrele unor sugestii.
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Uneori, prezentarea faptelor, descrierile,
cu mare aten]ie la detalii, transformã
secven]ele în „poezie“, fãrã ca acestea
sã-[i piardã suflul epic. Dar cea mai
importantã componentã a structurilor sale
epice o constituie modul de spunere,
a[ezarea în scenã a personajelor,
pregãtirea împrejurãrilor în care acestea
interac]ioneazã. Întotdeauna, fãrã
excep]ie, naratorii lui Iacob Florea se
opresc înainte ca universul sã devinã
inteligibil. Ambiguitatea genereazã o
tainã, care face deliciul lecturii.
Finalul ultimei povestiri a cãr]ii, de
care deja am vorbit, dovede[te cã Iacob
Florea este nu numai un „povesta[“
remarcabil, ci [i un generator de dialoguri
bizare, fascinante în fond, prin aceea[i
ambiguitate pe care o presupun.
Protagonistul, „bãrbatul-poveste“, nu s-a
mai întâlnit cu femeia pe care o
cunoscuse pe o re]ea de socializare.
Aceasta dispãruse de trei ani, pur [i
simplu: „A plecat din ora[. E re]inutã de
celãlalt iubit. A murit“, î[i zice el. Dupã
trei ani încã sim]ea „aroma buzelor ei“.
Numai cã ultima aser]iune este, se pare,
în legãturã cu nevasta unui prieten.
Petrecuserã cu to]ii la un cazinou, [i la
despãr]ire, se îmbrã]i[aserã, iar el o
sãrutase pe femeie pe buze. Nu vom [ti
prea bine „aroma“ cãror buze îi rãmãsese
în memoria afectivã. {i nici nu putem
pune mâna în foc cã [tim care dintre
femei este aceea cu care dialogheazã în
final, dupã vreo trei ani de „singurãtate“,
în care aproape uitase sã se mai bucure
de o amintire. Iatã dialogul:
„ – Ce faci?
– Te a[teptam.
– De unde [tiai cã vin?
– Nu [tiam.
– {i atunci cum mã a[teptai?
– Pur [i simplu.
– Iar î]i ba]i joc de mine?
– Nu, î]i spun adevãrul.
– Nu în]eleg.
– Nici eu.
– Bine, a[a mai merge.
– A[a cred [i eu.
Între timp via]a se scurgea, totul în
jurul lor era încã poveste [i se a[teptau
sã rãmânã a[a”.
Finalul acestei ultime povestiri este
deschis, dupã cum se vede, iar ideea cã
povestea vie]ii ]ine loc de via]ã este o
componentã a acestui univers epic. Dacã
în cartea lui Iacob Florea n-ar exista
câteva gre[eli de organizare a textului în
paginã (probleme de tipar), dacã
povestirea „Un balsam plãcut [i u[or” nu
s-ar fi terminat nea[teptat de abrupt, dacã
nu ar fi câteva sintagme mai pu]in fericite
(care ]in, desigur, de corecturã), aceastã
carte ar fi fost pânã la urmã fãrã cusur.
Însã aceste aspecte, aproape
nesemnificative, sunt oricând îndreptabile. Asta îmi aminte[te de o mãrturisire
a lui Borges, una dintre simpatiile lui Iacob
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dar eram acolo în fa]a ei, pe terasa aia
peste care se lãsa înserarea. Tãceam
amândoi, de fapt eu tãceam împreunã cu
ea. {i, nu [tiu de ce, am crezut cã ne-am
rãtãcit. [...] Vã rog sã mã ierta]i. Eu vreau
sã vã vorbesc despre femeia asta
minunatã. Vã rog sã mã ierta]i cã vã
vorbesc [i despre mine”. Se poate observa
cu u[urin]ã conservarea „func]iei primitive”
a povestirii, adresarea directã a naratorului
secund cãtre auditoriu, prezent în „ramã”.
Se poate observa, de asemenea, [i
procesul fascinatoriu, transa în care intrã
povestitorul.
Cum a supravie]uit întâmplarea
aceasta în memoria unui bolnav de
Alzheimer? De ce aceastã întâmplare [i
nu alta? Inventase oare cândva povestea
aceasta, care acum îi înlocuia via]a realã?
Sau de ce a[teptau cu to]ii cu atâta
înfrigurare sã audã o poveste pe care o
cuno[teau în amãnunt? Poate pentru cã
oamenilor le-au plãcut întotdeauna
pove[tile. Întâmplarea con]ine fascina]ia
unei iubiri pe care nu o poate trãi oricine
cu atâta generozitate. Îndrãgostitul
aproape cã [i-a pierdut identitatea, fiindcã
toatã energia lui afectivã migreazã cãtre
obiectul adora]iei sale. Este în ea acea
„convie]uire ontologicã” de care vorbea
Ortega y Gasset în „Studii despre iubire”.
Atitudinea protagonistului sus]ine cã, întrun fel sau altul, abia târziu, omul în]elege
cã iubirea este una dintre marile întâmplãri
ale fiin]ei, iar aceia care n-au fost în stare
sã iubeascã în acest fel, se consoleazã
cu pove[tile altora. Doamna doctor, fiind
de fa]ã pentru prima datã în joia aceea,
stricã, alungã „duhul pove[tii”,
întrebându-l pe bolnav cum o chema pe
so]ia sa. Domnul Paul, foarte trist cã nu[i aminte[te, reitereazã versurile din
„Strigoii” lui Eminescu, sugerându-se, întrun fel, cã prin actul de a povesti, bolnavul
î[i recupereazã din altã lume iubita
dispãrutã. Protagonistul [i-a mai spus
povestea încã paisprezece sãptãmâni, în
fiecare joi. Supranaratorul ne propune, din
nou, o maximã ambiguitate, fiindcã nu
vom [ti ce s-a întâmplat cu eroul dupã
aceea.

Florea, aflat în ipostazã de narator, dintr-o
povestire intitulatã „Supersti]ioasa eticã
a cititorului”, pe care o gãsim în „Cartea
de nisip”. Iatã ce spune acolo marele
argentinian: „Pagina perfectã, pagina în
care niciun cuvânt nu poate fi modificat,
este cea mai precarã dintre toate [...].
Dimpotrivã, pagina care poartã voca]ia
nemuririi poate strãbate focul eratelor, al
versiunilor aproximative, al lecturilor
neglijente, al în]elegerii gre[ite”. A[adar,
de ce sã nu-l credem pe Borges?... Dar
dacã mã gândesc la povestirile sale,
înclin sã cred cã min]ea.
„Duhul” pove[tii existã cu prisosin]ã
în cartea lui Iacob Florea. {i cel care
poveste[te are duhul acesta. Fiindcã,
vorba unuia dintre naratori, cineva anume
strânge pove[tile pentru el. Este aproape
cu neputin]ã sã nu te la[i de bunã voie
prins de firul pove[tii, sã nu te abandonezi
mrejelor ei. Din marea întâmplare a lumii,
un povestitor talentat culege „firimituri” [i
le spune, cu bucurie, celui care vrea sã-l
asculte. Cam asta face Iacob Florea.
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competen]ele interpretului? Sau ar fi
dezirabil ca truda exegeticã sã tindã, pe
cât posibil, spre un maximum al
obiectivitã]ii? În linii mari, pozi]iile sunt
centrate ori pe „litera” textului (adicã pe
sensul prim, neechivoc), ori pe „spiritul”
acestuia (vizând un sens secund, derivat).
Nu în pu]ine ocazii, lectura literalã a fost
suspectatã de reduc]ionism [i sterilitate,
pe când cealaltã - de infidelitate [i
extravagan]ã. Subinterpretarea [i
suprainterpretarea se profileazã astfel ca
extremele de evitat; una submisivã,
sufocatã de autoritã]i (a textului [i a
autorului – luate ca referin]e absolute),
cealaltã predispusã la „zbor”, deta[are
exegeticã, inaderentã fa]ã de scrupulele
unei hermeneutici riguroase.
Multã vreme textul a fost referin]a
hermeneuticã privilegiatã. Proliferarea
practicilor artistice va abate aten]ia
cercetãrilor spre o zonã insuficient
exploratã - cea a imaginii. În asediul exegetic al vizualitã]ii s-au mobilizat, prioritar,
estetica (determinând cadrele speculative
generice), teoria [i istoria artei, critica de
artã. Ca aplica]ii distincte în interiorul istoriei
artei s-au desprins iconografia [i iconologia.
Potrivit lui Panofsky, „iconografia se
preocupã de tematica [i sensul operelor
artistice, prin opozi]ie cu forma”1. Func]ia
sa este mai curând „statisticã”; identificã,
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Dacã reflec]ia asupra frumosului
anticipase configurarea unei discipline a
esteticii, practicile interpretative au precedat
constituirea hermeneuticii ca studiu riguros.
Dupã secole întregi de tatonare a sensurilor
ascunse prin „lucrul” cu textul (religios, juridic, literar, filosofic...), abia mediul teologic
protestant german, prin Schleiermacher, va
livra prima întreprindere metodologicã
asumând un caracter sistematic [i general.
În optica acestuia, hermeneutica ar trebui
vãzutã ca „artã a în]elegerii”. Strunitã
convingãtor, interpretarea - fie gramaticalã,
fie psihologicã - ne-ar ajuta sã în]elegem
un text la fel de bine ca însu[i autorul, [i
poate chiar mai mult de atât. Sarcina
interpretãrii este nemãrginitã, astfel încât
rareori po]i spera sã reconstitui cu fidelitate
totul. Aplicate prudent [i în cuno[tin]ã de
cauzã, anumite reguli [i principii ne-ar putea
apropia de inten]iile auctoriale, astfel încât
acestea sã se dovedeascã credibile,
veridice sau plauzibile. În absen]a unor date
având atuul certitudinii, ne putem permite
doar sã presupunem sau sã „ghicim” sensul
originar, cel întrevãzut doar de autor [i
disimulat cu premeditare la suprafa]a operei
sale.
Hermeneuticile particulare sau de
ramurã vor nuan]a canoanele generale ale
interpretãrii. Este interpretarea un pariu
eminamente subiectiv, mizând pe flerul [i

descrie [i clasificã motive întâlnite în
imagini, povestiri, alegorii. Iconologia, în
schimb, este o metodã de interpretare care
vizeazã descoperirea [i interpretarea
valorilor simbolice, surprinzând „via]a”
imaginii din perspectiva semnifica]iilor
inerente operelor. Cumulul statistic de
informa]ie poate fi necesar, dar insuficient
în ansamblu. Prelucrarea acesteia în
direc]ie interpretativã ar oferi satisfac]ii
sporite. Iconologia compenseazã sim]itor,
a[adar, deficitul de specula]ie. Mergând pe
linia lui Aby Warburg [i lui Ernst Cassirer,
Panofsky pune bazele unei adevãrate
„[tiin]e de a vedea”, aplicabilã [i astãzi
imaginii, în dublã ipostazã: staticã (tablou,
sculpturã, fotografie, instala]ie) [i dinamicã
(video, film...).
Nu pu]ine sunt scrierile de elucidare
conceptualã care circumscriu acela[i motiv.
Autori de felul unor Ernst Gombrich2, Hans
Belting3, Regis Debray4, Jean-Jacques
Wunenburger5, Jacques Morizot6 descriu
mecanismele semnificãrii prin imagine,
proiec]iile în imaginar [i „filosofia” acesteia.
În ordine filosoficã (fenomenologicã,
hermeneuticã [i structuralistã), nume
importante precum Martin Heidegger, HansGeorg Gadamer, Michel Foucault, Jean-Luc
Marion propun aplica]ii ingenioase la
în]elegerea imaginilor - laice sau religioase.
În direc]ie iconologicã, s-au impus scrierile
unor George-Didi Huberman, Daniel Arasse,
Victor-Ieronim Stoichi]ã, preocupa]i de
analiza indiciilor vag perceptibile în tablouri,
a detaliilor semnificante ce scapã ochiului
grãbit sau a „ceea ce nu se vede” cu
limpezime.
Existã însã [i pozi]ii care contestã
relevan]a proiectului hermeneutic. Susan
Sontag, bunãoarã, se pronun]ã „împotriva”
interpretãrii operei de artã, denun]ând
„arogan]a” acesteia, agresiunea sistematicã
operatã de critici [i filosofi, cu scopul de
a-i etala pretinsul „con]inut”. Interpretarea
este „rãzbunarea intelectului asupra artei.
A interpreta înseamnã a sãrãci, a goli lumea,
pentru a crea o lume de umbre, a
semnifica]iilor”7. Investigatã cu „bisturiul”
ra]iunii, supusã „chirurgiei” gândirii, opera
î[i diminueazã miza. În locul unei percep]ii
distante, excesiv ra]ionalizate, Sontag
propune o lecturã senzualã, „eroticã”,
proclamând principiul plãcerii de a „degusta”,
de a savura nemijlocit opera, [i nu de a o
reduce la o sumã de semnifica]ii. „De ce
gen de criticã, de ce fel de comentariu al
artei avem nevoie astãzi?”, se întreba
Sontag. „Cea mai bunã criticã este aceea
care dizolvã considera]iile asupra
con]inutului în cele asupra formei... Sarcina
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Autorul creeazã curajos concepte
(hermeneuticã endogenã, simbolismul
hylesic), formuleazã principii, stabile[te
reguli, instrumente analitice, scopuri [i
finalitã]i, cautã la tot pasul argumente care
sã-i sus]inã [i confirme ipotezele.
Avantajele metodei? Identificã sursele de
inspira]ie, determinã semnifica]iile
simbolice ale fiecãrui motiv, „mãsoarã”
aportul de noutate în raport cu sursele,
stabile[te convergen]e cu crea]ii similare,
determinã ponderea diverselor teme, oferã
circumscriere [i pozi]ionare culturologice.
Proiectul lui Matei Stîrcea-Crãciun lãsã
impresia unei voin]e de cuprindere „totalitarã”
a operei, dar [i de circumscriere obiectivã.
Nimic nu pare sã fi scãpat „vigilen]ei” sale
hermeneutice. Este oare aplicabil stricto
senso discursului de elucidare intimã a
produselor artei? Rãspunsul este afirmativ,
confirmat deja de însu[i autorul în
impozantele demersuri exegetice anterioare
vizând sculptura lui Brâncu[i (Limbajele
materiei)9 [i lui Paul Neagu (Nouã sta]iuni
catalictice)10, ambele pre]ioase [i utile
studiilor monografice de profil.
Metoda hermeneuticii exogene incitã
la discu]ii [i problematizãri, pe mãsura
ambi]iilor asumate. Va oferi [i criticii de artã
instrumentele analitice scontate? În ce fel?
Identificarea contabilã a indicilor hermeneutici oferã întotdeauna satisfac]ie? Va
accepta criticul de artã sã-[i tempereze
elanul interpretativ, dispozi]iile evaluative,
„spiritul de fine]e”, pentru a aplica mecanic
o schemã prestabilitã, în care specula]ia
este [i suspectatã, [i reprimatã ab initio?
Pariul „endogen” nu limiteazã chiar
hermeneuticii câmpul de ac]iune,
obstruc]ionând-o în posibilitã]i? Reprimând
referin]ele exterioare (comparativismul,
biografismul, asocierile libere), nu va risca
unilateralitatea sau par]ialitatea, aproape
inevitabile? Cum cuantificãm în economia
crea]iei accidentul, imprevizibilul,
spontaneitatea, intui]ia, geniul - toate
refractare oricãrei obedien]e metodologice?

Hermeneutica endogenã, a obiectului
sau a imaginii, este de o încântãtoare
coeren]ã. Autorul „geometrizeazã”
interpretarea, o „disciplineazã” [i codificã
în detaliu. Invita]ia de a plonja în „zarea
interioarã” a operei este, în fapt, invita]ia
de a vizita „laboratorul” crea]iei, de a urmãri
energiile latente, poten]ialul euristic al
lucrãrilor, for]a de expresie [i de
contaminare simbolice. „Morala” demersului
tocmai evocat? Pentru a evita derizoriul,
critica de artã trebuie sã abandoneze
improviza]ia [i superficialitatea, în profitul
cercetãrii de profunzime. A[a cum o
ilustreazã textele lui Matei Stîrcea-Crãciun,
un sagace [i erudit hermeneut al imaginii.
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noastrã este sã reducem con]inutul astfel
încât sã vedem lucrul însu[i. Trebuie sã
învã]ãm sã vedem mai mult, sã auzim mai
mult, sã sim]im mai mult...”
Mefien]a cu privire la felul în care este
administratã astãzi critica de artã
motiveazã [i proiectul hermeneutic propus
de Matei Stîrcea-Crãciun8. Autorul resimte
o insatisfac]ie legitimã fa]ã de precaritatea
textelor de catalog [i a cronicilor apãrute în
presa de la noi, în care cite[te semnele
unei „crize” reale, dar de surmontat.
Hermeneutica endogenã, cea schi]atã de
cercetãtorul bucure[tean, ar putea fi un
pandant al superficialitã]ii [i „lãutãrismului”
(termen prin care Noica desemna
improviza]ia, lucrul „dupã ureche”) - tot mai
des întâlnite în discursul despre artã.
Unei „hermeneutici a subiectului” de
inspira]ie foucauldianã, Matei StîrceaCrãciun contrapune o alta, a obiectului sau
a imaginii, conceputã în tipare culturologice
[i antropologice. Autorul denun]ã, între
altele, insuficien]a studiului morfologic,
comparativismul excesiv, caracterul
nesistematic al analizelor, supralicitarea
evocãrilor biografice, specula]ia
nejustificatã. Orientate în sens
antropologic, critica de artã [i istoria artei
[i-ar calibra discursul despre fiin]ã nu în
plan estetic, a[a cum au fãcut-o pânã
acum, ci în sens etic.
Metoda „hermeneuticii endogenã” a
fost elaboratã în „atelierul” sculpturii
brâncu[iene. „Privi]i lucrãrile mele pânã le
vede]i”, cerea artistul. Alãturându-se celor
mai importan]i exege]i ai sculptorului din
Hobi]a (Carola Giedion-Welcker, Ionel
Jianu, Sidney Geist, Petru Comarnescu,
Barbu Brezianu, Dan Grigorescu, Doina
Lemny), Matei Stîrcea-Crãciun articuleazã
o metodologie pliatã pe exigen]a de a
cunoa[te opera din interior. Hermeneutica
antropologicã studiazã opera de artã ca
întreg autocentrat. Ea urmãre[te
„reconstruc]ia mesajului subiacent crea]iei
prin cercetãri morfologice, sintactice [i
simbolice ale operei studiate”. Metoda este
„inductivã, procedeazã de la individual la
general, demersul analitic porne[te de la
unitã]i minime [i le asambleazã pe paliere
de complexitate crescândã, pânã la
registrul de maximã generalitate asumat de
filosofia culturii”. Demersul endogen este
„polar opus abordãrilor comparativiste,
psihologice, sociologice, semiotice,
marxiste, feministe, [i ar trebui sã le
preceadã”.
Matei Stârcea Crãciun articuleazã un
proiect cât se poate de îndrãzne]. Centrul
de greutate îl constituie nu iconologia, cum
ar fi fost oarecum previzibil, nici
hermeneutica tradi]ionalã, nici cea fortificatã
de studiile filosofice recente. Exegeza sa
este una de filolog; îl preocupã „gramatica”
plasticã, morfologia [i sintaxa limbajelor
artistice, repere familiare în bunã mãsurã [i
metodologiei semiotice, aflatã în cãutare de
indici, itemi, referin]e semnificante.

Privit din afarã, discursul criticii de artã
ar putea sã se arate drept unul pa[nic sau
conciliant. Sã fie oare acesta scutit cu totul
de parti-pris-uri, de virulen]ã [i contonden]e?
Putem vorbi despre inocen]ã [i dezangajare în critica exersatã astãzi?
Eviden]ele par sã contrazicã realitatea unei
critici „pure”, echidistante, eliberatã de orice
interes. Sirenele modei, politicii, economiei,
comer]ului îi dicteazã de multe ori
argumentele [i limbajul, reglându-i insidios
atât tonalitatea, cât [i intensitatea
interven]iilor.
Vrând-nevrând, critica de artã
urmeazã, în linii mari, traseul ideologiilor
dominante. Ea vizeazã fie raporturile
verticale, stratificate, de putere
(conducãtori/condu[i, elitã/mul]ime, boga]i/
sãraci), fie geometria orizontalã a op]iunilor
politice, orientate când spre azimuturile
„dreaptei”, când spre cele ale „centrului”
(ocupat, se zice, de oportuni[ti [i de
indeci[i), când spre largul evantai de pozi]ii
„stângiste”. Prima privilegiazã „autonomia
artei” (acel scrupul idealizant invocând
„gratuitatea” acesteia), calitã]ile estetice ale
operelor [i ierarhiile dintre arti[ti - dacã sunt
justificate de merit [i de valoare. Într-o atare
opticã, arta este fãcutã sã placã, sã ofere
publicului întreg confortul rãgazului
contemplativ. „Centrul” este locul favorit al
eschivelor diplomatice, al replierilor func]ie
de bãtaia vânturilor [i a conjuncturilor
politice. „Stânga”, în schimb, face invariabil
apologia ac]iunii, a situãrii în cotidian [i a
participãrii artistului la via]a cetã]ii. Ce
rezultã dintr-o atare dispunere? Estetism

[i „plaisirism” - pe de o parte; neutralism [i
oportunism, la mijloc; activism [i politizare
- la extrema opusã.
În majoritatea cazurilor, desconsiderarea [i atacurile sunt reciproce.
Dreapta este socotitã elitistã [i
conservatoare, impunând propriile criterii de
produc]ie, expunere [i promovare ale
operelor de artã, în timp ce stânga populistã, criticã [i revendicativã mobilizeazã toate formele de protest contra hegemoniei establishment-ului oficial [i
a ceea ce trece drept mainstream, adicã
gusturi sau tendin]e dominante. În zilele
noastre, este cool sã fii de stânga sau de
dreapta, sã critici selectiv... comunismul,
capitalismul, neoliberalismul, institu]iile,
societatea de consum, sã critici... ca [i cum
ai fi „din popor”, i-ai reprezenta interesele,
dând glas tuturor nemul]umirilor [i
frustrãrilor acestuia. Cum s-a ajuns însã la
aceastã conjura]ie între artã [i politicã?
Ar trebui mai întâi sã-l invocãm pe
Marx, fãrã a desconsidera „spectrele”
ulterioare ale acestuia - cum propunea J.
Derrida într-o carte publicatã acum douã
decenii. Patriarhul ideologic al doctrinei
comuniste denun]a la vremea lui
exploatarea celor mul]i, anticipând totodatã
rãsturnarea sistemului capitalist, care gira,
permanentiza [i radicaliza inechitã]ile.
Acumulate în exces, tensiunile de orice fel
se convertesc într-un ethos al luptei fã]i[e,
generând clase antagonice, despãr]ite de
interese [i preocupãri ireconciliabile. La fel
ca celelalte forme ale „suprastructurii”, arta
trebuia atelatã unui scop revolu]ionar, menit
sã confirme superioritatea clasei
muncitoare [i a noului „erou civilizator” proletarul.
Într-un text din 1936 (Opera de artã în
epoca reproductibilitã]ii tehnice), Walter
Benjamin reia teoria economicã marxistã
potrivit cãreia func]ionarea societã]ilor s-ar
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cuveni explicatã plecând de la structura
modului de produc]ie. Totul este influen]at
de acesta, inclusiv tendin]ele evolutive ale
artei. Unele inven]ii tehnologice modificã
modul obi[nuit de percep]ie a artei. Sunt
vizate îndeosebi noile solu]ii reproductive
de imagini. Litografia, bunãoarã, con]ine
virtualmente jurnalul ilustrat, în timp ce
fotografia anticipeazã dinamica ulterioarã
a cinematografului. Conversia mecanicã a
imaginii prin intremediul dispozitivului
fotografic, transformarea acesteia într-un
produs serial, standardizat, multiplicat dupã
voie, înlãturã haloul care înconjura cândva
opera de artã. Lucrãrii reproduse în mii de
exemplare i-ar lipsi „aura” strãlucitoare,
magicã, datã tocmai de unicitatea [i
autenticitatea operei inaugurale, care o
fãceau accesibilã direct, aici [i acum. În
cazul fotografiei, mâna este eliberatã de
sarcinile artistice, fãcând loc ochiului,
priceput doar în a selecta anumite „cadre”.
Pentru a crea ceva în ordinea artei,
talentul, voca]ia [i îndemânarea devin
facultative. Destina]ia ini]ialã a operei ritualicã sau de contemplare - este
substituitã de o practicã motivatã politic.
W. Benjamin este de pãrere cã unele
concepte estetice (crea]ie, geniu, valoare
eternã, mister), folosite nechibzuit, pot primi
finalitã]i fasciste. Dacã fascismul
estetizeazã politica, comunismul, în
schimb, va politiza arta. Asemenea lui
Marx, Benjamin propune introducerea unor
exigen]e revolu]ionare în „politica artei”.
Socotitã de esen]ã teologicã, doctrina „artei
pentru artã” trebuie definitiv abandonatã.
Critica este, astfel, direct afectatã. Cu cât
se estompeazã caracterul social [i politic
al artei, cu atât se diminueazã entuziasmul
critic. Spiritul critic [i conduita „juisantã” în
raport cu opera de artã intrã în divor]. Dacã
î]i place un lucru, nu îl mai po]i critica cu
sinceritate. Ri[ti în felul acesta sã cultivi
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va înfiripa [i proiectul dadaist. Arta nu
trebuie sã serveascã nici la acumularea de
bani, nici la „a-i gâdila” pe burghezi, nota
Tristan Tzara în primul sãu Manifest Dada
(1918). „Orice om trebuie sã ]ipe. Este de
îndeplinit o mare lucrare negativã,
distructivã. Sã mãturãm, sã facem din nou
curã]enie.” Nihilismul î[i gãsea, astfel,
adep]i în localurile frecventate de poe]i,
arti[ti [i agitatori fascina]i de spectrele
utopice ale comunismului. Dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, Theodor W. Adorno, unul
din promotorii {colii de la Frankfurt [i ai
„teoriei critice”, descria „arta radicalã” drept
una întunecatã, „pe fond negru”, sus]inutã
de urât [i de protest. În privin]a sensurilor
artei, acesta gãse[te o formulã de
compromis: arta poate fi [i autonomã,
centratã pe valori exclusiv estetice, dar [i
„fapt social”, lãsându-se angajatã în politici
de schimbare.
Tot în inten]ia de a-[i confec]iona un
supliment de legitimitate, o parte a
activismului contemporan se revendicã, cu
totul surprinzãtor, de la Martin Heidegger.
Ce au în]eles apologe]ii ac]iunii din Sein
und Zeit („Fiin]ã [i timp”), cartea de cãpãtâi
a germanului? Cã acolo se vorbe[te în principal despre finitudinea vie]ii umane [i
insuficien]a de timp. Suntem, prin urmare,
obliga]i sã abandonãm contempla]ia pasivã,
sã ne grãbim, sã trecem la fapte (Boris
Groys). Ce fel de ac]iune ar încuraja
Heidegger? Una politicã, propagandistã, de
naturã sindicalistã - cum s-ar crede? Mã
tem cã nu. Filosoful vorbe[te, într-adevãr,
despre finitudine, despre temporalitate,
despre deriva omului spre sferele tehnicii
[i ale domina]iei. Obsedat de putere [i de
propria depã[ire, el s-ar vrea „stâpân al
fiin]ei”, uitând sã se mul]umeascã doar cu
rolul de „pastor” (sau pãstor) al acesteia.
„Interven]iile” omului sunt oportune dacã se
traduc în termeni de „grijã” sau „nelini[te”
pentru felul î[i asumã [i în]elege condi]ia.
„Îngrijorarea” se transformã în „îngrijire” de
sine [i de ceilal]i. În acest context, rolul
artei nu este sã inflameze ori sã agite
spiritele, ci sã dezvãluie, prin interpretãri
adecvate, adevãrul camuflat în compozi]ia
operelor. Arta nu este agita]ie politicianistã;
ea ar trebui gânditã în termeni de „joc,
simbol [i sãrbãtoare”, cum cerea [i H.G.
Gadamer, discipol heideggerian, încrezãtor
în „actualitatea frumosului”.
Ce înseamnã astãzi a fi „de stânga”
sau „de dreapta”? „Un om de stânga
bãnuieºte tot ce poartã amprenta
dominaþiei, a stãpânirii, a superioritãþii... De
stânga sunt bãtrânii, sãracii, femeile, negrii,
semiþii, inculþii, bolnavii, leneºii, respinºii,
umiliþii, fãrã putere..., pe când la drepta
gãsim tiparul omului tânãr, avut, hetero,
mascul, alb, arian, învãþat, sãnãtos, activ,
acceptat, popular, recunoscut, agreat,
favorizat de sistem (G.M. Tamás). Pentru
cã dreapta este complicea nedreptã]ilor [i
exploatãrii, o criticã a pozi]iilor hegemonice
ar fi posibilã doar cu implicarea hotãrâtã a
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un gen anacronic, pasiv [i nereflexiv, setat
pe pe reveren]e [i omagieri sterile,
ocazionale, de suprafa]ã.
Bântuite la rândul lor de „spectrele lui
Marx”, avangardele artistice de la începutul
secolului al XX-lea experimenteazã mai
toate formele de angajament politic.
Futuri[tii [i dadai[tii s-au transformat în
agitatori [i propagandi[ti zgomoto[i.
Marinetti, spre exemplu, lanseazã
programul unei arte activiste, incluzînd
printre strategiile de implicare publicã
scandalul, diversiunile anarhice, interven]iile
violente, ocuparea pie]elor [i a strãzilor
importante. André Breton [i Tristan Tzara
au apropiat dadaismul [i, mai apoi,
suprarealismul, de Partidul Comunist. Nu
au fost nici singurii, nici ultimii...
Principalele direc]ii ale criticii au fost
jalonate încã pe la începutul secolului trecut.
Ele se sus]in în vocabularele ideologiilor
politice [i culturale asumate la acea vreme.
Echidistan]a, neutralitatea, obiectivitatea
sunt denun]ate ca duplicitare sau doar
aparente. Înainte de toate, critica înseamnã
op]iune, atitudine, „orientare”. O spusese
cu mult înainte Charles Baudelaire:
„...critica trebuie sã fie pãrtinitoare,
pasionatã, politicã, cu alte cuvinte fãcutã
de pe o pozi]ie exclusivistã, dar o pozi]ie
care sã deschidã cele mai largi orizonturi”
(La ce-i bunã critica?, 1946).
Pentru a se dovedi credibile, dreapta
[i stânga î[i cautã, fiecare, legitimitatea
convenabilã. Sursele sunt, de regulã,
filosofice, fortificate ulterior de „manifeste”
programatice. Dreapta se revendicã de la
Nietzsche - profetul „Supraomului” [i al
„voin]ei de putere”. O „moralã de sclavi”,
credea acesta, ar fi substituit vechea moralã
– aristocraticã, a „stãpânilor”. Prima este
de esen]ã resentimentarã; permanentizarea
neputin]ei de a ob]ine ceva conduce la o
inversare a valorilor („vulpea care nu poate
ajunge la struguri spune cã sunt prea acri”).
Omul slab respinge for]a, succesul [i
ierarhia ca valori, proclamând virtu]ile
libertã]ii, egalitã]ii [i fraternitã]ii. Revolu]ia
francezã a consfin]it tocmai triumful ideilor
populare, democratice, antielitiste –
contestate asiduu atât de tradi]ionali[ti, cât
[i de exponen]ii curentului liberal. În acela[i
spirit, avandarda futuristã a lui Marinetti
face apologia ma[inii, a vitezei [i a prafului
de pu[cã: „Noi vrem sã exaltãm mi[carea
agresivã, insomnia febrilã, pasul alergãtor,
saltul mortal, palma [i pumnul... Nu mai
existã frumuse]e decât în luptã... Noi vrem
sã glorificãm rãzboiul - unica igienã a lumii -,
militarismul, patriotismul, gestul distrugãtor
al anarhi[tilor...” (1909) Înfiin]at în 1918,
Partidul Politic Futurist se va uni cu Partidul
Fascist Italian al lui Mussolini, confirmându[i astfel op]iunile extreme.
Flancul stângii - am vãzut - se
revendicã de la Marx [i Lenin, acesta din
urmã pregãtind în cafenelele din Zûrich
scenariile conspirative ale proximei
Revolu]ii Bol[evice. Tot atunci [i acolo se

stângii - cred, bineîn]eles, intelectualii
acesteia.
„Critica de direc]ie” clameazã tot mai
zgomotos o retoricã a parti-pris -ului
necesar. Trebuie, neapãrat, sã-]i exerci]i
op]iunea. Sã alegi, a[adar, între Marx [i
Heidegger, între comunism [i capitalism,
între colectivism [i neoliberalism, între
Gherea [i Maiorescu, între Marga [i
Patapievici, între Ponta [i Bãsescu, între
CriticAtac [i În linie dreaptã, adicã sã te
a[ezi - disciplinat [i fanatic - în spatele
unora sau altora. Precipitate în propriul
entuziasm, Noua Stângã [i Noua Dreaptã
de la noi socot, fiecare, cã de]in monopolul
„orientãrii” optime, salvatoare, vrednice de
urmat. O fi chiar a[a?
Nu sunt omul extremelor, nici al
alierilor conjuncturale sau oportuniste; nu
suport mersul în coloanã, nici pasul de
defilare. Nu admit, necondi]ionat, sã fiu de
o parte sau de alta, ori sã cânt în cor dupã
o partiturã prefabricatã. Refuz uni-sensul,
ca [i uni-forma. În locul fixitã]ii ideologice
de nestrãmutat, prefer op]iunile flexibile,
selective, întemeiate pe discernãmânt. Pot
spune ce cred, fãrã sã mã îndatorez cuiva.
Pot sã [i gre[esc. De ce? Pentru cã mã
[tiu liber.

Volumul poetului Enver Ercan,
intitulat „Timp îngemãnat” (Ed. Limes,
2016), este o carte cu poezie de dragoste
în care tandre]ea [i delicate]ea poetului
depã[esc grani]ele subtilitã]ii, o carte cu
o scriere cursivã, fãrã cochetãrii poetice
ori obstacole lingvistice în care
circumstan]e de ordin existen]ial au dus
la scrierea poemelor.
„Timp îngemãnat” nu este o carte
care are la bazã imaginarul, ci este
rezultatul unor stãri afective ce nu s-au
deteriorat sub apãsãtoarea carapace a
timpului, o carte închinatã unui destin
misterios, dar care este, în egalã mãsurã,
[i ecoul destul de straniu al sunetelor
pa[ilor poetului în cãutarea treptelor unui
alt timp, evident un timp al împlinirilor,
numai cã, din însã[i arhitectura
fragmentelor care alcãtuiesc aceastã
carte, chiar dacã poetul deschide volumul
cu un motto din crea]ia poetului rus
Aleksandr Sergheevici Pu[kin, motto ce
i se potrive[te acestei cãr]i precum o
mãnu[ã, pe pagina imediat urmãtoare se
aflã un vers-concluzie ce are greutatea
unei sentin]e; scurt [i cuprinzãtor poetul
afirmã:,,doar ce am renun]at la mine.”
De[i poetul spune cã,,În trecere,
timpul sãrutã totul”, iar sentimentele
afective sunt duse la maxim, nu existã
probabilitatea cãderii în derizoriu. Textele
poetice din aceastã carte m-au
determinat sã gândesc la o logicã a
sentimentelor prezentã în întreaga crea]ie
poeticã a lui Enver Ercan.
În volumul de fa]ã, realitatea în care
î[i au izvorul sentimentele afective
despre care vorbeam este supusã fãrã
doar [i poate ra]ionamentului justificativ,
chiar dacã aceastã realitate se aflã bine
ascunsã într-o memorie surprinzãtor de
vie, ba chiar mai mult, putem vorbi despre
o memorie capabilã de noi [i noi pulsiuni.
Întrucât poetul este un maestru al
alcãtuirii unui volum de poezie, el nu
permite cititorului sã dea buzna pe
tãrâmul lui poetic, ci pregãte[te o
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atmosferã deloc întâmplãtoare precum o
gazdã grijulie:
„în acea zi
sait faik a sosit cu adevãrat
cine [tie dacã fãrã scrierile lui
a[ mai fi alergat de unul singur
în fa]a mul]imii –
singurãtatea din mintea mea
era asemenea unui ascensor –
într-o carapace de argint
îmi sta pe limbã
un cuvânt
cuvânt pe care
nu l-am rostit nicicând
dar al cãrui gust
încã îl simt pe buze”
(1).
Nu sunt foarte sigurã dacã nu cumva
[i terifianta veste precum cã poetul suferã
de o boalã cumplitã l-a determinat pe
Enver Ercan sã devinã captivul propriei
sale memorii afective. Axa în jurul cãreia
graviteazã întreaga lui existen]ã este
timpul, iar cuvântul rostit sau scris este
cârja existen]ialã, este elementul salvator
care îl ]ine pe linia de plutire. Poetul nu-[i
permite joaca de-a cuvintele, memoria lui
este selectivã fãrã a permite aglomerãri
de amintiri, astfel textul poetic este cursiv,
luminos, însã prezen]a cu dublã destina]ie
a fluxurilor dirijate ale subcon[tientului se
face sim]itã, atât autorul cât [i cititorul
fiind ]intele acestor fluxuri. Cu o sinceritate
dezarmantã, poetul î[i pune sufletul pe
tavã, ne poartã prin labirintul unui tãrâm
cunoscut doar de el [i de misterioasa lui

iubitã, iubitã care de fapt se aflã în plan
senzorial:
„scânteind în piscine grãdinii
stelele nu au descifrat magia
s-au aplecat deasupra apei
[i pãreau o lebãdã
lebãda
pãrea un mac alb
ori un mac alb sã fi fost
o lebãdã mai micã?
iatã, acum îmi trece prin minte
aceastã întrebare
tãcerea acoperã toate cuvintele
într-o dupã-amiazã copilãroasã
în trecere, timpul sãrutã totul”
(3).
În arta literarã cultivatã de Enver Ercan
putem vorbi despre „transdisciplinaritate”*
întrucât în poezia autorului sunt prezente
mai multe „niveluri de realitate” [i mai
multe „niveluri de percep]ie”.
„întreaga noapte
am ascultat pove[tile vântului,
doar o stea î[i reflecta privirile
în mare dezvelindu- ]i ochii –
eram purtãtorii de cuvânt
ai acestei imagini
în apropierea noastrã
un copil î[i întreba mama
ce este luna de miere
atârnându-i somnul de gene
luna se pierdea printre ramuri
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Luciditate [i demers poetic

Cu siguran]ã, construc]ia demersului
poetic este [i un rezultat al ra]iunii
estetice.
Pentru Enver Ercan, via]a este
poezie [i poezia este via]ã, el reu[e[te
sã punã în paginã propria-i „filosofie”.
De[i este beneficiarul unei sensibilitã]i
dusã la extreme, iatã cum din lada de
zestre a memoriei, poetul a adus la masa
amintirilor simbolul puritã]ii feminine –
conceptul de virginitate:
„era anul fecioarei
fecioarã era [i ea
în rãcoarea camerei
toatã noaptea am asudat
era o porumbi]ã cu aripile
însângerate
în jur
cuvintele se destrãmau
ne-am trezit
într-o diminea]ã fãrã strãlucire
cuvinte îngemãnate îi rãcoreau
carnea
era anul fecioarei
fecioarã era [i ea”
(5)
Triste]ea poetului este permanentã
iar pe alocuri aceasta se transformã în
suferin]ã declan[atoare de adevãrate
tornade suflete[ti.
Structura poeziei lui Enver Ercan
este determinatã de for]ele unui spirit
parcã desprins din destinul creatorului ei
tocmai pentru a se ridica în plan senzorial,
plan în care se aflã femeia iubitã, [i prin
a cãrei lipsã din imediata apropiere a

bãrbatului creator mai este capabilã sã
provoace durere unui suflet deja rãnit de
absen]a ei:
„în urma ve[tii primite
pu]inã emo]ie [i inima mi s-a mãrit
pe nea[teptate am în]eles: pe tine
te cãutau ve[tile aduse în cioc
de porumbelul voiajor
dar ceea ce cau]i tu
încã nu a trecut de memoria
ce[tii din fa]a ta
în timp ce cartea po[talã
pãstreazã totul, sabia reginei
pune pe goanã cuvintele

te regãse[te
cuvintele se trezesc
[i încep sã zburde’’
(DI)
„Timp îngemãnat” este cartea unei
iubiri înfrânte de realitatea imediatã dar
care [i-a gãsit împlinirea pe calea
spiritualã. Din punct de vedere al erosului
masculin, Enver Ercan ocupã un loc de
frunte în tagma poe]ilor contemporani
turci, iar în desfã[urarea actului poetic,
experien]a poetului confirmã afirma]ia
noastrã.

odatã cu cãr]ile de joc ale regelui
durerea surdã precum un vârf de lance
apasã tot mai mult
în dreptul
inimii”
(21).

Note
Note:
* Termenul apar]ine
domnului Basarab
Nicolescu.

Bogã]ia de imagini aflatã în aceastã
carte, cum de altfel în toatã poezia
autorului, aduc în fa]a cititorului adevãrate
cli[ee cinematografice. Dacã am pune
poezia lui Enver Ercan sub semnul
hedonismului [i am gândi cã principala
func]ie a artei este aceea de a „delecta’’
atunci, fãrã nicio îndoialã, de privilegiul
acesta se poate bucura cititorul din plin:
„odatã cu lãsarea nop]ii
mâna mea î]i aduce lini[tea
atingându-]i pãrul
astfel descifrez
toate încifrãrile zilei
în camera cu mult prea îngustã
eu infidel iar tu musulmanã
fa]a mea atingându-te
opre[te în loc
timpul
când limba mea
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asemenea unui clinchet de clopo]el
ecoul vocii fragile se rostogolea
nop]ile de luni sunt cele mai lungi
nop]i
din luna august”
(8)
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S-a împlinit un deceniu de la tipãrirea
unei cãrþi de referinþã europeanã despre
receptarea personalitãþii ºi operei Sf.
Francisc în lumea ortodoxã din Grecia,
Rusia ºi România. A fost scrisã de
Silvestru Bejan1, român intrat în rândul
Fraþilor Minori Convenþionali, în 1990,
sacerdot în 1997, doctor în teologie la
Universitatea Pontificalã Luteranã,
preocupat, cu predilecþie, de ecumenism,
actualmente profesor la Institutul teologic
de la Assisi. Aceastã carte selecteazã
ºi sintetizeazã mãrturii ale creºtinilor
ortodocºi despre Sf. Francisc, urmãrind
procesul receptãrii în þãrile orientale
menþionate mai sus, reliefând faptul cã
personalitatea ºi opera sfântului de la
Assisi reprezintã o punte de legãturã între
Occident ºi Orient ºi un model al unitãþii
creºtine de pe toate meridianele lumii.
Structura cãrþii este urmãtoarea:
Prefaþã de Ioannes Spiteris, arhiepiscop
de Corfu, Zante ºi Cefalonia, urmatã de
patru capitole precedate de o Introducere
ºi urmate de Concluzii ºi separatã de un
Appendix: Mioriþa ºi de o Bibliografie
selectivã. Capitolul I – San Francisco în
Grecia, capitolul II – San Francisco în
Rusia, capitolul III – San Francisco în
România ºi capitolul IV – Pentru o unitate
ecumenicã. În Introducere, autorul cãrþii

precizeazã stadiul cercetãrii temei,
organizarea cãrþii ºi motivaþia receptãrii
simpatetice a Sf. Francisc în þãrile
ortodoxe.
Urmele Sf. Francisc în Grecia
coboarã în timp la drumul Sfântului din
Assisi spre Ierusalim, pe ruta cruciaþilor,
prin Cipru, Creta, Corfu, Cefalonia,
Durazzo, Dalmaþia, Veneþia. Etapele
receptãrii, din Evul Mediu pânã astãzi,
sunt ilustrate prin mãrturii variate –
articole ºi studii din reviste, cãrþi despre
viaþã ºi operã, traduceri numeroase din
scrierile sale teologice, precum ºi prin
studierea creaþiei sale în seminarii ºi
facultãþi. Simpatia grecilor faþã de Sf.
Francisc s-a întrupat în imaginarul
folcloric elen, care reflectã creºtinismul
cosmic franciscan ºi înnoirea, în sens
evanghelic, a spiritului creºtin medieval.
Umanismul creºtin, sfinþenia întru sãrãcie
ºi umilinþã, expresia simplã ºi directã
asigurã mesajului franciscan o
comunicare afectivã ºi efectivã cu omul,
natura ºi divinitatea. Prin personalitatea
ºi opera sa, Sf. Francisc susþine unitatea
indivizibilã a creºtinilor. Cartea cea mai
celebrã a receptãrii franciscanismului în
Grecia a fost scrisã de N. Kazantzakis2.
Ultimul sãu roman, Sãrãcuþul lui
Dumnezeu, reprezintã profesiunea sa de

credinþã ºi un semnificativ testament
literar. Pentru N. Kazantzakis, Sf.
Francisc este un strateg care conduce
sufletele spre desãvârºire, un poet care,
în luptã cu inerþia, schimbã materia în
spirit, un sfânt luminat de tradiþia grecoromanã milenarã.
Receptarea personalitãþii ºi operei Sf.
Francisc în Rusia este semnificativã
pentru abordarea slavã a vieþii ºi a creaþiei
Sfântului de la Assisi. Veneraþia ºi
simpatia slavilor pentru mesajul creºtin
al Sf. Francisc se explicã prin cinci mari
factori: 1. Activitatea franciscanilor pe
pãmânt rusesc trimiºi, mai întâi, de Papa
Grigore al XIX-lea, în secolul al XIII-lea,
2. Multiple publicaþii despre viaþa ºi opera
Sf. Francisc ºi, mai ales, numeroase
traduceri care au pus cititorii în contact
cu viziunea franciscanã asupra lumii, 3.
Atracþia sau respingerea reciprocã dintre
Rusia ºi Occident, în secolele XVIII ºi
XX, ducând la fortificarea mesianismului
rusesc în Europa, 4. Cãlãtorii ºi pelerinaje
în Italia, îndeosebi, în ultimele douã
secole, reprezentând un fel de Bild uns
Verse obligatoriu în vederea maturizãrii
culturale ºi, în sfârºit, 5. Contribuþia
diasporei ruse la cunoaºterea relaþiilor
dintre ortodoxie ºi fenomenul creºtin
franciscan.
Dupã aceºti factori care au promovat
admiraþia slavilor pentru opera Sf.
Francisc, S. Bejan se referã la lucrãrile
marilor scriitori ºi teologi ruºi dintre care
menþionãm pe Leon Tolstoi, D.Z.
Merezkovski, N.A. Berdiaev, P.V.
Evdokimov, Vladimir Losski ºi M.T.
Alexeeva Lascarov. Prezentarea analiticã
a operei marilor teologi ruºi, în perspectivã
comparativ-istoricã, este un adevãrat
compendiu al teologiei ruse în secolul
XIX ºi XX, prin care cititorii de azi îºi
sporesc cunoºtinþele despre harul ºi
drama acestor filozofi ai religiei în mediul
social-politic rusesc. Aceºti teologi au
considerat cã Sf. Francisc este un precursor ºi un alter frater în conceperea
umanismului creºtin bazat pe sfinþenie ºi
trãire lãuntricã ºi libertate spiritualã, dar
ºi pe deschiderea spre dialog pentru
realizarea unitãþii creºtine universale.
Notele bibliografice din subsolul paginii,
bogate ºi riguroase, susþin frontonul
acestei sinteze care ar merita sã fie
tradusã ºi sã circule în spaþiul românesc
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seama despre complexitatea relaþiilor
dintre ortodoxia românã ºi franciscanism.
Mesajul creºtin franciscan concordã cu
creºtinismul carpato-danubian, cãci
afirmarea sacralitãþii bazatã pe trãirea
interioarã ºi libertatea de cuget deschide
calea spre un ecumenism creºtin ºi universal. Papa Paul al II-lea în vizita sa în
þara noastrã a rostit profetic: „Pãmântul
vostru, între latinitate ºi Bizanþ, poate sã
devinã loc de întâlnire ºi comunicare. Este
traversat de maiestatea Danubiului care
scaldã regiuni din Occident ºi Orient, ca
românii sã fie, precum acest fluviu, sã
creeze cãi de intensã comunicare între
popoare diverse, contribuind astfel la
consolidarea în Europa a civilizaþiei
iubirii”3.
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pentru o cunoaºtere mai bunã a istoriei
spiritualitãþii ortodoxe. În finalul acestui
capitol, pãrintele Silvestru Bejan prezintã
o scurtã comparaþie între Sf. Francisc ºi
sfinþii ortodocºi ruºi, anume Serghei din
Rodonez ºi Serafim din Sarov. Aceºti
sfinþi, ca ºi Sf. Francisc, au slujit nu
numai biserica, ci ºi societatea,
opunându-se intereselor private ºi apãrând
pacea ºi iubirea cristicã. Prin toate
virtuþile sale care înnobileazã umanismul
creºtin european, Sf. Francisc este,
desigur, ºi un protector neoficial al bisericii
ortodoxe.
Receptarea Sf. Francisc în România
este cea mai întinsã sintezã care s-a scris
pânã azi pe aceastã temã. Se impune prin
documentare bogatã ºi prin judecãþi de
valoare adecvate sã umple un gol în
istoriografia românã. Diviziunile acestui
capitol sunt urmãtoarele: 1. Latinitatea,
loc de întâlnire între Orient ºi Occident,
2. Prezenþa franciscanilor în România, 3.
Primele publicaþii despre Sf. Francisc, 4.
Sf. Francisc în relaþiile culturale de la
începutul secolului XX, 5. Receptarea
operei Sf. Francisc prin traduceri, 6.
Fortuna „Cântecului creaturilor” ºi analogii
cu balada Mioriþa , 7. Contribuþii ale
italieniºtilor ºi ale scriitorilor din spaþiul
carpatin, 8. Influenþa liricii franciscane în
poezia româneascã, 9. Poezii româneºti
dedicate Sf. Francisc, 10. Pelerini români
pe cãile Sf. Francisc, 11. Sf. Francisc în
triada românilor din exil, 12. Sf. Francisc
în viziunea teologilor români, 13.
Contribuþii recente ºi, în sfârºit, 14.
Concluzii. Fiecare diviziune de mai sus
este susþinutã de referinþe bibliografice
numeroase, care ridicã la rangul de
micromonografie cartea pãrintelui S. Bejan.
Autorul cãrþii convoacã mãrturii
româneºti variate din istorie, literaturã ºi
teologie, puþin cunoscute sau ignorate atât
în Orient cât ºi în Occident, alcãtuind un
scenariu dinamic ºi captivant al receptãrii
Sf. Francisc în România ºi dovedind cã
religia ºi cultura sunt domenii înfrãþite în
istoria noastrã. Franciscanii trimiºi de
Congregaþia De propaganda Fide, în 1626,
în Moldova ºi Valahia, au apãrat
cultivarea limbii române în bisericile
catolice din provinciile româneºti, au scris
cãrþi de cult în limba românã, au întemeiat
reviste, studii ºi creaþii literare care au
intrat în patrimoniul nostru cultural.
Receptarea vieþii ºi operei Sf.
Francisc în România este variatã ºi
valoroasã. Traduceri ºi studii semnificative (N. Iorga, G. Cãlinescu, M.
Berza), reverberaþii în opera marilor poeþi
români (T. Arghezi, R. Gyr, V. Voiculescu,
L. Blaga, I. Pillat), scrierile triadei noastre
din exil (M. Eliade, Eugen Ionescu, E.
Cioran) ºi ale universitarilor români (T.
Vianu, Al. Balaci, E. Papu, Al. Marcu) dau

Note:
Silvestro Bejan, San Francisco d’Assisi
nelle rescriture di alcuni ambienti ortodossi,
Padova, 2007
2
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(fragment din romanul „Înapoi pe
Solaris”)
Paul se ridicã de la masã. O vãzuse
pe Hari coborând dintr-un taxi. M-am uitat
dupã el, eram curios dacã se îmbrãþiºeazã
sau o sãrutã. Dar, nu, puþin aplecat de
spate, ca sã arate cât de copleºit era,
Paul o întâmpinã ºi-o aduse la masa
noastrã. Cum purta o rochie destul de
scurtã, i-am privit picioarele. Erau
frumoase ºi un pic bronzate. Dar mai
sus... îmbrãcase un pulover din acelea
împletite... grosolan... Trebuie cã i-a fost
frig când a ajuns în orãºelul nostru de la
munte ºi l-a împrumutat de la maicã-sa.
Pãrea, în el, un gogoºar verde. Nu se
potrivea deloc cu rochia, ce pãrea de la
Prada. Cu picioarele acelea frumoase, m-aº
fi aºteptat sã aibã un pãr blond, ca spicele
încã necoapte. Dar era brunetã ºi avea o
neinspiratã, mi-a pãrut mie, tunsoare bob.
Ceva gen Mireille Mathieu, dar cum avea
faþa ceva mai micã, iar tunsoarea i-o fãcea
sã parã ºi mai micã, ºi era niþel rãvãºitã de
vânt, mi-a dat mai degrabã impresia unui
ºtrengar, a unui Gavroche distrat. M-am
ridicat s-o salut.
M-a recunoscut brusc, poza mea mai
apãrea pe ici, pe colo, ºi avu o clipã de
stagnare, parcã timpul s-ar fi oprit în loc,
deºi totul durã doar o fracþiune de
secundã. Am fãcut cunoºtinþã ºi în vreme
ce se aºeza pe scaunul þinut cu gentileþe
de Paul, m-am aºezat ºi eu. Nu mi-a
stârnit cine ºtie ce curiozitatea. Nu oferea
acea atracþie spontanã, exercitatã de
unele femei. În mod cert, nu mã interesa
ca femeie. Norocul lui Paul, poate cã altfel
aº fi încercat sã i-o suflu – am glumit în
gând. Deºi pãrea destul de stingherã, sau
poate tocmai de aceea, tânãra nu ne lãsã
sã lenevim în sporovãieli amabile, ci trecu
direct la subiect... mã rog, la ce-o interesa
mai mult... ca sã profite, probabil, de
mine. Tinerii din ziua de azi nu scapã
oportunitãþile. Vorbi despre romanul la
care lucreazã ea. Vroia sã-l publice, nici
mai mult, nici mai puþin, la cea mai
prestigioasã editurã din þarã! Se arãtã
dornicã sã i-l citesc ºi sã-i dau un verdict. Dar pânã sã ajungem acolo, mi l-a
povestit ºi, ca orice autor ce se respectã,
nu uitã sã facã referire la Flaubert ºi sã
spunã cã eroina romanului ei „c’est moi”.
Ea era! Un roman inspirat din viaþa ei,

femeie ce trãise o dramã. Se mãritase
pe la douãzeci ºi opt de ani, iar trei luni
mai târziu divorþase. Trecuserã doar
câteva zile de la divorþ. Divorþase din
cauzã cã n-a fost iubitã ºi acum se
considera singurã pe lume! Tot ce-i mai
rãmãsese era literatura. Au urmat
mãgulirile de rigoare pentru „celebrul
scriitor” – adicã pentru mine. Apoi, spre
surpriza mea ºi mai mare, m-a pus sã-mi
scot telefonul ºi sã-mi trec numãrul ei în
agendã. „Poate facem un schimb de
mesaje”, mi-a spus. M-am dumirit îndatã:
vorbea de sms-uri! Când auzeam de smsuri, îmi imaginam o clasã gimnazialã de
handicapaþi, unde elevii, pe ascuns, cu
mâinile sub bãnci, trebãluiesc cu degete
agile de maimuþã pe minusculele tastaturi,
în vreme ce-o fixeazã cu priviri inocente
pe institutoarea bondoacã, ce-i mãsoarã
pe sub ochelarii groºi, suspicioasã... sunt,
s-ar crede, îngeri, niºte adevãraþi îngeri!
Dac-ai avea urechea finã, ai percepe sub
bãnci fojgãiala, þãcãnitul surd a mii ºi
milioane de taste... ca ronþãitul unor
rozãtoare...
- Ei bine, dupã mine, tastarea
telefonicã e purã masturbare - nu m-am
putut abþine sã n-o spun.
- Ce imaginaþie bogatã, vorbi Paul, ceºi mai pãstra din þinuta de fost decatlonist.
Nu, nu fãcuse mare performanþã, dar
oricum, nu-i de colea sã faci câþiva ani
decatlon. N-avea nici burtã, nici chelie,
doar glumisem pe seama lui când i le-am
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~ntâlnirea cu Hari

pomenit. ªtii, continuã el, Hari nu e doar
scriitoare. E ºi traducãtoare.
- Serios?, am fãcut pe uimitul. Foarte
frumos!
- Da, chiar, spuse Paul. A tradus
pentru o editurã. Se poate spune cã are
niºte cãrþi publicate. Nu-i traducerea o
rescriere, cum spuneþi voi?
- Sigur, am confirmat eu... dar mai
degrabã o trãdare!
- Am o carte la mine!, a strigat Hari
bucuroasã ca un copil. A scos din poºetã
o carte, a deschis-o la ultima paginã ºi
mi-a dat-o.
- Alea bifate, mi-a indicat ea.
M-am uitat, era o listã de cãrþi,
câteva însemnate cu bulinã... Am vãzut
titluri ºi autori, erau cãrþi de duzinã, din
acelea traduse de edituri ca sã câºtige
niscaiva bani... lovele...
- ªtiu cã nu-i mare lucru, spuse Hari.
- Hai, nu fi modestã, spune-i, o îndemnã
Paul. Traduci acum din... spune-i... eu nu
mã pricep.
- Vreau sã traduc poemele Silviei
Plath... sã fac o integralã... ºi am început
sã traduc un roman de Salinger... ºi vreau
sã le traduc pe toate...
Am ridicat din sprâncene.
- Asta nu-i rãu, am spus.
Dar cunoscusem destui oameni cu
ambiþii deºarte, ca sã nu-mi mijesc ochii
când am privit-o.
- Are talent la englezã, singurã a-nvãþat-o, spuse Paul, îndemnându-mã astfel
sã o laud.
Dar mie nu-mi venea în cap decât o
rãutate, „are talent la limbi”, îmi tot venea
sã spun. Deºi tânãra femeie parcã nu-mi
plãcea, mã atrãgea indefinibil.
Însã, dacã, mai devreme, mi-ar fi
spus cã-mi lasã numãrul de telefon cã
poate vorbim într-o zi, aº mai fi luat-o în
serios. Dar cu „mesajele”... sã mã ierte
Dumnezeu! Era necoaptã.
În toatã vremea cât am sporovãit la
terasã, îmi era oarecum milã de Paul. Nu
cred cã aºa îºi imagina întâlnirea. ªi cred
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cã regreta amarnic cã a dat de mine prin
oraº ºi m-a invitat la masa lui.
Deºi vroiam sã-l ajut, Hari era mult
prea vioaie... vioaie, adicã absorbitã de
nevoile ei, de la care nu se abãtea, ca o
vrãbiuþã care ciuguleºte-n stradã. Nu
apucam sã iau iniþiativa. O vreme m-am
luptat cu ea cãutând s-o determin sã nu-mi
mai spunã „dumneavoastrã”, ceea ce nu
sufeream ºi pânã la urmã cred cã am
reuºit, deºi parcã nu era prea sigurã pe
vorbele ei când îmi spunea „tu”.
- Am citit romanul tãu despre planeta
Solaris, e fascinant... mai ales cã tu ai
fost acolo sus, în cer... mi-a spus Hari.
Povesteºte-mi, te rog, m-a rugat ea.
***
Solaris m-a fascinat de când eram
copil, m-am apucat eu sã-i spun. Solaris,
planeta-ocean. Solaris, planeta-visãtoare.
Solaris, planeta-vie...
Atât de mult m-a fascinat în copilãrie
Solaris, încât m-am înscris la Facultatea
de Planetologie. ªi am urmat, dupã primii
doi ani, când am fãcut ºtiinþe exacte ºi
planetologie generalã, Secþia solaristicã,
o secþie unde nu erau mai mult de trei
locuri pe an. Planeta Solaris nu putea fi
teraformatã ºi, în dorinþa noastrã de
colonizare a cosmosului, nu prezenta
vreun interes. Mai degrabã curiozitate, dar
curiozitatea nu justificã raþiunile
economice...
Iatã cã-i povesteam Harietei viaþa
mea. M-am uitat la Paul. Se plictisea ºi
se foia pe scaun, dar nu m-a întrerupt.
...Pânã nu demult lumea oamenilor
era Terra... mai târziu, sistemul solar. Iar
azi? Nu, n-am pãºit prea departe dincolo
de sistemul soarelui nostru, abia am atins
alte câteva zeci de sisteme solare. ªi ne
aºteptam ca deja sã descoperim viaþã, ba
chiar fiinþe raþionale. Viaþa e un adevãrat
miracol, ceva atât de rar, încât ar trebui
sã ne prosternãm în faþa acestui gând ºi
s-o protejãm cu toatã energia noastrã...
Cam aºa i-am vorbit Harietei în acea
dupã-amiazã, prins, dupã nu ºtiu câtã
vreme, din nou, de visul meu. Pe Paul,
clar, îl obosisem, dar ea mã asculta avidã
ºi mai vroia sã-i spun. Paul însã nu mai
rãbdã ºi-mi bãtu apropoul:
- Ce faci când oboseºti de-atâtea
idei?, întrebã el.
- Ca întotdeauna, când simt nevoia
sã mã relaxez, iau cãrþile pãrintelui
planetologiei, Bruno Lewis, ºi-mi las
gândurile sã hãlãduiascã prin lumi
neumblate, neatinse de pas omenesc...
***
„Poate facem un schimb de mesaje”
– vorbele acestea rostite de Harieta la
terasã mi-au rãmas în minte ºi mã
obsedau. Mã revoltau ºi mã amuzau. Dar
ea chiar vorbise serios. M-am trezit
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curând cu epistole de la ea, însã nu pe
telefon, pentru cã-mi exprimasem
oprobriul deja, ci pe e-mail. ªi cum femeile
sunt imprevizibile, aproape cã mi-a fãcut
o declaraþie de dragoste de la bun
început. Nu, nu chiar din prima zi, când
mi-a vorbit iarãºi cu „dvs.” ºi pe un ton
oarecum oficial sau, mã rog, ceremonios.
Dar în unele fraze îi simþeam nebunia...
era ca un cazan de lavã sub mare
presiune, gata sã erupã. „Eu, cea care
am divorþat din cauzã cã nu am fost
iubitã, eu, cea care îmi caut cu disperare
adevãrata jumãtate, aºteptând o nouã zi
pentru a nu-mi pierde speranþa cã îl voi
gãsi totuºi”... Bãnuiam uneori cã astfel
de fraze, doldora de mâhniciune ºi
pasiune, dar ºi încãrcate retoric, erau
copiate din romanele la care lucra. Însã
am cãutat sã-mi înlãtur din minte astfel
de suspiciuni ºi s-o cred, sã fiu deschis
dorinþei ei de comunicare. Încercam sã
mã conving cã dorea o comunicare
sincerã, deºi pornise destul de abrupt.
Nu pot spune cã nu m-a impresionat
când spunea: „Am scris aceastã carte ca
sã-mi amintesc sã zâmbesc, ca sã uit
sã plâng”. Când detectez la o femeie
suferinþa, pielea mea de dinozaur se
topeºte. Piele care mi-e scutul pentru
sensibilitatea rãnitã. Trag atunci adânc
aer în piept ºi fruntea mi se încruntã, din
cauza ochilor ce privesc duios în gol.
În succesivele mesaje, tot mai dese
în zilele ce urmarã, îºi strecura obsesia:
„mi-l doresc foarte mult pe cel care va da
o semnificaþie singularã existenþei mele”.
Nu prea înþeleg de ce, mã simþeam vizat,
deºi cunoºteam legãtura ei cu Paul. De
ce credea cã eu aº fi cel ce ar putea da
semnificaþie singularã vieþii ei? Încât am
rugat-o s-o lase mai moale, pentru cã e
prietena lui Paul. „Cu Paul n-am mai
schimbat o vorbã de atunci”, mi-a rãspuns
ea. Devenisem centrul ei de gravitaþie ºi
nu ºtiam de ce. „Pentru unul ca Paul, mia scris Coza, viaþa înseamnã sacrificarea
vieþii intime”! Am privit-o, de atunci, cu

alþi ochi. N-o credeam capabilã de
asemenea observaþii.
Cum spuneam, sunt un om destul
de ursuz. Dupã atâtea bruºte îmbrãþiºãri
ºi adorãri ºi sãruturi din cap pânã-n tãlpi
pentru cavalerul visat de ea (ºi se pare
cã eram eu), i-am recomandat sec sã nu
mai promitã o dragoste ce n-o simte. Sã
aºtepte adevãrata iubire ºi abia atunci...
sã facã declaraþii. Nu era însã de glumã
cu ea, Coza copilã se nãscuse sub
semnul Taurului ºi cum sã nu cred eu în
zodii cu pregãtirea mea de astrofizician?
Taurii sunt oameni hotãrâþi, chiar dacã
îndeobºte hotãrãsc sã te ia-n coarne.
Noroc cã locuia într-un oraº aflat la 200
km depãrtare. Fapt ce nu mã liniºti pe
deplin, avea loc sã-ºi ia avânt. Am
început sã-i spun Coza, dar numele
acesta nu-i plãcea. Mã familiarizasem însã
cu Hari dupã patru luni de corespondenþã,
venise noiembrie de-acum, zãpadã, ger...
Nenorocirea era cã, deºi învãþat cu
singurãtatea, când vine promisiunea unei
iubiri, te înmoi, oricât ai fi de tare, de
spartan. Fãrã veste, mi-am dat seama cã
am devenit obsedat de e-mail. Înainte, îmi
cercetam cãsuþa electronicã o datã la
cinci zile, acum de cinzeci de ori pe zi.
Sã nu pierd cumva vreo vorbã de la ea.
Începusem sã mã trezesc ºi noaptea,
deschideam laptop-ul, cercetam poºta
electronicã febril, adormeam apoi agitat. Îi
rãspundeam ºi eu acum de parcã mi s-ar fi
aprins cãlcâiele. Mã rãzbunam oare pe
cei trei ani de solitudine petrecuþi pe staþia
Solaris în plinã tinereþe... ºi pe
nenumãraþii ani ce-au urmat, când am
ajuns acasã... ºi-am lucrat dus... la
mostre... la probe... în laboratorul meu
izolat... cufundat în speculaþii ºi idei... în
vise? Apropiaþii ºuºoteau, spuneau cã s-a
petrecut ceva cu mine pe Solaris, poate
radiaþia neutrinicã mi-a ars mintea... poate
miºcarea obsedantã a oceanului magic
m-a cuprins în legãnarea lui definitiv. De
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pe veci... sau niciodatã!”. Deºi mã
învãþasem cu stilul ei melodramatic ºi
pletoric... din roman, am sãltat o
sprânceanã, i-am scris: doamna mea
pateticã, atunci rãmâi fatã mare! Dar am
regretat îndatã ºi-am trimis alt mesaj, de
împãcare, ºi ea fu împãcatã curând. Dar
mã anunþã cã nu mai vine. La vârsta mea
îmi era greu sã suport capricii feminine.
Dacã s-a supãrat pe-atâta lucru, n-are ce
cãuta în viaþa mea, mi-am spus... De data
asta râse ea. Nu, nu s-a supãrat, dar a
fost sã se tundã... ºi-o nepriceputã de
coafezã o ciuntise. Cum s-aparã-n faþa
mea mutilatã? Mi-a spus toatã povestea,
coafeza ei plecase în concediu... ºi s-a
dus la cine-a nimerit. Am mângâiat-o cu
vorbe cum am ºtiut mai bine ºi, în fine...
veni în orãºelul meu... ºi-al ei, cã doar
aici se nãscuse.
Pânã sã aparã, m-am întrebat de ce
vine. Sã fi fost efectul balivernelor? Nu,
nu era, cu ea nu folosisem solarisme
(vorba lui Gibarian). Am conchis cã Hari
chiar mã dorea. Din tot sufletul ei plin de
frustrãri, adicã pasiuni neîmplinite, de
vreme ce mi-a declarat cã nimic n-ar opri-o
sã se mute definitiv la mine. ªi-ar gãsi
un serviciu oarecare – ar sacrifica fãrã
regret cariera de director executiv la o
imensã firmã, Centrala Regionalã pentru
Energie Casnicã. Poate, chiar, s-ar angaja
pe-un post de translator la Institutul de
solaristicã, aflat pe platforma Solaris la
cinci kilometri de oraº. Am face naveta
împreunã, n-ar deranja-o câtuºi de puþin...
Acum, cã viaþa mea era pusã la cale,
puteam sã surâd mulþumit.
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era un capãt de þarã, veºtile circulã ºi
toþi oamenii ce aud de un scriitor lãudat,
au impresia cã l-au citit. M-a pleoºtit,
pentru cã nu cãrþile mele au fost
hotãrâtoare când m-a ales, ci cã eram
faimos. Nu pentru cã m-a plãcut pe mine
m-a ales, ci i-au plãcut ideile care circulau
pe seama mea. Totuºi îi scriam cu patimã,
începând scrisorile cam aºa: dulcea mea
Cozã copilã, Mata Hari, Andrahari (acest
din urmã nume i l-am pus pentru cã era
botezatã – ºi aºa i-au trecut numele în
certificatul de naºtere – Andra Harieta)...
Ei bine, Hari descoperise pe un site
un fragment din primul meu roman,
„Melancolia extraterestrului Mach”, ºi
acum îl pomenea mereu ºi-mi spunea cã
s-a îndrãgostit de el. O fi pentru ea ca un
fetiº, glumi Gibarian când i-am spus... În
sfârºit, am luat seama cã totul e o
înºelãtorie, o eroare ºi m-am hotãrât sã
rup definitiv cu Hari. La acelaºi rezultat
am fi ajuns mai târziu, când ar fi
conºtientizat cã a fost prada unei aiureli
– ºi poate atunci aº fi suferit. I-am spus
cã nu mã intereseazã relaþii virtuale, cum
era relaþia noastrã, cã eu vreau o femeie
în carne ºi oase ºi ea doar se joacã. Nu
micã mi-a fost mirarea când, în mesajul
ce-a urmat imediat, Coza mã anunþã cã
vine peste douã sãptãmâni în orãºelul
unde locuiesc, ne întâlnim ºi-ºi mai vede
ºi mama cu ocazia asta. Mai are ºi-o
veche prietenã aici ºi n-ar strica s-o
viziteze ºi pe ea, cã o tot sunã ºi-o invitã.
Însã urmã numaidecât altã scrisoare. Mã
atenþionã cã vine doar sã mã vadã ºi-mi
spuse ceva de tot neaºteptat: „voi fi a ta

Ilie Boca

fapt, nici chiar eu nu ºtiam dacã am suferit
vreun ºoc pe Solaris, sau aºa am fost
dintotdeauna. Dar nici de-o fi fost într-un
fel, sau în altul, bine tot nu era. Dorinþa
de-a trãi plãcerile gregare ale vieþii parcã
se spulberase, nu pofteam decât sã mã
închid în mine ºi sã visez. Sã mã las
purtat de idei ºi imagini luate cu mine de
departe, din noaptea nesfârºitã a planetei
vii.
Coza era femeie ºi mã scotea din
apatie. Descoperea semne cum cã ar fi
trebuit sã fim împreunã de la Facerea
lumii. Cã suntem sortiþi de-o instanþã
supremã unul celuilalt. ªi într-o bunã zi
îmi spuse cã suntem suflete pereche. ªi
asta cãuta ea, sufletul ei pereche. N-o
interesa cum aratã omul, ce maºinã conduce... Mã rog, am stat eu singur, dar
pustnic nu am fost. Prin viaþa mea au
trecut destule femei, ca sã ºtiu cã un om
are cu nemiluita sufletele pereche. Nu i-am
spus asta însã, sã n-o dezamãgesc. Nu
se spune aºa ceva de-un om copt ºi cinic
unei coze nurlii, abia intrate pe poarta
grãdinii vieþii, unde crede cã va amirosi
întreaga viaþã parfum de flori.
Mã descopeream cinic ºi chiar eram,
dar nu chiar cât un coleg ce-ºi numise
organul „ministrul de interne” ºi-l trimitea
sã inspecteze. I-am spus Cozei, nu ºtiu
cu ce vorbe, cã n-aº vrea sã am asupra
ei un impact negativ, sã-i transmit
viziunea mea saturnianã, s-o vãd aidoma
mie de sumbrã. Începeam sã am grija ei
ºi m-am înciudat. Nu vroiam sã depind
de cineva ºi nici sã depindã cineva de
mine. Cu cât mã opuneam mai mult, Taur
fiind, Coza era mai drãgãstoasã.
Cam pe-atunci am ajuns la partea din
romanul ei în care eroina, o madame
Bovary, devenea anorexicã de la greaua
suferinþã ce-o împovãra. ªi cum îmi
spusese cã eroina ei c’est moi, m-am
gândit de nu cumva Hari e anorexicã. Era
cam slãbãturã, dar mai degrabã îmi
pãruse firavã.
Deºi mã abordase în prima zi cu
„maestre” ºi-a declarat cã a citit cu
pasiune romanul meu despre Solaris, miam dat seama cã nu citise nicio carte de-a
mea. Citise mai degrabã o recenzie. Nu
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Anton, frate,
Lumea e o celulã enormã. Stau în
camera asta de 12 metri pãtraþi, în patul de
sus, cu nouã tipi, dintre care trei foarte
periculoºi ºi mã gândesc cã sã fiu închis e
cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.
Am gratii la geamuri. Gratii groase, de fier.
Curtea e împrejmuitã cu gard înalt, cu sârmã
ghimpatã. Sunt camere de luat vederi peste
tot. Fratele cel mare. Nu tu, ãla al lui Orwell.
Mereu m-a amuzat faptul cã toþi colporteazã
ideea de bigbrother fãrã sã aibã habar care
e sursa. Divaghez, iartã-mã, mã ºtii doar,
chiar dacã nu m-ai mai vãzut de [apte ani,
cât a stat Brad Pitt în Tibet. Nu mi-a murit
de tot umorul... Pe ãsta nu îl pot închide
ã[tia nicãieri.
Habar nu am cum mã simt. Dar cumva,
sunt mai liber decât am fost vreodatã când
eram afarã. Lumea e o celulã uriaºã, mi-e
tot mai clar. Diferenþa dintre cea în care
trãiam înainte ºi asta în care am fost vârâtt
cu de-a sila acum este cã înainte eu eram
cel care pãrea sã stabileascã unde întinde
sârma ghimpatã. Dar era o iluzie, Anton. O
iluzie grasã, umflatã. De fapt, eram cel mai
puþin liber. Un ºoarece alergând în rotiþã,
prins ineluctabil în mecanism. Jobul?
Cãsnicia? Cuºti. Celule. Ah, frate, de când
stau aici am avut timp sã mã gândesc la
mine, la viaþa mea. Câtã deºertãciune în
toate. Cât de inutil îmi pare cã mi-am
petrecut anii. Nu am fãcut nimic esenþial.
Nu rãmâne nimic, nimic, nicio dârã care sã
conteze în urma mea. Copilul. Care nu o
sã mã mai vadã câþiva ani de acum încolo
decât la vorbitor. Care o sã mã urascã pentru
stigma de a avea un tatã pârnãiaº. Ce
cuvânt oribil, Anton! Sunt un ratat, un laº,
un nemernic, un neisprãvit. Dar mã simt
liber, mai liber ca niciodatã. Aici regulile sunt
mai simple ca afarã. Pericolele – reale. Nu
am unde fugi de mine, tot la mine trebuie
sã mã întorc. Ce e drept, nu îmi place ce
gãsesc. Dar lupt, frate, lupt.
M-am obi[nuit aici. Te obi[nuie[ti cu
toate. Cu mâncarea proastã, gândacii,
limbajul frust al ãstora, cu jargonul de
pârnaie. Cu teama cã ãla de doarme în patul
de dedesubt te poate înjunghia, dacã i se
pune pata. Totul e imprevizibil. când am
zis cã vreau sã dorm în patul de sus au râs
de mine, cã numai fraierii stau sus. Mie
îmi place aproape de tavan. Mã face sã
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mã simt mai în siguran]ã, îmi dã o senza]ie
- falsã, desigur - de intimitate. E altã lume
aici, Anton. Alte reguli. Celulã-n celulã-n
celulã. Sunt mai multe lay-out-uri, dar în
final, suntem cu to]ii prin[i în ni[te universuri
strâmte. Tu, afarã, acolo în America ta, e[ti
la fel de prizonier ca [i mine. Suntem to]i
de]inu]i. De]inu]i de serviciul nostru de 8
ore zilnic, de copiii la dispozi]ia cãrora
suntem non-stop, de neveste, de ratele la
casã [i ma[inã, de func]iile pe care le
ocupãm, de imaginea pe care ne-o
fabricãm, de a[teptãrile pãrin]ilor, de
propriile a[teptãri.Toate ne de]in. {i a[a nu
mai suntem noi, suntem doar încercarea
de a deveni ceea ce se a[teaptã de la noi
sã fim. Rahat, când te gânde[ti cã nimic
din toate astea nu e autentic [i nimic din
toate astea nu te face fericit. Existã fericire,
Anton? Tu e[ti fericit? Eu am fost câteva
luni, într-o iarnã. Poate într-o zi o sã î]i
povestesc.
Dar aici nimeni nu se a[teaptã la nimic
de la tine. Aici încetãm sã existãm ca fiin]e.
Suntem ni[te numere într-un sistem. Ni[te
paria. Ni[te nenoroci]i care trebuie hrãni]i,
pãzi]i. Nimic mai mult. Aici po]i redeveni tu
însu]i sau po]i sã te pierzi definitiv. Dar totul
se schimbã. Valorile se inverseazã. Ce [tiai
despre lume nu mai conteazã, î[i pierde
valen]ele. Aici un pachet de ]igãri valoreazã
cât o vacan]ã în lumea de afarã. O vizitã
conjugalã – da, e aia în care ai voie sã te
fu]i, o data pe lunã - cât o lunã de miere.
gânde[te-te cã aproape tot din ce ai tu acum
la dispozi]ie [i ]i se pare firesc, nouã ne
este refuzat. Internet, tehnologie, putin]a
de a comunica cu oamenii de afarã,
mâncare decentã, un spa]iu minimal doar
al tãu, posibilitatea sã vezi [i altceva decât
tavanul pãtat [i scorojit [i curtea betonatã,
îngrãditã cu sârmã ghimpatã. Afurisita de
sârmã ghimpatã. Îmi aminte[te de spitalul
de nebuni unde îl internaserã pe tata. Mai
]ii minte, Anton? Eram mic, tu erai deja la
liceu [i mã speria cumplit gardul ãla înalt.
Am întrebat-o pe mama de ce sunt sârmele
alea. Mi-a spus cã l-au pus ca sã nu fugã

nebunii. Ca sã nu fugã nebunii, exact a[a
mi-a spus. {i ei tot reu[eau sã fugã, mai ]ii
minte, Anton? Se strecurau prin spãrturi [i
fugeau.
Nu asta facem cu to]ii? Nebuni,
sãnãto[i? Fugim. Fugim.
Nu î]i face griji pentru mine. O sã î]i
mai scriu, îmi face bine.
Savin.
2.
Savin stã întins pe patul etajat [i
prive[te în gol în tavan. E patru dupãamiaza, afarã aproape s-a întunecat. Nori
gro[i [i negri, de ninsoare, se adunã pe cerul
pe care nu l-a mai vãzut decât printre gratii
[i sârmã ghimpatã de patru luni. E sfâr[it
de ianuarie, frig [i zloatã, sã nu sco]i un
câine afarã pe a[a vreme. În celulã e cald.
Ofteazã. Pe pat, lângã el, peste pãtura
asprã [i uzatã, în carouri, zace deschisã
A[a grãit-a Zarathustra, la jumãtate. Nu
poate citi. Se uitã fix în tavan, cu ochii pe o
patã de igrasie. Ofteazã iar.
Va împlini curând 45 de ani. E un bãrbat
aproape înalt, cu chip plãcut [i pãr des,
grizonant [i neascultãtor. Barba îi e
crescutã de câteva zile. Are pielea sensibilã,
se descuameazã, a[a cã a renun]at demult
sã se mai bãrbiereascã. Ochii verzi-maronii
sunt vii [i inteligen]i, dar tri[ti. O cutã i se
adânce[te pe frunte. E ceva foarte blând
[i dezarmant în întreagã înfã]i[area lui, care
îl face iubit printre colegii de celulã.
Vorbe[te moale [i mucalit, râde mult, de
parcã râsul lui ar folosi drept semn de
punctua]ie în tot ce zice. Când tace, sus
în patul lui, e abãtut. Savin e de[tept [i
bogat – a luat 10 ani de pedeapsã de
executat într-un dosar în care au fost închi[i
laolatã mini[tri, secretari de stat [i [efi de
companii. Fiindcã pedeapsa e mare,
executã prima perioadã în regim închis,
unde sunt închi[i tipii periculo[i. Uneori,
când se gânde[te la asta, îi vine sã râdã.
Nu va fi mereu a[a. O sã treacã [i la regim
semideschis mai încolo [i apoi la deschis.
La jumãtate, îi bagã în comisia de eliberare

Anton,
Î]i scriu cu religiozitatea cu care a[
]ine un jurnal. Mi-a trecut prin cap de câteva
ori cã de fapt asta fac: scriu un jurnal pe
care sunt prea trufa[ sã îl ]in doar pentru
mine, am nevoie de un spectator sau mãcar
de iluzia unuia. Al]ii scriu cãr]i când sunt
închi[i. Nãstase scria pe blog. Eu nu am
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amoroase. Tot pe noptiera aia sunt câteva
prezervative [i un gel lubrifiant, pentru cei
care sunt în necesitate de a[a ceva. Acolo
merge Rodka cu femeia lui, tot acolo s-ar
duce [i Savin cu nevastã-sa, dacã i-ar trece
prin cap una ca asta. Dar nu îi trece.
Anton, frate,
Sunt aici de 5 luni, 4 zile ºi 20 de ore.
Da, le-am numãrat pe toate. Mã gândesc
cã va veni o vreme când nu le voi mai
numãra. Nu a venit încã.
Mâine împlinesc 45 de ani. Sunt un
bãrbat care se apropie de ultimul sfert al
vieþii sale. 45 de ani. Îmi vine sã râd. Când
am fãcut 40, am fãcut ºi o crizã. Una
banalã, existenþialã, complet previzibilã, de
bãrbat nefericit cu viaþa ºi alegerile lui.
Ce dezolare, ce spaime! Am tãcut
vreme de 3 zile. Eram nefericit ºi singur.
Îmi repetam întruna cã nimic nu e în regulã
în viaþa mea, cã mariajul îmi e împotmolit
de ani buni, nevastã-mea , o scorpie acrã,
care îmi face viaþa un iad, cã am uitat sã
iubesc, sã simt, muncesc zi-luminã sã
acumulez bani de care nu mai ºtiu sã mã
bucur. Un ratat, ce sã mai! Am plecat în
sudul Franþei ºi m-am plimbat cu bicicleta
printre vii ºi am tãcut. Eram blocat în mine,
simþeam cã nu pot vorbi cu nimeni, cã
nimeni nu ar înþelege prin ce trec. Mi-am
dat demisia prin sms, dar nenorocitul ãla
de patron nu mi-a acceptat-o. ªi, în tot
timpul ãsta, nu îmi doream decât sã mai
iubesc o datã înainte sã mor. Exact aºa: sã
mã mai îndrãgostesc o datã. Când m-am
întors în þarã, mi-am cumpãrat o
decapotabilã, ca orice fraier în criza de
patruzeci. Câteva luni dupã, am întâlnit-o
pe ea ºi mi-am pierdut minþile. Într-o zi îþi
voi povesti cât de mult am iubit-o. ªi lãsat-o.
Încã nu m-am iertat. Mã gândesc cã nici
anii ãºtia de penitenþã nu mã vor salva. Dacã
Zorba avea dreptate, atunci ar trebui sã
putrezesc aici pentru pãcatul de a fi plecat
de lângã ea.
Când mã uit în oglindã, vãd doar un
deþinut. Un puºcãriaº, Anton. Mã tem cã
aºa mã vede ºi fiu-meu. Doar de el îmi pasã.
Doar de el mi-a pãsat mereu. De când l-am
þinut prima datã în braþe am ºtiut cã sunt
mâncat. Habar nu am dacã toþi taþii sunt
aºa. Poate am eu o genã exacerbatã. De
când sunt aici mi s-au schimbat percepþiile,
oricum. Într-o zi voi ieºi, nimic nu va mai fi
la fel. Copilul va fi mare. Poate cã mã voi
duce sã o caut. Mã gândesc fãrã încetare
la ea.
Iartã-l pe mai tânãrul ºi nesãbuitul tãu
frate!
Savin.
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Cã a avut [i ea, [efu, via]ã grea, tot copil
orfan ca [i mine, numa’ cã ea a crescut în
altã casã de copii, mã-n]elegi? {i ar fi
meritat [i crima lu’ astea douã babe, dar
chestia e cã nu avea bani, mânca-]i-a[,
nu avea [i pace! Am zis cã mã duc la
pont, mã duc la fix, am luat ]eapã, [efu...
mã-n]elegi? Am rãscolit toatã casa, ni[te
sute de lei amãrâ]i. Lu’ una din ele i-am
luat inelele de pã de[te, mamã ce auret
avea, inele groase, nu pi[at. Nu-mi pare
rãu cã le-am dilit, mãcar [tiu de ce stau
departe de Vanesa, mã-n]elegi? Cã tot
intram. A[a mãcar [tiu cã le-am ars pe
hoa[te, nu mai fac umbrã pãmântului
degeaba, ale dracu cãzãturi. Mã gândesc
decât cã o sã se sature gagica de a[teptat
[i mã ia a[a, o pãrere de rãu de mã seacã,
cã io o iubesc pe Vanesa, sã moarã mama,
e femeia mea [i e singurã [i nu are cine sã
aibã grijã de ea [i mã seacã, mã seacã de
tot, mã-n]elegi cum zic?”
Când vorbe[te, gesticuleazã cu
ambele mîini, cum a vãzut în clipurile rap.
{i sacadeazã cuvintele, cum fac
[mecherii. Aici aproape to]i vorbesc a[a.
Scuipã cuvintele, frâng frazele la mijloc, dau
din mâini [i din cap. Sunt rari cei care
vorbesc domol, a[ezat. Rodka a crescut
într-un orfelinat de lângã Bucure[ti. A furat
[i s-a bãtut. Nu [tie altã via]ã. Închisoarea
e locul pe care-l cunoa[te cel mai bine.
pânã la crima asta, intra pentru gãinãrii.
Acum e groasã, nu [tie când va mai ie[i. A
încasat 25 de ani pentru omor deosebit de
grav. Maximul de pedeapsã, nu l-a iertat
instan]a. Erau numai judecãtoare, femei,
inimi slabe, au pus botul, victimele erau
bãtrâne, fãrã ajutor. Nici nu îi pasã. Are
mâncare, cãldurã, cu cine vorbi. Îi lipsesc
femeile, atâta problemã are. {i nici mãcar
pârnaia nu l-a învã]at sã se mul]umeascã
cu bãie]i. E plin de cicatrici [i tatuaje. Pe
antebra]ul drept are cinci nume de femeie
tãiate apoi cu o linie groasã. A [asea se
poate citi bine. Una sub alta: Nela, tãiatã.
Rodica, tãiatã. Minodora, tãiatã. Angy,
tãiatã. Izaura, tãiatã. Vanesa e scris mare,
se vede de departe. Vanesa trãie[te afarã,
într-o magherni]ã, cu alte douã fete din
orfelinat. Se prostitueazã pe centurã. Rodka
nu se supãrã: tre’ sã trãiascã [i ea din ceva,
[efu, mã-n]elegi? Ce sã facã? Cã nu [tie
sã facã nimica, n-are [coalã, n-are meserie.
Dã [i ea pãsãricã la tiri[ti, mai e [oferi în
delega]ie care duce lipsã, pune o pâine la
masã la ãia micii, cã are doi copii, nu ai
mei, îi avea când am gãsit-o. Vanesa vine
la vizitele intime, regulat.
În aripa dreaptã a închisorii, existã o
camerã special amenajatã pentru asta.
Camera de vizite intime. O camerã cu pere]i
roz, cam jego[i, [i un pat mare, din lemn,
în mijloc. Pe o noptierã metalicã, vopsitã
în alb, ca de spital, tras în ]iplã, e
regulamentul special al vizitelor intime,
pentru cei care [tiu sã citeascã. Orice
abatere de la el dã dreptul conducerii
închisorii sã nu mai aprobe alte întâlniri
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condi]ionatã. Mai devreme dacã e cu bunã
purtare [i activitã]i culturale [i de folos
închisorii. Practic, va sta mult mai pu]in.
Hai, poate executã patru ani, cu indulgen]ã.
Ce sunt patru ani? Trec ca nimic. E însurat
[i are un bãiat la pubertate pe care îl iube[te
ca pe ochii din cap. Pu[tiul îl viziteazã des,
împreunã cu maicã-sa. Când vin, Savin se
întoarce în camerã însufle]it, cu o strãlucire
în privire care se stinge abia a doua zi. Nu
se duce la sala de for]ã a închisorii, cum
fac to]i ceilal]i. De[i e plin de bani, nu
prime[te pachete mai des decât al]ii. Nu
are telefon mobil sau alte privilegii, cum au
mai vãzut ei prin pu[cãrie cã fac tipii ã[tia
sus-pu[i. Încã nu l-au chemat la comisie
sã îl trimitã la muncã, dar [i asta se va
întâmpla curând, l-au pus colegii de camerã
la punct cu mersul lucrurilor aici. Pe tine o
sã te trimitã sã faci [coalã cu noi, ã[tia
pro[tii, jupâne, îi spusese unul, cã e[ti om
cu carte!
Dedesubtul lui, un zdrahon sforãie u[or,
cum doarme pe spate cu gura închisã. Sunt
cinci paturi etajate în camera – zece de]inu]i
în total. Rodka, a[a cum l-a poreclit din
prima zi Savin pe tovarã[ul de pat, e închis
pentru dublã crimã. A omorât douã babe
pentru câteva inele de aur [i sute de lei. A
intrat peste ele în casã [i le-a strangulat. A
fost prins câteva ore mai tîrziu, amanetase
inelele, bãuse deja o parte din bani.
“{efule, babele ale fãcea umbrã
degeaba pã pãmânt, ascultã aici ce-]i
zic, am fãcut un bine cã le-am cãsãpit,
mã-n]elegi? Fãcea umbrã degeaba, ale
dracu’ hoa[te, cã din cauza lor am intrat io
iar la rãcoare, care am jurat cã stau departe
de belele, mânca-]i-a[, stau departe mãcar
un an, mã-n]elegi? Dar nu m-am putut
ac]ine, zicea bãie]ii din cartier cã e pline de
lovele, trãi-]i-ar, cã e putrede de bogate,
când colo ele era decât putrede, mã-n]elegi?
Putrede cã era bãtrâne, am fãcut o glumã,
mã-n]elegi mata, cã e[ti bãiat citit. {i io
am zis cã mã duc, iau bãnetul [i dispar,
mã duc [i o iau pe Vanesa [i fugim undeva,
sã o fac fericitã cã o iubesc, mã-n]elegi?
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ea. Cândva, demult, ne plimbam de mânã
pe o stradã din Sibiu, ca doi adolescen]i,
eu, un bãrbat însurat, respectabil [i
grizonant, ea, ro[catã [i tristã cum ne-a
plãcut nouã, ca în cântecul ãla care se
numea aproape ca ea, iar Mira s-a oprit în
fa]a unei vitrine închise [i pictate cu vopsea
albã. Scria de mânã, mare: mã gândesc la
ea. Non- stop. {i i-au dat lacrimile [i a tãcut
[i s-a încle[tat de mine. Apoi a scos
telefonul mobil [i a fãcut o pozã. Mi-a venit
în minte poza aia acum, fiindcã ilustreazã
impecabil starea mea.
O sã î]i povestesc despre Mira în
urmãtoarea epistolã.
***
Azi am auzit o discu]ie între îngrijitoare.
Vorbeau despre mine, spuneau: sãraca,
moare aici singurã, nu are pe nimeni. {i
m-am gândit o secundã cu milã la mine,
ca [i cum a[ fi fost altcineva. Au dreptate:
mor singurã, tot a[a cum am [i trãit o bunã
bucatã din via]ã. Apoi mi-am dat seama cã
nu mã mai apasã deloc singurãtatea asta.
Nu a[ vrea sã fie aici nimeni sã mã
priveascã cum mor. Sã fie martori ai
degradãrii mele. Sã mã priveascã cum mã
descompun, cum mor înainte de a fi murit
de fapt. Nu a[ fi vrut sã mã vadã nimeni
a[a, cu scalpul gol, ras, cu fa]a [i mâinile
pãtate, cu ochii înfunda]i în orbite,
încercãnatã, galbenã. De ceva vreme am
încetat [i eu sã mã mai privesc în oglindã.
Am rugat fetele sã o scoatã pe cea de la
baie. E straniu sã intri într-o baie fãrã oglinzi.
Vreau sã îmi amintesc de mine cum eram.
Uneori mã gândesc, cu frivolitate, cã sunt
norocoasã: eu nu voi îmbãtrâni niciodatã.
Voi fi mereu tânãrã. Nimeni nu va avea vreo
amintire cu mine bãtrânã, voi fi mereu
femeia care a murit prematur. Sau, pur [i
simplu, nimeni nu va avea vreo amintire cu
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decât foile [i stiloul ãsta, câteva cãr]i [i
senza]ia cã mã pot confesa ]ie, care e[ti
atât de departe. Vreau un martor al
transformãrii mele, al izolãrii [i
introspec]iilor, de[i toatã via]a am respins
ideea de terapie. Mi s-a pãrut cã sunt prea
complex ca sã pot fi ajutat de un terapeut,
cã sunt deasupra unor defini]ii de manual.
Nici taina spovedaniei nu am practicat-o
niciodatã; sunt prea agnostic [i cinic pentru
ca sã fi cãzut victimã ritualurilor religioase
laolaltã cu mirenii de rând. {i mã surprind
acum confesîndu-mã ]ie cu fervoarea unui
catolic practicant. Rãspunsurile tale – de[i
laconice – mã încurajeazã. Ai grijã, Anton,
am foarte mult timp liber. De fapt, am tot
timpul liber, a[a cum nu am avut niciodatã,
mi-e teamã cã voi deveni extrem de
prodigios. Încep sã mã obi[nuiesc cu asta:
cu ritmul zilelor de închisoare, cu faptul cã
sunt aici pentru mult timp, cu gratiile de la
ferestre [i sârma ghimpatã de pe ziduri, cu
mirosul, cu tovarã[ii de celulã. La început
când am fost mutat aici, dupã carantinã,
am fost oripilat [i revoltat cã ne amestecã
pe noi, infractorii white colour, cu criminalii
[i ho]ii [i violatorii. Mi s-a pãrut o pedeapsã
în plus. Azi râd de gândurile alea snoabe,
pedante: aici suntem to]i la fel. Nivela]i, de
parcã ar fi trecut cu buldozerul peste noi.
Nu sunt cu nimic mai bun decât Rodka, de
exemplu, dublul asasin al unor bãtrâni, un
personaj foarte pitoresc [i care mi-a devenit
confident. Rodka – ãsta e numele
dostoievskian pe care i l-am dat eu, pe el îl
cheamã Giani, un nume complet nemeritat,
în opinia mea. Rodka a stat mult prin
penetenciar, cum spune el, e un adevãrat
guru pentru mine. În compara]ie cu sentin]a
lui – 25 de ani pentru omor deosebit de grav
– eu sunt aici într-o scurtã vacan]ã. Oricum,
bãtrâne, treaba e cã te obi[nuie[ti cu orice
dupã o vreme. Acum, dupã lunile de deten]ie
executate, cred cã m-a[ putea obi[nui [i
fãrã o mânã, nu doar cu priva]iunile astea
[i nu m-ar deranja prea tare dupã o vreme.
Partea proastã cu timpul ãsta liber [i
izolarea e cã nu po]i pune stavilã amintirilor.
Vin peste tine, nãvalnic, ca un tsunami, te
mãturã, te fac una cu cimentul rece al
celulei. E un mecanism stupid. Ca atunci
când dorul cre[te odatã cu distan]a. Stai
în ora[e diferite, în aceea[i ]arã, nu te vezi
cu zilele, sãptãmânile, pleci departe [i dorul
te asfixiazã, cre[te încontinuu [i direct
propor]ional cu kilometrii. {i asta e complet
aiurea, dar nu po]i controla, e din cap totul,
creierul tãu e mai de[tept decât tine, accep]i
sau nu. Tot a[a [i aici. Faptul cã e[ti închis,
privat de libertate, blocat într-un spa]iu
claustrant, te obligã se te reconsideri. Îmi
imaginez cã e similar cu momentele
dinaintea mor]ii, doar cã perioada e infinit
mai laxã, deci chinul este dublat, triplat: te
cople[esc regretele, î]i reevaluezi via]a,
op]iunile, alegerile. {i nu ai unde fugi de
asta. Iar eu mã gândesc neîncetat la Mira.
O am în cap la fel cum o aveam atunci
când am întâlnit-o [i m-am îndrãgostit de

mine. Asta e mi[to la tragedii: au o laturã
nespus de frumoasã, de atrãgãtoare.
Tuturor ne plac tragediile. Ne na[tem cu
ele în ADN.
Dacã am reu[it sã mã împac cu ceva
spre finalul ãsta abrupt [i foarte apropiat al
vie]ii mele, aia e singurãtatea. Au fost zile
în care m-am întrebat cine e mai singur?
Eu, care m-am izolat de lume cu bunã-[tiin]ã,
care am ales sã a[tept o fantomã vreme
de cinci ani închega]i, care îmi a[tept
sfâr[itul sfâr[itã dar împãcatã cu mine, a[a
cum spunea Unamuno, sau el, prins într-o
cãsnicie-colivie, în care a murit orice urmã
de chimie [i empatie, de bucurie, de iubire?
Existã ceva mai sinistru decât senza]ia cã
te izbe[ti de un zid de sticlã crescut între
tine [i celãlalt, ca o pasãre capie? Existã
singurãtate mai dureroasã decât cea din
patul conjugal când nu a mai rãmas nimic
între voi decât plapuma?
Partea luminoasã în toatã povestea
asta e cã nu am sã-mi fac griji pentru cei
ce rãmân. Nu mã va plânge nimeni, nu voi
lipsi nimãnui. Nimeni nu se va întrista în
urma mea. Ce u[urare. Voi pieri ca [i cum
nici nu am fost. Imediat dupã ce voi închide
ochii, existen]a mea se va [terge complet
din memoria lumii ãsteia. Va fi ca [i cum
durerea asta nu a fost. Nicio întâmplare
grotescã. Via]a asta, ca un viol perpetuu.
Cancerul din pântece. Savin. Dacã nu are
cine-[i mai aminti, va fi ca [i când nici nu
au fost.
Singurã. Singurã. Singurã. Singurã.
{optesc vorba asta pânã devine doar o
în[iruire de sunete fãrã sens [i î[i pierde
încãrcãtura. O vorbã precum bulele de aer
pe care le scãpam în apã când fãceam baie
cu mama [i îmi ]ineam respira]ia [i ochii
deschi[i [i din gura strânsã scãpau bule
mici care pocneau când ie[eau la
suprafa]ã, se disipau în aerul cald [i umed
al încãperii, î[i pierdeau identitatea de atomi
elibera]i din pieptul Mirei [i se îmbrã]i[au
cu al]ii aidoma lor pânã se amestecau de
tot [i nu ai mai fi putut sã îi separi [i sã
spui: uite, aerul ãsta a fost con]inut cândva
de pieptul ginga[ al feti]ei ro[cate [i goale
din cadã. Era doar un aer ca oricare alt aer.
Oricum eu nu am fãcut parte niciodatã
dintre cei impregna]i cu iluzia nesingurãtã]ii.
A imortalitã]ii. Asta îmi amintesc cu o
claritate neverosimilã din noaptea în care
au ars casa [i pãrin]ii mei, dupã ce s-a
terminat totul: senza]ia cã întunericul [i
flãcãrile au înghi]it tot, toate creaturile vii,
cã nu numai mama [i tata nu mai erau
acolo, lângã mine, ci niciun om, nicio
pasãre, niciun fluture, niciun câine. Stãteam
într-un pat dintr-o odaie pe care mi-o
amintesc neclar, poate cã era o camerã de
spital, poate casa cuiva unde mã
adãpostiserã, vreuna dintre surorile mamei,
pesemne, îmi ]iuiau urechile de lini[te [i
întuneric depline. Îmi pãrea cã focul care
îmi mistuise casa [i pe mama [i tata fãcuse
scrum totul, [i cenu[a lumii ãleia calcinate
cade u[urel peste mine, se a[azã în strat
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tot mai gros pe podea, pe pat, în aerul
îngro[at al camerei, estompând [i
camuflând orice zgomot al vreunei lumi
exterioare, vii, care ar mai fi putut ajunge
pânã la mine. {i nu era teamã, nu, era doar
o uimire grozavã în fa]a fragilitã]ii oricãrui
lucru, mã miram cât de inflamabile sunt
toate obiectele [i fiin]ele, cât de u[or iau
foc [i ard pânã la capãt, iar în urma lor nu
rãmâne decât funinginea aceea
imponderabilã [i imperceptibilã aproape,
care continua sã cadã [i sã acopere formele
familiare ale corpului meu, mu[când parcã
din el, imaterializându-mã. {i era o
nesfâr[tã triste]e [i milã, triste]ea
supravie]uitorului.
Eram completamente singurã între
ruinele arse ale unei lumi golite de iubire [i
sens. Singura fiin]ã rãmasã pe pãmânt. {i
senza]ia aia avea sã nu mã mai pãrãseascã
niciodatã.
În alte nop]i de co[mar, mult mai târziu,
când bruta de bãrbat al mãtu[ã-mii venea
peste mine în camerã, mã refugiam în
lini[tea absolutã a primei nop]i de dupã
incendiu [i mã izolam în ea ca între ni[te
geamuri groase. Nu mai sim]eam nimic,
mai ales opintelile lui drãce[ti. Mã cufundam
încet în cenu[ã, funinginea reîncepea sã
zboare prin aer, închideam ochii [i nu mai
rãmânea nimic, nici grohãiturile lui, nici
sudoarea infectã care se lipea de pielea mea
[i o infesta, centimetru cu centimetru, nici
gustul le[ios din gurã. Doar cenu[ã. Eu
eram cenu[ã, iar cenu[a se împrã[tie, e
instabilã, nimic din orice ar fi deversat corpul
ãla dizgra]ios ca o bubã gata sã plesneascã
nu putea sã se absoarbã în mine. Cãci
carnea mea era cenu[ã.
Când le-am spus celor de aici cã vreau
sã fiu arsã când va fi gata, au trimis preotul
la mine. L-am lãsat sã î[i spunã poezia,
[tiam exact ce avea sã îmi spunã. Pãmânt
suntem [i în pãmânt ne-ntoarcem. Am
tãcut [i am dat din cap când m-a pus sã îi
promit cã mã voi mai gândi mãcar la
posibilitatea sã fiu înhumatã, înmormântatã
cre[tine[te, nu arsã precum pãgânii. Nu

avea rost sã încerc sã-i explic cã cenu[a e
cealaltã formã a mea de agregare. {i cã
trebuie sã ard [i eu, a[a cum ar fi trebuit sã
se întâmple atunci, demult, când a ars toatã
familia mea iar eu am rãmas de parcã a[ fi
fost ignifugã, cã este o datorie pe care
trebuie sã o împlinesc, pur [i simplu. Dupã
vizita preotului, directoarea centrului a
crãpat u[a [i m-a întrebat cu cea mai
optimistã voce a ei, de parcã a[ fi avut de
ales ce desert primesc dupã cinã: ei, te-ai
rãzgândit? Am rãspuns, zâmbind
implacabil: NU.
***
Dupã ce tânje[ti tu, Mira?, m-a întrebat
odatã bãrbatul nesãbuit. Stãteam întin[i în
patul din mansardã, goi [i cu pielea nãclãitã
de transpira]ie [i umori lubrice. M-am ridicat
într-un cot deasupra lui; chiar, mi-am zis,
dupã ce tânjesc eu? Mi-am tot zis cã dupã
lini[te, în to]i anii ãia de hãituialã, când nimic
nu se a[eza, doar nenorocirile, unele peste
altele, în tu[e tot mai groase. Dar exact în
momentul ãla, în secunda aia albã, când el
stãtea prãvãlit pe pernã cu tot pãrul ãla
neascultãtor pe care îl iubeam fir cu fir, [i
Doamne câte fire avea, cât de mult trebuie
cã îl iubeam, în secunda aia am [tiut cã
mã mint: adevãrul era cã nu dupã lini[te
tânjisem, ci dupã dragoste. Dupã orice fel
de dragoste. Dupã dragostea aia pe care
nu o avusesem niciodatã. Niciodatã.
Acolo, în diminea]a aia care mirosea a
spermã [i narcise albe, în bra]ele lui, mã
sim]eam pentru prima [i singura oarã
iubitã. Eu, orfana [i femeia teribilã [i
teribilistã,
sãlbãticitã,
aproape
neîmblânzitã pânã atunci, îmi umpleam
gãuno[enia cu tot fluxul de iubire [i sim]ire
care venea de la el. Pentru prima datã,
doar în bra]ele lui, carnea nu mi se
tranforma în cenu[ã, rãmânea carne,
suculentã, vie, avidã de îmbrã]i[ãri [i
senza]ii. De asta nu îmi puteam stãpâni
nici lacrimile, niciodatã când eram cu el.
A[adar, dupã dragoste tânjisem. Dupã ce

Not\
Not\:
* Fragment din romanul cu acela[i
titlu, `n curs de elaborare
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tânjesc eu?, am zis. Dupã tine tânjesc.
Dupã tine.
Zâmbise dureros atunci [i în zâmbetul
ãla, care ascundea toate spaimele lui cã
va fi ultimul bãrbat ticãlos din via]a mea,
am presim]it moartea noastrã. Mi-a revenit
în gurã gustul sãlciu, cunoscut, de le[ie.
În to]i anii de dupã plecarea lui, mi-am spus
cã se poate iubi [i de unul singur. Cã
iubirea nu trebuie sã fie împãrtã[itã ca sã
existe. Am continuat sã îl iubesc, de
departe. Mi-am dorit sã îl [tiu bine, fericit.
Am trait singurã [i l-am a[teptat cei cinci
ani promi[i, [tiind totu[i cã nu va veni. Cã
nu va putea. Cã fiecare zi care trece mai
ridicã un munte de tãcere între noi. Mi-am
risipit de câteva ori trupul în coituri
searbede. Uitându-mã cumva de deasupra
la corpurile înlãn]uite, cu milã [i groazã [i
dispre]. Sim]ind cenu[a împrã[tiindu-se prin
camera, iar. {i apoi, boala, la capãtul
celor cinci ani, rotund, aproape perfect.
Când n-a mai fost iubirea, a apãrut
moartea. Tot în postul Pa[telui. Îmi place
Pa[tele. A fost singura sãrbãtoare pe care
am putut-o sim]i, poate pentru cã mi s-a
pãrut mai degrabã introspectivã. Un moment de curã]are, de stat cu sinele. Iar
acum urmeazã curã]area supremã. Ultima.
De aia se [i spune când mori cã te cure]i.
Mor singurã, a[a cum spuneau
femeile alea, lipsitã de orice formã de
dragoste, chiar [i de aia de sine, când toatã
via]a am tânjit dupã dragoste, de[i mi-am
refuzat-o. Po]i oare trãi fãrã dragoste? Nu
cumva te usuci, precum bonsaiul ãla pe
care-l ]ineam pe pervaz – citisem cã trebuie
sã îi vorbe[ti [i sã îi pui muzicã [i sã îi
arã]i afec]iune, dar cumva niciodatã nu
aveam timp sau chef de asta [i într-o zi
l-am gãsit scofâlcit tot [i mi-a pãrut nespus
de rãu. La fel cum îi pãruse [i lui în ultimul
sms. Dar nu a ajutat la nimic, bonsaiul era
gata, pãrerile mele de rãu erau inutile, l-am
aruncat la gunoi [i am pãstrat doar ghiveciul
de ceramicã în care nu am mai pus nimic,
niciodatã. Când l-am aruncat în punga de
gunoi m-am gândit la asemãnarea dintre
noi: contorsiona]i, nelãsa]i sã cre[tem în
voie, neiubi]i, lipsi]i de sevã, usca]i, inutili.
Probabil cã boala asta e doar o consecin]ã
a lipsei iubirii, poate cã pur [i simplu nu e
mare diferen]ã între bonsai, elefan]i [i noi.
Probabil cã în lipsa iubirii nici inima nu bate
la fel, î[i încetine[te ritmul, nu pompeazã
în artere destul sânge, organele nu se
oxigeneazã, se atrofiazã, mor în tine. Sigur
cercetãrorii britanici au fãcut cercetãri
despre asta. Probabil cã nu e destul sã
iube[ti tu.
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Maladii na]ionale. Proz\ scurt\

Se lasã o lini[te rãu prevestitoare.
Toatã lumea se zgâie[te la cei trei a[i [i
la cele douã coase. În clipa aia sunã
telefonul. Tânãrul rãspunde:
- Da, Cici[or. Da, eu sunt. Te iubesc,
pãsãricã... Nu, nu fac nimic, e bine, de
ce sã mã simt singur? Tu e[ti pui[orul
meu canar. Cum a cãzut? Pãi îl fixasem
acum o sãptãmânã. Vai, pãsãricã, nu
po]i? Ce e, floricica mea? Acum? Acum
vrei? (prive[te dezamãgit masa de joc)
Oof... Da, mã îmbrac [i vin a... N-a, cã
s-a-nchis! Cum, domne, nu-i o prizã în
tot cimitirul ãsta? Da’ pe ce lume trãim?
Sã nu cumva sã atinge]i cãr]ile! {i nu
pleacã nimeni nicãieri!
Se înfã[oarã în pelerinã [i dispare
în noapte.
În urma lui, ceilal]i trei se privesc cu
subîn]eles. Las’ cã-i vine mintea la cap.
Cât despre ei, chiar, unde ar mai putea
pleca de aici?

Chemarea destinului
Ca patru strigoi înfã[ura]i în mantale,
cei patru bãrba]i coboarã treptele la subsol.
E noapte adâncã. Totul fo[ne[te. Încãperea
e foarte prost luminatã, dintr-o firidã, de un
felinar chior, care pâlpâie. Fãrã o vorbã,
bãrba]ii î[i scot mantalele, î[i suflecã
mânecile [i se a[azã la masã de piatrã,
lustruitã [i rece. Unul dintre ei se uitã în
stânga, în dreapta, apoi întreabã, u[or
descumpãnit:
- N-avem o prizã? Hai, mã... Mai am o
liniu]ã [i a[tept un telefon.
Ceilal]i zâmbesc pe sub musta]ã.
vârstnicul scoate din buzunar un pachet de
cãr]i cam soioase. Le scuturã [i din ele curg
firimituri.
- Pe ce jucãm azi?
Pun pe masã tot ce au: nasturi,
tabachere, ace, butoni, mãrun]i[ vechi. Cel
cu telefonul are o bijuterie, dar încã nu-i
iese din deget. Renun]ã. Dacã pierd, o sã
încerce cu ulei sau cu gaz. Partida începe.
Primele mâini curg în tãcere. La un moment dat, tot el zice:
- Ah, ce-a[ mai trage o ]igarã!
- Aici nu se fumeazã, tinere! M-am
lãsat de treizeci de ani [i nu mai suport
fumul. Parol. Nevastã-mea, sãraca. Ea
m-a scãpat. În fiecare zi, ]aca-]aca, ]aca]aca, lasã-te, Pandele – apropo, mã
cheamã Pandele...
- Încântat de cuno[tin]ã. Deschid io.
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- Atâta s-a ]inut de capul meu cã, zãu,
îmi venea sã-mi pun la]ul de gât. Aveam
numai gânduri negre, zãu, am mers [i la
psiholog. {i mi-a zis ãla: „Domne, bãrbat
e[ti sau cârpã?” Ei, precum vede]i, am
izbutit. Pe neve. Pot spune cã a fost un
accident. E drept, regret [i acum pocherul
ãla din tinere]e, cu bairam [i curve, da’ sã
nu mai vãd ]igarã în fa]a ochilor.
- Ah, nevestele, [uierã prin
strungãrea]ã cel de-al treilea. Un rãu
necesar, ve]i zice, dar tot un rãu. Mie, unuia,
îmi venea s-o strâng de gât p-a mea. Avea
mania curã]eniei [i îmi umbla prin buzunare.
Servit. Cinstit sã fiu, am cam cãlcat-o-n
picioare. O datã, de douã ori, pe de trei.
Crede]i cã s-a potolit? Zãcea o sãptãmânã,
ziceai cã-i moartã, apoi era din nou în
picioare, dreaptã ca o lumânare. Ce vã uita]i
a[a? Doar am zis cã-s servit, ce? O sã
zice]i cã m-a îngrijit, m-a spãlat, m-a hrãnit...
Da’ mi-a [i otrãvit via]a.
- A mea, domnilor, zice cel de-al
patrulea, care tocmai î[i parcursese cãr]ile
cu ochi strãini [i goi, era rea de muscã.
{tiu, aduce ghinion sã vorbim aici despre
mu[te, da’ trebuie sã vã spun adevãrul. Am
prins-o-n pat cu vãru-meu, cu unchi-miu,
cu fratele mai mare [i cu mezinul! A
dracu’, numai în familie, nu putea sã dea
cu pizda-n popula]ie. „Te sparg, - i-am zis
- te omor cu mâna mea.”Domnilor, pe scurt,
ghinion în amor, noroc la cãr]i, full, da, full
de a[i, domnilor!

- Dragã, e[ti ori nebunã, ori
nesãbuitã, ori proastã! E bãiatu’ lu’ mama,
nu te lega la cap! Nu-i bun, fugi cât mai
ai timp!
Lena se uitã înciudatã la buna ei
prietenã, Elena. Îi trecu fulgerãtor prin cap
cã fiin]a din fa]a ei (dispozi]ia i se
schimbase atît de repede, încât nici nu
remarcã întorsãtura gândirii, de la iubita
la fiin]a aceea) avea un interes. O cântãri
de parcã acum ar fi vãzut-o prima datã.
Vorba ei, ori era interesatã sã-l ia pentru
ea, ori invidioasã... Ori... O privi
împreunîndu-[i sprâncenele. Se ridicã
mândrã [i ]âfnoasã.
- Pa, m-am lãmurit, mai vorbim.
Ceea ce însemna cã nu vor mai vorbi
vreodatã. Halal prietenã! Trebuie s-o
spunem: Lena era îndrãgostitã pânã
peste cap. Iar bãiatul, bãrbatul, adicã nu,
bãiatul care îi rãpise inima era visul
oricãrei femei. Cuminte, manierat, elegant,
scos din cutie, înalt, frumos, cu ochii
alba[tri, mirosind întotdeauna a curat.
Nicio legãturã cu brutele din jurul lor,
numite în derâdere bãrba]i. Adicã ni[te
compromisuri. Lena [tia din strãfundul
inimii cã alesese bine [i cã nimeni [i nimic
nu îi va [tirbi fericirea. Da, poate cã FãtFrumos o pre]uia un pic pe maicã-sa, dar
Lena îi dãdea dreptate. O cunoscuse [i
nu avea nimic sã-i repro[eze: o femeie
îndatoritoare, iute ca argintul-viu, mereu
cu zîmbetul pe buze. Nu se sim]ise
niciodatã, nici la masã, nici la operã, nici
la cinematograf, stingheritã de viitoarea
soacrã. Nici nu-i putea spune „mamã
soacrã”, era mai degrabã o viitoare
prietenã. {i î[i iubea fiul, a[a cum avea
s-o facã [i ea.
În aceea[i searã, Lena se prezentã
în somptuosul apartament, cu inima
bãtând. Iubitul ei îi spusese cu un zâmbet
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Cursul scurt de vânãtoare
Comorile nu a[teaptã decât
cãutãtorul potrivit. Cel care [tie sã caute
va gãsi. E drept, trec pe aici[a tot felul
de nepofti]i. Ca acum.
- Uitã-te la ghe]oii ãia cum
cotrobãie... ca animalele! Huo! U[or, cã
nu dau turcii! Pãi a[a se cautã? Bã, are

Un tip solid [i asudat, din mul]ime

Pentru Izabela
Bã, nene, nu te mai uita aºa la mine!
Sã fi fost tu în locul meu, te cãcai pe
matale, cât e[ti tu de mare, ascultã-mã
ce-]i spun! {i nu te da lebãdã, nu te râdea,
aoleu, e[ti prost. Zãu, mã-nfurii, stai ni]el
[i dupã aia sã vorbe[ti, dacã-]i mai dã
mâna. Eram azi-diminea]ã lângã sta]ia lui
unu, la Bucur Obor, voiam sã trec, dar
[tii cã acolo e nebunie, merg [oferii ca la
curse. Stãteam pe trotuar [i a[teptam sã
treacã puhoiul, eu [i încã vreo douãzeci
de oameni, când, exact de lângã mine,
un tip îndesat [i asudat, a[a, ca tine, a
zis tare, sã audã lumea: “Ã[tia ar trebui
omorâ]i de mici.” Io n-am în]eles atunci
care ã[tia, da’ acum, când mã gândesc,
cred cã tot despre [oferi era vorba. Ce,
nu puteau [i ei sã facã o pauzã? Bã, [i
n-apucã ãla sã termine de vorbit, cã dã
ochii peste cap [i cade pe spate [i trosc!
cu tãrtãcu]a de ciment, de douã ori, ca o
bilã. mâna stângã - sau a dreaptã? - nu,
stânga, asta-i stânga? Asta. Îi tremura.
{i s-a pi[at pe el instantaneu. Imediat,
lângã mine, o netoatã a început sã strige:
“Sã vinã salvarea! Sã vinã SMURDU, de
ce nu vine, de ce se ascunde?”, mã rog,
prostii. Unde sã vinã? când sã vinã? Însã
câ]iva au [i pus mâna pe telefoane [i au
sunat la 112. Altcineva a strigat: “E vreun
doctor pe aici?” Nu era, ce, doctorii cresc
în stradã? Da-]i spun, imediat s-a strâns
lumea ca la urs. “Sã-i facem ceva, nu
vede]i cã moare?” “Nu vã-nghesui]i a[a,
cã n-are aer!” Unu’ mai curajos i-a pus
urechea pe piept [i a zis: “Hai cã nu-i mort
încã. Respirã.” {i parcã m-am lini[tit [i eu
ni]el. Dar eram curios ce-o sã se-ntâmple.
Atunci, unu mãrun]el, cu ochelari, de
lângã mine, mi-a zis, [i s-a ridicat pe
vârfuri când mi-a zis, la ureche: “Ãsta
moare în zece minute [i treizeci de
secunde. Precis.” M-am uitat lung la el,
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Fumeazã amândoi, cu ochii în zare.
- Mergem acum?
Bãtrânul î[i ridicã gulerul.
- Stai bini[or, nu te grãbi. Ã[tia-s ca
ulii. {i sunt trei, noi suntem singuri, da’,
dacã mã [ucãresc... Pun pariu cã acolo
e comoara. Hai, sã facem pa[i, bãiete,
sã nu se prindã! Uite, dacã te ui]i la mine,
avem un sãcule] cu za], o pungã de zahãr,
mmm... [i un pachet de Kent - în ]iplã! plin pe jumãtate. Ce-mi plac ã[tia de
fumeazã-n doru’ lelii. Lua-i-ar dracu cu
Kentu’ lor. Pãi, tu [tii ce kentane erau în
tinere]ea mea? Parfum de Lux! Repede,
s-o [tergem, cã vin hârciogii cu miloaga.
Lasã-i sã moarã pro[ti. Lasã-i sã caute,
cã nu [tiu ce cautã. O simt în urinã, acolo
e - nu mai trebuie decât rãbdare [i tutun.
Comoara, pu[tiule, comoara,Via]a e
frumoasã, în pizda mã-sii!

aprilie 2017

[i gunoiul demnitatea lui! Nu-i pentru
mîrlan! Aoleu, a bãgat mâna pânã la cot.
Futu-i mama lui de nehalit! A[a se bagã?
Ca sã-]i sfâ[ii mâneca? Sã te împu]i la
subsuoarã? U[urel, pipãie, mã, vitã! Vezi
sã nu dea de rahat! {i ce dacã-i noroc?
Norocu-i de rahat! Te lasã când ]i-e lumea
mai dragã. Nu e noroc, puiule, e [tiin]ã.
Cel bãtrân î[i aprinde un muc de
]igarã [i-l vârã u[urel printre buzele
cafenii.
- He he, ]in minte [i acum cum i-am
dat gata pe maimu]oi. Am sim]it – ascultãmã bine, tre’ sã-]i ascul]i instinctele, o
sim]i în urinã, te gâdilã-n cre[tet, ai acru
sub limbã – am sim]it din zori cã iar era
ziua mea norocoasã. M-am pregãtit, nene.
Am bãut apã de la ci[mea, sã nu sperii
norocul. E drept, am tu[it de s-a zguduit
parcul. N-am sã mai fumez chi[toace de
Kent, nici sã mã afumi. Apoi m-am spãlat
pe mîini. Tre’ sã fii gata întotdeauna
pentru întîlnirea cu destinul. Am calculat
toate posibilitã]ile. Culmea era cã mai
trecuserã pro[tii [i fomi[tii o datã pe aici.
Îi vãzusem dis-de-diminea]ã. Erau doi
amãrã[teni, cu pungi de plastic, pãcatele
mele. Ascultã ce-]i spun, rafia e sfântã!
Fãcuserã curat, credeau ei. Tocmai de
aia am ochit exact lada ro[ie. Da, aia de
o tonã, culcatã-n buza gropii. I-am lãsat
sã cotrobãie, exact cum fac ã[tia acu’.
Mi-am aprins un piron, am a[teptat
înjurând de to]i sfin]ii, da’ nu mi s-a clintit
nici un mu[chi din obraz [i mi-am fãcut
rugãciunea. Rugãciunea e totul. Îi spui lui
Dumnezeu ce vrei, da’ sincer, bãiete, nu
merge cu fofârlica! {i Dumnezeu î]i dã.
Au plecat cu sacii plini de mizerii. Atunci
m-am pus EU pe lucru. Am împãr]it locul
în parcele. Am aranjat lucru[oarele dupã
mãrime. Nu încape o chestie mare într-o
be[cã micã. Deci: tot ce e mic – la gunoi.
Apoi, am pipãit în lini[te chestiile mijlocii.
când le pipãi, sã fie lini[te. {i sã închizi
ochii. Sã la[i mintea sã lucreze. Cu ochii
închi[i vezi mai bine. Exact a[a s-a
întâmplat. Era o cârpã plinã de vaselinã.
Te-ai prins? De ce vaselinã? Ca sã-i
fraiereascã pe na[parlii. T-ai prins? când
omul dã de vaselinã, i se face scârbã.
A[a, ca atunci când dai de un cârnat
mucegãit. Fomi[tii ce sã [tie ? Ghiogîr]
[i î[i varsã ma]ele. Da, mã. Era o
ascunzãtoare. O ascunzãtoare atât de
bunã cã [i fraierul de-a aruncat-o s-a
pãcãlit! Ochelarii ã[tia. {tii de ce-mi zice
lumea intelectualu’! Vezi ce etichetã au?
{tii sã cite[ti, bã? Ia cite[te! Gî,u,cî,cî,i!
I-a zi dacã ai mai vãzut a[a minunã]ie?
- N-am vãzut, [efu’!
- {i medaleonu’ ãsta norocos. Nu mã
despart niciodatã de el. Ia zi, ce-au gãsit
ãia?
- Un litru de Coca Cola, un bec...
- E bun?
- Nu vãd de aici, [efu’.
- {i cartoane.
- Aoleu, sãracii, tare-s pro[ti!

Vitraliu

[iret cã vor fi numai ei doi. Mãicu]a (cum
îi spunea) era plecatã la rude. Iar tonul
lui mirat-lipicios-naiv i-a dat de [tire cã o
a[teaptã o noapte de vis.
A[a trebuia sã fie. A întâmpinat-o
într-o ]inutã lejerã, a sãrutat-o cu patimã,
de parcã nu s-ar mai fi sãrutat niciodatã.
Masa împodobitã, sticla de [ampanie,
luminile clipocitoare, imitând lumânãrile
din filmele de dragoste care-i plãceau atît
de mult [i lui – nimic nu mai avea
importan]ã. Era pierdutã. Însã într-un
labirint al iubirii etene. A dus-o pe sus, în
bra]e, la etaj, în camera umbroasã de
bãiat cuminte. A mirat-o un pic cã era
stinsã lumina, se auzeau hainele fo[nind
cãzînd de pe ei. A pus-o în pat [i patul era
mãtãsos, a[ternuturile [i a mângîiat-o, a
sãrutat-o, a dezmierdat-o, a[a cum numai
adevãra]ii bãrba]i [tiu [i trebuie s-o facã.
Apoi i-a desfãcut u[or coapsele. L-a
sim]it, nãrãva[ sau emo]ionat, a[a cã i-a
cuprins fesele cu palmele, încuviin]înd,
trãgându-l în ea, apoi l-a încolãcit cu
picioarele. Era bine, era cel mai bine, Lena
[tia cã, de acum, vor ajunge amândoi la
potou.
{i exact în clipa aia a sim]it o altã
mânã pe glezna ei încolãcitã, trãgându-i
piciorul înapoi pe carceaf. Apoi vocea
foarte cunoscutã, dar poruncitoare, a
spus:
- Fãrã pervesiuni cu bãiatul meu!

cotul. Mi s-a fãcut rãu, am sim]it cã
trebuie sã borãsc [i am borât în clipa aia.
Iar mãrun]elul a plecat cu cadavrul în
spinare, ca [i cum nu s-ar fi întâmplat
nimic. Ne-am uitat unii la al]ii ca pro[tii,
doctorii [i-au strâns calabalâcul [i au fugit,
fãrã sã mai punã sirena. Î]i dau cuvîntul
meu, n-a mai scos nimeni nicio vorbã.
Am fugit ca popândãii. Vezi? Uite aici cotu’
meu: locu’ e [i acum alb ca varul [i nu
simt nimic. Ai în]eles, fraiere?
Îmblânzirea
- De ce nu vine? Unde te-ai dus,
femeie? De ce nu rãspunzi? – zice tare,
ca sã-ºi probeze vocea sub]iricã [i
spartã, iar casa pustie îl îngânã.
Lucruºoarele strãlucesc, bibelourile
bibilesc, lampadarele lumineazã a giorno,
aºteptându-ºi stãpâna. E casa perfectã.
Casa dragostei ºi-a aºteptãrii. Dar ºi a
geloziei turbate, trebuie sã recunoascã.
Cuprins de chiar aceastã turbare,
bãrbatul se învârte ca o fiarã înjunghiatã.
Turbat ºi înjunghiat – exact sentimentul
care-l macinã. Ah, dac-ar avea o putere
– ba nu, las-o pe asta cu puterea, la ce-þi
trebuie sã fii forþos ºi neputincios, ah, dar
dacã s-ar transforma într-o muscã, sã
zboare pe urmele ei, s-o descopere, sã-i
trânteascã adevãrul în faþã? Sã-i spunã
dintr-o suflare: “Curvo!”, apoi sã-i arunce
în faþã... Ofteazã, ce, ce altceva poate
arunca pe faþa ei o muscã decât un
bâzâit? Nu, o muscã nu e chiar bine. “Ai
sã vezi tu, într-o zi!” – i-ar spune atunci
zburãtoarea, cu grai omenesc. Te
pomeneºti cã ticãloasa e-n stare sã-l
zdrobeascã din poigné cu pliciul. Dar de
unde plici în cele mai intime momente?
{i neru[inate! Se îneacã. Îl doare pânã
în stomac. Iluzia extincþiei însã îi creeazã
satisfacþii profunde, dulci-tãmâioase ºi
leºinãtoare, ni]el cam infernale. Ceea ce
nu-l împiedicã s-o vizualizeze în cele mai
lascive poziþii, practicând cele mai
deºucheate jocuri ale supunerii ºi
nesupunerii, îndrãznind ceea ce nici el,
cu gândul ori cu fapta, nu fãptuie[te în

pat. Iar faptul cã nu-ºi poate imagina îl
chinuieºte ºi mai tare. Oare ce face, cum
face ºi, mai ales, cu cine? La ora asta!
Se lasã abãtut pe marginea
impecabilã a patului (poþi sã dai cu banul
ºi o sã sarã). O sã-l distrugã dacã îl mai
chinuieºte aºa. Nu meritã. Ce i-a fãcut?
Ce nu i-a fãcut? Dar femeia nu e om. E
un neom cu chip îngeresc ºi suflet de
viperã. Om nu-i decât atunci când e
supusã, înlãnþuitã, sclavã neputincioasã... adicã niciodatã. Se uitã la
ceas... “Pe cine am omorât, ce pãcate
plãtesc? Doamne, ai milã de mine, am s-o
omor.” Da, o s-o strângã de gât, fãrã sã
mai cearã explicaþii. “O s-o omor – ºi gata.
Dupã care mã omor ºi eu.” {i degetele
se strâng în aer, apoi se adunã în
pumni[ori [i se a[azã pe genunchi.
Sufrageria are deja douã corpuri în agonie:
ea, înjunghiatã, cu sângele þâºnind pe
pereþi, iar el zbãtându-se atârnat de
grindã. Ba nu, de lampã. Automat, îºi
pipãie gâtul. Uf, respirã. “Respirã,
bãiatule, omule, fii tare, vom tãia în carne
vie!”
Ca un fãcut, înainte ca gândurile
criminale sã ia o formã precisã, se aud
cheile, apoi uºa, apoi tocurile, cãderea
pantofilor, plescãitul genþii. E ea. La ora
asta! Furia lui e gata sã facã explozie.
Se îndreaptã cu cea mai fioros-expresivã
faþã cãtre culpabilã. Vinovata e veselã,
fredoneazã [i nici nu-i dã aten]ie. Nici nu
se teme. Sãraca de tine! I se citeºte
pãcatul pe faþã, strãlucireea din ochi are
ceva lubric... Nici o sãracã! Nasul lui
adulmecã miros strãin, bãrbãtesc.
Miroase a vinovãþie, a pãcat. Ei ºi? Ea îi
sare de gât, îl pupiceºte, îl smotoceºte
ºi-i îndrugã banalitãþi. Cã o prietenã, cã
fãrã el timpul n-are niciun haz, c-a venit
cât a putut ea de repede, c-o fi, c-o pãþi.
“{i tu ce-ai fãcut singurel?” Dar ea e chiar
frântã, lasã, o facem mâine dimineaþã,
puiule. {i adoarme, numai ce pune capul
pe pernã. El stã cu ochii pe pereþi, fãrã
ideal, fãrã scop, fãrã rãzbunare. Un þânþar
nenorocit bâzâie în lumina lunii. Apucã
pliciul ºi-i face de petrecanie dintr-o
miºcare. Aºa, bestie! {i adoarme, cu
con[tiin]a datoriei împlinite.
Ochelari de soare, pove[ti
paralele

Ilie Boca
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ce scârbã de om, mi-a venit sã-l scuip
pe chelie. Ce tâmpit! {i de ce-mi spunea
mie? Ãla cãzutu’ se lini[tise ni]el. Îi
tremura mâna, deci nu murise.
Se strânsese multã lume, to]i vreau
sã vadã. Atunci a trecut [i un tramvai gol,
mai bine îl luam. Ei, [i-n sfâr[it, a venit
[i SMURDU, exact când omu’ nostru a
fãcut a[a: hâc. Au scos ãia aparate,
mascã, l-au desfãcut la gât, i-au descheiat
cãma[a... atunci mi-am zis cã mari pro[ti
suntem, puteam [i noi sã-i facem asta.
L-au pipãit, i-au pus stetoscopul. Medicu’
bãtrân a zis: “Îl pierdem!” {i dã-i cu masaj,
dã-i cu injec]ii. Mãrun]elu’ meu, al dracu’
s-a uitat la ceas, da’ cum sã-]i spun, a[a,
din vitezã, fãrã sã-l vadã [i mi-a zis: “Un
minut”. Io am sim]it sã-mi vine sã-i sparg
mutra. Ce fel de om e[ti, bã, sã cobe[ti,
sã te dai mare? Da’ n-am zis nimic, cã
mã uitam cum munceau bãie]ii de la
salvare. Era [i o fãtucã sub]iricã cu ei
care-i pusese douã degete la gât [i dãdea
din cap. “Hai, hai!” striga ãla mai în vârstã,
“Dã-o-n Pa[tele mã-sii de treabã! Ce vã
uita]i a[a, hai, repede, cã moare.” {i-al
treilea a scos ma[ina aia electricã de se
pune pe piept, cu douã chestii de metal,
cu mânere, a[a, ca douã fiare de cãlcat.
Bã, [i l-a curentat. Sã fi vãzut cum a sãrit
mortu-n sus! Mã rog, poate nu era chiar
mort, da’ acuma cred cã era mort, cã
mãrun]elul de lângã mine o datã a zis:
“Gata”. {i, ce sã vezi?, a dat oamenii la
o parte, s-a dus la doctorul bãtrân, i-a zis
ceva la ureche, i-a dat mâna deoparte, a
împins-o ni]el pe fatã [i a în[fãcat mortu’.
Da, mã, a luat mortu’. L-a sãltat în spinare
ca pe-o surcicã, s-a întors spre mine [i a
zis. “Da]i-vã! E al meu.” Bã, [i lumea l-a
luat la huiduieli, cine te crezi tu,
nenorocitule? Da’ el a venit înspre mine
[i a zis: “Face]i loc!” Chiar alãturi era unu’
for]os, cu gura mare. “Nu iei pe nimeni.”
{i ãla micu numai ce a întins degetul [i la atins pe piept. {i a tãcut for]osul. Apoi
s-a uitat la mine. “Dã-te!” Mi s-a fãcut o
fricã sorã cu moartea [i m-am dat. To]i
ne-am dat. N-a scos nimeni nicio vorbã.
For]osul paralizase. Când a trecut
mãrun]elul printre noi doi, mi-a atins ni]el
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Matei î[i ocupã locul favorit de pe
terasã [i soarele de toamnã îi
expandeazã ochii verzi, decolorându-i
spre alb. Î[i pune pe nas ochelarii de
soare, comandã o cafea [i-[i
despãture[te ziarul. Matei are [aizeci de
ani [i e, probabil, unicul cititor al ziarului
local. Din când în când î[i ridicã ochii [i
prive[te în jur prin spa]iul dintre ochelari
[i sprâncene.
Azi, toate femeile brunete din
preajmã au ochelari de soare ca ai lui.
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Mari, cu rame energice, de bagà. Lasã
ziarul deoparte, uimit, [i le studiazã.
Singurul element comun sunt ochelarii.
Ba nu. În stânga [i în dreapta lui, douã
brunete stau la masã, fiecare cu câte o
amicã [atenã, sorb din cafele [i fumeazã
]igãri sub]iri. Fetele seamãnã izbitor, mai
ales nasul [i bãrbia. Amândouã sunt
îmbrãcate în deux-pièces negre cu dungi
fine, amândouã au o bluze deschise la
culoare [i un ºal vaporos. Curios: pânã
ºi încãlþãrile seamãnã, mãcar la material.
Botine de piele întoarsã. Bine, la una
vârful e decupat, altfel, Matei ar fi convins
cã se aflã la Camera ascunsã. Cele douã
sunt prinse în discu]ie. Matei î[i afundã
nasul în ziar, dar ciule[te urechile. E în
pozi]ia idealã. Aude tot.
Bruneta din stânga: Nu, nu, nu. Nu
pot sã cred cã un bãrbat, când oferã flori,
o face la futu-i pomana. Nu e natural, nu
e cinstit. Nu e adevãrat. Florile au suflet,
asta [tie orice femeie...
Prietena brunetei din stânga: Pãi...
Bruneta din stânga: Dragã, gesturile
au consecin]e. A[a sã [tii, nu merge cu
jumãtã]i de mãsurã (face un gest cãtre
chelneri]a nãucã), zahãr brun am spus,
duduie. Zahãr brun. A[a cã, da. Am spus
da. Ei bine, [tii ce erau? {tii ce mi-a
adus? Cale.
Prietena brunetei din stânga: Nu pot
sã cred.
Bruneta din stânga: Dragã, exact cum
î]i spun... (amestecã în cafea) Am rãmas
sideratã... Ãsta e un semn. E semnul.
În clipa aceea, Matei aude vocea
ni]el mai stridentã a brunetei din dreapta:
Bruneta din dreapta: Hortensii.
Închipuie-]i! Mi-a adus hortensii. De unde
a [tiut, pot sã te întreb? Eu n-am spus
nimãnui cã-mi plac hortensiile.

Aventuri la Marea Foarte Neagrã
1 septembrie. Vara suflã numai cu
juma’ de gurã în umbrelele berãriei. E
berãria din col]ul Pasajului francez [i e
aproape goalã, iar berea odihne[te,
rãbdãtoare, la rece, în butoaie. A[teaptã.
Sub o singurã umbrelã, la singura masã
ocupatã, s-au reunit trei prieteni. Bronza]i,
veseli, u[or obosi]i, Alexandru, Andrei [i
Anton se privesc cu ni]icã suspiciune,
pentru cã-s de-abia reveni]i de pe litoral,
unde [i-au jurat sã doboare toate
recordurile din lume. Acum au îndoieli.
Fiecare î[i cumpãne[te adversarul-prieten
[i ezitã. Sã spunã sau sã nu? Sã-i facã
praf, sau nu? Aceasta-i întrebarea.
Primul deschide gura Anton:
- Bãie]i, am fost la Vama Veche.
- {i eu, zice Alexandru.
- {i eu, zice [i Andrei.
- Mã mir, când? Cã nu v-am vãzut.
- Nici noi, îngânã corul antic.
- Hm, în august...
- În august, se face auzit ecoul.
- Bãi, lãsa]i vrãjeala! Nu v-am vãzut,
sã mor io!
Anton ezitã.
- Biiinee... Hai, asculta]i bine aici,
mucles, cã vã sparg. N-o sã crede]i, [tiu,
da’ am agã]at-o pe zâna plãjii. Blondã,
]â]e, craci, fund, buze, tot.
Ceilal]i surâd sub mustã]i imaginare.
- Bã, nu glumesc! Dar cea mai tare
chestie erau ]â]ele. Avea ni[te ]â]e
fabuloase, mari. Foarte mari. Cele mai
mari din lume.
- Cât pepenii?
Anton zâmbe[te milos.
- Nu nene, pepenele e fleac. Mari,
cele mai mari din lume.
Ceilal]i schi]eazã un gest nedefinit,
între lehamite [i plictis.
- Nu, pe bune. Cele mai mari din lume.
Autentice, f\r\ silicon. Nu v\ holba]i ca
pro[tii! (Doar c\ ceilal]i nu par s\ se mire
deloc.) Da, se `mbr\ca ca o pi]ipoancã,
da, era proastã ca noaptea, da, asculta
manele [i citea Fluturi, da, bã, [ti]i genu,
dar, bãie]i, ]â]ele, jur, erau ca ni[te
zeppeline. Da, mai mari ca Hindenburg.
când ie[eam cu ea, oriunde, la discotecã,
la restaurant, se fãcea lini[te. Da’ pe
plajã! Tãcea pânã [i marea. Bã! {i fata
chiar a intrat în mare. A intrat pânã la
genunchi [i chicotea. Cicã era apa rece.
Las’, cã rece face bine. Apoi, pânã la slip.
I s-a fãcut pielea de gãinã. Apoi a intrat
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douã brunete, cu ochelari imen[i [i cu
deux-pièces negre, cu dunguli]e, privesc
prin el ca prin sticlã, îl ignorã, se
descoperã, se mãsoarã u[or
dispre]uitoare (Ia uite [i la proasta asta,
cum mã imitã!) [i, indiferente, î[i reiau
conversa]ia:
- Î]i imaginezi, Betty?
- Ai fi crezut, Angi?

Vitraliu

Prietena brunetei din dreapta: Mie mi-ai
spus.
Bruneta din dreapta: Nu se pune.
Matei nu avea de unde sã [tie. Eu v-am
fãcut cuno[tin]ã alaltãieri. Ai uitat?
Matei cascã ochii [i ridicã
sprâncenele.
Prietena brunetei din dreapta:
(nesigurã) {i Laura.
Bruneta din dreapta: Nici Laura nu
se pune. Hai, mã... {i am spus da.
Prietena brunetei din dreapta: Ai spus
da?! Nu pot sã cred! Cum, când?
Bruneta din stânga: Uneori sim]i.
Ascultã-mã, sim]i. Te încãlze[ti pe
dinãuntru. Matei are, avea ochii ã[tia
care-]i dau fiori calzi.
Prietena brunetei din stânga: Fluturi
în stomac. Da. {tiu.
Matei a prãsit de mult rândurile.
Privirea lui nu mai prinde nimic, ca [i cum
auzul i-ar fi pus o palmã peste ochi.
Bruneta din stânga: Ei, a[, fluturi.
Fluturi sunt numai în cãr]i. Î]i spun eu de
unde vine. Din pi...
Prietena brunetei din stânga: Dragã...
Nu fi vulgarã! {tii cã nu suport.
Prietena brunetei din dreapta:
Dragã...
Matei ar vrea sã se facã mic, mic,
cât douã mu[te.
Bruneta din dreapta: Î]i spun de la
început, sã nu avem vorbe. Pãrea cel mai
mi[to bãrbat din lume. Era tot ce-[i poate
dori o femeie. Mereu atent, mereu sigur
pe sine, mereu delicat, da’ nu delicat ca
un fãtãlãu, [tii tu, ci delicate]ea
bãrbãteascã.
Prietena brunetei din stânga: Ah,
bãrba]ii din ziua de azi!
Prietena brunetei din dreapta: Ah,
bãrba]ii din ziua de azi!
Bruneta din dreapta: {i ce trebuia sã
se întâmple s-a întâmplat! Ieri. Azi- noapte.
Prietena brunetei din stânga: Nu mã-nnebuni!
Bruneta din stânga: Dacã ai [ti cum
m-am pregãtit! Brazilianã, rochia ro[ie,
Allure...
Prietena brunetei din dreapta: Cum,
ai deschis Amouage? E[ti nebunã. Ziceai
cã-i numai pentru marea dragoste!
Bruneta din dreapta: Da, l-am
deschis.
Bruneta din stânga: Am aprins
lumânãri parfumate. Am pus muzica în
surdinã. Am tras jaluzelele. {i Matei a
venit.
Bruneta din dreapta: Cu cinci cheflii,
pe [apte cãrãri! Cu cea mai stra[nicã
muiere din companie.
Bruneta din stânga: Cu prietena lui!
Cicã sã mã cunoascã proasta, sã nu fie
geloasã. Cã eu sunt colega. Colega!
Dumnezeule!
Matei stã nemi[cat, cu capul
înfundat între umeri [i pagini [i a[teaptã
sã se crape pãmântul. Se simte solidar,
trup din trupul tizului necunoscut. Cele
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- Pãi era nehalit! Pe crucea mea...
- Fleacuri. Exagera]iuni. Nu te mai
da mare. A venit curentul de la Nãvodari.
A scris în Evenimentul zilei. De aia erau
to]i pe[tii la loc comanda.
- Cum, mã?
- Da, [i semnez. Da’ s-o lãsãm.
Fleacuri, [i, uite, semnez! Pe trei beri! Bãie]i
– zise Alexandru cu o voce gravã –, eu
eram la Vama Veche. Eu eram acolo [i pot
s-o [i demonstrez. Dovada, dovada,
fraierilor! Voi ave]i vreuna? Dormeam pe
plajã, deci nu fãceam nimic, eram frânt.
sunte]i aten]i? Bãtea soarele ca la balamuc.
A]i în]eles? Nu tu ]â]e, nu tu bã[ini...
Doamne, ce vã mai place. Cu juma’ de ochi
deschis, contemplam plaja. Eram obosit de
moarte. Nu mã întreba]i de ce. Eram obosit,
cã a[a sunt oamenii la mare. Exact lângã
capul meu, un copila[ de doi ani sãpa cu o
lopã]icã în nisip. Sãpa de zor, cu o lopã]icã
galbenã, de plastic. M-am sucit ca sã prind
umbrã de la el. Brusc, a venit mami]ica,
sã-l smulgã de acolo. Mami]ica, nu prea

rea. Da’ nici bunã. Am cântãrit-o cum se
cântãre[te, nu la futu-i pomana. I-am [i
spus: “Ce copil frumos ave]i! Sã vã
trãiascã!” {i acu’ vã dovedesc cã a[a a
fost, cum zic. Nici n-a rãspuns! E bine?
Aud? Deci nu mã laud. Mã pregãteam sã
adorm la loc. }âncul, însã, a rãcnit [i [i-a
bãgat de[tu mai adânc în nisip, sub capul
meu, încercând sã se prindã de ceva. Ei
bine, de acolo a ]â[nit un fuior negru, înalt
de zece metri. Petrol. Da, mã, petrol a-ntâia.
Când am deschis ochii, eram tustrei
negri, unsuro[i, iar toatã marea era
neagrã. Ca pãcura.
Alexandru î[i scoate mâna din
buzunarul pantalonilor. Desface pumnul
[i le aratã degetul mijlociu.
- Ce ]â]e? Ce bã[ini? Uite degetul, e
negru, pricepe]i? De la petrol. Am umplut
Marea Negrã de petrol. Bãi, amãrâ]ilor!
Ceilal]i nu par foarte impresiona]i.
Anton se întoarce cãtre chelner:
- Bãiete, încã un rând! strigã Anton.
Plãte[te domnu’, cã e bogat!
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toatã. Haide, bã! În clipa aia, Marea
Neagrã s-a revãrsat, iar apa a acoperit
hotelurile de pe plajã. S-au înecat
[aptesprezece fraieri. Am scos-o în grabã
de acolo, a trebuit sã fugim, sã nu ne
prindã salvamarii. Na! A[a le avea!
- {i unde-a]i fugit?
- Cu motocicleta, la Vadu.
- Cãcat! – roste[te repede Andrei.
{i nu v-a]i rãsturnat? Astea-s pove[ti. Eu,
bã, eu am fost la Vamã în august. Eu, nu
tu! {i nu ]in minte sã se fi revãrsat marea,
na! Pãi, când zici tu, marea era agitatã.
Era furtunã [i valuri ca zeppelinele. Valuri,
nu ]â]e! N-a intrat nimeni, cã, la noi, cel
pu]in, oamenii pricep ce-i aia stabilopozi
[i libertatea ca necesitate în]eleasã. Da,
dar în clipa aia, de care ziceai tu, fraiere,
a ie[it un grãsan ro[u ca racu’ de la Stuf.
Cã acolo era. La Stuf. Pe ãla chiar îl [tiu,
l-am vãzut cu ochii mei. Îl [tiu, deci existã.
A mâncat lângã mine de vreo douã ori.
Da’-n ziua aia nu [tiu ce avea. Bãga în el
numai piper, ardei iute, hrean, tabasco.
{i plângea. Iar bãga, iar plângea. La
clãtite n-a mai plâns, dar e explicabil. L-am
vãzut când a coborât sãltându-[i
burdihanul în fugã – ron]ãia încã un cârnat
care îi atârna în col]ul gurii – [i a intrat în
mare, în golfule], în toiul valurilor. A stat
o clipã, zgâl]âit de valuri, apoi a tras o
bã[inã. Bã, voi [ti]i ce bã[inã?
Tãcere încordatã. Ceilal]i doi râd în
spuma berii. Mare chestie! Pff... râd din
col]ul gurii, condescendent.
- Ei bine, pro[tilor, marea a
încremenit. Valurile s-au potolit ca prin
farmec, marea era ca untdelemnul. S-au
vãzut bulele de aer ie[ind de sub ape [i,
la o secundã sau douã, marea s-a umplut
de pe[te mort. Pluteau to]i cu burta-n sus.
Milioane de guvizi, calcani, cinci rechina[i
[i mãrun]i[. Caii de mare erau ba[ca.
Asta e, bãã...
- {i cum de mânca cârnat dupã
clãtite? Mai bine te frecai la ochi!

La un moment dat se rãspândi în acea
’
þarã îndepãrtatã
o maladie nouã ºi virulentã,
care atinse cele mai neaºteptate forme ºi
se întinse pe câmpii [i pe dealuri, pânã la
cele mai înalte vârfuri de munte [i pânã la
þãrmul neregulat al mãrii, atinse toate
ora[ele [i ajunse pânã în cele mai
îndepãrtate orãºele, sate, cãtune [i vãgãuni.
Nu fusese destul cã þara era aºezatã
de naturã, de întâmplare sau de un zeu,
mai spre marginile lumii cunoscute ºi
civilizate. Nu era destul cã trebuise sã se
lase cãlcatã în picioare de tot felul de
populaþii migratoare cu nume greu de
pronunþat ºi de imperii mai vechi sau mai
noi cãrora li se nãzãrise sã mai cucereascã
niºte bucãþi de pãmânt prin acea parte de
lume, cu care apoi nu ºtiau ce sã mai facã.
Nu era destul cã þãriºoara asta trebuise
vreme de secole sã apere „cu pieptu-i de
aramã”, cum spusese un bard, poarta
dinspre est a continentului de invazia a tot
felul de barbari cãrora nimeni nu le mai ºtia
numãrul, dupã cum susþineau istoricii ei
ºi-ºi închipuiau înflãcãraþii ei poeþi lirici, în
vreme ce lumea civilizatã nu prea se
sinchisea de asta sau i se pãrea de la sine
înþeles.
Acum dãduse nãpasta asta nouã
peste þara cu pricina. Era o maladie ciudatã,
cu care locuitorii ei nu fuseserã obiºnuiþi
de vicisitudinile istorice clasice. Era un fel
de formulã magicã sau de incantaþie, ar fi
zis femeile bãtrâne de la þarã sau un fel de
parolã, ar fi zis militarii, de etichetã vrãjitã,
ar fi zis copiii emancipaþi, care odatã rostitã
sau scrisã, pusã ca o ºtampilã rotundã ºi
roºie pe fiinþe, situaþii ºi lucruri, transforma
miraculos realitatea în altceva decât pãruse
a fi pânã atunci, în ceva mai altfel, mai
ochios, mai lucitor, mai mãnos, mai nu ºtiu
cum sã zic, în fine, în ceva aidoma ei,
maladiei. ªi aceastã parolã magicã era doar
un biet cuvânt, format din ºase litere ºi
patru silabe, cu o sonoritate bizarã, e ºi ro
ºi pa ºi u.
Peste noapte tot felul de magazine,
hoteluri, moteluri, firme de reparaþii ºi
asigurãri, restaurante, cafenele ºi baruri îºi
schimbarã vechile denumiri populare cu
cuvântul vrãjit. Ba chiar unele bodegi ºi
crâºme nenorocite din cine ºtie ce sat uitat
între dealuri ºi-l luarã mândre ca nume. Ba
ºi unele ºtranduri din staþiuni balneare ºi
unele campinguri din zone pustii ºi
îndepãrtate. ªi, ce sã vezi, din momentul
în care toate aceste locuri unde oamenii
se întâlnesc, se înºalã sau îºi pierd vremea
împreunã îºi schimbau denumirea, ele
deveneau mai atrãgãtoare ºi mai
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adevãrate minuni. ªi acest cuvânt era
Europa. Nu se ºtie de ce, el avea un efect
extrem de puternic, narcotic, în þara aceea
îndepãrtatã. La radio puteai auzi formaþii
de muzicã rock ºi coruri de copii cântând
despre Europa, iar redactorii ºi invitaþii lor
vorbind despre aceastã ciudatã forma]iune
lingvisticã. La televizor puteai vedea
adeseori reclame de produse purtând
acelaºi nume straniu, sau talk-show-uri ºi
mese rotunde unde se dezbãtea acest
ciudat fenomen. Apãrurã ºi câteva romane
de mare succes cu acest nume drept titlu.
Mulþi poeþi ºi muzicieni compuserã piese
pline de lirism despre acest concept care
umplea din ce în ce mai multe guri, inimi ºi
creiere. Se scriserã nenumãrate articole în
ziarele cotidiene ºi se tipãrirã numere
speciale de reviste dedicate acestei magii
neobiºnuit de puternice. Se organizarã
numeroase simpozioane ºi colocvii
naþionale ºi internaþionale în jurul acestei
noþiuni din ce în ce mai încãpãtoare. Ba
apãru chiar o catedrã universitarã dedicatã
explorãrii meandrelor [i înfundãturilor sale
ºi se conturã la orizont profesiunea ineditã
de europenolog.
Politicienii pricepurã destul de repede
avantajele acestei ciudate maladii naþionale.
Ei învãþarã repede cuvântul pe de rost,
învãþarã sã-l cânte în diverse chei muzicale
ºi pe cele mai diverse instrumente de suflat
sau de corzi, de la nai la harpã ºi la fanfarã,
apoi începurã sã boteze în dreapta ºi stânga
cu el. Dacã o uzinã era pe cale de faliment,
ea era redenumitã repede Europa ºi brusc
primejdia se îndepãrta. Dacã produsele unei
fabrici nu se vindeau ºi stocurile
excedentare ameninþau sã cadã peste
muncitorii strânºi în curte sã fumeze sau
sã facã o grevã, atunci etichete roºii cu
Europa erau lipite repede peste conserve
ºi utilaje ºi fãceau ca dintr-odatã calitatea
acelor produse sã salte brusc ºi depozitele
sã se goleascã de ele. Dacã o ºosea
naþionalã era prea plinã de gropi sau nu
ducea nicãieri, ea era denumitã repede
Europa ºi maºinile începeau sã circule pe
ea cu nemiluita. Când un proiect economic
de mare calibru sau un program social
naþional aveau tendinþa sã se
împotmoleascã când trebuiau aplicate în
realitate, atunci primeau denumirea de
Europa ºi se însãnãtoºeau de la o
sãptãmânã la alta. Când semnalele din
exteriorul þãrii deveneau negative faþã de
diversele afaceri necurate sau scandaluri
de corupþie din interior, era invocatã imediat
Europa ºi totul se calma peste noapte.
Palatul fostului tiran care fusese
executat nu tocmai demult, o uriaºã clãdire
neterminatã ºi detestatã tenace de locuitori,
o a[a-zisã Casã a Poporului, odatã
redenumitã Europa deveni un loc ales,
majestuos, frecventabil, unde se þinurã mari
congrese, întâlniri de nivel mondial, licitaþii
de artã interna]ionalã ºi baluri cu lumea
bunã din toate ]ãrile continentului.
Bulevardul care despicase sãlbatic centrul
vechi al capitalei acelei ]ãri îndepãrtate un bulevard ca o cicatrice alburie rãmasã
de la tãietura urbanisticã adâncã produsã
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interesante, parcã s-ar fi renovat peste
noapte, parcã ar fi fost deodatã dotate cu
cele mai recente instalaþii tehnice ºi
îmbunãtãþiri de faþadã ºi din ce în ce mai
mulþi clienþi dãdeau buzna în ele. Chiar ºi
unele magazine de haine de second-hand,
chiar ºi unele bãnci de investi]ii dubioase,
chiar ºi unele acþiuni cu cotã scãzutã de la
recent înfiinþata bursã centralã de mãrfuri
trecurã rapid prin aceastã transformare
miraculoasã.
Apoi maladia se întinse cu o vitezã
uluitoare la fiinþele vii ºi la obiectele casnice.
Apãrurã farfurii ºi cãni, seturi de pat,
prosoape, cutii de chibrituri ºi un tip superior de hârtie igienicã cu cuvântul magic
frumos inscripþionat cu roºu pe ele. Cele
douã fabrici de autoturisme din þarã
produserã rapid douã modele, unul de
vehicul de teren, altul pentru un autoturism
destinat familiilor cu câ]iva copii, care,
denumite cu ciudata vocabulã, se vândurã
ca pâinea caldã, chiar dacã nimic esenþial
nu fusese schimbat dincolo de câteva
detalii la caroserie. Viticultorii preluarã ºi ei
iniþiativa ºi crearã un nou soi de vin naþional
cu denumirea îmbãtãtoare, care nu era
decât un amestec din vechile soiuri
tradiþionale, dar care datoritã numelui nou
îi ameþea mult mai repede pe consumatori,
ceea ce aceºtia apreciau în cea mai înaltã
mãsurã. Nici crescãtorii de animale nu se
lãsarã mai prejos ºi-ºi redenumirã vacile,
caprele ºi oile cu formula miraculoasã, în
loc de Joiana, Margareta, Florica, ceea ce
le fãcu pe acestea sã producã dintr-odatã
mult mai mult lapte, seu, lânã ºi altele, spre
mirarea nepricepuþilor. Parfumierii produserã
un nou soi de parfum destul de exotic,
brutarii un nou fel de pâine mai scumpã,
bucãtarii un nou fel de ciulama popularã,
cofetarii un desert delicios care þinea loc
de felurile principale, iar brânzarii un nou
fel de brânzã puternic mirositoare, cu
eticheta conþinând acelaºi magic cuvânt.
ªi nu era decât un simplu cuvânt, format din doar ºase litere ºi patru biete silabe,
care odatã pronunþate sau scrise fãceau

192

preistorie minþile strãmoºilor acelui pãmânt.
Mitologii „anti” spuserã cã e doar cutia
Pandorei.
Cei mai bolnavi de acest virus puternic
erau, pare-se, intelectualii. Ei, care
trebuiserã, cu ideile lor luminoase, sã tot
tragã dupã ei, ca niºte locomotive, timp de
vreo douã secole, masa inerþialã de
vagoane a restului populaþiei, consumau,
pare-se, regulat acest drog eficace, ce
reuºea sã le amorþeascã disperarea ºi sã
le întãreascã imaginaþia. Când trebuiau sã
participe la un colocviu internaþional, luau
înainte o dozã moderatã de drog. Când
trebuiau sã creioneze noi proiecte de
ameliorare a imaginii patriei dinãuntru ºi
dinafarã consumau o dozã bunã de drog.
Când trebuiau sã se ducã din oraºele în
care locuiau confortabil în vreun sat sau
cãtun de la vreo margine uitatã a þãrii,
înghiþeau repede o dozã masivã de drog.
Doar când plecau pentru mai multã vreme
în strãinãtate reuºeau sã se dezintoxice
moderat, deºi nu pentru totdeauna. E ceea
ce au descoperit criminologii ºi poliþiºtii care
au anchetat mai multe cazuri, la ordinul
Ministerului de Interne. Ei au observat o
sticlire ciudatã în ochii intelectualilor când
auzeau despre Europa. ªi o febrilitate
ciudatã a glasului, când vorbeau despre
Europa. ªi un tremur nesãnãtos al mâinilor,
când scriau despre Europa. ªi o
productivitate incredibilã, excesivã, sute ºi
mii de pagini înnegrite pe marginea acestui
straniu subiect, ceea ce constituia o
situaþie neobiºnuitã pentru þara aceea
calmã ºi paºnicã, obiºnuitã cu somnul de
dupã-masã, cu iernile lungi ºi cu
glaciaþiunile istorice ºi mai lungi.
Era o maladie ciudatã, un microb violent, care înnebunise mica þarã îndepãrtatã.
În oraºe Europa cu cartiere Europa, pe strãzi
Europa, se vedeau magazine Europa ºi
restaurante Europa, unde se vindeau
obiecte de toate felurile Europa, unde se
consumau mâncãruri ºi bãuturi Europa,
unde se purtau haine Europa, unde se
auzeau melodii Europa, unde mirosea a
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din ordinul nebun al tiranului - se preschimbã
într-un uriaº ºi elegant bulevard plin de
magazine luxoase, odatã redenumit Europa.
Un cartier nenorocit al acestei ciudate
capitale primi denumirea cea magicã ºi în
câteva zile preþurile la apartamentele
meschine din blocurile lui monotone ºi
cenuºii, din prefabricate ieftine, se dublarã,
ba chiar se triplarã.
Un prim-ministru nimeri într-o zi din
greºealã acolo, în apartamentul unei familii
numeroase de romi. ªi cum lor tocmai li se
mai nãscuse o fetiþã ºi cum tocmai
televiziunea se afla ºi ea ca din întâmplare
împreunã cu premierul în cãutare de
publicitate electoralã, acesta puse numele
Europa micii fãpturi abia venite pe lume,
oferindu-se sã-i fie naº ºi sã doneze o
combinã muzicalã completã fericiþilor
pãrinþi. Dar, mai ales, asigurându-i prin nume
noii cetãþene a þãrii un viitor strãlucit.
Era ciudatã maladia aceasta, era ca
un drog care dã o grea dependenþã, era ca
un microb virulent ce pãtrunsese în toate
structurile ºi mecanismele ºi instituþiile ºi
birourile ºi închisorile ºi magazinele [i
localurile de noapte ºi celulele familiale ale
acelei þãri îndepãrtate. Ba chiar în rândurile
mafiei naþionale. Ba chiar în boema literarã
localã. Ba chiar în cadrul bisericii de stat
care vroia astfel sã intre în voia poporului.
ªi s-au vãzut ºoferi de camioane ºi tiruri
care au schimbat mica iconiþã a Maicii
Domnului de deasupra oglinzii retrovizoare
cu un breloc cu cuvântul-minune Europa.
Oare de unde venea ºi ce era acest
virus ºi cum putea fi combãtut? se întrebarã
în cele din urmã deciden]ii [i specialiºtii de
toate felurile, îngrijoraþi de amploarea
fenomenului care tindea sã le scape din
mânã. Unii opinarã cã e o armã
bacteriologicã folositã experimental de cãtre
duºmanii dintotdeauna ai þãrii ca sã producã
efecte perverse ºi adormitoare asupra vigorii
tradiþionale a locuitorilor ei. Alþii socotirã cã,
dimpotrivã, e un medicament miraculos,
inventat recent de prietenii dintotdeauna ai
þãrii pentru combaterea diferitelor sechele
istorice ºi regenerarea sângelui sãnãtos al
corpului naþional. Unii crezurã cã e vorba
de un dopaj mediatic extern în care se
foloseau unde electromagnetice de înaltã
frecvenþã, recent descoperite, cu efect
subtil asupra centrilor de decizie din creierele
umane locale. Alþii spuserã cã e o
propagandã ordinarã care urmãreºte sã
destabilizeze economia ºi psihologia
populaþiei inocente autohtone. Patrioþii
declararã cã poporul acesta nobil ºi generos
fusese dintotdeauna în Europa.
Cosmopoliþii afirmarã cã, dimpotrivã, mai
e un drum lung pânã acolo ºi indicatoarele
rutiere nu sunt prea clare. S-au gãsit unii
istorici care sã spunã cã nu e decât un mit,
o poveste inventatã de vechii greci, grecii
antici, care colonizaserã ºi ei cândva þara
asta, ºi cã doar cu o tânãrã fatã rãpitã de
un zeu transformat într-un taur nu se poate
ameþi o naþiune serioasã ºi cu o istorie atât
de apãsãtoare. Mitologii „pro” spuserã cã
de fapt e reîntruparea modernã a marii zeiþe
albe ºi mãmoase care stãpânise în

parfum Europa, unde se auzea Europa la
toate posturile de radio de scurtã frecvenþã,
unde se vedea Europa pe toate canalele
de televiziune, unde se citea Europa în ziare
ºi cãrþi, unde se vorbea Europa în birouri ºi
unde se visa Europa în vile, case ºi
apartamente de bloc. Totul era Europa. Þara
era copleºitã, cufundatã, înecatã în Europa.
Nu se mai putea face nimic.
Într-o bunã zi, la câþiva ani dupã ce
aceastã maladie copleºise cu totul þara
aceea îndepãrtatã, într-un tren care venea
din strãinãtate ºi în care se gãseau multe
familii de romi repatriaþi cu forþa în patria
lor minunatã, o fetiþã romã dãdu jos geamul
de la compartimentul unde stãtea
înghesuitã cu pãrinþii ºi cu numeroºii ei fraþi.
Dupã ce strâmbã din nas la geamul murdar
ºi la praful de pe cerceveaua ferestrei care
se deschise cu greu ºi care nu-i amintea
defel de ferestrele strãlucitoare cu care se
obiºnuise pe alte meleaguri, fetiþa dãdu cu
ochii de gara unui oraº în care trenul tocmai
oprise. ªi citi cu uimire acelaºi cuvânt peste
tot, pe garã, pe afiºe, pe automatul de
dulciuri de pe peron, pe ziarele din chioºcul
de presã, pe tomberoanele de lîngã colþul
clãdirii, pe indicatoarele rutiere, ba chiar pe
blocurile cenuºii ºi cu multe etaje din
spatele gãrii, pe calcanele cãrora fuseserã
întinse niºte reclame uriaºe cu acelaºi
cuvânt. ªi fetiþa izbucni în râs, se întoarse
înspre familia ei din compartimentul de tren
ºi le arãtã cu degetul ce se vedea pe
fereastrã, strigând cât o þinea gura: „Asta
nu-i Europa!”. Fetiþa aceea era copilul
botezat cândva de prim-ministrul þãrii ºi se
numea, bineînþeles, Europa.
Hohotul gãlãgios al fetiþei se auzi în
toatã gara, atinse cãlãtorii ºi persoanele
care-i însoþeau, se lovi de zidurile clãdirilor
din jur, de calcanele blocurilor cenuºii ºi
nerenovate, umplu strãzile mari ºi mici ale
oraºului ºi, ca un gaz ilariant, se rãspîndi
repede în suburbii, ºi de acolo pe câmpuri
ºi în sate ºi pe drumurile naþionale, iar de
acolo în alte oraºe ºi regiuni ºi pânã în
capitalã. ªi toate etichetele ºi firmele ºi
inscripþiile ºi denumirile ºi formulele ºi
discursurile ºi articolele ºi titlurile ºi premiile
ºi numele de strãzi ºi de instituþii care
conþineau formula magicã se ºterserã, se
volatilizarã, dispãrurã ca prin farmec. ªi
odatã cu ele, magia aceea ciudatã care-i
îmbãtase, îi obnubilase, îi orbise pe toþi.
Ca dintr-o grea beþie se trezirã din somnul
lung, din magie, fiecare pe unde apucase
sã cadã sub prada ei dulce ºi nemiloasã.
ªi totul se vãzu aºa cum fusese mai
înainte, ºi oraºele pline de cartiere urâte ºi
conformiste, ºi drumurile naþionale pline de
gropi ºi nereparate, ºi satele pãrãginite,
uitate de lume ºi chiar ºi de locuitorii lor
cãzuþi în beþie ori plecaþi în strãinãtate, ºi
magazinele cu marfã turceascã sau
chinezeascã, ºi instituþiile care purtau în
continuare izul vremurilor de dinainte de
schimbare, ºi cãrþile nescrise ºi discursurile
gãunoase, ºi oamenii care revenirã spãºiþi
la vechea lor viaþã de dinainte de
contaminare.
Dar virusul rãmâne latent.
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Alexa Visarion (stânga), Alexandru Boboc
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2016

Interviu cu Alexa Visarion, realizat de Gheorghe B\l]\tescu

Gheorghe B\l]\tescu
B\l]\tescu: - Domnule
Visarion, suntem la finalul manifestãrilor
din cadrul „Zilelor Centrului de Culturã
«George Apostu», ediþia a XXI-a,
participând, alãturi de importanþi oameni
de culturã, academicieni, profesori
universitari, critici de teatru ºi de film,
artiºti plastici, scriitori, studenþi, la
cunoscutele „Dialoguri esenþiale”. Cum
apreciaþi aceste întâmplãri culturale, la
care s-au întâlnit filosofia, poezia, arta
plasticã ºi estetica?
Alexa Visarion: - Unul dintre
lucrurile importante, cu semnificaþie
amplã, a acestui centru în Bacãu este,
pe de o parte, naºterea unui traseu de
desluºire prin opera unui mare artist,
George Apostu, a sensurilor, înþelesurilor
ºi semnificaþiilor. Eu sunt pentru a doua
oarã aici. Prima datã am urmat acelaºi
traseu: am fost la Universitatea „George
Bacovia”, am vorbit acolo, am ascultat
alþi colegi, iar acum, la final, am avut
certitudinea unei împliniri, am vãzut cã
acest centru este fondat ºi condus prin
direcþii fertile de Geo Popa, am vãzut,
spuneam, cã investiþia a dat deja
randament. De fapt, ce a fãcut? A
tezaurizat opera lui Apostu ºi a fãcut
posibilã amintirea creatoare? Ce se
întâmplã aici prin nume, prin loc, prin
discuþie, prin evenimente, totul se
focalizeazã în jurul lui Apostu; chiar dacã
nu este vorba de Apostu, este vorba de
o carte, de filosofie, de opere de artã,
toate duc la Apostu ºi ne ajutã pe fiecare
sã-l avem pe Apostu partener, chiar dacã
eu vorbesc despre ºtiinþã, despre o carte,
despre un film, iar academicianul

Alexandru Boboc vorbe[te despre
filosofie, despre Hegel. Aici se întâmplã
acel lucru miraculos: o investiþie în idee,
o investiþie care nu este didacticã, nu e
formalã, nu e seacã, e bogatã, e reflexivã,
trimite ecou. ªi mai e ceva! n-are o
finalitate imediatã, finalitatea e legatã de
un permanent parcurs privind sensul ºi
semnificaþia, o interpretare vie, tot timpul
reluatã, în legãturã cu cele douã întrebãri
capitale, care ne întreþin existenþa ºi ne
potenþeazã neliniºtile: De ce? Pentru ce?
De ce a fost Apostu, de ce a creat
Apostu? {i mai adãugãm pentru cine a
creat Apostu, iar în acelaºi timp omul
devine operã. În cazul acestui centru,
internaþional, de culturã ºi arte, fiecare
dintre noi, participant, spectator, implicat
mai mult sau mai puþin, tinde a avea
ºansa de a crea o operã care sã ne
creeze, operã care sã vorbeascã despre
ceea ce gândim, despre ceea ce trãim.
Noi stãm acum faþã în faþã ºi vorbim, ºi
în timp ce eu vorbesc, noi ne ascultãm
ºi tãcerile, pentru cã suntem înconjuraþi
de ceva care înseamnã viul naturii,
copacii de afarã, sculpturile din grãdinã
ºi vorba noastrã se referã la primul strat,
la informaþie, la a transmite, sã zicem,
un posibil mesaj, dar dincolo de asta
existã în privirea dumeavoastrã, în
rãspunsurile mele ºi o cãutare a celuilalt.
Acest Centru face posibilã întâlnirea cu
celãlalt, cu celãlalt care întotdeauna poate
fi diferit de noi, apropiat de noi, contrar
nouã, dar el existã ºi unitatea noastrã de
gânduri, de reflexe, de construcþie, de
construcþie artisticã, culturalã, se referã
la posibilitatea unitãþii acestor contrarii,

oameni diferiþi, întrebãri bogate, capacitãþi
de a investiga diferite. ªi toate acestea
pentru ce? Pentru a întreþine viaþa, o
luminã, o iluminare, asta mi s-a pãrut
important. M-am simþit bine, m-am simþit
bine din nou, înãuntrul meu, m-am simþit
atras de munca artisticã. Mi-a dat o energie,
a contat, deoarece oamenii aveau ºi
delicateþea necesarã de a asculta, ceea
ce este mare lucru, ºi am ºtiut dintr-o
datã cã energia aceasta vine din ce a
organizat Geo Popa întru spiritul lui
Apostu. Eu l-am cunoscut pe Apostu, vã
miraþi!, am ºi douã schiþe ale lui, ºtiu ºi
poveºti despre el, de la George Banu, de
la cumnatul meu, care a fost medic la
Paris ºi a tratat-o pe soþia lui Apostu. Unul
dintre bãieþii mei, Felix, ºi el regizor, a
apucat sã-l cunoascã, celãlalt bãiat,
Cristian, este directorul unei galerii de artã
la New York, ºi deodatã n-a mai fost ceva
legat numai de memorie, ci [i ceva din
fibra creatoare a lui Apostu, era ceea ce
se poate spune într-un singur cuvânt:
tainic. Era tainic.
Trãim un fenomen de
mediocrizare generalã
Gh.B.: - Interesant ºi foarte frumos
spus. Am discutat cu foarte multã lume,
cu multe personalitãþi invitate de Geo
Popa la Centrul „Apostu”, însã
dumneavoastrã aþi vorbit special despre
ceea ce se întâmplã aici, dar mai ales
despre George Apostu. Continuând
discuþia, aº vrea sã pornim de la o
constatare tristã, de la celãlalt capãt al
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actului creativ, de la receptor. Eu nu am
vãzut filmul dumneavoastrã, Ana. {i ºtiþi
de ce? În Bacãu nu mai este niciun
cinematograf public, toate cinci au avut
o soartã identicã: pãrãsite, înstrãinate,
închise. De ce am ajuns aici? Artistul
creeazã pentru ca arta lui sã fie vãzutã,
auzitã, simþitã!
A.V
.: - Mi-ar fi foarte uºor sã dau
A.V.:
un verdict acuzator, cã este bãtaie de joc,
cã se distruge arta filmului, însã sunt
argumente care îmi spun cã trebuie sã
fiu mai atent. Argumentul este cã anul
acesta, la festivalul de la Cannes sunt
prezentate douã filme româneºti. Nu au
mai fost de mult, de mult, douã þãri cu
douã filme în competiþie. Trãim un moment în care, cu un anumit tip de violenþã,
se face o selecþie pe criterii speciale,
speciale în sensul cã, pe de o parte, se
eliminã o anumitã generaþie, mai delicat
sau mai brutal, ºi a intervenit un alt tip de
ierarhizare, care se referã la prestigiul
internaþional, Cristian Mungiu, Cristi Puiu
[i Jude sunt oameni care au avut ecou
cuantificat în premii internaþioanle. Cu
toate cã s-a întâmplat acest lucru, în
România, aceste filme, foarte bine fãcute
ºi preþuite, n-au public. Neavând public,
nu se poate face o eficientizare a sãlilor
de cinematograf, ele trebuie întreþinute,
renovate, rezolvate din punct de vedere
tehnic. Dacã ar fi existat o înþelepciune
la nivelul conducerii statului român privind
cultura, arta, reflecþia, meditaþia, ca parte
componentã a vitalitãþii acestei þãri, a
identitãþii acestei þãri, probabil cã lumea
ar fi la nivelul politic, decizional, mai
atentã, dar noi nu suntem atenþi cu noi ºi
mergem pe ideea care pe care. Având
aceste succese internaþionale, nu poþi sã
spui, la nivel naþional, cã-i distrusã
cinematografia, deoarece se revine la
succesele de care am vorbit, Berlin,
Cannes; România merge înainte. Ar mai
fi ceva de spus: aceste filme, ale acestor
oameni talentaþi, sunt filme care aratã o
Românie degradatã, pe care publicul nu
vrea sã o mai vadã, o Românie viciatã
de propria nimicnicie, o Românie roasã
înãuntrul ei. Fie cã povestea este înainte
de1989, ca în „432” sau cã e acuma, ca
în „Moartea Domnului Lãzãrescu”, aratã
România care nu aduce satisfacþie
marelui public, indiferent cã este tânãr,
matur, cu experienþã de cinefil. Am citit
de curând o carte scoasã de universitarii
din Cluj despre filmul românesc [i am
reþinut o frazã foarte interesantã. Cel care
semna eseul vorbea despre valoarea
acestor filme, dar ºi despre
autocolonizarea României. El spunea cã,
de fapt, se fac aceste filme cã aºa sunt
dorite ºi apreciate de Occident. E o
chestiune de analizã. Deci, pe de o parte,
statul nu investeºte, cã nu ºtie în ce, cã
dacã ar investi în aceºti tineri talentaþi,
nu ºi-ar scoate banii. Ei nu au succesul
lui Sergiu Nicolaescu, nu au succesul lui

Drãgan, n-au succesul filmelor lui
Saizescu, nu-l au! Cei mai tineri au
devenit dependenþi de „succesurile”
aclamate. ªi atunci, ei se duc la reþete
sigure care nu trimit decât spre
mediocrizare. Trãim un fenomen de
mediocrizare generalã. Una dintre reacþiile
de mediocrizare este, la teatru, ridicarea
în picioare a publicului la terminarea
spectacolului. Unii au spus cã aceast\
reacþie este moºtenitã de la ºedinþele
Comitetului Central, când toþi se ridicau
în picioare ºi aplaudau. Nu. Sunt generaþii
noi, nu ºtiu asta. Se întâmplã ceva, ei nu
ºtiu ce înseamnã întâlnirea de la teatru,
ei se ridicã în picioare pentru un motiv
foarte simplu: sã arate cã existã.
Aplaudatul în picioare nu-i respect faþã
de scenã. Acest lucru se întâmpla ºi
înainte, la spectacolele celebre, când
lumea, dupã câteva clipe de meditaþie,
când acceptau ºi primeau înãuntrul lor
spectacolul, ideile spectacolului, imaginile
lui, abia dupã aceea veneau ovaþiile. Acum
nu sunt ovaþii, acum este un punct final.
Ne ridicãm în picioare, aplaudãm, uite cã
ne-am fãcut treaba, le-am mulþumit, hai
cã suntem egali. Hai cã suntem egali: ºi
noi suntem prezenþi. Aici s-a ajuns ºi vor
fi consecinþe dureroase, pentru cã publicul
devine stereotip, nu mai are identitate.
Revenind la ceea ce m-aþi întrebat, e
tragic ºi în acelaºi timp aº spune
urmãtorul lucru, sunt atâtea telescoape
în ziua de azi cã pot ºi cei din România,
cu mijloace tehnice, sã priveascã cerul.
Eminescu n-a avut niciun mijloc dintre
acestea, n-a zburat niciodatã cu avionul
ºi spune mai multe despre cer ºi despre
dimensiunea umanã în spaþiul terestru
decât spun mijlocele care acum ne ajutã
sã vedem. Problema e dacã priveºti sau
dacã pãtrunzi. Suntem într-o fazã în care
noi privim, numai privim, de asta orice
experiment e mai profund ºi se leagã de
înþelegere ºi rosturi, ºi acest lucru se
întâmplã la acest centru de culturã din
Bacãu, care va deveni pe zi ce trece mai

duºmãnit. Noi nu vom accepta, noi ceilalþi,
cã undeva se întâmplã ceva care ne aratã
mediocrizarea, care ne aratã limitele.
Acesta a fost ºi atacul la cinematografe
ºi am sã vã dau doar un exemplu: la Scala
din Bucureºti s-a împãrþit acea intrare.
Holul mare, unde veneau artiºtii la premiere, acum e un magazin de pantofi, un
magazin care pune în vânzare bijuterii,
iar în curând vor fi gogoºerii. Deci e o
perioadã în care lãuntric sunt energii ºi
potenþe ale unei generaþii care bineînþeles
cã nu va merge numai în direcþia surpãrii.
Dar e clar cã e o perioadã a degradãrii.
Domnule, dacã scapã unul, este salvatã
generaþia.
Sã înveþi ca sã poþi sfida
Gh.B.
Gh.B.: - Este un punct de vedere
interesant, care va naºte discuþii. Când
eram copil, mergeam la caravanã, apoi
la cinematograful din sat. Era nebunie,
vedeam un film de 3-4 ori.
A.V: - ªi eu la fel...CFR-ul avea
Caravanã cinematograficã cu mijloace
auto, dãdea filme gratuite la Botoºani, la
Casa Armatei ºi la Casa Sanitarã, în
mijlocul oraºului, pentru toatã populaþia,
era o evervescenþã, era un alt tip de
bucurie. Acum noi suntem obligaþi sã
asistãm la un spectacol în care noi nu
suntem implicaþi decât ca senzaþie prin
faptul cã avem ºtiri care ne bombardeazã
tot timpul. {i ai senzaþia cã eºti în
spectacolul lumii. Nu eºti în spectacolul
lumii, eºti undeva la periferia condiþiei
umane, acceptând cã nimic nu e al tãu.
Mai e ceva important, vina este ºi în noi,
nu numai la ceilalþi. A dispãrut
curiozitatea. Curiozitatea. În acelaºi timp,
trebuie sã vinã cineva ºi sã riºte, sã
piardã, nu numai sã câºtige.
Gh.B.
Gh.B.: - Domnule profesor, mie îmi
place mai mult dascãl, învãþãtor...
A.V
.: - ...Esenþial a fost pentru
A.V.:
România învãþãtorul. Legea lui Spiru

Alexa Visarion

Sunt un artist, cãruia i-a dat
Dumnezeu un nume
Gh.B.
Gh.B.: - De la „Cartofi prãjiþi la
Orice”, pânã la „Ana” au trecut ani, mai
precis 45 de ani. Care au fost cele mai
grele momente din viaþa dumeavoastrã?
Spunea Cãtãlina Buzoianu cã aveþi tãria,
puterea de a o lua mereu de la capãt, de
la zero. S-a întâmplat acest lucru?
A.V
.: - Nu în sensul imediat, nu în
A.V.:
sensul cã am avut un moment, sã zicem
tranºant în carierã, când am zis nu mai
fac ºi dupã aceea am revenit. Nu,
problema e, în cazul meu, cã am avut
ceva de spus pânã acuma ºi, din pãcate,
nu mai are ecou ceea ce spun, din douã
motive: 1. Pentru cã am fost în frondã,
perioada mea de formare a fost atunci,
teatrul meu, filmul meu erau o revoltã, o
mãrturisire a unei revolte care venea chiar
din propria mea viaþã, însã nu am
amestecat niciodatã revolta privind
esenþa, adevãrurile, cãutãrile, cu ce se
chema pe vremea aceea „ºopârla”. Pe
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mine nu m-a interesat niciodatã
Ceauºescu în mic, ci sistemul în esenþã.
Am fãcut spectacole, indiferent cã erau
într-o zonã mai clarã sau într-o zonã mai
plinã de simboluri. De exemplu „Nãpasta”
a fost un spectacol despre singurãtate,
despre faptul cã dreptatea o impun numai
imbecilii, Anca îl bagã la puºcãrie pe
Dragomir pentru fapta pe care nu a fãcut-o,
pentru moartea lui Ion. Eu am fãcut un
anumit tip de deschidere a operelor prin
spectacolele mele, punând sensuri sau
înþelesuri noi. ~n „Nãpasta”, un spectacol
care aparent nu are nimic, eu l-am vãzut
pe Caragiale în complexitatea lui, n-am
vãzut Caragiale din Nãpasta diferit de
Caragiale din „În vreme de rãzboi” sau
de Caragiale din „Grand Hotel Victoria
Românã” sau din „Conu Leonida...”. ªi
atunci „Nãpasta” era pe urmãtorul motto:
De la ocnã se vine, la ocnã se pleacã, de
asta când m-am dus în strãinãtate s-a
spus cã este o piesã extraordinarã. Dacã
ei ºtiau piesa, n-ar fi acceptat. Problema
este cã viziunea mea era din Caragiale,
eu l-am studiat pe Caragiale teatrologul
ºi am putut sã aflu niºte lucruri chiar din
Caragiale. Lumea nu ºtia, spunea despre
Caragiale cã-i pitoresc. Nu era pitoresc,
Caragiale vorbeºte, nu e pentru aceastã
discuþie restrânsã, el vorbeºte despre
„Cetãþeanul turmentat” ca despre
simbolul unui popor întreg, sâmburele
mistificãrii. Deci am învãþat ce trebuia
când trebuia. În Shakespeare vorbeam
despre raportul dintre putere ºi timp; `n
„Richard al III-lea” spuneam cã nimeni nu
poate sã-ºi impunã libertatea personalã
într-un context global, al unei societãþi
care ea însãºi este ticãloasã, dar acuzã
ticãloºia ca sã scape de ceea ce are ea
ca pãcat. 2. Spuneam cã atunci puteam
sã transmit acest lucru ºi cenzorul (erau
anii ’70), vãzând cã nu intri într-un
compromis, nu slujeºti acele idei care erau
înfiorãtoare, cã nu eºti servil, cenzorul te
respecta, te lua în serios, însã nu
accepta dizidenþa. Atunci te elimina, însã
accepta vocea, accepta revolta mai
tranºantã sau mai îmbrãcatã într-o formã
a metaforei, a metonimiei. La ora actualã,
poþi sã faci ce vrei, dar nu poþi sã faci
nimic, pentru cã ceea ce faci, nu
intereseazã, pentru cã ceea ce spui, se
spune altfel în ºtire, în dezbateri, în
propagandã, ºi atunci, format eu pe
dorinþa de a transmite ceva esenþial
despre om ºi lume, despre dialog între
societate, timp ºi individualitate, acest
lucru care m-a marcat ºi mã înteþine, nu
mai este operant azi. Atunci eu sufãr de
o înstrãinare, în timp ce sunt acceptat ºi
primit. Înstrãinarea este cã mesajul nu
mai are eficienþã, mesajul profund al
singurãtãþii nu este numai al meu, eu sunt
un artist român cãrui i-a dat Dumnezeu
un nume, problema este a marilor artiºti
ai lumii, care nu mai existã. Nu mai existã
pentru cã timpul te ºi creeazã, timpul te
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la clasã cu ce ºtie, ce a vãzut, ce a
învãþat, ce îi place, dupã care face suma.
Suma este a crea identitatea ta, vocea
ta distinctã. Ar mai fi aici ceva de spus
ºi anume cã proiectul artistic, studiul în
interiorul creaþiei, cred eu, ºi poate asta,
într-un fel mã defineºte, nu se poate face
decât atunci când înveþi exersând arta de
a trãi. Arta de a trãi este cea care dã voie
artei sã poatã sã se lipeascã de tine ºi tu
o ºi slujeºti. Nu poþi sã fii interpret, când
tu eºti firav, foarte firav ca om. Arta de a
trãi pe mine m-a ajutat sã fac carierã,
datoritã, ca sã spun aºa, necazurilor,
zbuciumului, frustrãrilor, sãrãciei, cãderii,
surpãrii, care au fost înteþinute cu o
energie datã de tinereþe, dar ºi de
structura mea, ºi aceastã energie m-a
fãcut sã semnific. Dacã trãiam comod,
mã plafonam. Fac o parantezã, am
studenþi care schimbã într-un an Volvo
cu BMW ºi venind la ºcoalã, ei nu aflã
mai nimic despre viaþã. Arta de a trãi e
mimatã la ei, ei au o artã, dacã pot spune
artã, a satisfacþiei. Trãire înseamnã
cumpãnã, rãspântie, înseamnã încercãri,
rezistenþã, în ultimã instanþã, zice un
mare regizor, care are acum 90 de ani: în
viaþã trebuie sã ai un crez, sã crezi cu
adevãrat în ceva, trebuie sã te dedici
acelui crez, trebuie sã faci zilnic tot ce
este posibil pentru acel crez, dar, dar, din
când în când trebuie sã spui: nu meritã,
ia-o mai uºor! Altfel este numai forþarea
unei personalitãþi. Lupta este în noi, eu
cred cã Dumnezeu, eu sunt credincios,
spuneam ºi ieri, Dumnezeu m-a ajutat
totdeauna având ºi revelaþii care m-au
salvat. Eu cred cã þi se dã ce ceri.
Problema e cã nu ºtim dacã ceea ce
cerem este în rost sau este în orgoliu,
pentru o satisfacþie imediatã.
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Haret, care a fãcut ºcoli în fiecare
comunã, oraº, a dezvoltat aceastã
profesie, care a întreþinut conºtiinþa
naþionalã, cã de fapt Învãþãtorul care te
învãþa alfabetul, prima propoziþie, te
învãþa sã priveºti înãuntrul tãu ºi sã cauþi
în întâlnirile culturale, întâlnirile cu
Eminescu. Se spune acum cã pierdem
timpul, la ce ne mai foloseºte Eminescu...
la ce ne foloseºte Eminescu!
Gh.B.
Gh.B.: - ...care este prima
propoziþie, prima frazã pe care le rostiþi
în faþa studenþilor la început de an?
A.V
.: - Trebuie sã spun cã existã,
A.V.:
fãrã sã vrem, o abilitate, un anumit tip de
experienþã care dã un anumit tip de
charismã, pe care tu trebuie sã o faci vie,
nealteratã de experienþa proprie, ºi prima
frazã pe care o spun de obicei este cã
avem nevoie de o întâlnire în care ei
trebuie sã înveþe, legat de actorie, de
regie, de doctorat, trebuie sã înveþe ca
sã poatã sfida, pentru cã nu poþi sã
sfidezi, dacã nu ºtii ce sfidezi. Trebuie
sã înveþe toate acele lucruri care pot dupã
aceea sã le anuleze, pentru cã dacã ar
învãþa dupã un profesor excelent tot ceea
ce ºtie el, ar semãna cu acel profesor,
iar în meseria asta vocaþionalã ei trebuie
sã fie diferiþi. Deci prima frazã ar fi sã
înveþe ca sã poatã sfida, nu cã le spun
eu, deoarece nu-i fac eu artiºti, regizori.
În legãturã cu acest crez, le spun
întotdeauna cã atunci când au întâlnire
cu un profesor, indiferent cã sunt eu sau
altul, catalogat ca bun sau rãu, ei trebuie
sã-ºi mai ia un alt profesor, unul personal.
ªi acel profesor personal e unul dintre
marii artiºti ai lumii, pe care studentul la
actorie, la regie, la coregrafie, îl iubeºte
ºi atunci începe sã-l studieze, îi vede
filmele, îi studiazã jocul, analizeazã regia, cadrele, tot, ºi acela devine profesorul
lui. Apoi coreleazã ce-i spune profesorul
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creeazã, contextul te creeazã, îþi dã aripi
sau te þine în hãþuri, cu ochelari de protecþie.
Eu am putut tot timpul sã ºtiu unde sunt ºi
sã merg mai departe. Vedeþi, eu nu mã
plâng, eu spun cã trebuie fãcut ceva, eu
merg mai departe, nu eu, studenþii. M-a
bucurat ºi m-a ajutat relaþia cu studenþii,
am avut-o când trebuia, ºi în þarã ºi în
strãinãtate, în America, în Islanda, în
Germania. Atunci am avut contactul cu
oamenii, care sunt diferiþi de mine, am putut
sã transmit ºi dragoste cãtre ei; dragoste!
ªi atunci, fãrã iubire, ºi nu era partea biblicã,
fãrã iubire nu se poate face nimic, fãrã
înþelegere; eu am ajuns sã-mi schimb
suportul de întreþinere, credeam în tinereþe
cã a fi puternic înseamnã a avea autoritate,
rigoare, sã rezolvi tu, pentru tine, toate
lucrurile. Acuma cred cã trebuie sã-l înþeleg
pe celãlalt, am învãþat sã pierd, sã-mi
comentez propriile momente de neputinþã,
ºi sã mã rog altfel. Înainte mã rugam pentru
a scãpa de necazurile din casã, pentru
eliberarea tatei, pentru sãnãtatea mamei,
a soþiei. Acum mã rog aºa: Doamne, ajutãmã sã trãim cu smerenie, cu bunãtate, cu
cinste, cu nãdejde, cu dragoste ºi respect
pentru semenii noºtri, cu credinþã ºi evlavie.
ªi spun asta de douã ori pe zi, indiferent cã
sunt obosit, ºi din când în când, în timp ce
spun, mã gândesc ºi la altceva, dar spun
pentru cã acest lucru mã întreþine: de aici
pot sã o iau de la capãt.
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Gh.B.: - Extraordinar ce spuneþi. Nu
m-am gândit la acest fel inedit, profund, de
a o lua de la capãt. Domnule profesor,
pentru „Ana” a]i suferit 40 de ani, a meritat
sacrificiul?
.: - Vedeþi, eu n-am suferit pentru
A.V
A.V.:
Ana asta, Ana asta a fost puterea mea ºi
rãzbunarea mea, cum spune Cãlin Cãliman.
Eu am scris în 1978 un scenariu dupã
Meºterul Manole – Ziditorul. Pe acel
scenariu au scris, pe un colþ, se pare chiar
colegii care erau în comisia de
cinematografie: Biserica? Biserica, cu
semnul întrebãrii, adicã asta vrei sã faci
tu! Asta ne intereseazã pe noi! Cine este
Vodã, nu a intrat în discuþie atunci. ªi am
scris alt scenariu, care a intrat în discuþie
dupã ’90 ºi Mircea Veroiu mi-a spus: Acum
este momentul sã-l faci. Am intrat ºi în
producþie, însã s-a furat un tren cu cherestea
în care era ºi decorul nostru, s-a furat un
tren întreg, nu numai vagonul nostru. ªi
atunci s-a dat deoparte. Dupã aceea au
venit timpurile când nu ne mai interesau
miturile, asta este o chestie veche, ce sã
facem cu ea. Ai ceva de actualitate, mi s-a
spus. Eu nu sunt încãpãþânat, dar sunt
tenece, de aceea cred cã sunt ºi vulnerabil.
Singurul care mã poate distruge sunt chiar
eu. Eu am momente de surpare, am
momente când nu mai cred în nimic, dar
revin, pot sã revin, pot sã mã ºi persiflez
legat de lucrurile acestea. Dupã aia s-a
aprobat, dupã aceea iar nu s-a mai aprobat,
dupã aceea s-a aprobat o variantã Ana, însã
nici aceea nu s-a fãcut, pentru cã bugetul
aprobat s-a tãiat, dar eu nu trebuia sã pierd.
ªi atunci am fãcut o nouã variantã a
scenariului Ana, care vorbeºte despre cum
nu se poate face Ana, în loc sã fac mitul,
am fãcut povestea mitului, poveste pe care
ar fi vrut sã o facã un domn, care nu este
regizor, este un nimeni, dar a vrut sã facã
el un film. Este un joc în trei timpuri, timpul
mitic, al legendei, timpul comunismului, al
cenzurii, ºi timpul actual, care nu ºtim ce
e. El se întâmplã acuma, dar ei vorbesc
despre cum au vrut sã facã scenariul, ºi
eu am spus în capul meu, cu ocazia asta
mãcar o sã se ºtie cã existã legenda
Meºterului Manole. ªi existã o parte a
textului legendei spusã în film. Interesant
este cã iniþial lupta mea în „Ziditorul” a fost
cum sã scap de legendã, pãstrând tragismul
ei. Dupã 35 de ani mi-am spus cum sã
pãstrez legenda, deoarece ea este cea mai
bogatã. Legenda este mai bogatã, mai plinã
de ambiguitate. Am sã vã dau doar un
exemplu: Manole din legendã, în toate cele
300 de variante, se roagã lui Dumnezeu sã
o opreascã pe Ana, sã nu vinã, ºi
Dumnezeu îl ascultã, ºtiþi legenda. ªi Ana,
totuºi vine. Este mai slab Dumnezeu? Îl
minte Dumnezeu? Unde e raportul între
ceea ce Manole cere ºi Dumnezeu îi dã?
Legenda are o ambiguitate mult mai mare,

mai bogatã. Eu am avut ºansa sã mã
menþin, renãscând tot timpul, nerãmânând
unde eram. Eu n-am fãcut regie, nici nu
mi-a plãcut, eu am fãcut teatru. Regia
înseamnã orgoliu, putere, iar teatrul
înseamnã tainã, mister, dialog cu
necunosutul ºi cunoscutul.
Eu am vorbit cu moartea!
Gh.B.
Gh.B.: - Despre artistul Alexa Visarion
s-a scris ºi se va mai scrie, pro ºi contra.
Mi-a plãcut ce a spus Dorel Viºan: Este
extraordinar cum a putut sã sintetizeze,
dupã mine...
A.V
.: - ...Da, am citit ºi eu. Dorel
A.V.:
Viºan m-a sunat ºi m-a întrebat dacã am
fost la înmormântarea lui Albulescu. N-am
fost, i-am spus, n-am fost nici la Iordache,
nici la Gina Patrichi sau George Constantin,
n-am fost pentru cã vreau sã rãmân cu ei
aºa, cum i-am cunoscut: vii. Viºan mi-a
spus urmãtoarea frazã: Eu glorie nu vreau,
cã o am, întâmplarea face cã am ºi bani,
vreau sã las o urmã. Asta vroia el sã spunã,
de a lãsa o urmã, de a scrijeli, de a
însemna timpul...
Gh.B.
Gh.B.: -...vorbeºte despre o cãlãtorie
spre întuneric, de unde vã întoarceþi cu
luminã. Este drumul iniþiatic al artistului sau
al fiinþei omenºti, în general?
A.V
.:
A.V.:
.:- Eu cred aºa, chiar dacã o sã
trebuiascã sã mã explic: Artistul nu este
un intelectual. Artistul nu este cel care
deþine, ca sã zic aºa, o structurã de idei ºi
o transmite, artistul e mai mult ºi mai puþin,
mai mult pentru cã opera lui transmite idei,
ºi mai puþin, pentru cã în acelaºi timp el nu
este obligat sã se explice. Opera îl explicã.
De asta ºi cred cã iniþierea de care vorbiþi
vine de la faptul cã opera îl creeazã pe
artist. Artistul este cel care o cãlãuzeºte,
îi dã voie sã ia viaþa, sângele, mintea,
puterea, dar opera îþi vine, opera este darul
primit. Aici am o teorie întreagã, dar nu e
timp pentru a o dezvolta, de unde vine
creativitatea, cum se întreþine ea în funcþie
de vârstã, cã sunt cele trei surse de energie,
energia eroticã, raþionalã ºi spiritualã care
au organe precise, testicolele ºi ovarele,
creierul ºi inima. Inima dã amplitudinea,
pulsaþia inimii este pulsaþia stelor de pe cer.
Gh.B.
Gh.B.: - Aþi început dizertaþia de ieri
cu o întrebare: Cine sunt? Cine sunteþi
acum?
A.V
.: - Poate! Dupã cum vedeþi
A.V.:
încerc sã elimin certitudinile, dintotdeauna,
asta fiind certitudinea mea, pentru cã pot
sã le elimin ºi sã nu dau verdicte. Poate
sunt cel care îºi poate înþelege neputinþa.
Neputinþa mea se referã la faptul cã artistul
din mine nu are orgoliu încât sã se creadã
artist biruitor, ci artist înfrânt, înfrângerea
îmi dã o senzaþie mai bogatã, pentru cã
din copilãrie, din familie, dar ºi din contextul
structurii mele, eu am vorbit cu moartea.
Moartea e un partener la mine. Arta m-a
obligat ca fiecare lucru pe care îl fac, ºi
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Avem obligaþia de a nu ne opri la
ceea ce ºtim

discuþia cu dumneavoastrã acum, sã am
obsesia de atunci, de când eram
inconºtient, dar viu prin energia copilãriei,
sã mã gândesc cã poate fi ultima discuþie.
ªi atunci trebuie sã rãmânã ceva din mine.
N-am voie sã spun lucruri neadevãrate,
sã mint, n-am voie sã fac slalom. Eu trebui
sã mã ofer, sã mã ofer pânã la capãt. Dar
asta datoritã morþii, moartea este un
partener. În filmul „Înghiþitorul de s\bii” este
reprezentatã ºi fizic, ba prin Leopoldina
Bãlãnuþã, deci cineva care vine lângã artist,
ºi e de vârsta lui, ba printr-o tânãrã care
fuge prin pãdure când artistul este fericit.
Deci moartea e o închipuire vie. De ceea,
în rugãciunea mea spun din când în când
ºi „Binecuvânteazã-mi, Doamne, viaþa ºi
moartea.” Binecuvânteazã ºi moartea!
Cred cã înþeleg ce înseamnã viaþã
veºnicã, nu în sensul cã reînvie trupul, ci
în sensul cã trupul se integreazã în naturã
ºi cã e viu. Aºa am aflat ºi eu cã sufletul
este patruzeci de zile `n jurul trupului [i
are identitatea trupului. {i am avut
momente din astea cu tatãl meu mort în
bisericã, iar groparul mi-a spus cã nu-l
putem îngropa, e ocupatã cripta, ºi tatãl
meu, mort de trei zile, a deschis ochii. Am
vãzut eu. Ziua, pe la 12, a deschis ochii.
Dupã 40 de zile el se ridicã la cer ºi nu
mai este suflet, e spirit, ºi intrând în
spiritualitate, nu mai are identitate, stã sub
formã de spirit 10.000 de ani pãmânteºti,
dupã care devine foton. Deci, existã o viaþã
continuã, fotonul de luminã stã un milion
de ani pãmânteni, dupã care devine
cuantã energeticã ºi reintrã în discuþie, de
asta nu mori niciodatã, problema este cã
trebuie sã înveþi cã nu eºti decât cel care
trebuie sã înþeleagã cã trãieºte ºi dacã ai
ºansa sã înþelegi copilãria, tinereþea,
adolescenþa, maturitatea ºi bãtrâneþea,

Gh.B.
Gh.B.: - Clasic sau contemporan, e
o discuþie care se poartã astãzi, aproape
obsesiv, totul este contemporan, festival
de muzicã contemporanã, teatru
contemporan, regizori contemporani,
scriitori contemporani... De ce facem
aceastã distinc]ie?
A.V
.: - E obligatoriu, este ºi fireascã
A.V.:
ºi obligatorie ºi necesarã, dar ºi pertinentã.
Clasic se referã numai la ceea ce, dacã o
luãm în sensul adevãrat, a rãmas, e viu. E
clasic Shakespeare, e modern? Prin
formule e actual, dar ºi prin realizãri, dar el
e clasic, clasic în sensul cã a intrat în
perenitate. Modern e ceva care a schimbat
faþeta clasicului. Moliere e un scriitor clasic,
scriitura lui e chiar clasicã, nu e ºi vie, el
trebuie rescris. Shakespeare e viu,
Shakespeare e ºi operã. Sã luãm un
exemplu: Capodopera lui Caragiale este „O
scrisoare pierdutã”, e o operã clasicã,
structura e clasicã. Tot Caragiale a scris
„Conu Leonida...”, care nu mai e clasicã, e
modernã, structura e alta, deci, în acelaºi
autor gãsim douã opere, scrise la distanþã
de câþiva ani, una clasicã, formula e
clasicã, alta e modernã. Dar el a scris ºi o
operã post-postmodernã, ea se numeºte
„Moºii. Tablã de materii”, în care sunt
înºiruite pe douã pagini cuvinte, care se
terminã cu „Crizã teribilã, Monºer”. E o
operã post-postmodernã. Eu am avut
pasiunea, ºansa sã mã ocup de Caragiale
ºi am vãzut ºi aceste lucruri. Mai existã ºi
modernitatea impusã de fluxul ideilor, idei
care fac posibilã reapariþia formelor. {tiu ºi
tranmit ºi cititorilor dumneavoastrã, faptul
cã atunci când a scris „Cântãreaþa chealã”,
Eugen Ionescu a fost foarte criticat de unul
dintre cei mai mari critici britanici, care-l
acuza cã a distrus teatrul, cã nu existã idee,
fond, cã existã numai formã. Ionescu, fin
polemist, i-a rãspuns, în urma acestui dialog polemic între Londra ºi Paris, cã lumea
s-a dus la teatru, sã vadã, având amândouã
punctele de vedere. Dup\ care Ionescu ia r\spuns: pânã la urmã, istoria artei este
istoria formei, iar criticului nu i-a rãmas decât
sã fie de acord. Avem obligaþia de a nu ne
opri la ceea ce ºtim, avem obligaþia de a
pãstra ceea ce ºtim, dar a-i da viaþã, prin
noi, prin înþelegrea noastrã, a-i da viaþã ºi
prin faptul cã repunem în discuþie contextul.
În „Noaptea furtunoasã” existã valoare
clasicã, dar existã ºi limite, perisabilitate
clasicã, explicitã, dacã depãºeºti asta,
piesa este vie. Operele mari cuprind în ele
variante de înþelegeri ºi înþelesuri, care permit o regândire a lor. Operele moderne tind
toate sã devinã clasice.

Gh.B.
Gh.B.: - Artistul, spunea Ilie Boca,
pictor bãcãuan, dar ºi naþional prin operã,
existã pe simeze, în expoziþie, actorul
existã pe scenã, în bãtaia reflectoarelor.
Dacã nu avem public - ºi uneori nu existã
public - artistul mai existã?
A.V
.: - Câteodatã, da. {tiu un
A.V.:
exemplu elocvent pentru discu]ia noastr\
ca r\spuns, mai mult decât a[ putea
spune eu. La un moment dat, când a fãcut
„Pasãrea în zbor”, Brâncuºi, având acel
proces cu guvernul SUA, cu vama, el
neparticipând la proces, unii susþineau cã
e operã de artã, alþii cã e obiect industrial,
cã n-are relevanþã artisticã. Un prieten foarte
bun, un admirator al lui Brâncuºi, i-a spus:
Mã uit la lucrarea ta, mã uit, mã uit, ºi nu
vãd nimic, iar Brâncuºi i-a zis: Uitã-te, pânã
când ai sã vezi!
Gh.B.
Gh.B.: - Ne-am uitat, ºi acum o
vedem toþi.
A.V
.: - Nu-i adevãrat. Nu vedem
A.V.:
toþi. Minþim. E faima care ne face sã minþim
cã vedem ºi ne autosugestionãm. Nu
vedem tot. Nici nu se poate vedea tot. Pe
Iisus nu l-au înþeles toþi, pentru cã a avut
dumnezeirea Lui sã transmitã prin pilde, nu
prin verdicte, fã aºa sau altfel, iar acuza cã
a fãcut compromisuri e realã, însã nu are
treabã cu Iisus, e prea puþin. În ce context
fixezi? Opera lui Brâncuºi trebuie sã o fixezi
într-un context, problema e cã noi dãm
verdicte de obicei, când autorul devine atât
de mare, de important, faimos chiar, ca în
cazul lui Brâncuºi, pe noi ne lumineazã
faima, avem ochelarii faimei lui ºi ne uitãm
prin faima lui, ne e ruºine sã zicem ce a zis
prietenul lui Brâncuºi. Lucrurile importante
nu se pot explica. Când a ieºit filmul
„Moartea domnului Lãzãrescu”, a lui Cristi
Puiu, colegii mei de generaþie au zis: O
prostie, n-ai ce sã vezi. ªi am crezut, nu
m-am dus sã-l vãd, asta e! Într-o searã, la
televizor se dãdea flmul, mã uit puþin, zic,
ºi îl închid, însã m-am uitat la tot filmul. A
sunat telefonul, ºi soþia, care era la þarã,
m-a întrebat: Ai vãzut? Am vãzut. E
extraordinar, e un film care vorbeºte despre
noi, nu despre un caz singular, adevãrat
chiar. Filmul acela spune „cine suntem?”,
„de ce suntem aºa? Nu dã rãspunsul, dar
filmul lui Puiu conþine. Marele fizician Nils
Bohr zicea aºa: „Contrarul unei pãreri bune
este o pãrere proastã. Contrarul unui adevãr
absolut e un alt adevãr absolut.”
Teatrul din Bacãu nu m-a cãutat
niciodatã
Gh.B: - Sunteþi regizor, scenarist,
scriitor, profesor, om de teatru cu o
experienþã de viaþã extraordinarã. Aº vrea
sã vã întreb, întrebare venitã din experienþe
proprii, ºi nu sunt numai ale mele, de ce
acest limbaj trivial, scabros, urcat din stradã
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înseamnã cã ai ciclul complet. În acest
context, eu cu mine, chiar când cedez, mã
echilibrez, pentru cã înãuntrul meu a fost
totdeauna ºi viaþa ºi moartea.

Sã ºtii sã te ridici când eºti
aproape învins
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mesaj erotic, privind transfigurarea. Când
se înjurã pe scenã ºi înjurãtura este doar
atât, este groaznic. Penciulescu, Sahighian
înjurau pe scenã, dar nu erau înjurãturi, ci
transmitere de energie. Încã o datã, a
da, este un fals. Deci,
clasifica nu aºa sau da
înjurãturile pe scenã sunt valabile când
reprezintã ceva ºi nu organic, genital. Dar
noi trãim într-o epocã în care degradarea
poate fi evidenþiatã ºi prin exprimãri violente.
Nu e strict necesar la noi, deoarece noi
avem alte probleme, nu e cazul la noi, cum
am mai spus, noi nu aflãm de pe scenã
cum suntem, cã noi aºa suntem. ~njurãturile
sunt la ordinea zilei, nu e nevoie sã le
aducem pe scenã. Aici intervine educaþia,
slãbiciunea, aici intrã tipul de artã pe care
vrei sã-l faci. Nu-i obligatoriu ca sã devii
modern, actual, contemporan, sã începi
sã înjuri ºi sã te dezbraci pe scenã.
Gh.B
Gh.B.. : - Ce ºtiþi despre teatrul
bãcãuan?
A.V
.: - Nu, nu ºtiu prea multe. Am
A.V.:
aflat acum un an, de la Florica Ichim, cã a
fost un festival, cã a fost foarte bine, dupã
care am aflat cã directoarea a plecat, ceva
nu a fost în regulã. Nu ºtiu, este un teatru
care nu m-a cãutat, nu m-a contactat
nimeni, niciodatã, nici tânãr, nici matur. ªtiu
cã la terminarea studiilor, au fost repartizaþi
aici doi colegi, Mihai Drãgoi ºi Doiniþa Pavel
(Doina Iacob - n.n), ºtiu de Geo Popa, ºtiu
de Stelian Preda. Sã nu uit, am fost într-un
an, într-un juriu al Festivalului Recitalurilor
Dramatice. Atât, la atât se reduc
cunoºtinþele mele despre teatrul din Bacãu,
dar aº rãspunde unei invitaþii.

pe scenã, pe ecran, chiar ºi la televizor?
Apoi a venit ºi nudul. Eu am pãrãsit sala la
douã dintre acele spectacole, am zis cã
îmi ajunge strada.
A.V
.: - Aici e un lucru care trebuie
A.V.:
nuanþat. Acest tip de vocabular a apãrut în
piesele americane ºi englezeºti, cu mulþi
ani în urmã, ca o reacþie de revoltã la
formalismul spectacolelor comerciale, care
aveau poleiala frumuseþii. Poleiala. E violent, ºi el a fost cultivat, aºa rasat ºi subtil,
de un dramaturg american, David Mamet,
în „American Buffalo”, în regia lui Michael
Corrente. El spunea: Limbajul meu este ori
gunoi, ori poezie. Depinde cum îl luaþi. Aici
depinde cum îl interpretezi, pentru cã existã
violenþã verbalã pe scenã, care e în sine, e
grosierã, e vulgarã ºi fãrã rost. Dar existã
aceastã violenþã în limbaj în piesele unor
dramaturgi importanþi, care vorbeºte despre
despuiere. ªi mai spune ceva, într-o
societate în care Biserica protestantã nu-þi
dã voie nici sã vorbeºti despre faptul cã ai
diaree, scena trebuie sã arate adevãrul cã
oamenii au asemenea deranjamente, cã
vorbesc trivial. Într-un context special, acel
limbaj agreseazã gustul burghez. Acum, la
noi, acest limbaj este obiºnuit pe stradã,
face parte din viaþa de zi cu zi. El, adus pe
scenã, dacã nu are ºansa unui interpret de
rasã, nu-i altceva decât gunoi. Am vãzut la
Teatrul „Bulandra”, fiind în juriul UNITER,
spectacolul „Marmur\”, cu Victor Rebenciuc
ºi Marian Râlea, care avea câteva replici
de o anumitã violenþã, însã erau spuse cu
atâta nobleþe, nu deranjau în niciun fel, le
spunea cu nobleþe . Aici e problema,
problema dacã orice golãnie e golãneascã
pe scenã sau orice golãnie aratã stadiul de
degradare prin golãnie a umanitãþii. Dacã
ne întoarcem la Brâncuºi, Domniºoara Li e
un falus, problema e cã nu a rãmas falusul,
ci a rãmas chipul de transmitere a unui
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Gh.B
Gh.B.. : - O ultimã întrebare, ºi aºa
am abuzat de timpul dumneavoastrã, însã
am beneficiat de amabilitatea unui artist
care a înnobilat, prin prezenþã ºi implicare,
prin intervenþia foarte aplicatã în cadrul
simpozionului, acest lãcaº de culturã, foarte
iubit ºi respectat de bãcãuani. Îndrãznesc
o ultimã întrebare: director de teatru, actor
sau director profesionist, din afara breslei?
A.V
.: - Eu sunt de modã veche ºi
A.V.:
de aceea cred, cred, nu înseamnã cã e
valabil sutã la sutã, cred cã director de
teatru trebuie sã fie un lider cu o viziune
integratoare, care poate sã fie un actor, un
regizor. Nu cred într-un manager, în sensul
cã un om care nu-i înãuntrul teatrului poate
sã facã teatru, dar cred cã un manager este
necesar într-un parteneriat cu directorul
teatrului, unul sã gândeascã ºi unul sã execute. Cred într-un cuplu, cum era pe vremuri
în Anglia, în teatrele bune ruseºti, sunt
exemple celebre. Un director trebuie sã fie
artist, deoarece trebuie sã-l coste ce e
acolo, sã-l doarã, poate sã fie un altul cãruia
îi place teatrul, dar nu-l doare. El dã verdicte.
Cum era pe vremuri la Teatrul de Comedie,
Beligan cu Ralea, Beligan spunea vreau
asta, iar Ralea fãcea, sau la „Bulandra”,

Ciulei ºi Criºan. E adevãrat cã acest lucru
este din trecut, între timp se merge pe
proiecte, proiectele sunt necesare epocii,
dar aduc ºi un dezavantaj. Un actor chemat
pe proiecte face mai greu carierã, se vinde
proiectului, o mai joacã pe Julieta, dar este
epuizatã. Marii actori, ºi România a avut ºi
are mari actori, am avut ºi eu ºansa sã
lucrez cu unii intre ei, îºi construiau cariera
din varietatea rolurilor, din varietatea
întâlnirilor regizor-dramaturg - actor ºi din
viziune. La ora actualã, amplitudinea
teatrului a fost înlocuitã cu succesul, iar
succesul este discutabil. Dupã mine,
breasla dã valoare unui artist, nu critica, nu
analiza. Revenind la întrebare, rãspunsul
ºtiu. ªi mai este un aspect, dacã
este nu ºtiu
ne referim la cazurile concrete pe care
le-aþi adus în discuþie, poate cã unul numai
a dorit sã fie director, poate conjunctura l-a
adus acolo, poate nu avut echipã, poate
nu era pregãtit. Mai este o chestiune, oraºul
l-a ajutat? Este ca la întâlnirea mea cu
dumneavoastrã, mi-am dorit sã spun ºi eu
ce se întâmplã aici, de ce am venit, de ce
cred cã aici se întâmplã lucruri bune, unele
extraordinare pentru aceste vremuri, n-am
venit sã dau lecþii, verdicte, dar nu puteam
sã nu îmi spun pãrerea. Dumneavoastrã
aþi cunoscut un om, ºi în timp ce aþi aflat
anumite lucruri, n-aþi aflat mai nimic,
deoarece prin ceea ce aþi aflat, urmeazã
sã mã recreaþi prin acele lucruri nespuse
de mine. ªi ultima reflecþie, în acest context, eu v-am obligat sã mã luaþi aºa cum
sunt, cã, în caz contrar, nu se înþelege
nimic. Aici, în aceste rãspunsuri intrã niºte
calitãþi ale mele, regizor, profesor în
exerciþiu, un om viu, intrã experienþa, felul
de a fi, toate sunt valabile. ªi aºa cu
directorul, poate sã fie actor, poate sã nu
fie actor, poate sã fie manager, cã ºtie mult
ºi multe. Avem un exemplu recent, din alt
domeniu, din fotbal, de la extraordinarul
meci Dortmund cu Liverpool, din
semifinalele Europa League, de acum
câteva zile. Antrenorul neamþ, care a format echipa Dortmund, nu a jucat în viaþa
lui fotbal, acum este antrenorul echipei
Liverpool din Anglia, echipã care a învins-o
pe Dortmund acasã, cu 4-3, dupã ce a fost
condusã cu 3-1. Lumea cânta, se bucura,
a fost 3-2 pentru nemþi, a fost 3-3, la acest
scor se calificau nemþii, însã el, antrenorul
echipei engleze, Jurgen Kloop, neamþ, a
câºtigat, cã a gândit matematic, a fãcut o
echipã mare, fãrã sã fi jucat fotbal, n-a
jucat, dar ºtie mai mult decât sã fi jucat
fotbal. El are o viziune despre fotbal, este
un om cu ºtiinþã de fotbal. Nimeni nu a
aruncat cu sticle, nu a huiduit, doar cã unii
s-au bucurat, iar alþii erau triºti. Este, acel
meci, un exemplu de viaþã, de tenacitate,
de încredere. A fost fascinant. Ce s-a
întâmplat la acest meci este ceva unic: sã
ºtii sã te ridici, când erai aproape învins.
Gh.B
Gh.B..:- Vã mul]umesc pentru toate
câte ni le-a]i mãrturisit...
aprilie 2016

aprilie 2017

Prezentare [i traducere de Niculina Oprea

{UIERAT DE {ARPE
Via]a intrã pe u[i cunoscute [i deschide
iubiri necunoscute
calul himeric ce galopeazã între noi
poate fi fluierãtura unui [arpe
poate fi fluierãtura unui [arpe trãdarea,
nebunul tânãr din adâncul nostru cel negru
steaua zburãtoare a celuilalt care vie]uie[te în noi
ale cãrei lumini se sting în melancolii cunoscute
noi, ceilal]i, pãr]i risipite din vie]ile noastre
a cãror imagina]ie nu este completã
[i aceste identitã]i divizate –
un nebun,
un diavol [i un copil nenãscut
în gurile noastre [i-a fãcut loc
[uieratul unui [arpe mort,
în camerele mari tremurã mâinile fierbin]i:
iatã, împãr]im sinuciderile.

Metin Cengiz

Ayten MUTLU
MUTLU, nãscutã în 1952 la Bandîrma, Turcia, a
fãcut studii economice la Universitatea din Istanbul. Cunoscutã
atât ca poetã, cât [i ca prozatoare, eseistã [i traducãtoare,
volumele ei de poezie au fost publicate în Fran]a, Macedonia,
România [i India. Poeta este de]inãtoarea a mai multor premii
na]ionale [i interna]ionale. Ayten Mutlu are un rol activ în cadrul
conducerii Sindicatului Scriitorilor din Turcia [i în cadrul conducerii
PEN Club Turcia.
Selec]ie din opera poeticã: Rezistã dragostea mea (1984 ),
Era momentul prielnic (1986), De tine mi-e dor (1990), Urme de
cenu[ã (1993), Aproape marea (1996), Copilul [i seara (1999),
Oglinda de piatrã (2002), În cãutarea sensului (2004), Rãdãcinile
focului (2006), Seara pe marele vapor (2008), Pragul (2009); în
limba românã, în traducerea noastrã, i-a fost publicat volumul Ochii
Istanbulului (Editura Ramuri, Craiova, 2012).

Metin CENGIZ, poet, eseist, traducãtor [i editor, nãscut la
3 mai 1953 în Kars, provincie situatã în estul Turciei. Dupã
terminarea studiilor la Erzurum [i Istanbul, a lucrat ca redactor [i
editor la diferite reviste [i edituri. Dincolo de cãr]ile de poezie,
autorul a publicat numeroase cãr]i în care a abordat aspecte
teoretice [i critice ale poeziei turce. Printre altele, a tradus [i editat
Antologia poeziei moderne de la Baudelaire panã în zilele noastre
(2000) [i Florilegii ale poeziei franceze contemporane (2005).
Din opera poeticã: Dupã potop (1998), Marea dragoste (1989),
Crinul înflore[te din propria-i otravã (1991), Cartea Cântãrilor (1995),
În vremurile tinere]ii (1998), Imnurile iubirii (2005), Via]a [i Hazardul
(2006), Poezii complete 1 (2007), Poeziile libertã]ii (2008), Poezii
complete 2 (2009), Dupã potop [i alte poeme (2006, Paris), Poeme
alese (2013, Madrid).
FEMEIA
Cine a spus cã femeia este un înger?
ea curge precum râul, î[i pânde[te bãrbatul
precum pãdurea întunecatã
precum lupii înfometa]i urlã
când sunt prea aproape de ea mã cutremur
Aceasta este via]a, aceasta este adevãrata
feminitate

Ayten Mutlu

A[a cum vorbe[te tot a[a recitã versuri de dragoste
ochii ei se aseamãnã cu focul Infernului
din ochii mei ]â[nesc priviri de corb
cãlãtoria din ]inutul mor]ilor în ]inutul muritorilor
altfel trebuie sã fie
Alãtura]i-vã vie]ii, spune femeia,
poezia sunt eu, citi]i-mã !
În lini[te î[i întinde trupul pentru odihnã
camera se umple de lumina ce-i traverseazã fiin]a
voalul sub]ire al nop]ii care o acoperã
îl îndepãrteazã u[or lãsându-l sã cadã ca un fo[net de râu
buzele trandafirii în întuneric [i le întredeschide
Alãturã-te vie]ii, spune, via]a-mi traverseazã trupul!
De la degetele picioarelor pânã la pântec
odatã cu mersul i se apropie toate liniile trupului
precum bra]ele unei foarfeci
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Dincolo de dealul abrupt
începe o vale adâncã
cuiburile pãsãrilor rãmân cufundate în neguri
din mun]i douã Diane mã alãpteazã
în timp ce sirenele, logodnicele lacului, se unduiesc
dãruind elixirul vie]ii
Alãturã-te vie]ii, spun ele, bea via]a a[a cum
bei apa!
Pe câmpiile ce mi se deschid mã plimb asemenea
stãpânului casei [i nu asemenea oaspetelui grãbit
dar corpul ei aminte[te de vârtejul oceanului [i
glisarea boltei cere[ti –
în cãr]i am cãutat secretul vie]ii
în scrisul [i cititul tuturor paginilor l-am cãutat
Alãturã-te vie]ii, spune femeia, secretul vie]ii sunt eu !
Cine a spus cã femeia este sclava iubirii?
Ea este trup [i suflet, iubirea însã[i este femeia,
un muritor ce i se închinã precum unui templu
este bãrbatul.

Sub loviturile miilor de trãsnete fiecare speran]ã
se destrãma.
Fra]ii nu se puteau vedea între ei. Furia se întindea
ca o pecingine.
Fiecare era du[manul fiecãruia.
Fiecare î[i era propriul du[man.
Mamele nã[teau din moarte.
Moartea este poarta mor]ilor .
Domnul se teme de giganticul haos.
O zei]ã descopereA o mamã cãreia
pruncul i-a fost ucis.
Atotputernicul regretã.
În fiecare zi buzele ne rãmân lipite
[i astfel de acum într-o sutã de ani.
La deschiderea fereastrei
lumina love[te fa]a; o luminã greu de suportat.
Umanitate îngenuncheatã!
Redus la tãcere.
Scrutam orizontul cãutând urmele apei.
Urmele mor]ii fluturau, încã.
Din ochi mi-au cãzut lacrimi. Gura mea a urlat.
A doua zi la fel s-a scurs – nemi[catã, fãrã limite.
A treia zi: Tãcere fãrã început [i fãrã sfâr[it.
A patra zi: Fãrã nicio ie[ire.
A cincea zi: Ne-am pus speran]a în ziua a [aptea.
În ziua a [a[ea, la fel, ne-am pus speran]a în ziua a [aptea.
A opta zi: Acum râd de aceastã speran]ã.
Ieri am dezlegat o porumbi]ã. S-a înal]at
dar fãrã a-[i gãsi odihna a revenit. Soarele
îmbrã]i[eazã orizontul.
Oamenii s-au transformat în noroi: mor]ii cu mor]ii,
Supravie]uitorii numai sunt oameni.
Nici Dumnezeu numai este Atotputernicul Dumnezeu.

Tarîk GÜNERSEL
GÜNERSEL, poet [i dramaturg, nãscut la 27 iunie
1953 în Istanbul. A studiat literatura englezã la universitatea din
ora[ul natal. Dupã lovitura de stat din Turcia din 1980, a predat
limba englezã în Arabia Sauditã. În perioada 1991-2014 a lucrat în
dramaturgie la Teatrul Municipal din Istanbul. În 1996, reprezentând
PEN Interna]ional, autorul a propus ca 21 martie sã fie declaratã
Ziua Mondialã a Poeziei [i aceastã zi sã facã parte din programul
UNESCO. A scris piese de teatru [i librete pentru compozitorul
Selman Ada. În perioadele 2007 - 2009 [i 2011-2014, a fost
pre[edintele PEN Turcia, iar în 2010 a fost inclus în Consiliul
Interna]ional al PEN. Actualmente lucreazã la un poiect despre
,,Civiliza]ia Mondialã” a cãrui ,,Declara]ie” a fost publicatã în 2013.
Selec]ie din opera poeticã: Seara la Otmopoli (1982), Când
planurile devin resturi ( 1983), For]a ocrotirii:1 – For]a reveriei (1989),
Jucãria cu numele Timp (1999), Mozaic (antologie de poezie,19662006), (2006), 49 de poeme (2008), Co[marul din labirint (2012),
Recuno[tin]a la Mevlana (2013), Gezi (2014).
POTOPUL
Cel ce a trecut prin potop nu-i poate povesti altuia:
Deodatã luminile s-au stins.
Rãsuflarea noastrã lupta cu cerurile.
Niciun punct nu era luminat de fulgere. Totul era
de-un negru absolut.
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iar pãsãrile î[i acoperã cuiburile din scorburi
cu ramuri [i ierburi
Alãturã-te vie]ii, spune femeia, via]a este cuibul meu!

Halil Ibrahim ÖZCAN
ÖZCAN, poet, prozator [i eseist, nãscut la
1 ianuarie 1957 în Talas, Kayseri. Dupã absolvirea Institutului de
Educa]ie din Kayseri, a fost profesor timp de trei ani. Din motive
politice a fost arestat [i închis zece ani în perioada 1981-1991.
Dupã eliberarea din închisoare, autorul a editat „Antologia poeziei
închisorii 1980-1990”.
Autorul este vicepre[edinte al PEN Club Turcia [i pre[edinte
al Comitetului Scriitorilor din Închisori.
Selec]ie din opera autorului: Zarul spart (1997), Pãstreazã-]i
fa]a curatã,, moartea poate veni pe nea[teptate (2000), Micul felinar
(2005), Între cruce [i cenu[\ (2016).

însã[i via]a sângereazã în amestecul din cãlimarã
imagina]i-vã cã în adâncul din fântâni
învãluitã în cea]ã se aflã
pierderea ireparabilã a memoriei
iar visul este deja istovit
pentru a se deschide apãsa]i pe ochii mei umezi
la capãtul teritoriului noaptea se a[terne
fãrã a ]ine seama de citit
[i de bun rãmas

Hasan Varol

norii dupã-amiezii lipsi]i de voio[ie
se trezesc sub miresme de tei în plinã iarnã –
reflectã sfâr[itul zbuciumului:
suntem încã asemenea unei ramuri
ce se rãsuce[te în vânt.

Hasan V
AROL
VAROL
AROL, poet [i critic literar, nãscut la 15 mai 1952
în Manavgat, o perioadã a fost profesor în Antalya. Bucurându-se
de o activitate literarã intensã, volumele lui de poezie au fost
foarte bine primite de critica literarã din Turcia.
Selec]ie din opera poeticã: Legãnãrile ienupãrului (1991),
Zmeul din inima mea (1992), Marea (2011), Pasãrea- smochin
(2013).
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Odatã cu ei [i poezia mea cântã la lirã,
acolo, în pia]a de pe[te în care
mi-am strivit pieptul, cu pescarii vorbesc,
vorbesc [i cu florile de pe mal.
Miresmele sucului de lãmâie, ale celui de portocalã
[i de grepfrut ridicându-se peste ora[
se transformã în praf,
portocalele sãlbatice se rãsfa]ã
sub apele sãrate ce acoperã pere]ii
iar cerul cântã la lirã.
Apele învolburate lovesc ]ãrmul la Yalî,
gãlãgio[ii pescãru[i în fa]a plaselor la Kaleici
s-au strâns alãturi de pescarii
cu co[uri în mânã –
Sappho [i fiicele ei blonde
cântã la lirã.

Aytekin KARAÇOBAN
KARAÇOBAN, poet [i traducãtor, nãscut la 23
august 1958 ,în Kîr[ehir. În 1985, a absolvit Facultatea de Educa]ie,
Departamentul de limbã [i literaturã francezã din cadrul Universitã]ii
Dicle (Diyarbakir), a lucrat ca asistent în aceea[i facultate. Ulterior a ob]inut Diploma de studii aprofundate în cadrul Universitã]ii
din Rouen. Din 1990 autorul trãie[te în Fran]a ocupându-se de
cercetarea poeziei Rezisten]ei. Încã din 1978, a publicat în revistele
literare poeme, articole [i traduceri din scriitorii contemporani.
Selec]ie din volumele publicate: Sunt fratele trandafirului
(1988), De vorbã cu Pablo Neruda (1995), Instantanee (1999),
Gustul regãsirilor (2000), Linie de înaltã tensiune (2015).

}ÃRMUL LA YALÎ
Între porturile depopulate
flãcãii sãraci din cartiere misterioase
înotând aduc briza verii ce risipe[te
spumele tot mai dense iar platanii bãtrâni
murmurã cântece strãvechi sub fo[netul
de deasupra bãrcilor care se odihnesc la mal
punând la cale coborârea la poalele
celor Patruzeci de Scãri
la sânul ruinelor selgiucide.
Prive[te acolo,
pescarul extaziat [i copiii
aruncã nãvodul, aruncã undi]ele,
bra]ele lor se mi[cã [i cântã la lirã,

CLEPSIDRA
Timpul trufa[ mã cheamã într-o clepsidrã,
cuvintele nu mi se pot cuibãri [i nici multiplica,
la fiecare trecere le rãstorn
iar singurele mele sunete cad
din gâtul ei strangulat
Numele meu este luminat
de o micã [i îndepãrtatã stea, Hestia
târâtura, de zece ani face din mine
un protector a tot ceea ce se prãbu[e[te.
În adâncuri se aflã apa lãca[ului iertãrii
în afara apei existã buretele iertãrii –
unul dintre noi este în interior
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Încã po]i goli cerneala din cuvintele confuze,
dupã închiderea u[ii mãtasea fo[ne[te în întuneric
astfel rãmâi înfrânt de istoria unei cauze
pierdute

bãtrânele ziduri se dau cap în cap,
ferestrele fac acroba]ii iar ]iglele
cântã [i ele la lirã.

Aytekin Karaçoban

O RAMURÃ ÎN VÂNT

Iatã clepsidra spãrgându-se,
deja mã vãd trãind în afara parantezelor ei.

Mine Ömer

Kenan Yücel
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altul în exterior,
unul este apa, dragostea mea,
altul este iertarea.

Kenan YÜCEL
YÜCEL, poet, eseist [i editor, nãscut la 18 mai 1974,
în ora[ul Bursa. La Universitatea Marmara a absolvit Facultatea
de Drept. Autorul este directorul Editurii “Ve”.
Volume publicate: Triste]ea unei pisici izgonite (2007), Trupa
de abuzat suflete (2009), Insomnii (2011).
PARANTEZA DESCHISÃ

Mine ÖMER
ÖMER, nãscutã la 10 august 1961, în Larnaca, Cipru,
dupã studiile liceale, în perioada 1979-1987, a lucrat la radio ca
producãtor de programe [i crainic de [tiri. Din 1988 s-a stabilit la
Izmir. În 2007 a înfiin]at revista literarã “Alaz”. Din 2009, poeta
conduce revista literarã “Kur[un Kalem” [i editura “Neziher”.
Selec]ie din opera poeticã: Nu sunt fiica vântului (2002), Un
tãrâm al lumii noastre (2009), Structura visului (2011), Pove[tile
cerului (2013).
ÎNSENINARE
Cuvintele sunt prescurtate
iar dragostea este scrisã anapoda
Leyla î[i înve[mântã în foc
fa]a ei lucitoare precum satinul
îngenuncheazã în mijlocul frun]ilor noastre –
toate ambarca]iunile din interiorul nostru
se lovesc de ]ãrm [i de valuri
tu ai hotãrât luminile care se sting
precum sinuciderile fosforescente
talazuri nebune [i îndrãgostite lovesc toamna
Scrie despre speran]a a cãrei sudoare
face a se deschide violetele care îmbatã cerul
bucuria ce se întinde pânã aproape
de sirena uzinei [i de munca murdarã
a vânzãtorului aflat în ploaie.
Fa]a ta este o zi de varã tot mai micã
pe când lumina de pe fruntea mea
este gândul cãtre tine,
vino, înseninare, vino!
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pentru Hayalet Oðuz
Un trandafir
care nu-[i împarte mâhnirea cu nimeni
un vis care nu [i-a gãsit locul
un vânt care [i-a pãrãsit teritoriul
un cui bãtut în atemporalitate
î[i poartã defectele precum
o medalie pe piept,
miturile sunt demitizate
misterul s-a a[ternut deasupra lui
vânãtorul îl înso]e[te
se aude zgomotul pa[ilor...
biletul de întoarcere nu este rezervat,
fãrã încetare duce un cer sfâ[iat
cât mai departe
o carte cititã pe jumãtate
o patã de sânge precum un semn de paginã
paranteza deschisã cãtre infinit
nicicând nu se mai închide.

Genurile literare au fost puse mai
mereu în discu]ie în ultimele douã secole,
vitalitatea lor a fost reconsideratã în func]ie
de evolu]ia literaturii [i de orientãrile criticilor
[i teoreticienilor artei cuvântului, dar ele nu
numai cã n-au dispãrut, ci au devenit din
ce în ce mai sfidãtoare [i mai preocupante
pentru cercetãtori. Proteismul lor textual e
dincolo de orice îndoialã [i suscitã, în
continuare, dezbateri aprinse. În fond, ele
sunt o interfa]ã a literaturii.
Visul sintezei lor se continuã dupã
romantism, care justifica, de fapt,
categoriile aristotelice [i clasice (cunoscuta
triadã) prin filozofie [i prin istorie, dar avea
[i ambi]ia de a depã[i genurile, percepute
drept constrângeri oarecum demodate.
Acest ideal romantic figureazã de la
„Athenäeum” (revistã literarã fondatã, în
1798, de fra]ii Schlegel, publica]ia centralã
a Cercului de la Jena – primul romantism
german) pânã la începutul secolului al XIXlea. Poezia e apreciatã ca o formã
superioarã [i cuprinzãtoare, depã[ind
separarea artificialã a genurilor operatã de
spiritul clasic. Idealul de depã[ire a genurilor
istorice, a modurilor de enun]are, a
distinc]iei dintre vers [i prozã, a stilurilor, a
literaturii [i a filozofiei în poem a devenit,
de atunci, scopul literaturii mari. Gãsim la
primii romantici o sumedenie de declara]ii
în acest sens: poezia romanticã e o poezie
universalã progresivã; ea nu e exclusiv
destinatã sã reuneascã toate genurile separate ale poeziei [i sã facã sã conlucreze
poezia, filozofia [i retorica; ea vrea [i trebuie
când sã amestece, când sã topeascã întrun ansamblu poezie [i prozã, genialitate [i
criticã, poezie artisticã [i poezie naturalã,
sã facã poezia vie [i socialã, societatea [i
via]a, poetice; poezia romanticã
îmbrã]i[eazã tot ce e poetic.
Doar poezia romanticã e, pânã la
urmã, genul prin excelen]ã. Mai târziu, de
privilegiul acesta se va bucura romanul ca
formã totalã, „polifonic”, cum l-a numit M.
Bahtin.
Radical cum a fost în tot ceea ce a
întreprins, Baudelaire va confunda poezia
cu critica [i va concede cã cea mai bunã
criticã e un poem. Simbolismul va
redescoperi [i va prelungi aceastã utopie,
mai ales dupã Wagner, dar [i dupã
Baudelaire: poemul în prozã [i versul liber
vor fi cele douã forme evidente ale acestei
transgresiuni, ilustrare a „marii opere”, a
„operei totale” a lui Mallarmé. Aspira]ia la
unitate [i la sintezã urmeazã, de data
aceasta, modelul muzicii. Privilegiul e

acordat transgresiunii frontierelor generice
[i chiar artelor, urmând doctrina
coresponden]elor. Transgresiunea genericã
a devenit un poncif al modernitã]ii (de
exemplu, poezia vizualã, începând cu
„Caligrame”, celebrele texte ale lui
Apollinaire), în concuren]ã totu[i cu o
dogmã contrarã, fiindcã modernismul e
definit [i ca o concentrare asupra mediului
propriu fiecãrei arte, ca utopie a puritã]ii
generice: e refuzul fotografiei în picturã, apoi
idealul abstractizãrii, refuzul epicului în
poezie, poezia purã a abatelui H. Brémond,
refuzul romanescului în roman (A. Gide),
voin]a de a da romanului reguli (R.
Queneau), prestigiul semnificantului în
letrism [i la „Tel Quel”, dar e, de bunã
seamã, ideea de a se elibera de „natura
secundã” a sensului.
Pentru poezie, referin]a majorã a fost
multã vreme pictura (Horatius, „ut pictura
poesis”), dar compara]ia poeziei cu muzica
a devenit un veritabil model nobil la
Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Proust,
urmând ideile lui Schopenhauer. Dupã
Wagner, fuziunea cuvântului cu muzica a
devenit idealul poetic. În „Muzica [i literele”,
conferin]ã ]inutã la Oxford în 1894,
Mallarmé se face apãrãtorul versifica]iei [i
ritmului. „Un coup de dés” („Aruncarea
zarurilor”) se prezintã ca o partiturã; „Cartea”
mallarmeanã con]ine, în mod ideal, toate
cãr]ile, urmând formula devenitã poncif:
„Totul, în lume, existã pentru a ajunge la o
carte”. Însã dorin]a de abstractizare a
întregului modernism al secolului al XX-lea
e din nou legatã de modelul pictural.
Frontiera dintre literaturã [i filozofie
devine poroasã la Proust: „Lenea sau
îndoiala sau neputin]a se refugiazã în
incertitudine sub formã de artã. Po]i face
din asta un roman, un studiu filozofic, sunt
eu oare romancier?, întreabã marele scriitor,
în 1908, în legãturã cu romanul. Se
îndoie[te în privin]a genului romanului pe
care urma sã-l scrie, capodopera „În
cãutarea timpului pierdut”: roman cu tezã,
roman filozofic, roman total?
În „Opera deschisã” (1965), Umberto
Eco insistã asupra caracterului deschis [i
total, „în expansiune”, al marilor crea]ii
literare din secolul al XX-lea, cum sunt cele
ale lui Proust [i cele ale lui Joyce. Dacã îi
dãm crezare lui M. Blanchot, între operã [i
literaturã nu mai existã vreun interpret, un
intermediar, nu mai existã nici meseria de
poet, de dramaturg sau de romancier
(punerea în discu]ie a meseriei a avut loc
în picturã începând cu sfâr[itul secolului al
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XIX-lea), iar criticul face sã treacã
modernitatea lui Mallarmé la Beckett în
indiferen]a genurilor: „Doar opera e
importantã, afirma]ia ce e în operã, poemul
în singularitatea strâmtã, tabloul în spa]iul
propriu. [...] Doar cartea e importantã, a[a
cum este, departe de genuri, în afara
rubricilor, prozã, poezie, roman, mãrturie,
sub care ea refuzã sã se rânduiascã [i
cãrora le neagã puterea de a-i fixa locul [i
a-i determina forma. O carte nu mai apar]ine
unui gen, orice carte ]ine doar de literaturã,
ca [i cum aceasta de]inea dinainte, în
generalitatea lor, secretele [i formulele ce
permit singure de a da, la ceea ce se scrie,
realitate livrescã. Totul s-ar petrece ca [i
când, genurile fiind disipate, literatura se
afirma singurã, strãlucea singurã în
limpezimea misterioasã pe care o propagã
[i pe care fiece crea]ie i-o înapoiazã,
multiplicând-o - ca [i cum avea o «esen]ã»
a literaturii” („Cartea Viitorului”).
În plus, cooperarea dintre autor [i interpret face din orice realizare o operã nouã:
e cel pu]in o idee din ce în ce mai rãspânditã
odatã cu fenomenologia [i estetica
receptãrii.
Paralel cu visul poetic al operei totale,
„romanul poetic” agitã spiritele la începutul
secolului al XX-lea: „Orice roman ce nu e
un poem nu existã”, declara deja Remy de
Gourmont. „Orice tentativã contemporanã
a cititorului e de a face sã ajungã poemul la
roman, romanul la poem”, spune Mallarmé
referindu-se la „Bruges, a doua moarte”,
romanul lui Rodenbach. Alain-Fournier,
Proust, Jouve, Gracq apar]in direc]iei
„povestirii poetice”, conform modelului romantic al poeziei ca gen suprem, în timp
ce Maeterlinck e preocupat de „teatrul poetic”.
Rãmâne sã men]ionãm operele
inclasabile, cum ar fi „Cânturile lui Maldoror”
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Trebuie sã men]ionãm [i destinul
refuzului distinc]iei dintre text [i comentariu
(metalimbaj), ca la Baudelaire, între criticã
[i poezie: „Cea mai bunã criticã e cea
amuzantã [i poeticã [...]. Astfel, cea mai
bunã dare de seamã despre un tablou va
putea fi un sonet sau o elegie.” Scriitorul [i
criticul se întâlnesc în scriiturã .
Suprarealismul refuza literatura (dupã ce
Valéry delegitimase romanul), ca în «Nadja»
(1928), model al «textului suprarealist» prin
opozi]ie, totodatã, cu romanul, umilit, [i cu
eseul. E rezultatul negãrii retoricii de cãtre
Hugo, care, în prefa]a la « Cromwell»
(1827), lãuda drama în dauna tragediei [i
comediei sau, în prefa]a la «Ode [i balade»
(1826), fãcea procesul «grãdinii franceze»
a literaturii clasice [i a «ordinii naturale».”
Dar, urmãrindu-l pe Paulhan („Florile
din Tarbes sau Teroarea în scrisori”,1941),
refuzul retoricii nu e niciodatã decât o altã
retoricã (uneori, aceea[i), la fel de
constrângãtoare. Proliferarea referin]elor
neclasice la genuri mici, cum ar fi cele
medievale (balada sau satira social-politicã
în secolele al XIV-lea – al XVI-lea),
constituie tot un sistem al genurilor perpetuate în marginile romantismului,
simbolismului [i suprarealismului.
Astãzi genurile sunt numeroase, iar
operele sunt imposibil de clasat, dar se
publicã mai ales roman, poezie [i teatru,
mai multe eseuri. Un scriitor ca Philippe
Sollers a revenit la vechiul roman; RobbeGrillet, N. Sarraute, M. Duras, ca sã vorbim
doar despre francezi, au redescoperit
autobiografia. „Textul” n-a înlocuit vechile
genuri. În reabilitarea retoricii (Barthes,
Genette, Todorov) a adus genurile [i teoria
în prim plan.
Din punctul de vedere al lecturii, din
ce în ce mai importantã în studiile literare,
genurile rãmân categorii dominante ale
receptãrii. Bestsellerurile sunt clasate, în
general, în romane [i eseuri; în englezã, în
fic]iune [i nonfic]iune. Sistemul s-a redus
la un singur criteriu: fic]iunea.
Sistemul genurilor e o institu]ie socialã
[i ideologicã: e un sistem de valori [i norme.

Ilie Boca
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(Lautréamont, 1869), unde toate marile
genuri sunt parodiate, „Moralitã]i legendare”
(Laforgue, 1887) sau „Ulise” (Joyce, 1922),
care parodiazã „Odiseea” într-o epopee a
vie]ii
moderne.
Amestecul,
intertextualitatea, hibriditatea, metisajul
devin valori, puritatea e anacronicã. Dar
rela]ia dintre genuri [i valori nu e mai pu]in
reprezentativã, poate determinantã, chiar
dacã e inversatã [i negativã. Paulhan
învinuie[te „teroarea” avangardistã ridicatã
împotriva retoricii [i genurilor. Aceastã
„teroare”, de la romantism la suprarealism,
a încurajat poezia, apoi „textul”, la vârful
genurilor, conservând deci sistemul
genurilor ca Nemesis, cum afirma cineva.
„Textul” devine [i adversarul genurilor
la Barthes [i „Tel Quel”, care le declarã
perimate. „Textul” se revoltã împotriva
tuturor etichetelor romanului, ale poeziei
sau ale eseului [i cautã referin]ele în
Lautréamont [i Joyce, în Mallarmé [i
Proust. Barthes distinge între „écrivants”
[i „écrivains”, între „lisible” [i „scriptibile”:
aceste noi categorii, provenite, într-un fel,
tot din vechile genuri, ridicã în slãvi travaliul
semnificantului transgresând limitele în
detrimentul literaturii conven]ionale [i
pedagogice (o variantã a opozi]iei romantice
dintre simbol [i alegorie). Refuzul genurilor,
ca [i al meseriei, aminte[te de ceea ce a
avut loc în picturã de mult timp, fiindcã
defini]ia genurilor [i ierarhia lor în func]ie
de subiecte a dispãrut dupã impresionism
[i arta abstractã. Transgresiunea genericã
e astfel ridicatã de modernitate la rang de
principiu. Valorizarea originalitã]ii [i
singularitã]ii, începând cu romantismul, a
esteticii împotriva retoricii [i-a gãsit
împlinirea la sfâr[itul secolului trecut.
Însã[i filozofia a devenit inseparabilã
de literaturã: deconstruc]ia lui Derrida a
reconsiderat aceastã ultimã frontierã
genericã, având ca rezultat delegitimarea
literaturii fa]ã de alte discursuri, a culturii
prin teorie. La capãtul transgresiunii poetice,
dispar valorile [i normele „comunica]ionale”,
cum le nume[te Jauss (pentru a semnala
pertinen]a lor extraliterarã), pe care genurile
le-au sus]inut.
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Cã vrem sau nu, sistemul e legat, astãzi,
de literaturã.
***
Triada retoricã [i aristotelicã a epicului,
dramaticului [i liricului a fost în centrul
genurilor în istorie. De fapt, cum am vãzut,
a fost imputatã mai târziu lui Aristotel, care
nu se interesa decât de dramatic [i de epic,
de Sofocle [i de Homer. Aceastã triadã a
fost consolidatã de clasicism, apoi
refondatã de romantism, iar epoca modernã
a men]inut-o, chiar dacã a fãcut-o cu pre]ul
unei deplasãri spre roman, poezie, teatru
[i eseu. Fra]ii Schlegel, Hugo, Hegel au
confirmat mi[carea, dar liricul a trecut în
prim-plan. Dupã romantism, poezia a
devenit esen]ial liricã.
Categoriile de mai sus rãmân
aristotelice: ele sunt modale. Ca moduri de
enun]are, par a fi universale. Abordãri
contemporane ca aceea a lui Jakobson au
men]inut sau au regãsit acelea[i categorii.
Dacã sunt universale, nu neapãrat norme,
a le transgresa e aproape de neconceput.
E totu[i dificil, dacã nu de-a dreptul
imposibil, sã raportezi opere literare
contemporane folosind grila genurilor.
Întrebãrile tradi]ionale nu mai par pertinente:
cutare operã e epicã sau liricã? E o tragedie
ori o comedie (de exemplu, o piesã de teatru
scrisã de Beckett sau Genet)? E un roman
sau un eseu („Omul fãrã însu[iri”, de Robert Musil)? Toate crea]iile literare moderne
sunt impuse.
Operele literare sunt mixte prin
defini]ie, de la Baudelaire încoace (sau
poate chiar înainte de Baudelaire), în timp
ce paraliteratura, literatura de consum,
respectã mai mult constrângerile generice
(regulile psihologice, narative, stilistice sunt
exigente). În epoca modernã, numero[i
critici sus]in cã literaritatea [i genericitatea
sunt invers propor]ionale.
În literaturã, genurile nu mai pot fi atât
de evidente ca în trecut. Mai trebuie oare
sã încerci sã identifici genul de text pe care
îl cite[ti? Altfel spus, recunoa[terea
explicitã a genului (prin opozi]ie la
competen]a incon[tientã de lecturã, la
preîn]elegerea indispensabilã a genului
intrinsec) îmbogã]e[te [i face lectura mai
complexã? Ori, dimpotrivã, o complicã
inutil?
De la Aristotel încoace, no]iunea de
gen e, de fapt, eterogenã: ea condenseazã
un fascicul de criterii formale (ca modul) [i
semantice (ca obiectul), urmãrind combina]ii
infinite. În practicã, analiza multicriterialã a
fost întotdeauna dominantã. Po]i fi tentat,
ca B.Croce, urmând un demers nominalist
[i de intimidare („terorist”), de a teoretiza
opere moderne denun]ând conceptul de gen.
Dar acestea sunt doar defini]iile normative
[i prescriptive ale genurilor depã[ite,
nicidecum descrieri formale [i semantice.
În sfâr[it, la începutul secolului al XXI-lea,
operele sunt deja identificate, negativ, prin
ceea ce ele nu sunt, nu prin ceea ce sunt:
astfel, sistemul genurilor rãmâne pertinent,
în ciuda unei modera]ii din ce în ce mai
evidente...

Nicoleta Popa Blanariu
Timp de trei ani, din septembrie 2015
pânã în august 2018, sub genericul «Les
chemins du bleu en Europe: transversalité
des apprentissages et transculturalité des
langages », opt organizaþii europene
deruleazã un proiect de parteneriat strategic „Erasmus +”, finanþat de Comisia
Europeanã, prin axa prioritarã K2,
„Cooperare ºi inovare prin schimb de bune
practici”. Organizaþiile partenere provin din
cinci þãri: Centro Público De Educación De
Personas Adultas Pablo Freire din
Maracena Granada (Spania); Centro per lo
Studio del Paesaggio et del Giardino,
Fondazione Tagliolini din San Quirico
d’Orcia (Italia); Scuola Internazionale Studi
d’Arte del mosaico e dell’Affresco din
Ravenna (Italia); Università Popolare La
Sorgiva din Montecchio Emilia (Italia);
Agrupamento de Escolas Joao de Deus din
Faro (Portugalia); Centrul de Culturã „George
Apostu” din Bacãu (România); Asociaþia

Activitãþile proiectului - ateliere,
conferinþe, expoziþii, vizite de studiu - ºi
produsele realizate în cadrul acestuia (fiºe
pedagogice, obiecte artizanale, un volum
colectiv, articole publicate online sau în
presa tipãritã) sunt menite sã sporeascã
aria de competenþe a unei largi categorii de
(con)cetãþeni europeni, de la noi ºi de aiurea.
Aceºtia formeazã (ceea ce se numeºte,
destul de tehnic) „grupul þintã”: persoane
vulnerabile social ºi economic, în special,
a cãror participare la proiect înseamnã un
beneficiu multiplu pentru ele însele ºi
comunitãþile din care fac parte. Mai exact,
proiectul oferã un cadru pentru descoperirea
ºi exersarea unor aptitudini anterior ignorate
sau prea puþin valorificate, încurajeazã
exprimarea creativã a unor conþinuturi de
experienþã personalã, de sensibilitate ºi
disponibilitate relaþionalã, stimuleazã
interesul pentru alte limbi ºi culturi decât
cea de origine, precum ºi pentru
instrumente de lucru puse la îndemânã de
tehnologia informaþiei ºi a comunicãrii.
Acestea din urmã pot înlesni, cum bine se
ºtie, multe alte activitãþi, deschizând noi
perspective de cunoaºtere, de formare ºi
de relaþionare. Dobândirea unor astfel de
competenþe, în cadrul proiectului, sporeºte
ºansele participanþilor de a (re)intra ulterior
pe piaþa muncii ºi de a dezvolta, eventual,
unele iniþiative de antreprenoriat.
În jurul culorii albastre - de la percepþia
empiricã a cromatismului pânã la
simbolismul asociat acestuia în diferite
culturi ºi limbaje artistice (arhitecturã,
icoane pe sticlã, picturã muralã sacrã sau
laicã, imaginar poetic, romantic îndeosebi,
broderie tradiþionalã, expresii idiomatice) se organizeazã un întreg parcurs european
al descoperirii Celuilalt. Meandrele acestui
traseu inedit sunt jalonate de mozaicurile
Ravennei, de vechiul azulejo portughez, de
faþada pictatã a Voroneþului, de „floarea
albastrã” a lui Eminescu ºi Novalis, de
frescele lui Sabin Bãlaºa din „Sala paºilor
pierduþi”, de „cimitirul vesel” de la Sãpânþa
(încã o mostrã, dar în alt chip, de „þarã
tristã, plinã de umor” ºi, cum altfel?,
nedezminþit „celebrã-n Occident”) - toate
acestea, pe lângã alte popasuri în oaze
albastre, de atracþii ever green, ale
patrimoniului cultural european.
În cadrul proiectului, Centrul de Culturã
„George Apostu” ºi-a asumat o sumedenie
de activitãþi. Astfel, pe 15 iunie 2016, în
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Situa]ia nu-i deloc albastr\,
ba dimpotriv\.
«Les chemins du bleu en Europe»

„Artã Tradiþii Patrimoniu Fãrã Frontiere” din
Bacãu; L’association « Paysage et
Patrimoine sans Frontière» din SaintGermain-en-Laye (Franþa). Organizaþia
francezã, una dintre cele mai apreciate la
nivelul Uniunii Europene, în domeniul ei de
preocupãri, este lider de proiect ºi un mai
vechi partener al Centrului de Culturã
„George Apostu”, cu care a derulat în ultimii
zece ani, multe alte proiecte: între acestea,
«Les Langages du bleu en Europe» (2009 2011), pe care tematica actualã, «Les chemins du bleu en Europe», îl continuã ºi
completeazã.
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„Sala paºilor pierduþi”, Centrul a organizat,
sub genericul „Sabin Bãla[a, pictorul
albastrului infinit”, un atelier de creative
writing, în atmosfera picturilor murale din
foaierul Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi. Pe 30 mai 2016, atelierul „Albastru,
casã arhaicã româneascã” a fost prilejuit
de o vizitã de studiu, având ca obiect unele
particularitãþi ale arhitecturii þãrãneºti din
Moldova (faþadele locuinþelor, stâlpii de
lemn, pridvorul). Vizita a permis
constituirea unei mini-colecþii de crochiuri
realizate pe loc, de cãtre participanþi. Pe
15 ianuarie 2017, de Ziua Culturii Naionale,
la sediul Centrului, s-a deschis expoziþia
„Afi[e pentru pace”, reunind materiale create de elevii [colilor gimnaziale din jude]ul
Bacãu. Firul roºu a fost, ºi de astã datã,...
albastrul: drapelul Uniunii, simbol ºi
promisiune ale unei Europe unite în jurul
unor valori ºi interese comune, pe care, cu
intermitenþe, de la Carol Magnul încoace,
continentul nostru se strãduieºte sã-ºi
croiascã pacea ºi prosperitatea. Pe 28
februarie 2016, membrii Centrului de Zi
„Clubul Pensionarilor 60+”, aflat în
subordinea Direc]iei de Asisten]ã Socialã
a Municipiului Bacãu au participat la un atelier de icoane pe sticlã, în cursul cãruia s-au
familiarizat cu materiale, instrumente ºi
tehnici specifice acestui tip de limbaj
vizual. La un alt atelier iniþiat de Centrul de
Culturã „George Apostu”, „Semne de carte
cu motive tradi]ionale”, participanþii au
învãþat cum sã coase pe etaminã simboluri
strãvechi ale imaginarului popular
românesc, îndeaproape înrudite cu un
alfabet de imagini arhaice, cvasiuniversale:
hora de fete, coco[ul, sfãdeala, spicul,
coarnele berbecului, ocolul, vârtelni]a etc.
O altã activitate a Centrului, integratã
proiectului – „Valori expresive ale albastrului,
de la comunicarea curentã la limbajul poetic” – urmãreºte con[tientizarea de cãtre
cursan]i a numeroaselor semnificai]i (denotative [i conotative) pe care le are seria
lexematicã a albastrului, atât în comunicarea
uzualã, cât [i în operele literare. Aceastã
activitate comportã, în primul rând, realizarea
unui miniglosar de formule idiomatice,
construite în jurul culorii albastre ºi al unor
nuan]e cromatice apropiate ei, apte sã
desemneze diferite aspecte ale lumii
înconjurãtoare ºi ale naturii umane (trãsãturi
fizice ºi însu[iri morale). De asemenea,
aceastã activitate îºi propune alcãtuirea unei
arhive audio cu vocile cursan]ilor: fiecare
dintre ei va alege câte o asemenea expresie
din limba românã [i o va explica, integrândo într-un enun] lãmuritor. La final, cursani]i
vor întocmi o miniantologie de fragmente de
texte literare, în mãsurã sã ilustreze valorile
denotative [i conotative ale albastrului ca
element de limbaj.
La aceste activitãþi ale Centrului de
Culturã „George Apostu” se adaugã cele
desfãºurate, în cadrul proiectului, împreunã
cu Asociaþia „Artã Tradiþii Patrimoniu Fãrã
Frontiere”: o sesiune de comunicare [i de
informare, pe 16 decembrie 2016 ºi un atelier de confecþionare a mãºtilor de inspiraþie
folcloricã, în octombrie 2016.
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