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Istoria are legi, dar nu se face singura,
`mpletirea factorilor subiectivi cu cei obiectivi
sem\nând cu structura epicului `n care eroul
con[tient de rolul lui exprim\ `ntregul din care face
parte. El seam\n\ cu omul activ purt\tor al legilor
obiective ale naturii. Desigur, lucrurile n-au glas,
iar glasul nostru este al\turi de esen]a lor, fiindc\
nu este suficient\ folosirea lor potrivit\. Numai
r\spunsul la “de ce [i pentru ce”, atât `n ceea ce
prive[te `ntregul cât [i p\r]ile, ne poate face
posesori ai esen]elor.
Omul este `nso]it permanent de aceste
`ntreb\ri: pot sau nu pot deveni st\pân, lumea este
a[a cum o gândesc eu, sau sunt condamnat s\
alerg steril peste ea, cu jocul meu de ipoteze?
Totu[i, el caut\, `n speran]a c\ va g\si calea
adev\rat\ c\tre ea pentru a deveni st\pânul ei.
Nimeni nu-l poate feri `ns\ de `ndoial\,
incertitudine, disperare, impas [i `ncremenire.
Omul caut\ lumea am\girilor. Energia lui ia
forme diferite. El gânde[te, simte [i voie[te. Natura
lui `l `mpinge s\ explice toate acestea. Dar
explica]iile nu acoper\ realitatea, care se
dep\rteaz\ de con[tiin]a lui, din neputin]\.

Petre }u]ea
2

Românii, ca toate popoarele latine,
sunt iscoditori [i nu se mul]umesc sã ia
lucrurile de-a gata. Pe de altã parte, unele
adevãruri elementare pentru români sunt
privite cu circumspec]ie [i de strãini, unii
necunoscãtori, al]ii rãuvoitori. Pe mãsurã
ce se apropie centenarul Marii Uniri, se aud
tot mai multe voci critice privind actele din
1918, voci venite din exteriorul României,
dar [i din interior.
Spun unii cã la 1 Decembrie 1918
s-ar fi unit doar o singurã provincie –
Transilvania –, pe când România era veche,
mare [i independentã cu mult înainte.
Trebuie observat cã teritoriile unite la
1 decembrie cu Vechiul Regat reprezintã
chiar [i astãzi, dincolo de gravele rãpiri de
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, circa 40%
din suprafa]a [i din popula]ia României [i
nu un cuantum infim. „Miracolul” din 1918
– se mai aude – a fost nemeritat, fiindcã
românii ar fi luptat abia doi ani (1916-1918)
– cu „pauze” mari [i ace[tia – [i ar fi luat la
urmã totul, mai mult decât ar fi visat. Dar
nu este a[a! Mai mult de jumãtate dintre
români – adicã înainta[ii no[tri din
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat,
Cri[ana, Maramure[ [i de la sud de Dunãre
– nu trãiau, atunci, în România [i au intrat
în rãzboi, în chip direct ori indirect [i fãrã
sã fie întreba]i dacã vor sau nu, în vara
anului 1914, odatã cu imperiile [i ]ãrile din
care fãceau parte, [i s-au sacrificat cu
sutele de mii pânã în 1918. „Miracolul” se
referã [i la urmãtorul fapt: toatã lumea [tia
înainte de rãzboi cã, dacã România se
alãturã Triplei În]elegeri (Antantei) [i
Antanta câ[tigã, trebuia sã renun]e la
Basarabia [i cã, dacã se alãturã Triplei
Alian]e (Puterilor Centrale) [i aceasta
câ[tigã, trebuia sã-[i ia adio de la Bucovina,
Transilvania, Banat, Cri[ana [i Maramure[.
Nu se putea ca România sã le cearã alia]ilor
sãi provincii pe care ace[tia le considerau
ale lor. Or, România, prin voin]a na]ionalã
[i gra]ia divinã, a luat tot ce se putea
imagina atunci, adicã toate provinciile cu
majoritate absolutã sau relativã
româneascã (Bucovina era singura care,
în urma politicii masive de dezna]ionalizare
austro-ungare, avea doar majoritate relativã
româneascã). Se mai clameazã, uneori, cã
mai importantã decât unirea de la
1 Decembrie ar fi fost independen]a din mai
1877. Numai cã independen]a proclamatã
[i votatã la 9-10 mai 1877 se referea doar
la 130 000 de km pãtra]i, adicã ceva mai
mult de o treime din suprafa]a României
Mari. Fire[te, independen]a României de
la 1877 a fost foarte importantã [i pentru
românii din Dobrogea, Transilvania, Banat,

Cri[ana, Sãtmar, Maramure[, Bucovina [i
Basarabia (ei s-au [i jertfit pentru aceastã
independen]ã a ]ãrii-mamã!), dar nu i-a atins
direct [i imediat, atunci, fiindcã erau cuprin[i
în alte state.
S-a mai sus]inut [i ideea cã data de
1 Decembrie 1918 ar privi, totu[i, prea pu]ini
români, în raport cu masa popula]iei [i cu
teritoriile alãturate Regatului României în
1918. Stricto sensu, poate sã fie adevãrat
acest lucru, numai cã Ziua Na]ionalã de la
1 Decembrie nu celebreazã doar unirea
Transilvaniei, ci marcheazã tot ceea ce
s-a întâmplat atunci, adicã este un simbol
al întregului an de cumpãnã 1918. În acel
an, s-au unit cu ]ara, prin decizii luate de
adunãri alese, reprezentative [i recunoscute, trei mari provincii istorice, [i anume
Basarabia, Bucovina [i Transilvania. La
1 Decembrie s-a desãvâr[it un proces larg,
în urma cãruia România a ajuns de la
137.000 de km pãtra]i [i de la circa 7,2
milioane de locuitori (în 1914) la 296.000
de km pãtra]i [i la 15 milioane de locuitori
(în 1918-1919). Cu alte cuvinte, pornind
numai de la realitã]i, s-ar putea spune foarte
bine cã, în 1918, nu provinciile s-au unit cu
România, ci invers, cã România s-a unit
cu provinciile sale istorice (care aveau
împreunã cam 160.000 de km pãtra]i).
Astfel, în Ziua Na]ionalã este bine [i este
drept sã ne amintim de întreagã acea „orã
astralã” de la finele Primului Rãzboi Mondial,
prin care românii [i-au luat soarta în mâini
[i au decis sã trãiascã în România.
Al]ii, mai cârcota[i, gãsesc chiar cã
ziua de 1 Decembrie nu este potrivitã ca
sãrbãtoare, fiindcã în acel moment din an
este iarnã [i frig, iar românii vor sã meargã
la iarbã verde când sunt veseli. A[a va fi
fiind, dar sunt atâtea alte ocazii pentru ca
românii sã se distreze [i sã mai scape de
stres. {i Crãciunul picã iarna, când este
frig, [i cât farmec are! Pe de altã parte,
zilele de 24 ianuarie, de 10 mai sau de 31
august (Ziua Limbii Române) pot sã fie
sãrbãtorite foarte bine, la fel ca data de 1
Decembrie. Sunt ]ãri în jurul nostru care au
câte trei zile na]ionale [i nu se supãrã
nimeni. Fire[te, în ceea ce mã prive[te,
cred cã este bine pentru noi sã pãstrãm

doar ziua de 1 Decembrie ca sãrbãtoare
na]ionalã.
Alte voci cred cã aceastã zi na]ionalã
actualã a României i-ar jigni pe conlocuitorii
maghiari, care – dupã ce cã nu au fost
consulta]i la 1918 – se simt frustra]i [i jigni]i
de sãrbãtoarea noastrã, fiindcã Transilvania
a fost ruptã din Ungaria de-atunci. Tehnic
a[a este: pe când România aproape [i-a
triplat teritoriul la 1918, Transleithania (adicã
jumãtatea de rãsãrit, declaratã „ungarã”, a
imperiului bicefal) s-a destrãmat; sã ne
reamintim cã Ungaria nu exista ca ]arã
independentã [i ca subiect de drept
interna]ional de la 1541 pânã la 1920 [i cã,
între anii 1918-1920, a pierdut douã treimi
din teritoriul sãu. Lãsãm la o parte faptul cã
acea Ungarie a pierdut în 1918 Croa]ia,
Slovacia, Transilvania etc., adicã teritorii
fãrã majoritate ungarã, pe când România a
ob]inut numai provincii istorice cu majoritate
(absolutã sau relativã) româneascã. Dar,
dupã cum existã o mãsurã în lucruri, nici
marea sãrbãtoare na]ionalã a maghiarilor
de pretutindeni, de la 15 martie, nu este un
prilej de bucurie istoricã pentru români,
fiindcã atunci (în 15 martie 1848),
revolu]ionarii maghiari au decis (fãrã
consultarea românilor [i împotriva voin]ei
lor) „unirea Transilvaniei cu Ungaria”. Cu
alte cuvinte, ambele zile de sãrbãtoare au
efect bumerang pentru fiecare dintre cele
douã popoare, dacã este sã luãm în calcul
numai semnifica]iile istorice. A[a se
întâmplã cam peste tot între vecini. Aceastã
uniune for]atã a Transilvaniei cu Ungaria
(cu [tergerea oricãrei autonomii a vechii
provincii) s-a pus în practicã odatã cu
regimul dualist austro-ungar, între anii 18671918 (de[i ungurii [i secuii reprezentau
atunci cam 24% din popula]ia Transilvaniei).
Cele decise de români la 1 Decembrie 1918
s-au transpus în practicã în chip trainic de
atunci încoace (deoarece românii
reprezentau douã treimi din popula]ia
provinciei), iar hotãrârea românilor a fost
confirmatã (recunoscutã) în mai multe
rânduri prin tratate interna]ionale, în primul
rând prin tratatele de pace care au urmat
celor douã rãzboaie mondiale. Unde este
nedreptatea? Fire[te, nu este vorba nici
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oameni) nu erau infailibile, dar elitele [i
plebea, cel pu]in din 1848 pânã la 1918, au
mers concordant.
Eseuri istorice se pot scrie multe, opinii
despre trecut poate exprima oricine, dar
scrisul istoric trebuie lãsat istoricilor de
meserie, cercetãtorilor, celor obi[nui]i [i
pregãti]i sã opereze cu sursele istorice.
Conform speciali[tilor, în epoca despre care
scriem, unirea din 1918 a fost un act de
voin]ã na]ionalã româneascã, formulat de
majoritatea popula]iei [i recunoscut prin
tratate interna]ionale cu valoare de lege.
Restul sunt chestiuni interesante, dar
adiacente. Ele se cuvin studiate, relevate,
dar nu augmentate, deviate, scoase din
context sau falsificate.Se face astãzi
copios meta-istorie, istorie contrafactualã,
istoria iluziilor oamenilor, istoria ideilor
neviabile [i a personalitã]ilor care luptau
contra curentelor dominante, se evocã
felurite ciudã]enii [i raritã]i, ajung sã fie
privite drept mituri cli[eele [i stereotipurile,
sã fie valorizate personaje considerate
îndeob[te negative etc. Toate acestea au
loc sub soare, sunt adesea receptate mai
bine de public decât temele clasice de
istorie, fiindcã gustul este [i el esen]ial în
revigorarea trecutului. Dar aceste abordãri
nu trebuie confundate cu cercetarea
trecutului dacã ele nu reprezintã a[a ceva,
pe de o parte, iar concluziile unor întâmplãri
sau fapte marginale nu trebuie impuse drept
dominante, pe de altã parte.
„Noile puncte de vedere” evocate mai
sus nu sunt fabricate acum – în anul
sãrbãtorii Centenarului Marii Uniri –, dar nici
nu se recicleazã acum din purã întâmplare.
Acestea au o lungã istorie în urmã. Pe de
o parte, ele provin din arsenalul na]ionali[tilor
revizioni[ti (mai ales ungari), care au
cultivat mereu, în secolul care a trecut de
la 1918, ideea „nedreptã]ii istorice” fãcute
Ungariei de cãtre marile puteri, care ar fi
dat cadou României „înapoiate [i balcanice”,
înfloritoarea provincie numitã Transilvania,
„iluminatã” timp de un mileniu de „civilizatorii
Bazinului Carpatic”, adicã de unguri.
Limbajul detractorilor unirii nu este acum
tocmai acesta – între timp formulele de
exprimare s-au cizelat, s-au europenizat,
dar el se poate descifra u[or printre rânduri.
Odatã cu aceastã u[oarã tâlcuire, se vede
limpede [i sorgintea lui revizionistã,
neprietenoasã la adresa poporului român.
Pe de altã parte, dupã crearea de cãtre
Moscova leninistã a unei sec]ii a partidului
sãu comunist la Bucure[ti, în 1921, peri-
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despre dreptate absolutã, dar pe aceasta
nu o mai cautã astãzi nici filosofii. Oricum,
dacã românii ar fi gre[it la 1918 – prin
deciziile luate la Chi[inãu, Cernãu]i [i Alba
Iulia –, marile puteri i-ar fi sanc]ionat, fiindcã
acestea nu se remarcau nici atunci prin
marea lor dragoste [i generozitate pentru
români [i România. Or, marile puteri nu au
fãcut în 1919-1920 decât sã aprobe ceea
ce deciseserã românii la 1918.
În fine, s-a mai insinuat – mai demult
[i mai recent – cã românii ardeleni nu ar fi
dorit unirea cu ]ara, înapoiatã [i balcanicã,
ei fiind fascina]i de civiliza]ia superioarã
ungarã sau austro-ungarã, astfel cã unirea
ar fi fost fãcutã de un grup de intelectuali,
amãgitori de suflete. Numai cã toate datele
de care dispunem în prezent aratã cã
majoritatea românilor au dorit unirea
Transilvaniei cu România [i cã au exprimat
ferm acest lucru, la nivelul exigen]elor
democratice de atunci. Este adevãrat cã
unii dintre românii ardeleni (dupã calculele
noastre, cam 10-15%) – lega]i de stãpânirea
strãinã, de visul unei Europe Centrale unite
sau membri ai unor familii mixte – nu au
dorit unirea cu România, dar asta nu
schimbã cu nimic datele problemei. Mai
mult, comunitatea interna]ionalã a apreciat
actul de voin]ã na]ionalã a românilor,
formulat în anul 1918, [i a recunoscut
realitã]ile decise de români. Atunci când a
fost posibil, mai ales în Bucovina, dar [i în
Basarabia [i Transilvania, minoritã]ile au
fost întrebate, iar unii membri ai lor au [i
sus]inut (în 1918 [i dupã asta) apartenen]a
la România. Insinuarea cã numai un grup
de intelectuali a impus unirea este ridicolã.
Mai întâi, este o jignire la adresa masei de
intelectuali români care au militat sincer
pentru actul unirii. În al doilea rând, nu este
nimic neobi[nuit ca poporul sã fie condus
de elite [i sã le urmeze. Românii ardeleni
au fost condamna]i de asupritorii lor sã nu
aibã în fruntea lor lideri politici [i economici
puternici, ci, pânã târziu, doar preo]i [i
dascãli, adicã intelectuali ie[i]i din sânul
lor [i apropia]i de ei. Dar ei – românii ardeleni
– nu au rãmas nicio clipã fãrã elite [i
aceasta le-a fost salvarea. Decenii la rând
înainte de unire, preo]ii [i dascãlii nu-[i
încheiau slujbele, respectiv lec]iile, fãrã sã
spunã adunãrilor în care vorbeau cã
„soarele, pentru to]i românii, la Bucure[ti
rãsare”. Este de ajuns sã fie urmãrite
documentele existente, rapoartele
autoritã]ilor, procesele verbale ale ASTREI,
protocoalele partidelor politice, asocia]iilor
profesionale, [colilor etc. pentru a dovedi
cum s-a pregãtit unirea de jos în sus [i din
cele mai sofisticate [i savante cercuri
academice pânã la nivelul satelor. Este clar
cã intelectualii au stimulat unirea, cã i-au
con[tientizat intens pe oameni în spiritul
unirii, cã i-au convins de binele care avea
sã vinã, dar cine poate sã condamne acest
lucru [i de ce? Lozinca elitei ardelene de
atunci a fost formulatã de frunta[ul de la
1848 Simion Bãrnu]iu: „}ine]i cu poporul,
ca sã nu rãtãci]i!”. Prin urmare, conducãtorii,
desprin[i din popor, se ghidau dupã
aspira]iile poporului, le justificau [i le
sus]ineau, iar poporul î[i urma conducãtorii.
Nici cãile alese de popor (grupuri mari de

odic, mai ales cu ocazia meteoricelor
congrese ale acestei forma]iuni politice de
extremã stângã, se dãdea cuvânt de ordine
comuni[tilor români sã lupte pentru
destrãmarea României, denumitã „stat imperialist, multina]ional” [i „format din petice”.
La fel s-a întâmplat în primul deceniu efectiv
comunist (1948-1958) – „obsedantul
deceniu” din literaturã –, când tezele lui
Roller exprimau acelea[i idei antiromâne[ti.
Cu alte cuvinte, pânã nu tocmai demult,
hulirea Marii Uniri se fãcea, în mod
organizat [i disciplinat, de cãtre URSS [i
de cãtre coloana sa a cincea, Partidul
Comunist din România. Punctele comune
ale celor douã asalturi sunt u[or de sesizat:
unirea s-a fãcut pe nedrept, de cãtre un
grup de intelectuali (na]ionali[ti/ burghezi),
dar mai ales de cãtre marile puteri
(învingãtoare occidentale/ imperialiste).
Readucerea în aten]ie a acestor cli[ee ale
propagandei de odinioarã se explicã prin
apropierea Centenarului Unirii, dupã cum
spuneam. Asistãm azi la revigorarea unor
curente interna]ionaliste, anarhiste,
marxiste care, condamnând sentimentul
na]ional [i fãurirea statelor na]ionale, dau
apã la moara noului imperiu vechi, vecin
României, dar [i unor acoli]i nea[tepta]i ai
sãi. Se condamnã – „cu mânie proletarã” –
na]iunile [i statele na]ionale, fiindcã în
numele lor s-ar fi produs multe rãzboaie [i
s-ar fi subminat „frã]ia universalã”, dar se
uitã cã rãzboaie s-au produs [i în numele
dragostei, al familiei, al religiilor [i bisericilor,
al democra]iei [i al libertã]ii. Ce-ar fi ca, în
numele acestei logici rãsturnate, sã blamãm
cu to]ii [i iubirea, [i familia, [i biserica, [i
democra]ia, [i libertatea? „Tobo[arii
vremurilor noi” vin puternic din urmã [i vor
sã ne [ubrezeascã, pe motive ridicole,
edificiul na]ional, iar unii dintre noi, lua]i
repede, nepregãti]i [i creduli, începem sã
ne îndoim de dreptatea noastrã, plãtitã cu
sângele bunilor [i strãbunilor.
Cel mai în]elept lucru la Centenarul Marii
Uniri este sã ne adunãm energiile într-un singur
[uvoi [i sã ducem mo[tenirea numitã
România înainte, cu gândul la ceea ce am
fost [i am mai putea sã fim. Fiindcã
subminarea României nu este gânditã cu
scopul binelui universal, ci al profitului egoist al unora care ne pândesc. Sã
sãrbãtorim, prin urmare, dar sã [i veghem,
sã consolidãm, sã construim [i sã ne
cre[tem fiii demni pentru pregãtirea celui
de-al doilea Centenar al marii noastre uniri,
cu scopul eternelor reuniri.
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Despre prima conflagra]ie mondialã
s-a spus adesea cã a fost una fãrã
obiective majore ideologic formulate pentru
to]i beligeran]ii, în timp ce Al Doilea Rãzboi
Mondial a fost unul puternic marcat ideologic, ca [i „rãzboiul rece” care i-a urmat.
Consider, însã, cã [i în cazul Primului
Rãzboi Mondial, ideologia a jucat un rol
care nu trebuie neglijat [i nici ignorat. De
altfel, încã de la sfâr[itul secolului al XVIIIlea, ideocra]ii [i ideologiile au acompaniat
propulsarea individului în avanscena
istoriei. Lucrãrile speciali[tilor din domenii
diverse ale investigãrii câmpului social [i
ale istoricilor oferã o diversitate ame]itoare
de abordãri [i pozi]ii diferite fa]ã de primul
rãzboi mondial, cauzele [i consecin]ele
sale. Istoria evenimen]ialã [i factologicã
a acestui punct de rãscruce al civiliza]iei
moderne a lãmurit aproape totul – pe ore
[i minute – dar nu s-a ajuns la consens [i
nici la o interpretare cvasi-unitarã. O
explica]ie simplã a acestei stãri de lucruri
ar fi aceea cã omenirea nu a trecut încã,
în mod convenabil, de trauma pe care
acest conflict a generat-o în ciuda unor
conflicte de mai mare amploare care i-au
succedat. Alte explica]ii pot fi gãsite în
urmele adânci din mentalul colectiv pe care
„Marele Rãzboi” - cum este [i astãzi numit
– le-a lãsat, inclusiv la nivelul ideologiei.
În fine, faptul cã aceastã confruntare la
scarã planetarã a fost prima desfã[uratã
în epoca industrialã, când totul a fost
mecanizat, produs pe scarã largã, inclusiv
moartea, a generat o nouã realitate
tehnologicã ce a marcat de atunci pânã
astãzi dezvoltarea umanitã]ii. În opinia
mea, rezilien]a de care dã dovadã amintirea
[i, fire[te, interesul de cercetare pentru
acest moment din destinul colectiv al
omenirii rezidã, în primul rând, în faptul

cã, de atunci, am intrat într-o ordine
mondialã nouã care este încã de mare
actualitate. Pentru a o defini, voi spune
clar [i concis cã ea este ordinea statelorna]iuni, cãrãmizile fundamentale ale
realitã]ii politice a lumii în care încã trãim.
Nu negãm globalizarea sub toate
aspectele ei, nici entitã]ile, fenomenele [i
procesele transna]ionale, dar este evident
cã realitatea dominantã a lumii, chiar acum
în deceniul doi al secolului nostru, este
cea a statelor na]iune. Fãcând aceastã
afirma]ie tran[antã rezultã în mod clar cã
na]ionalismul – ideologie, doctrinã sau artefact cultural, oricum l-am defini – stã la
baza statului modern, a ordinii mondiale
actuale [i cã el este elementul de bazã
care a generat multe dintre evenimentele
secolului trecut, inclusiv cel de care ne
ocupãm aici. Evident, na]ionalismul nu
este singura cauzã [i explica]ie a marii
confruntãri care a deschis „secolul scurt”
sau „secolul extremelor”, al „sârmei
ghimpate” sau al „lagãrelor”, cum a mai
fost numit secolul XX. Nu sunt reduc]ionist
[i nici cãutãtor al unui mecanism determinist primitiv [i exclusivist, doresc doar
sã identific convenabil un fundal pe care
s-a a[ezat o multitudine de factori care
au generat, accelerat [i propagat premisele
[i desfã[urarea Marelui Rãzboi. În
contextul celor afirmate, îmi propun, în
cele ce urmeazã, sã relev pe scurt rolul
ideologiei în raporturile româno-ruse din
perioada primului rãzboi mondial.
*
Naþionalismul a fost [i continuã sã
fie unul dintre cele mai controversate
curente politice ale contemporaneitãþii. De
la geneza ºi cristalizarea sa pânã astãzi,
naþionalismul exercitã încã o notabilã
atracþie. În ce constã însã aceastã forþã

de seducþie? Pentru a rãspunde la
întrebare, mãcar parþial, trebuie sã
distingem între naþionalismul ideologic,
naþionalismul ca miºcare politicã sau cel
manifestat ca idee culturalã. Deºi legate
între ele, aceste aspecte impun o analizã
specificã care va pune în evidenþã faptul
cã nu existã un fenomen unitar numit
naþionalism. Evident, trebuie sã abordãm
diferitele tipuri de naþionalisme ºi
contextele istorice în care au apãrut pentru
a descoperi care este structura
discursurilor specifice. Au existat
începând din momentul afirmãrii sale pe
scena istoriei numeroase tentative de a
defini naþionalismul. S-a spus chiar cã
numãrul definiþiilor este proporþional cu
numãrul celor care s-au ocupat de acest
subiect. Conotaþia politicã actualã a
conceptului de naþiune este întâlnitã relativ
târziu, secolele al XVIII-lea ºi începutul
celui de-al XIX-lea, ºi este, limpede, o
creaþie a modernitãþii. Aºa apar ºi
conceptele înrudite: autodeterminare
naþionalã, interes naþional, voinþã naþionalã,
consens naþional etc. Toate acestea apar
frecvent în propaganda destinatã opiniei
publice din ultimele veacuri.
Autodeterminarea naþionalã implicã
suveranitatea ºi independenþa statului în
raporturile cu celelalte state, precum ºi
capacitatea sa „de a formula legi ºi de a-ºi
exercita jurisdicþia într-un teritoriu dat.”
Interesul naþional este legat de evoluþia
statului ºi a sferelor sale de interes. Uneori
este folosit ºi ca substitut pentru raþiune
de stat, cu semnificaþia cã existã o
realitate care ar aparþine exclusiv statului.
Mai problematic este conþinutul ideologic
al acestui concept, întrucât aproape toate
forþele politice vorbesc în numele
interesului naþional, ca ºi cum acesta ar fi
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o esenþã absolutã, ceva anistoric care
transcende generaþiile ºi trebuie mereu
afirmat. Dar existã o realitate dincolo de
indivizi, de interesele ºi drepturile lor?
Evident, un spirit liberal autentic va
considera interesul naþional o abstracþie,
o ficþiune utilã doar unei propagande
populiste. Dintr-un punct de vedere academic, trebuie sã specificãm de fiecare
datã în ce sens folosim conceptele ºi dacã
ele acoperã o anumitã realitate. Voinþa
naþionalã ar fi expresia unui spirit sau specific naþional, întrupat fie de conducãtorul
politic, fie de popor. ªi aici apare aceeaºi
problemã ca ºi în cazul interesului naþional:
trebuie sã determinãm concret conþinutul
sãu. Consensul naþional este de
asemenea un concept problematic, pentru
cã presupune existenþa unui spirit, voinþã,
interes comun, care ar acþiona într-o
singurã direcþie, fãcând abstracþie de
opiniile contradictorii ale indivizilor.
Rezumând pe aceastã linie de
argumentare: naþiunea reprezintã un grup
de oameni legaþi printr-o descendenþã
comunã, printr-o culturã, limbã, ºi teritoriu
comun; iar naþionalismul este o ideologie
care foloseºte elementele apartenenþei ºi
identitãþii colective pentru a legitima o
strategie politicã. Pe de altã parte, trebuie
sã menþionãm cã în dreptul internaþional
public nu existã formulatã o definiþie a
naþiunii, în ciuda faptului cã dreptul la
autodeterminare este consacrat ºi
promulgat în importante documente încã
din perioada Marelui Rãzboi. Conceptul de
naþionalism nu are un gen proxim uºor
identificabil care sã permitã adoptarea unei
singure definiþii. Este proteiform ºi de
aceea greu de fixat în cadre imuabile. Mai
mult, naþionalismul are o forþã de
regenerare internã care îl face sã fie
autonom ca forþã socialã ºi autosuficient
în acelaºi timp. În mod funciar,
naþionalismul subzistã accentuând mereu
identitatea naþionalã pe care o potenþeazã
constant, dându-i o forþã stabilizatoare,
centripetã, antientropicã. Ce se aflã, totuºi,
la baza acestei forme istorice de aglutinare

6

socialã care este naþiunea ºi care a
generat aceastã vocaþie globalizantã a
naþionalismului? Caracteristica cheie a
naþiunilor ºi care se gãseºte în mai toate
definiþiile date naþiunii este transgenera
transgenera-þionalitatea
þionalitatea. Sentimentul transgeneraþionalitãþii continue, amintiri ºi memorii
comune, precum ºi sentimentul împãrtãºirii aceluiaºi destin sunt cele care, reunite, dau imaginea scopului pentru care
existã naþiunea. Naþiunile existã ca sã
proiecteze trecutul (aºa cum este el
rememorat colectiv de cãtre comunitate)
în viitor. Ele sunt continue proiecte pentru
viitor ºi au dreptul la autodeterminare
tocmai pentru a-ºi organiza ºi administra
viitorul. „Naþiunea este în acelaºi timp o
amintire ºi un ideal, o istorie, dar ºi o
profeþie, o profeþie creatoare” scria istoricul
Henri Hauser în anul 1916.
Conceptul cheie al ideologiei
naþionaliste este cel de identitate
colectivã. „Identitatea colectivã” constituie
una dintre supoziþiile esenþiale ale
naþionalismului pentru cel puþin douã motive: ea este matricea mitologiei ºi
ideologiei naþionaliste, [i, doi, poate fi o
soluþie la „criza” identitãþii individuale. Ca
soluþie la criza identitãþii individuale,
na]ionalismul a fost opera intelectualitãþii în
cãutarea rãdãcinilor, dar a servit ºi intereselor
unor largi categorii sociale în cãutarea
aceloraºi rãdãcini, chiar dacã aceste cãutãri
aveau raþiuni diferite. Anthony Smith
considera cã aceastã crizã s-a datorat, în
bunã parte, provocãrii pe care
Modernitatea a lansat-o tradiþiei ºi religiei,
odatã cu apariþia statului modern ºi datoritã
revoluþiilor din Europa occidentalã. Ea era
provocarea unei „legitimãri duale”:
legitimarea în termenii religiei ºi tradiþiei
moºtenite, versus legitimarea în termenii
„raþiunii ºi observaþiei”. În locul unei
mitologii ºi al unui imaginar cosmic divin,
apare o nouã mitologie, cu pretenþii
„raþionaliste”, care încearcã sã întemeieze
acþiunea ºi gândirea umanã dintr-o altã
perspectivã. Unul din principiile esenþiale
ale acestei noi mitologii este „istoricismul”

care prezintã un tablou cuprinzãtor al
universului, „fãrã sã mai apeleze la un
principiu extern al creaþiei... ºi integreazã
în acelaºi timp trecutul (tradiþia), prezentul
(raþiunea) ºi viitorul (perfectibilitatea)”. Un
asemenea tablou are virtuþi deosebite:
oferã o explicaþie „fundamentalã”, o bazã
pentru afirmarea unei identitãþi colective,
în care identitãþile individuale se pot integra, ºi un principiu legitimator - se
adreseazã întregii comunitãþi. Legitimitatea
politicã a naþionalismului constã tocmai în
supoziþia holistã cea care-i conferã
influenþa persuasivã ºi penetrantã. Pasul
urmãtor este considerarea democraþiei ca
expresie (aparentã) a voinþei naþiunii. În
fond, ceea ce a inspirat fervoarea
revoluþionarã din sec. XVIII ºi pânã la
ideologizarea drepturilor omului, proces
recent [i în plinã desfã[urare astãzi, a fost
tocmai discursul politic despre libertatea
colectivã ºi suveranitatea popularã ca
expresie a voinþei naþionale.
Ca matrice culturalã a ideologiei
naþionaliste, „identitatea colectivã”
legitimeazã puterea politicã ºi mobilizeazã
indivizii pentru participarea la viaþa publicã
în numele „binelui naþional.” Miezul
ideologiei naþionaliste ar putea fi rezumat
în câteva propoziþii axiomatice: a. Lumea
este formatã din naþiuni, fiecare având
propriul destin, o istorie ºi o individualitate
specifice; b. Naþiunea este sursa întregii
puteri politice ºi sociale ºi, de aceea,
loialitatea faþã de naþiune trebuie situatã
deasupra tuturor celorlalte angajamente
individuale; c. Libertatea ºi realizarea
individualã depind de identificarea cu
naþiunea; d. Naþiunile pot fi libere ºi în
siguranþã doar dacã dreptatea ºi pacea
sunt asigurate în întreaga lume.
Rela]iile bilaterale din perspectiva
ideologiilor epocii
În contextul de fa]ã trebuie sã
precizãm cã, din a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, social–darwinismul
[i-a pus amprenta asupra na]ionalismului,
introducând în spectrul acestuia
dimensiunea antropologicã, cea care avea
sã conducã la tregediile secolului urmãtor.
Rasismul în toate formele sale de expresie
[i cu toatã pletora sa de variante,
incluzând aici [i antisemitismul, [i-au gãsit
justificarea pretins [tiin]ificã în slogane
precum: cel mai adaptat supravie]uie[te,
pe[tele mare înghite pe cel mic,
superioritatea este determinatã biologic
[.a.m.d. S-a ajuns astfel la situa]ia aparent
paradoxalã în care na]ionalismul, nu a
servit ca reper cãlãuzitor doar celor afla]i
în lupta pentru autodeterminare vãzutã ca
necesarã [i legitimã, ci [i ca instrument
eficace al imperialismului care l-a distilat
în formule încãrcate etic precum: modern
[i civilizat, misiunea civilizatoare, manifest destiny etc. oferind argumente
existen]ei imperiilor multina]ionale [i
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altele, apari]ia partidelor cu numero[i
membri [i ideologizarea sunt rãspunsurile
imediate [i necesare la marea problemã:
cum sã gestionezi organizarea societã]ii
moderne [i cum sã controlezi tensiunile
interne inevitabile care acompaniazã
acest proces? Ideologiile epocii la care ne
referim, în spe]ã, liberalismul, conservatorismul [i social-democra]ia, mai târziu
comunismul, au formulat rãspunsuri diferite
la aceste chestiuni. În ceea ce prive[te
subiectul nostru, este de subliniat cã, în
general, curentul pacifist a fost ilustrat cu
precãdere de stânga spectrului politic,
preocupatã mai ales de transformarea
internã a societã]ii (cazul unora dintre
sociali[tii români). Pacifismul, atât cât a
existat [i s-a manifestat în acea perioadã,
fãrã a avea mari figuri reprezentative în
mediul românesc - a fost repede surclasat
de dimensiunea na]ionalã la scarã cvasiglobalã. De[i adesea ocultatã din motive
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politic [i opinia publicã româneascã din
perioada premergãtoare intrãrii noastre în
rãzboi, în 1916, când tabãra antantistã a
avut vocea dominantã clamând cu
necesitate eliberarea fra]ilor de peste
mun]i, chiar cu riscul pierderii pe un timp
nedefinit a celor de peste Prut, din
Basarabia. Voin]a na]ionalã a fost, astfel,
exprimatã chiar în binecunoscutele condi]ii
ale unei dinastii de sorginte germanã [i a
existen]ei unui curent germanofil la nivelul
unei pãr]i a elitelor române[ti (mai ales în
tabãra conservatoare). Consensul na]ional
în direc]ia alinierii noastre la interesele
membrilor Antantei nu a fost deci unul total [i necondi]ionat, existând rezerve
exprimate la nivel public de o minoritate a
elitelor române[ti. Sentimentul diferen]ei
[i unicitã]ii (românii - o insulã latinã într-o
mare slavã) fusese accentuat de
cercetãrile filologice [i istorice încã din
debutul „secolului lung” în mediile culte [i
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apoi populare din spa]iul românesc [i
acest lucru a avut drept consecin]ã
consolidarea con[tiin]ei na]ionale care
pãtrunde în avanscenã preluând gradual
locul celei confesionale odatã cu procesul
modernizãrii. Situarea geopoliticã, trium
confinum [i pozi]ia în coridorul ponto baltic
nu au fãcut decât sã accentueze aceste
sentimente [i credin]e din ce în ce mai
larg împãrtã[ite. Adoptarea de cãtre
factorii deciden]i români - cu câteva bune
decenii înainte a modelului occidental al
modernizãrii (lucru relevat clar de
Constitu]ia de la 1866) – a fost un alt factor important care ne îndepãrta de modelul
autocrat practicat la rãsãrit, realitate
perceputã ca amenin]ãtoare la adresa
procesului de modernizare [i mai ales
democratizare a societã]ii române[ti în
primele decenii ale secolului trecut.
Este un lucru larg acceptat faptul cã
toate statele moderne au în fibra lor
constitutivã o dimensiune „revolu]ionarã”
care motiveazã schimbarea la toate
nivelurile. Masificarea politicã (printre
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fii în proximitatea lor geograficã. Aceasta
este probabil [i una dintre cauzele pentru
care opiniile istoriografice se aflã adesea
în polemicã [i aprecierile trecutului diferã,
uneori, sensibil.
În perioada premergãtoare rãzboiului,
când România edifica un stat na]ional
modern, de facturã occidentalã, liantul
mobilizator la nivel general îl reprezenta
dimensiunea na]ionalã a proiec]iei unui stat
care sã cuprindã în grani]ele sale to]i
românii. Expresia cea mai puternicã în
acest sens era panromânismul, motivat
etnona]ional, devenit obiectiv major în
contextul în care panslavismul [i procesul
maghiarizãrii for]ate din teritoriile române[ti
de peste mun]i erau o amenin]are directã
[i concretã la adresa idealului na]ional
românesc. Dintre cele douã, maghiarizarea for]atã era consideratã a fi prima
[i cea mai periculoasã de o bunã parte a
elitelor [i a opiniei publice care considerau
Transilvania ca fiind leagãnul românismului. Aceasta este [i explica]ia cea
mai credibilã a frãmântãrilor din mediul
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multietnice în formulele lor ierarhizatoare
[i rigide.
Propaganda, ea îns\[i instrument
manipulator al autoritã]ii – în multe cazuri
– sau al opozi]iei – în societã]ile în care
ea se putea manifesta mai mult sau mai
pu]in liber, a preluat acest filon na]ionalist
[i l-a exploatat, uneori pânã la exasperare,
cu scopul limpede de a crea omogenitã]i
[i curente de opinie dominante care sã fie
cvasi imposibil de eludat. A rezultat de aici
acumularea treptatã a unor uria[e cantitã]i
de „muni]ie” socialã [i na]ionalã care
a[tepta conjunctura potrivitã pentru a
exploda. Dupã expresia lui Patrick
Lamarque, aplicatã secolului trecut,
„rãzboiul [i propaganda sunt ca doi [erpi
care se încolãcesc pe sceptrul puterii”
Pe harta imaginarã a tectonicii
principalelor ideologii [i doctrine care se
manifestau în preajma [i în timpul Primului
Razboi Mondial, în conexiune cu
raporturile româno-ruse, ne apar evidente:
panslavismul [i panromânismul; etnona]ionalismul românesc [i imperialis-mul
rus; conservatorismul, liberalismul, social-democra]ia, bol[evismul [i anarhismul toate
acestea manifestându-se pe fondul
existen]ei unor regimuri politice care erau
monarhia constitu]ionalã de facturã
occidental româneascã [i, respectiv,
autocra]ia urmatã de un efemer regim
burghezo-democratic [i de bol[evism.
Dimensiunea rasialã, milenarismul [i
pacifismul nu pot fi nici ele excluse din
aceastã ecua]ie multiplã. Elementul
comun, important de evaluat [i subliniat,
era ortodoxia cu dimensiunea raportului
stat-bisericã generat de simfonia bizantinã,
lucru valabil în Rusia pânã la instaurarea
bol[evismului. În mod evident, aceastã
„hartã” a avut un profund caracter cinematic, situa]ia din 1916 (anul intrãrii
României în rãzboi) fiind cu totul alta în
1918 la sfâr[itul conflagra]iei. Elemente
precum „frã]ia slavã” sau „frã]ia ortodoxã”
[i-au pierdut considerabil din for]a
centripetã [i de atrac]ie în fa]a posibilitã]ilor
de a câ[tiga teritorii [i recte pozi]ii
geopolitice [i geostrategice avantajoase
(vezi, în contextul nostru, cazul Bulgariei).
Din aceastã perspectivã, interesul na]ional
(ra]iunea de stat) a devenit factorul predominant [i cel mai adesea invocat în
discursul politic.
Voi analiza, pe scurt, fire[te,
diacronic cum au evoluat lucrurile în raport
cu tema abordatã de noi, neuitând, fire[te,
cã, întotdeauna, raporturile dintre marile
puteri [i statele vecine mici sau mijlocii,
ca [i acelea „frã]e[ti”, în care existã un
frate mai mare, nu sunt nici pe departe
unele echitabile sau juste pe de-a întregul.
O vorbã popularã mexicanã are aici
valoare peremptorie: „Marele pãcat al
Mexicului este cã se aflã prea departe de
Dumnezeu [i prea aproape de Statele
Unite”. Istoria a învã]at pe mul]i cã e bine
sã ai mari puteri prietene, dar nu e bine sã
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atunci au deplasat, punând la pãstrare
temporarã, tezaurul României la Moscova
[i au imaginat o rezisten]ã poten]atã [i de
misiunea militarã francezã în zona de est
a ]ãrii. Voin]a na]ionalã s-a manifestat
acum cu mare claritate în ciuda unei
evidente realitã]i de pe fronturile de luptã.
Evolu]ia rapidã a situa]iei interne din Rusia
a afectat [i bulversat profund [i ceea ce
s-a întâmplat în România. Bol[evizarea
unui numãr mare de militari [i anarhia
creatã astfel, încercarea de arestare a
regelui Ferdinand de trupele ruse
bol[evizate, la Ia[i, „capitala rezisten]ei
pânã la capãt”, realitatea generalã a
frontului rusesc dupã evenimentele din
octombrie-noiembrie 1917, au schimbat
profund [i natura rela]iilor bilaterale. Dupã
o perioadã de cooperare incontestabilã,
cu luminile [i umbrele ei, a intervenit o
situa]ie nouã, puternic marcatã ideologic
[i care a schimbat con]inutul [i substan]a
realã a rela]iilor dintre cele douã pãr]i cu
determinante consecin]e pe termen lung
[i la scarã istoricã. Altfel spus, pe fondul
promovãrii intereselor na]ionale percepute
ca legitime, dacã nu [i legale, de ambii
parteneri [i pe fondul puternicei ideologizãri
a acestora, a diminuãrii accentuate [i
vizibile a laturii confesionale, a intervenit,
spre sfâr[itul conflagra]iei mondiale, o
rupturã profundã, perpetuatã [i necicatrizatã în durata lungã a istoriei. Identitatea
colectivã româneascã s-a sim]it puternic
periclitatã [i vexatã în interesele ei vitale
de rãsturnãrile geopolitice [i ideologice
care au avut loc spre sfâr[itul conflagra]iei.
Perioada din preajma [i din timpul
Primului Rãzboi Mondial a fost marcatã
de acutizarea confruntãrilor ideologice pe
fondul masificãrii politicii [i a unei competi]ii
politice din ce în ce mai agresive. Marile
curente ideologice ale epocii au contribuit,
în bunã mãsurã, la amplificarea conflictelor
interne [i externe;
Combinat cu social-darwinismul,
na]ionalismul a devenit, dupã mijlocul

Tudor Zbârnea

nr. 49

octombrie 2018

Vitraliu

ideologice sau de corectitudine politicã,
dimensiunea rasialã a jucat un rol important în preajma [i în timpul rãzboiului.
Rãzboaiele balcanice din avanpremiera
Primului Rãzboi Mondial au devoalat
modul în care se gândea în unele din marile
cancelarii ale lumii privitor la declinul epocii
victoriene [i la ciocnirile dintre „rasele”
europene, vãzute ca inevitabile (germanici
contra slavii alia]i cu galo-latinii). Reuniunea
din decembrie 1912 a Consiliului de rãzboi
al Germaniei, notele semnate de Wilhelm
al II-lea, ac]iunile Biroului Colonial britanic
[.a.m.d. dovedesc din plin for]a ideilor
rasiste din epocã, cât [i o formã de
milenarism manifestatã mai ales în cazul
german. Sentimentul fin de siècle (sfâr[it
al unei epoci) era prezent [i în rândul
elitelor politice.
Intrarea României în rãzboi, dupã doi
ani de neutralitate [i nenumãrate
promisiuni [i amenin]ãri proferate de
ambele tabere beligerante cu variabile
intensitã]i în func]ie de evolu]iile de pe plan
militar [i propriile interese, pe fondul
ofensivei Brusilov (4 iunie-20 septembrie,
în realitate, dupã 12 august 1916 ofensiva
Brusilov s-a diminuat semnificativ) [i
înfrângerea de la Turtucaia (1-6
septembrie 1916), a condus la resetarea
rela]iilor româno-ruse [i pânã atunci
marcate în perioada neutralitã]ii, mai ales,
de momente de neîncredere. Partea
românã cu recente amintiri nu tocmai
plãcute de la 1877-1878 [i cu teama cã,
în eventualitatea ocupãrii Strâmtorilor de
cãtre Rusia, va fi sufocatã în legãtura sa
maritimã cu Occidentul, a manifestat o
atitudine preventivã, o neutralitate
binevoitoare, adesea deschisã [i încrezãtoare în promisiunile alia]ilor în perioada
1914-1916. Comportamentul adesea greu
de descifrat a lui Sazonov cât [i cel al
generalului Mihail Alexeev, [eful STAVKA
(1915-1917), fa]ã de România [i eventuala
ei intrare în rãzboi, momirea României cu
teritorii locuite de români [i de]inute de
adversari, dorin]a lui Ion I. C. Brãtianu de
a ob]ine garan]ii clare [i ferme, toate
acestea [i încã multe altele, bine
cunoscute, au creat fundalul general al
raporturilor româno-ruse din perioada 19161917. Dezastrul militar ini]ial românesc,
cu multiple cauze interne, dar provocat [i
de nerespectarea de cãtre alia]i a
promisiunilor fãcute cu mare dezinvolturã
(numãrul militarilor alia]i ce urmau a fi
implica]i, aprovizionarea cu muni]ie [i
materiale strategice, dezvoltarea unei
ofensive din Salonic etc.) au pus presiune
pe guvern [i liderii politici [i au accentuat
starea de nemul]umire fa]ã de modalitã]ile
de cooperare în lupta împotriva inamicului
comun. Dincolo de în]elegerile secrete
dintre marile cancelarii ale beligeran]ilor
(mai târziu cunoscute de toatã lumea) [i
în condi]iile în care „cordonul ombilical”
lega ceea ce rãmãsese din România cu
Rusia, factorii deciden]i ai României de

veacului al XIX-lea, un instrument exploziv
în mâna factorilor deciden]i [i a
manipulatorilor din epocã, mai cu seamã
în cazul imperiilor multina]ionale [i ale
na]iunilor dominante din cadrul acestora.
Rasismul [i imperialismul, cu toatã pletora
lor de manifestãri, au fost ingrediente active în combina]ia care a dus la conflict
generalizat;
Na]ionalismul a fost [i este încã în
diferite ocazii [i ipostaze un competitor al
ideologiilor majore cunoscute de omenire.
El trebuie considerat ca o importantã for]ã
socialã autonomã, putându-se combina cu
oricare dintre ideologii fãrã a-[i pierde din
for]a de atrac]ie pe care o exercitã; el a
fost prezent atât în marile imperii
multina]ionale, cât [i la nivelul minoritã]ilor
na]ionale care doreau realizarea propriilor
state-na]iune;
Raporturile bilaterale româno-ruse au
fost profund marcate, în perioada de care
ne-am ocupat, de ideologie, chiar dacã
adesea ea a fost mai pu]in analizatã, fiind
favorizate abordãrile geopolitice [i
geostrategice.
Colaborarea româno-rusã, mai ales
cea militarã, a constituit un element important în încercarea de apropiere a
pozi]iilor celor doi parteneri, dar înfrângerile
de pe câmpul de luptã [i schimbãrile
politice interne majore din Rusia au pus
un mare bemol asupra acestui poten]ial
de sporitã în]elegere [i încredere.
Dincolo de posibilele interpretãri
divergente privind cauzele [i con]inutul
colaborãrii româno-ruse din preajma [i din
timpul primei conflagra]ii mondiale, trebuie
reliefat efortul [i sacrificiul comun,
solidaritã]ile create la nivel individual [i
colectiv, dorin]a comunã de victorie.
O cercetare mai aprofundatã în
direc]ia urmatã de mine în aceastã lucrare
este necesarã pentru a completa
convenabil puzzle-ul generat de
dezbaterea istoriograficã din jurul Primului
Rãzboi Mondial [i a rela]iilor româno-ruse
din acea efervescentã perioadã.

N ot
\:
ot\
1
Textul de fa]ã este o prelucrare
a celui publicat în vol. C. Hlihor,
G.D. Shkundin, V. Soare, A.S.
Stîkalin, România [i Rusia în
timpul Primului Rãzboi Mondial,
Editura Top Form, Bucure[ti,
2018, pp. 174-185
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Sunt convinsã cã nu existã un mod mai
potrivit, mai util [i mai onest de a participa la
profunda sãrbãtoare a Centenarului decât
încercând sã ne comparãm [i sã tragem
concluziile compara]iei, noi, cei de azi, cu
cei care, în urmã cu 100 de ani, au reu[it nu
numai sã realizeze unirea – acest proiect latent al românilor de totdeauna – ci [i sã
construiascã pe temelia ei un stat democratic,
schimbând tot ce era de schimbat în felul în
care func]ionaserã lucrurile pânã atunci, având
puterea sã recunoascã rãul [i sã-l îndrepte,
înfãptuind cea mai mare [i mai adâncã
schimbare din istoria poporului român.
Suferin]ele inimaginabile pânã atunci
ale Primul Rãzboi Mondial fãcuserã tabula
rasa din toate nedreptã]ile [i tabuurile vechii
lumi, demascate de cruda luminã dintre
via]ã [i moarte, iar ei au avut puterea de
a-[i asuma [i înfãptui transformãrile oricât
de dificile, care le-au permis sã-[i ocupe
locul în Europa. Ca într-o oglindã ironicã,
ne-a fost [i nouã dat peste [apte decenii
un moment asemãnãtor cu un sfâr[it de
lume, pe al cãrui loc pustiit – de suferin]ele
comunismului – ar fi trebuit constituit un
stat de drept care sã ne rea[eze în propriul
nostru continent. Poate exista oare vreo
justificare cã încã nu am reu[it cu
adevãrat?
O sãrbãtoare nu trebuie în mod
necesar sã fie veselã, dimpotrivã, ea poate
fi un dureros prilej de exorcizare a rãului ai
cãrui prizonieri obi[nui]i suntem.
Compararea cu cei de acum 100 de ani
presupune nu numai îndrãzneala de a
înfrunta rezultatul care ne este evident
defavorabil, ci [i curajul de a încerca sã
în]elegem cauzele [i de a ne asuma
realitatea degradãrii. Sã începem simplu
punând alãturi numele premierilor de la
începutul anilor 1918 [i 2018.
Atunci era Ion I.C. Brãtianu.
Dacã – a[a cum scria Arnold Toynbee
– „politica este prezentul istoriei”, atunci
aceastã simplã alãturare de nume vorbe[te
nu numai despre degradarea clasei politice
din România în ace[ti 100 de ani, ci chiar
despre degradarea istoriei noastre.

Fiul acelui prim-ministru, marele istoric
Gheorghe Brãtianu, cel care avea sã moarã
la 54 de ani în închisoarea din Sighet –
dupã ce refuzase sã se salveze infirmându[i ideile – a scris o carte care se nume[te
„O enigmã [i un miracol istoric: poporul
român”. Dacã încercãm sã a[ezãm acest
ciudat de exact diagnostic, peste suta de
ani pe care vrem sã o sãrbãtorim [i
încercãm sã o în]elegem, în mod evident
miracolul – ca fenomen de deasupra
speran]elor [i posibilitã]ilor obi[nuite – se
aflã la începutul secolului trecut, iar enigma
– ceva ce nu poate fi în]eles pentru cã este
în afara logicii fire[ti a lucrurilor – ne
caracterizeazã pe noi, cei de azi. Evident,
Gh. Brãtianu se referã la istoria noastrã de
pânã la aceastã sutã de ani, o istorie în
care cele douã no]iuni nu se succed, ci se
împletesc, miracolele fiind enigmatice [i
enigmele miraculoase. De-a lungul
secolelor, lucrurile s-au petrecut ca [i cum
cineva de deasupra lumii noastre [i-ar
pierde din când în când rãbdarea urmãrindune [i – cuprins de remu[cãri pentru cã ne
a[ezase unde se bat mun]ii în capete – ar
interveni sã ne salveze. Pot, oare, sã-mi
permit, ducând mai departe aceastã
supozi]ie, sã trag concluzia cã, în cele din
urmã, a obosit s-o mai tot facã [i ne-a lãsat
plictisit la discreþia adversarului sãu? Cu
siguran]ã nu, pentru cã Dumnezeu nu
obose[te niciodatã sã ne ajute [i o face
chiar ºi acum, în mãsura în care vom fi în
stare sã folosim acest moment centenar
pentru a ne descoperi cu adevãrat înainta[ii
[i a încerca sã le semãnãm. Este destul
sã pornim de la cutremurãtorul adevãr cã
principalii fãuritori ai Unirii [i ai României
Mari s-au sfâr[it în închisorile române[ti
din timpul comunismului, ca sã în]elegem
nu numai cum a fost istoria ale cãrei
consecin]e încã le suportãm, ci [i cum au
fost, cât de puternici au fost, acei oameni
care au preferat sã-[i plãteascã ideile cu
via]a decât sã renun]e la ele.
Primul lucru pe care trebuie sã-l
în]elegem [i – dacã suntem în stare –
sã-l învã]ãm de la ei, este curajul de a-[i

asuma fiecare pe cont propriu soarta
poporului cãruia îi apar]ine. Cei care aveau
în anii urmãtori sã devinã înal]i demnitari ai
României pe care au creat-o au fost, în acel
incredibil an 1918, simpli particulari, abia
întor[i de pe front sau din marile universitã]i
apusene, întor[i hotãrâ]i sã-[i transforme
destinul într-o piatrã de temelie a ]ãrii care
nu exista decât în visul lor. Pentru cã, ce
altceva decât un simplu particular a fost
Iuliu Maniu, atunci când, sublocotenent al
armatei în dizolu]ie a unui imperiu care nu
mai exista, a hotãrât sã încoloneze solda]ii
români, din fosta armatã austro-ungarã de
pe frontul italian, cu care a restabilit [i
asigurat ordinea în Viena cuprinsã de haosul
dintre capitolele istoriei. Un simplu particular în care mul]imile de pe tot cuprinsul
Transilvaniei aveau sã-[i recunoascã liderul
care va organiza [i conduce Marea
Adunare de la Alba Iulia. Ce altceva decât
un simplu particular, profesor al Universitã]ii
din Viena, a fost Ion Nistor când a format
comitetul de organizare a Adunãrii
Na]ionale de la Cernãu]i care a hotãrât
Unirea cu România [i în numele cãruia a
redactat actul Unirii? Sau Pan Halippa, care
– în confuzia infernului declan[at de
prãbu[irea ]arismului, printre popoare care
se urau între ele [i idei în numele cãrora se
ucidea – a avut puterea, el [i Ion Incule] [i
Daniel Ciugureanu, o mânã de oameni, sã
strângã românii la un loc, sã formeze Sfatul
Þãrii [i sã hotãrascã primii, fãrã nici un precedent istoric, unirea cu þara?
No]iunea de civism nu se inventase
încã, dar, în mod evident, ei sunt cele mai
înalte exemple de civism care ne pot deveni
modele, iar centenarul poate deveni nu
numai prilejul, ci [i [coala care sã ne
convingã cã istoria poate fi suma ac]iunilor
noastre individuale, dacã avem curajul sã
ne-o asumãm dupã ce am analizat-o cu
propriul nostru cap, dacã avem curajul sã
o girãm cu propriul nostru destin.
Nu mã îndoiesc cã toate popoarele
sunt, mai mult sau mai pu]in, stranii, fiecare
în felul sãu. Obsedant pentru mine este
însã doar felul în care este ciudat poporul
român.
S-a scris mult, [i eu însãmi am scris
adesea, despre neobi[nuit de redusa capacitate a românilor de a se solidariza,
despre înclina]ia lor spre mãrun]ire,
fãrâmi]are, dizolvare. De la „Miori]a” la
„capra vecinului”, trecând prin pârile boierilor
la Înalta Poartã [i mult mai recentele
turnãtorii la Securitate, istoria noastrã
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divergente, noi rãmâneam un singur popor,
care vorbea o singurã limbã, purtãtor al unui
adevãr indubitabil [i care nu avea nevoie
de confirmãrile realitã]ii.
Aceasta este enigma [i acesta este
miracolul. Nu România [i-a anexat
Transilvania, Bucovina, Basarabia, ci
Basarabia, Bucovina, Transilvania s-au unit
cu România, întregind nu doar geografia [i
bogã]iile statului român, ci întregindu-i istoria
cu o voca]ie a dãruirii neobi[nuitã în istorie.
Dionisos din Halicarnas spunea cã „istoria
este filosofia prezentatã prin exemple”.
Uluitoarele hotãrâri din 1918 sunt exemplele
care ne-au schimbat destinul de ]arã [i care
pot deveni modele ]ãrii de acum, în mãsura
în care suntem în stare sã formulãm
filosofia care le-a fãcut posibile, pentru a
putea crede în ea. În epoca noastrã „postadevãr” – numitã a[a pentru cã nimeni nu
mai crede în nimic –, iar adevãrul este
întotdeauna o idee în care crede cineva –
singura noastrã ºansã este sã reînvãþãm
de la cei de acum 100 de ani sã credem în
destinul nostru comun.
Aceasta a fost filozofia faptelor care
au ilustrat istoria de la 1918. Au crezut în
destinul european al ]ãrii lor [i au crezut cã
este datoria lor, a fiecãruia în parte, sã-l
realizeze,.
Suntem în stare – în condi]ii, oricât ar
pãrea de ciudat, destul de asemãnãtoare sã facem acela[i lucru? Pentru cã,
aureolatã de optimism [i fãrã urmã de
tragism, mondializarea a reu[it sã schimbe
istoria recentã a lumii, cel pu]in la fel de
dramatic cum a schimbat Primul Rãzboi
Mondial istoria contemporanã. În deruta
unei lumi, pe care viteza schimbãrilor a
fãcut-o sã-[i uite criteriile [i sã nu mai [tie
deosebi binele de rãu, anul Centenarului ar
trebui sã fie pentru noi un recurs la bunul
sim], pentru cã întoarcerea privirilor înapoi,
spre înainta[i, este întotdeauna o solu]ie
de bun sim].
Nu cred cã a existat în istoria omenirii
vreo epocã în care sã fie mai greu de stabilit
decât azi unde e binele ºi unde e rãul, cum
este binele ºi cum este rãul, ce este bine
ºi ce este rãu. ªi asta nu pentru cã alte
epoci ar fi fost mai simple ºi mai puþin
confuze, ci pentru cã niciodatã confuzia
nu a avut la îndemânã atâtea mijloace de
exprimare, atâþia subiecþi dornici sã se
exprime ºi atâtea posibilitãþi de a manipula
aceastã dorinþã de exprimare.
De altfel, de cele mai multe ori – ºi
asta este o caracteristicã specificã numai
epocii noastre – confuzia nu este naturalã,
nu este autenticã, ci construitã cu migalã,
inventatã cu neruºinare în aºa fel încât
problema nu mai este aceea a deosebirii
binelui de rãu, ci, mai radical, a travestirii
binelui în rãu ºi a rãului în bine, a schimbãrii
numelui unei noþiuni, în timp ce conþinutul
ei rãmâne neschimbat, sau, invers, a
pãstrãrii numelui unei noþiuni al cãrui
conþinut este înlocuit treptat pânã la a deveni
opusul sãu. În acest sens, perioadele
electorale oferã în viaþa tuturor democraþiilor
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sufleteascã [i istoria noastrã propriu-zisã
ilustreazã abundent aceastã tezã, despre
care au scris autocritic numero[i intelectuali
români, intelectualii fiind, de altfel, chiar
subiec]ii predilec]i ai fenomenului. De altfel,
elanul autocritic ne face sã subliniem
comparativ trãsãturile de sens opus ale
altora [i sã ne singularizãm în defect.
Nu sunt deloc convinsã cã e a[a. Cu
cât m-am apropiat de un popor, cu cât
i-am citit cãr]ile [i istoria, cu cât l-am
cunoscut la el acasã [i mi-am fãcut prieteni,
am descoperit la to]i perspective la fel de
autocritice, sprijinite pe exemple mai mult
sau mai pu]in asemãnãtoare.
Ceea ce ne singularizeazã, într-adevãr,
nu este lipsa de coeziune, ci, dimpotrivã,
felul în care noi, cei atât de rar solidari între
noi, am dovedit o solidaritate milenarã,
ie[itã din comun, cu propriile noastre
rãdãcini, ca [i cum ceea ce nu reu[ea sã se
închege orizontal pe axa absciselor s-ar fi
solidificat pe axa verticalã a ordonatelor.
Am fost împãr]i]i fãrã a fi întreba]i în
trei pãr]i, care timp de secole au fost
stãpânite de imperii du[mane [i du[mane
între ele. Am fost, astfel, timp de veacuri
([i de fapt încã mai suntem), „locul în care
se bat mun]ii în capete”, cum atât de
profund [i de exact ne-am definit în basme.
{i totu[i, n-am uitat – de[i totul ne împingea
sã o facem – cã suntem una, aducând la
judecata istoriei proba de netãgãduit,
aproape miraculoasã a limbii unice. }ãranii
din Veneto abia dacã se pot în]elege cu cei
din Toscana [i nu în]eleg aproape nimic
din sicilianã, de[i diversele provincii italiene
au fost în evul mediu – cu excepþia Siciliei
- state stãpânite de nobilii locului, în timp
ce ardelenii, muntenii, moldovenii, cu tot
cu basarabenii [i bucovinenii, stãpâni]i o
întreagã istorie de trei imperii care pãreau
de neînfrânt, au continuat sã se ]inã strâns
lega]i unii de al]ii prin aceea[i limbã care
nu i-a lãsat nici o clipã s-o uite sau sã se
uite unii pe al]ii. Între timp, cele trei imperii
au dispãrut, unul dintre ele chiar de douã
ori, spre deosebire de limba care prin simpla
ei existen]ã li s-a opus.
Dar nu am început sã scriu aceastã
paginã doar pentru a înãl]a o odã limbii
române, ci pentru a încerca sã în]eleg
paradoxul potrivit cãruia un popor format
din indivizi înclina]i sã se descurce fiecare
pe cont propriu, cum spunea un filosof
interbelic, dã dovadã, istoric vorbind, de o
capacitate de a nu uita [i a nu renun]a la
propria sa defini]ie care i-a asigurat o
coeziune oarecum uimitoare. Se împlinesc
o sutã de ani din momentul în care aceastã
coeziune subteranã a gãsit prilejul, sperat
de veacuri, de a primi forme institu]ionale
[i recunoscute interna]ional. A fost
considerat un miracol, o victorie edificatã
din nenumãrate înfrângeri, dar un miracol
care nu ar fi avut cum sã se nascã fãrã
miracolul mult mai adânc al încãpã]ânãrii
de a nu ne îndoi niciodatã de unitatea
noastrã. În pofida a tot ce trãiam [i a tot ce
ni se întâmpla [i demonstra caracterul
utopic al speran]ei noastre, am fost convin[i
cã, împãr]i]i între imperii cu interese

largi arii de observaþie a felului în care binele
poate fi transformat în rãu.
Democraþia – care presupune
implicarea prin vot a tuturor în deciziile
esenþiale ale conducerii cetãþii – nu este
perfectã, dar, pânã acum, nu s-a descoperit
ceva mai bun pe pãmânt. Formularea îi
aparþine lui Winston Churchill, `ns\ adevãrul
era cunoscut încã din Grecia anticã.
Imperfecþiunea democraþiei constã în faptul
cã majoritatea celor care o practicã nu sunt
pregãtiþi pentru ea. Ei au obþinut dreptul de
a alege, dar nu ºi ºtiinþa de a alege, în
condiþiile în care profesioniºtii demagogiei
(cuvântul provine tot din Grecia anticã) fac
tot ce pot pentru a-i împiedica sã
deosebeascã binele de rãu, travestindu-le
unul într-altul.
Vã amintiþi perfida fatã a Împãratului
Roº din „Harap Alb” care apãrea în douã
fãpturi din care numai una era cea
adevãratã, sau chiar numele poveºtii
simbolizând însãºi confuzia între negru ºi
alb?
De fapt, confuzia – indusã sau nu de
interese vinovate – nu se petrece doar `ntre
bine ºi rãu, ci ºi, de exemplu, între prostie
ºi rea credinþã.
Niciodatã, privind personajele
incredibile care locuiesc majoritar peisajul
politic al þãrii ºi al lumii, nu am ºtiut dac\
prostia sau reaua lor credinþã sunt prioritare,
dacã felul în care distrug în loc sã
construiascã ºi degradeazã tot ce ating
dovedeºte existenþa unui plan diabolic sau
doar o jalnicã incapacitate de a gândi un
plan.
În cazul nostru, prostia ºi rãutatea se
confundã simplu ºi pe înþeles cu egoismul
ºi nepãsarea, dusã pânã la crimã, faþã de
ceilalþi. Dar cum se poate explica faptul cã
o bunã parte a populaþiei, mai ales tinerii,
nu se duc la vot, deºi, în mod evident, ei

Democra]ia nu înseamnã cã 10 pro[ti
sunt mai importan]i decât un de[tept sau
cã 10 ho]i sunt mai importan]i decât un om
cinstit. Democra]ia este valoarea supremã
doar în mãsura în care se exercitã în
sprijinul statului de drept. Statul de drept
este construc]ia, fagurele în care se toarnã
mierea democra]iei care altfel se împrã[tie
[i se stricã. O democra]ie care se opune
statului de drept î[i pierde substan]a [i
devine falsã, simplu rezultat al unei
manipulãri. Pentru cã asemenea libertãþii,
democra]ia poate deveni toxicã dacã este
pusã în slujba rãului. Dar tot ea este singura
forþã care poate duce popoarele înainte,
atunci când este lãsatã sã funcþioneze
corect în numele adevãrului, al dreptãþii si
al iubirii.

Tudor Zbârnea

Unirea din 1918 a fost realizatã
profund democratic prin voinþa centripetã a
unor populaþii ]inute separate de secole ºi
care au devenit, prin aceastã formã de iubire
istoricã, un popor. Cãci Unirea a fost o formã
de credinþã, speranþã ºi iubire, creºtinã prin
alãturarea, în numele aceloraºi idealuri, mai
strãvechi ºi mai importante decât
dezbinarea celor douã biserici româneºti,
cea unitã cu Roma ºi cea ortodoxã,
majoritarã, biserici care au luptat împreunã

Mulþumesc Facultãþii de Teologie a
Universitãþii din Alba Iulia pentru marea
onoare pe care mi-a fãcut-o, dându-mi
prilejul acestei mãrturisiri de credinþã pentru
tot ceea ce reprezintã Centenarul al cãrui
epicentru - asemenea epicentrului unui
cutremur - este la Alba Iulia. O mãrturisire
pe care sunt convinsã cã a auzit-o ºi Tatãl
meu de la care am învãþat sã nu uit, ºi
Mama mea, care doarme, alãturi de pãrinþii
ei, la câþiva kilometri, în Blandiana, ºi soþul
meu bãlgrãdean, al cãrui nume e scris nu
numai pe zeci de cãrþi ºi pe zidurile
Memorialului de la Sighet, ci [i - gra]ie
Consiliului Municipal Alba - pe o strãduþã
din oraºul copilãriei sale ºi al liceului din
Dealul Furcilor.
Vã mulþumesc tuturor cã m-aþi
ascultat de la o tribunã de unde cuvântul
poate avea „Un rãsunet” pe mãsura primului vers din imnul naþional.

„În epicentrul Centenarului” Conferin]ã sus]inutã la Universitatea
„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu
prilejul ceremoniei acordãrii titlului de
Doctor Honoris Causa, 15 mai 2018
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frontierã cu Republica Moldova, este
impracticabilã din cauza gropilor.
O indiferenþã generatã de repetatele
dezamãgiri ºi manipulãri, de sentimentul
neputinþei în faþa reþelei atotputernice înainte comunistã, acum mafiotã - care
acoperã ]ara, ne face orbi [i iresponsabili,
obosi]i de a ne descoperi mereu traºi pe
sfoarã ºi lipsiþi de minima mândrie ºi
inteligenþã de a nu ne mai lãsa manipulaþi.
Trãim într-o lume în care valorile se
dau peste cap ºi se transformã uneori în
opusul lor, o lume în centrul cãreia nu
se mai aflã de mult Europa pe care am
visat-o sute de ani, ci doar un sat planetar
în care performanþele tehnicii pot sã ne
prezinte în direct revoluþii ºi rãzboaie,
atentate, crime ºi cancanuri de pe tot globul
în timp real, dar nu pot sã ne apere de
teroarea unor fanatisme de tip medieval.
Nu numai la noi, ci pe tot globul, dificultatea
de a înþelege aceste transformãri, în care
binele ºi rãul sunt redefinite adesea de pe
pozi]ii contrare, este enormã. În confuzia
generatã, uneori inten]ionat, de viteza [i
radicalitatea schimbãrii, singura solu]ie mi
se pare întoarcerea, cu speran]ã [i bunã
credinþã, spre memoria modelelor de acum
o sut\ de ani. Patriotismul lor european ºi
democratic poate fi ºi azi salvarea, la fel
de eficientã în nebuloasa statului planetar
ca ºi în haosul din care se nã[tea noua
istorie universalã de acum un secol. Nu
trebuie decât sã avem puterea sã credem
în „rãdãcinile creºtine ale Europei”, cãreia
îi apar]inem nu numai geografic, ci [i juridic prin statul pe care ei l-au creat. Pentru
a continua sã existe, acest stat trebuie
asumat de fiecare nouã genera]ie în parte
[i salvat din ghiarele rãului care, din istorie
în istorie, î[i schimbã numele, dar nu [i
dorin]a de a ne stãpâni ºi de a ne împiedica
sã fim noi înºine.
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ºi s-au aflat împreunã pe câmpul de la Alba
Iulia. Acea luminã a iubirii unificatoare s-a
pãstrat vie în deceniile care au urmat,
dovadã cã, în perioada interbelicã, se
spunea cã poporul român se înalþã spre
Dumnezeu pe douã aripi: cele douã biserici
româneºti...
Sunt fiica unui preot ortodox, iar soþul
meu era urmaºul unor adevãrate dinastii
de preoþi ortodocºi din Mãrginimea Sibiului
ºi - cum mulþi dintre Dumneavoastrã poate
mai ºtiþi - de aici, din Alba Iulia. In aceastã
calitate simt nevoia sã mãrturisesc cã
`n]eleg de ce înfiinþarea [i desfiinþarea
Bisericii greco-catolice au fost acte politice
legate de voinþa marilor puteri dintr-o epocã
sau alta ºi nu de sâmburele neschimbat al
credinþei creºtine. Aºa cum au fost ºi toate
suferinþele pe care le-au produs, la sfârºitul
secolului 17 sau la mijlocul secolului 20,
aceste acte aparþin istoriei noastre pe care
avem obligaþia sã o privim ºi sã o analizãm
cu onestitate. Iar în aceastã onestitate
trebuie sã se ce cuprindã respectul reciproc
ºi un adânc omagiu adus ªcolii Ardelene,
aparþinând Bisericii Unite ºi reprezentând
un moment crucial al culturii noastre,
momentul în care ne-am descoperit ºi
demonstrat rãdãcinile comune ºi latine, prin
aducerea dovezilor ºtiinþifice care aveau
sã fie armãtura teoreticã a recunoaºterii
internaþionale a unirii provinciilor româneºti
ºi a omologãrii noului stat pe baza
principiilor wilsoniene.
Suntem urmaºii a tot ce s-a întâmplat
în aceastã ultimã sutã de ani, începutã prin
miraculosul efort care a dat sens mileniilor
anterioare. Suntem urmaºii românilor care
au înfãptuit România Mare ºi suntem
urmaºii românilor care i-au întemniþat ºi
i-au îngropat în Cimitirul Sãracilor din Sighet
pe aceºtia. Centenarul nu este o festivitate,
el este prilejul care ne obligã ºi ne dã ºansa
sã optãm pe cine vrem sã continuãm, cui
vrem sã semãnãm în continuare, care sunt
modelele pe care vrem sã le urmãm... Dar
asta presupune, înainte de toate,
cunoaºterea conþinutului celor 100 de ani
ºi asumarea istoriei pe care o cuprind.
Deocamdatã, mã îndoiesc cã un
sondaj de opinie care ar intreba cum se
numesc fãuritorii Unirii sau cine sunt Iuliu
Maniu, Aurel Vlad, Ilie Lazãr, Ion Nistor,
Daniel Ciugureanu, Iuliu Hossu, George
Grigorovici, Ion Fluera[, Pantelinon
Halippa, Sever Bocu, Zinovie Pâcliºanu,
Rudolf Brandsch, Iosif Jumanca,
Alexandru Baltaga, Alexandru Lapedatu,
Hans Otto Roth, Ioan Lupaº, Siviu
Dragomir, Ion Mihalache, ar recolta mai
mult de câteva procente de rãspunsuri
corecte.
Deocamdatã, în anul Centenarului,
Alba Iulia nu este legatã printr-un tren direct de Bucureºti, ceea ce nu se întâmplase
nici în anii 50, când nu mai era capitalã de
regiune pentru cã fusese capitala
încoronãrii ºi se afla în subordinea Devei,
oraºul primului ministru de tristã amintire.
Deocamdatã, în timp ce sãrbãtorim
patetic Centenarul Unirii cu Basarabia,
ºoseaua spre Albi]a, principalul punct de
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urmeazã sã fie beneficiarii sau victimele
rezultatelor lui? Pentru cã, de data aceasta,
este vorba de o nepãsare nu faþã de ceilalþi,
ci faþã de ei înºiºi, faþã de propriul lor destin
cãruia îi opun o violentã ºi iresponsabilã
formã de prostie, izvorâtã din incapacitatea
de a deosebi binele de rãu. Ei renunþã cu
inconºtien]ã - sau, ºi mai grav, cu
indiferenþã - la partea lor de putere ºi de
gândire, care ar putea influenþa lucrurile,
rãmânând spectatori ai unui rãzboi în care
nu le pasã cã li se hotãrãºte soarta, dacã
sunt în stare sã înþeleagã cã este vorba de
un rãzboi.
Dar nu cumva nepãsarea se
transformã în unitate de mãsurã a confuziei
tocmai din cauza renunþãrii la a mai deosebi
binele de rãu, dupã ce în atâtea rânduri au
fost, cu bunã credinþã ºi în mod catastrofal,
confundate? Poate cã da, `ns\ aceasta nu
este o scuzã este, cel mult, o explicaþie.

Daniel Corbu

Sãrbãtorim, cu mai mult sau mai pu]in
fast, 100 de ani de la un eveniment astral
pentru poporul român, unirea tuturor
provinciilor române[ti sub acela[i imn,
acela[i stindard, adicã formarea României
Mari, întregite [i independente, în anul fast
1918. Din pãcate, anul sãrbãtoresc 2018 a
gãsit o Românie mai dezbinatã ca
niciodatã, sãrãcitã, cu o societate scindatã,
cu aproximativ cinci milioane de români
pleca]i din ]arã, obliga]i de sãrãcie sã plece
în Occident, formând diaspora.
„În lumea asta, nimic nu este mai
interesant decât istoria poporului nostru”,
scria Eminescu tânãr, atunci când,
împreunã cu al]i tineri studen]i români fonda
Societatea „Matei Basarab”. Iar eu
accentuez ideea celui numit de Noica „omul
deplin al culturii române[ti”, spunând cã nu
existã spectacol mai magnetic pentru
fiecare popor decât istoria sa, care cuprinde
totul: cultura materialã [i spiritualã,
credin]ele, deseori men]inute prin lupte, ca
[i teritoriul, devenirea.
Dar sã vedem ce cred românii în[i[i
despre unitatea românilor. Nu excludem,
desigur, faptul cã pãrerile privind memoria
colectivã sunt diferite, a[a cum pãrerile
fiecãruia despre propriul trecut sunt pur
subiective. Dar îmi exprim credin]a cã
existã un mit al unitã]ii la români
români, un
mit care s-a dezvoltat firesc, spunem noi,
pentru cã a venit din dorin]a reîntregirii
locuitorilor acestui ]inut, adevãratã „grãdinã
a Maicii Domnului” (Papa Ioan Paul al XIVlea), pe o distan]ã de douã milenii, un mit
la baza cãruia au stat limba, cultura,
tradi]iile, credin]ele [i o acutã con[tiin]ã a
originilor.
Din pãcate, trecerea românilor în a[a
numita perioadã postmodernã sau, cum
spun teoreticienii americani, în postistorie,
a dus, prin toate metodele impuse dinafarã
la uitarea rãdãcinilor de cãtre tineri. În
[colile noastre, istoria e predatã haotic,
manualele sunt deshidratate de sens [i
sevã istoricã, patriotismul în aceste timpuri
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ROMÂNIA 100
sau
despre globalism, na]ionalism
[i identitate na]ionalã

pare o infrac]iune. Na]ionalismul, adicã
iubirea de pãmântul pe care-l calci, de
poporul din care te-ai nãscut, de pãrin]ii
români este perceput de adep]ii
globalismului, ace[ti nemilo[i demolatori de
mituri na]ionaliste, ca o penalitate. Însã[i
produc]ia agricolã sau manufacturierã de
pe pãmântul patriei e hulitã.
E tot mai clar faptul cã împotriva
românilor [i a României se duce de
douãzeci [i cinci de ani un rãzboi perfid [i
invizibil. Fiind un program de distrugere pas
cu pas a României, niciodatã agresiunea
n-a fost mai mare ca acum. {i to]i [tim cã
e un program din afarã realizat de români.
În acest timp s-au instalat corup]ia, jaful
programat, incompeten]a, acompaniate
toate de mirosul trãdãrii. Ca sã distrugi un
popor fãrã arme, cu strategii postmoderne,
îi distrugi mai întâi zeii. Câ]iva intelectuali
români, autodeclara]i globali[ti eliti[ti (s-a
format astfel o sectã de solidari), î[i aratã
scârba de România, unde totul le pute. A
demola pe Eminescu prin provocate [i
provocatoare anchete, înseamnã a încerca
sã demolezi România. În cartea sa Politice,
un pretins filosof, T. R. Patapievici, [i-a scris
negru pe alb secre]iile creierale despre ]arã
[i neam, între care formularea cã „poporul
român are structura fecalei”. Intelectuali
români?! Ca om educat, a[ spune nu cã e
jenanat, dar cã e de-a dreptul ru[inos [i
penibil. Nu mi-i dat sã-mi petrec timpul
educând intelectualii globali[ti, neiubitori de
]arã. Nu-]i alegi mama, nu-]i alegi ]ara. Dar
le po]i urî? Ivirea ta pe lume o datorezi
miraculoasei na[teri a mamei, iar spa]iul
în care respiri de la na[tere e ]ara. Oare ne
vine sã credem cã cei care lucreazã la
programul de distrugere a României sunt
români? Programul, pornit acum un sfert
de secol, a devenit zi de zi tot mai vizibil.
În acest timp s-au întâmplat: donarea
resurselor strãinilor, distrugerea totalã a
industriei, desfiin]area armatei, pierderea
autonomiei, emigrarea în Occident a unei
jumãtã]i din for]a de muncã din cauza

sãrãciei, rãsturnarea ierarhiei de valori,
confuziile programate. Mai adãugãm atacul
asupra educa]iei [i a sãnãtã]ii românilor,
prin programe [colare proaste [i prin
desfiin]area de spitale. Istoria românilor,
sfânta noastrã istorie, fãcutã cu atâtea
sacrificii, a fost revizuitã cu rea voin]ã.
Limba românã suferã. Un alt intelectual
globalist se întreba pe facebook: Ne
permitem limba românã? El spunea
textual: „Avem o limbã maternã latinã, cu
o structurã gramaticalã [i topicã complicatã
[i care ne consumã mult timp s-o utilizãm.
[...] Sã ne bucurãm de pragmatismul,
func]ionalitatea [i „ergonomia” limbii
engleze. [...] E foarte posibil ca învã]area
limbii române sã fie purã pierdere de timp.”
Nu, domnule I.B., nu e pierdere de timp sã
înve]i limba maternã, o limbã de o extaticã
frumuse]e, consideratã din acest punct de
vedere a opta limbã în lume! Cât despre
patrie, bine spunea Octavian Paler: „un om
normal are o singurã patrie, restul sunt ]ãri.”
E timpul ca românii sã încerce o redresare
moralã, acum, când ]ara s-a umplut de
galerii ale urii [i pãgubitoare dezbinãri. Când
asistãm la o cumplitã degradare a vie]ii
publice din România, la o defilare de
obscenitã]i purtate prin pie]e, chiar la
murdãrirea steagului na]ional [i a celorlalte
însemne. Sã oprim dezbinarea [i acest
declin care nu stã deloc bine românilor!
Sãrbãtorim 100 de ani de la realizarea
Marii Uniri, act magistral dorit veacuri de-a
rândul de to]i românii din regiunile istorice.
Mai mult ca oricând, ar trebui sã punem
accent pe cunoa[terea istoriei de cãtre
genera]iile noi. Ar trebui, pe frontispiciul
fiecãrei [coli din România sã fie încrustatã
fraza lui Eminescu: „Un neam care
nu-[i cunoa[te trecutul, î[i pierde
identitatea”.

Dumitru Vitcu

Situatã într-o zonã extrem de
sensibilã a frontului oriental în vremea
Primului Rãzboi Mondial, Bucovina a
avut mult de suferit pe întreaga duratã a
marii conflagra]ii: ocupatã în trei rânduri
de ruºi, reocupatã de tot atâtea ori de
austrieci, provincia a fost „mãturatã”
succesiv de armatele celor douã tabere
aflate în conflict (Tripla Alian]ã [i Tripla
În]elegere), localitãþile devastate, iar
populaþia maltratatã ºi jefuitã. Mii de
tineri au fost înrola]i în armata austriacã
[i trimi[i sã lupte împotriva fra]ilor lor
de peste mun]i, fiind mereu suspecta]i,
sau chiar acuza]i, de trãdare, în vreme
ce numero[i învã]ãtori, preo]i [i chiar
simpli sãteni, bãnui]i de spionaj, au fost
ridica]i de la vetrele lor [i trimi[i în lagãre
de concentrare.
Izbucnirea revolu]iei ruse, în
februarie 1917, urmatã de insurec]ia
bol[evicã din toamna aceluia[i an [i de
efectul acestora, ilustrat prin tratativele
de pace de la Brest-Litovsk, au plasat
întreaga zonã în aten]ia factorilor
decizionali ai tranzac]iilor diplomatice,
care s-au suprapus opera]iunilor militare

[i în cursul anului 1918. Prãbu[irea
frontului rãsãritean prin ie[irea Rusiei
sovietice din rãzboi a lãsat România –
precum se [tie – izolatã în fa]a for]elor
armate ale Puterilor Centrale, obligând-o
sã subscrie clauzele unui înrobitor tratat
de pace, o adevãratã „pace punicã”
(Bucure[ti, 24 aprilie/ 7 mai 1918), ce
priveau, între multe altele, [i
reconfigurarea spa]iului bucovinean prin
alipirea ]inutului Dornelor pânã la
Bro[teni [i a unor zone apar]inând
jude]ului Dorohoi sau fostului ]inut al
Hotinului.
Concomitent, în acela[i context (politico-diplomatic [i militar) convulsiv, au
fost imaginate felurite planuri [i solu]ii,
afectând Bucovina în întregime sau
par]íal, care vizau fie crearea unui „Regat
al Poloniei”, fie a unei „Ucraine Mari”,
fie, în sfâr[it, a unui „Regat al Haliciului”,
prin integrarea pãmântului românesc al
vechii Moldove la noile structuri statale
hibrid1. Râvnitã, a[adar, în egalã mãsurã
spre sfâr[itul rãzboiului, de austrieci, de
ru[i, de polonezi sau ucraineni, Bucovina
se afla, în primãvara anului 1918, într-o

stare cvasiincertã, pe care doar voin]a
[i dorin]a românilor trãitori în acel spa]iu
avea s-o înlãture în toamna aceluia[i an,
dupã aproape un veac [i jumãtate de
stãpânire habsburgicã.
În deceniul premergãtor rãzboiului,
sentimentul naþional revigorat ºi acþiunile
politico-culturale circumscrise acestuia
au cunoscut o puternicã amploare.
Influenþa miºcãrii naþionale dezvoltatã în
Regat de Nicolae Iorga prin intermediul
revistei „Sãmãnãtorul” (1901-1910) a fost
puternic ºi benefic resimþitã în rândul
tineretului intelectual al Bucovinei, iar
cvadricentenarul mor]ii lui ªtefan cel
Mare, comemorat în 1904 ºi la Cernãuþi,
precum ºi expoziþia din 1906 de la
Bucureºti, au apropiat mult pe românii
de pretutindeni pe temeiul fraternitãþii
naþionale.
Dupã izbucnirea rãzboiului,
autoritãþile imperiale habsburgice –
îngrijorate de semnalele tot mai evidente
ale ostilitãþii populaþiei româneºti,
îndeosebi ale intelectualilor „infestaþi de
ideile naþionale” – au impus în Bucovina
regimul celei mai absolutiste dictaturi
militare, reprezentatã prin colonelul
Fischer ºi jandarmii sãi. În concepþia
cercurilor politice de la Viena, Austria
avea doi duºmani: unul în exterior,
Rusia, iar altul în interior, naþionalitãþile.
Victoria nãzuitã asupra inamicului extern
trebuia combinatã neapãrat cu
suprimarea miºcãrilor iredentiste ºi, în
special, a celor întreþinute în rândul
populaþiilor de rit ortodox, precum românii
[i rutenii, considerate rusofile. În
consecinþã, toþi suspecþii de rusofilie
erau arestaþi, acuzaþi de spionaj, de
fraternizare cu duºmanul ºi de trãdare
de patrie, judecaþi sumar ºi executaþi,
fie prin împuºcare, fie prin spânzurare2.
Furia austriacã împotriva românilor
din provincie – chiar dacã numero[i tineri
apar]inând acestei etnii fuseserã înrola]i
în armata austro-ungarã – era sporitã de
faptul cã nu pu]ini intelectuali bucovineni,
profesori, învãþãtori, preoþi, magistraþi,
studenþi ºi chiar þãrani îºi pãrãsiserã
vetrele (unii chiar de la izbucnirea
ostilitãþilor, alþii dupã fiecare revenire a
trupelor imperiale) ºi plecaserã în
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din Galiþia, în nordul Bucovinei,
manifestând tendinþa de a se alipi la
Rusia, a generat imperialilor aºa-numita
idee ucraineanã: Austria a promis
rutenilor recunoaºterea drepturilor lor
politice ºi alipirea teritoriilor locuite de ei
în Galiþia ºi Bucovina la viitorul stat
ucrainean, proiectat ca alternativã. Apoi,
în cursul tratativelor de la Brest-Litovsk,
determinat de cerinþele alimentãrii unei
Austrii înfometate, ministrul de externe
Ottokar von Czernin a vândut, formal,
Bucovina Ucrainei. Printr-o dispoziþie
secretã a tratatului, guvernul austriac se
angaja sã elaboreze, pânã la 15 iulie 1918,
un „proiect de lege prin care sã despartã
teritoriile Galiþiei de est, a cãror populaþie
e în majoritate ucraineanã, de la Galiþia
de pânã acum ºi sã le împreune cu
Bucovina într-o þarã a Coroanei”. Rusofilii
din zonã, vânturând ideea creãrii
Carpatorusiei prin cuprinderea unei
însemnate pãr]i a Bucovinei, mergeau
pânã într-acolo încât revendicau întreaga
Moldovã pe temeiul fals al vechii ei
apartenen]e la Principatul de Halici6.
Tendinþa de ultimã orã a Austriei,
vãditã în cadrul planurilor de reorganizare
a Imperiului, de a constitui o provincie
ucraineanã prin contopirea Galiþiei
orientale cu Bucovina, urmatã apoi de
pretenþiile Radei ucrainene de a anexa
provincia, ca ºi de incertitudinile
circumscrise acestor proiecte, i-a
îndemnat pe românii bucovineni sã
acþioneze. Deputaþii români din
parlamentul de la Viena, protestând
împotriva proiectelor þesute pe seama
Bucovinei ºi a veleitãþilor ucrainene, s-au
organizat într-un Club român al
parlamentarilor, în frunte cu Constantin
Isopescu-Grecul, afirmând rãspicat
necesitatea soluþionãrii chestiunii
bucovinene în comun cu cea a românilor
transilvãneni.
Celebrul manifest lansat de
împãratul Carol al IV-lea, la 3/16
octombrie 1918, Cãtre popoarele mele
credincioase, în încercarea-i disperatã
de a salva monarhia bicefalã prin soluþia

unei confederaþii de state autonome (la
care, din pãcate, subscria ºi ºeful
Partidului Þãrãnesc Democrat din
Bucovina, Aurel Onciu) nu a avut ecoul
dorit. Clubul parlamentarilor români din
Viena s-a transformat în Consiliul
naþional român ºi, declarând nesatisfãcãtoare propunerile din manifestul imperial, a comunicat decizia de a începe
preparativele pentru „a uni într-un teritoriu
naþional toate provinciile româneºti din
Austria ºi Ungaria”7. La 9/22 octombrie,
deputaþii români, cu puncte de vedere
nuan]ate, au fãcut cunoscut, în Parlamentul
vienez, voinþa compatrioþilor lor ca
„Bucovina sã fie restituitã patriei”.
Întrucât ucrainenii, care dispuneau
de forþe armate organizate, intenþionau
sã înfãptuiascã prin constrângere
alipirea Bucovinei la Galiþia orientalã,
Consiliul naþional român, din iniþiativa
profesorului Sextil Puºcariu ºi a lui Iancu
Flondor, a convocat, la Cernãuþi, o
adunare a reprezentanþilor poporului
român din Bucovina, pentru ziua de 14/
27 octombrie. Cu câteva zile mai
devreme, cãrturarul ardelean – aflat în
strânse rela]ii cu refugia]ii bucovineni,
dar [i cu autoritã]ile politice de la Ia[i –
a editat, împreunã cu câ]iva vrednici
colaboratori, ziarul „Glasul Bucovinei”,
o autenticã tribunã de luptã unionistã.
În cuprinsul editorialului din primul
numãr, apãrut la 22 octombrie, Sextil
Pu[cariu declara rãspicat esen]a
programului na]ional sus]inut de români,
sub un titlu sugestiv: „Ce vrem?”
Rãspunsurile formulate erau fãrã
echivoc: „vrem sã rãmânem români pe
pãmântul strãmo[esc [i sã ne cârmuim
singuri, precum o cer interesele noastre
române[ti (...); pretindem ca, împreunã
cu fra]ii no[tri din Transilvania [i
Ungaria, cu care ne gãsim în aceea[i
situa]ie, sã ne plãsmuim viitorul care ne
convine nouã în cadrul românismului”8.
În contextul învolburat, deopotrivã,
pe plan intern [i interna]ional, agravat de
manevrele [i amenin]ãrile politico-militare
ale ucrainenilor, la ini]iativa celor doi
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Regatul liber, unde au gãsit teren fertil
pentru propagarea, prin scris ori numai
prin viu grai, a unitãþii naþionale ºi a
eliberãrii Bucovinei de sub ocupaþia
strãinã.
Un rol important în direcþionarea
atitudinii acestora a revenit tinerilor
intelectuali, grupaþi în jurul revistei
„Junimea literarã”, înfiin]atã la Cernãu]i
în ianuarie 1904, de Societatea
Academicã omonimã, prin pre[edintele
sec]iei sale literare, Traian Brãileanu,
transferatã în acela[i an la Suceava,
unde a apãrut lunar, pânã în 1914,
bucurându-se de un larg suport în mase.
Printre colaboratorii statornici ai revistei,
aflatã sub influen]a „Sãmãnãtorului”, s-au
numãrat N. Iorga, {t. O. Iosif, Ion
Minulescu, M. Sadoveanu, Dimitrie
Anghel, Cincinat Pavelescu [.a. Apoi,
prin mijlocirea Asociaþiei bucovinenilor,
înfiinþatã la Bucureºti, în 1915, sau a
Asociaþiei românilor bucovineni ºi
transilvãneni, s-a dezvoltat o puternicã
stare de spirit cu efecte mobilizatoare,
materializatã prin acþiuni diverse, al cãror
obiectiv major era înfãptuirea unitãþii
politice prin revenirea la patria-mamã3.
Unii au intrat ca voluntari în armata
românã, alþii au trecut în Basarabia spre
a contribui la redeºteptarea conºtiinþei
naþionale a fraþilor lor de sub stãpânirea
þaristã. În plus, ostaºii români din armata
austro-ungarã (înrolaþi la începutul
rãzboiului într-un efectiv de câteva zeci
de mii), cãzuþi prizonieri pe frontul
rusesc, au început sã se organizeze în
vederea sprijinirii luptei pentru unitate
naþionalã. Ei au rãspuns chemãrii
organizaþiei prizonierilor români de a se
înrola în detaºamentele constituite
pentru eliberarea provinciilor româneºti.
Apelul subscris de ei la Darniþa, lângã
Kiev, în ziua de 13/26 aprilie 1917, este
sugestiv în privinþa obiectivelor urmãrite
ºi semnificativ în ecou:
„Suntem gata, se declara în apel,
sã intrãm în lupta pentru împlinirea
idealului nostru de a uni tot poporul, tot
teritoriul românesc din Monarhia austroungarã, în una ºi nedespãrþita Românie.
Cerem, cu voinþã nestrãmutatã,
încorporarea la România liberã, pentru
a forma împreunã cu ea un singur stat
naþional românesc, pe care îl vom zidi
pe bazele celei mai înaintate
democraþii”4 . Primul detaºament de
voluntari români bucovineni ºi
transilvãneni, alcãtuit din 1 500 de
oameni, a ºi ajuns la Iaºi, în ziua de 26
mai/8 iunie 1917, unde i s-a rezervat o
primire entuziastã5. Gestul semnifica
preambulul desãvârºirii unitãþii naþionale
româneºti, pentru cã prevestea actul
politic sãvârºit în primãvara anului
urmãtor, 1918, de basarabeni.
Contextul militar ºi politic era însã
primejdios pentru Bucovina. Prezenþa
unei populaþii rutene compacte, adusã

au intervenit în forþã ºi l-au înlãturat pe
guvernator, impunându-ºi un guvern
propriu, agreat din pãcate ºi de Aurel
Onciu. În cuprinsul protocolului de
predare-primire a puterii cãtre Rada
ucraineanã, guvernatorul Ezdorf
men]iona cã Onciu s-ar fi prezentat ca
delegat al Consiliului Na]ional Român11.
Printr-o proclama]ie datã în aceea[i zi,
el consim]ea la o împãr]ire a Bucovinei,
lãsând ca decizia definitivã sã apar]inã
viitorului congres de pace. Cert este cã,
în acel moment, stãpânirea habsburgicã
în Bucovina înceta.
Ca delegat al acelui cabinet de
uzurpatori, Aurel Onciu a ºi plecat la Iaºi
spre a opri trimiterea armatei române în
Bucovina, hotãrâtã de noul guvern
condus de generalul Constantin Coandã.
N-a izbutit, însã, pentru cã autoritãþile
româneºti de la Iaºi, neprimindu-l pe el
(întâmpinat cu ostilitate de studenþi), au
acordat credit delegatului Consiliului
Naþional, Vasile Bodnãrescu, ºi a ordonat
Diviziei a 8-a de infanterie sub comanda
generalului Iacob Zadik, sã intre în
Bucovina. Cu un efectiv de circa 3 000
de oameni, aceasta a ºi trecut peste
douã zile vechiul hotar impus Moldovei
la nord, în 1775, iar la 29 octombrie/11
noiembrie 1918, generalul Zadik intra în
Cernãuþiul eliberat: „Rãspunzând la
chemarea Consiliului bucovinean –
afirma generalul în cuprinsul proclama]iei
adresatã popula]iei cernãu]ene – armata
românã, din înaltul ordin al M. S. Regelui
Ferdinand I al României, a pã[it pe
pãmântul marelui voievod {tefan, pentru
a ocroti via]a, avutul [i libertatea
locuitorilor de orice neam [i credin]ã”.
Popula]ia ora[ului, adunatã în fa]a
Primãriei, a primit cu mare bucurie [i
însufle]ire pe osta[ii români, numind
apoi locul cu numele de Pia]a Unirii12.
Dezavuând atitudinea lui Aurel
Onciu, Consiliul Na]ional a adoptat, în
ziua imediat urmãtoare, Legea
fundamentalã provizorie asupra ]ãrii

Bucovinei ,
fixând
atribu]iile,
competen]ele [i structura organismelor
de conducere, precum [i obiectivele
majore: politice, economice, sociale,
juridice, confesionale, etc. ce trebuiau
solu]ionate în imediatã perspectivã13.
Deplasarea la Ia[i a lui Sextil Pu[cariu
(înso]it de V. Bodnãrescu), în ziua de
14 noiembrie, i-a prilejuit multiple
întâlniri, succesive, cu primul ministru
Coandã, cu Ionel Brãtianu, N. Iorga,
I. Nistor, Al. Lapedatu, cu al]i oameni
politici [i de culturã, inclusiv o audien]ã
la rege [i reginã. Discu]iile au vizat
modalitã]ile concrete de realizare a
obiectivului na]ional comun, precum [i
proiec]ia statutului Bucovinei în cadrul
României întregite14.
Reîntors la Cernãu]i, S. Pu[cariu,
I. Nistor [i al]i câ]iva refugia]i bucovineni
au elaborat, împreunã cu Iancu Flondor,
planul concret de ac]iune pentru
materializarea generosului proiect
na]ional. În [edin]a Consiliului Naþional
din 12/25 noiembrie, organism completat
cu 12 membri dintre foºtii refugiaþi, unul
dintre noii veni]i (Gheorghe Tofan) a
prezentat o declara]ie, în cuprinsul cãreia
s-a pronun]at ferm pentru unirea
necondi]ionatã cu ara-mamã [i pentru
realizarea statului na]ional unitar român
în hotarele sale etnice [i istorice, pe
temeiul celor mai largi principii
democratice [i al recunoa[terii dreptului
fiecãrei minoritã]i componente de a se
dezvolta liber în patria comunã. Totodatã,
Consiliul a decis ca datã a Congresului
ziua de 15/28 noiembrie 1918, în vederea
prezentãrii [i dezbaterii obiectivului cardinal [i pentru „stabilirea raportului politic al Bucovinei fa]ã de Regatul român”15.
În ziua prestabilitã, în sala Sinodalã
a Palatului Mitropolitan din Cernãu]i, s-au
desfã[urat, sub pre[edin]ia lui Iancu
Flondor, lucrãrile Congresului General al
Bucovinei, la care au luat parte: membrii
Consiliului Naþional Central Român,
delegaþii Consiliului Naþional polonez, ai
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militan]i unioni[ti (S. Pu[cariu [i I. Flondor)
s-au reunit la Cernãu]i, în ziua mai sus
men]ionatã, fo[tii deputa]i din ultima
Dietã a Bucovinei, primarii din localitã]ile
provinciei [i al]i reprezentan]i de vazã
ai românilor bucovineni, spre a dezbate
[i decide mãsurile necesare în vederea
contracarãrii ac]iunilor ostile [i a
materializãrii propriilor obiective
na]ionale.
Desfãºuratã într-o atmosferã
solemnã ºi proclamându-se Constituantã,
Adunarea a hotãrât „unirea Bucovinei cu
celelalte þãri româneºti, într-un stat
naþional independent ºi va purcede, în
acest scop, în deplinã solidaritate cu
românii din Transilvania ºi Ungaria”9.
Totodatã, a fost ales un Consiliu Naþional
lãrgit, format din 50 de membri
(reprezentând toate jude]ele [i categoriile
sociale), prezidat de un Comitet
executiv, în frunte cu Iancu Flondor [i
investit cu responsabilitatea guvernãrii
Bucovinei. Respingând ferm încercãrile
secesioniste, Mo]iunea de unire prezentatã
de Flondor [i adoptatã cu acel prilej,
exprimând disponibilitatea convie]uirii în
bunã în]elegere cu apar]inãtorii altor etnii,
a fost votatã în unanimitate, pe fondul unui
entuziasm general.
Dupã adoptarea mo]iunii, Consiliul
Na]ional, avându-l ca pre[edinte pe
Dionisie Bejan, a trimis la Ia[i mai multe
delega]ii, spre a gãsi, împreunã cu
autoritã]ile politice române[ti, cãile [i
mijloacele cele mai potrivite pentru
înfãptuirea obiectivului comun, unirea cu
Patria-mamã. Prezen]a acestora în
vechea re[edin]ã a domnilor }ãrii
Moldovei, devenitã – prin concursul
nefast al împrejurãrilor – capitala
„rezisten]ei pânã la capãt”, a generat nu
doar interes major, ci [i o stare euforicã
în rândul tuturor localnicilor, exprimatã
prin ample manifestãri de stradã,
cuvântãri [i întruniri publice, elogiate ca
atare [i re]inute în memorialistica [i
presa vremii10.
Oficial, însã, contele Josef von
Ezdorf, în calitatea-i de guvernator, continua sã pãstreze în mâini administraþia
provinciei. Acesta i-a ºi comunicat lui
Flondor cã ucrainenii – care începuserã
a tulbura ordinea publicã prin felurite
excese (jafuri, devastãri, prigoane
antisemite etc.) – reclamau dreptul de a
guverna partea nordicã a provinciei,
pânã la Prut, lãsând românilor partea
sudicã, pânã la Siret, iar zona medianã
dintre Siret ºi Prut sã rãmânã, iniþial,
condominium. Flondor a respins
propunerea guvernatorului, comunicându-i, în schimb, cã, pentru a apãra
drepturile românilor împotriva oricãror
încercãri de uzurpaþie ºi pentru a asigura
liniºtea în þarã, a solicitat guvernului de
la Iaºi intervenþia armatei române.
Gestul sãu a fost salutar, pentru cã,
la 24 octombrie/6 noiembrie, ucrainenii

de ardeleanul Gheorghe Cri[an, pe
fondul entuziasmului general ce s-a
transmis, din interiorul, spre exteriorul
Palatului Mitropolitan17, Mo]iunea –
întâmpinatã cu acelea[i sentimente de
capii bisericilor ortodoxe de la Chi[inãu
(Vladimir Repta) [i Ia[i (Pimen
Georgescu) – a fost urmatã de
prezentarea telegramelor ce urmau a fi
expediate regelui Ferdinand I, guvernului
român [i reprezentan]ilor diplomatici ai
Fran]ei, Marii Britanii, Statelor Unite [i
Italiei.
Congresul a desemnat apoi membrii
delega]iei – între ace[tia: Iancu Flondor,
Ion Nistor, Mitropolitul Vladimir, Eudoxiu
Hurmuzachi, Vasile Bodnãrescu [.a. –
care avea sã prezinte, la Ia[i, Actul de
Unire, primit, nu doar de destinatari, ci
de întreaga suflare româneascã, cu un
entuziasm [i însufle]ire specifice doar
marilor victorii ob]inute prin grele
sacrificii [i jertfe de sânge18. Pe temeiul
voin]ei liber-exprimate de confra]ii
bucovineni, la 18/31 decembrie 1918,
regele Ferdinand I [i Ion I. C. Brãtianu,
revenit în func]ia de prim-ministru,
semnau la Bucure[ti decretul-lege care
consfin]ea materializarea a încã unui
vis: „Bucovina, în cuprinsul grani]elor
sale istorice, este [i rãmâne de-a pururea
unitã cu Regatul României”19.
Încã un pas hotãrât [i ferm pe calea
desãvârºirii unitãþii naþionale româneºti
era astfel înfãptuit. Când Bucovina se
unea cu ]ara-mamã, românii din
Transilvania, Banat, Cri[ana [i
Maramure[ î[i îndreptau privirile [i
speran]ele spre Alba Iulia, unde, peste
doar câteva zile, un mare vis –
semnificând, în fericita expresie a lui
Octavian Goga, „un ultim acord într-o
zbuciumatã simfonie”20 – se împlinea
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Comitetului Naþional german, ai
comunitãþilor rutene din partea nordicã
a provinciei ºi numeroºi reprezentanþi ai
minoritãþilor naþionale, ilustrând toate
clasele ºi categoriile sociale.
Deschiderea oficialã a lucrãrilor,
efectuatã de Dionisie Bejan, a fost
urmatã de prezentarea Mo]iunii de cãtre
pre[edintele I. Flondor, care, eviden]iind
caracterul românesc al Bucovinei, în
pofida celor 144 de ani de stãpânire
strãinã, declara rãspicat cã ceasul cel
mare a sunat: „Astãzi, când dupã sfor]ãri
[i jertfe uria[e din partea României [i a
puternicilor [i nobililor ei alia]i, s-au
întronat în lume principiile de drept [i
umanitate pentru toate neamurile [i
când, în urma loviturilor zdrobitoare,
monarhia austro-ungarã s-a zguduit în
temeliile ei [i s-a prãbu[it [i toate
neamurile încãtu[ate în cuprinsul ei [i-au
câ[tigat dreptul de liberã hotãrâre de
sine, cel dintâi gând al Bucovinei
dezrobite se îndreaptã cãtre Regatul
României, de care întotdeauna am legat
nãdejdea dezrobirii noastre.
Drept aceea, noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema
putere a ]ãrii [i fiind investi]i singuri cu
puterea legiuitoare, în numele
suveranitã]ii na]ionale, hotãrâm: Unirea
necondi]ionatã [i pe vecie a Bucovinei,
în vechile ei hotare pânã la Ceremu[,
Colacin [i Nistru, cu Regatul României”16.
Atât delegatul Consiliului Naþional al
polonezilor din Bucovina, Stanislaw
Kwiatkowski, cât ºi cel al germanilor,
Alois Lebouton, s-au pronunþat clar
pentru unire, fapt ce a asigurat apoi
unanimitatea voturilor Congresului
pentru adoptarea moþiunii. Salutatã direct, cu fireascã bucurie, de basarabenii
Pantelimon Halipa [i Ion Pelivan, ca [i
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Alin Popa

declan[area celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, împãr]irea ideologicã a lumii în
perioada Rãzboiului Rece, dar [i persisten]a
tensiunilor româno-maghiare sau reflexul
domina]iei economice a statelor germanice
în Centrul [i Estul Europei sunt doar câteva
exemple care ar putea sus]ine afirma]ia de
mai sus. Deloc întâmplãtor, în ultimele
decenii, teoria existen]ei unui singur rãzboi
– Rãzboiul de 77 de ani (1914-1991) –
gãse[te tot mai mul]i adep]i în rândul
istoricilor din toate genera]iile.

Alin Popa

I. Primul Rãzboi Mondial –
preocupãri istoriografice: curente,
tendin]e, cauze, interpretãri

În pofida elementelor ce-i conferã
statutul de tragedie umanã la scarã
planetarã, Primul Rãzboi Mondial constituie
actul fondator al lumii de azi. Tot ce
define[te lumea contemporanã î[i are
germenii constitutivi în marea tensiune
politico-militarã a Marelui Rãzboi; întregul
tablou geopolitic contemporan (cu existen]a
a douã superputeri – SUA-CSI/Rusia),
domina]ia economico-financiarã a unor
state, dezvoltarea fãrã precedent a cercetãrii
tehnico-[tiin]ifice [i a mijloacelor de
comunicare în masã, dizolvarea marilor
imperii coloniale [i dispari]ia imperiilor
continentale, (re)apari]ia unor noi actori
statali pe scena rela]iilor interna]ionale (ca
urmare a afirmãrii principiului dreptului
popoarelor la autodeterminare – valabil [i
în zilele noastre) [.a., toate acestea sunt
consecin]ele primei confruntãri globale ce
a pus fa]ã în fa]ã mentalitã]i [i moravuri
specifice Lumii Vechi cu viziuni [i
specificitã]i politice [i culturale care au
propulsat omenirea în plinã erã
postmodernã.
Consecin]ele politice, diplomatice,
economice [i militare ale Primului Rãzboi
Mondial sunt resim]ite, în anumite aspecte,
[i în zilele noastre, dupã ce au configurat
secolul al XX-lea în toate dimensiunile sale
esen]iale. Na[terea ideologiilor totalitare,

Pu]ine momente din istoria umanitã]ii
au rãmas atât de puternic ancorate în memoria colectivã, atrãgând aten]ia unui numãr
impresionant de cercetãtori, scriitori sau
memoriali[ti – „cercetãtorul Vladimir Dedijer,
unul dintre exper]ii momentului Sarajevo,
sesiza cã doar despre oribila crimã din
capitala Bosniei existau pânã în 1966 peste
trei mii de titluri”1. Problema originilor
Primului Rãzboi Mondial – cunoscut de
contemporani sub titulatura de Marele
Rãzboi2 – a generat o vie [i consistentã
dezbatere istoriograficã. Cercetãrile din
perioada interbelicã se remarcã printr-o
abordare de esen]ã apologeticã; urmãrind
prea pu]in explica]ia rece, [tiin]ificã, teoriile
[i opiniile vehiculate au avut, mai curând,
menirea de a disculpa ]ãrile europene
beligerante, acestea pasând povara
responsabilitã]ii exclusive de la una la alta.
Având origini defensive – fiind, deci, legitim
–, rãzboiul a fost judecat în spiritul
„responsabilitã]ilor limitate”, fapt ce a permis
diluarea severã a oricãrei vinovã]ii.
În marea lor majoritate, lucrãrile
aferente acestui eveniment prezintã etapele
principale ale rãzboiului – marile campanii,
marile personalitã]i militare care s-au
remarcat prin acte de curaj sau prin
elaborarea unor planuri [i strategii
ingenioase de luptã – plecând fie de la
sistemul dual de alian]e politico-militare
continentale (Puterile Centrale – Antanta),
fie de la ideologiile dominante în epocã –
imperialism, na]ionalism sau militarism
(crearea Reich-ului prin „sânge [i fier”)3.
Rãzboiul a fost privit drept o fatalitate, un

eveniment previzibil, la baza lui aflându-se
conflicte [i rivalitã]i ireconciliabile: rivalitatea
colonialã [i comercialã anglo-germanã,
presupusa confruntare istoricã dintre teutoni
[i slavi, animozitatea ereditarã dintre Fran]a
[i Germania [.a. Deloc lipsite de importan]ã
sunt [i abordãrile care pun accentul pe
aspectele privitoare la personalitatea marilor
conducãtori politici din primele douã decenii
ale secolului al XX-lea – ]arul Nicolae al
II-lea al Rusiei (1894-1917), împãratul Franz
Josef I al Austriei (1848-1916), împãratul
Wilhelm al II-lea al Germaniei (1888-1918),
arhiducele Franz Ferdinand al Austriei
(1889-1914)4 [.a.
Astfel de lucrãri nu fac altceva decât
sã confirme adevãrul opiniilor formulate de
Alexis de Tocqueville în celebra sa lucrare
„Despre democra]ie în America”: istoricii
care scriu în perioade dominate de regimuri
aristocratice ale puterii au tendin]a de a
explica [i de a raporta evenimentele la o
voin]ã particularã; pe de altã parte,
cercetãrile realizate în cadrul unor regimuri
democratice scot în relief voin]a comunitã]ii,
a grupului, mizând mai pu]in pe influen]a
catalizatoare a personalitã]ilor5.
Primele „istorii” ale rãzboiului au fost
generate de guvernele ]ãrilor implicate în
conflict, din dorin]a de a justifica deciziile
[i ac]iunile lor în fa]a opiniei publice. Este
vorba despre o serie de documente oficiale,
publicate sub forma unor bro[uri6 încã din
luna august 1914 – a[a numitele „cãr]i
colorate” (albe în Germania, ro[ii în AustroUngaria, galbene în Fran]a, verzi în
România). Evident, „nu se poate pretinde
cã aceste cãr]i colorate oferã integral [i
necenzurat textul coresponden]ei
diplomatice, dar cu toate acestea ele au
oferit suport documentar primelor istorii ale
crizei din iulie (1914)”7.
A[a cum era de a[teptat, în perioada
Marelui Rãzboi [i în perioada interbelicã,
tonul istoriografic a fost unul incriminator
(în special la adresa Germaniei), originile
conflictului fiind cãutate, cu precãdere, în
sistemul antebelic al rela]iilor interna]ionale,
de sorginte bismarckianã. În Marea Britanie,
E. D. Morel8 a afirmat cã rãzboiul a fost
produsul diploma]iei secrete a marilor puteri
[i cã mãsurile de preven]ie stau în
democratizarea guvernãrii, idee promovatã
de pre[edintele american W. Wilson în
cadrul conferin]ei de la Paris9. Pe de altã
parte, pentru V. I. Lenin originile rãzboiului
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conceptul alunecãrii Europei în rãzboi
(slighter into war)12 înainte de anul 1945.
Acest trend istoriografic conciliant a
fost bulversat de tezele istoricului Fritz
Fischer, ele având efectul resuscitãrii teoriei
vinovã]iei unilaterale a Germaniei. Astfel,
prin cãr]ile [i articolele publicate între anii
1959-1969, F. Fischer a fost primul istoric
german care a sus]inut faptul cã în timpul
rãzboiului ]ara sa a urmãrit finalitã]i extinse
[i radicale, pornind de la ambi]iile liderilor
politici [i de la strategii planificate înainte
de rãzboi, împãrtã[ite de un larg segment
al opiniei publice germane13. Scopurile
imperialiste ale Germaniei, afirma
F. Fischer, au împins Anglia, Rusia [i
Fran]a una în bra]ele alteia (atât în perioada
lui Wilhelm al II-lea, cât [i în timpul lui Hitler),
generând în sistemul rela]iilor interna]ionale
propria ei încercuire.
De[i a fost excomunicat academic în
R.F.G., fiind acuzat de faptul cã opiniile
sale s-ar afla în siajul propagandei
comuniste, Fritz Fischer a coagulat o vie
dezbatere [tiin]ificã ce a generat o nouã
abordare teoreticã privitoare la originile
conflagra]iei mondiale. În anii ’70 ai secolului
al XX-lea, pornind de la ideile lui Fischer, o
nouã genera]ie de istorici germani va realiza
o introspec]ie extrem de criticã [i
cuprinzãtoare cu privire la istoria recentã a
Germaniei. Noul curent va consolida teoria
potrivit cãreia politica externã a statului
german a fost o consecin]ã a intereselor
interne [i a ambi]iilor politice ale liderilor de
la Berlin. Totu[i, dacã politica Berlinului a
fost „responsabilã de declan[area
rãzboiului, atunci politica externã a celorlalte
puteri a reprezentat reac]ia la ambi]iile germane, în disputa pentru colonii, suprema]ie
navalã sau hegemonie continentalã”, Rusia,
Marea Britanie [i Fran]a „apãrându-se, de
fapt, pe ele însele împotriva noului venit în
politica mondialã, Germania”14.
În ultimele decenii, fenomenul
globalizãrii a adus în dezbaterea
istoriograficã accente [i nuan]e noi cu
privire la cauzele [i interpretarea marilor
conflicte din prima jumãtate a secolului al
XX-lea. Pe de o parte, istoricii au formulat
argumente pertinente cu privire la vechimea
fenomenului globalizãrii – sfâr[itul secolului
al XIX-lea – [i la rela]ia dintre globalizare [i
politica marilor puteri. Din aceastã
perspectivã, fãrã a avea legãturi
determinante cu tensiunile inerente din
economia globalã, declan[area Primului
Rãzboi Mondial ar fi dus la întreruperea
brutalã a globalizãrii ini]iate în secolul al
XIX-lea.
Pe de altã parte, noi modificãri
paradigmatice au fost aduse în discu]ie de
cãr]ile [i studiile istoricului german Holger
Afflerbach (monografia consacratã
generalului Falkenhayn15 [i cea privitoare
la politica alian]elor europene înainte de
Primul Rãzboi Mondial – Tripla Alian]ã16).
Ideile centrale ale operei sale reprezintã o
încercare de dezincriminare a sistemelor
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s-ar afla „în criza generalizatã a sistemului
capitalist, în rivalitã]ile imperialiste de la
sfâr[itul secolului XIX [i începutul secolului
XX, în lupta grupãrilor capitaliste pentru
controlul asupra resurselor mondiale – ce
s-a intensificat dupã criza economicã din
deceniul al [aptelea – dar [i de apari]ia
monopolurilor”10, care ar fi pervertit ideea
de competi]ie [i de liberã ini]iativã.
Dezbaterile istoriografice [i documentele
publicate au generat o anumitã perspectivã
interpretativã asupra cauzelor conflagra]iei,
cele mai importante idei fiind urmãtoarele11:
1. Cronologia originilor a fost
mult aruncatã în timp
timp, pânã la 1870,
atunci când a fost declan[at rãzboiul dintre
Fran]a [i Prusia (întâmplãtor sau nu, tot în
acest an a început editarea documetelor
din colec]iile de documente diplomatice din
Germania [i Fran]a). În consecin]ã, pornind
de la influen]ele viziunii bismarckiene
asupra sistemului rela]iilor interna]ionale, a
fost vehiculatã teoria continuitã]ii [i a
legãturilor dintre rãzboaiele unificãrii
Germaniei [i declan[area Primul Rãzboi
Mondial;
2. Originile Primului Rãzboi
Mondial au fost asimilate cu istoria
diplomaticã
diplomaticã, fiind minimaliza]i o serie de
al]i factori ce au cãzut în desuetudine –
rolul elitei militare [i influen]a personalitã]ii
conducãtorilor, influen]a schimburilor
comerciale asupra politicii externe,
impactul opiniei publice asupra sistemului
interna]ional;
3. Teoria vinovã]iei unice–cea
germanã–a fost aprig contestatã
contestatã, fapt
demonstrat de precipitarea cu care
Germania a luat decizia de a publica Cartea
Albã a documentelor diplomatice.
Înfrângerea Germaniei în Al Doilea
Rãzboi Mondial [i provocãrile generate de
contextul instaurãrii Rãzboiului Rece – ce
a grãbit reconcilierea statelor occidentale
– a redeschis dezbaterea istoriograficã, de
data aceasta pe un ton mai pu]in pãtima[.
Distan]a în timp fa]ã de evenimentele din
perioada 1914-1918, dar [i neimplicarea
directã a istoricilor în conflict au degajat o
abordare mai relaxatã, de pe pozi]ii
(auto)critice [i [tiin]ifice. În mare, chiar dacã
ini]ial discursul istoriografic promovat de
]ãrile învingãtoare a acuzat cultura
militarismului prusac/german (asociat de
istoricii sovietici capitalismului), ulterior,
ideea împãr]irii responsabilitã]ilor între
principalele ]ãri beligerante a fost acceptatã
de majoritatea cercetãtorilor. Pe de altã
parte, originile Marelui Rãzboi au fost
cãutate, mai curând, în contextul
interna]ional favorizant (na]ionalismul,
vechile sisteme de alian]ã, diploma]ia
secretã, cursa înarmãrilor etc.), plasat în
afara posibilitã]ii de control exercitat de
oamenii politici. De altfel, ideea
imposibilitã]ii planificãrii acestei conflagra]ii
– de cãtre nicio persoanã/institu]ie sau
niciun stat – a permis fostului premier
britanic David Lloyd George sã avanseze

de alian]e politice, Afflerbach afirmând chiar
faptul cã, în preajma anului 1914, un rãzboi
general între marile puteri era improbabil.
Având rolul de a dezamorsa conflictele,
„alian]ele au oferit securitate, au încurajat
înfrânarea [i au determinat marile puteri sã
urmãreascã scopuri politice în interiorul unor
angajamente asumate”17. Din aceastã
perspectivã, tratatul de naturã defensivã
cunoscut sub denumirea de Tripla Alian]ã18
ar putea fi privit drept o for]ã de men]inere
a pãcii [i stabilitã]ii în Europa – avant la
lettre –, reu[ind sã aducã la aceea[i masã
doi rivali europeni de tradi]ie – AustroUngaria [i Italia. Astfel, tratatele î[i
dovedeau capacitatea de a dezamorsa
tensiuni preexistente, de a ]ine sub control
provocãrile [i ac]iunile cu tentã ofensivã,
capabile sã genereze conflicte.
Ideea „rãzboiului improbabil”, a
imposibilitã]ii de anticipare a conflagra]iei
declan[ate în anul 1914, este prezentã [i
în alte studii [i lucrãri. Klaus Wilsberg, de
pildã, analizând rela]iile franco-germane din
perioada 1911-191419, argumenteazã
interesul celor douã puteri de a men]ine
rela]ii – cel pu]in – amicale, în virtutea
anumitor interese comerciale [i coloniale
comune. Un alt sus]inãtor al teoriei
cooperãrii dintre marile puteri europene la
începutul celui de-al doilea deceniu al
secolului al XX-lea este [i Friedrich
Kiessling. Cea mai cunoscutã lucrare a sa,
„Împotriva marelui rãzboi? Relaxare în
rela]iile interna]ionale (1911-1914)”20,
promoveazã ideea cooperãrii în cadrul
rela]iilor interna]ionale antebelice,
exemplificatã prin dialogul diplomatic anglogerman finalizat cu solu]ionarea pa[nicã a
conflictelor din perioada 1912-1913.
Studiile realizate în ultimii ani reflectã
o anumitã afinitate a cercetãtorilor pentru
decriptarea rela]iilor interna]ionale din
perspectiva modificãrilor geopolitice,

II. Participarea României în
cadrul Primului Rãzboi Mondial –
campania din anul 1916
La nivel na]ional, în pofida anvergurii
sale, a consecin]elor privind reconfigurarea
arhitecturii statale a na]iunii române [i a
numãrului mare de victime înregistrat de
]ara noastrã în rândul combatan]ilor [i al
popula]iei civile, Primul Rãzboi Mondial nu
beneficiazã de o produc]ie istoriograficã pe
mãsura poten]ialului sãu. Dincolo de
stereotipia de viziune [i de abordare24,
numãrul lucrãrilor monografice care reflectã
perspectiva româneascã asupra Marelui
Rãzboi este neverosimil de scãzut: din
1919 [i pânã astãzi, nu putem contabiliza
nici mãcar cincisprezece studii monografice
care sã-[i fi câ[tigat statutul de referin]e
bibliografice obligatorii pentru problematica
pusã în discu]ie. Ilustrativ este faptul cã,
pânã în prezent, cele mai temeinice evocãri
ale acestei teme cruciale din istoria
poporului român rãmân lucrãrile „Istoria
rãzboiului pentru întregirea României”
(Constantin Kiri]escu, edi]ia I – 1922-1924,
vol. I-II; autorul nu a fost istoric de forma]ie)
[i monumentala „Istoria militarã a poporului
român” (vol. V, coordonator [tefan Pascu
Bucure[ti, Editura Militarã, 1988). Iatã
câteva din motivele ce ne îndreptã]esc sã
abordãm, în cadrul acestui studiu, aspecte
[i ipoteze de lucru mai pu]in cunoscute în
legãturã cu implicarea României în Primul
Rãzboi Mondial [i consecin]ele sale.
Dupã cum este cunoscut, în momentul
declan[ãrii confruntãrilor (iulie 1914),
România era legatã de Puterile Centrale
printr-un tratat de alian]ã defensivã semnat
la 18/30 octombrie 1883 (reînnoit ultima datã
în anul 1913); tratatul a fost semnat între
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România [i Austro-Ungaria, în aceea[i zi
având loc [i aderarea Germaniei. În mare,
]ãrile semnatare se obligau sã se ajute
reciproc în cazul unui atac neprovocat din
partea unui ter], precizându-se cã obliga]ia
„casus foederis” din partea României
intervenea atunci când Austro-Ungaria ar fi
fost atacatã în „]inuturile limitrofe cu
România”, ]ãrile vizate (fãrã a fi men]ionate
explicit în tratat) fiind Rusia [i, eventual,
Serbia (art. 2); având în vedere dorin]a
cercurilor guvernamentale liberale de
orientare a României cãtre o alian]ã cu ]ãrile
Antantei, nemen]ionarea în tratat a Rusiei
a constituit, în cele din urmã, un avantaj
pentru ]ara noastrã. De bunã seamã, cele
douã focuri de pistol trase în capitala
Bosniei-Her]egovina în data de 28 iunie
1914 (ce au dus la asasinarea principelui
mo[tenitor al Imperiului Austro-Ungar [i a
so]iei morganatice a acestuia) nu obligau
în niciun fel România; asasinatul nu putea
fi echivalat cu atacul neprovocat din partea
unui ter], cu atât mai mult cu cât tragicul
eveniment s-a petrecut într-unul din
numeroasele ora[e care fãceau parte din
structura administrativ-teritorialã a Dublei
Monarhii. Pe de altã parte, la fel de adevãrat
este [i faptul cã tratatul obliga pãr]ile
semnatare, chiar de la primul sãu articol,
sã nu intre „în alian]e ostile uneia din pãr]i,
de a duce o politicã amicalã [i de a-[i
acorda sprijin reciproc, în limita intereselor
lor”25.
Timp de treizeci de ani (1883-1913),
Tratatul de Alian]ã cu Puterile Centrale a
constituit piatra de temelie a politicii externe
a României, majoritatea clasei politice
percepând spa]iul ]ãrilor germanice – în
special dupã 1871 – drept cea mai puternicã
for]ã economicã [i militarã din Europa; altfel
spus, cea mai mare parte a politicienilor
din „genera]ia Independen]ei” a plasat
România sub protec]ia Puterilor Centrale,
considerând cã principalul pericol la adresa
]ãrii noastre era politica expansionistã [i
panslavistã a Rusiei. Este lesne de în]eles
faptul cã, pe atunci, securitatea ]ãrii
constituia vectorul principal al politicii
externe române[ti, idealurile unitã]ii
na]ionale fiind pozi]ionate în plan secundar.
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burghezã ori clasele de mijloc interesate
de afaceri [i profit23. În mod firesc,
dezbaterea privind originile Primului Rãzboi
Mondial rãmâne, în continuare, deschisã,
noile abordãri metodologice [i izvoarele
inedite oferind subiectului multiple perspective neexplorate.
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geoeconomice [i a sistemelor de alian]e,
a rolului jucat de opinia publicã occidentalã
(prin presiunea exercitatã asupra factorului
politic), dar [i din perspectiva dezvoltãrii
tehnologiei militare [i a influen]ei sale asupra
evolu]iei conflictelor. Unii cercetãtori au pus
din nou în centrul discu]iilor dorin]a marilor
puteri – în special a Germaniei – de a
dobândi statutul de hegemon continental/
mondial. Plasând acest deziderat în primplanul politicii sale externe, Germania a
for]at marile puteri europene – Fran]a, Rusia,
Marea Britanie – sã se coalizeze împotriva
sa. Practic, prima jumãtate a secolului al
XX-lea a stat sub semnul capacitã]ii/
incapacitã]ii statelor aliate de a bloca
drumul Germaniei spre statutul de putere
continentalã dominantã.
Mai nou, reapropierea franco-germanã
a adus în prim-plan perspective
istoriografice inedite, înnoitoare. Depã[ind
adversitã]ile [i abordãrile incriminatorii la
adresa celuilalt, cele douã na]iuni au ajuns
chiar sã realizeze o istorie comunã a
Europei (1815-1945)21, fãrã judecã]i
discriminatorii, cu un capitol consistent
dedicat Primului Rãzboi Mondial, ce
privilegiazã ideea potrivit cãreia „existã [i
o dreptate a celuilalt, care nu poate fi
ignoratã odatã ce ne considerãm
europeni”22.
În ceea ce ne prive[te, considerãm
cã ipoteza potrivit cãreia nicio putere
europeanã nu a dorit rãzboiul în 1914 este
una falsã. Credem cã perspectiva
eminamente pacifistã cu privire la natura
[i rolul tratatelor antebelice, sterilizarea
implica]iilor generate de sistemul european
de alian]e constituie premisa unor opinii
[tiin]ifice nerealiste. Chiar dacã studiile de
specialitate au acreditat teoria alian]elor ce
rãmân instrument [i nu obiectiv al politicii
interna]ionale, totu[i, eviden]a declan[ãrii
Marelui Rãzboi nu poate fi ignoratã.
Cercetãtorii care se apleacã asupra temei
originilor Primului Rãzboi Mondial nu pot
eluda caracterul obligatoriu al clauzelor ce
decurgeau din aceste alian]e, constrângerile
pe care ele le implicã sau faptul cã
diploma]ia europeanã a fost sever limitatã
de angajamentele asumate de marile puteri
prin semnarea acestor tratate.
Rãzboaiele constituie miezul fierbinte
al vie]ii politice interna]ionale, iar
declan[area conflictelor este apanajul
de]inãtorilor puterii politice. În cazul Marelui
Rãzboi, decizia declan[ãrii lui a stat în
voin]a elitei politice a cinci mari puteri –
Austro-Ungaria, Germania, Fran]a, Rusia
[i Marea Britanie. Exceptând Fran]a, o
republicã preziden]ialã, celelalte state erau
conduse de monarhi cu atribu]iuni
constitu]ionale [i trãsãturi personale de
caracter diferite de la un caz la altul. Decizia
de a da curs rãzboiului a fost adoptatã de
un grup restrâns de oameni cu acces la
informa]ie [i control aproape exclusiv al
puterii; în egalã mãsurã, el a fost pregãtit
de elitele premoderne [i nu de societatea

simplist, prin raportãri sentimentale de tipul
„pro-antantistã” sau „anti-centralistã” (în
realitate, alegerea nu a fost între a merge
cu sau împotriva Puterilor Centrale, ci între
a merge cu ele sau a rãmâne în
expectativã); pânã la urmã, pe acest tip de
logicã, nu putem sã nu observãm faptul
cã, din punct de vedere strategic,
neutralitatea i-a favorizat pe Centrali (lãsând
deoparte discu]iile legate de profitabilul
export românesc de cereale [i de petrol
din intervalul 1914-1916, îndreptat cu
precãdere cãtre spa]iul germanic).
Dupã cum afirmam anterior, în anul
1914 Armata României nu era pregãtitã sã
se implice în opera]iunile militare ale unui
rãzboi împotriva Puterilor Centrale din niciun
punct de vedere: nici logistic, nici tactic [i
nici din punct de vedere al înzestrãrii cu
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Însã, o datã cu trecerea în deceniul al doilea
din secolul al XX-lea, opinia publicã
româneascã a devenit tot mai ostilã fa]ã
de Austro-Ungaria, motivul principal fiind
dat de politica de maghiarizare for]atã a
„na]iunilor conlocuitoare” din Ungaria. În
aceste condi]ii, alian]a României cu Centralii
va fi grav subminatã, rãzboaiele balcanice
fiind o veritabilã hârtie de turnesol pentru
aceastã nouã realitate. În cadrul celui
de-al Doilea Rãzboi Balcanic (1913),
ac]iunile militare ale României au fost
dezaprobate de Imperiului Habsburgic, cu
atât mai mult cu cât dezideratul cercurilor
politice vieneze de atragere a Bulgariei în
cadrul Triplei Alian]e era arhicunoscut.
Concomitent, s-a produs o apropiere francoromânã la nivel diplomatic, dupã ce Fran]a
a sus]inut pozi]ia României [i a aprobat
termenii tratatului de la Bucure[ti (1913).

Criza balcanicã din perioada 1912-1913 „a
desãvâr[it alienarea României fa]ã de
Austro-Ungaria [i Tripla Alian]ã; (...) în
primãvara anului 1914, apropierea dintre
România [i ]ãrile Antantei (Fran]a, Marea
Britanie [i Rusia) era un fapt real”26.
În cadrul Consiliului de Coroanã din
3 august 1914 s-a conturat o majoritate
politicã ce a impus regelui Carol I solu]ia
expectativei armate. Raportatã la situa]ia
logisticã [i la capabilitã]ile militare ale
României din acel moment, decizia s-a
dovedit a fi cea mai în]eleaptã, realistã [i
ra]ionalã dintre toate variantele posibile
(rãzboi alãturi de Centrali – P. P. Carp,
rãzboi alãturi de Antanta – Take Ionescu,
N. Filipescu, neutralitate – I. I. C. Brãtianu,
Al. Marghiloman); de altfel, aceastã solu]ie
a devenit [i mai pregnantã în momentul în
care, în timpul Consiliului de Coroanã de la
Castelul Pele[, discu]iile purtate în limba
francezã au fost întrerupte de o telegramã
venitã pe canale diplomatice care anun]a
decizia Italiei de adoptare a neutralitã]ii fa]ã
de noul conflict27. Considerãm cã solu]ia
expectativei armate decisã de elita politicã
româneascã nu trebuie analizatã în mod

20

tehnicã de luptã. Pânã spre sfâr[itul anului
1913, toate planurile de campanie ale
Marelui Stat-Major erau concepute în
ipoteza unui rãzboi cu Rusia sau cu Bulgaria; niciun astfel de plan nu luase în calcul
varianta unui conflict cu Germania [i
Austro-Ungaria28! Cât prive[te pregãtirea [i
dotarea armatei, în intervalul 1900-1913,
acest domeniu a avut de suportat cele mai
consistente reduceri bugetare dintre toate
domeniile de interes na]ional. Dupã
rãscoala ]ãranilor din anul 1907, de[i s-au
fãcut unele eforturi paliative (în special în
perioada rãzboaielor balcanice, 1912-1913),
slaba înzestrare [i disfunc]iile structurale
nu au putut fi remediate, ele devenind
evidente pe timpul campaniei din sudul
Dunãrii (1913): amalgamarea unitã]ilor
permanente cu cele nepermanente,
insuficien]a echipamentului, armamentului
[i a muni]iilor, slaba organizarea a serviciilor
(inclusiv a celor sanitare), pregãtirea
modestã a unei pãr]i din corpul ofi]eresc
[.a. sunt numai câteva din caracteristicile
Armatei României din perioada
premergãtoare intrãrii ]ãrii noastre în Primul
Rãzboi Mondial.

Deficien]ele identificate în cadrul
campaniei militare din Bulgaria nu au fost,
însã, urmate de analize responsabile, iar
mãsurile întreprinse au fost departe de
necesitã]ile reale ale armatei. În contextul
declan[ãrii Primului Rãzboi Mondial,
modernizarea [i reformarea armatei române
va intrat într-o cursã contracronometru
pentru recuperarea decalajelor [i pentru
întãrirea capacitã]ii de luptã. Idealul unitã]ii
na]ionale avea nevoie de mãsuri concrete
în domeniul militar, entuziasmul opiniei
publice [i voin]a politicã fiind insuficiente
pentru materializarea lui. Victoria facilã
ob]inutã în campania împotriva Bulgariei
(vara anului 1913) a creat în rândul
politicienilor români sentimentul
„invincibilitã]ii”, în condi]iile în care realitã]ile
din cadrul armatei erau cel pu]in
îngrijorãtoare: generalul Dumitru Iliescu
aprecia cã „la 1 ianuarie 1914, armata se
gãsea în cea mai mare lipsã de tot ce-i era
neapãrat trebuincios pentru a intra în
campanie; de asemenea, efectivul
mobilizabil nu atingea cifra de 500.000 de
solda]i [i ofi]eri, rezervele nu erau
organizate, iar în privin]a armamentului,
muni]iilor [i echipamentului existau mari
deficite”29. Aceastã falie existentã între
a[teptãrile clasei politice [i nevoile armatei
va avea implica]ii majore în timpul
campaniei din anul 1916, încheiatã cu o
înfrângere militarã de propor]ii pentru ]ara
noastrã.
În pofida discre]iei, a calmului [i a
secretomaniei ce l-au caracterizat pe
„Sfinxul de la Florica”, este cunoscut faptul
cã premierul I. I. C. Brãtianu (ianuarie 1914ianuarie 1918) a perceput expectativa
armatã drept o etapã tranzitorie, menitã a
conduce România spre intrarea în rãzboi
alãturi de ]ãrile Antantei. De altfel, dupã
vizita împãratului Rusiei [i a familiei sale
la Constan]a (1/14 iunie 1914; în suita
imperialã fiind prezent [i ministrul de externe
Sazonov), la 18 septembrie/1 octombrie
1914 s-a semnat Conven]ia ruso-românã,
sub forma unui schimb de note între
Sazonov [i C. Diamandy, ministrul
României la Petrograd; prin aceastã
Conven]ie, în schimbul neutralitã]ii amicale
a ]ãrii noastre, Rusia garanta integritatea
teritorialã a României [i recuno[tea
drepturile acesteia asupra Transilvaniei,
Banatului [i Bucovinei, urmând ca România
sã le ocupe când va considera oportun.
Este interesant de men]ionat faptul cã, în
privin]a Bucovinei, principiul na]ionalitã]ilor
urma sã serveascã drept bazã în
delimitarea teritoriilor între cele douã
state. Evident, aceastã Conven]ie nu
putea fi semnatã fãrã [tirea regelui Carol I,
fapt confirmat [i de C. Gane, biograful lui
P. P. Carp: „Pe de o parte, (regele) se sim]ea
du[mãnit de o ]arã întreagã (...), pe de altã
parte, dupã oprirea ofensivei germane la
Marna, începu sã aibã oarecum îndoialã
asupra puterii de neînvins a Germaniei;
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Brãtianu, profitând de aceastã stare de
spirit, îl convinse sã încheie o conven]ie
secretã cu Rusia” 30. De[i secretã,
„Conven]ia prezenta o importan]ã
deosebitã, deoarece pentru prima datã era
recunoscut, printr-un act diplomatic semnat
de o mare putere, dreptul României asupra
teritoriilor respective din Austro-Ungaria;
aceastã recunoa[tere nu era, pentru
Brãtianu, nici suficientã, nici sigurã,
guvernul român dorind sã încheie un tratat
semnat [i de celelalte puteri ale Antantei,
în care sã fie mai clar formulate drepturile
sale teritoriale [i prevãzute o serie de
garan]ii politico-militare”31.
Dupã decesul regelui Carol I
(septembrie 1914), noii suverani ai României
– regele Ferdinand I [i regina Maria – aveau
sã consolideze curentul politic proantantist
al ]ãrii noastre. Noua atitudine a Casei Regale a României s-a fundamentat atât pe
interese comune cu ]ãrile Antantei, cât [i
pe legãturi de rudenie – regina Maria, ce a
avut o influen]ã covâr[itoare asupra regelui
Ferdinand, a fost mare prin]esã a Marii
Britanii [i Irlandei (nepoata reginei Victoria)
[i varã primarã cu împãratul Rusiei, Nicolae
al II-lea (mama reginei Maria, Alexandrovna
Maria Romanova, a fost mare ducesã a
Rusiei, unica fiicã a fostului împãrat
Alexandru al II-lea al Rusiei). Apropierea
]ãrii noastre de Tripla În]elegere (Antanta)
a fost vizibilã [i la nivelul împrumuturilor
financiare pe care ]ara noastrã le-a
contractat la bãncile din Italia [i Marea
Britanie în vederea procurãrii armamentului
necesar înzestrãrii armatei: 1914 –
împrumut în valoare de 10.012.500 lire
acordat de Banca d’Italia; 1914 – 5 milioane
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Vestea intrãrii României în rãzboi a
avut, dupã cum este cunoscut, un puternic
ecou la nivel na]ional. Desigur, bucuria
generatã în rândul opiniei publice române[ti
a fost una realã, dar rolul acesteia [i
supradimensionarea ei au fost, credem noi,
mult exagerate; nu trebuie sã uitãm faptul
cã, totu[i, la nivelul anului 1914, peste 65%
din popula]ia Vechiului Regat era
analfabetã, iar „opinia publicã” se restrângea
la elita politicã [i intelectualã a firavului
mediu urban extracarpatic (numeroase
documente [i date statistice atestã faptul
cã, la începutul secolului al XX-lea,
numero[i primari din mediul rural semnau
documentele ... cu degetul).
Entuziasmul cu care batalioanele
române au trecut Carpa]ii în noaptea de
14/15 august 1916 avea sã se risipeascã,
însã, foarte curând, idealul unitã]ii na]ionale
fiind sufocat sub povara unei realitã]i
strategico-militare greu de depã[it. La nicio
sãptãmânã de la data la care ministrul
României la Viena, Edgar Mavrocordat, a
înaintat Ministerului de Externe al AustroUngariei declara]ia de rãzboi (14/27 august
1916), datele din teren erau radical
modificate: dacã la 14 august 1916,
România avea un singur inamic – AustroUngaria –, la 19 august 1916, ]ara noastrã
era nevoitã sã ducã o confruntare cu patru
inamici, dintre care trei state aveau titulaturã
imperialã (Austro-Ungaria, Germania,
Turcia; celor trei imperii li se va alãtura [i
Bulgaria); în consecin]ã, linia frontului a
crescut considerabil, de la cca. 700 km la
1.500 km (devenind, astfel, cel mai întins
front de luptã din întreaga perioadã a
Primului Rãzboi Mondial), iar dispropor]iile
existente la nivelul numãrului de combatan]i
[i al dotãrii cu tehnicã militarã s-au mãrit,
devenind net defavorabile ]ãrii noastre
(Germania [i alia]ii sãi au mobilizat pe
Frontul de Est 58 de divizii, în vreme ce
România avea la dispozi]ie un numãr de
23 de divizii, dintre care numai diviziile
1-10 erau cu adevãrat pregãtite tehnic [i
tactic de luptã). În plus, rela]iile Bucure[tiului cu alia]ii sãi au fost, de la bun
început, subminate de viziunile diferite în
ceea ce prive[te dezvoltarea campaniilor
de luptã, fiecare ]arã gândind strategii
raportate cu precãdere la propriul interes
na]ional, cum era [i firesc. Rusia, de pildã,
dupã doi ani de confruntãri militare în care
a pierdut peste un milion de oameni (19141916), a considerat cã frontul sãu principal
de luptã este în zona Bucovina-Gali]ia (tot
împotriva Austro-Ungariei); din acest motiv,
for]ele mobilizate de ru[i pentru a sus]ine
interesele române[ti din zona Dobrogei [i
pe linia Dunãrii au fost, în campania din
anul 1916, de numai 50.000 de solda]i [i
ofi]eri. În plus, Rusia a considerat, în mod
eronat, cã Bulgaria nu va intra în rãzboi
împotriva ]ãrilor Antantei, nu numai din
ra]iuni panslaviste, ci, în mod deosebit,
pentru faptul cã statul sud-dunãrean avea
unele „obliga]ii morale” fa]ã de Rusia [i

Vitraliu

de lire sterline acordate de Banca Marii
Britanii; 1915 – 7 milioane de lire sterline
acordate tot de Banca Marii Britanii32.
Totu[i, încheierea tratatelor de alian]ã
cu Antanta [i condi]iile finale ale
conven]iilor au fost, realmente, opera
premierului I.I.C. Brãtianu. La capãtul celor
doi ani de anevoioase [i tensionate
negocieri, semnarea Conven]iilor politicã [i
militarã cu ]ãrile Antantei (4/17 august 1916)
au eviden]iat abilitã]ile excep]ionale de om
politic [i de diplomat ale liderului liberal.
Dupã cum este cunoscut, în ciuda
presiunilor constante la care a fost supus,
prim-ministrul României a amânat decizia
intrãrii în rãzboi pânã în momentul în care
a ob]inut din partea alia]ilor recunoa[terea
tuturor preten]iilor politice/teritoriale [i
acordarea unor garan]ii militare extrem de
favorabile ]ãrii noastre. În mare, prin
Conven]ia politicã, România se obliga sã
declare rãzboi Austro-Ungariei (pânã la
15/28 august 1916, cel mai târziu), în vreme
ce ]ãrile aliate (Rusia, Fran]a, Anglia [i
Italia) garantau integritatea Regatului
României, recuno[teau acestuia drepturile
asupra Transilvaniei, Bucovinei [i Banatului
[i asigurau România cã se va bucura de
drepturi egale ca [i alia]ii sãi, în privin]a
preliminariilor, a tratativelor de pace [i a
discutãrii chestiunilor care vor fi supuse
hotãrârii conferin]ei de pace; de asemenea,
]ãrile semnatare se angajau sã nu încheie
pace separatã sau pace generalã decât
împreunã [i în acela[i timp. Pe de altã parte,
Conven]ia militarã – anexã a celei politice
– stabilea starea de beligeran]ã a României
exclusiv cu Imperiul Austro-Ungar [i o serie
de obliga]ii militare ale alia]ilor, menite sã
favorizeze ofensiva româneascã în
Transilvania: Bulgaria trebuia anihilatã din
sud, printr-o ofensivã franco-britanicã ini]iatã
în zona Salonic, cu opt zile înaintea
ofensivei armatei române; Rusia î[i asuma
ini]ierea unor ac]iuni ofensive în Bucovina,
concomitent cu declan[area atacului
românesc în Transilvania, flota rusã sã
garanteze securitatea portului Constan]a,
iar trupele de uscat, împreunã cu cele
române, sã apere Dobrogea de un posibil
atac din partea bulgarilor; totodatã, ]ãrile
Antantei se angajau sã aprovizioneze
România cu armament [i muni]ie – conform unor contracte deja încheiate – întrun ritm de 300 tone pe zi [.a. În mod
neconstitu]ional, decizia de intrare în rãzboi
va fi ratificatã în cadrul consultativ al
Consiliului de Coroanã de la Cotroceni
(convocat de regele Ferdinand la 14/27
august 1916), acolo unde unanimitatea
aprobativã a fost bruiatã numai de vorbele
tãioase adresate regelui de cãtre P. P. Carp:
„Am trei fii; îi dau Maiestã]ii Voastre sã se
batã [i sã moarã (a[a cum s-a [i întâmplat
în cazul unuia dintre ei; n. n.). Iar eu mã voi
ruga lui Dumnezeu ca armata sã fie bãtutã,
cãci numai astfel România va putea sã fie
scãpatã (de pericolul expansiunii Rusiei
spre strâmtorile Mãrii Negre; n. n.)”33.
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România, ]ãri care, prin sacrificiile din timpul
rãzboiului antiotoman din anul 1877, au
facilitat ob]inerea independen]ei de stat a
Bulgariei; evident, derularea ulterioarã a
evenimentelor a demonstrat faptul cã a fost
un calcul gre[it – popoarele, la fel ca [i în
cazul indivizilor, sunt înclinate sã uite u[or
faptele bune [i sã-[i proiecteze viitorul cu
precãdere în func]ie de gre[elile/faptele rele
ale fo[tilor binefãcãtori (rana produsã
Bulgariei în anul 1913, prin preluarea
Cadrilaterului de cãtre România, a contat
mai mult pentru deciden]ii bulgari).
În acest punct al discu]iei considerãm
cã este necesar sã aducem o serie de
lãmuriri cu privire la unele opinii vehiculate
de istoricii români referitoare la a[a-zisa
nerespectare de cãtre Rusia a clauzelor
militare ale conven]iei din 4 august 1916,
fapt ce ar fi consolidat dezastrul României
din campania aceluia[i an. Potrivit
conven]iei militare, în rela]ia cu România,
statul rus avea de îndeplinit douã obliga]ii
majore: sã ajute ]ara noastrã cu douã divizii
de infanterie [i una de cavalerie (cca. 50.000
de combatan]i) împotriva Bulgariei34 [i sã
sus]inã o puternicã ofensivã împotriva
Austro-Ungariei în zona Bucovina-Gali]ia.
Ei bine, ambele obliga]ii au fost onorate: în
Dobrogea a fost trimis în august 1916 un
corp expedi]ionar format din 42.000 de
solda]i [i ofi]eri (sub comanda generalului
Andrei Zaioncikovski), iar pe frontul
austriac, în intervalul 4 iunie-20 septembrie
1916, Rusia a derulat, sub conducerea
generalului Alexei Brusilov, cea mai mare
bãtãlie din timpul Primului Rãzboi Mondial
[i una dintre luptele cu cele mai mari pierderi
de vie]i omene[ti din întreaga istorie a lumii.
Desigur, în condi]iile coalizãrii for]elor
germano-bulgaro-turce în zona Dobrogei,
numãrul solda]ilor ru[i trimi[i acolo s-a
dovedit a fi, pur [i simplu, ridicol; însã, dacã
ar fi sã raportãm aceastã realitate la temerile
clasei politice române[ti cu privire la
obsesia Rusiei pentru strâmtorile Mãrii
Negre [i pentru fostul Constantinopol, vom
în]elege, poate, mai bine de ce regele
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Ferdinand I [i I. I. C. Brãtianu au acceptat
sã semneze clauzele militare la acei
parametri infimi ai ajutorului Rusiei pe frontul
dunãrean. De altfel, noile realitã]i române[ti
ale anului 1917 au determinat o schimbare
a politicii dislocãrii de trupe ruse[ti în
Moldova, în sprijinul celor douã armate ale
României (cca. 500.000 de combatan]i) fiind
trimi[i peste 1 milion de solda]i [i ofi]eri
ru[i. Cât prive[te ofensiva Brusilov,
considerãm cã unele date statistice fac
inoportun orice alt comentariu: în cele patru
luni de ofensivã aproape neîntreruptã, Rusia
a pierdut peste 500.000 de solda]i, ofi]eri [i
civili, pierderile suferite de armata AustroUngariei fiind cifrate la peste 1,5 milioane
de oameni (din care 400.000 de prizonieri).
Dupã acest succes militar al Rusiei, care a
convins România sã intre în rãzboi de
partea Antantei în august 1916, armata
austro-ungarã nu a mai fost capabilã sã
desfã[oare de una singurã nicio ac]iune
ofensivã de mare amploare pânã la sfâr[itul
rãzboiului.
Pe de altã parte, în august 1916, un
aliat cu adevãrat mul]umit de decizia
României de a intra în rãzboi a fost, fãrã
îndoialã, Fran]a. În pofida neîndeplinirii
angajamentelor militare franco-britanice din
zona Salonic35, ofensiva Brusilov [i cea a
Armatei române peste Carpa]i au scãzut
sim]itor presiunea militarã germanã de pe
frontul francez, cel mai bun exemplu fiind
oferit de degajarea asediului german asupra
Verdunului. Prin dislocarea trupelor de pe
Frontul de Vest, Marele Stat-Major al
Germaniei a mobilizat în vara anului 1916,
numai împotriva României, 40 de divizii de
infanterie [i de cavalerie. Acest ajutor militar
oferit Fran]ei de cãtre România va fi
recunoscut la finalul rãzboiului, în fa]a tuturor
cona]ionalilor sãi parlamentari, de însu[i
premierul francez Aristide Briand; nu mai
pu]in adevãrat este faptul cã, în anul 1917,
prin Misiunea militarã francezã condusã de
H. M. Berthelot, Parisul nu a rãmas deloc
dator Bucure[tiului, întorcând ]ãrii noastre
ajutorul oferit.

Etapa militarã din odiseea unitã]ii
noastre na]ionale (1916-1917) trebuia, însã,
sã se bazeze mai mult pe eficien]a a
Armatei române decât pe ajutorul, ce-i drept,
deficitar, al alia]ilor. Or, la acest capitol,
România s-a dovedit a fi, cel pu]in la nivelul
anului 1916, total nepregãtitã. Succesele
operative din prima sãptãmânã de
campanie (când a fost eliberatã aproximativ
o treime din teritoriul Transilvaniei, pe
aliniamentul ‘arul Dornei-Topli]a-Sighi[oaraOr[ova, cu intrarea trupelor române în
ora[ele Bra[ov, Petro[ani, Târgu
Secuiesc, Topli]a, Fãgãra[, Or[ova36) se
vor transforma rapid într-o adevãratã
catastrofã militarã, odatã cu deschiderea
frontului dunãrean de cãtre trupele germanobulgaro-turce, puse la dispozi]ia
intransigentului general german, August von
Mackensen. De partea cealaltã, absen]a
unitã]ii de comandã, procesul incomplet de
concentrare a trupelor româno-ruse [i
stoparea ofensivei generalului Sarrail dinspre
Salonic, au constituit avantaje decisive în
ob]inerea victoriilor militare din Dobrogea
de cãtre generalul supranumit „spãrgãtorul
de fronturi”; astfel, în intervalul 19 august-6
octombrie 1916, România a fost nevoitã
sã se retragã de pe tot frontul dobrogean,
lãsând în mâna invadatorilor localitã]ile/
ora[ele Turtucaia, Bazargic, Silistra,
Topraisar, Cobadin, Constan]a [i capul de
pod de la Cernavodã. Turtucaia a însemnat
nu doar o gravã înfrângere militarã pentru
trupele române (în numai cinci zile de luptã,
în condi]iile imposibilitã]ii de evacuare a
trupelor – din cauza lipsei legãturii peste
Dunãre –, au murit aproximativ 7.000 de
oameni [i au fost lua]i prizonieri peste
28.000 de solda]i [i ofi]eri români) ci [i o
gravã loviturã moralã pentru combatan]i, cu
puternice reac]ii de respingere a partidelor
politice la nivelul opiniei publice. Unul dintre
participan]ii la aceste lupte, Octavian Goga,
care a luptat la Turtucaia alãturi de fratele
sãu, Eugen Goga (ce [i-a pierdut o mânã
în timpul bãtãliei) a lãsat pentru nemurire
urmãtorul diagnostic al clasei politice
române[ti (valabil, din nefericire, [i astãzi):
„arã de secãturi, ]arã minorã, cãzutã
ru[inos la examenul de capacitate în fa]a
Europei... Aici ne-au adus politicienii
ordinari, ho]ii improviza]i astãzi în morali[ti,
mini[trii care s-au vândut o via]ã întreagã,
deputa]ii contrabandi[ti... Nu ne prãbu[im
nici de numãrul du[manului, nici de
armamentul lui; boala o avem în suflet, e o
epidemie înfrico[ãtoare de meningitã
moralã. ara (...), cu conducãtori simpli ho]i
la drumul mare, trebuia sã ajungã la
marginea prãpastiei”37. S-au remarcat
atunci, prin incompeten]ã crasã, generalul
Mihai Aslan (conducãtorul Armatei a III-a),
secondat de generalii Teodorescu [i
Basarabescu, dar [i generalul Socec (ulterior, degradat [i închis pentru cã-[i va
pãrãsi postul în timpul bãtãliei pentru
Bucure[ti), cel care, în timpul retragerii din
Dobrogea, îi cerea permisiunea generalului

Înfrângerea de la Turtucaia avea sã
fie numai începutul unui lung [ir de bãtãlii
pierdute de armata românã în anul 1916.
Profitând de faptul cã diferitele pãr]i ale
dispozitivului strategic ocupat de trupele
române din Transilvania erau izolate (la fel
ca în Dobrogea), la distan]e ce nu permitea
colaborarea, comandamentul inamic a
decis nimicirea lor pe rând. Sibiul, Valea
Oltului, Valea Jiului (cu localitatea
Petro[ani), Fãgãra[ul, ‘inca, Bra[ovul,
Târgu Jiu, aliniamentul Arge[-Neajlov [.a.
au cãzut în fa]a ofensivei inamice,
deschizându-i acestuia calea spre Bucure[ti
[i determinând fuga precipitatã a autoritã]ilor
statului român spre Ia[i (12/25 noiembrie
1916). Pe 10 noiembrie 1916, generalul
Mackensen a început înaintarea spre
Bucure[ti dinspre Giurgiu; în pofida unor
succese ale militarilor români din ziua de
18/30 noiembrie, „Bãtãlia pentru Bucure[ti”
avea sã se transforme într-un dezastru
militar din cauza unui incident pe cât de
stupid, pe atât de dramatic în consecin]e:
doi ofi]eri români au fost captura]i de
germani în dreptul localitã]ii Rãte[ti (jude]ul
Arge[) având asupra lor ordinul dat de
generalul Constantin Presan, ce cuprindea
planul desfã[urãrii tactice a opera]iunilor
militare ale întregului front românesc. Pe 6
decembrie 1916 (s.n.), dupã ce locuitorii
Bucure[tiului au fost trezi]i de mai multe
explozii puternice urmate de un incendiu
de propor]ii (în retragere, solda]ii români au
aruncat în aer arsenalul armatei),
Mackensen î[i fãcea intrarea în Capitala
României; cea mai fortificatã capitalã
europeanã alegea sã se predea fãrã niciun
foc de armã. Din impecabilul sãu automobil
decapotabil (care va fi ulterior furat chiar
din fa]a comandamentului), generalul privea
cu stupefac]ie îndârjirea cu care marele
centru urban de la periferia Europei refuza
sã accepte noua realitate: în zona centralã,
cafenelele erau aproape pline, prãvãliile erau
deschise iar doamnele [i domni[oarele de
pe marginea drumului principal, în marea
lor majoritate membre ale comunitã]ii germane [i austriece, aruncau zâmbete [i flori
în toate direc]iile. „În loc de tunuri [i pu[cã,
urale [i flori”39, va conchide generalul ulterior; un cadou (prea) frumos, pentru un
bãtrân cuceritor care împlinea exact în
acea zi vârsta de 67 de ani.
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Ar fi, probabil, necesar [i util sã
intitulãm aceastã prezentare [i sã
vorbim pe parcursul ei despre o carte
a[teptatã, de vreme ce pânã [i
„România literarã”, revista „ultracerntralã”
a Uniunii Scriitorilor din România, se
aratã nedumeritã (ca sã nu zicem
contrariatã) de faptul cã, cel pu]in
bibliografic vorbind, Centenarul pe care,
declarativ, ne tot strãduim sã-l
sãrbãtorim, aratã o îngrijorãtoare
penurie. Cãci iatã ce scrie (vezi
suplimentul „Centenar Marea Unire”, p. 8,
în nr. 20-21, 11 mai, 2018 al revistei),
Eugen Stancu, în cronica dedicatã
culegerii de studii România, marile puteri
[i ordinea europeanã (Ia[i, Editura
Polirom, 2018, colec]ia Historica, edi]ie
îngrijitã de Mihai Rãzvan Ungureanu),
chiar în deschiderea interven]iei sale:
Ne-am fi a[teptat probabil ca anul
„Ne-am
Marii Un
iri sã coincidã cu o
Uniri
explozie de cãr
cãr]] i dedicate fãuririi
României mari, dar lucrurile nu stau
deloc a
[ a. Numãrul noilor apari
]ii
a[
apari]ii
editoriale [pe aceastã temã – n. N. C.]
este modest...” (dacã nu cumva
„lipse[te cu desãvâr[ire”, ca sã preluãm
o expresie a unui personaj celebru, ca
toate celelalte de altfel, din comedia
O scrisoare pierdutã a nemuritorului
I.L. Caragiale). {i noi ne-am a[teptat [i
ne asteptãm în continuare ca aceastã
explozie sã se producã, însã nu în
limitele probabilitã]ii, ci ale certitudinii,
dar, din pricini bine camuflate, trebuie
sã ne mul]umim cu... a[teptarea!
Altminteri, pe plan local, cu infinite
mãsuri de discre]ie (tãinuite mai sunt
cãile Domnului!) [i distribuite în regim
de (reciprocã) bunãvoin]ã, unii dintre noi
ne vom fi putut dedulci cu lectura unei
reeditãri a cãr]ii magistrale purtând
semnãtura lui Constantin Kiri]escu,
Povestea sfântului nostru rãzboi
( Suceava, Editura Arhiepiscopieui
Sucevei [i Rãdãu]ilor, 2017), volum care
„reproduce edi]ia apãrutã în 1930 la

Editura Cartea Româneascã [i este
tipãrit la împlinirea unui secol de la
eroicele lupte, din vara anului 1917, de
la Mãrã[ti, Mãrã[e[ti [i Oituz”, cum se
precizeazã într-o noti]ã tipograficã
liminarã. Cartea aceasta este o
adevãratã epopee
epopee, cel pu]in pentru
orizontul receptãrii generale, referinduse la fapte de exemplarã eroicitate [i ar
fi fost necesar [i util sã se / ne bucure
de un / cu tiraj [i o rãspândire „de masã”,
astfel ca sã ajungã [i sã fie cititã în orice
casã de bun român, „de la vlãdicã pânã
la opincã”, spre folosul (nu numai, dar
în primul rând) sufletesc al fiecãruia. (De
adãugat, la aceasta, produc]ia bibliogaficã a „casei editoriale de la Volovã]”,
cum numesc unii, [ãgalnic, dar cât de
adevãrat!, activitatea publicisticã prodigioasã a preotului stavrofor Dumitru
Valenciuc, un cercetãtor de cea mai
autenticã spe]ã, cum tot mai rar se aflã
pe la noi (pânã or dispãrea cu totul)
Recent, ne-a parvenit, prin
bunãvoin]a d-lui dr. Marcel Tcaciuc
(mul]am fain!), cartea (apãrutã la Editura
Timpul [i Asocia]ia CONVORBIRI
LITERARE) realizatã de doi cercetãtori
cu alese [i (re)cunoscute virtu]i tehnicointelectuale validate din plin [i pânã acum
– Liviu Papuc [i Olga Iordache – intitulatã
Ia[ul – leagãn al unirii neamului
românesc. 1916-1918 Reminiscen]e
[i însemnãri
însemnãri, de N.A. Bogdan, din
pãcate neelaboratã integral de autor,
pãstratã în manuscris (olograf) la
Serviciul Jude]ean al Arhivelor Na]ionale
Ia[i, care, împreunã cu Biblioteca
Centralã Universitarã „Mihai Eminescu”
(Departamentul Colec]ii Speciale),
figureazã, pe aversul filei de gardã, ca
partener editorial. {i aceastã apari]ie
editorialã se înscrie, ca [i altele similare,
într-un Proiect desfã[urat în cadrul
Programului CENTENAR al Primãriei
Municipiulu Ia[i, 2017-2020. (La
Suceava, personal, n-am auzit sã fi fost
implementat un astfel de program. Asta,

desigur, pentru cã noi, în contrapartidã,
am concurat, extraordinar de... penibil!,
la concursul pentru a dobândi statutul
de capitalã culturalã europeanã, concurs
din care am izbutit performan]a eroicã
de a ie[i, conform unei declara]ii publice
lansatã de cel mai de seamã oficial din
municipiul nostru, „cu fruntea sus”. {i
n-a fost deloc u[or, când fruntea noastrã
se ridicã la altitudinea ame]itoare... de
la „genunchiul broa[tei”!)
Cartea despre care va sã facem
vorbire pe scurt în cele ce urmeazã
poartã girul [tiin]ific autoritar al prof. univ.
dr. Ion Agrigoroaiei, fiind înso]itã de o
postfa]ã la obiect (v. Ia[ul capitalã de
rãzboi [i „închegarea neamului
românesc”, p. 173-193), semnatã de
Mircea Platon, constituindu-se într-un
reper bibliografic remarcabil, a[ezat,
desigur nu numai formal, sub pãvaza
(mai) tuturor garan]iilor [tiin]ifice ie[ene,
mãsurã necesarã întrucât nici autorul
lucrãrii [i nici lucrarea în sine nu puteau,
cel pu]in pentru un public mai pi]in avizat,
procura semne de absolutã încredere
spre a îndreptã]i plasarea într-un atare
context de înaltã ]inutã [tiin]ificã [i
patrioticã (sau invers, cã-i tot aceea, de
vreme ce, analogic vorbind, de la Al. Piru
citire noi [tim cã cea mai patrioticã
poezie din literatura românã apar]ine lui
Mihai Eminescu [i se intituleazã
Luceafãru
Luceafãrul!).
N. A. Bogdan va fi inten]ionat, ne
dãm imediat seama, sã lase posteritã]ii
o imagine, de visu, a situa]iei (pe muchie
de cu]it!) în care s-a gãsit Ia[ul, cât [i
toatã România, vreme de doi ani – de la
pacea umilitoare de la Bucure[ti [i pânã
la capitularea (asta [i pe fondul muta]iilor
de pe frontul Europei de vest) agresorului
de sub comanda înfrico[ãtoare a
faimosului Makensen, în urma luptelor
de la Mãrã[ti, Mãrã[e[ti [i Oituz, când
rezisten]a eroicã [i sacrificiile armatei
române (în condi]iunile dramatice ale
„defec]iunilor ruse[ti”, provocate de
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catastrofala ascensiune bol[evicã) a
stopat procesul de [tergere a Regatului
Român de pe harta politicã-statalã a
lumii din acel moment de cumplitã
cumpãnã pentru neamul românesc. În
aceastã perioadã de foarte grea [i
riscantã situa]ie, când identitatea
româneascã se limita, geografic vorbind
(dar nu numai geografic), deoar la câteva
jude]e dinspre nordul Moldovei, când
func]ia de capitalã a ROMÂNITÃII a
trebuit sã [i-o asume Ia[ul, unde a
sãlã[luit [i a activat [i Curtea Regalã în
frunte cu regele Ferdinand [i regina
Maria, [i Parlamentul [i Guvernul
Regatului Român, când urbea Ia[ilor a
trbuit sã gãzduiascã un numãr de
locuitori de trei-patru ori mai mare decât
era popula]ia urbei în condi]ii de
normalitate, când, foarte pe scurt
vorbind, Ia[ul a ajuns a fi, dupã expresia
corectã a autorului, N. A. Bogdan, „locul
de refugiu al întregii Românii”, când
administra]ia a trbuit sã facã fa]ã, cu
eforturi supraomene[ti, problemelor de
asigurare a unui spa]iu locativ oricât de
modest pentru atâ]ia nãpãstui]i „musafiri”
nea[tepta]i, sau problemelor pendinte de
alimenta]ie pentru popula]ie [i armatã /

armate, ca sã nu mai vorbim de cele
care ]in de combaterea corup]iei (vezi,
îndeosebi, cap. XIX Mobiliza]ii pe loc,
sedentarii, ata[a]ii, deta[a]ii, învârti]ii,
femeile de afaceri etc, p. 121-127)
manifestatã mai ales printr-o speculã
sãlbaticã, acestea cumulate cu
problemele sanitare tot mai ample [i mai
acute în condi]ii de parazitism amplificat
[i de tifos agresiv, când chiar „transportul
cadavrelor” spre cimitire devenise o
chestiune de atâtea ori insurmontabilã,
înregistrându-se numeroase cazuri de
„îngropa]i fãrã lumânare” sau
acompania]i doar de „corul funebru al
cioartelor”... [i enumerarea ar putea continua cu încã atâtea [i atâtea alte situa]ii
limitã de maximã presiune, care au
transformat urbea într-un adevãrat
„infern dantesc” (cum noteazã autorii
edi]iei) unde imaginile reale surprinse de
autor pe viu au, nu o datã, conota]ii parcã
decupate din Apocalipsa biblicã... Ei
bine, toate acestea [i câte [i câte altele
din capitolele neelaborate dar schi]ate
de autor într-un glosar separat (reprodus
de cei doi editori [i în facsimil) ne dau o
imagine a unui Ia[i totu[i incredibil de
brav, eroic, altruist, angajat într-o luptã
„pe via]ã [i pe moarte” pentru salvarea
României, a ROMÃNITÃII în
integralitatea ei, a[a încât op]iunea
autorului pentru titlulatura lucrãrii (vezi
[i facsimilul) - Ia[ul Leagãn al unirii
neamului Românesc - este îndreptã]itã
cu asupra de mãsurã (cum a fost
îndreptã]itã - sã nu uitãm aceasta - [i
pentru momentul Unirii Principatelor de
lal 1859) [i editorii bine fac pãstrând-o
intactã, în condi]ii în care un anume soi
de „intelectuali sub]iri” ([i nici Iasul actual nu duce lipsã chiar totalã de a[a
ceva) considerã cã este inoportun sã

re]inem în discursul actual asemenea
vocabule desuete, anacronice [i total
improductive pentru politica europeanã
în care ne-am angajat (cã doar neamul
lui Tache Farfuridi, cel cu „Dacã
Europa...”).
A[adar, ca sã o scurtãm, rezisten]a
eroicã a Ia[ului în primul rãzboi mondial
(„sfântul nostru rãzboi”, în denomina]ia
lui Constantin Kiri]escu, dar nu numai a
lui), asociatã la faptele de arme [i cu
sacrificiile enorme de pe câmpul de luptã,
cu toate ac]iunile politico-diplomatice pe
care le-a presupus aceastã conflagra]ie
militarã de prtopor]ii planetare, în
contextul cãreia partea „repartizatã”
românilor n-a fost nici pe departe dintre
cele minore, a contribuit substan]ial la
înfãptuirea evenimentului astral –
Marea Unire din 1918 – cãruia, iatã,
noi avem [ansa a-i sãrbãtori centenarul,
din pãcate în pe de neîn]eles tonalitã]i
in moderato surdinizat, când ar trebui –
cãci avem nu numai dreptul dar [i datoria
sacrã – sã jubilãm la propãor]ii cosmice,
întrucât neamului românesc i s-a / el
însu[i [i-a fãcut dreptate, dupã atâtea
veacuri de stãruin]e sfinte. La aceastã
sãrbãtoare panromâneascã (de la care
lipsesc totu[i Basarabia, nordul
Bucovinei, Cadrilaterul), poporul nostru
are dreptul sã clameze, la unison, dupã
Lucian Blaga: „O, vreau sã joc, cum
niciodatã n-am jucat! / Sã nu se simtã
Dumnezeu / în mine / un rob în temni]ã
– încãtu[at. ” {i ar trebui sã fie mãcar
stimulat dacã nu [i ajutat sã o facã, de
ni[te conducãtori cât de cât competen]i,
one[ti [i loiali! (Da de unde, dacã – vorba
lui Florentin Popescu – ã[tia suntem
suntem?!)
Doamne ajutã!
(Suceava, 15 Mai 2015)

Nu erai un vienez adevãrat dacã î]i
lipsea aceastã dragoste de c‘ulturã, acest
har de a îmbina sim]ul plãcerii cu acela
al examenului critic în fa]a celei mai vii
supraabunden]e pe care o oferã via]a
(Stefan Zweig)
Evident, Viena a fost [i rãmâne una
dintre cele mai vechi [i cochete capitale
europene. De la anticul Vindabona pânã
la ora[ul modern, Viena s-a impus prin
elegan]ã, rafinament, culturã, încât
aprecierea lui Prosper Mérimée uime[te:
„Considerând Parisul plictisitor « de
moarte», declara în 1854: «Am ajuns la
concluzia cã, dupã Madrid, Viena
este cel mai civilizat ora[ al Europei,
ora[ul în care se trãie[te cel mai
bine» (p.19). Personal, când mã gândesc
la Viena, îmi amintesc implicit cã aici
[i-au fãcut studiile T. Maiorescu, Mihai
Eminescu, Ioan Slavici, Sextil Pu[cariu
(a se vedea în acest sens, volumul
Cãlare pe douã veacuri, Amintiri din
tinere]e, 1895-1906, 1968, EPL,
Partea a IV a, La Viena imperialã
imperialã),
cã domnitorul fanariot Alexandru Ipsilanti
(1774-1782) este scos din domnie dupã
ce doi fii ai sãi au fugit la Viena, în fine,
cã într-un mai vechi interviu, poetul Al.
A. Philippide, fiul lingvistului ie[ean Al.
Philippide, fiind întrebat când [i unde i-ar
fi plãcut sã trãiascã, a rãspuns cã la
Viena în 1900. Din pãcate, acea fabuloasã
Vienã imperialã a trecut prin numeroase
convulsii, împãratul Franz Joseph se
stinge dupã o îndelungatã domnie (18481916), imperiul se prãbu[e[te (1918), iar

în 1938 este integratã în Germania
nazistã [i abia în 1955 Austria revine la
statutul de stat independent, în urma
tratatului de la Belvedere. Pasionat de
istoria europeanã, Jean des Cars (sã ne
amintim câteva dintre volumele sale
apãrute în anii anteriori: Romanovii,
Habsburgii, Sissi, iar Rudolf de Habsburg
este una dintre cercetãrile sale recente
traduse în limba românã), consacrã
Vienei o carte specialã*, structuratã în
15 capitole, începând cu asediile
otomane din 1529 [i 1683, pânã în zilele
noastre. Nu trebuie omise epidemiile de
ciumã care au decimat popula]ia Europei.
A[ezatã în mijlocul Europei la întretãierea
unor drumuri comerciale, unde în 180 î.Hr.
s-a stins Marcus Aurelius (v. Istoria
augustã
augustã), în încercarea de a-i opri pe
marcomani, Viena, Austria, în genere, a
fost îndrãgitã de Talleyrand, urâtã de Hitler
pentru insuccesele sale artistice, aici s-a
desfã[urat Congresul din 1815 în urma
înfrângerii lui Napoleon, apoi, mai aproape
de noi, la Viena au avut loc diferite
întâlniri ale unor [efi de state: Kennedy/
Hrusciov (1961), Brejnev/ Carter (1979);
în fine, la Viena revine în triumf, dupã un
exil de 63 de ani, împãrãteasa Zita, în
1982, ocazie de a-i dezvãlui lui Jean des
Cars cã Rudolf de Habsburg a fost
asasinat. Dupã pustiitoarele invazii ale
popoarelor migratoare care au îngrozit
Europa timp de câteva veacuri (v. Lucien
Musset, Invaziile I, II, 2002),
culminând cu invazia mongolã din 1241,
Europa s-a confruntat cu primejdia
otomanã, dar nu e mai pu]in adevãrat cã
arabii au încercat sã pãtrundã în Europa
la diferite date, prin Spania [i pe la
Constantinopol, încât primirea lor actualã
din motive umanitare ridicã multe semne
de întrebare. A[adar, dupã o serie de
succese militare soldate prin cucerirea
Belgradului, transformarea Ungariei în
pa[alâc, alungarea Cavalerilor Ioani]i din
Rodos, cucerirea Persiei, Soliman
Magnificul (1520-1566) - a se vedea în
acest sens [i cartea lui André Clot - ,
porne[te o mare invazie spre inima
Europei cu scopul cuceririi Vienei (27
septembrie 1529). Evident, destul de
târziu, având în vedere o eventualã iarnã
timpurie, încât dupã 18 zile de încercãri
nereu[ite de a pãtrunde în Viena, asediul
este ridicat la 15 octombrie. Dacã
expedi]ia lui Soliman Magnificul ar fi
început primãvara, probabil, ar fi avut sor]i
de izbândã, din moment ce sultanul se
afla în fruntea unei numeroase armate,
iar Viena era apãratã de numai 20.000 de

oameni. A doua invazie otomanã
porne[te spre Viena la 31 martie 1683,
condusã de vizirul Kara Mustafa aflat în
fruntea unei armate uria[e. Tabãra
turceascã a[ezatã la por]ile Vienei
impresiona prin mãrime, lux, rafinament.
În timp ce turcii sãpau tran[ee, atacau
bastioanele cetã]ii, tãtarii pustiau Austria
Inferioarã. Interven]ia regelui polonez Ioan
Salvatorul Occidentului
Sobieski (Salvatorul
Occidentului),
care-i atacã pe turci din spate, face ca
asediul sã e[ueze, Kara Mustafa î[i
abandoneazã tabãra, care este capturatã
de Sobieski, care intrã astfel în posesia
unor piese de artilerie, corturi, covoare,
blãnuri, bijuterii, saci cu cafea etc. Dacã
Rudolf II mutase capitala imperialã de la
Viena la Praga în 1582, ora[ în care sunt
atra[i mari arti[ti [i savan]i (Tycho Brahe,
Kepler), Leopold I, dupã retragerea turcilor,
mutã pentru 11 luni capitala la Linz. Viena
era amenin]atã de epidemii, împrejurimile
Vienei erau infestate de gunoaie [i
rãmã[i]e ale invaziei. Nereu[ita expedi]iei
atrage [i pedepsirea vizirului Kara
Mustafa, care este sugrumat la Belgrad
din ordinul sultanului Mehmed IV. Capul
lui Kara Mustafa, gãsit la Belgrad, se aflã
astãzi depus la Muzeul de Artã din Viena.
Din acest moment puterea [i amenin]area
otomanã sunt în declin, imperiul fiind
men]inut de Anglia [i Fran]a ca o
contrapondere la Imperiul Rus [i Imperiul
Habsburgic. În 1983, la Viena au avut loc
ceremonii: se aniversau trei veacuri de
la ultima invazie otomanã. Totu[i, Europa
s-a ales cu ceva dupã campania otomanã:
în bagajele turce[ti s-a descoperit
cafeaua, a[a încât vor apãrea cafenelele,
ce devin treptat locuri de recreere,
medita]ie [i culturã. Dar nu e mai pu]in
adevãrat cã înaintea vienezilor, boierul
moldovean Ionicã Tãutul a bãut cafea la
Istanbul dupã cum relateazã Ion Neculce
în legenda a X a din O samã de
cuvinte
cuvinte. Decãderea turcilor este vizibilã:
ei sunt învin[i de Eugeniu de Savoia
(„împãratul din umbrã”), care contribuie
la reconstruc]ia Vienei, încredin]ând
arhitectului Iohann Lukos von Hildebrandt
construc]ia celor douã palate Belvedere:
Inferior (1716) [i Superior (1723). În timpul
Mariei Tereza (1740-1780), popula]ia
Vienei cre[te, împãrãteasa se implicã în
opere caritabile: Burgtheater, Academia
Militarã, spitale, farmacia imperialã ce a
func]ionat pânã în 1995. Terminã palatul
Schönbrunn, dar continuã sã trãiascã
modest, la Hofburg: Face din acest spa]iu
re[edin]a sa principalã, dar fãrã urmã de
plãcere; totul este întunecat, vetust, deloc
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dezvãluie o abordare muzicalã mai
ambi]ioasã decât aceea a tatãlui. {i
prevestesc armãtura dramaticã [i liricã a
viitoarelor sale operete (p.207). Revolu]ia
de la 1848 coincide cu urcarea pe tron a
lui Franz Joseph, împãrat cu una dintre
cele mai lungi domnii din istorie, dar care
a cunoscut nefericirea din plin prin
moartea succesivã a fiului, a so]iei, a
nepotului. Continuã lucrãrile de
înfrumuse]are a Vienei, este învins în 1866
la Sadova de Prusia, finan]ele imperiale
se prãbu[esc în urma crahului financiar
din 1873, ia parte la Expozi]iile Universale
de la Viena [i Paris. Ducea, în genere, o
via]ã austerã, cumpãtat, devotat muncii,
î[i plãtea biletul la metrou [i la teatru.
Concomitent se afirmã noi muzicieni:
Lehár, Brahms, Mahler. Se impune
curentul Art Nouveau ilustrat de fra]ii
Klimt. Stefan Zweig [i Sigmund Freud
capteazã aten]ia contemporanilor. Evident, Viena imperialã era dotatã cu
numeroase institu]ii de culturã:
Universitate, biblioteci, profesori renumi]i,
laboratoare etc. Un singur aspect îi scapã
lui Jean des Cars din aceste descrieri
minu]ioase ale Vienei: dupã 1860, odatã
cu moartea filozofului Arthur
Schopenhauer (1788-1860), Viena este
cuprinsã de frenezia filozofiei acestuia:
Lumea ca voin]ã [i reprezentare [i
Aforismele asupra în]elepciunii în
via]ã cuceresc prin originalitate.
Schopenhauer nu spera la o asemenea
reu[itã. În timpul vie]ii [i-a pus orele de
curs în acela[i timp cu ale lui Hegel,
pentru a-i fura studen]ii, însã fãrã succes.
E de notat cã Schopenhauer fusese
filosoful preferat al Junimii, cã l-a
influen]at pe Eminescu (v. Liviu Rusu,
Eminescu [i Schopenhauer
Schopenhauer, 1966),
cã T. Maiorescu i-a tradus Aforismele
Aforismele,
cã Zizin Cantacuzino l-a tradus în
francezã, iar mai târziu Ion Petrovici [i-a
tipãrit cursul despre Schopenhauer într-o
carte, considerând filosofia lui numai
pentru oamenii sub]iri . În schimb,
Constantin Noica îl socotea o alee
secundarã în istoria culturii. În fine, la
începutul secolului al XX-lea, spune Jean
des Cars, Viena devenise capitala
spiritului în Europa
Europa, mai mult decât
Parisul, Bruxellesul, Berlinul (p.264). Personal, nu acceptãm aprecierea lui Jean
des Cars. Parisul rãmâne locul unde
s-au nãscut curente literare [i artistice,
au activat mari pictori, s-au dat bãtãlii
literare etc. În plin rãzboi, Franz Joseph
se stinge la 21 noiembrie 1916. Dupã
Marele Rãzboi, Austria va fi ceea ce
rãmâne (p. 284, Clemenceau). Influen]a
revolu]iei ruse[ti se extinde în Europa,
Germania [i Austria confruntându-se cu
pericolul ro[u. În 1938, Austria este
integratã în Germnaia nazistã, Mexicul
fiind singura ]arã ce a protestat contra
acestei anexiuni, iar în timpul rãzboiului,
Viena se confruntã cu o lipsã acutã de

alimente [i cu bombardamentele Alia]ilor.
Dupã rãzboi, treptat, Viena revine la
via]ã, adãpostind sedii ale ONU,
conferin]e interna]ionale, întâlniri ale unor
[efi de state etc. Asemenea altor cãr]i
ale lui Jean des Cars Povestea Vienei
este o lecturã captivantã. O recomandãm
cu cãldurã tuturor acelora care cunosc
Viena sau vor cãlãtori în metropola
austriacã. Câteva inadverten]e: la pagina
122, Frederic cel mare (Mare). În istorie,
termenul de congres este folosit pentru
prima datã între decembrie 1797 [i aprilie
1797,... (p.130). La pagina 183, Î[i
pledeazã cauza în fa]a lui Hitler [i îi
sugereazã sã purceadã la mutarea
rãmã[i]elor pe 15 decembrie 1940, la
exact 500 de ani de la întoarcerea cenu[ii
lui Napoleon la Domul Invalizilor. La
pagina 217, Franz Joseph suspendã
Constitu]ia [i la 1 septembrie 1840 ridicã
starea de asediu (cu observa]ia cã Franz
Joseph urcase pe tron în 1848). La pagina
223, aflãm cã so]ia lui Iohann Straussfiul era mai mare decât el cu 10 ani, însã
la moartea ei (p.246), în 1878, avea 59
de ani, deci Strauss-fiul ar fi avut 49 de
ani. Însã, în acela[i an, la douã luni dupã
moartea so]iei, se recãsãtore[te cu o
tânãrã de 28 de ani, el având 53 de ani.
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aerisit (p.84). Palatul Schönbrunn a
devenit a doua re[edin]ã a Mariei Tereza
pe care o va prefera în detrimentul
Hofburgului. În sfâr[it, Galeria Mare a
palatului Schönbrunn imitã pe aceia de
la Versailles (Galeria Oglinzilor). În 1746,
Maria Tereza înfiin]eazã Collegium
Theresianum. A mai înfiin]at o bibliotecã,
un observator [i prin protejarea arti[tilor
intrã în categoria despo]ilor lumina]i. Fiica
Mariei Tereza, Maria Cristina, se mãritã
cu Albert de Saxa, mare colec]ionar de
opere de artã, în 1784 se pun bazele
Muzeului Albertina, de la numele lui
Albert. Din aceastã capitalã beneficã
pentru arti[ti nu putea lipsi muzica. În
1498, Maximilian I înfiin]eazã orchestra
Cur]ii, cu caracter permanent, iar în
secolul al XVIII-lea, Viena devine capitala
muzicii europene. Aici au activat Gluck,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, în
sfâr[it, cei doi Strauss. În 1815, dupã
înfrângerea lui Napoleon, Viena devine
capitala politicii europene, aici desfã[urându-se Congresul de la Viena [i
constituirea Sfintei Alian]e (Austria,
Rusia, Prusia): Acest Congres al Europei
este fãrã precedent prin ambi]iile sale,
rangul [i numãrul participan]ilor, precum
[i prin rolul plãcerilor din jurul sãu (p.148).
Din pãcate, Congresul a fost perturbat de
fuga lui Napoleon din insula Elba, unde
fusese exilat. Cuprinsã de teamã, Europa
î[i va reveni dupã bãtãlia de la Waterloo.
Descrierea Criptei Capucinilor - locul de
veci al familiilor de Habsburg [i Habsburg
- Lorena -, impresioneazã: aici sunt
înmormânta]i 12 împãra]i, 17 împãrãtese
[i peste 100 de arhiduci [i arhiducese.
Lipsesc Carol Quintul, Franz Ferdinand
[i Sofia Chotek, Carol, so]ul împãrãtesei
Zita. Franz Joseph renun]ã la un vechi
ritual al înhumãrii: inima [i viscerele celor
deceda]i sunt depuse la Biserica
Augustinilor [i Catedrala Sfântul {tefan.
Dintre defunc]ii imperiali, Rudolf [i mama
sa, Sissi, impresioneazã prin sfâr[itul lor
tragic. La fel Franz Ferdinand [i Sofia
Chotek. Dupã 1815, Viena cunoa[te timp
de câteva decenii o perioadã prosperã:
apar numeroase cafenele, iar valsul
eliminã dansurile clasice: Fãrã vals,
ora[ul s-ar fi cufundat încet într-o
pictiseala stil Ludovic Filip (p.191).
Iube[te, bea [i danseazã este
denumirea unui vals, ce devine [i
emblema ora[ului. Joseph Lanner [i
Iohann Strauss-tatãl impun valsul în
aten]ia publicului vienez amator de
distrac]ii, Viena fiind totodatã o capitalã
gastronomicã. Moartea timpurie a lui Lanner, la 42 de ani (1843) i-a facilitat debutul
lui Strauss - fiul: Este interesant de notat
cã fiul se impune repede ca un
compozitor ce reflectã caracterul
multietnic al imperiului. Mãgule[te
minoritã]ile [i îi atrage pe cei din genera]ia
lui. Cadrilul sârb, Polca cehilor
cehilor,,
Potpuriul slav ori Cadrilul ]iganilor

*JEAN DES CARS, Povestea
Vienei. Traducere din limba
Vienei
francezã de Diana Morãra[u.
Prefa]ã de Georgeta Filitti, Ed.
Corint, 2016, 29,90 lei.

Îndiscutabil, una dintre marile enigme
istorice ale sfâr[itului de secol al XIX-lea
rãmâne moartea misterioasã a arhiducelui
Rudolf - fiul lui Franz Joseph, mo[tenitor
al tronului imperial, de[i împãratul i-a spus
la un moment dat, 27 ianuarie 1889, cã
Nu e[ti demn sã-mi urmezi la tron!
A se vedea în acest sens Christine
Mondon Rudolf de Habsburg.
Mayerling sau sfâr[itul unui imperiu,
Corint, 2015, p.119. Iar la pagina 461, Jean
des Cars reproduce altfel cele spuse de
Franz Joseph: Nu e[ti demn sã ffii i
succesorul meu! Cu prilejul unei partide
de vânãtoare în Ungaria, unde participau
Rudolf, Franz Ferdinand [i pictorul
Pausinger, Rudolf îi spune lui Pausinger
arãtându-l pe F.F.: - Bãrbatul pe care îl
vede]i va fi împãratul Austriei. Nu
eu (p.267). Din pãcate, F.F. este asasinat
la Sarajevo. Iar lui Frederic Wilhelm, Rudolf
îi spune: - {tiu cã nu voi domni...
(p.315). Vizitiului Bratfisch, care-l felicitase
de Anul Nou 1889, Rudolf îi dã urmãtorul
rãspuns: Dragul meu Bratfisch,
presimt cã eu nu voi mai trãi mult
(p.513). Doctorul Karl Georg von
Boroviczény mãrturise[te cã Rudolf l-a
avertizat: Mã vor asasina. {tiu prea
multe lucruri (p.573) -, cât [i amantei
sale, Maria (Mary) Vetsera, la 30 ianuarie
1889, la Mayerling. Dacã facem o
retrospectivã a familiei imperiale a
Habsburgilor, vom constata cã nenorocul
i-a fost o prezen]ã constantã: în 1867,
Maximilian, frate al lui Franz Joseph, este
împu[cat de cãtre patrio]ii mexicani, apoi,
dupã moartea lui Rudolf, mama sa
Elisabeta (Sissi) este asasinatã de un
anarhist italian (Luigi Lucheni), la Geneva,
în 1898; în fine, la Sarajevo, în 1914, Franz
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Inteligent, seducãtor, liberal [i rebel
asemenea mamei lui, e posibil ca în
diminea]a zilei de 30 ianuarie 1889,
arhiducele sã fi cãzut pradã unei prime
tentative de destabilizare a AustroUngariei, a[adar a Europei. La Mayerling,
ca [i la Sarajevo [i într-un caz [i în celãlalt,
victima avea acela[i statut: era succesorul
desemnat al lui Franz Joseph.
(Jean des Cars)

Ferdinand [i so]ia sa, Sofia Chotek, sunt
uci[i de sârbul Gavrilo Princip. Aceste
decese intempestive au generat articole,
studii, cãr]i, în sfâr[it, ecranizãri cu nume
prestigioase ale ecranului. Între istoricii
actuali, care au scris despre familia
imperialã habsburgicã, se remarcã Jean
des Cars* al cãrui tom masiv consacrat
lui Rudolf de Habsburg depã[e[te 600 de
pagini. Acela[i subiect este epuizat de
Christine Mondon în ceva mai mult de 150
de pagini. Pasionat de subiect, am început
lectura cu o nesfâr[itã curiozitate,
întrebându-mã dacã aceste cercetãri
minu]ioase vor elucida misterul mor]ii:
sinucidere sau asasinat? Cert e faptul cã
ipoteza sinuciderii a persistat pânã în
1982, când împãrãteasa Zita, aflatã la
Viena, face aceastã dezvãluire uluitoare:
Rudolf a fost asasinat din motive politice,
de care era con[tient [i Franz Joseph,
care considera moartea fiului sãu ca un
prim pas spre dezmembrarea Imperiului
Habsburgic, al doilea fiind dublul asasinat
de la Sarajevo: - Trebuie sã [ti]i cã
Rudolf, singurul fiu al lui Franz
Joseph [i al lui Sissi, nu s-a
sinucis... A fost asasinat. T
ot ceea
Tot
ce s-a scris despre aceastã dramã
este fals! (p.26). Ipoteza aceasta este
luatã în calcul [i de Christine Mondon. Ce
nu s-a prevãzut e faptul cã, în urma
Marelui Rãzboi, patru imperii au dispãrut,
lumea cãpãtând o nouã configura]ie, iar
dupã a doua conflagra]ie majorã a
secolului al XX-lea, lumea contemporanã
s-a divizat în douã lagãre aflate într-o
permanentã disputã economicã, politicã,
culturalã [i militarã, ce a durat pânã în

1989. Jean des Cars î[i structureazã
cartea în 17 capitole precedate de o
prefa]ã [i urmate de note privitoare la
contemporanii lui Rudolf, surse,
bibliografie, genealogii, index. A[adar,
dupã douã fiice (Sofia [i Gisela), Sissi îl
na[te pe Rudolf la 21 august 1858, spre
bucuria familiei imperiale cã succesiunea
era asiguratã: Rudolf trebuia educat
ca un viitor soldat, în spiritul
supunerii, disciplinei, muncii [i
respectului pentru religia catolicã,
cu deosebitã preocupare pentru
toleran]a specificã Habsburgilor (p.42).
Pentru început, educa]ia lui Rudolf este
încredin]atã generalului conte de
de o brutalitate recu
Gondrecourt (de
recu-noscutã, limitat [i bigot..., p.42),
care-l educã în spirit spartan, apoi, din
1866, colonelului conte Joseph Latour von
Thurnberg, aghiotant al împãratului: Era
un bãrbat deschis, inteligent,
omenos, ((p.46), care-i redã lui Rudolf
pofta de via]ã. Rudolf dispune de profesori
excelen]i, are disponibilitã]i pentru limbile
strãine, cu vârsta este preocupat de istoria
artei, de politicã [i drept. Evenimentele
politice, înfrângerea de la Sadova
(Königgrätz), apoi a Fran]ei îi stârnesc
repulsia fa]ã de Germania prusacã. Permanent, Rudolf este dornic sã înve]e [i
sã verifice fãrã odihnã, timp de 12 ore pe
zi, încât concluzia lui Jean des Cars este
concludentã: Rudolf acumuleazã
contradic]ii. Masa de cuno[tin]e pe
care o stãpâne[te este impresio
impresio-nantã, precum [i luciditatea lui; dar
unele aser]iuni puerile scot în
eviden]ã
lipsa
de
reflec]ie.
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Arhiducele înva]ã u[or
u[or,, asimileazã
cu inteligen]ã, dar prea repede. E o
adevãratã îndopare intelectualã [i,
pe deasupra, ignorã odihna (p.111).
În 1877, Rudolf împline[te 19 ani, vârsta
majoratului. Mentorul sãu, Latour, este pe
deplin mul]umit: Prin]ul este un
mo[tenitor deschis asupra lumii, cu
realitã]ile, convulsiile [i capcanele
ei. Apar]ine vremurilor sale [i, chiar
dacã întruchipeazã o tradi]ie
prestigioasã, se [tie deja cã detestã
scleroza [i imobilismul, ((p.115), iar
Franz Joseph îi acordã marele cordon al
Ordinului Sfântului {tefan. În acest context, Balcanii se pregãtesc de rãzboi contra Imperiului Otoman: întâi Serbia [i
Muntenegru, apoi, din 1877, România
ajutã Rusia sã ob]inã victoria contra
turcilor. În urma pãcii de la San Stefano (3
martie 1878), Rusia, spune Jean des Cars,
revendicã Basarabia (p.130), de fapt, cele
trei jude]e din Sud pierdute în 1856.
Educa]ia lui Rudolf este completatã cu
cãlãtoriile de ini]iere în compania lui
Charles de Bombelles: navigheazã pe
Adriatica, Mediterana, voiajeazã în
Elve]ia, unde se aflã leagãnul familiei
Habsburg, apoi, Anglia unde este primit
de regina Victoria, cãreia îi lasã o bunã
impresie, se deplaseazã în ara Galilor,
Sco]ia, Irlanda. În acela[i an, 1878, Rudolf
merge la Berlin, ia parte la o partidã de
vânãtoare lângã Potsdam, unde vâneazã
un cerb alb spre mâhnirea mamei sale: O
strãveche legendã vânãtoreascã,
rãspânditã mai ales în Mitteleuropa,
spune cã acela care ucide un animal cu blana albã va avea parte de
o moarte violentã... (p.137). Alte
cãlãtorii au fost soldate cu însemnãri:
Cincisprezece zile pe Dunãre,
Schi]a unei cãlãtorii ornitologice în
Spania. Urmeazã Egiptul, Palestina, ce
au furnizat eseul Cãlãtoria în Orient.
Obsedat de scris, Rudolf pregãtea o
lucrare bilingvã cu caracter enciclopedic:
Monarhia austro-ungarã în cuvinte
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[i imagini. Nu pregetã sã viziteze Bulgaria, Istanbulul, România (unde Rudolf
[i Stéphanie sunt primi]i cãlduros de Carol
I [i Carmen Sylva), Serbia, Muntenegru,
Grecia. La Praga, vechea capitalã
imperialã din timpul lui Rudolf II, împãratul
alchimist [i cu preocupãri oculte, Rudolf,
în calitate de colonel comandant al
regimentului 36 î[i redacteazã testamentul
unde face urmãtoarea remarcã:
Reac]iunea este peste tot, dar mai
ales în Austria. Acesta e primul pas
cãtre distrugerea ]ãrii. Cei care o
propovãduiesc sunt cei mai periculo[i
du[mani (p.143). Mai târziu, prin anii 1930,
contele Corti a publicat o scrisoare a lui
Rudolf cãtre mama Sissi [i sora sa Maria
Valeria: La moartea împãratului, pãrã
pãrã-si]i Austro-Ungaria. Statul acesta
nu va supravie]ui. T
otul se va nãrui
Totul
(p.564). Se încropesc alian]e, Rusia visa
o alian]ã cu Fran]a, iar Germania
semneazã la Viena tratatul cu AustroUngaria (7 octombrie 1879), la care va
adera ulterior Italia (1882), [i România
(1883). Franz Joseph se gânde[te sã-[i
însoare fiul [i dintre toate partidele alege
pe Stéphanie, fiica regelui belgian Leopold
al II-lea, alegere neagreatã de Sissi,
Stéphanie fiind prea tânãrã. În Memorii
Memorii,
Louise, sora lui Stéphanie, îl descrie astfel
pe Rudolf: Era mai mult decât frumos,
era fascinant. De staturã mijlocie,
bine propor]ionat, avea o constitu]ie
robustã, de[i pãrea fragil... (p.193).
În schimb, Stéphanie este descrisã în
culori negative, însã Jean des Cars
restabile[te echilibrul: ...aceastã
Stéphanie, a[adar
a[adar,, nu este atât de
neîndemânaticã [i de proastã cum
o cred detractorii ei. Este destul de
finã pentru a în]elege cã este tratatã
cu milã, dar [i cu un fel de ironie
rãutãcioasã. Este chiar lucidã.
Aceastã comedie a aparen]elor care
se joacã la Curtea de la Viena este
o comedie a erorilor
erorilor.. Ea va scrie:
« Comportamentul
lor
mândru,

remarcile
lor
dispre]uitoare,
zâmbetul lor cinic [i conversa]ia
superficialã îi fãcea destul de
dezagreabili... Nu am reu[it decât
cu pre]ul unor mari eforturi sã îmi
maschez antipatia instinctivã fa]ã
de ei
»” (pp.196-197). Cãsãtoria tinerilor
ei»
oficiatã la 10 mai 1881, este un prilej pentru
regele Leopold II sã-i ureze fiicei sale: Sã
nu î]i ui]i niciodatã îndatoririle fa]ã
de Dumnezeu, so]ul tãu [i patrie
(p.206). Pe plan extern, împãra]ii
Germaniei, Austro-Ungariei [i Rusiei
semnarã un tratat din care era exclusã
Fran]a, spre nemul]umirea lui Rudolf, iar
opiniile sale politice nu sunt luate în seamã.
Probabil cã, viziunea lui Rudolf asupra
politicii europene [i modernizarea vechilor
structuri habsburgice vor contribui la
eliminarea sa. Nu trebuie omisã ura
visceralã ce o avea fa]ã de Wilhem II [i
imperiul german. Ce este regretabil în
comportamentul lui Rudolf este cã [i-a
continuat via]a dezordonatã [i dupã
cãsãtoria cu Stéphanie. Contractând o
boalã venericã pe care i-a transmis-o
so]iei, Rudolf se afla în imposibilitatea de
a avea un urma[, atât de dorit de familie,
pe tronul Habsburgilor. Anul 1886
marcheazã pentru Rudolf întâlnirea cu
Georges Clemeanceau [i cuno[tin]a cu
Mitzi Kaspar, iar în 1887 participã la jubileul
reginei Victoria. Evenimentele se precipitã:
Wilhelm I, împãratul Germaniei, moare la
9 martie 1888, în etate de 91 de ani: lasã
în urmã amintirea unui bãrbat onest,
con[tient [i rezervat (p.357). Este
urmat de fiul sãu, Frederic Wilhelm, care,
bolnav, se stinge dupã 99 de zile de
domnie: Este o tragedie pentru
Germania, o tragedie pentru Europa
(pp.357-358). Fiul acestuia, Wilhelm II, este
un om complexat: Complexul din
cauza bra]ului atrofiat, vanitatea,
sensibilitatea la lingu[ealã, pasiu
pasiu-nea pentru parade gãlãgioase,
uniforme [i decora]ii, toate acestea
ar fi lucruri mãrunte, lipsite de o
importan]ã realã, dacã nu ar exista
judecata lui asupra Austriei [i a lui
Franz Joseph. Dispre]ul [i injuriile
lui sunt insuportabile (p.358). Treptat,
Rudolf devine adversar al Germaniei [i
recomanda ca Austro-Ungaria sã se alieze
cu Fran]a [i Rusia. Wilhelm II interprinde
O vizitã de
vizite în Rusia [i Austria (O
stat care s-a transformat în co[mar
co[mar,,
dar care a sudat, cel pu]in în exterior
rior,, judecã]ile mãcar o datã la unison ale tatãlui [i fiului. Germania
este periculoasã [i respectabilã,
însã stãpânul ei este un bãdãran
complexat [i imprevizibil (p.377),
însã nu se bucurã de aprecierea lui
Rudolf. Într-o scrisoare cãtre amicul Moritz
Szeps, Rudolf scrie: Dumnezeu l-a
dãruit cu o prostie fãrã egal [i, pe
lângã asta, este energic [i încãp
\încãp\]ânat ca un taur
taur,, considerându-se

*JEAN DES CARS, RUDOLF DE
HABSBURG {I SECRETELE DE LA
MAYERLING. Traducere din limba
francezã de Diana Morãra[u. Prefa]ã
de Diana Mandache, Ed. CORINT
2018, 632 p.
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Rudolf (mar]i, 5 februarie 1889) a avut un
caracter privat, în familie. Specula]iile
asupra mor]ii arhiducelui Rudolf au
continuat în presa austriacã [i
interna]ionalã. S-a vehiculat [i ipoteza cã
cei doi nu erau în realitate deceda]i, cã au
fugit în Grecia (Corfu), corpurile lor fiind
înlocuite cu ale altor persoane. Sunt
trecute în revistã [i alte ipoteze ale mor]ii
[i realizãrile cinematografice. Concluzia
este cã Franz Joseph [i Sissi [tiau cã
Rudolf fusese asasinat. Ce nu se stabilise
era motivul crimei [i identitatea asasinilor.
Un ultim portret al lui Rudolf încheie cartea:
Încã din adolescen]ã, Rudolf
surprindea, îngrijora, uluia. Era
diferit, prea sclipitor
sclipitor,, prea curios,
prea modern, prea rebel. Adult fiind,
nu a încetat sã perturbe ordinea
prestabilitã. Moartea lui a continuat
sã intrige. Destinul lui fascineazã,
dar [i ne incomodeazã pânã în ziua
de azi (p.596). Trec, astfel, 25 de ani [i
în 1914, Franz Joseph prime[te o nouã
loviturã: Franz Ferdinand [i Sofia Chotek
sunt asasina]i la Sarajevo. În final, Jean
des Cars oferã amãnunte despre
contemporanii lui Rudolf [i ce s-a
întâmplat cu ei. Sursele, bibliografie,
genealogiile, setul de fotografii de epocã,
indexul completeazã o lucrare de
excep]ie, care se cite[te cu înfrigurare,
într-o continuã tensiune. Evident, ne
întrebãm dacã mormântul Mariei Vetsera
a fost profanat, de ce nu s-a permis ca
mormântul lui Rudolf sã fie cercetat?
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s-au sinucis ori au fost asasina]i? Din
pãcate, Loschek relateazã douã versiuni
diferite, a doua în anul 1928. Coburg
revenise de la Viena [i rãmâne sã
pãzeascã dormitorul unde s-a petrecut
tragedia, iar Hoyos dezvãluie [efului de
garã din Baden motivul pentru care trebuia
oprit trenul. Astfel, vestea mor]ii
arhiducelui se rãspânde[te înainte ca
Franz Joseph sã afle. Este mai întâi
informatã Sissi, apoi împãratul, însã
nimeni nu bãnuia cã alãturi de Rudolf
murise [i Maria Vetsera. Mâhnit, Franz
Joseph redacteazã scrisori cãtre Wilhelm
II, regele Italiei, suveranilor belgieni, Papei
Leon XIII. O a doua telegramã a lui Franz
Joseph cãtre Papa Leon XIII explica
cauza realã a mor]ii lui Rudolf. Sunt
lansate, astfel, diferite ipoteze ale mor]ii
lui Rudolf: otrãvire, apoplexie, embolie,
demen]ã. În sfâr[it, o echipã de medici
examineazã cele douã cadavre,
constatându-se cã Mary murise înaintea
lui Rudolf. Toate explica]iile oficiale sunt
acceptate cu neîncredere. Se bãnuie[te
cã Rudolf cãzuse victima unui complot
politic interna]ional, cã se luptase cu
agresorii, cã, în dormitorul respectiv,
mobilele erau deplasate, exista o patã de
sânge lângã pat, fereastra era spartã etc.
Mãrturia tâmplarului Wolf din 1952 este
edificatoare. La douã zile dupã dramã, Wolf
este chemat sã refacã încãperea unde
murise Rudolf. Cadavrul lui Rudolf
prezenta urme de mutilare care au fost
ascunse la înmormântare. Înhumarea lui
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totodatã cel mai mare dintre toate
geniile. Ce po]i cere mai mult! Îi
vor fi suficien]i câ]iva ani pentru a
aduce Germania Hohenzollernilor
exact în locul pe care-l meritã
(p.373). Pentru a-[i promova ideile, Rudolf
scoate un ziar Negru [i galben (miercuri,
31 octombrie 1888), bisãptãmânal, apoi,
sãptãmânal, dar adversarii sãi îl
discrediteazã pentru via]a sa imoralã [i
dezordonatã: Rudolf este discreditat
pe toate planurile, personal, dinastic
[i politic (p.392). Campania contra lui
Rudolf este extinsã, inclusiv în presa
strãinã, asupra arhiducelui opiniile sunt
diferite în func]ie de mediile sociale
(pp.404-405). Sfâr[itul lui 1888 reune[te
familia imperialã la Hofburg cu prilejul
logodnei Mariei Valeria, copilul preferat al
lui Sissi, cu Franz Salvator. Pe 25
decembrie, în timpul reuniunii familiale,
Rudolf plânge, iar dupã Maria Festetics,
doamnã de onoare a lui Sissi, Rudolf se
prãbu[e[te vorbind despre sfâr[itul
lui apropiat...dar nimeni din anturaj
nu bagã de seamã, ceea ce este
incredibil (p.410). Premoni]ie? Sau
Rudolf se sim]ea amenin]at, dar nu
îndrãznea sã divulge complotul contra lui?
Obsedat de sfâr[itul apropiat, Rudolf îi
propune lui Mitzi Kaspar sã se sinucidã
împreunã, însã aceasta iubea via]a, a[a
cã, informeazã poli]ia imperialã despre
inten]iile lui Rudolf, dar în mod inexplicabil
împãratul nu este informat: Urmând
aceastã pistã care a fost prezentatã ca o
dovadã a înclina]iilor suicidale ale lui
Rudolf, drama ar fi trebuit sã survinã cu
douã, trei luni mai devreme (p.417). În
acest context, în via]a lui Rudolf pãtrunde
Maria (Mary) Vetsera, fiica baroanei
Vetsera, care fusese la rându-i amantã a
lui Rudolf (p.158). În decurs de câteva
sãptãmâni, Mary [i Rudolf devin aman]i,
de[i Rudolf voia sã scape de ea (p.459).
În sfâr[it, Rudolf plãnuie[te la sfâr[itul lui
ianuarie 1889 o partidã de vânãtoare la
Mayerling, în compania lui Philipp de
Coburg [i a contelui Hoyos. Cu ajutorul
Mariei Larisch, Rudolf o ia pe Mary la
Mayerling. Dispari]ia Mariei Vetsera
stârne[te nedumeriri din partea familiei. În
mod nea[teptat, Rudolf nu participã la
vânãtoare [i inten]iona sã plece la Viena
sã fie prezent la dineul imperial. Lipsa lui
Rudolf este remarcatã de cãtre Sissi [i
Franz Joseph. La Viena se deplaseazã
numai Philipp de Coburg, Rudolf fiind rãcit
renun]ã. Evident, fatalitatea, destinul l-a
re]inut la Mayerling. Dacã pleca la Viena,
probabil cã moartea sa era amânatã. Dupã
ce Hoyos se retrage din pavilionul central, Rudolf o cheamã pe Mary, iar a doua
zi, miercuri, 30 ianuarie 1889, la ora 6
diminea]a, Rudolf îi cere valetului Loschek
sã pregãteascã micul dejun [i sã punã caii
la trãsurã pentru ora 8. În acest interval
de timp, dintre orele 6 [i 7 diminea]a, s-a
petrecut tragedia: Rudolf [i Mary Vetsera

Theodor Codreanu

În contextul Rãzboiului de
Independen]ã de la 1877-1878, Eminescu
în]elege cã dialogul diplomatic cu imperiul
]arist înseamnã o imposibilitate [i cã
soarta Basarabiei este, în acea
conjuncturã, pecetluitã. Tocmai de aceea
el considerã cã problema basarabeanã
devine piatra de încercare pentru existen]a
poporului român. Rostirea lui, în atare
privin]ã, se aratã esen]ialã pentru istoria
noastrã: „Nenorocirea cea mare ce ni se
poate întâmpla nu este cã vom pierde [i
rãmã[i]a unei pre]ioase provincii pierdute;
putem sã pierdem chiar mai mult de atâta,
încrederea în trãinicia poporului român.”1
De aceea, pentru el, e de o importan]ã
covâr[itoare „cum o vom pierde ori cum o
vom pãstra”.
Rostitã în 1878, aceastã profe]ie ne
va urmãri pânã în zilele noastre, când
suntem departe de a fi rezolvat problema
Basarabiei, lãsând-o, ca [i atunci, la
cheremul Rusiei, dar complicatã infinit cu
ecua]ia ucraineanã dupã destrãmarea
Uniunii Sovietice, cãci partea de Basarabie
de la 1878 e revendicatã, odatã cu
Bucovina din nord, de na]ionalismul [ovin
al Kievului, cu mult mai încrâncenat, dacã
nu mai rudimentar decât vechiul
panslavism. Astãzi, se poate spune cã o
parte importantã a neamului nostru e pe
cale de a pierde sau chiar a pierdut
încrederea în trãinicia poporului român.
Studiile academicianului Alexandrina
Cernov2 de la Cernãu]i aratã deja cã
popula]ia româneascã din Bucovina este
istovitã psiholingvistic, lãsându-se
asimilatã în fa]a metodelor opresive ale
Kievului. Ce-a mai rãmas din Basarabia,
în actuala Republicã Moldova, de[i pare
mai apãratã decât Bucovina, prin bruma
de independen]ã dobânditã dupã
desfacerea U.R.S.S., aratã cã încrederea
în trãinicia poporului român este mai slabã
în fa]a doctrinei moldovenismului decât a
fost sub ]arism [i sovietism. Nu e de
mirare, de vreme ce [i elitele politice [i
culturale din ]arã î[i fac un titlu de glorie
din a nu mai fi române[ti, lovind în marile
valori na]ionale, Eminescu fiind în prim-planul
atacurilor celor vlãgui]i spiritual. Un
asemenea prag critic este prevãzut de
însu[i Eminescu: „Dacã vom câ[tiga de
trei ori atât pãmânt pe cât avem [i vom
pierde aceste temelii, statul român, fie el
oricât de întins, va deveni o crea]iune
trecãtoare; iar dacã ne vom pãstra temeliile
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de existen]ã socialã, Rusia ne poate lua
ce-i place [i pierderile ne vor fi trecãtoare.”
Datoria, cu valoare de testament, pusã
de Eminescu era urmãtoarea: „Astãzi e
dar timpul ca sã întãrim, atât în români,
cât [i în popoarele mari ale Apusului,
credin]a în trãinicia poporului român.”
(Asemenea cuvinte sunt mai actuale ca
oricând, în condi]iile destrãmãrii interioare
a na]iunii, cum o atestã [i Apelul3 semnat
de 101 academicieni, la 9 februarie 2017,

documentându-se pentru abordarea unui
studiu special despre istoria Basarabiei,
cite[te presa ruseascã [i europeanã
pentru a-i da replicã, aprofundeazã teoria
dreptului pentru a nu fi gãsit vulnerabil în
discursul sãu. Altminteri, propaganda
ruseascã, de la Petersburg pânã în Belgia,
încearcã sã se facã auzitã în Occident
pentru a demonta [i bagateliza chiar tezele
eminesciene din presa bucure[teanã, între
principalii viza]i, indirect, fiind neobositul

sub genericul Identitate, suveranitate [i
unitate na]ionalã. Atacurile violente,
grobiene împotriva acestui Apel aratã halul
deplorabil în care a ajuns o parte a na]iunii,
cãzutã la starea de popula]ie, simptom al
cultivãrii urii de sine de cãtre intelighen]ia
rãtãcitã în ideologia „corectitudinii politice”.
Culmea, numãrul nefast 28 revine prin
„contra-apelul” semnat de 28 de istorici (!)
globali[ti, pentru care conceptul de na]iune
trebuie scos din vocabularul contemporan,
cei care se încãpã]âneazã sã mai creadã
în trãinicia poporului român fiind eticheta]i
„ceau[i[ti”, „antioccidentali”, „na]ionali[ti”
etc. Adicã eminescieni!).
La 1918, aceastã dublã orientare [i
încredere în trãinicia poporului român
atinsese pragul cel mai înalt în fa]a propriei
con[tiin]e na]ionale [i a Occidentului.
Rezultatul: fãurirea României Mari. Dar
urmãtorul rãzboi mondial o va zdruncina
iarã[i din temelii [i asta tot în legãturã cu
Basarabia [i Bucovina, provinciile pierdute
prin trãdare [i vânzare la 1775 [i 1812.
Iar Eminescu, formulând dezideratul,
trece imediat sã-l punã în practicã [i-n
teoria dreptului. Î[i ascute armele scrisului,

jurnalist de la „Timpul”. Vorbind de pe pozi]ii
de for]ã, publica]iile panslave recurg însã
la sofisme [i mistificãri pe care poetul le
spulberã în cele patru vânturi. Altminteri,
el se vede nevoit sã ducã o dublã bãtãlie: cu
publica]iile guvernamentale [i cu cele strãine, între care „Românul”, „Coresponden]a
politicã”, „Gazeta St. Petersburg”,
„Viedomosti”, „Le Nord” (ultima, din
Bruxelles, publica]ie finan]atã de ru[i) [.a.
O dezinformare mali]ioasã ca aceea
din „Le Nord” este u[or de distrus.
Eminescu publicase în „Timpul” versiunea
în române[te a scrisorii de protest a
locotenent-colonelului Ioan Alecsandri,
adresatã principelui Alexandr Gorciacov
(26 ianuarie 1878), cu privire la cererea
reanexãrii jude]elor sudice ale Basarabiei
de cãtre ru[i. Un colaborator rus al
publica]iei din Bruxelles trimite, la rându-i,
o scrisoare deschisã în care trateazã de
sus misiva lui Ioan Alecsandri, privind-o
ca pe opera unui „poet” cu capul în nori,
care nu cunoa[te subtilitã]ile politicii [i
adevãrul istoric, ne[tiind cã Basarabia este
„proprietatea” ]arului4. Ioan Alecsandri
aduce solide argumente istorice,
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Ne aflãm, din partea rusã, cum deja
am remarcat într-un capitol anterior, în fa]a
unei tipice gândiri cinice7, manifestatã aici
ca [ovinism, anticipând pe aceea a Marelui
Inchizitor din romanul lui Dostoievski, Fra]ii
Karamazov. Coinciden]a face cã aceastã
capodoperã a lui Dostoievski a început
sã fie scrisã chiar în anul 1878, când
Eminescu se confrunta cu gândirea cinicã
a gazetei din Sankt-Petersburg. În gândirea
abisalã, cei doi mari scriitori se întâlneau,
de[i în plan ideologic, privitor la români,
Dostoievski, ca [i Pu[kin, urma
idiosincrasia panslavistã. Cu deosebirea
cã Eminescu avea dreptate [i-n plan
doctrinar, observând cã Rusia se comporta
în spiritul cinic-politic al Marelui Inchizitor,
trãdând ortodoxia [i alunecând pe fãga[ul
cezaro-papismului, al Inchizi]iei catolice,
cu apucãturi de papism bizantin: „Biserica
ortodoxã a Rãsãritului a luat la români o
formã deosebitã de aceea a altor biserici:
ea nu e numai o comunitate religioasã, ci
totodatã na]ionalã. Bizan]ul a avut veleitã]i
de papism, biserica ruseascã are veleitã]i
periculoase de cezaro-papism, de
întindere a legii prin mijlocul sãbiei pentru
augmentarea puterii statului; la români ea
a fost din capul locului o comunitate
religioasã care îmblânzea prin iubire
inegalitã]ile sociale [i care fãcea pentru
oameni o datorie din ceea ce, în lumea
modernã, e un drept. Liniamintele
organizãrii democratice a bisericei române
se aratã ab antiquo încã. Stând cu alte
biserici în legãturi formale, nu de
subordona]ie, ea a înlocuit la români, în
timpii cei rãi, organiza]ia politicã [i
economicã. Astfel întâmpinãm în ora[ele
mari biserici cari apar]ineau fiecare la câte
o breaslã, iar în Ardeal vedem cã ea a
devenit totul pentru români: ea organizeazã
[i între]ine învã]ãmântul primar, cel
secundar clasic, ba chiar [i cel real al
poporului. Preotul de acolo n-a învã]at
numai canoanele, ci [i disciplinele
economiei de câmp; el e învã]ãtor [i
sfãtuitor în interesele morale [i materiale,

chiar în cele juridice, ale poporenilor sãi.
Cu toatã toleran]a dar care caracterizeazã
în sute de ani biserica noastrã, nu e de
tãgãduit cã îngãduin]a ei rãsãrea din tãria
ei organicã. Firele vie]ei religioase se
]eseau în tot organismul social: în familie,
în [coalã, în rela]iile economice chiar.
Mãnãstirile cele mari erau ateliere de
industrie: se tornau litere, se ]eseau materii
de lânã, se lucra lemnãrie de toatã mâna,
ba erau [i fonderii de turnat metale. Pe
când egumenul [i cei cãrturari ai soborului
traduceau literatura teologicã în limba
românã, în acela[i timp cãlugãrii necãrturari
se îndeletniceau cu cele mai deosebite
industrii, începând cu cele agricole,
sfâr[ind cu manufactura de lux: adevãrate
comunitã]i [i de credin]ã [i de muncã.”8
Dar sã revin la oficiosul din Petersburg. Condeierul asigura pe ziaristul de la
„Timpul” cã jertfele aduse de România pe
teatrul de rãzboi sunt neînsemnate
comparativ cu ale Rusiei: „Nu voim sã
relevãm întrebarea care din cele douã
state e datornic celuilalt; dar i-am sfãtui
pe confra]ii no[tri din Bucure[ti sã n-o
reveleze nici ei.” E aici o altã amenin]are,
oglinditã în neacceptarea României la
negocieri, ca parte beligerantã, [i refuzul
de a i se oferi despãgubiri de rãzboi, toate
cuvenindu-i-se, fire[te, Rusiei. Culmea
ironiei e cã imperiul se vede nedreptã]it în
fa]a puterilor europene, cã „preten]iile”
României sunt cotate drept „pârã” cãtre
acestea: „Dacã România se aratã
implacabilã fa]ã cu noi, ea conteazã
desigur pe sprijinul puterilor; e apoi posibil
ca sã-[i gãseascã un asemenea sprijin la
amicii no[tri cei mai buni, cari sunt
totdauna gata de a nedreptã]i pe Rusia;
asemenea se poate ca Rusia sã nu insiste
asupra acestor preten]ii, întâmpinând
rezisten]a din partea fostului ei aliat.
Frontiera noastrã naturalã trebuie s-o
avem, acum ori mai târziu; de câ]iva ani
mai mult ori mai pu]in nu ne pasã.” Dar nu
e deloc bine ca România sã întârzie
dobândirea „frontierelor naturale” ale Rusiei,
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rãsturnând fanteziile politice ale rusului,
care se sprijineau pe obsedanta onoare a
]arilor: „Istoria Basarabiei este, crede]i-mã,
a României însã[i, [i de aceea aceastã
provincie ne este mai scumpã decât
orcare alta, precum am crezut cã trebue
sã spui în scrisoarea mea cãtre Principele
Gorciacoff. Câ]iva ani de posesiune de
cãtre Rusia, n-au fãcut de loc sã ne
perdem drepturile de revendica]iune, cari
altminteri au fost, din mare fericire, puse
din nou în vigoare prin tractatul de la Paris”.
Fire[te, colaboratorul publica]iei „Le Nord”
[tia cã România are un poet cu numele
Alecsandri, confundându-l însã, din
ne[tiin]ã, cu militarul de carierã, fratele
poetului Vasile Alecsandri. Prin aceastã
confuzie, corespondentul sugera cã un
poet n-are dreptul sã facã judecã]i de ordin
politic. Pe 2 martie 1878, Eminescu îi dã
o replicã pe mãsurã: „Cititorul rus voie[te
sã zicã cã, fiind Alecsandri poet, adicã
mi[cându-se pe un teren paralel, nu congruent cu acela al politicei, rãspunsul din
pana diplomaticã ar fi oarecum superior
adresei din pana cea de poet. Ne permitem
a releva cã acest punct de plecare,
pretinsul paralelism între poezie [i politicã,
nu este exact. Poe]i se gãsesc foarte rar
– politici cât frunzã [i iarbã.”5
„Gazeta St. Petersburg”, în numãrul
din 2/14 februarie, ne acuza cã suntem
orbi]i în privin]a Basarabiei, incapabili a
vedea în ce pozi]ie ne aflãm comparativ
cu imperiul. Orbirea ar veni din îngustimea
gândirii diploma]ilor [i jurnali[tilor de la
Bucure[ti, care sacrificã „interesul real” al
României pe altarul „mândriei na]ionale”.
„Înainte de toate – ne învã]a binevoitoare
gazeta petersburghezã – trebuie sã
relevãm cã Rusiei nici prin gând nu i-a
trecut de a spolia România, cã nu poate fi
nici vorba mãcar de pierderi materiale ale
Principatului. Dacã România apre]iazã
fruntarii naturale [i rãtunzite, dacã în]elege
cã ignorarea acestor condi]ii în dezavantagiul unui vecin puternic nu duce niciodatã
la un bun rezultat final, atunci nu trebuie
sã fie zgârcitã cu câteva mile pãtrate de
pãmânt plin de lacuri [i mla[tine. {i nouã
ne trebuie o frontierã naturalã ca [i
României [i aceasta nu se poate stabili
altfel decât primind noi Basarabia de sud,
iar nu cedând pe cea de nord, precum cerea
mai deunãzi o foaie româneascã6. Dacã
pentru România e o cestiune de onoare
na]ionalã [i militarã de-a pãstra partea
respectivã de ]arã, e [i pentru noi o
cestiune analogã de a restabili grani]ele
noastre precum erau ele înainte de 1856.”
Argumentul capital al oficiosului rusesc era
dreptul for]ei: „Sã admitem cã de
amândouã pãr]ile e amor-propriu la mijloc:
dar un amor-propriu este acela al unui popor
de 80 000 000, [i celãlalt a unui popor de
patru-cinci milioane.” În replica sa,
locotenent-colonelul Ioan Alecsandri va
adopta doctrina asupra dreptului elaboratã
de Eminescu în studiul Basarabia.

lui Nicolae Mandrea: „Era un mod de a
nu-i stârni susceptibilitatea; traducerea o
putea face [i în Bucure[ti, nu neapãrat sã
fie trimis la ]arã.”9
În context, adevãrurile spuse
despre ru[i erau interpretate ca
„rusofobie”. I.A. Cantacuzino îi scria lui
Titu Maiorescu, la 31 octombrie 1878:
„Tânãrul acesta e atât de pãtruns de urã
împotriva ru[ilor, încât cu toate sfaturile
mele, ba ce e mai mult, desconsiderând
pe cele ale D-Voastre,
stãruie în a face din
Timpul organul personal al antipatiilor
sale.” Eroare sau
grabã de politician
incapabil de a vedea
mai departe de „cercul
strâmt” al fricii stârnite
de momentul istoric?
Eminescu nu are a se
teme de amenin]ãrile
„Gazetei St. Petersburg” [i reproduce
articolul în „Timpul”,
14 februarie 1878,
dupã care îl combate
punct cu punct, într-o
deta[are olimpianã,
dar profund implicatã
ideatic.
1) Dacã pentru
Rusia, Basarabia este
o chestiune de onoare, [i încã una „rãu
în]eleasã”, zice poetul, pentru români este
„una de existen]ã”: „România, pierzând
pãmântul ce domineazã gurile Dunãrii,
devine un stat indiferent, de-a cãrui
existen]ã sau neexisten]ã nu s-ar mai
interesa absolut nimeni (Chiar asta [i
urmãrea Rusia!, n.n.). / Acest interes ar fi
indiferent dacã am fi destul de puternici
sau dacã cel pu]in am avea noi margini
naturale spre vecini cari sã ne înlesneascã
apãrarea. Dar, cu ]ara deschisã spre nord
[i fa]ã cu un vecin cu precovâr[ire
puternic, tãria noastrã nu poate consista
decât în interesul economic pe care
Occidentul-l are pentru drumul de apã al
Dunãrii [i Mãrii Negre. Deci pentru acest
petic de pãmânt în stânga Dunãrii, care-a
fost al nostru de la 1300 începând [i pe
care Rusia nu l-a posedat decât 44 ani,
nu existã nici un echivalent.”10
2) Eminescu se preface a nu în]elege
teoria ruseascã a superioritã]ii amoruluipropriu la un popor de 80 de milioane în
balan]ã cu al unuia de 4-5 milioane:
„Statele, ca personalitã]i politice, sunt
egale de jure [i deosebirea de facto stã
numai în puterea pe care o dezvoltã într-o
stare nejuridicã [i anormalã de lucruri,
adicã în rãzboi, [i înrâurirea pe care o
exercitã prin frica ce inspirã cu amenin]area
puterei fizice. Dacã e vorba ca puterea
fizicã a statelor sã domneascã, atunci nu
mai e vorba nici de amor-propriu, nici de
neamor-propriu, ci pur [i simplu de care
Tudor Zbârnea
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fiindcã s-ar putea ca, la negocieri, „Rusia
insultatã” sã nu satisfacã „nici un fel de
preten]ii în favorul României”: „Anglia [i
Austria se vor face din proprie mãrinimie
procuratorii României?”, întreabã sigur de
sine gazetarul de la „Gazeta St. Petersburg”, conchizând: „Suntem departe de a
amenin]a pe români, [i amenin]ãrile nici
n-ar folosi la nimic fa]ã cu un popor viteaz
care a dovedit lumei întregi îndreptã]irea
neatârnãrii sale. Am voi sã punem numai

întrebarea pe baza ei justã [i s-o liberãm
de complica]iunile care se creeazã prin
presa românã, ce se lasã a fi târâtã prea
departe.”
Limpede. Rusia sim]ea cã singurul
opozant fa]ã de preten]iile ei prãdãtoare
este presa, nicicum diploma]ia [i guvernul
din România, care, oricum, prin natura
lucrurilor, trebuia sã lucreze tãcut. Iar vârful
de lance al presei din România era
„Timpul”, mai precis pana devastatoare a
lui Eminescu. Rusia î[i gãsea un adversar
pe mãsurã. Acest adversar, în loc sã se
astâmpere la replicile de felul celor din
oficiosul petersburghez, dimpotrivã, se
pregãtea de un rãzboi ideatic de anvergurã,
cu o logicã de neînvins. De aceea, el
trebuia anihilat în vreun fel [i presiuni
s-au fãcut, simultan, [i dinspre guvern, dar
[i din tabãra conservatorilor. Cei din urmã,
de[i erau solidari cu Eminescu, s-au vãzut
nevoi]i sã-l îndepãrteze, diplomatic, pe
poet din Bucure[ti în vara lui 1878,
trimi]ându-l pentru douã luni la Flore[ti,
taman în timpul lucrãrilor Congresului de
la Berlin, iunie-iulie. I s-a oferit o ispitã care
a prins: traducerea, pentru o consistentã
sumã de 1000 de lei (informa]ie existentã
într-o scrisoare a poetului cãtre Theodor
Rosetti, gãsitã în manuscrise), a primului
volum dintre cele cinci ale tratatului
Beiträge zur Geschichte der Rumänen, de
Eudoxiu Hurmuzaki, traducere care se va
tipãri în anul 1879. Dimitrie Vatamaniuc a
în]eles tâlcul expedierii poetului la mo[ia
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pe care va bate. Dacã Rusia vrea sã ia cu
de-a sila ceea ce i se refuzã de bunãvoie,
vom rezista, ne va bate [i va lua ceea ce
e al nostru, dar cel pu]in nu ni se va putea
imputa cã am fost atât de decãzu]i încât,
de bunãvoie [i cunoscând limpede una din
principalele noastre condi]iuni de via]ã, am
dat-o de înjosi]i ce suntem în mâinile
Rusiei pentru... bani sau altele.”
Argu]ia e fãrã cusur [i România s-ar
fi dovedit o ]arã de nimic dacã nu s-ar fi
gãsit nici o voce care sã spunã adevãrul
sub umbrela fricii unui conservator de talia
lui I.A. Cantacuzino, consonantã cu a
confratelui din partid Titu Maiorescu, cel
care î[i cheltuia energia [i inteligen]a
juridicã în apãrarea afaceri[tilor onero[i de
felul lui Warszawski.
3) Eminescu rectificã [i propor]ia
cifrelor invocate de gazetarul rus privitoare
la cheltuielile de rãzboi, cele române[ti
nefiind de zece milioane, ci de 260 de
milioane, „ceea ce e o mare deosebire”.
4) Poetul respinge ironic [i teoria
„grani]elor naturale” pretinsã de Rusia:
„Grani]e naturale îi trebuie unui stat slab
ca România, ce are nevoie de ajutorul
configura]iunii teritoriale spre a se apãra.
Dar ce grani]e naturale îi trebuie puternicei
Rusii contra periculoasei [i amenin]ãtoarei
Românii? Iar grani]ele naturale ale
sistemului de stepe de peste Nistru sunt
Carpa]ii [i Dunãrea, adicã România
întreagã. Dacã Rusia voie[te într-adevãr
sã realizeze teoria grani]elor naturale,
atunci ar trebui sã anexeze toatã România,
daca cerin]a de grani]e naturale ar fi... un
drept. Noi [tim cã sub pretextul de-a avea
grani]e naturale s-ar putea cuceri universul
întreg.”11 De fapt, chiar asta inten]ionase
]arul: sã anexeze întreaga Românie [i
numai înfrângerile suferite în fa]a turcilor,
Rusia fiind nevoitã sã solicite ajutorul
armatei române[ti, în contextul grevei regale a prin]ului Carol I, la Calafat, au redus
drastic preten]iile de cucerire. Ca la 1812!
Dar Eminescu trebuie sã se
confrunte, simultan, nu doar cu ostilitã]ile
propagandei ruse[ti, ci [i cu acele
dinãuntru. El observã cã, la repetatele
interpelãri din parlament, guvernul a refuzat
sã rãspundã. Poetul parafrazeazã astfel
„argu]ia” presei oficiale: „Calomnii de ale
conservatorilor, ca sã discrediteze
guvernul, scorniri ca sã amãgeascã opinia
publicã. Cai verzi pe pãre]i [i inven]iuni
cari pun la îndoialã loialitatea înaltului
nostru aliat, fum care se va risipi la cea
dintâi razã de soare.” (15 februarie 1878).
Iar când „raza de soare” a venit prin
generalul Ignatiev, guvernatorii în[i[i au
putut afla cã, pentru aliat, „Dumnezeu a
fãcut lumea la 1812 [i cã pentru Rusia
numai aceea e drept ce s-a fãcut de atunci
încoace.” Guvernul – spune Eminescu –
avea perfectã dreptate cã nu [tie nimic,
de[i contele P. A. {uvalov îi comunicase
inten]iile, privitoare la Basarabia, lordului
Edward Stanley Derby încã de la 8 iulie
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prin extensie, Basarabia, nu a fost
provincie istoricã distinctã, a[a cum vor
încerca unii sã prezinte lucrurile pentru a
justifica ocuparea de cãtre Rusia în anul
1812 [i, apoi, preten]iile Rusiei/Uniunii
Sovietice.”15
Spre deosebire de unii istorici [i
oameni politici, Eminescu nu se teme
deloc de numele Basarabia, dimpotrivã,
acest nume devine, pentru el, punctul central al spulberãrii tezelor ruse[ti, valabil [i
astãzi pe deplin în fa]a teoriei moldovenismului care bântuie min]ile panslavismului
încuibat puternic în sânul partidelor [i
ideologilor românofobi de la Chi[inãu sau
Tiraspol. E un semn al originalitã]ii gândirii
eminesciene, superioarã, la nivelul [tiin]ei
istoriei, contemporanilor sãi (dar nu numai),
a[a cum a remarcat-o cel mai de seamã
istoric al nostru – Nicolae Iorga. Eminescu
venea înarmat cu o concep]ie proprie
asupra adevãrului [i limbii, concep]ie
preheideggerianã, de mare profunzime,
recunoscutã ca atare de eminescologi
precum Rosa del Conte, Constantin Noica,
Svetlana Paleologu-Matta, Mihai Cimpoi
[.a. Enun]ul arheic eminescian sunã
astfel: „În sfâr[it, adevãrul e stãpânul
nostru, nu noi stãpânii adevãrului”16. {i
corelatul cu adevãrul limbii: „Nu noi suntem
stãpânii limbei, ci limba e stãpâna noastrã.
Precum într-un sanctuar reconstruim piatrã
cu piatrã tot ceea ce a fost înainte – dupã
fantezia sau inspira]ia noastrã momentanã, ci dupã ideea, în genere [i în
amãnunte, care-a predomnit la zidirea
sanctuarului – astfel trebuie sã ne purtãm
cu limba noastrã româneascã. Nu orice
inspira]ie întâmplãtoare e un cuvânt de-a
ne atinge de aceastã ginga[ã [i frumoasã
zidire, în care poate cã unele cuvinte
apar]in unei arhitecturi exotice, dar în ideea
ei generalã este însã[i floarea sufletului
etnic al românimii.”17
În virtutea acestor ecua]ii ontologice,
cuvântul grãie[te adevãrul chiar [i atunci
când vrea sã-l ascundã. Sau mai ales
atunci. Eminescu se reîntâlne[te aici cu
subterana dostoievskianã [i cu subtilitã]ile
incon[tientului dezvãluite de Sigmund
Freud, C.G. Jung sau de Jacques Lacan.
Sub cuvântul Basarabia, ru[ii au vrut sã
ascundã adevãrul asupra poftei lor de
cucerire în slujba cãreia au pus trãdarea
[i mituirea. Dar tocmai cuvântul Basarabia
a devenit supremul capãt de acuzare, în
ce-i prive[te. Nu întâmplãtor am ales drept
motto al studiului nostru cuvintele
eminesciene despre rostirea numelui de
Basarabia. În revenirea asupra scrisorii din
„Le Nord” (din 22 februarie 1878),
Eminescu atacã tocmai argumentul
numelui Basarabia adus de domnul X.:
„«Basarabia» este numele medieval al
]ãrei Române[ti [i vine de la numele
dinastiei ]ãrii Române[ti, a Basarabilor. În
secolul al patrusprezecelea Mircea cel
Bãtrân, vestitul domn al ]ãrei Române[ti
[i despot al Dobrogei, domn al Silistrei [i
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ra]ionamentele publica]iei ca fiind o
panglicãrie dialecticã: „}ara noastrã a fost
cãlcatã de vreo patru-cinci ori în acest
secol de cãtre Rusia; din aceastã cauzã
comerciul [i agricultura noastrã au trebuit
sã sufere ni[te catastrofe aproape
periodice, cari la fiecare zececincisprezece ani ne face a pierde tot
fructul muncei noastre. Noi suntem baza
de opera]iuni a Rusiei în contra Imperiului
turcesc. Noi îi servim de grânar, de
cazarmã, de pozi]iune înaintatã. I-am dat
în atâtea rânduri bogã]ia noastrã, fructul
muncei noastre; de astã datã i-am dat [i
sângele nostru. Dacã s-ar trage o
socotealã, nu [tim care ar rãmâne dator,
marea Rusie, sau mica Românie?”14
Eminescu amânã pe altãdatã lãmurirea ce
e cu „sãlbaticii” de sub corturile basarabene.
Pe 21 februarie, poetul comenteazã
[tirile din „Românul” [i din „Coresponden]a
politicã”. Prima gazetã acuza pe conservatori cã nu sunt buni români [i cã vor
sã dea mâna cu ru[ii, o fantezie pe care
jurnalistul de la „Timpul” crede cã nici
mãcar nu meritã a fi luatã în seamã.
Cealaltã publica]ie colporteazã [tirea cã
principele Carol I va abdica, în semn de
protest, dacã ru[ii vor insista în cererea
lor privind Basarabia. Mai mult, ru[ii aveau
[i un candidat la tron în persoana prin]ului
Grigore Mihail Sturdza. Protestul lui Carol
este lãudat de Eminescu [i-i dã speran]a
cã nu se va pierde Basarabia: „Noi avem
credin]a cã nu vom pierde Basarabia.
Cererea Rusiei e strigãtoare la cer,
nemaipomenitã, apoi pãmântul de care e
vorba nu e rupt din trupul Rusiei, precum
le place a sus]ine, sub domina]ie ruseascã.
Putem dovedi oricui cu documente [i cu
istoria în mânã cã n-a fost nici cucerit cu
sabia de ru[i. Prin influen]ã englezã, turcii
au cedat drum ru[ilor, pe care drum ru[ii,
prin «mituirea» comisarilor turci l-au
prefãcut într-o ]arã. E aceea[i istorie ca [i
în Bucovina, numai sub alte împrejurãri.
Cã comisarii turce[ti au vândut pe ruble
un pãmânt ce nu era al lor nu e un motiv
ca românii sã-[i vânzã pe ruble pãmântul
patriei lor strãveche.”
Pe 22 februarie, poetul reia polemica
cu „Le Nord”, polemicã în care se
angajeazã [i ziarul rusesc „Viedomosti”.
Citeazã din francezã pasaje ale scrisorii
lui X., pe care le combate, cazuistic, cu
documente vechi moldovene[ti [i ruse[ti.
Propaganda ruseascã se crampona, în
revendicarea „drepturilor”, chiar de numele
Basarabia, care ar fi desemnat o altã ]arã
decât Moldova care s-a unit, în 1859, cu
}ara Româneascã. Ecouri ale acestei
„teorii” au rãzbãtut pânã astãzi. „Dincolo
de unele chestiuni ce rãmân de discutat
între speciali[tii problemei, – precizeazã
Ion Agrigoroaiei – este indubitabil cã
teritoriul dintre Prut, Marea Neagrã [i Nistru
era parte integrantã a ]ãrii Moldovei. Acest
teritoriu, ce se va numi mult mai târziu,
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1877. {i poetul citeazã masiv din acea
notã a contelui, din care se vãd planurile
Rusiei la viitoarele negocieri, precizânduse cã împãrã]ia î[i revendicã dreptul de a
lua Basarabia ca pe o compensa]ie pentru
cheltuielile de rãzboi, argumentând cã
foloasele României vor fi cu mult mai mari
comparativ cu pierderea provinciei.
Petersburgul dãdea mânã liberã Austriei
sã-[i revendice Bosnia [i o parte a
Her]egovinei. Poveste veche, care se va
mai repeta, în privin]a României, în altã
ecua]ie, prin Pactul Molotov-Ribbentrop [i
la Ialta. Istoricul ie[ean Ion Agrigoroaiei
ne amintea recent: „La 14/26 ianuarie
1878, cabinetul rus a cerut deschis
guvernului de la Bucure[ti retrocedarea
celor trei jude]e din sudul Basarabiei. În
ziua încheierii armisti]iului ruso-turc din 23
ianuarie/4 februarie 1878, generalul
Ignatiev, în drum spre sudul Dunãrii, a
trecut prin Bucure[ti [i a solicitat
domnitorului cedarea celor trei jude]e,
România primind drept compensa]ie
Dobrogea.”12 Protestele domnitorului [i ale
guvernului veneau prea târziu, chiar
dacã, pe 26 ianuarie/7 februarie 1877,
I.C. Brãtianu afirmase în Adunarea
Deputa]ilor cã „niciodatã na]iunea românã
nu va consim]i la cesiunea, dar nici la
schimbul unei pãr]i din teritoriul sãu”.
La 19 februarie, Eminescu face un
prim comentariu la o coresponden]ã trimisã
de un anume X. din Bucure[ti la ziarul „Le
Nord”, pentru a da replicã afirma]iei cã, la
1812, ru[ii ar fi cucerit Basarabia de la
ni[te popula]ii tãtare sãlbatice trãind în
corturi, încât, la 1856, s-a fãcut o mare
nedreptate tãtarilor, cãci petecul acela de
pãmânt n-a fost retrocedat legitimilor
proprietari, ci a fost luatã fraudulos de
Moldova [i însu[itã de România, dupã
Unire. „Atâtea cuvinte, atâtea erori
istorice”, rãspunde Eminescu. „Basarabia
în 1812 fãcea parte integrantã din
Moldova, de care fusese alipitã de mai
bine de patru sute de ani.”13 El respinge [i
falsul argument cã, dupã Unire, România
devenea un stat puternic, primejdios
pentru securitatea Rusiei! {i calificã
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al ]ãrilor tãtãrã[ti pânã la mare, cel care a
luat parte la bãtãlia de pe [esul Kossovo,
la bãtãlia de la Nicopole, între luptãtorii
cre[tini între cari erau conetabilul Fran]ei,
regele Ungariei [i marele prior Frideric de
Hohenzollern, acest Mircea [i-a întins
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Cu aceastã sintagmã, Valachia magna , echivalentul }ãrii Române[ti,
Eminescu prefigureazã conceptul de
România Mare, numire legitimã, pe care
el o vehicula [i sub sintagma Dacia Mare,
[tiind cã, în contextul istoric al vremii,
aceasta nu-i posibilã decât ca Dacie
Idealã19, adicã unitarã lingvistic [i spiritual.
În editorialul de pe 1 martie, replicã la
publica]iile „Le Nord” [i „Viedomosti”,
revine la numele Basarabia: „Însu[i
numele «Basarabia» ]ipã sub condeiele
ruse[ti. Cãci Basarabia nu însemneazã
decât ]ara basarabilor, precum Rusia
înseamnã ]ara ru[ilor, România, ]ara
românilor.”20
Eminescu opre[te, deocamdatã, aici
argumentul lingvistic [i istoric legat de
numele Basarabia, fiindcã, între timp, se
documentase [i elaborase substan]ialul
sãu studiu Basarabia, primul în ordinea
importan]ei istorice. Aici, dimensiunea
basarabeanã capãtã anvergura românitã]ii
primordiale, confirmatã, nu de mult, [i de
cãtre istoricul basarabean Ion }urcanu.
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Anul 1917 a reprezentat o perioadã
în care Puterile Centrale din Europa au
ob]inut victorii contra inamicilor acestora.
Situa]ia a permis lui Ottokar Czernin,
ministrul imperial de externe, sã propunã
[i sã ac]ioneze pentru încheierea pãcii
separate „cât mai repede, fãrã anexiuni,
dar onorabile”. Tratativele de la BrestLitovsk erau apreciate de acesta ca fiind
„de cel mai mare interes”. Czernin ºi-a luat
permisiunea sã nu considere anexiuni
teritoriale pentru Imperiul Habsburgilor
toate acele pãr]i din statele europene
cotropite [i stãpânite de cãtre armatele
acestor puteri aliate. El dorea ca imperiul
respectiv sã stãpâneascã în continuare
acele pãr]i cotropite din Serbia [i România,
în afara celor stãpânite de secole. Prin
documentul scris [i semnat, la 13/26
martie 1917 – de cãtre cancelarul
Germaniei [i ministrul de externe imperial
–, a fost garantat ca, în caz de victorie,
Imperiul Austro-Ungaria urma sã primeascã
teritoriile române[ti din afara arcului
Carpa]ilor. În luna mai 1917, acela[i
ministru a comunicat împãratului: „Noi
trebuie sã ob]inem România. Voi lua
Muntenia ºi toatã Moldova pânã la Siret.
Restul teritoriului moldovenesc va fi
acordat Rusiei. Dobrogea va fi datã în
totalitate Bulgariei. România va fi formatã
numai din pu]inul teritoriu rãmas”.
Asemenea destin ofereau României
du[manii ei de la Viena [i Budapesta.
Statele Unite au intrat în rãzboi în
calitatea de „asociat” al Antantei. Scopul

urmãrit prin aceastã ac]iune diplomaticã
a fost acela al ob]inerii unei libertã]i de
activitate fa]ã de alia]i la sfâr[itul rãzboiului
ºi, mai ales, la purtarea tratativelor de pace.
Statele Unite au fost preocupate de
separarea Austro-Ungariei de Germania [i
de pãstrarea acestui stat ca for]ã de
echilibru european [i mondial. În asemenea
condi]ii, principiul anun]at de pre[edintele
american Wilson cã popoarele au dreptul
de a dispune de soarta lor nu mai era
respectat în totalitatea lui. Antanta a
garantat Italiei, României [i Serbiei
libertatea [i unitatea. Cu pu]in timp înainte
de a declara rãzboi Austro-Ungariei, la 7
decembrie 1917, Statele Unite au fãcut
cunoscut cã nu urmãresc dezmembrarea
acestui imperiu. Soarta celor 14 na]iuni,
care suportau asuprirea [i exploatarea
pãturilor sociale suprapuse din statul
respectiv, a fost periclitatã. Între puterile
Antantei [i „asociatul american” au apãrut
mai multe probleme, depã[ite cu mari
dificultã]i. Anglia a sus]inut punctul de
vedere american.
Na]iunile asuprite au convocat, prin
delega]ii [i frunta[ii lor, Congresul þinut pe
Capitoliul din Roma.
În condi]iile în care a luat o amploare
primejdioasã, pentru conducerea Imperiului
Austro-Ungaria [i statul german, lupta
muncitoreascã [i cea ]ãrãneascã, dublatã
de cea a na]iunilor oprimate din cuprinsul
statului condus de împãra]ii dinastiei
Habsburgilor, a fost convocat Congresul
de la Roma. Primul om politic, Giuseppe
Antonio Borgese, arãta într-o notã la
scrisoarea adresatã de acesta lui Luigi
Albertini, în data de 10 ianuarie 1918, cã
pentru a putea ajunge la un acord italoiugoslav este nevoie absolutã de
„convocare un congresso delle nazionalità
soggette agli Asburgo: Italiani, Boemi,
Jugoslavi, Rumeni, Polacchi, Ruteni, e
imporre all’America la soluzione giusta
della questione austriaca”. Scopul lucrãrilor
Congresului a fost acela „de a impune
Americii o solu]ie corectã pentru rezolvarea
problemei austriece”. În acest scop au fost
convoca]i reprezentan]ii na]ionali ai
„italienilor, cehoslovacilor, iugoslavilor,
românilor, polonilor, rutenilor”. Ideea a mai
fost anun]atã [i de cãtre Eduard Beneº,
care locuia la Paris. Acesta a devenit
sus]inãtorul [i promotorul concep]iei „de
a modifica pozi]ia lui Wilson (per ottenere
la modifica della posizione di Wilson)

foarte favorabilã Austro-Ungariei”. Acesta
promova ideea ca asemenea activitate sã
fie încredin]atã parlamentarilor francezi,
afla]i sub influen]a deputatului Henry
Franklin-Buillon.
Concomitent, a fost convocatã
Conferin]a Socialistã Interaliatã la Londra.
La aceastã reuniune au fost prezen]i mai
mul]i adep]i ai convocãrii congresului la
Roma. Albertini a fost cel ce a sus]inut
necesitatea convocãrii în capitala Italiei
„a reprezentan]ilor na]iunilor subjugate
Austro- Ungariei”. Amendola [i Borgese
au comunicat punctul lor de vedere
afirmativ. Ziari[tii Maraviglia [i Preziosi au
exprimat importan]a ini]iativelor italienilor,
care se bucurau de solidaritatea [i
sus]inerea na]iunilor asuprite de multã
vreme de cãtre pãturile nobiliare austromaghiare. Luigi Albertini a anun]at
constituirea comitetului executiv de
ac]iune împuternicit sã organizeze
întrunirea reprezentan]ilor na]iunilor
asuprite din Austro-Ungaria. Acesta era
format din senatorii Ruffini ºi Scialoja,
deputa]ii Barzilai, Arcà þi Torre, ziari[tii
Amendola [i Maraviglia. Opinia publicã
interna]ionalã, conducãtorii de guverne [i
de state au început sã fie informa]i
aproape permanent asupra luptei
organizate duse de na]iunile supuse
violen]elor barbare exercitate de autoritã]ile
statului austro-maghiar. Guvernele statelor
aliate [i angajate în rãzboiul contra AustroUngariei au fost rugate sã preia sub
conducerea lor lupta acestora. „Aspira]iile
na]iunilor, care gemeau sub presiunea
rasei dominante, se bucurau de simpatia
majorã a restului lumii [i a celor ce se aflau
în rãzboiul contra Austro-Ungariei...” (Le
aspirazioni delle varie nazionalità, che
gemono tuttora sotto l’oppressione di raze
dominatrice). Presa [i întrunirile politice
au insistat fãrã întrerupere asupra „la
necessità della dissoluzione del AustriaUngheria”. Comunicarea fãcutã de Orlando, cã guvernul Italiei va plãti cheltuielile
pentru deplasarea delega]iilor democra]iei
sociale iredente, participan]i la conferin]a
de la Londra, a provocat influen]e pozitive
[i sus]inere crescândã în favoarea unui
congres al neamurilor asuprite de aceastã
monarhie retrogradã. Conferin]a socialistã
de la Londra a formulat [i hotãrârea cã
„independen]a na]ionalã trebuie sã fie
acordatã [...] popoarelor care o solicitã”,
în conformitate cu principiul „pãcii
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Congresul de la Roma al na]iunilor asuprite de Austro-Ungaria
Condi]iile în care a fost convocat acesta

Lucrãrile Congresului de la Roma
[i hotãrârile adoptate
Dupã atâtea activitã]i interna]ionale
premergãtoare [i favorabile evenimentului
anun]at, reprezentan]ii celor mai
numeroase na]iuni lipsite de cele mai
elementare drepturi, de cãtre o monarhie
reac]ionarã, s-au întrunit pe Capitoliul
Romei, în ziua de 8 aprilie 1918, unde au
inaugurat lucrãrile acestei întruniri, la care
au participat delega]iile italienilor,
cehoslovacilor, iugoslavilor, românilor,
polonilor ºi rutenilor. Dintre aceste na]iuni,
aveau organizate comitete na]ionale numai
cehoslovacii, iugoslavii, polonezii [i
românii.
Un rol nea[teptat de pozitiv în
desfã[urarea evenimentelor revolu]ionare
l-a avut „Manifestul imperial” din data de
16 octombrie 1918. Conducerea acestei
importante reuniuni interna]ionale a fost
încredin]atã senatorului italian Ruffini. Din
delega]ia acestei na]iuni au mai fãcut parte
senatorii Albertini [i Della Torre, deputa]ii
Ferdinando Martini, Agnelli, Di Cesarò,
Federzoni ºi alþii, ziari[tii Amendola,
Borgese, Forges-Davanzati, Mussolini [i
al]ii. Între delega]ii cehoslovaci s-au aflat
Eduard Beneº, Stefanik, Osuský, între
iugoslavii participan]i au fost Trumbiæ ºi
Mestroviæ, printre cei polonezi au fost
Skirmunt ºi R. Zamorski. Delega]ia românã
a fost constituitã din senatorii Mironescu,
Drãghicescu ºi deputatul Lupu.
Parlamentul Serbiei, refugiat la Corfu, a
constituit o delega]ie formatã din 12
persoane. Delega]ia Fran]ei a fost formatã
din Franklin-Bouillon, A. Thomas, Fournol.
Cea a Marii Britanii a fost formatã din
Steed ºi Seton Watson. Ambasadorul
Statelor Unite în Italia a participat la
desfã[urarea lucrãrilor acestui Congres.
Numele lui era Thomas-Nelson Page.
Publica]ia „Il Secolo” [i altele din
11 aprilie 1918 au preluat [i au tipãrit
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fragmentele cele mai importante din
cuvântarea rostitã la acest Congres de
cãtre senatorul Drãghicescu. În numele
patrio]ilor din statul român, acesta a
declarat cã na]iunea românã respinge
armisti]iul [i condi]iile de jaf pe care
Guvernul României a fost constrâns sã le
accepte de cãtre ocupan]i prin violen]ã ai
]ãrii sale. Na]iunea românã este alãturi de
Antantã [i va continua lupta împotriva
inamicilor sãi alãturi [i împreunã cu
aceastã alian]ã.
Orlando, în prezen]a lui Bissolati, a
primit toate delega]iile participante la
aceastã importantã reuniune interna]ionalã, care a impulsionat puternic lupta
revolu]ionarã a na]iunilor subjugate de
Austro-Ungaria. Sonnino, ministrul de
externe italian, nu a participat la lucrãrile
Congresului [i nici la primirea delega]iilor
participante la acestea. El s-a mul]umit
cu promisiunea simpatiei sale fa]ã de
na]iunile respective, ceea ce nu a
satisfãcut dorin]a na]iunilor intrate în lupta
de eliberare. Desfã[urate cu câteva luni
înainte de sfâr[itul ostilitã]ilor din Primul
Rãzboi Mondial, lucrãrile acestui Congres
au reprezentat „o loviturã mortalã” („un
colpo mortale all’ Austria-Ungheria”).
Dupã incidentul diplomatic
Clemenceau-Czernin au încetat orice dubii
[i speran]e de încheiere a pãcii separate
între Viena [i beligeran]i. Dupã acest
eveniment, lupta revolu]ionarã a na]iunilor
aflate în starea de a fi dominate de cãtre
aceastã monarhie retrogradã a intrat în
faza sa decisivã [i finalã. Mar[ul luptei
triumfãtoare nu a mai putut fi stãvilit. La
4 octombrie 1918, ultimul guvern imperial
a solicitat armistiþiul. Pre[edintele Statelor
Unite ale Americii a comunicat cã „situaþia
de la momentul respectiv era schimbatã
în mod radical de recunoa[terea
americanã a cuceririlor cehoslovace [i de
încurajarea iugoslavilor în marea lor luptã
pentru libertatea na]ionalã”. În acela[i
timp, delega]iile politice ale Angliei, Fran]ei
[i Statelor Unite ale Americii erau în
tratative cu reprezentan]ii comitetelor
na]ionale ale cehoslovacilor, polonezilor [i
românilor pentru încurajarea luptei lor
organizate în vederea cuceririi, proclamãrii
[i recunoa[terii independen]ei lor
na]ionale. Concomitent, secretarul de stat
al Statelor Unite, Lansing, într-un memoriu
adresat pre[edintelui respectiv, a
considerat cã „Austria-Ungheria
dev’essere cancellata dalla carta
dell’Europa in tanto che impero. Essa
dev’esserere divisatra le nazionalità di cui
si compone”. Acest mare diplomat
american a considerat cã statul AustroUngaria trebuia sã disparã de pe harta
Europei, iar teritoriul sãu sã fie împãr]it
na]ionalitã]ilor care sunt în componen]a
acestuia.
Rezultã foarte clar, din pu]inele
documente pe care le-am prezentat, cã
forma]iunea politicã Ungaria a existat pânã
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democratice, fãrã anexiuni teritoriale, [i
cel al autohotãrârii popoarelor”. Eduard
Beneº, referindu-se la hotãrârile adoptate
de partidele socialiste la Londra, le-a
considerat pe unele „indispensabile pentru
a se ajunge la o pace sincerã [i durabilã
prin descompunerea imperiului austrounguresc” [i constituirea statelor na]ionale
din interiorul monarhiei. „Independen]a
na]ionalã trebuie sã fie acordatã popoarelor
care o revendicã.” Aceasta a fost concluzia
cu care au plecat de la Londra frunta[ii
sociali[ti ai acestui moment istoric.
„Conferin]a, a considerat Beneº, a fost un
eveniment premergãtor, logic [i necesar
congresului de la Roma.” Trumbiæ,
luptãtorul sârb, a considerat cã AustroUngaria era zbuciumatã nu numai de
consecin]ele rãzboiului, ci [i de
manifestãrile revolu]ionare ale celor 30 de
milioane de supu[i slavi [i latini ai statului
respectiv.

dupã o scurtã perioadã de la victoria
ob]inutã de otomani, în anul 1526; AustroUngaria, între 1867 ºi 1918, au fost state
cotropitoare, asupritoare, exploatatoare,
persecutoare [i uciga[e pentru mul]i
oameni de na]ionalitate româneascã,
italianã, cehã, slovacã, polonezã, ruteanã,
sârbã, croatã, slovenã [i de alte etnii mai
pu]in numeroase. Acestea au luptat
împotriva domina]iei monarhiei ungure[ti,
a celei reprezentate de habsburgi în ultima ei formã de existen]ã, Austro-Ungaria.
Toate eforturile depuse de cãtre acestea
[i sacrificiile lor au fost zadarnice,
deoarece au fost reprimate cu brutalitate
[i cruzime de cãtre autoritã]ile militare,
poli]iene[ti, jandarmere[ti, juridice [i
religioase. Crimele contra acestora nu au
cunoscut limite.
Românii, cei mai numero[i dintre
neamurile asuprite, au fost cei mai
tortura]i, asupri]i [i cei mai mul]i omorâ]i.
Pe timpul Primului Rãzboi Mondial, ace[tia
au dezlãn]uit lupta lor revolu]ionarã, care
a triumfat la 1 Decembrie 1918, prin Marea
Adunare Na]ionalã de la Alba Iulia.

(evocare la Centenarul Marii Uniri)*
Grigore Codrescu

Ferdinand la Bucure[ti nu era deloc
favorabil: la contextul internaþional instabil
se mai adãuga – mai apoi – [i faptul cã
tânãrul se va îndrãgosti de poeta Elena
Vãcãrescu, domni[oarã de onoare a
reginei Elisabeta, însã Constituþia
prevedea cã soþia trebuie sã fie tot de
sânge regal. Va fi a[a cu asupra de
mãsurã, cãci Maria de Edinburgh, cu care
se va cãsãtori ianuarie 1893, nepoata
reginei Victoria a Marii Britanii [i varã
primarã a ]arului Nicolae al II-lea al Rusiei.
La toate dificultã]ile, se adaugã, existen]a
unui tratat secret încheiat de Carol I cu
Puterile Centrale, ceea ce va arunca [i
clasa politicã [i monarhul în situa]ii grele.
Au învins însã, se pare, nu doar destinul
istoric românesc, dar [i caracterul înalt [i
sentimentul datoriei ce-l avea Ferdinand.
El renun]ã [i la cultul catolic (ce-l aveau
pãrin]ii sãi), trece la cultul ortodox, majoritar
la români, ignorã pactul încheiat de unchiul
sãu cu Germania [i Austrio-Ungaria, lãsând
totodatã mânã liberã Consiliului de Coroanã
dominat de Brãtieni.
Cum se [tie, însã, mi[cãrile pe
fronturile române[ti nu erau favorabile

Grigore Codrescu

Sintagma lui Gheorghe Brãtianu
referitoare la miracolul românesc include
[i destinul acestui monarh, [ef al statului
român, supranumit dupã Marea Unire,
Lealul, ori Întregitorul. S-a spus demult cã
a fost „sincer dedicat românilor”. Când a
pã[it pe pãmânt românesc, contemporanii
îl descriu ca pe un nobil german cu profilul
unui dandy. Era fiul Principelui Leopold de
Hohenzollern-Sigmaringen, frate mai mare
al lui Carol I al României [i reprezentant al
unei vechi familii princiare germane.
Dupã studiile liceale, Universitatea din
Leipzig [i [coala Superioarã de Studii
Politice [i Economice din Tubingen, a
intrat în atenþia cercurilor conducãtoare ale
României, cãci regele Carol I n-avea
succesor, o fiicã a lui [i a Elisabetei murise
la vârsta copilãriei.
Tânãrul principe va deveni, la 10
octombrie 1914, la 49 de ani, al doilea rege
al României. Sigur, nu trebuie ignorate
interesele marilor puteri de atunci, însã,
uneori, Istoria a þinut [i cu românii:
inteligentul [i cinicul P. Carp a spus odatã
cã poporul român nici n-are nevoie de o
clasã politicã. Contextul în care ajunge

* Fragment dintr-o carte în lucru.
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Ferdinand I – regele providenþial
al unui popor în pericol istoric

românilor. La nord [i nord-vest, mare[alul
Mackensen op]iunea victorii; la sud [i sudvest ne hãr]uiau bulgarii, iar la rãsãrit
proiecta Lenin o revoluþie, ajutat, ciudat
iatã, [i de familia imperialã din Berlin,
pentru a lovit din plin Antanta. În partea
de vest a Transilvaniei, de fapt a
României, se agita, ostil [i punea bazele
unui stat bol[evic, Bella Kohn. În aceste
condi]ii, toate ajutoarele, mai ales cele
franceze, nu opresc insuccesele militare
române[ti decât temporar, la Mãrã[e[tiMãrã[ti-Oituz, încât, la un moment dat,
teritoriul românesc se redusese doar la
câteva jude]e din nord-est unde se
retrãseserã autoritã]ile române[ti în frunte
cu Casa Regalã. Aceasta, în frunte cu
energica, frumoasa [i devotata reginã
Maria, care a avut multe ini]iative, pe front,
interne [i externe, pentru existen]a statului
român, care era pur [i simplu în pericol,
putând fi [ters de pe harta Europei. Cu
Valahia, Dobrogea, Bucovina de Nord [i
Basarabia pierdute, Transilvania fiind pe
muchie de cu]it, România putea trãi
momente similare ca Polonia cândva; se
întinsese în satele, ora[ele [i câmpiile
române[ti foamea, mizeria, epidemiile de
tifos [i altele, disperarea [i haosul.
În pragul dezintegrãrii marilor imperii,
Ferdinand I al României se întâlne[te cu
un Ministru al Habsburgilor de la Viena.
Dar cererile acestora sunt atât de
umilitoare, încât un contemporan-martor
noteazã cã regelui nostru i-au scãpat douã
lacrimi; gãse[te însã puterea sã respingã
propunerile imperiale centrale [i ceva a
þâ[nit din adâncuri, iar România cea
adevãratã s-a întrupat la Alba Iulia, unde
s-a derulat unul dintre evenimentele
cardinale ale Istoriei noastre. El a fost
generat de energia na]ionalã purtatã pe
coroana [i umerii lui Ferdinand I - regele
providen]ial. El s-a dedicat apoi [tiin]ei [i
cunoa[terii, fiind [i protector al Academiei
Române. Ca monarh, el a trãit 13 ani
tumulto[i [i a fost, cu adevãrat, un bun
român, cum [i jurase.
Noi, bãcãuanii, avem [i motive
speciale sã-l pre]uim: când era principemo[tenitor, venea în ora[ de Ziua Regalã
[i asista la o ceremonie în fa]a bisericii
„Sfântul Nicolae”.
S-a stins la 20 iulie 1927 [i a fost
depus la Curtea de Arge[. Au scris despre
maiestatea sa I.G. Duca, Constantin
Argentoianu, Nicolae Iorga, Ioan Scurtu,
Eugen Wolbe [i al]ii. Dacã îi vom citi pe
ace[tia, vom elimina, poate, toxinele pe
care le-a lãsat, în anii ’50, în manualele
[colare un anume Mihai Roller. E vorba
de genera]iile de atunci, cãci azi e, în
prima linie Ioan-Aurel Pop - academicianul
istoric patriot. Cãr]ile sale ar trebui citite
în toate [colile, cãci [i a[a, sãptãmânal,
mai e doar o singurã orã de istorie în orar.

Marius Manta

„Biserica rãsãriteanã e de
optsprezece sute de ani pãstrãtoarea
elementului latin de lângã Dunãre. Ea a
stabilit ºi a unificat limba noastrã într-un
mod atât de admirabil, încât suntem
singurul popor fãrã dialecte propriu-zise;
ea ne-a ferit în mod egal de înghiþirea
printre poloni, unguri, tãtari ºi turci, ea
este încã astãzi singura armã de apãrare
ºi singurul sprijin al milioanelor de
români cari trãiesc dincolo de hotarele
noastre. Cine-o combate pe ea ºi ritualurile
ei poate fi cosmopolit, socialist, republican
universal ºi orice i-o veni în minte, dar
numai român nu e.” (Mihai Eminescu,
„Liber-cugetãtor, liberã-cugetare”,
„Timpul”, 2 februarie 1879, în „Opere”,
1989, vol. X, p. 187)
În an centenar, cuvintele lui
Eminescu mi-au adus aminte de un
volum mai pu]in cunoscut – „Ortodoxie
[i românism” – al pãrintelui Dumitru
Stãniloae. Recenzându-l cândva, am
presupus cã receptorul textelor lui
Dumitru Stãniloae ar trebui sã fie omul
interesat de redescoperirea propriei sale
condi]ii, cu scopul declarat de a nu se fi
abãtut de la ratarea ]intei. Evident,
cre[tinismul nu echivaleazã rece cu
suma unor principii teologice, ci el se
adreseazã direct persoanei iar existen]a
acesteia nu are loc în datele unei matrici
abstracte. Eul este centrul ontologic al
unei deveniri întru asemãnarea modelului
prim, însã acest drum parcurs include
realitatea conform cãreia „din primul
moment al existen]ei sale, eul are [i
notele pe care i le dã istoria înainta[ilor
sãi. Înainte de a avea aceste note,
înainte de apari]ia în imanen]ã, el nici
nu existã. [...] În felul acesta calitatea
na]ionalã a eului omenesc nu este ceva
accidental, de suprafa]ã, aposterioric, ci
face parte din destinul esen]ial al lui, se
cuprinde printre determinantele imaginii
lui eterne”. Evident, Pãrintele Stãniloae
nu în]elegea prin calitatea na]ionalã un
spectacol vetust, „o bandierã tri- sau
bicolorã” [i nici „afirmarea obstinentã a
na]ionalitã]ii proprii”. De fapt, reiese cã
aceastã calitate na]ionalã este însu[i
umanul într-o anumitã formã a sa.
Trebuie luat aminte, calitatea na]ionalã
„nu stã la un col] al sufletului, nu
constituie o piesã deosebitã în
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organismul spiritual-trupesc al omului”.
Umanitatea rãmâne interioarã firii
noastre na]ionale. Românul iube[te
oamenii de un alt neam nu printr-o
depã[ire a condi]iei sale de român, ci
rãmânând român. Aceasta ar putea
constitui paradigma pe care o are în
vedere ortodoxia când, „rãspunzând la
întrebarea despre raportul între
cre[tinism [i na]iune, nu subestimeazã
factorul na]ional”, ci dimpotrivã, gãse[te
toate motivele de a-l capacita.
Schitul Chinovial „Prodromu” din
Sfântul Munte Athos ocupã un loc cu
totul special în devenirea neamului
nostru. „Chestiunea Prodromului”, cum
a fost ea numitã adesea într-o epocã sau
alta, ar trebui în]eleasã la rândul ei într-o
astfel de cheie. Cãlugãrii români din
Sfântul Munte ne reprezintã fie [i în
parte, pe noi, românii, în acest drum al
cãutãrii Chipului identitar. Cu bune [i rele,
istoria Schitului este sinuoasã în special la începuturi, atunci când ob[tea
este frãmântatã de varii interese. Acum,
la peste o sutã cincizeci de ani de la
întemeierea sa [i în an centenar pentru
întreg poporul român, meritã re-fixate
câteva repere cronologice. În desfã[urarea monahismului românesc athonit,
Schitul „Prodromu” se autoinstituie în
punct de referin]ã [i ocupã un loc de
frunte între loca[urile române[ti athonite
– acesta a fost înãl]at în pustia Viglei,
ca urmare a unei profe]ii minunate
vãzutã de Cuviosul Marcu, ucenicul Sf.

Grigorie Sinaitul, în anul 1337 („Schitul
Prodromu stã drept înspre rãsãrit ca o
mireasã în a[teptarea Mirelui ceresc în
Altarul Sfântului Munte”). Mult mai
târziu, zidind câteva odãi [i poarta
chiliei, se pare cã cel dintâi începãtor
român cunoscut este Macarie Vlahul, cu
el începând de altfel „Monahologhiul
Schitului Românesc Prodromu”. Totu[i,
nu se cunosc mai multe date despre
acest monah. De mi se permite o atare
formulare, cel de-al doilea începãtor este
Cuviosul Iustin Vlahul, provenit din Lavra
Neam]ului, cel care reu[ea sã
transforme pentru întreg neamul
moldovenilor Chilia Prodromului în Schit
Chinovial. Schitul Prodromu a dobândit
de la Marea Lavrã acest statut în 1820,
printr-un hrisov de întemeiere. Din cauza
Revolu]iei de la 1821, când ob[tea s-a
risipit din cauza rãzmeri]ei pornite de
turci asupra Athosului, actul de
întemeiere a fost adus de cãtre pãrin]i
în ]arã [i depus la Mãnãstirea Neam]ului.
În ciuda vremurilor potrivnice, biserica
Schitului avea sã fie salvatã în mod
miraculos de cãtre Sf. Ioan Botezãtorul.
Treptat, intrãm oarecum în perioada
modernã, paradoxal, o perioadã a
cãutãrilor, cu cel pu]in douã decenii de
lupte intra- [i extra- muros. Revenind,
al treilea începãtor [i mare ctitor al
Schitului este Cuviosul Nifon Ionescu.
De acum încolo, în chip evident,
în]elegem: „chestiunea Prodromu” nu
este de facturã strict bisericeascã, ci ea

Marius Manta
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Schitul Românesc Prodromu,
avanpost al dreptei credin]e strãmo[e[ti

Munte. În tot acest timp, niciunul dintre
ierarhii României nu putea sã î[i
însu[eascã dreptul de a pune sau retrage
pe superiorii Schitului Prodromu, întrucât
acesta se afla sub jurisdic]ie strãinã. În
]arã, mediul politic nu era strãin de toate
aceste probleme. Procesul pe care
Marea Lavrã l-a intentat, în anul 1881,
împotriva Schitului la Patriarhia
Ecumenicã a determinat reac]ia
imediatã a Guvernului României, care,
prin intermediul Lega]iei de la
Constantinopol, a cãutat sã apere
drepturile de autonomie. De altfel, putem
acum sã avem acces la documentele
epocii, gra]ie excelentului volum
„Autonomia bisericeascã [i na]ionalã a
Schitului Chinovial Prodromu de la
Muntele Athos”, semnat de Pr. Prof. Dr.
Mihail-Simion Sãsãujan. Dintre acestea,
observãm cum în ]arã se purtau tot felul
de discu]ii despre problemele de la
Prodromu, dezbaterile din Camera
Deputa]ilor fiind de obicei prilejuite de
interven]iile lui Nicolae Ionescu, un
impetuos apãrãtor al cãlugãrilor
moldoveni. Una peste alta, abia la 22 iulie
1881 Patriarhia Ecumenicã dorea explicit
semnarea actului de împãcare dintre
Marea Lavrã [i Schitul Prodromu.
Totu[i, acest lucru se va întâmpla mult
mai târziu, la 20 ianuarie 1889. În
lucrarea mai sus amintitã, sunt deschise
mai multe planuri, care consemneazã,
fie [i în parte, semnifica]iile culturale [i
na]ionale ale Schitului în contextul
„rena[terii na]ionale”, secularizarea
averilor mãnãstire[ti [i atitudinea
opresivã a cãlugãrilor greci, re]inând
regulamentul Schitului Prodromu din anul
1891, cu rânduiala zilnicã a slujbelor [i
a vie]uirii din mãnãstire.
În contextul anului centenar, când
]ara î[i construie[te Catedrala,
adãpostind în Paraclis o copie a Sfintei
Icoane Prodromi]a, tot acest efort al
definirii comunitã]ii monahilor români la
Muntele Athos, între zidurile Schitului

Prodromu, capãtã noi valen]e, trimi]ând
peste timp un mesaj de încredere înse[i
românitã]ii în toate datele ei înalt
spirituale. Din cartea-album editatã de
Schitul Prodromu, cu prilejul celor 150
de ani de la zidirea bisericii Schitului,
voi consemna un scurt fragment din
„Diata”, testamentul pe care ctitorul Nifon
l-a lãsat fiilor sãi duhovnice[ti la
venerabila vârstã de 100 de ani:
„...Iarã[i sã vã sili]i cu toate puterile, ca
sã pãzi]i pacea între voi, încât dacã se
va întâmpla sã vã mânia]i între voi, sã
nu apunã soarele întru mânia voastrã,
dupã cum este scris... Sã fi]i lesne
iertãtori unii altora, de se va întâmpla
vreo scârbã între voi, cã zice apostolul:
purta]i sarcinile unul altuia [i a[a ve]i
plini legea lui Hristos”.
Mã întreb – sper nu retoric –, vom
fi în]eles, a[adar, cã legãtura dintre
ortodoxie [i românism este o realitate
de necontestat? Depã[ind-o, omul î[i
pierde reperele ce în parte sunt oferite
[i de Sfânta Tradi]ie. Mã folosesc, încã
o datã de vorbele Pãrintelui Dumitru
Stãniloae: „Sã mai adãugãm cã trecutul
nu poate fi omorât nici din via]a
individului, nici a na]iilor; el continuã sã
direc]ioneze [i sã trãiascã în via]a
insului [i a na]iunii”.
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dezvoltã conota]ii politico-na]ionale. În
tot cazul, statul na]ional român avea sã
fie interesat de o Bisericã na]ionalã, bine
consolidatã [i independentã. Astfel, la
3 decembrie 1864 consemnãm
proclamarea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române de cãtre statul român,
urmând ca abia în 25 aprilie 1885
Patriarhia Ecumenicã sã recunoascã
oficial noul statut al acesteia. Revenind
la 1820, Domnitorul Grigorie Al. Ghica,
dimpreunã cu Mitropolitul Sofronie
Miclescu, solicitã pentru încã o datã
Marii Lavre acceptul (pentru Nifon [i
Nectarie) de a „rezidi” Schitul Prodromu.
Ajutoarele financiare aveau sã curgã
deîndatã din Moldova [i Muntenia.
Gra]ie aceluia[i Grigorie Al. Ghica, cât
[i Mitropolitului Calinic Miclescu, la 7
iulie 1853 Moldova a depus suma de
3000 de galbeni în casa Epitropiei Sf.
Spiridon din Ia[i. Pe de altã parte,
Caimacanul Alexandru D. Ghica [i
Mitropolitul Nifon Rusailã al }ãrii
Române[ti aveau sã întregeascã o sumã
importantã pentru dezvoltarea Schitului.
În tot cazul, pânã cãtre 1866, banii
aduna]i din România aveau sã depã[eascã o sutã de mii de galbeni. Totu[i,
dupã cum am afirmat, aceastã perioadã
se suprapune [i peste un lung drum al
cãutãrilor, al intereselor de tot felul, al
rupturilor [i împãcãrilor. La 1861, noul
stat na]ional român primea numele de
România, ceea ce a presupus, dupã cum
era firesc, unificarea politicã, socialã,
economicã [i culturalã. În mod evident,
o asemenea schimbare a dus la nevoia
schimbãrii sigiliului Schitului, care va
consemna de acum înainte cã este Schit
Românesc, [i nu Moldovenesc. Cert
este cã, la 21 martie 1869, membrii
comunitã]ii monahale se adresau
Ministrului de Externe, depunând vechiul
sigiliu. Trei ani mai târziu, mai precis la
19 iunie 1871, principele domnitor Carol
I al României recuno[tea printr-un
„hrisov” românitatea Schitului. O mare
schimbare intervenise la mijlocul lui
1870, prin faptul cã, beneficiind de
aprobarea mitropolitului primat Nifon, [i
cu aprobarea Marii Lavre, comunitatea
monahalã l-a ales drept superior pe
ieroschimonahul Damian. Din pãcate,
începuse o luptã acerbã între Nifon [i
Nectarie, sprijini]i de mitropolitul
Moldovei, [i Damian, sprijinit de cãtre
mitropolitul }ãrii Române[ti. Pe rând,
când unii, când al]ii, aveau sã se bucure
de recunoa[terea Patriarhilor Ecumenici,
Ioachim al II-lea [i Ioachim al III-lea. În
aceastã micro-istorie zbuciumatã a celor
douã decenii, 1870-1890, Schitul
Prodromu trebuia sã î[i apere interesele
[i în fa]a Marii Lavre, care urmãrea sã
constrângã din ce în ce mai mult
libertatea monahilor români. Asistãm la
o dublã rupturã, în raport cu Mãnãstirea
Lavrea, dar [i cu Chinotita Sfântului
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Balansoarul timpului
El trecea meteoric
limbile vântului îi lingeau
sudoarea frun]ii
sudoare frun]ii lui sticlea
a[a cum sticle[te sarea pe spatele
bãtrânului pe[te
putea fi pe[tele de aer
putea fi pe[tele de foc legãnându-se
în funiile albastre ale timpului
chair dacã fãrãdelegile lui
au fost încrustate în carnea mea albã
a[a cum ai scobi cu lama
în coaja copacului tânãr
peste fruntea lui mi-am trecut mâna
fruntea lui era o roatã de foc
pielea mi-a ars
pielea mea încã miroase
a câine azvârlit în cu]itele fulgerelor
a fiin]ã credulã mereu pregãtitã
de-a pune daruri în mâna celor netrebnici
frumuse]ea lui
era o frumuse]e neobi[nuitã
o atingeam ca pe un vas antic
pãstrat cu grijã între obiectele
de lux ale marii familii
frumuse]ea lui
era un ocean desenat pe globul
din dormitorul copiilor
(încã nu am uitat ritmul alert al inimii
când pendula bãtea ora exactã...)

Oricât de aprige ploi
Plouã cu precizie de bisturiu
stropii aproape perfec]i desprind
frunzele rãmase pe ramuri
frunzele se rostogolesc în fa]a
trecãtorilor ce nu observã
trucul uciga[ al anotimpului
iar despre tandre]e ce sã mai vorbim
când suntem înconjura]i
de atâta viclenie
între noi [i robo]i nu sunt mari diferen]e
mergem cu sila trasã bine pe chip
din zori pânã la marginea întunericului
înainte ca somnul sã ne rãpunã
celui ce ni s-a cuibãrit în materia cenu[ie
îi trimitem (în gând) o epistolã nouã

cãldura bra]elor lui s-a pierdut
asemenea tor]elor duse de ape
îmi învelesc trupul cu ve[minte
colorate în argintiu
poleiala sub]ire acoperã
forfote nebãnuite
când totul a fost programat
printre scrâ[netul din]ilor albi
nu am cui sã mã rog
noul dezastru se apropie
prin iarba grasã [arpele î[i vânturã
clopo]eii de aur
pe limba vântului pãianjenul
face piruete
la orizont o mie de vulturi ple[uvi
î[i pregãtesc aripile –
un gol în formã de inimã
pulseazã în vidul cerului.

44

Tudor Zbârnea

octombrie 2018

Vitraliu

Niculina Oprea

oricât de aprige ploi
ne-ar dilua sentimentele
în recipien]ii închi[i ermetic
memoria pãstreazã secretul
euforiilor cãrnii
de aceea spun în fiecare octombrie
oricât de aprige ploi
ne-ar dilua sentimentele
din cãderea turbionarã vom prinde
în palme frunze dislocate
aproape perfect
în galbenul lor
un soare nou a[teaptã a se na[te

Lui Zoe,
cea din „O alergare de cai”
Imediat ce am intrat am închis mai întâi fereastra
sã nu se audã noaptea lãtratul câinilor vagabonzi
Sunt la ]arã într-un mini-concediu stricat
Dupã ce voi stinge lumina
o vreme îmi vor apãrea dinaintea ochilor
o puzderie de puncti[oare ro[ii mobile
E verificat
Avem trei colege moarte mi-a spus lãsându-mã fãrã cuvinte
Curios dar din toate trei îmi amintesc doar de Lucy
E chiar în fa]ã se mi[cã vorbe[te deocamdatã ca în filmul mut
Dacã doresc îmbracã [i acea uniformã [colarã semnalizatoare
de epocã
A murit demult mi-a mai spus
la insisten]a mea de a afla detalii necunoscute sau [terse
Deci imaginea din [coalã nici nu este a[a departe de ea
Nu am mai întâlnit-o de când plecase fãrã sã termine [coala medie
S-a dus [i ea pe lume în cãutarea fericirii ca sã aparã acum
cu expresia ei cãreia nu-i acordasem niciodatã aten]ie
Nu aveam fete frumoase în clasã
nici Lucy nu era
dar avea ceva deosebit în ea
La drept vorbind nici Lucy Worsley nu e arãtoasã

Spre punctul de vizavi
Î]i apare un câmp viran în fa]ã
imaculat ca într-un somn fãrã vise
ca o zãpadã fãrã frontiere
Prive[ti în continuare punctul alb
desprins parcã dintr-o altã galaxie
sau din aceea[i dar la fel de enigmaticã
Via]a decurge altcumva în tren
Ai observat asta
de când trenurile circulã mai mult pentru tine
Ai deci privilegiul de a cãlãtori
într-un vagon aproape gol
încãlzit totu[i
de oscila]ia pre]urilor la ]i]ei
Dacã trenurile ar merge buc[ite te-ai sim]i ca în Indii
Trenul te duce dintr-o realitate anemicã spre o amintire
într-o diminea]ã devreme ca asta
sau într-un drum de întoarcere
ca acela la care te gânde[ti de pe acum
Va veni timpul când va trebui sã cobori
a[a cum unii pasageri au început sã coboare
cãlcând pe zãpada murdarã de pe peron
Vei coborî [i tu mai încolo pe o platformã înghe]atã
pe care o vei gãsi
precum o descrisese vreun cãlãtor strãin
un secol în urmã sau douã
Pânã la destina]ie
va trebui sã mai a[tep]i
ca într-o înscenare kafkianã
autobuzul 9B
A[tep]i ca [i data trecutã
împreunã cu o brunetã cu pãrul lãsat pe spate
Odatã ajun[i
o va zbughi brusc spre punctul de vizavi al sta]iei

Mã întreb ce avea încât a explodat acum în mine
Fac un efort de a stabili ni[te pun]i
a[a cum ai încerca sã deslu[e[ti
clipocitul ploii dupã geamul termopan
Colega care mi-a adus vestea
pare a fi marcatã de alte amintiri mai legate de prezent
Bunãoarã îmi spune cã profesorul
care ne punea mereu sã citim tema în loc sã ne-o predea
a fãcut de curând nouãzeci de ani
Scotocind prin straturile memoriei
mã surprind cã [i Lucy
a fost aruncatã de soartã ca [i acea cutie pe care e scris „fragil”

Candidatul tãu
Te întorci cu fa]a mãslinie
de la un serviciu negru
[i mergi mai mult pe o stradelã întunecatã
E o ploaie mãruntã de toamnã
{ti]i cum e când ciuruie[te toamna
Gânduri [i iar gânduri alandala
ca ni[te linii frânte
înghesuite undeva la o margine
sau dimpotrivã
împrã[tiate haotic peste tot
Treci exact pe lângã comisia electoralã
Candidatul tãu pentru care vei vota
la viitoarele alegeri
a pierdut deocamdatã în sondaje
Ca într-un vis
candidatul dãtãtor de speran]e a pierdut
[i într-o ]arã latino-americanã îndepãrtatã
Treci apoi pe lângã o casã scoasã la vânzare
pe lângã un gard murdar alte case alt gard
pe lângã sediul unei firme
ce are pe fanion un cap de lup
semãnând cu chupa cabra
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To the bone
Aproape era în asfin]it [i Bufni]a începea
sã vadã
aproape cântam sau scriam
„Printre cei care beau paharul pânã la fund,
printre cei care mãnâncã potârnichea
pânã la os
obosit,a[tept Bufni]a de la Miezul Nop]ii.
De ce nu sunt literele pietre
sã azvârl dupã ea?
Oamenii ar trebui sã poarte la ei câte o piatrã
pentru orice necesitate
Mãnâncã [i tu Intuneric, stârpe[te-i insectele
negre, Bufni]ã, care ie[i doar dupã asfin]it –
mãnânci sau e[ti mâncat
cânt dupã Steven Wilson din To the Bone –
sunt oameni în jurul nostru
care mãnâncã întuneric”
Are Intunericul os - pe care sã-l murseci,
întreb Ochiul meu Orb
Dar când ie[i de pe paginã nu ai pe nimeni aproape
nici soldatul de pazã, nici apostolii –
poemul a rãmas în urma ta
precum giulgiul lui Iisus în mormântul gol
vor veni mironosi]ele [i vor vedea literele însângerate
[i te rogi sã fii iertat pentru compara]ie
„Izbãve[te-mã, Doamne, de versurile proaste
versuri-Lazãr
care ies din poem precum broa[tele dupã ploaie
[i ajung pânã la genunchii criticii
versuri-[tima lacurilor
pe care le vezi doar când te arunci pânã la fundul bãl]ilor
versuri [ti-mã pe[tele...”
Mãnânci sau e[ti mâncat
via]a poate fi rãnitã pânã la os
asta cânt cu poe]ii din provincie în tavernele
de pe malul Some[ului
Tu ce mãnânci pânã la os, ce bei pânã la fund,
Bufni]ã care ie[i doar dupã asfin]it?
Osul nu-[i roade carnea de pe el, zice Ion Baias,
gingia nu-[i roade din]ii, îngânã Alexandru Pintescu,
tijele de grâu nu-[i macinã spicele, adaugã
Dorin Sãlãjan
Aproape e diminea]ã la tavernele de pe Some[
Bufni]a începe sã nu ne vadã
nici noi nu ne mai vedem unii pe al]ii
„Te voi duce pânã la cuib, îi promit Bufni]ei,
(To the bone, cântã Steven Wilson)
Te voi duce pânã la cuiburile din creierul obosit
al poe]ilor –
nu e[ti tu mama tuturor versurilor?
nu le duci tu la cuiburi insectele co[marurilor?”
Aproape am ajuns pânã la strea[ina cuibului
aproape seamãnã cu marginea colii de hârtie pe care scriu
aproape am ajuns pânã la mal
apele Some[ului îmi ajung pânã la glezne
„pânã la genunchi”, cântã Ion Baias,
„pânã la brâu”, cântã [i Alexandru Pintescu,
„pânã la gât”, cântã [i Dorin Sãlãjan
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George Vulturescu
Melcul din poem
Ay, mãtrãguna se-ngra[ã între basche]i
sunt linguri [i cu]ite pregãtite la tarabele de pe
margine de drum
Ce vede]i, ce nu vãd?
Egoist, privesc doar cum Ochiul meu Orb
[i Ochiul meu Bun se smulg din
împãienjenitu-mi creier [i umblã hai-hui
Unul e târfa umbrelor cu care petrece
prin spelunci [i galerii.
Când se întoarce îmi aduce unghii [i solzi
ca sã pot înota prin bãltoacele zilei
Celãlalt îmi aduce Cazanii din podurile bisericilor
în care toate literele se dezlipesc, învie
precum Iisus
[i lasã paginile goale -„des Satanes en herbe”.
Cã ochiul este „lup pentru om” - auzit-am
Cã Dumnezeu poate fi o urmã de copitã
peste cuiburile din iarbã - vãzut-am
Cât de pu]in [tim dacã literele sunt „satanice”,
cum zice Baudelaire, sau doar
„drãcu[ori în iarbã” cât de pu]in [tiu dacã un ochi poate fi
mai bun decât altul cât sunt de pregãtit pentru finalul unui poem
în care literele ar ie[i din text
- precum melcul dintr-o cochilie [i mi-ar înapoia „biletul de intrare”?

In poemul cu moa[ã Eclesiastul scrie în locul tãu po]i cina cu apostolii
[i po]i înmul]i pâinea [i vinul
(Asta mã face sã cârtesc - de ce nimeni nu vorbe[te
despre firimiturile de la masa Cinei de tainã
nimeni nu vorbe[te despre cealaltã mânã
care înainteazã nunele scribului
pe o listã a Academiei
nimeni nu vorbe[te despre cealaltã mânã
care-i va ciopli numele pe un lemn de cruce)
Nu ai moa[ã la na[terea poemului de azi mâinile tale îl spalã de sânge [i-i taie
cordonul ombilical
literele zburdã o vreme prin stria]iile creierului
precum mieii pe paji[te cu ochii în pãmânt,
cu gâtul îndoit nãtâng
pentru ghearele cu care vulturii [i lupii
îi în[facã dintre ierburi
acum ai sânge pe paginã sângele nu se-ntoarce niciodatã în ranã
nici literele pe nãmolurile lãptoase ale
nop]ilor din creier
o moa[ã se poate spãla de sângele fãtului
tu nu po]i aduna în jurul poemului de azi
nici doisprezece apostoli, nici doisprezece cer[etori de pe stradã
doar heralzii lui Vallejo sunt aproape
ei pot aduna [i apostoli [i rebeli [i târfe
a[teptându-]i ziua ta de joi
care încã nu existã [i care nu are încã aduna]i
pe cer norii de ploaie
dar ei te pândesc deja cum tremuri între litere
ca-ntr-o pãdure sinistrã care poate cre[te
doar dacã termini pâinea poemului de azi

Voi auzi]i doar urletul lor
a[ezându-se pe membrana urechilor voastre
precum omizile pe frunze nu e un urlet na]ional
care sã le garanteze drepturi comunitare
[i nici eu nu sunt un Marx-Engels al lupilor
[i nici poemul meu nu le ]ine loc de tufi[uri
în cratofania lunii pãzesc doar tãciunii cuvintelor da, sunt zile când alerg peste pietrele orelor calpe
cu labe de lup sãrind la gâtul oii - bleaga de ea stã în iarbã crezând cã Dumnezeu a lãsat-o
doar sã pascã-n prostie lãstarii colinelor
oile n-au o Maica Tereza a lor sã le-ndrume
nici lupii nu intoneazã psalmi prin vãgãuni
accesul lor la fanic e direct - mu[cãtura
nici pe paginã - unde e[ti bunul pãstor al
cuvintelor-oi - gramatica stihiei nu e alta
lãstãri[uri în devãlmã[ie, încrengãturile copacilor,
rã[chirarea frunzelor
Cel care a vãzut un lup fa]ã în fa]ã
[tie cã tãciunii ochilor sãi vor fi în jurul tãu toatã via]a
scrii la jarul lor, în gramatica frigului dintre
un cuvânt sau altul
vezi ro[u
vezi direct cu sângele [i [tii cã nu e[ti mort
pe dinãuntru

Tudor Zbârnea

nu ai moa[ã la el - te încurajezi
cu sfatul unui francez care-a scris despre fauni
„poemul are loc de unul singur”
asta mã pune pe gânduri dacã nu [i via]a ta
e doar firimituri din alt vers
cum [i Iisus e doar în epistolele apostolilor
ce vei scrie în versul de astãzi nu [tii încã
cum nici moa[a nu [tie dacã fãtul are douã capete lipite
sau dacã are buzã de iepure

Sunt tãciuni în jurul meu, noaptea, când scriu
nu e[ti orb dacã vezi tãciuni ei ]in vãpaia flãcãrii în jarul lor
precum [i lupii î[i ]in ghearele în teci de piele
precum [i Pietrele Nordului pe care umblã
î[i ]in scânteia în miezul rece
scrisul înlãturã pieli]a de pe cuvinte
scriu direct cu memoria lor aburindã
memoria e gheara care îmi hrãne[te poemul
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Poemul fãrã moa[ã

Marin Aiftincã

1. Douã lumi neidentice
Este dincolo de orice îndoialã cã
existen]a omului se consumã în orizontul
vast al valorilor, care dau substan]ã culturii
în multiplicitatea formelor sale de
manifestare. Dramaticã [i, în acela[i timp,
fascinantã în curgerea ei, via]a noastrã
este o permanentã aspira]ie cãtre cerul
înalt al valorilor [i o luptã neostoitã pentru
realizarea lor în nemarginile culturii.
Dintr-un început se contureazã douã lumi
distincte: una a umanului [i alta a valorilor.
Consubstan]iale prin natura lor, totu[i ele
nu sunt identice. Lumea umanului nu se
circumscrie perfect în orizontul lumii
valorilor. Ceea ce ]ine de existen]a noastrã
cuprinde o diversitate de gândiri, ac]iuni
[i fapte, care nu au atingere cu valorile
decât prin raportare la ele [i valorizare. În
privin]a lumii valorilor, ne apare limpede
cã acestea nu se confundã cu existen]ele.
Numai în planul func]ionalitã]ii lor, valorile
coexistã cu nonvalorile, primele fiind
reliefate mai pregnant prin opozi]ie cu
ultimele.
Dupã aceastã punere a problemei,
imediat apare o întrebare fireascã: cum
putem delimita mai clar lumea umanului
de lumea valorilor? Un posibil rãspuns
trebuie sã porneascã de la felul în care
în]elegem fiin]a umanã [i mai ales de la
locul ei în ansamblul lumii reale, sau, cu o
sintagmã schelerianã bine-cunoscutã, de
la „pozi]ia omului în Cosmos”. Deci, omul
în perspectivã ontologicã. Prezen]ã
singularã prin determinãrile sale, omul nu
este totu[i singur în lume. „Pozi]ia lui” se
poate delimita prin raportare în primul rând
la existen]a în întregul ei, ca totalitate sau
la existen]a absolutã. Dar aceastã
existen]ã absolutã este tocmai Fiin]a: adicã
fiin]a ca fiind, în sensul lui Heidegger.
2. Fiin]a [i fiin]area
A vorbi despre culturã în afara valorii
este ca [i cum ne-am reprezenta ziua fãrã
soare. A[a cum nu este cu putin]ã ziua
fãrã lumina astrului ceresc, dãtãtor de
via]ã, la fel [i cultura adevãratã nu este
posibilã fãrã prezen]a valorii. Analogia
poate apãrea oarecum for]atã, dar o facem
tocmai pentru a spune apãsat cã cele douã
entitã]i, cultura [i valoarea, sunt
inseparabile.
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Valoarea, Temei al culturii

Realitate prin care omul, având spiritul
ca determinare esen]ialã1, se exprimã
într-un fel ce îl singularizeazã în Univers,
cultura este fondatã pe valoare: cea din
urmã alcãtuie[te temeiul celei dintâi; ea
pune în relief preeminen]a spiritului în
raport cu natura. În aceastã perspectivã,
Rickert vede în culturã expresia ideii de
valoare2. Adevãrul este de partea lui, dacã
avem în vedere cã valoarea implicã
ac]iunea, crea]ia [i valorizarea vie]ii
culturale. Altfel spus, cultura existã prin
cunoa[terea, crea]ia [i circula]ia valorilor.
Formulând ideile de mai sus, noi
pornim de la premisa cã valoarea
constituie elementul esen]ial pentru
definirea culturii [i a sensului ei. Aceasta
ne obligã sã delimitãm ceea ce numim
lumea valorilor [i sã arãtãm, foarte
concentrat, cum în]elegem noi valoarea.
Cea mai abstractã dintre toate ideile,
Fiin]a a re]inut cugetarea filosoficã încã
de la presocratici, continuând sã o re]inã
[i astãzi, preocupatã sã-i pãtrundã esen]a
[i sã-i afle determinãrile. Dar în]elegerea
Fiin]ei este extrem de dificilã, cãci, dupã
cum apreciazã unii, ea rãmâne „obscurã,
confuzã, tãinuitã [i ascunsã”3; sau dupã
afirma]iile altora, „Fiin]a însã[i nu se poate
nici defini, nici explica”4. Rãspunsurile date
interoga]iilor privitoare la Fiin]ã nu au fost,
a[adar, niciodatã pe deplin satisfãcãtoare,
din cel pu]in douã motive: a) ele au fost
formulate în conformitate cu un anume
sistem filosofic, al cãrui temei îl constituie;
b) cel ce se interogheazã asupra Fiin]ei
este el însu[i parte a acesteia [i, ca atare,
impune o limitã acolo unde nu poate fi
admisã.
{i totu[i Fiin]a rãmâne o temã de
continuã [i gravã interoga]ie ori de câte
ori cãutãm temeiul a ceea ce existã.
Oricum, punctul nostru de vedere, pe care
îl vom schi]a în cele ce urmeazã, în

legãturã cu Fiin]a, nu angajeazã elaborarea
unei teorii închegate, ci numai un rãspuns
cerut de exigen]ele scopului pe care ni
l-am propus aici.
Nu corelarea Fiin]ei cu nefiin]a, ultimul
concept luat ca determinant al celui dintâi,
ci Fiin]a [i fiin]area alcãtuiesc perechea
conceptualã, care, în acord cu gândirea
lui Heidegger, ne va îndruma mai departe,
socotind-o drept cea mai relevantã [i în
acord cu nivelul actual de cunoa[tere.
A[adar, având o maximã generalitate [i
bogã]ie,
Fiin]a este totuna cu existen]a totalã.
În absoluta sa nemãrginire, ea cuprinde
tot ceea ce existã la nivel sensibil [i
inteligibil. De la lucrul concret, pe care
sim]urile ni-1 impun aten]iei, la ideile cele
mai înalte, la care ajungem prin gândire,
orice obiect este parte a Fiin]ei, dupã cum
Fiin]a, la rândul ei, se reflectã în flecare
obiect individual. Integrând varietatea
infinitã a formelor de existen]ã, Fiin]a nu
se confundã cu acestea, dar nici nu le precede. Emergentã în multiplicitatea
fiin]ãrilor, fãrã sã li se adauge, Fiin]a este
totu[i altceva. Ea constituie temeiul
diversitã]ii fiin]ãrilor finite, ceea ce
determinã unitatea existen]ei în
universalitatea ei. Din acest unghi de
vedere, Fiin]a înseamnã, a[a cum s-a
spus, o „prezen]ã absolutã”5, cãreia nimic
nu i se poate sustrage [i nimic nu o poate
depã[i.
Pãstrându-[i o aurã de mister,
întrucât rãmâne mereu închisã în sine,
provocând neîncetat cunoa[terea [i
sensibilitatea, Fiin]a ni se dezvãluie prin
formele multiple de existen]ã, care dau
bogã]ia [i plenitudinea Universului. Orice
fiin]are este un mod particular al Fiin]ei [i
se manifestã prin caracteristici exterioare
individualizante, fiind dominatã în interior
de structuri, procese [i rela]ii specifice,
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Definitoriu pentru fiin]area umanã este
spiritul, care o ridicã deasupra tuturor
celorlalte modalitã]i sub care existen]a se

4. Persoana, centrul spiritului
Fiind o entitate imaterialã, distinctã,
spiritul11 „locuie[te” în fiin]area umanã [i,
în dinamismul sãu necontenit, o
transfigureazã, ridicând-o de la naturã la
rangul de persoanã, con[tientã de sine.
Dacã multe specii de animale simt durerea,
bucuria, au emo]ii, sunt con[tiente, a[a
cum dovedesc biologii, numai omul poate
fi persoanã, întrucât are spiritul ca
determinare esen]ialã. În configurarea
persoanei [i afirmarea ei ca un centru
ac]ional, spiritul [i sufletul interac]ioneazã,
cu toatã diferen]a ce le separã, dar [i cu
întregul lor poten]ial. Rezultanta uimitoare
a acestei interac]iuni este unitatea
persoanei, care faciliteazã transcenderea
opozi]iei dintre organismul sãu [i lumea
în care trãie[te.
Stãpânit de o permanentã neodihnã,
spiritul se dezvãluie într-o serie de
func]iuni, în centrul cãrora iradiazã func]ia
de cunoa[tere. Este un fel de cunoa[tere
pe care numai el ne-o procurã, pãtrunzând,
atât cât îi stã în putin]ã, [i acolo unde
puterile ra]iunii se aratã a fi insuficiente.
Dincolo de condi]ionãrile sale psihofizice,
spiritul are capacitatea uimitoare de a se
deta[a de organic, de impulsurile vie]ii,
pentru a se ridica liber deasupra lumii
înconjurãtoare, a oricãrei fiin]ãri, cãutând
neostenit fiin]a însã[i. Cãutarea, însã,
implicã faptul cã, a[a cum observã
Abbagnano, actul în sine nu este o
certitudine. {i aceasta întrucât cãutãtorul
nu posedã Fiin]a, deci nu este a lui. În
acest demers de primire a Fiin]ei, omul,
cutezãtor, este înso]it de îndoialã, teamã,
disperare, frenezie, de bucuria celor dintâi
confirmãri [i, eventual, a primelor succese.
Pentru cã descoperirea Fiin]ei este [i
rãmâne o nãzuin]ã valoroasã, dar în
acela[i timp precarã12. Din clipa în care o
descoperã [i stabile[te o legãturã intimã
cu ea, spiritul fiin]ei finite, care este omul,
pãstreazã [i reînnoie[te aceastã legãturã
ce îl va preocupa [i lumina mereu,
întemeindu-i valoarea actelor sale. În acest
sens, credem cã Max Scheler are dreptate
când afirmã cã „spiritul este singura
existen]ã care nu este capabilã sã se
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3. Spiritul este definitoriu
pentru fiin]area umanã

înfã]i[eazã în necuprinsul Fiin]ei7. Nu
intelectul [i nici capacitatea de alegere
asigurã preeminen]a omului în contextul
existen]ei, cum sus]in o seamã de teorii.
În acela[i sens, este restrictivã
caracterizarea omului prin formula animal
ra]ional, cum ne-a obi[nuit o îndelungatã
tradi]ie de gândire [i, în genere, culturalã.
{tiin]ele biologice [i psihologia ne aduc
mereu dovezi cã animalele au [i ele
inteligen]ã [i chiar o formã de con[tiin]ã,
care le îndrumã comportamentul, uneori
atât de sofisticat, încât ne provoacã
adeseori uimirea. Cu toate acestea, ele
nu au spirit. Numai omul are aceastã
însu[ire ce îi exprimã esen]a [i
demonstreazã cã el nu constituie doar o
„treaptã” în evolu]ia vie]ii, ci reprezintã cu
mult mai mult, fiind oglinda existen]ei [i a
Fiin]ei. De[i apar uneori re]ineri fa]ã de
întrebuin]area cuvântului spirit, considerându-l „cam demodat” din cauza istoriei
teologice [i metafizice a acestui concept8,
apelãm la el farã ezitare, pentru a demarca
omul de celelalte vie]uitoare. Cuvintele în
sine nu sunt periculoase [i nici
„demodate”, sensurile cu care le investim
trebuie sã ne preocupe îndeosebi, pentru
a le pãstra vigoarea [i prospe]imea.
A[adar, ce în]elegem aici prin spirit?
Destul de nebulos în aparen]ã,
cuvântul spirit pare a avea totu[i, dincolo
de constela]ia suspiciunilor [i conota]iilor
sale, un con]inut suficient de bine
determinat. Ca atribut propriu al omului,
spiritul este mai cuprinzãtor decât ra]iunea
pe care o include [i o integreazã într-o
entitate împreunã cu intelectul, cu intui]ia
con]inuturilor esen]iale [i cu o categorie
determinatã de acte volitive [i emo]ionale,
cum sunt iubirea [i ura, certitudinea [i
îndoiala, onoarea [i umilin]a, speran]a [i
disperarea, respectul [i dispre]ul etc.9
Elementele constitutive ale spiritului sunt
esen]ialmente legate între ele sub pozi]ia
dominantã a ra]iunii. Cu o astfel de
alcãtuire, spiritul nu se confundã câtu[i
de pu]in cu sufletul, care este o formã de
energie afectivo-perceptivã, vitalizantã10.
De aceea, a fi „un om plin de spirit”
înseamnã cu totul altceva decât a fi „un
om plin de suflet”.
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care îi asigurã identitatea [i devenirea,
între]inând dinamismul existen]ei în
ansamblu. În acest sens, admitem teza
lui Nicolai Hartmann, care sus]ine cã orice
fiin]eazã (Seiendes) real se aflã în
devenire, î[i are na[terea [i dispari]ia sa.
Conservarea fiin]ãrii finite se produce prin
echilibrul intern, care conferã acesteia rolul
de suport al stãrilor schimbãtoare.
„Cauzalitatea lor nu este aceea a numitei
causa immanens, care se men]ine în
efect, ci aceea a unei causa transiens,
care dispare în efectul ei”6, întrucât efectul
nu este imanent cauzei, ci apare ca ceva
nou; procesul cauzal nu rezultã din ceea
ce este conservat în cauzã; el reprezintã
o generare productivã.
Indiferent de forma lor, toate
existen]ele sunt modalitã]i de fiin]are
particularizante, care nu alcãtuiesc o sumã
de monade independente, totale [i izolate.
Fiind legate indestructibil de Fiin]ã, întrucât
Fiin]a este prezentã în ele, iar ele participã
la Fiin]ã, modurile de fiin]are rela]ioneazã
unele cu altele, dând astfel armonia,
perfec]iunea, grandoarea [i frumuse]ea
cople[itoare a Universului.
Orice fiin]are înseamnã la fel de mult
pentru Fiin]ã în ansamblul sãu [i, ca atare,
este îndreptã]itã la existen]ã. Dar nu numai
atât; orice fiin]are concretã se integreazã
în premisele ce fac posibil echilibrul [i
armonia lumii în universalitatea ei. Dintre
toate formele de fiin]are, una singurã se
distinge pregnant de celelalte [i se impune
neîncetat. Aceasta este întruchipatã în om,
care, potrivit nivelului actual de
cunoa[tere, nu are echivalent în univers.
El [i-a cucerit locul sãu unic în lume, gra]ie
unui ansamblu de atribute ce
individualizeazã o structurã existen]ialã cu
totul diferitã, în raport cu oricare altã fiin]are.

5. Ca persoanã locuitã de spirit,
numai omul are lume
Pe baza celor afirmate pânã aici,
rezultã cã numai omul, întrucât este
persoanã determinatã de spirit, are lume.
Dar cum putem aborda conceptul de lume?
Mai întâi sã amintim cã no]iunea de lume
are o îndelungatã istorie în gândirea
filosoficã. Presocraticul Heraclit, luând
aceastã no]iune în sensul de existen]ã,
de cosmos, spunea cã „Lumea aceasta,
aceea[i pentru to]i, n-a fost creatã de
niciun zeu”. Pânã la Kant, no]iunea de
lume desemna ansamblul crea]iei, opusã
lui Dumnezeu. Ulterior, ideea de lume a
fost abordatã fenomenologic, ontic [i
ontologic, configurând o pluralitate de
sensuri. În perspectivã fenomenologicã,
Louis Lavelle considerã lumea ca „un
ansamblu de aparen]e sau de lucruri
subzistând prin ele însele”16, în contextul
existen]ei totale.
Filosofia existen]ialistã s-a îndreptat
cu predilec]ie asupra conceptului de lume,
pe care l-a aprofundat [i rafinat cu multã
aten]ie. Italianul Abbagnano vorbe[te de
„lume ca totalitate”, socotindu-l un concept
„central al existen]ialismului”. În viziunea
lui, „lumea ca totalitate” a obiectelor, a
fiin]ãrilor este privitã ca parte a Fiin]ei care,
la rândul ei, condi]ioneazã raportul cu
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totalitatea, prin însã[i maniera ei de a se
impune. Dar aceastã totalitate este tocmai
lumea, din care face parte existen]a omului
[i care o determinã, în mod necesar,
deoarece numai în matricea raportului
existen]ial, lumea se transformã într-o
„totalitate comprehensivã [i condi]ionatã”17. Pe scurt, Abbagnano afirmã, în
sens ontologic, cã lumea este totalitatea
Fiin]ei din care face parte existentul, adicã
cel ce se interogheazã referitor la Fiin]ã.
}inând seama de plurivocitatea
cuvântului lume18, Heidegger construie[te
conceptul de lume, cãruia îi dã un sens
special, în contextul filosofiei Dasein-ului.
Din perspectivã fenomenologicã, el
concepe lumea ca o existen]ã în interiorul
cãreia fiin]eazã atât lucrurile naturale, cât
[i cele «dotate cu valoare». Reitatea celor
din urmã se „clãde[te” pe reitatea celor
naturale (dintâi). Fiin]a fondeazã totul, ceea
ce explicã sensul ontologic al lumii. Dar
dacã fiin]a lucrurilor din naturã sau natura
ca atare este o „temã primordialã”, de[i
ontologia naturii nu se suprapune perfect
peste fenomenul lume, atunci trebuie sã
ne oprim la „fiin]area în preajma cãreia
Dasein-ul se men]ine în prima instan]ã [i,
cel mai adesea, la lucrurile «dotate cu
valoare»”19. {i aceste lucruri sunt fiin]ãri
„înlãuntrul” lumii, dar ele ne aratã «în chip
autentic» lumea în care trãim. A pune
întrebarea privitoare la lume, nu înseamnã
a avea în vedere fiin]ãrile aflate „înlãuntrul”
lumii, care sunt fiin]ãri intramundane, ci
mundaneitatea lumii în general, care este
ea însã[i un existen]ial. Heidegger spune
cã mundaneitatea este „un concept
ontologic [i are în vedere structura unui
moment constitutiv al faptului-de-a-fi-înlume”20. În consecin]ã, „lumea, ontologic
vorbind, nu este o determinare a acelei
fiin]ãri care în mod esen]ial nu este
Dasein-ul, ci o caracteristicã a Dasein-ului
însu[i”21.

În esen]ã, putem spune cã lumea
este datã de totalitatea fiin]ãrilor naturale
[i spirituale, aflatã în rela]ie cu Fiin]a, care
îi este temei [i esen]ã. Dacã privim lumea
în sens fenomenologic [i ontic, vom
descoperi cã ea este structuratã multiplu,
implicând diferitele domenii particulare ale
existen]ei. Structurile acesteia cuprind
lumea umanului, care explicã fiin]a sau
fiin]area omului. Prin modul sãu propriu de
structurare, dezvoltare [i func]ionare,
lumea umanului este ireductibilã la alte
modalitãti de fiin]are.
Având un fel determinat de fiin]are,
care este spiritul, lumea umanului se
distinge printr-o serie de caracteristici
esen]iale, între care: finalitate con[tientã,
capacitate de a da sens lucrurilor, con[tiin]ã
de sine, disponibilitatea de cunoa[tere,
crea]ie [i ac]iune etc., prin care persoana
umanã î[i afirmã liber existen]a sa unicã.
Prin urmare, numai omul poate fi persoanã.
Dar persoana are spiritul ca determinantã
esen]ialã, ceea ce îi permite sã aibã
„lume”. Pe fondul acesta, fiin]area omului
se petrece într-o lume a proiectelor [i
aspira]iilor, a preocupãrilor [i îngrijorãrilor
existen]iale, care trãdeazã atât
dimensiunea lui spiritualã, cât [i pe cea
biologicã sau naturalã. De aceea, lumea
umanului depã[e[te orizontul lumii valorilor,
aceasta din urmã fîind totu[i de
neconceput fãrã cea dintâi.
6. Lumea valorilor
este o lume a culturii
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obiectualizeze pe sine – este purã
actualitate [i are existen]a sa numai în
împlinirea liberã a actelor sale”13. Prin
urmare, considerând persoana drept
centrul spiritului, Scheler sus]ine cã acesta
nu este „o existen]ã obiectualã [i nici
lucru, ci numai o structurã ordonatã de
acte (esen]ial determinatã), care se
înfãptuie[te permanent pe sine. Persoana
existã numai în actele sale [i prin ele”14.
Ca urmare, omul, întrucât este persoanã,
are capacitatea de a se ridica deasupra
sa [i, dintr-un centru ce transcende spa]iotemporalitatea, sã facã din totul, inclusiv
din sine, obiect al cunoa[terii [i ac]iunii,
în acord cu libertatea con[tiin]ei sale.
înzestrat cu spirit [i ca fiin]are vie, omul
are astfel puterea de a se depã[i pe sine
[i este superior lumii întregi, fãcând din
aceasta [i din sine obiect. Dacã admitem
cã existen]a în]eleasã ca lume este
fondatã pe o ordine, care se realizeazã
prin sine, independent de con[tiin]a
umanã, ea însã[i parte a existen]ei, atunci
trebuie sã recunoa[tem câteva aspecte
esen]iale. Noi, ca oameni, ne împlinim
participând: la ordinea esen]ialã a
existen]ei, întrucât este vorba de spiritul
care cunoa[te; la o ordine obiectivã a
valorilor, întrucât este vorba de spiritul care
iube[te; la o ordine a scopurilor proceselor
lumii, în mãsura în care este vorba de
spiritul care voie[te15. Prin aceasta, ne
integrãm în devenirea existen]ei sau a
fiin]ãrii, într-un mod propriu, care traseazã
conturul lumii umanului.

A[a cum am precizat la început,
lumea umanului [i cea a valorilor sunt
consubstan]iale [i totu[i neidentice.
Determinãrile lumii valorilor provin din
fiin]area specificã a valorilor înse[i, care
ni se dezvãluie într-o dublã ipostazã, atât
ca valoare în sine, transcendentã, cât [i
ca valoare pentru cineva, datã într-un context ontic, spa]io-temporal, care trimite la
raporturile sale de fiin]are. Rezultã cã
valorile se deosebesc de raporturile lor de
fiin]are sau de realitate. Binele, adevãrul
[i frumosul, valori fundamentale, nu se
istovesc în bunurile sau în obiectele în
care se întrupeazã. Dacã ar fi a[a, atunci
în momentul în care bunurile respective
ar dispãrea, nu ar mai exista binele,
adevãrul [i frumosul. Or istoria culturii
umane dovede[te la orice pas cã
nenumãrate bunuri au fost distruse, altele
au fost îngropate în uitare, dar binele,
adevãrul [i frumosul, ca [i multe alte valori,
au continuat sã fie prezen]e active, care
continuã sã lumineze [i sã îndrume via]a
oamenilor, dându-:i un sens, [i, prin
aceasta, deosebindu-se de orice altã
formã de via]ã. Aceasta înseamnã cã
valoarea sau, la plural, valorile se disting
de realitatea empiricã [i o depã[e[te,
alcãtuind o lume idealã, indeterminatã
temporal [i spa]ial. Ca mod al lor de a fi,
valorile sunt, a[a cum spune Nicolai
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relativismul acestora. Oricare dintre
formele de fiin]are ale valorii nu coincide
pe deplin cu valoarea purã cãreia îi
apar]ine. În orice întrupare valoricã, sub
forma unei crea]ii culturale de orice tip, a
unei atitudini de via]ã rãmâne mereu o
exigen]ã neîmplinitã. Idealitatea [i
eternitatea (perenitatea) valorilor fac
posibilã o chemare neîncetatã spre transcendent, dând sens existen]ei omului,
doritor sã le realizeze în cursul vie]ii lui
finite, prin angajare (participare), libertate
[i crea]ie, care sunt, în fond, izvoarele
vitalizante ale culturii. Omul este astfel o
oglindã a lumii, î[i structureazã un destin
[i se deosebe[te de orice altã vie]uitoare.
În consecin]ã, valorile ca valori au o
fiin]ã transcendentã.
Întruparea lor sau realizãrile valorice
au o fiin]are empiricã, alcãtuind universul
nesfâr[it al culturii. Sunt douã nivele
axiologice distincte, dar inseparabile între
ele. Împreunã alcãtuiesc ceea ce numim
lumea valorilor. Prin natura [i caracterul
ei, lumea valorilor este mai restrictivã în
raport cu lumea umanului. Corelate
indestructibil cu omul, ambele se aflã în
rela]ie imutabilã cu Fiin]a în care î[i au
temeiul [i esen]a.

Tudor Zbârnea

Hartmann, „idei platoniciene. Ele apar]in
acelui imperiu al fiin]ei descoperit mai întâi
de Platon, domeniu care se poate percepe
spiritual, dar care nu se poate vedea, nici
sesiza”22.
A[adar, dupã natura lor, privitã în
sens ontologic, valorile sunt „esen]ialitã]i”,
care se disting prin autonomie,
obiectivitate [i universalitate. Dar aceasta
nu presupune indiferen]a lor fa]ã de realul
determinat, de lumea sensibilã. Având o
„fiin]ã idealã”, valorile nu se constituie
într-o lume idealã pentru sine. Ele sunt
independente numai în raport cu situa]iile
diferite ale realizãrii lor. În acest sens,
valorile sunt în mod pozitiv condi]ii ale
posibilitã]ii bunurilor [i, astfel, con]inuturile
de fapt sunt valabile. Se poate spune
astfel cã valoarea este un arhetip sau mai
exact o posibilitate care poartã în ea
motivul ce ne îndeamnã permanent sã o
actualizãm. Întruparea valorilor, de la
satisfacerea cerin]elor primare ale vie]ii,
la cele mai înalte aspira]ii dezinteresate,
este determinatã de varietatea infinitã a
condi]iilor temporale, spa]iale, spirituale,
asigurând pluralitatea formelor de
manifestare sau de fiin]are a lor. Numai
întrupãrile sau realizãrile valorilor explicã
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Note :

Alexandru Boboc

1. Tratarea acestei teme, în ciuda
celor ce ar putea-o contesta împreunã cu
contestarea (tot mai insistentã în mediul
nostru cultural) ideii na]ionale, este de un
larg interes astãzi, mai ales, în epoca
interac]iunilor culturilor lumii. Cãci filosofia
se dezvoltã în cadrul unei culturi determinate tocmai în condi]iile acestei întâlniri
[i exprimã unitatea dintre universal [i specific la nivelul unei culturi na]ionale,
propunându-[i împlinirile valorice în
diferitele domenii tocmai pe fondul acestei
armonii în aceastã unitate.
A[a cum scria Wundt (un mare
psiholog [i teoretician al istoriei [i filosofiei
culturii), „dezvoltarea filosofiei, mai mult
chiar decât aceea a [tiin]elor este legatã
de cultura unui popor. O mãsurã certã,
chiar dacã exterioarã pentru aceastã
culturã este limba. Limba poporului
pãtrunde mai întâi poezia, apoi [tiin]ele [i
cuprinde întreaga particularitate spiritualã
a na]iunilor”1.
De fapt, caracterul unei na]iuni î[i aflã
expresia „în crea]iile ei spirituale”, cãci este
cunoscut cã „documentele istoriei spiritului,
mai mult decât cele ale culturii exterioare,
îngãduie adevãrata privire în adâncul
sufletului poporului”; pentru spiritul unui
popor sunt importante „toate domeniile vie]ii
spirituale. În [tiin]ã ca [i în artã, în poezie
ca [i în filosofie, orice popor î[i valorificã
modul lui de a fi [i, ca urmare, diferitele
domenii ale culturii sunt de o inestimabilã
valoare”2.
Precizãrile lui Wundt clarificã [i
problema circula]iei unor sintagme folosite
în istoria filosofiei: dupã cum [i-au realizat
„domina]ia în filosofie”, s-au remarcat mai
întâi Italia, apoi Fran]a, Anglia, Germania.
„În acest sens al unei succesiuni, care
pentru stadiile mai târzii nu exclude
simultaneitatea, se poate vorbi cu deplin
temei de o erã a filosofiei (subl. n.) italianã,
francezã,englezã [i germanã”3.
În al]i termeni, folosirea unor denumiri
pentru apartenen]a la o culturã (a unui
popor) în istoria modernã, precum: filosofia
italianã, filosofia francezã, filosofia
englezã, filosofia germanã, – în sensul de
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mai sus – creeazã premise pentru
asocierea unor epoci ale crea]iei filosofice
la istoria popoarelor (na]iunilor) [i, ca
urmare, putem folosi [i „filosofie
româneascã”, fãrã a angaja ideea de
„filosofie na]ionalã”, ci doar „na]ionalitatea
în filosofie”.
În fond, crea]ia filosoficã este
rezultatul activitã]ii unor personalitã]i, care
apar]in unor na]iuni, [i nu poate sã nu fie
[i expresie a unei spiritualitã]i. De aceea,
în actul de valorizare (istoria, filosofia, în
principal) trebuie sã ascultãm cumva de
ceea ce spune Wundt: „În expunerea
urmãtoare, autorul nu a tãgãduit nicãieri
cã el este german [i judecã presta]iile
filosofice ale altor na]iuni din punctul de
vedere al [tiin]ei germane”; „dar poate sã
ne asigure cã aceastã carte este scrisã
sine ira et studio [i cã s-a strãduit nu numai
sã nu treacã cu vederea neajunsuri în
presta]iile filosofice ale altor na]iuni, ci [i
sã recunoascã meritele lor”4.
2. A[adar, în ciuda acuza]iei de
„na]ionalism” (de fapt, în istoria modernã
justificat), apelul la „spirit na]iomal”, „idee
na]ionalã”, „culturã na]ionalã” nu poate fi
exclus. „Este de o mare importan]ã – scria
M. Scher – sã deosebim «na]ionalismul»
(dupã originea sa cu o condi]ionare de
clasã)” de ideile na]ionale concrete ce se
dezvoltã pe terenul na]iunilor; „definim
na]iunea ca pe o persoanã spiritualã
completã, ceea ce înseamnã cã ea
posedã [i un spirit totalizant (Gesamtgeist),
prezent în toate domeniile vie]ii [i culturii
ei: în artã, filosofie, [tiin]ã, drept, economie
stat...acest spirit total nu este o însumare
a spiritelor individuale...întrucât spiritul
na]ional (der nationale Geist) nu este o

rãmã[i]ã, dincolo de idealurile unei ra]iuni
general-umane, ci o ridicare peste aceastã
ra]iune [i idealurile ei”5.
Ideea na]ionalã, spirit na]ional sunt
în firea lucrurilor prin însu[i faptul crea]iei
[i al afirmãrii personalitã]ii unei na]iuni.
Tãgãduirea valabilitã]ii lor devine dovadã
de gre[itã în]elegere, dacã nu de rea
voin]ã, chiar «mauvaise-foi»; „Cu aceasta
nu spunem cã nu pot fi epoci în care etosul
unei na]iuni [i al unui cerc de culturã
(Europa) capãtã o preponderen]ã asupra
altora [i, ca sã spunem a[a, preia uneori
conducerea lumii înconjurãtoare. Dar a
conduce este altceva decât a da la o parte,
[i un popor care conduce temporar este
altceva decât un a[a-numit «popor ales»”6.
3. Pe acest fond trebuie abordatã [i
pozi]ia na]ionalitã]ii în geneza [i afirmarea
culturalã a unui popor [i desigur, în acea
formã a culturii care, cum spunea Hegel,
«este timpul sãu, prins în gânduri»:
filosofia. Numai cã „prin însã[i natura ei,
ca [i din cauza situa]iei incipiente a
psihologiei popoarelor, ea n-a primit încã
o situa]ie clarã [i definitivã. Dar existã în
special un al doilea motiv care a determinat
alegerea mea. Am crezut cã ar fi interesant
sã aduc cu mine ceva din atmosfera
intelectualã a ]ãrii mele, în care aceastã
problemã este la modã, fiind pusã [i
discutatã cu interes [i pasiune7.
Petrovici considerã necesarã
discutarea acestei probleme pe fondul
în]elegerii unitã]ii tematice dintre
dezvoltarea culturii în ]ara noastrã [i
filosofia europeanã. Cãci „România se aflã
într-o stare de spirit specialã. Ea sperã sã
arate lumii realitatea for]elor sale
creatoare, prea mult timp înãbu[ite de

4. Cea mai importantã idee rezultatã
din cele relatate mai sus este cea a
legãturii „filosofiei na]ionale” cu un anumit
„spirit al poporului” [i, în consecin]ã

5. „Culturã na]ionalã” constituie astfel
cadrul fiin]ãrii unei filosofii, ea însã[i o
expresie a spiritului na]ional, a identitã]ii
culturale a unei na]iuni. De aici survine [i
problema raportului dintre universalitatea
filosofiei [i delimitãrile impuse de ideea
na]ionalã. Dupã ce criteriu? Cãci filosofia
nu e refractarã la contextualizãri specifice.
Revenim la Wundt, care preciza:
„Este cunoscut cã specificul unei na]iuni
î[i aflã în crea]iile ei spirituale o expresie
a tuturor produselor ei, cãci documentele
istoriei spiritului ne îngãduie mai mult decât
cele ale culturii exterioare sã privim în
adâncul sufletului poporului”21.
Analiza felului de a fi al spiritului unui
popor este hotãrâtoare pentru a în]elege,
kantian vorbind, condi]ia de posibilitate a
unei filosofii. „Pentru modul de a fi al unui
popor – scria Wundt –toate domeniile vie]ii
spirituale sunt de aceea[i importan]ã. În
[tiin]ã ca [i în artã, în poezie ca [i în
filosofie fiecare popor î[i valorificã felul lui
de a fi. Totu[i, aici diferitele domenii sunt
de valori inegale. De fapt, [tiin]ele
particulare nu sunt interna]ionale în gradul
înalt în care sunt considerate de obicei;
dar circula]ia [tiin]ificã intensã împinge
deosebirile în planul din spate
(Hintergrund). Acela[i lucru nu-i valabil în
aceea[i mãsurã pentru artã. Numai poezia
posedã aici, prin con]inutul de idei legat
de limbã, o valoare deosebitã pentru
cunoa[terea impulsurilor suflete[ti vii în
popor. Alãturi de ce se situiazã însã, ca
expresie a caracterului spiritual al na]iunilor
în prima linie filosofia. Nu pentru cã, a[a
cum s-a constatat, ar fi ea însã[i o poezie
în concepte, ci întrucât „ în concep]ia
despre lume, pe care o creazã, pornind
de la con[tiin]a [tiin]ificã a epocii ei, preia
impulsurile morale (sittlichen) care mi[cã
poezia, ea este înruditã cu aceasta”22.
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deosebire dintre conceptele de civiliza]ie
[i culturã în sensul cã civiliza]ia este unu
produs comun în culturã al popoarelor [i
de aceea ea este în esen]ã aceea[i pentru
toate [i dominã rela]iile pa[nice... Dar ea
este o laturã exterioarã, alãturi de care
fiecare na]iune î[i are propria culturã, care
nu poate sã fie înlocuitã cu alta [i cãreia
fiecare stat na]ional îi dã formã
adecvatã20.

Vitraliu

conectarea la valorile consacrate
(„europene”, se spune de obicei) rãmânând
deschisã problema unei valorificãri a ei în
ceea ce am numi „harta universalitã]ii”.
A[a cum spunea Wundt, „existã douã
indicii, cãrora aici, mai ales dacã sunt
cercetate, le revine o valoare decisivã: unul
constã în aria de rãspândire la care ajunge
în propriul ei timp o filosofie, celãlalt în
influen]a pe care ea o exercitã asupra
dezvoltãrii pe mai departe a gândirii
filosofice a na]iunii proprii”16.
Un apel la concep]ii „clasice” (Fichte,
Hegel, Marx [.a.) ne pune în fa]a rolului
filosofului (în epoca sa, cu alegerea sa, [i
pentru nevoile na]iunii cãreia îi apar]ine).
„A concepe ceea ce este – scria Hegel –
este sarcina filosofiei... În ce prive[te
individul, fiecare este, desigur, un fiu al
timpului sãu; a[a este [i filosofia, timpul
sãu prins în gânduri”17.
A[adar filosofia „are o legãturã mult
mai stânsã cu istoria ei decât o are o altã
[tiin]ã cu propria ei istorie” [i de aceea
istoria filosofiei raporteazã sistemul
filosofic „la interesele culturale ale timpului
sãu”, mai exact: „în doctrina unui mare
gânditor noi vedem ceva mai mult decât
simplul reflex al personalitã]ii acestuia,
anume: cunoa[tem din ea con]inutul
ra]ional, concentrat [i constituit conceptual al timpului sãu”18.
„Între un aparent trecut” [i „treapta
prezentã atinsã de filosofie” legãtura este
esen]ialã: privite din punc de vedere
istoric, marile „fapte ale gândirii” se
înfã]i[eazã mai întâi „ca locuri ce apar]in
trecutului [i se aflã dincolo de realitatea
noastrã actualã. Dar, în fapt, ceea ce noi
suntem, suntem totodatã [i istorice[te”19.
Legãtura filosofiei cu istoria, mai exact cu spiritul unui popor justificã în mare
mãsurã considerarea a ceea ce-i specific
filosofiei în cultura unui popor. „O culturã
interna]ionalã în sensul unei unitã]i care,
fie în prezent, fie în viitor, sã depã[eascã
toate culturile na]ionale, nu existã, cãci
aceasta ar însemna o decãdere
(Untergang) a na]iunilor, a disponibilitã]ilor
[i a produselor specifice ale culturii
izvorâte din felul propriu al na]iunii. De
aceea «culturã interna]ionalã» se
mãrgine[te la intersec]ia culturilor na]ionale
particulare. Se reia cu aceasta acea

Tudor Zbârnea

vicisitudinile circumstan]elor istorice. Ea
se considerã capabilã de o contribu]ie
originalã în opera civiliza]iei. Este impinsã
spre aceasta nu doar de un sentiment
intim, cu totul natural, ci este încurajatã [i
de scriitori strãini, care s-au exprimat în
termenii cei mai favorabili asupra
perspectivelor viitorului sãu”8.
Problema în cauzã nu este „localã”,
ci de o circula]ie mai vastã. Cãci popoarele
au „ anumite caracteristici tipice [i
personale, anumite modalitã]i de crea]ie
speciale, atât în via]a practicã, cât [i în
modalitatea de a privi lucrurile ideale [i a
le exprima”9.
Dacã este adevãrat cã existã „un spirit
na]ional”, este adevãrat [i „cã este periculos
sã-l încadrãm într-o formulã prea simplã [i
prea rigidã, întrucât spiritul na]ional este o
realitate complexã [i schimbãtoare, având
poate virtualitã]i ignorate, pe lângã
caracteristici mai evidente [i mai verificate.
Nu este vorba atât de caracteristici cu totul
aparte, cât de un dozaj special [i de un
echilibru diferit al aspectelor generale ale
spiritului omenesc”10.
Fãcând deosebirea între operele de
artã, care „au legãturi profunde cu spiritul
na]ional”, pe fondul „felului specific de a fi
al popoarelor”, re]ine aten]ia asupra
faptului cã „trãsãturile etnice au o influen]ã
redusã, aproape insesizabilã, asupra
lucrãrilor din [tiin]ele pozitive”, dar „trecând
la ac]iune [i devenind falnicã”, activitatea
[tiin]ificã poate sã primeascã „amprenta
aptitudinii popoarelor”11.
Situa]ia filosofiei nu este însã
aceea[i. De[i sistemele filosofice „nu pot
fi niciodatã separate de personalitatea
autorilor lor” (a[a cum o aratã numeroase
exemple), trebuie remarcat cã „influen]ele
etnice” nu pot „sã traseze un cadru riguros
concep]iilor filosofice apãrute în diferite ]ãri
ale lumii”12.
În ciuda elementelor comune, care
„construiesc mai u[or pun]i, între filosofiile
diferitelor popoare”, trebuie precizat „cã
imposibilitatea de a exclude complet
elementul etnic din filosofie este cu totul
altceva decât cãutarea lui”, „culoarea
na]ionalã a unei filosofii poate fi un fapt,
dar nu un program”13.
Cãci „specula]ia filosoficã” trebuie sã
se orienteze „spre valorile absolute
universale [i nu sã se închidã în mod
con[tient în relativitatea unui punct de
vedere strict limitat”14.
Mult mai târziu (de fapt, în zilele
noastre), întâlnim un sens „care porne[te
de la observa]ia cã existã mereu o
suprapunere între distinc]ii de con]inut [i
denomina]iuni na]ionale, cum ar fi
identificarea filosofiei americane cu
filosofia analiticã, care nu e în fond decât
tot o ramurã desprinsã din cea
continentalã...”15.

Note:
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Textul (par]ial dezvoltat) comunicãrii
prezentatã la Simpozionul Na]ional
Constantin Noica, Edi]ia X-a, 25-26 mai,
Râmnicu Vâlcea.
1
W. Wundt, Die Nationen und ihre
Philosophie, A. Kröner Verlag in Leipzig,
1918, p. 11. „Sub semnul filosofiei moderne,
continuã Wundt, filosofia se desparte de
gândirea medievalã în orientãri în care se
exprimã caracterul spiritual al popoarelor.
Cuvântul lui Fichte: „die Philosophie, die man
hat, zeigt was für ein Mensch ist”, î[i poate
extinde valabilitatea [i asupra na]iunilor.
Separarea amintitã începe în epoca în care
latina domina atât filosofia, cât [i [tiin]ele [i
devine mai clarã acolo unde î[i face intrarea
limba unui anumit popor” (Ibidem).
2
Ibidem, p. 3,4. Alãturi de poezie, „ca expresie
a caracterului spiritual al na]iunilor se
situeazã în prima linie filosofia” (Ibidem, p. 4)
3
Ibidem , p. 12. Este semnificativ cã T.
Maiorescu (în Prelegeri de filosofie) a urmãrit
aproximativ în acest mod istoria filosofiei:
„Astfel în primul an vom începe cu istoria
filosofiei la germani, în al doilea an vom continua cu francezii... iar în al treilea an ne vom
ocupa cu filosofia englezã” (T. Maiorescu,
Prelegeri de filosofie, 1884-1909, în: T.
Maiorescu, Opera filosoficã , Bucure[ti,
Editura Academiei Române, 2017, p. 525.)
Faptul cã începe cu „istoria filosofiei germane
contemporane” este motivat prin pozi]ia lui
Kant în aceastã posteritate [i prin ideea cã
aici „progresele filosofiei, precum [i efectele
ei asupra mersului omenirii se resimt
neîndoios” (Ibidem).
De fapt, marile istorii ale filosofiei au
consacrat sintagmele: empirismul englez,
ra]ionalismul francez [i ideologismul german.
4
W. Wundt, Op. cit., p. 5-6.
5
M. Scheler, Nation und Weltanschanung,
(1923), în: Schriften zur Soziologie und
Weltansanungslehre, 2.Aufl., Frencke Verlag,
Berlin u. München, 1923, p. 121, 344. „virtu]ile
unei na]iuni î[i au neajunsurile lor, dar [i
neajunsurile î[i au virtu]ile lor. E o dovadã de
ne[tiin]ã sã amesteci etosul unei na]iuni cu
acela al altora. Cãci lipse[te mãsura comunã,
sfera comunã de compara]ie” (Ibidem ,
p.345).
6
Ibidem, p. 347.
7
I. Petrovici, Na]ionalitatea în filosofie.
Conferin]ã ]inutã la Sorbona, la 27 ianuarie
1932, publicatã în: La Revue Mondiale, nr.
din 15 martie 1932, reprodusã în: revista de
filosofie, Vol. XVII, 1932, apoi (în traducere)
în: I. Petrovici, Opere filosofice, Editura
Academiei Române, Bucure[ti, 2006, p. 901.
„Ardoarea cu care aceastã problemã se pune
actualmente în ]ara mea, a avut poate
influen]a ei în alegerea subiectului meu, de[i
problema în cauzã nu este deloc localã, iar
argumentele invocate au o circula]ie mai
vastã, deoarece le putem întâlni în mai multe
puncte ale spiritului” (Ibidem, p. 902).
8
I. Petrovici, Op. cit., p. 901. „Descoperind în
concep]iile filosofice ale altor popoare –
continuã autorul – culoarea specialã a
dispozi]iilor lor etnice, unii – a[ putea spune
cea mai mare parte – preconizeazã direc]ii
filosofice care sã-[i aibã rãdãcinile împlântate
*
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Dar nu orice filosofie poate sã ridice
preten]ia „de a fi în acest sens expresia
epocii [i a vie]ii unui popor. De aceea [i
este necesarã sublinierea unor
particularitã]i, care ]in de etosul [i de
armonizarea tradi]iei [i a actualitã]ii în
culturã.
Pe acest fond devine inteligibilã
preocuparea filosofilor de a purta de grijã
destinului unui popor, promovând ideea
na]ionalã (în fond, specificul, identitatea
na]iunii), a[a cum îndeamnã în istoria
culturii noastre, de pildã: C. RãdulescuMotru, M. Vulcãnescu, L. Blaga, C. Noica.
„Pe privilegii – scria Rãdulescu-Motru
– nu se poate clãdi destinul unui popor...În
acela[i timp, na]ionalismul bazat pe
privilegiile etnicului este cu totul strãin de
tradi]iile neamului românesc... Românismul este [coala energiei române[ti. Prin
aceasta în]elegem cã este spiritualitatea
chematã sã ne dea încredere în viitorul
neamului”23.
Încrederea în ceea ce putem afirma
ca popor în solidarizarea pa[nicã a
neamurilor, a fost subliniatã [i de L. Blaga
[i Constantin Noica. Alãturi de
„Românismul” lui C. Rãdulescu-Motru se
situiazã, credem ca scrieri de referin]ã
„Spa]iul mioritic” [i „Sentimentul românesc
al fiin]ei”.
În acest context devin grãitoare
cuvintele: „Poate cã veacul însu[i are
nevoie sã-[i angajeze teribilele sale
noutã]i întru ceva . În acest sens,
experien]a noastrã spiritualã ar putea nu
numai sã ne înve]e cum sã fim noi în[ine
întru lumea de astãzi, dar [i cum sã fim
de folos unei astfel de lumi înnoitoare”24.

în caracteristicile poporului român, în tradi]iile
lui [i care sã urmãreascã cu scrupulozitate
tendin]ele instinctive ale în]elepciunii
populare” (Ibidem, p. 901-902).
9
Ibidem, p. 902.
10
Ibidem. Nu s-a stabilit încã, observã autorul,
legãturile necesare dintre diversele trãsãturi
spirituale ale unei fizionomii etnice, pentru a
putea ca, în prezen]a uneia dintre ele, sã
deducem cu certitudine esen]a alteia...” (Ibidem)
11
Ibidem, p. 904.
12
Ibidem, p. 906.
13
Ibidem, p. 907, 908.
14
Ibidem, p. 908. Dar „spiritul uman universal n-ar putea avea acest rol, dacã diferitele
spirite individuale n-ar aduce nota lor aparte
[i contribu]ia lor separatã” (Ibidem, p. 910).
15
Marc Crépon, „L’idée de «philosophie
nationale»” (în: André Jacob, Encyclopédie
philosophique universalle, tome 4, PUF,
Paris) comentat în: Claudiu Mesaro[, Ideea
de filosofie na]ionalã, în (D. Maci), Receptãri
ale lui Platon [i Aristotel în spa]iul cultural
românesc (Eikan, Cluj-Napoca, 2010), p.
137. Autorul comentat (M. Crépon) trece în
revistã „trei strategii de întemeiere a ideii de
filosofie na]ionalã”, de interes fiind a treia
strategie, conform cãreia „filosofia na]ionalã
con]ine un relativism intrinsec, în virtutea
cãruia avem mereu o diferen]ã între filosofia
tributarã unui cadru na]ional, respectiv
filosofiile strãine, nereceptive la teoriile
istorice [i culturale ale unei culturi sau a unui
timp”( Ibidem).
16
W. Wundt, Op. cit.,p. 5
17
G. W. Hegel, Principiile filosofiei dreptului,
Bucure[ti, Editura Academiei Române, 1969,
p. 18. Trebuie sã ]inem seama de faptul cã „
existã [i au existat diferite filosofii. Adevãrul
este însã unul” (Idem, Prelegeri de istorie a
filosofiei, I, 1963, p. 27).
18
W. Windelbund, Geshichte der
Philosophie, în: Die Philosophie im Beginn
de 20. Jahrhunderts, Heidelberg, 1905, p.
178,186).
19
G.W. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei,
I, p. 13.
20
W. Wundt, Völkerpsychologie. Eine
Undersuchung der Entwicklungeschichte
von Sprache, Mythos und Sitte, A. Kröner
Verlag in Leipzig, Band X: Kultur und
Geschichte (1920), p. 179.
21
W. Wundt, Die Nationen und ihre
Philosophie, p.3.
22
Idem, p.4. „Întrucât ea cautã sã ridice aceste
impulsuri, care se mi[cã în sufletul poporului,
la con[tiin]a de sine, ea dã prin aceasta un
tablou de ansamblu al valorilor spirituale ale
culturii na]ionale, a[a cum domeniile
particulare oferã (gewähren) ca atare numai
în iradierea lor” (Ibidem).
23
C. Rãdulescu-Motru, Românismul,
catehismul unei noi spiritualitã]i (1936),
Bucure[ti, Editura Garamond, 1996, p. 155.
Textul ce urmeazã poate constitui un motto
(la orice carte despre poporul [i cultura
noastrã): „Am avut începuturi de organizare
politicã [i culturalã, care pe orice popor l-ar
cinsti. ‘i avem încã destulã vitalitate pentru a
influen]a cu succes o perioadã de rena[tere...
Este timpul sã avem curajul ca, dupã
întregirea neamului, sã ne afirmãm [i credin]a
în destinul neamului” (Ibidem, p. 155,156).
24
Constantin Noica, Sentimentul
ROMÂNESC al fiin]ei, Editura Eminescu,
1978, p. 12.

Mircea Eliade a debutat, s-a format
[i s-a afirmat în epoca imediat urmãtoare
Marii Uniri (1921 squ.), dominatã de
importante polemici legate de rela]ia
dintre tradi]ionalism [i modernism,
etnicitate [i europenism, de mijloacele
de exprimare artisticã a specificului
na]ional [i de afirmare a unor noi direc]ii
estetice. Coresponden]a lui Mircea
Eliade cu scriitori, teoreticieni [i critici
literari marcan]i din genera]ia Marii Uniri
s-a datorat recunoa[terii valorii
intelectuale, literare [i etice transmise
de publicistica, eseistica [i romanele
mai tânãrului confrate; ea face trimiteri
la tumultul cultural de atunci, la textele
care l-au provocat [i la personalitã]ile
care l-au orchestrat, surprinse [i în
evocãri memorialistice ulterioare. El [i-a
sus]inut propria viziune asupra literaturii,
apropiatã de gruparea modernistã,
deschisã [i cãtre tradi]ie, asemenea lui
{erban Cioculescu, Camil Petrescu [i
Cezar Petrescu, la care ne vom referi în
continuare.
Înnoirea canonului
etico-estetic
Lui {erban Cioculescu2, comentator
al operei sale în epocã, Eliade i-a trimis
un bilet din India, pentru a-i comunica
adresa de coresponden]ã – casa
profesorului Dasgupta –, lãudând
biblioteca de manuscrise orientale din
Adyar (I, p. 150). Legãtura epistolarã o
începuse în 1927, la sfatul lui Mircea
Vulcãnescu, însu[i criticul literar, care
se afla la Paris [i dorea sã citeascã
toate cele 12 articole ale Itinerariului
spiritual3, din care cuno[tea doar douã.
De[i poate surprinde integrarea lui în
rândul „bãtrânilor”, putând fi numit mai
curând un „confrate abia mai vârstnic”4
(MEC, I, 184), Cioculescu s-a autoinclus
cu umor în genera]ia „antedeluvianã”,
„net antebelicã”: „presupunând cã a[
avea azi 40 de ani, încã a[ fi arhaic;
presupunând cã a[ avea 75 de ani, tot
a[ fi genera]ie veche. [...] Intelectul meu
nu este sensibil decât la «idolii»
(intelectuali, baconiani) anteriori

prefacerii suflete[ti care a reînnoit de
treizeci sau 40 de ani lumea.” {i totu[i
acest adept al „intelectualismului integral”, al cãrui discurs ra]ionalist sus]inea
distan]area [i obiectivitatea criticã,
opuse subiectivitã]ii criticii impresioniste,
era atras de dimensiunea eticã [i de
calitatea scriiturii lui Eliade, gãsind în
aversiunea pentru diletantism un punct
de convergen]ã: „Am fost atras de
sinceritatea d-tale, de accentul direct,
de probitatea, de anxietatea moralã [i,
de ce n-a[ spune-o, de calitatea
scrisului dumitale. {i de un punct de
vedere, poate nu unicul, comun: lipsa
de diletantism, adversitatea fa]ã de
diletantism.” (ibidem, I, p. 185). De[i
pozi]ia lui e „pu]in diferitã [...] sau mai
mult”, {erban Cioculescu mãrturisea cã
l-a citit „cu persecu]ie” pe Eliade,
deoarece îi aprecia publicistica „deosebit
de fecundã [i de remarcabilã” (ibidem)
[i considera Itinerariul... un adevãrat
„Agathon românesc”, în care autorul
dorea a prezenta „tendin]ele morale [i
intelectuale ale unei genera]ii”, „istoria
forma]iei morale [i pozi]ia [sa] actualã
fa]ã de problemele vie]ii” (ibidem, p. 184).
Dupã ce a intrat în posesia
întregului text, {erban Cioculescu a
recenzat5 Itinerariul..., criticând ideile cu
care nu era de acord [i realizând un
portret ironico-empatic al autorului.
Obiec]iile sale vizau raportul cu tradi]ia,
schimbarea ori chiar anularea vechilor

accente în „mesianismul «postbelismului»”, de extrac]ie sorelianã, „care
nu explica suficient prezum]ia de
«genera]ie aleasã»”, dar [i în premisa
rupturii dintre genera]ii, ori caracterul
normativ al gândirii sale (mai curând al
stilului manifestului); Cioculescu
respingea ideea superioritã]ii morale a
ortodoxiei (via Nae Ionescu), reclamând
incompa-tibilitatea dintre ortodoxie [i
misticism [i insuficien]a unei mistici
„reduse la cãutarea [i gãsirea credin]ei”;
criticul era nemul]umit de absen]a
intelectului [i ra]iunii din programul sãu,
cãrora „le ia locul spiritul”, „infestat” însã
de „sentiment, vital”. Desigur, avântul
temperamental romantic cu care î[i
declara Eliade dorin]a de a contribui la
primenirea culturalã a noii Românii [i
optimismul privitor la solidaritatea de
viziune cu propria-i genera]ie puteau
pãrea juvenile, dar nu nejustificate
(despre ceea ce se petrecea în via]a
publicã din perioada interbelicã vom
discuta mai târziu). Dar, în demonstra]ia
sa, Cioculescu invocã drept argumente
afirma]ii ale confratelui sãu care nu par
tocmai nelalocul lor: necesitatea
sincronizãrii literaturii na]ionale
(tradi]ionaliste) cu noile teorii literare,
[tiin]ifice [i filosofice ale timpului
(„declarã literatura suficientã doar pentru
spirite mediocre”), a distingerii planurilor
de cunoa[tere – psihologic, ra]ional,
filosofic, imaginativ – („declarã teozofia
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întemeiatã pe rituri [i tradi]ie, [i total
neînsufle]itã, nu este decât o similicredin]ã. Stratul popular credincios
înseamnã la noi o turmã dezorientatã,
foarte imperfect pãstoritã de o preo]ime
în inactivitate, fermã doar în rutinã.”
Spre finalul articolului, se întreba retoric:
„Ce bine poate a[tepta biata ortodoxie
indigenã de la impenitentul romantism
[i exasperatul individualism al dlui
Mircea Eliade [...]?” Pentru critic,
„maladia” ortodoxiei s-a manifestat prin
simptomele disputelor de la revistele ce
o sus]ineau; dar acestea demonstrau
caracterul retoric al criticii aduse [i
e[ecul generalizãrii sale, cãci periodicele
citate la grãmadã nici nu aveau o
concep]ie [i o viziune comune. Leacul
era, totu[i, sugerat: sesizarea unui lucru
universal acceptat, „[i anume
recunoa[terea primatului spiritual”, care
fãcea posibilã „o stimã reciprocã între
credincio[i [i atei”, adicã renun]area la
violen]a [i vulgaritatea polemicilor.
A doua misivã, trimisã în acela[i an
lui Eliade, se referã la Postila
arghezianã7; cu toate cã îl ataca pe
Arghezi 8 „în numele unor principii
excelente, de[i din alt punct de vedere
decît cel artistic”, el o considerã injustã,
conchizând cã i-a „citit cam repede”
poezia. Articolul define[te însã pozi]ia
lui Eliade în polemica dintre modernism
[i tradi]ionalism, dintre mai tânãrul Ion
Barbu9 [i marele poet cu debut editorial
întârziat, a cãrui valoare era recunoscutã
deja în epocã. Era op]iunea lui pentru o
genera]ie care se îndepãrtase de
romantism, atrasã de experiment, în
care pulsau deopotrivã o viziune asupra
lumii abstractã, poetico-matematicã,
geometrizantã [i simbolicã pânã la
ermetism [i o alta, fantasticã, relevând
experien]e concrete ale cunoa[terii prin
valorificarea culorii locale [i motivelor
folclorice. Polemizând cu Arghezi,
Eliade polemiza cu scriitorii care gravitau
în jurul cafenelei Cap[a, cu spiritul lor
de clan („obsesia numelui”), cu exaltarea
în fa]a celebritã]ii literare („miturilor”), cu
trândãvia sentimentalã, comoditatea
intelectualã [i lipsa de caracter („iluzoria
via]ã interioarã”); vechea genera]ie
pãcãtuia estetic, în ochii tânãrului, prin
„insuficien]a” cauzatã de „antiscientism”
[i „anticalofilism”, care avea drept
consecin]ã incapacitatea de a crea „un
sens spiritual”, ori de a transmite
„nelini[tea proiectatã pe planuri
spirituale”. În critica lui, se vede cã
Eliade a fost mai mult admiratorul lui
Mallarme [i Valery, reprezentan]i ai unor
valori estetice novatoare în raport cu
Baudelaire (cãruia îi contestã spiritul
critic din recenzii), în succesiunea
genera]iilor poetice europene, iar Jurnalul
sãu o confirmã10.
Articolul vizat de Cioculescu era o
continuare a ideilor din Poezia lui Tudor
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«vag [i hibrid misticism»”), cât [i
afirma]iile despre ortodoxie, vãzutã de
Eliade ca ideal actualizat istoric, spre
împlinirea cãruia aspirã noua genera]ie
(„cre[tinism autentic”, propriu sufletelor
de elitã), afirma]ii care sunt mai curând
excentrice în raport cu ortodoxia însã[i,
decât bigotism dogmatico-normativ
(„Noi, cei tineri – vom ajunge, nu ne
intereseazã când, cre[tini-ortodoc[i. [...]
Acum nu am ajuns. Dar [tim cã vom
ajunge.”).
Critica lui {erban Cioculescu nu
distruge însã nici drumul, nici cãlãtorul,
mai curând le semnalizeazã limitele [i
posibilele derapaje, în termeni preci[i [i
rafina]i; activitatea lui Eliade, „vijelioasã,
uneori iconoclastã” între 1926-1928,
„reprezintã strãlucit poezia primei tinere]i,
cerebral pasionatã, bolnavã de frigurile
Sfântului Duh. [...] D-sa a exprimat deci,
trepidant, tumultuos [i expresiv, o pozi]ie
spiritualã, ca exponent al genera]iei sale.
[...] Întreprinderea, pe cât [tim, se face
prima oarã la noi. Este primul ei merit.
Al doilea este sinceritatea: autenticitatea.
Nu doar cã influen]ele n-ar fi. [...] D-sa
încearcã o învigorare a bãtrânei ortodoxii
prin toate excitantele [i stupefiantele
europene [i asiatice. Înarmat pânã în
din]i cu o erudi]ie impresionantã,
complezent predominatã de istoria
religiilor, culturilor [i misterelor, [...]
înzestrat cu memorie, putere de
asimilare, suple]e, abilitate, îndrãznealã,
expresivitate stilisticã, face fa]ã superior în rolul de înregistrator de tendin]e
[i de [ef de coloanã al tineretului de
spiritualitate misticã [i ortodoxã.”
Peste jumãtate de an de la
publicarea articolului, {erban Cioculescu
revine6 asupra erorii lui Eliade, care ar fi
continuat sã men]inã identitatea
arbitrarã dintre spiritualitate [i ortodoxie
(sau, poate, asupra faptului cã dorea sã
se refere la o spiritualitate care implica
valori ale ortodoxiei), de[i î[i pierduse
între timp iluzia asumãrii ei la scara
întregii genera]ii, atribuind-o numai
„aristocra]iei spirituale”, elitelor. Era în
plinã campanie împotriva Manifestului
«Crinului alb», care invoca Itinerariul...
ca model, iar pana sa trebuia sã
încondeieze în bloc „ortodoxia
dogmaticã, a[a de divers savantã” de la
„Cuvântul”, „Curentul”, „Gândirea”, „Crinul
alb” ori „Duh [i slovã”; le contesta
teoreticienilor ei lipsa de idei originale [i
de viziune unitarã, care intrau în
contradic]ie cu etnicul [i na]ionalul, dar
[i capacitatea lor de a renun]a la
„mandarinat” [i de a trece la „umilul
apostolat”, ca sã fie în]ele[i de popor,
nu doar de intelectuali. Referindu-se la
„Mentalitatea românã, ruralã [i chiar
urbanã”, criticul credea cã aceasta nu
respinge credin]a, „fiind, în esen]ã,
incapabilã de reac]ie [i de transformãri
categorice. Dar credin]a aceasta,

Arghezi [i eviden]iazã faptul cã Mircea
Eliade avea culturã poeticã [i intui]ia
valorii, afirmând, în acela[i timp, propria
sa viziune asupra artei cuvântului.
Cercetarea criticã asupra crea]iei
genera]iei anterioare, cu aplica]ie pe
poezia lui Arghezi, atrãgea aten]ia
asupra unei probleme extrem de
importante, înnoirea canonului estetic [i
apari]ia unei noi construc]ii artistice.
Eliade credea cã Arghezi nu a
demonstrat a fi cu adevãrat „noul
Eminescu” prin volumul Cuvinte potrivite
[i cã exegeza momentului nu reu[ea sã
analizeze onest toate textele, sã
depã[eascã automatismele, pentru ca
„elogiile [i gudurelile cronicarilor” sã nu
sucombe într-o „halucina]ie colectivã”
despre „mitul arghezian” (Poezia lui Tudor
Arghezi). Aceea[i problemã, a receptãrii
critice, pentru sincronizarea cu spiritul
veacului [i cu înnoirea esteticã, o ridicã
[i Postila arghezianã: „e datoria oricãrui
tânãr sã contribuie la demascarea
la[itã]ilor culturale contemporane; pentru
cã nu vom putea construi nimic în
buruienile [i pe molozul ei. [...] Noi to]i
acei care scrim cum sim]im, cu ritm de
pãdure despletitã, cu svâcnet de adolescent în ploaie, lãsând pe fiecare
paginã urma rãsuflãrii noastre – nu
putem fi lua]i în seamã. [...] Aceea[i
atitudine de precizarea ob]inutã de
poetul Ion Barbu, cu alte mijloace
stilistice, dar cu acelea[i argumente – a
stârnit o efervescen]ã bãnuitoare. De
ce? Pentru cã Ion Barbu e poet, [i nu e
admis unui poet sã-[i decline rezervele
fa]ã de altul [...]”. El atacã dur pozi]ii
depã[ite de exegeza europeanã, dar

În primãvara anului 1927, Mircea
Eliade îi trimitea lui Camil Petrescu11
câteva nuvele, care ar fi trebuit sã
constituie tema de discu]ie pentru
proxima lor întâlnire, în vederea
publicãrii12. La scurtã vreme dupã aceea,
apari]ia seriei de articole reunite sub titlul
Itinerariu spiritual a însemnat, desigur,
un moment de afirmare a necesitã]ii
înnoirii literaturii, în acord cu noile realitã]i
materiale [i spirituale ale veacului.
Este excesiv însã a vedea în acest
manifest, de al cãrui ton juvenil Eliade
s-a deta[at autoironic peste numai câ]iva
ani13, un atac frontal [i necru]ãtor la
adresa tuturor „bãtrânilor” (Tudor Arghezi,
Liviu Rebreanu, Ion Pillat), fondatorilor
„Gândirii” [i colaboratorilor ei (Lucian
Blaga, Adrian Maniu, Al. Philippide,
Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Dem.
Botez), în numele unui singur ideal
îndepãrtat, ancorat de ortodoxie14, când
el afirma disponibilitatea pentru
diversitatea planurilor de cunoa[tere a
realitã]ii, negând valorile mediocre,
„izvorâte [...] din economia politicã, [...]
din tehnicã, [...] din parlamentarism”15;
dupã cum se va vedea, cu mai mul]i
dintre ei, era legat de o prietenie care a
dãinuit peste ani, iar altora le promova
opera. A-l eticheta, la grãmadã cu al]i
colegi de genera]ie, drept „contestatar(i)
în toate”, înseamnã a-i ignora
argumenta]ia logicã, sinceritatea [i stilul.
Or în chiar acel moment, Camil Petrescu
a polemizat cu Eliade16, iar o carte
po[talã trimisã de dramaturg din Vene]ia
în 1936 evocã nostalgic [i succint
episodul: „Mi-e dor sã ne mai certãm!”
(MEC, III, p. 31). Memoriile evocã
diferen]a de forma]ie intelectualã, de
viziune [i de structurã dintre ei; „de[i
arareori îi plãcea cum scriam”, Eliade
mãrturise[te cã a început sã se
împrieteneascã cu Camil Petrescu,
apreciat de întregul cerc criterionist,
alãturi de Hortensia Papadat-Bengescu,
Mateiu Caragiale [i Liviu Rebreanu; dar
dramaturgul refuza interesul lui pentru
Alchimia asiaticã („mã întreba foarte
sincer de ce îmi pierd timpul cu
asemenea subiecte aride [i irelevante,
de ce nu studiez bunãoarã o problemã
de esteticã” - în 1934), ori pentru
Cosmologie [i alchimie babilonianã,
repro[ându-i cã î[i irose[te „inteligen]a
[i cultura cu asemenea probleme fãrã
interes” 17 (în 1937), fãrã a în]elege
noutatea [i importan]a [tiin]ificã [i
filosoficã studiilor lui Mircea Eliade.
Peste douãzeci de ani de la primirea
vederii, Eliade îl va evoca în Jurnalul de
exil, meditând la propria-i soartã: „{i
deodatã îmi dau seama ce am ajuns: un
nomad, un wandering scholar. Nu am,
nicãieri, într-o casã, o odaie a mea.
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mitul, fantezia), dar [i la experien]a
intelectualã a veacului.
Peste ani însã, hermeneutul va
contribui la promovarea operei
argheziene; astfel, pe 11 aprilie 1974, el
va recomanda cãlduros pentru publicare
traducerea ei în limba englezã pentru
cã apar]inea „celui mai mare poet român”
al secolului al XX-lea, „unul dintre cei
mai originali poe]i europeni ai timpurilor
noastre” [i, aidoma „marelui sãu
predecesor, Mihai Eminescu”, era „pu]in
cunoscut în afara României” (III, p.
443).
Memoriile evocã reîntâlnirea lui cu
{erban Cioculescu la întoarcerea din India, dupã câ[tigarea premiului literar
pentru romanul Maitreyi (1933); din juriu
au fãcut parte Perpessicius, George
Cãlinescu [i acesta, care l-a vizitat
entuziasmat încã înainte de afi[area
rezultatelor. Ele evocã [i momentul
1937, de dupã apari]ia Domni[oarei
Christina, când Eliade, care se ridicase
la S.S.R. împotriva pornografiei ca
mijloc de scandal al „oportuni[tilor”, era
atacat de Georgescu-Coco[: „scriitorii nu
numai cã nu-mi luau apãrarea, dar î[i
mãrturiseau satisfac]ia cã eram prima
victimã a unei campanii, în care eu,
naiv, încercasem sã introduc nuan]e [i
distinc]ii. {erban Cioculescu a publicat
[...] Fiecare pasãre..., [...] arãtând, prin
propriul meu exemplu, cã distinc]ia pe
care voisem sã o fac între «scriitori» [i
«oportuni[ti» era impracticabilã (p. 322).
În sfâr[it, Jurnalul consemneazã vizita
lui {erban Cioculescu la Paris din 1978
(pentru a perfecta cu Payot traducerea
Tratatului... {i a lui Zalmoxis), când i-a
relatat întâlnirea cu Maitreyi [i Noica la
Bucure[ti (care proiectau traducerea
romanului Dragostea nu moare) [i i-a
vorbit despre moartea tragicã a lui Camil
Petrescu (II, p. 317)
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persistente încã în România, sus]inând
„cã [i poetul [i lectorul, în fa]a unei poezii
au aceea[i emo]ie esteticã, rezultanta
aceleia[i contempla]ii estetice, a
recreãrii, experimentãrii, actualizãrii
operei de artã” (p. 2). Viziunea sa asupra
procesului de înnoire a teoriei [i practicii
literare este [i ea în acord cu cea
modernistã, atribuind scriitorului
autonomie în peisajul mi[cãtor al gândirii
artistice, considerându-l deopotrivã receptor, producãtor [i teoretician. În
ambele articole, Eliade atrage aten]ia
asupra altor creatori de valoare din
epocã, ignora]i de critica de clan, ca Ion
Barbu, Adrian Maniu, Ion Marin
Sadoveanu, Em. Bucu]a.
În Poezia lui Tudor Arghezi, citeazã
numeroase titluri [i versuri, încercând sã
demonstreze caren]ele crea]iei derivate
din „pãcatele con[tiin]ei creatoare”, care
determinau imperfec]iunea formalã,
„sentimentalism[ul] ieftin, învechit [...] [i
«filosofi[a]» de manual gimnazial. Dacã
poetul a fost [...] un reformator al formei,
apoi con]inutul e comun genera]iei
eminesciene” (subl. M.E.). Din cele
aproape 30 de texte discutate, jumãtate
sunt considerate bune, iar multe dintre
acestea se aflã astãzi în manualele
[colare. Judecata lui esteticã a fost
juvenil radicalã, dar corectã în
identificarea valorii; mai ales cã ea
surprindea însu[i eclectismul poeticii
argheziene, care aduna între acelea[i
coperte rodul mai multor vârste [i
experien]e literare, poeme cu ecouri
romantice, parnasiene [i simboliste, cu
urme ale liricii eminesciene, co[buciene
[i baudelairene. Or Eliade considera
organicitatea, unitatea [i autonomia
limbajului drept calitã]i ale sintezei
poetice în care se comunicã viziunea
unei personalitã]i puternice [i originale,
conectate la sursele-i eterne (folclorul,

echilibru între tradi]ionalism [i
europeism, care perpetuau mentalitã]i,
viziune asupra lumii [i gusturi literare
perimate22. În 1924, reflec]ia sa asupra
specificului na]ional a prins contur în
articolul Suflet na]ional23, definit în raport
cu umanitatea [i cu sufletul universal,
fãrã a releva vreo incompatibilitate între
acestea [i specificul na]ional; cãci
Nichifor Crainic situase încã de prin 1923
harta spiritualã a ]ãrii exclusiv în Orient,
prin credin]a ortodoxã, în care s-ar fi
exprimat specificitatea na]ionalã, contrar
majoritã]ii adep]ilor specificului na]ional
în artã, Maiorescu, Ibrãileanu, Iorga,
Stere, Ralea, Blaga, sau Camil
Petrescu24.
Camil Petrescu va republica acest
articol în douã rânduri: în 1926, când
Nichifor Crainic a încercat sã impunã prin
„Gândirea” „estetica barbarã” a
ortodoxismului drept „esteticã autohtonã”
în articolul A doua neatârnare, care
comenta o serie de opozi]ii ca: Orient
vs. Occident, culturã vs. civiliza]ie, rural vs. urban, individualizare vs.
uniformizare etc. în mod polemic fa]ã de
afirma]ia lui Lovinescu din Istoria... cã,
prin adaptare, „civiliza]ia se transformã
în culturã”25; în 1928, Camil Petrescu îl
va folosi în polemica sa cu „tânãra
genera]ie” spiritualistã, al cãrei manifest
fusese considerat Itinerariul spiritual al
lui Mircea Eliade, publicat în „Cuvântul”;
cinci articole se referã la reprezentan]ii
ei, în mod special la Mircea Eliade,
Petru Comarnescu [i Mihail Sebastian26.
Dar polemica va dura pânã în 1930,
angrenând mul]i participan]i. Cu „noua
genera]ie” erau asocia]i [i semnatarii
Manifestului «Crinului alb» (simbol al
misticismului), Petre – Marcu Bal[ (Petre
Pandrea), I. Nestor [i Sorin Pavel,
colaboratori la „Gândirea”, care nu aveau
prea multe puncte de vedere comune cu
cealaltã grupare, în afara spiritului
contestatar, pe care Eliade îl agrea27; în
el, se fãcea rechizitoriul concep]iilor
vechii genera]ii (iluministã, ra]ionalistã,
pozitivistã, materialistã, evolu]ionistã,

psihologistã) într-un stil violent [i vulgar
[i se prezenta aspira]ia celei noi cãtre
divin [i uman, convingerea în
„complectudinism” omenesc, într-o
„libertate infinitã” fa]ã de ra]ionalism [i
în „elanul religios, anxietatea metafizicã”
de sorginte berdiaevianã28. Anarhismul
lor obscurantist a nemul]umit însã pe
toatã lumea, [i pe „bãtrânii” incrimina]i
[i pe colegii lor de la „Cuvântul” 29,
extinzând polemica asupra genera]iei.
Cu toate acestea, L. Blaga, G.
Cãlinescu, V. Bãncilã [i R. Dragnea au
recunoscut noua spiritualitate, care [i-a
aflat astfel legitimitatea30 , în ciuda
articolelor polemice scrise de Camil
Petrescu, Lovinescu sau Ralea.
Plecarea lui Eliade în India îl va extrage
repede din aceastã disputã, care va
rãmâne în articolele lui Petru Comarnescu,
pânã în 1930, sus]inând „postularea
tradi]iei culturale [i religioase în cadrul
vremii de azi”31.
Unul dintre rãspunsurile lui Eliade
cãtre Camil Petrescu, Precizãri pentru
o discu]ie, atrãgea aten]ia asupra schimbãrilor obiective în societatea postbelicã
[i asupra datoriei tinerei genera]ii de a
contribui la cristalizarea unei noi sinteze
spirituale, la crearea unei perspective
mai vaste asupra vie]ii, în care sã se
regãseascã noii cetã]eni ai României
moderne; iar aceasta sã intre în dialog
cu lumea ca o creatoare de valori, prin
unificarea energiilor spirituale,
„rea[ezate”, care sã vindece traumele
suferite sub „teroarea istoriei”. Poate de
aceea el ia în discu]ie mai mult termeni
generali, ca misticã , spiritualitate ,
cre[tinism, prefera]i celor prea specifici,
ca etnic, ori ortodoxie: „Putea rãmâne
sensul vie]ii genera]iei precedente –
sensul nostru? Ce voiau ei? Unii
întregirea neamului, al]ii ridicarea
culturalã a poporului, al]ii o literaturã
na]ionalã, un loc în politicã, o so]ie
bogatã [i câ]iva copii frumo[i. Noi nu
mai putem voi aceasta. Valorile pur
spirituale – avându-[i în poten]ele etnice
numai un vehicul – sunt singurele care
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Locuiesc pe unde pot, la cine mã
pofte[te, la rude, la prieteni sau la
oameni de omenie. Îmi aduc aminte de
melancolica indignare a lui Camil
Petrescu, prin 1937: «La patruzeci de
ani, eu n-am nici mãcar o garsonierã!»
L-am privit atunci ca pe un martir exemplar.”18
Filomodernist, proeuropean [i
democrat, Camil Petrescu s-a implicat
în toate dezbaterile moderni[tilor [i
tradi]ionali[tilor încã din 1922, dupã
apari]ia studiului lui Ibrãileanu despre
Caracterul specific na]ional în literatura
românã, polemic fa]ã de teoria lovinescianã a imita]iei [i sincronismului; ele
aveau sã continue pânã în 1930,
formulând definiri ale unor principii [i
doctrine etico-estetice [i clarificãri ale
tematicii [i mijloacelor expresive de
reprezentare, specifice principalelor
direc]ii din epocã; pânã în 1926, se
conturaserã mai vizibil cea tradi]ionalistã
(sãmãnãtorism, neosãmã-nãtorism,
poporanism, ortodoxism), cea modernistã
[i cea simbolist-avangardistã; Nicolae
Iorga, Garabet Ibrãileanu, Nichifor Crainic,
Eugen Lovinescu, Ovid Densu[ianu, Ion
Vinea au fost vectorii care au polarizat
teoretizãrile [i practicile scripturale în
paginile revistelor „Ramuri – Drum drept”
(„Sãmãnãtorul” redivivus ), „Via]a
Româneascã”, „Gândirea”, „Sburãtorul”,
„Viea]a nouã”, „Contimporanul” etc. [i au
inspirat sateli]ii acestora19.
Apropiat de grupul sburãtorist al lui
Eugen Lovinescu20, s-a implicat în toate
polemicile [i revizuirile promovate,
pentru „dãrâmarea idolilor” [i
revitalizarea literaturii, elogiind Istoria
civiliza]iei române moderne21. „Via]a
Româneascã”, sateli]ii [i colaboratorii ei
au devenit ]inta lui preferatã; din dorin]a
de înnoire expresivã [i ideaticã, a scris
cronici neconcesive împotriva lui Mihail
Sadoveanu, George Topîrceanu, Cezar
Petrescu, Al. Philippide, Dem. Botez, a
polemizat cu Mihail Ralea [i a repro[at
„Vie]ii Române[ti” amalgamarea
genera]iilor, pozi]ia intermediarã, de
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vorbea cu citate istorice [...] pe care nu
le pricepea, dar le repezea în discursuri
frenetice. [...] Cine ar putea sã discute
cu dl Mircea Eliade care într-un alineat
sus]ine cu apostrofe [i întrebãri retorice:
[i cã orice genera]ie aduce o spiritualitate
nouã [i cã numai genera]iile efectiv noi
aduc o spiritualitate nouã”35 (subl. C.P.).
Retorica pamfletarã, dezvoltatã prin
varia]iuni ale unei singure idei, verva
gratuitã [i sprin]arã, care supradimensioneazã atitudinea subiectivã [i
o proiecteazã imaginar în liniile [arjate
ale unui organism cu un singur organ (al
victimei) sunt, desigur, eficiente în plan
expresiv, dar insuficiente pentru o criticã
de principii.
Articolele reiau însã [i o imputare
de ordin moral, despre „obiceiul de a
trata familiar pe scriitorii mai în vârstã”,
despre condescenden]a [i insolen]a
verbalã fa]ã de I. Minulescu, P. Zarifopol
sau T. Arghezi (numi]i „dl Jean, dl Pol [i
dl Tudor”); a[a pare a fi studentul ziarist
uneori în polemici, numai cã, fa]ã de
presa vremii, ori fa]ã de articolele lui
Camil Petrescu, Eliade practica
versiunea moderatã a stilului [i limbajului
jurnalistic din contextul istoric dat, iar în
polemicile directe, Vasile Bogrea a fost
printre pu]inii care nu i s-au aliniat. Z.
Ornea prezintã atmosfera perioadei
interbelice extrem de sugestiv, de[i
subversiv-ironic în ultima frazã, dedicatã
noii genera]ii: „Fãrã îndoialã cã
spectacolul public de dupã rãzboi nu era
dintre cele mai atrãgãtoare. Ghiftuiala
îmbogã]i]ilor din rãzboi sau de dupã
rãzboi, autocra]ia liberalã în via]a
politicã, debusolare ideologicã, încinse
dispute, înfruntarea dintre neosãmãtorism încã dominant [i un modernism aparent epigonic, o jurnalisticã mult
coruptã, violentã [i cam acefalã,

cãutarea unui drum pe care sã evolueze
]ara lãsau – toate împreunã – impresia
unui haos indistinct [sic!] [i o
iremediabilã degradare moralã. Ace[ti
tineri de nici douãzeci de ani, încredin]a]i
cã au solu]ia în buzunar, se credeau
apostolii purificãrii moravurilor [i a
deschiderii [sic!], prin gestul lor de
apostoli imberbi, unui nou capitol în
istoria ]ãrii.”36
În Memorii , Eliade evocã
experien]ele tragice ale acelor ani: „Nu
uitasem sirena de la Atelierele „Grivi]a”;
nici gloan]ele din noaptea de 30
decembrie pe peronul gãrii din Sinaia,
care au costat via]a pre[edintelui de
Consiliu I. Gh. Duca, nici studen]ii [i
jandarmii care invadaserã sala Funda]iei
Carol, nici sfãrâmarea prieteniilor [i
«despãr]irea apelor», care puseserã
capãt «experien]ei Criterion». Unii din
noi, destul de pu]ini de altfel (Camil
Petrescu, Sebastian, Vulcãnescu [i al]i
câ]iva) erau tulbura]i de venirea lui Hitler
la putere. Nelini[tea [i teama mea nu
erau legate numai de asemenea
evenimente politice. Presim]eam de
mult, din adolescen]ã, cã nu vom avea
timp. Sim]eam acum nu numai cã timpul
ne este mãsurat, dar cã va deveni curînd
un timp terifiant (timpul «terorii Istoriei»).
Încercam sã mã apãr printr-o
deznãdãjduitã, paradoxalã rãsturnare a
tuturor valorilor: acceptam mor]ile din
jurul meu, le acceptam [i pe cele care
[tiam vor veni, ca un sindrom al lumii
noi care va trebui sã se nascã” (p. 295).
Interesul pentru dezbaterea despre
raportul dintre literaturã, etnicitate [i
ortodoxie a fost al epocii, iar în 1927
studentul Eliade s-a sim]it dator sã
exprime punctul de vedere al genera]iei
sale, care-[i cãuta legitimitatea în
marginea establishmentului intelectual,
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ne stãpânesc”32 (subl. M.E.). Dar valorile
spiritualitã]ii [i religiei, trãirea
ra]ionalizatã prin educa]ie despre care
vorbea Eliade nu se pot confunda cu
obscurantismul religios manifestat de
unii dintre colegii sãi de genera]ie.
Aceastã sintezã impunea spargerea
barierelor dintre scriitor [i critic (impuse
de prejudecata maiorescianã), dintre
mistic [i filosof [i eliberarea mai multor
cãi de cunoa[tere pentru aceea[i
persoanã, în tentativa ei de a se apropia
de absolut – idealul oricãrui tânãr, de
altfel. Adicã „Posibilitatea de a func]iona,
gusta [i aprecia toate planurile de
realitate: esteticul, eticul, ra]ionalul,
umanul, fiziologicul etc. Între aceste
planuri nu existã continuitate, pun]i de
trecere... Existã însã o realitate
transcendentã, religiosul. Experien]a
religioasã e absolutã”33.
Comentând Precizãrile... lui Eliade,
Camil Petrescu afirma în Genera]ia de
azi cã definirea genera]iei era vagã, prin
absen]a unui criteriu coagulant mai
serios decât „pluralitatea de personalitã]i”, vârsta sau experien]a (esen]ialã
fiind cea a rãzboiului), acuzându-l de
misticism [i demonstrând lipsa de
unitate a opiniilor din interiorul
„genera]iei”. Un frazeolog frenetic [i
mistic este un pamflet la rãspunsul lui
Eliade, iar ironia persiflantã vãde[te
marele sãu orgoliu rãnit de curajul
studentului de a-l înfrunta: „Tânãrul
Mircea, cu aerul lui de Dalai-Lama
balcanic, inspirat, are impresia cã
acordul gramatical înseamnã [i acordul
logic”34 (subl. C.P.). Ignorând contextul,
dramaturgul considera fraza: Valorile pur
spirituale – avându-[i în poten]ele etnice
numai un vehicul – sunt singurele care
ne stãpânesc „un monument de
aproximativ [i ridicol”.
De fapt, marea vinã a lui Eliade, în
ochii lui Camil Petrescu, era de a fi fost
colaborator al „Gândirii”; repro[ându-i direct acest lucru în subsolul paginii,
dramaturgul îl considerã „o dovadã [i de
falsitatea afirma]iei [i de lipsa de
caracter a tânãrului nostru în acela[i
timp” (!). Cu acela[i radicalism, Camil
Petrescu pulverizeazã, printr-o abilã
sofisticã, replica tânãrului, care preciza
legãtura specificã dintre genera]ie [i
„noua spiritualitate” în contextul istoric
dat: „...orice genera]ie se angreneazã în
istorie [i istoria e un dinamism spiritual
(crede dl Petrescu altfel?...), iar formele
spiritului, realizându-se în func]iuni
sociale [i evenimente istorice se
depã[esc. Orice genera]ie efectiv nouã,
aduce o spiritualitate nouã” (subl. M.E.);
întreg articolul Un document fotografic
(prilejuit de un nou rãspuns al lui Eliade)
reia concluziile celui precedent [i
continuã acuza]iile de falsã erudi]ie: „Cã
a citit pe nerãsuflate [i nedigerate
destul, nu e cu neputin]ã. {i Ca]avencu
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a cãrui structurã se modificase. În ciuda
tuturor diferen]elor dintre Camil Petrescu
[i Mircea Eliade, existã numeroase
puncte de vedere asemãnãtoare.
Apropia]i, pentru o vreme, ai „Gândirii”
[i „Cuvântului”, ei nu au împãrtã[it
convingerile obscurantiste, rasiste [i
extremiste la care au ajuns în cele din
urmã Nichifor Crainic [i Nae Ionescu,
fapt care a generat polemici, delimitãri
[i chiar excluderea (lui Eliade) din rândul
colaboratorilor. Amândoi au avut
forma]ie filosoficã (dublatã, la Eliade, de
cea [tiin]ificã [i academicã), talent literar
[i jurnalistic [i spirit critic, distan]ându-se
de opozi]ia maiorescianã dintre poet [i
critic. În disputa dintre tradi]ionalism [i
modernism, amândoi au sus]inut mai cu
seamã direc]ia novatoare, în care se
înscrie [i marea literaturã care apar]ine
„tradi]ionalitã]ii”37, fãrã a accepta servil
ideile nici uneia dintre grupãri; amândoi
au avut orientare pro-europeanã [i au
mizat pe importan]a personalitã]ii
creatoare în exprimarea dimensiunii
etnice, pe care nu o vedeau ca pe un
scop în sine al artei; pentru amândoi,
creatorul putea realiza sinteza originalã
dintre ra]iune [i nivelele care o
transgreseazã, extinzând-o fãrã a o
cufunda în ira]ional; explorarea
con[tiin]ei de sine, autenticitatea
(documentarã [i biograficã) [i
sinceritatea sunt teme recurente în
teoretizãrile, comentariile [i literatura
amândurora, al cãrei stil promova
anticalofilia. Desigur, deosebirile sunt la
fel de semnificative, cãci viziunea
fenomenologicã / substan]ialistã a lui
Camil Petrescu se îndepãrteazã de
concretul contingent [i istoric pe care îl
presupunea foamea de real [i de
experien]ã la Mircea Eliade, care
mijloceau accesul la esen]ã; de aceea,
dramaturgul nu era de acord nici cu
teoria lovinescianã a muta]iei valorilor38,
pe care Eliade pare a o fi în]eles mai
bine în polemicile timpurii [i în
teoretizãrile sale asupra romanului; chiar
apropierea lui Eliade de folclor, ca obiect
de investigare [tiin]ificã [i sursã de
inspira]ie pentru crea]ia literarã, se
înscrie în aceea[i linie, el nefiind
pasionat de pitoresc [i culoare localã [i
neavând gustul imita]iei; Camil
Petrescu, în schimb, minimalizeazã
folclorul ca depozitar al sufletului
na]ional39 (bine cã nimãnui nu i-a trecut
prin cap sã-i cearã post mortem sã fi
fost perfect, sã nu fi gre[it în aprecierile
sale). Altfel decât Camil Petrescu [i
decât adep]ii tradi]ionalismului, Mircea
Eliade a explorat [i dimensiunea
orientalã a românilor, înscrisã însã în
mo[tenirea culturalã tracicã [i sud-est
europeanã (ulterior [i intercontinentalã),
anterioarã cre[tinismului [i ortodoxiei.
A fost oare Eliade împotriva tuturor
sau majoritatea, afiliatã celor douã

direc]ii polare, i-a fost împotrivã din
cauza deschiderii [i disponibilitã]ii sale?
A fost impertinent sau a rãspuns cu
argumente, încorporate, printr-o ironie
mai subtilã, într-un stil mai pu]in academic, pasti[ã a celui din cafeneaua
adversarilor, utilizat în clanul lor? Poate
vom observa asta în coresponden]a [i
polemica sa cu al]i cãrturari. Citind [i
confruntând, am vãzut pânã acum cã el
nu a practicat critica ad hominem, ci
critica [i polemica de idei, cu diferen]a
specificã dintre ele.
Existe]ialismul fãrã neant
Apropierea lui Mircea Eliade de
„Gândirea” s-a datorat lui Cezar
Petrescu40, cel care i-a propus-o în 1927,
cãci Eliade nu îl cuno[tea încã pe
Nichifor Crainic. Scrisorile din 1927
relevã ezitãrile ini]iale ale studentului,
marcat de consecin]ele recenziei sale
despre Sinteza... lui Iorga (dezaprobarea
generalã, demisia de onoare de la
„Revista universitarã”, retragerea
premiului de filosofie, dar [i începerea
colaborãrii la „Cuvântul”, de unde îl
remarcase Pamfil {eicaru, care îi [i
retipãrise paginile publicate despre Ionel
Teodoreanu). Memoriile evocã prima sa
vizitã la redac]ia „Cuvântului” imediat
dupã „scandalul Iorga”, pentru a-l întâlni
pe redactorul-[ef, moment în care l-a
zãrit acolo, printre al]i ziari[ti, [i pe Cezar
Petrescu. Peste numai o sãptãmânã, a
devenit colaborator plãtit, iar din
decembrie, redactor „cu douã foiletoane
pe sãptãmânã, plus noti]e [i informa]ii
pentru pagina literarã”, cu salariu fix (p.
121). Sinceritatea, probitatea intelectualã, libertatea de opinie, spiritul critic
au constituit [i aici mãrci ale stilului sãu
jurnalistic; ele nu demonstrau orgoliu [i
indiferen]ã fa]ã de scriitori, ci încrederea
naivã în eficien]a dialogului, în
comunicare. În cea de a doua scrisoare,
î[i exprima entuziasmul, aflând de la

Cezar Petrescu vestea cã Nichifor
Crainic i-a acceptat colaborarea, dar [i
nelini[tea despre starea de spirit a
romancierului, în urma cronicii la
Întunecare, apãrute între timp, în care îi
repro[a lipsa de noutate a atmosferei
romane[ti, asemãnãtoare celei din
nuvelele anterioare41.
Cezar Petrescu l-a ajutat însã pe
Eliade sã-[i publice romanul Isabel [i
apele diavolului (1930), în timp ce se afla
la studii în India, iar la apari]ia romanului
Maitreyi a scris o cronicã favorabilã. În
scrisoarea din 1929, Eliade mul]umea
cãlduros „pentru dragostea ce o arã]i
cãr]ilor mele, în orice caz publicãrii lor”
(II, p. 463): el i l-a recomandat pe editorul
Ciornei, a semnat contractul [i a predat
manuscrisul corectat de Ionel Jianu chiar
când Eliade se muta în casa profesorului
Dasgupta; rezumând subiectul romanului
Isabel... pentru editurã, cum îi solicitase
Cezar Petrescu, Eliade i-a prezentat [i
alte patru volume terminate [i unul în
lucru 42 ; este interesantã maniera
profesionistã de autoevaluare a
acestora, referindu-se nu doar la
tematicã, ci [i la viziune, noutate, stil [i
numãr de pagini, anticipând diferen]iat
posibilul lor succes de librãrie [i de criticã
[i precizându-[i publicul-]intã; pentru
sprijinul primit, tânãrul [i-a pãstrat
recuno[tin]a [i dupã întoarcerea din India, pe când Cezar Petrescu era la
„Curentul”, dupã cum reiese dintr-o altã
scrisoare (1932), iar aceasta este una
dintre trãsãturile sale permanente de
caracter.
Ne-am referit deja la scrisorile lui
Eliade cãtre Cezar Petrescu din perioada
1938 – 1939, când se ocupa de editarea
primului numãr al revistei „Zalmoxis”,
trãind sub „teroarea istoriei”; scrisorile
din perioada rãzboiului (1943), când a
fost consilier cultural al Lega]iei Române
din Lisabona, vãdesc deopotrivã
prietenia constantã [i preocuparea
asiduã a lui Eliade pentru promovarea

***
Înzestrat cu intui]ia valorii, luciditate
criticã [i culturã, Mircea Eliade a pledat
pentru înnoirea canonului estetic, a
teoriei [i practicii literare [i a sprijinit
recunoa[terea unor scriitori marginaliza]i.
Apari]ia Itinerariului spiritual (1927),
considerat un manifest al tinerei
genera]ii, urmatã de Manifestul «Crinului
alb» al grupãrii de la „Gândirea”, a extins
vechile polemici cãtre „noua spiritualitate”,
pe care {erban Cioculescu a contestat-o
par]ial, iar Camil Petrescu integral.
Participarea sa la polemicã s-a întrerupt
în 1928, odatã cu plecarea în India, dar
a fost continuatã de colegii lui, Petru
Comarnescu [i Mihail Sebastian.
Proeuropean lucid, Eliade s-a
distan]at atât de obscurantismul violent
[i vulgar al semnatarilor Manifestului...,
cât [i de ortodoxismul etnicist de la
„Gândirea”, iar practica sa publicisticã
[i literarã relevã distan]area de toate
ideologiile (vezi Întoarcerea din rai, 1934)
[i raportarea judecã]ilor sale la idealuri
ale epocii [i valori culturale. Mãrcile
stilului sãu epistolar [i jurnalistic sunt
sinceritatea, probitatea intelectualã,
libertatea de opinie [i spiritul critic, un
stil moderat [i echilibrat în raport cu cel
din presa vremii, iar rela]iile amicale cu
scriitorii consacra]i nu l-au determinat
sã scrie ipocrit [i sectar.
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umanitatea din el, reac]iona „împotriva
romanului tradi]ional românesc, mai ales
împotriva lumilor lui Cezar Petrescu [i
Ionel Teodoreanu”: „Reac]ionam
prezentând aproape exclusiv tineri
intelectuali bucure[teni, preocupa]i de
ceea ce ei considerau pe atunci
«problemele esen]iale» [...], pierderea
«Raiului», zvârlirea noastrã în istorie. [...]
Revenea, ca un laitmotiv, aceea[i
problematicã: gãsirea unui sens valabil
existen]ei post-«paradiziace». To]i acei
intelectuali limbu]i, preten]io[i, agresivi
erau teroriza]i, fãrã sã-[i dea seama, de
spectrul «ratãrii». Tema intelectualului
ratat era destul de familiarã romanului
românesc, de la Vlahu]ã la Cezar
Petrescu. De obicei însã «ratarea» se
datora opacitã]ii [i iner]iei mediului provincial [...], unor accidente personale
(alcoolul, drogurile), [...] ispitei pe care
o reprezenta politica. [...] Pentru unii
dintre ei, «autenticitatea» însemna
revolta cu orice pre] împotriva
«bãtrânilor», a societã]ii burgheze, a
valorilor curente. Cam to]i erau obseda]i
[i mai ales inhiba]i de «probleme».
Singurul care nu se lãsase intimidat de
«probleme» era Petru Anicet. De aceea
aveam sã numesc romanul lui [i al
camarazilor lui de vârstã [i de ideologie
Huliganii”, care avea „sã rezolve dilema
prin ceea ce numeam pe atunci «solu]ia
gordianicã».” (p. 263 – 306).
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patriarhalã de altãdatã”: „Lungul [i
hibridul eseu Apologia virilitã]ii [1928 –
n.n.], pe care l-am publicat în
«Gândirea», în anii studen]iei, era [i el
tot un gest de apãrare împotriva
Moldovei pe care o purtam în sânge. Miera atât de greu sã mã apãr pentru cã
izvoarele triste]ilor mele erau numeroase
[i ascunse. Uneori, mã sim]eam învãluit
de melancolie tocmai de unde mã
a[teptam mai pu]in. Ani de zile
exaltasem, cu o crispatã exagerare,
solitudinea mea, faptul cã încã din
copilãrie mã sim]isem izolat, insolit,
«unic». Mult timp, condi]ia singularitã]ii
mele mã apãrase ca o plato[ã lãuntricã
împotriva tuturor e[ecurilor [i umilin]elor.
{i, dintr-o datã, singurãtatea care mi se
pãrea predestinatã mã apãsa ca o
lespede de mormânt.”43 (în 1922 – n. n.).
Ie[irea din melancolie a fost posibilã prin
scrierea terapeuticã a jurnalului [i prin
implicarea în activitã]i culturale publice,
alãturi de colegii de liceu [i de facultate
(Societatea Muza, corul studen]ilor,
gruparea „Criterion”, aventurile din
cercetã[ie etc.).
Meditând în Memorii la condi]ia
precarã a scriitorului în România, ajuns
el însu[i membru al Societã]ii Scriitorilor
Români (1935), el constata cã dintre
scriitorii de succes doar Mihail
Sadoveanu [i Liviu Rebreanu pot trãi
doar din scris. De[i le-a apreciat operele,
s-a distan]at estetic de ele, inovând
tematica, problematica, mediul, tipologia, viziunea [i stilul romanesc, pe care
ace[tia le-au consacrat. În romanele
existen]ialiste, Eliade a asaltat însã cu
luciditate [i spirit critic nu doar
pseudoideologiile bãtrânilor, ci [i ale
tinerilor deopotrivã, surprinse parodic,
într-un tablou provocator. Scriind
„romanul cerebral” Întoarcerea din rai,
interesat în primul rând de ideile
personajelor intelectuale care dominau

Tudor Zbârnea

culturii române în Portugalia. El îi
mãrturisea cã lectura romanului Ochii
strigoiului, pe care i-l trimisese Cezar
Petrescu, „a reprezentat un moment de
combustiune”: „Am cunoscut [i eu,
neferice, toate acele alunecãri ale anilor
romanului D-tale [i, ca aproape to]i tinerii
de vârsta mea, presim]eam catastrofa.
Dar realitatea a întrecut cu mult toate
închipuirile mele. Privesc, acum,
aproape paralizat, la minutele care au
mai rãmas neconsumate din ceasul al
unsprezecelea [i mã întreb când se va
întâmpla minunea, când va interveni din
nou Dumnezeu, vertical, în istoria
neamului românesc.” (II, p. 471) O altã
scrisoare, din acela[i an, îi solicita
câteva nuvele fantastice, pentru
traducerea lor în portughezã: „Este un
bun moment de a pãtrunde în librãria
portughezã [i brazilianã. [...] {i, pe urmã,
este o problemã de propagandã care ne
intereseazã în cel mai mare grad, cãci
vecinii no[tri se pregãtesc sã inunde
pia]a literarã. Te asigur cã editurile care
îmi cer cãr]i sunt serioase. [...] Nu uita
cã numai întâmplãtor sunt ata[at cultural, meseria mea rãmânând cea de
scriitor. [...] Pânã acum, am tipãrit schi]e
de [Ion A.] Bassarabescu, A[drian]
Maniu, Eftimiu (da! Pentru cã era scurtã
[i în francezã), Mircea Damian etc.” (II,
p. 472), Europolis, Ciuleandra, Pãdurea
spânzura]ilor, urmând sã aparã [i Ion.
Din cele trei scrisori pãstrate de la
Cezar Petrescu, sunt vizibile sus]inerea
[i încrederea sa în Mircea Eliade, cel
din tinere]e [i de la maturitate, iar în
momente de cumpãnã, precum cele din
1938, i-a deschis paginile revistei pe care
o conducea. Atitudinea lui Eliade a fost
dublã, de admira]ie [i refuz fa]ã de
scriitorul de succes, care, alãturi de Ionel
Teodoreanu [i de Mihail Sadoveanu,
întruchipa „literatura nostalgicã” a
Moldovei, evocând „copilãriile [i via]a

S igle
igle:
EAA – Mircea Eliade, Europa, Asia,
America... Corespondenþã
MEC – Mircea Eliade [i coresponden]ii
sãi.
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„Dosarele” Eliade, vol. I, Cuvânt înainte
[i culegere de texte de Mircea Handoca,
Editura Curtea Veche, Bucure[ti, 1998.
„Dosarul” Eliade, vol. III, Elogii [i acuze,
Cuvânt înainte [i culegere de texte de
Mircea Handoca, Editura Curtea Veche,
Bucure[ti, 2000.
Mircea Eliade, Europa, Asia, America...
Corespondenþã, I – III, Cuvânt înainte ºi
îngrijirea ediþiei de Mircea Handoca,
Editura Humanitas, Bucureºti, 1999
(EAA).
Mircea Eliade [i coresponden]ii sãi, I-V,
edi]ie îngrijitã, note [i indici de Mircea
Handoca, Editura Minerva (I-III),
Bucure[ti, 1993,1999, 2003 [i Criterion
Publishing, (IV-V), Bucure[ti, 2006,
2007 (MEC).
Mircea Eliade, Jurnal, I (1941 - 1969); II
(1970 – 1985), Edi]ie îngrijitã [i indice
de Mircea Handoca, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 1993.
Mircea Eliade, Memorii, 1907 – 1960,
edi]ia a II-a revizuitã [i indice de Mircea
Handoca, Editura Humanitas, Bucure[ti,
1997.
Mircea Eliade, Oceanografie, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 1991.
Mircea Eliade, Profetism românesc, I-II,
Editura Roza Vânturilor, Bucure[ti, 1990.
Mircea Handoca, Mircea Eliade.
Contribu]ii bibliografice , Societatea
literarã „Relief Românesc”, Bucure[ti,
1980.
Z. Ornea, Tradi]ionalism [i modernitate
în deceniul al treilea, Editura Eminescu,
Bucure[ti, 1980.
Camil Petrescu, Eugen Lovinescu, sub
zodia seninãtã]ii imperturbabile, Editura
Caietele Cetã]ii literare, Bucure[ti, 1933.
Camil Petrescu, Teze [i antiteze, Editura
Cultura Na]ionalã, Bucure[ti, 1938.
„Cuvântul”, colec]ia ziarului 1927 –
1928.

Note:
Fragment din partea a doua a unui studiu
mai amplu.
2
1902 – 1988; se pãstreazã 1 text al lui Eliade
[i 2 scrisori ale lui {erban Cioculescu. Vezi
Mircea Eliade,, Europa, Asia, America...
Corespondenþã, I – III, Cuvânt înainte ºi
îngrijirea ediþiei de Mircea Handoca, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1999; citãrile din
coresponden]ã lui Eliade se vor face direct,
indicând volumul [i pagina în interiorul
textului; pentru subsol, vom folosi sigla EAA.
3
Itinerariu spiritual, în „Cuvântul”, 6 septembrie
– 16 noiembrie 1927, republicat în Profetism
românesc, I, Editura Roza Vânturilor,
Bucure[ti, 1990.
4
Mircea Eliade [i coresponden]ii sãi, I-V,
edi]ie îngrijitã, note [i indici de Mircea
Handoca, Editura Minerva (I-III), Bucure[ti,
1993,1999, 2003 [i Criterion Publishing, (IVV), Bucure[ti, 2006, 2007. Citãrile urmãtoare
se vor face utilizând sigla MEC în interiorul
textului [i la subsol.
5
Un «Itinerariu spiritual», în „Via]a literarã”,
28 mai 1928, republicat în „Dosarele” Eliade,
vol. I, Cuvânt înainte [i culegere de texte de
Mircea Handoca, Editura Curtea Veche,
Bucure[ti, 1998, p. 22 – 27. În Memorii, Eliade
comenteazã episodul: „{erban Cioculescu
l-a comentat critic, dar cu o extremã simpatie
[...]. {i el, [i Mircea Vulcãnescu [i Paul Sterian
se întorseserã de la Paris în toamna anului
1927 [i, datoritã Itinerariului spiritual, i-am
cunoscut pe to]i. [...] De-abia stând de vorbã
1
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cu Mircea Vulcãnescu [i Paul Sterian am
în]eles cît eram de ignorant în ce prive[te
cre[tinismul rãsãritean [i tradi]iile religioase
române[ti, ca sã nu mai vorbesc de
«experien]a ortodoxã», pe care nu o aveam
deloc. Ortodoxia mi se pãrea pre]ioasã pentru
români [...], fãcând parte din istoria [i cultura
româneascã. Personal, de[i mã sim]eam atras
de aceastã tradi]ie, nu o trãiam.” Memorii,
1907 – 1960, edi]ia a II-a revizuitã [i indice de
Mircea Handoca, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 1997, p. 137.
6
Între ortodoxie [i spiritualitate, în „Via]a
literarã”, an III, nr. 94, 17 noiembrie 1928,
republicat în „Dosarele” Eliade, vol. I, Cuvânt
înainte [i culegere de texte de Mircea
Handoca, Editura Curtea Veche, Bucure[ti,
1998, p. 31 – 34; el se referã la articolul lui
Eliade, Confesiuni [i semnifica]ii, în care
preciza cã „nu acceptã integral” ideile
Manifestului , afirmând cã între acesta [i
Itinerariul sãu spiritual existã „deosebiri de
vederi”.
7
Postilã arghezianã, în „Cuvântul”, an III, 1927,
7 decembrie, nr. 949, p. 1-2, v. [i Poezia lui
Tudor Arghezi, în „Cuvântul”, an III, 1927, 19
iunie, nr. 788, p. 1-2.
8
1880 – 1967.
9
1895 – 1961.
10
Mircea Eliade, Jurnal, I (1941 - 1969); II
(1970 – 1985), Edi]ie îngrijitã [i indice de
Mircea Handoca, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 1993; I, p. 464-465.
11
1894 – 1957. Se pãstreazã 4 scrisori trimise
de Mircea Eliade, douã din 1927, una de la
mijlocul deceniului al IV-lea [i una din 1946 –
cf. Mircea Handoca, EAA, II.
12
Este vorba, dupã cum precizeazã editorul,
despre nuvela În întuneric , publicatã în
„Universul literar”, an XLIII, 1927, 21 mai, p.
326 – 327, republicatã în Maddalena, edi]ie
îngrijitã de Mircea Handoca [i Nicolae
Florescu, cuvânt înainte de Mircea Handoca,
note [i postfa]ã de Nicolae Florescu, Editura
Jurnalul Literar, Bucure[ti, 1996 – cf. Mircea
Handoca, ibidem, II, p. 459.
13
În Oceanografie (1934), carte republicatã
de Editura Humanitas, Bucure[ti, 1991 – vezi
p. 10-11.
14
Z. Ornea, Tradi]ionalism [i modernitate în
deceniul al treilea , Editura Eminescu,
Bucure[ti, 1980, p. 291; vezi [i: „Nu era numai
o înfruntare de principii, ci [i una de genera]ii”
– p. 138.
15
Itinerariu spiritual, ed. cit., p. 21.
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sãrbãtoare, în „Ultima orã”, I, nr. 67, 17 martie
1929, Specific românesc în culturã [i artã, în
„Ac]iune [i reac]iune”, II, nr. 29, 33, 35, 1930.
32
În „Cuvântul”, IV, nr. 1133, 19 iunie 1928, p.
1; alte articole: Tot despre noua genera]ie, în
loc. cit., an IV, nr. 1141, 27 iunie 1928, p. 1 –
2, ... {i Camil Petrescu, în loc. cit., an IV, nr.
1145, 1 iulie 1928, p. 1 – 2, Final de polemicã
[Cu Camil Petrescu], în loc. cit., an IV, nr. 1162,
18 iulie 1928, p. 1 – 2. Despre „imperativul
sintezei” [i „obsesia valorilor spirituale care
trebuie diferen]iate, [i tãiate, [i rãspândite”,
care sã aducã „energie vitalã, for]ã
organizatoare, coeren]ã, simpatie, crea]ie în
anumite cadre” vorbe[te în Linii de orientare,
primul articol din Itinerariu ..., în 1927;
îndemnul la „completitudine” nu este
antira]ionalist, ci împotriva „ra]iunii
suficiente”, închistate, refuzând deschiderea
con[tiin]ei cãtre complexitatea „pluralitã]ii
func]ionale”, care face posibil ca, „diferen]iind
planurile, sã în]elegem cã cel mai pãtrunzãtor
logician poate fi în acela[i timp un mistic,
dupã cum poate fi un artist de avangardã.” –
Profetism românesc, I, ed. cit., p. 20 - 22.
33
Spiritualitate [i ortodoxie, în „Via]a literarã”,
an III, 10 noiembrie 1928, nr. 93, p. 1, apud Z.
Ornea, op. cit., p. 459.
34
„Dosarul” Eliade, III, ed. cit., p. 66.
35
Ibidem, p. 68, 71.
36
Op. cit., p. 457.
37
Z. Ornea, ibidem, p. 25 - 29.
38
Camil Petrescu polemizeazã cu „critica
simbolistã” în Eugen Lovinescu, sub zodia
seninãtã]ii imperturbabile (Editura Caietele
Cetã]ii literare, Bucure[ti, 1933): „procesul
sãu de crea]ie criticã participã de la augusta
[i pythica incon[tien]ã muzicalã”, iar teoria
muta]iei valorilor necesitã „revizuirile”
permanente, care disociazã defectuos forma
de con]inut, fãrã a asigura autonomia
esteticului fa]ã de valorile etice, etnice [i
sociale, cum prevede estetica fenomenologicã - p. 3, 16, 114, 141.
39
„Cã toate aceste însu[iri de artã popularã
n-au cine [tie ce mare însemnãtate, e suficient
sã aruncãm o privire prin istorie. [...] Eminescu
singur cu Luceafãrul, Scrisorile [i Cãlin al
lui, e poate mai mult decât toatã poezia
popularã româneascã la un loc. [...] Sufletul
unui scriitor mare este sinteza sufleteascã a
unui popor. Nu tradi]iile sunt sufletul unui
popor, ci scriitorii, gânditorii [i arti[tii lui [...].”
(Sufletul na]ional, în Teze [i antiteze, ed. cit.,
p. 179 – 182).
40
1892 – 1961; co-fondator al revistei
„Gândirea” (1921) [i al ziarelor „Cuvântul”
(1924) [i „Curentul” (1928); director al ziarului
„România” [i al revistei „România literarã”
(1938 – 1940). Se pãstreazã 8 scrisori ale
lui Mircea Eliade, trimise în 1927 (2), 1929,
1932, 1938, 1939, 1943 (2) [i 3 ale lui Cezar
Petrescu, din 1927, 1929 [i 1936.
41
Cezar Petrescu: Întunecare, în „Cuvântul”,
nr. 768, 26 mai 1927, p. 1-2.
42
El prezintã romanele Isabel... – despre
„via]a europeanã în India”, ce urma a fi
publicat în „Vremea”, despre „un roman
universitar [...] scris în 1928, care a plãcut
pu]in lui Ionel Teodoreanu” (Gaudeamus),
despre Romanul adolescentului miop
(1926), un volum de prozã [i unul „de
impresii, aventuri, interviuri indiene” (India);
în lucru, era Lumina ce se stinge... – „un soi
de Don Quijote [i Gargantua modern” – EAA,
II, p. 463-465.
43
Memorii, ed. cit., p. 79.
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în „Gândirea”, V, nr. 1, 1926, dupã publicarea
celui de al treilea volum al Istoriei... lui
Lovinescu.
26
Dintre acestea, men]ionãm Genera]ia de
azi, în „Universul literar”, XLIV, nr. 26, 24 iunie
1928; Un frazeolog frenetic [i mistic în loc.
cit., nr. 27, 1 iulie 1928; Un document
fotografic, în loc. cit., nr. 28, 8 iulie 1928
(despre Mircea Eliade), republicate în
„Dosarul” Eliade, vol. III, Elogii [i acuze,
Cuvânt înainte [i culegere de texte de Mircea
Handoca, Editura Curtea Veche, Bucure[ti,
2000; Noi exerci]ii de logicã, în „Universul
literar”, XLIV, nr. 29, 15 iulie 1928 (despre
Petru Comarnescu). Alãturi de cei trei,
dobândiserã notorietate [i Constantin Noica,
Mihail Polihroniade, Ionel Jianu, Stelian
Mateescu, Ion Cãlugãru, Mircea Vulcãnescu.
27
Confesiuni [i semnifica]ii, în „Cuvântul”, IV,
nr. 1242, 6 octombrie 1928; Eliade aprecia
„nelini[tea”, „alunecarea cãtre transcendent”
[i „rãsturnarea de valori”, dar preciza cã „nu
acceptã integral” ideile Manifestului ,
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Alexa Visarion
„Nu faci nimic cu vitejia ta, dacã nu-i curajos [i
poporul tãu”
Grigore Vieru

„Întru” este un cuvânt românesc pe
care filosoful Noica îl studiazã în mod
special, descoperindu-i sensuri ample.
Unul din aceste sensuri, ]ine de spa]iu,
de loc, de câmp.
Sã luãm exemplele pe care le dã
„Dic]ionarul limbii române” pentru ceea
ce nume[te sensul „local” (rãspunzând
la întrebarea unde? sau încotro? ), adicã
sensul de câmp.
În „Lumina întru întuneric lumina”
dintr-un text religios, pare limpede cã
întunericul e câmpul fizic în care se
exercitã lumina; dar când spui „întru
singurãtate sã trãiascã a hotãrât”, cu
exemplul urmãtor: singurãtatea nu mai
dã neapãrat un câmp fizic, rãmânând
totu[i câmp spiritual de vie]uire. Când
Petru Maior spune: „înainte de a se
a[eza întru împãrã]ia romanilor”, el dã
împãrã]iei sens de cuprins spa]ial; dar
cu o spusã ca: „Intrã întru bucuria
Domnului tãu”, în]elegi cã bucuria este
câmpul, orizontul în care pãtrunzi, fãrã
a fi locul la propriu.
Chiar [i pentru loc la propriu, „întru”
reu[e[te sã aducã o transfigurare. Un
cronicar spune frumos: „Fost-au
bisericu]ã de lemn întru acel delu[el”.
Dic]ionarul comenteazã: e vorba de
spa]iul înãuntrul cãruia se întâmplã sau
intrã cineva sau ceva, spa]iu care în
mod normal ar reprezenta mai degrabã
ideea de suprafa]ã.
Dar dacã „întru” are o justificare aici,
este tocmai de a crea el altã spa]ialitate.
Delu[elul nu e doar suprafa]a pe care
se a[eazã o bisericu]ã; devine un
cuprins, un orizont un receptacol pentru
zidire. „Pe acel delu[el”, ar lãsa
ridicãtura de pãmânt ca o ridicãturã;
„întru” o rãstoarnã [i o preface într-un
“vas deschis cãtre cer”.
Precum se vede, „întru” creeazã altã
spa]ialitate: „devine un cuprins, un
orizont, un receptacul pentru zidire”. Care
zidire? Parcã, mi se pare, nu alta decât
a me[terului Manole; pe acea „ridicãturã
de pãmânt” pe care „întru o rãstoarnã [i
o preface într-un vas deschis cãtre cer”.
„Vas deschis cãtre cer”, o rostire
inspiratã, ca atâtea altele ale lui
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Întru rost, temei [i infinire

Constantin Noica din acest studiu, cãci
vas, arcã, este orice bisericã: [tim cã
cele romanice [i cele gotice au ca element axial unul sau mai multe nave, apoi
vas - vasul are [i în]elesul de piatrã sacrã,
altar al Graalului ori însu[i Graal-ul pe care
unele interpretãri îl asimileazã unor cãr]i
sfinte, nu doar în accep]ia generalã ca
vas-receptacol, al sângelui miraculos al
lui Iisus Hristos.
Mircea Eliade aratã cã miturile au
func]ia de a readuce în prezent
întâmplãri legendare din trecut ale unor
eroi exemplari care evoca]i [i cãrora li
se imitã gesturile fondatoare dau celor
ce fac acestea realitate, plenitudine,
plenitudinea pe care au avut-o fiin]ele în
acel spa]iu-timp, numit de savantul
istoric al religiilor „illo tempore”.
Mi se pare semnificativã povestea
acelui cãlugãr budist pe care mama sa
l-a rugat sã-i aducã - bolnavã fiind, spre
însãnãto[ire sau pur [i simplu doar spre
evlavioasã adorare - dintr-un loc sfânt
nici mai mult nici mai pu]in decât un dinte
de-al lui Buddha. De[i întreprinde o
lungã cãlãtorie, cãlugãrul nostru nu
reu[e[te sã achizi]ioneze pre]ioasa
relicvã [i ca sã nu vinã cu mâna goalã
dezamãgindu-[i mama, el ia cu sine un
dinte de câine gãsit în praful drumului
[i-l prezintã ca pe o autenticã pãrticicã
din trupul Eliberatului, iar bãtrâna crezând
aceasta, extaziatã se tãmãduie[te
instantaneu.
„Credin]a ta te-a mântuit”, cam asta
spune Iisus celor cãrora le iartã pãcatele
[i le redã sãnãtatea. „Crezi tu cã po]i
aceasta?”, mai întreabã Mântuitorul pe
cei care-i cer minunea.

Existã pe de-o parte o orientare, o
polarizare interioarã a celui care î[i cere
izbãvire din pãcat [i din suferin]ã, cãtre
lumina binelui [i adevãrului, cãtre
Puterea cea mare care ordoneazã realul,
pe de alta fie locul sau obiectul cu care
se „opereazã” este încãrcat cu atari
puteri, fie sunt contaminate de gând
atribuindu-li-se aceste puteri, fie sunt în
contact subtil cu aceste locuri, obiecte,
persoane, cu sursa care le alimenteazã
- prin rezonan]ã, de la distan]ã, cu fluxuri
active. Existã o teorie a coresponden]elor, care aratã cã lucrurile asemãnãtoare sunt în legãturã chiar la
distan]e mari [i operarea pe un simulacru
are efecte asupra obiectului, persoanei
simulate - vezi clasica practicã a
strãpungerii cu ace a unei pãpu[i
înfã]i[ând pe cel vizat ca victimã. De la
cele mai vulgare, tenebroase manipulãri,
pânã la cele mai curate, sublime
ritualuri, simbolul [i coresponden]ele,
evocarea, invocarea, ritmul, armoniile
sonore, olfactive, etc. , tot ce poate vrãji,
scoate omul din condi]ia lui banalã,
profanã este mobilizat mai mult sau mai
pu]in eficient, con[tient ori îngãduit în de asemeni - cele mai diverse, morale
sau imorale scopuri.
Despre „rost” (cuvânt românesc
derivat din latinul „rostrum”, care îl
echivaleazã pe grecescul Logos, dându-i
sensuri mai largi decât acelea pe care
le are simplul „cuvânt” - de aceea „La
început a fost Cuvântul” ar putea fi mai
bine redat prin: „La început a fost
Rostirea”, adicã punerea în rost,
rostuirea lucrurilor) vom arãta cum ne
aduce la cuno[tiin]ã aspecte care ]in de
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îndeletniciri - scenã-actor-spectator, în
sens mai larg: privitorul-privitul.
{i aici, iertatã fie-mi îndrãzneala, voi
specula zicând cã teatrul - ne
intereseazã începutul, nu? - a început
la momentul 0 al lumii, când
Nemanifestatul s-a manifestat [i
realitatea s-a împãr]it în douã: creator
[i crea]ie, pentru cã imediat dupã ce a
Scut toate vãzutele [i nevãzutele
Domnul a fost mul]umit, le-a privit [i-a
spus cã sunt bune; a fost regizorul lumii
dar instantaneu [i spectator al ei
distan]ându-se de actorii sau cum se mai
spune actan]ii, ce dintru început au fost
lansa]i, „distribui]i” într-un spectacol
grandios.
Ceea ce mi se pare interesant în
legãturã cu ]esãtura, textura (covor, vãl,
ecran, etc.) este felul cum principiul
]esutului, realizarea unei suprafe]e prin
întâlnire a nenumãrate fire orizontale cu
fire verticale în nenumãrate încruci[ãri,
puncte, cruci figureazã în acela[i timp
[i simbolul centrului - omniprezent - al
Creatorului deci, cât [i acel vãl - al
iluziilor, maya (cum spun hindu[ii), care
este lumea manifestatã, mai mult sau
mai pu]in perceptibilã, dar care ascunde
- învãluie - realitatea cauzalã [i ultimã
cu un noian de feluri de a fi în timp [i
spa]iu. Pe de altã parte, textura e de o
seamã cu textul, aceastã ]esãturã de
litere [i cuvinte e [i ea un corp învãluitor
al adevãrului, pe care în acela[i timp îl
relevã: un cod care poate fi citit [i care
în cazul textelor sacre, ini]iatice, dã
informa]ii despre acest adevãr.
Bineîn]eles, sunt texte, care povestesc
doar, cum este, cum aratã, descriu
aceastã texturã de luminã [i umbre,
fãcutã din stãri, energii, fiin]e, obiecte,
fapte: aceste texte ar ]ine de domeniul
epicii; poezia, filosofia, textele religioase
[i [tiin]ifice ar fi cele care mai degrabã
ar fi de considerat coduri. Eliade gândea
aceastã lume care ne înconjoarã ca pe
un ansamblu de semne, pe care, din
pãcate, pu]ini mai [tiu sã le citeascã,
sã le interpreteze. Pentru el, sacrul se
aflã „camuflat” în profan. Cei care o fac,
î[i construiesc discursul, chiar cel epic,
pe un nucleu de sensuri care cu ajutorul
unor chei pot fi dezv\luite în manierã
hermeneuticã.
Am citat atât de mult din textul lui
Noica, deoarece toate detaliile tehnice
care apar aici, au legãturã cu a construi
într-un fel sau altul, cu a zidi, cu a
me[teri [i a face: proiectul teatral atât
de asemãnãtor cu cel de arhitecturã are
legãturã cu toate aceste detalii tehnice,
enumerate mai sus, regizorul [i
scenograful spectacolului întâmplânduse cã mereu au de conceput [i realizat
cele mai diverse elemente necesare
scenei, de la recuzitã, mobilier, pânã la
piesele mari de decor, toate având rostul
[i rosturile lor.
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ceea ce poate omul percepe [i realitatea
eternã, cauzalã, din spatele acestui vãl.
E interesant de vãzut cum, la rândul
sãu, destinul omului la na[tere este urzit
(ursita) de cãtre urzitoare-ursitoare; ele
a[azã firele urzelii pe care nou-nãscutul
î[i va a[eza firul vie]ii, devenirea. {i ca
butadã ursita, ur-sita nu seamãnã cu
modul de a formula germanic al lui
Goethe cu acea particulã „ur” care ca [i
în celebra „urpflanze” din teoriile sale
botanice [i ca [i pentru al sãu „Urfaust”
aratã o ipostazã mai veche, anticipativã
a unui fenomen, a existen]e actuale?
Cãci vom traduce - cu voia dumneavoastrã - aceastã ursitã ca sitã veche,
sitã cauzalã, sitã de la începuturi, iar
sita, [i ea, nu este oare o ]esãturã, o
pânzã de fire metalice încruci[ate?
Dar mai este ceva - fapt care m-a
obsedat [i ale cãrui consecin]e le-am
încercat în exprimarea scenicã în lucrul
regizor-scenograf unde orice ]esãturã se
structureazã, face o sumedenie de cruci
(încruci[area firelor urzelii verticale [i a
„bãtelii” orizontale în cazul gherghefului
- rãzboiul vertical, deoarece pe cel
orizontal, cele verticale sunt orizontale
care merg de la lucrãtor spre capãtul
depãrtat al rãzboiului, iar cele orizontale
sunt purtate de suveicã din stânga la
dreapta [i din dreapta la stânga) [i
aceastã sumedenie multiplicabilã infinit,
o pânzã totalã multidimensionalã, pentru
mine figureazã, simbolizeazã, concretizeazã un concept metafizic, acela al
Omniprezen]ei Divine.
Se impune de la sine, automat, o
asociere a ideii de ]esãturã, de vãl cu
ideea de cortinã: George Banu are un
studiu remarcabil, bogat ilustrat tratând
pe larg aceastã temã sub toate
aspectele, atât în teatru cât [i în picturã.
În teatru, cortina aproape cã este o efigie
întemeietoare, cãci despãr]ind scena de
salã stabile[te raportul esen]ial al acestei
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realitatea spa]iului, a obiectului,
realitatea care intereseazã orice
construire, deci [i spectacologia.
Deci de la gur\, la limbã, vorbire,
discurs, rostul a trecut de la concret la
abstract.
„Cu totul alta e evolu]ia rostului ca
deschizãturã”, spune Noica. „Ea se
începe cu un sens nu numai concret,
dar limpede material [i rãmâne în planul
concretului [i al materialului.
Se cunoa[te, din vorbirea încã
folositã, sensul „rostului” de la rãzboiul
de ]esut: deschizãtura prin care se
aruncã suveica. Materialul adunat pentru
„Dic]ionarul limbii române” aratã cã nici
mãcar în materie de ]esut rostul nu
denume[te doar atât. El e folosit [i
pentru: distan]a de la sulul de dinainte
pânã la spatã; locul unde se
încruci[eazã firele pe rã[chitor sau
urzitor; etc, urmeazã o întreagã
defâ[urare de elemente tehnice care ]in
de ]esut. Iar în legãturã cu toate acestea
existã expresia „a porni rostul”, a începe
]esutul.
M-am oprit cu o anume aten]ie pe
aceste rânduri ale filosofului pentru cã,
de exemplu, „locul unde se încruci[eazã
firele” ce altceva este dacã nu punctcentru; [tim cã orice punct este
determinat de douã linii care se
încruci[eazã (perpendicular) precum
meridianele cu paralelele, aceste douã
mãrimi, longitudinea [i latitudinea fixând
locul - de exemplu - pe suprafa]a terestrã.
{i mai este ceva capital: „a porni rostul”,
a începe ]esutul - [tim deja dintr-o altã
expresie pe care am citat-o cã „La
început a fost Rostirea”. În consecin]ã,
de la acest moment începe ]esutul,
adicã a face lumea, înseamnã a o urzi
[i a o ]ese; în concluzie, lumea este o
]esãturã; exact ca în gândirea
cosmologicã indianã, lumea ca vãl, ca
iluzie, („maya”), care se interpune între
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ora[ul; în afara ora[ului, pe care îl
cuprind [i-l presupun a[a cum este.”
„Pe un ax perpendicular”, iatã o
indica]ie care ne-a inspirat [i motivat
conceptul scenografic pus în operã la
Sala „Grãdina Icoanei” (Studio) a
Teatrului Lucia Sturdza Bulandra, concept care a încercat sã serveascã
adecvat, profund, substan]a unui text
dintre cele mai importante ale lui W.

indica]iile din ghid, sã subliniem cã, în
ordinea desfã[urãrii lor, monumentele
indicã o devenire, care începe cu masa
unui sfat tãcut, sfâr[ind, dupã o ctitorie,
cu o masã fãrã de sfat; [i sã povestim.
Remarc din nou cã „povestea” unui
aliniament, fie el al lui Brâncu[i, se reia
în nenumãrate cazuri, dintre care unul
la care m-am oprirt mai îndelung a fost
acela al aliniamentului - pe care l-am

Shakespeare, „Regele Lear”. Voi reveni
[i voi analiza demersul spa]ial, plastic,
gândul care a condus, care a stat la
temelia acestei construc]ii, mai departe,
acolo unde mã voi ocupa de a
exemplifica interesul meu pentru
problematica valorilor axiale prin
încercãri concrete, scenografii diverse
[i mai ales prin cele cu care am avut
ocazia sã slujesc unor spectacole pe
textele lui W. Shakespeare.
Dar sã trecem mai departe:
„Dacã integrezi în ansamblul
monumentelor - cum pare cã a fãcut
artistul însu[i - biserica Sf. Apostoli,
a[ezatã în mijlocul strãzii Eroilor, în a[a
fel încât pânã ce treci de ea nu po]i
vedea Coloana; dacã pe de altã parte,
adaugi la ansamblu o nouã masã de
piatrã, de astã datã fãrã scaune, a[ezatã
poate de Brâncu[i, sau sub sugestia lui,
dincolo de Coloanã, atunci întreg
ansamblul este alcãtuit din cinci
monumente, care reprezintã tot atâtea
trepte îhtr-o desfã[urare de gând. Ele
sunt, începând de la malul Jiului [i
desfâ[urându-se perpendicular pe râu,
de dincoace pânã dincolo de ora[,
urmãtoarele:
1. Masa tãcerii
2. Poarta (Ora[ul)
3. Biserica Sf. Apostoli (Ora[ul)
4. Coloana fãrã sfâr[it
5. Masa ultimã
Acest ansamblu, a[adar, vrea sã
spunã ceva. Sã lãrgim gândul înscris în

intersectat [i pe care l-am descris, din
proprie luare la cuno[tiin]ã [i folosind
documentele unor exper]i pasiona]i care a[azã împreunã ansamblul
preistoric Carnac, cu catedrala Chartes,
cu Mont Saint Michel [i cu, din nou,
monumente megalitice arhaice în
Bretania Mare (Great Britain).
Este vorba, a[a cum considerã
Noica, în ansamblul de la Târgu Jiu de
o poveste a întemeierii, s- a oprit mult
filosoful în a analiza acest termen, acest
cuvânt, cu sensuri specifice în rostirea
[i rostul românesc, a întemeierii
neamului românesc:
„{i putea spune cã, fãrã s-o [tie,
Brâncu[i a dat legenda tuturor
întemeierilor române[ti. Dar a dat încã
mai mult, [i de rândul acesta poate
con[tient: a dat - cu cele cinci momente
ale crea]iei sale artistice - structura
oricãrei legende. A[a se desfã[oarã nu
numai orice întemeiere româneascã; a[a
se desfã[oarã întemeierea. Ca [i în alte
rânduri, ca la „Pasãrea mãiastrã”, unde,
plecând de la un motiv românesc,
Brâncu[i a descris Zborul, aici el a
plecat de la malul Jiului [i a povestit
legenda.
Cãci orice legendã, pânã [i
povestea cea mare a lumii, se
desfã[oarã dupã cinci momente. Dar
aceea[i este structura oricãrui epos:
geneza, adicã facerea mutã, din lumea
gândului, a lumii; exodul, adicã ie[irea
în larg; ctitoria, cu universul ei organizat;
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Mai departe, tot la Noica, mi se pare
interesant de vãzut cum urmãre[te
trecerea de la sensul propriu al
termenilor, la cel figurat, printr-o translare
pe verticalã:
„(...) de la rost-deschidere, pe linia
lui independentã, se putea urca spre
ideea de rânduialã. }esãtura a fost
întotdeauna un model pentru structurã
[i ordine („]esãtura lumii”), dupã cum
zim]ii unui fierãstrãu [i a[ezarea pe
rânduri a cãrãmizilor [i ]iglelor de pe
acoperi[ sau a gardurilor dau o imagine
a ordinii. Deschiderea regulatã [i
revenirea ritmicã a intervalurilor,
punctarea a ceea ce este cu pauzele
locurilor goale, iatã o sugestie pentru
ordine.”
{i aceastã realitate superioarã,
acest concept, ordinea, ne intereseazã
sã o decelãm în cele mai variate
aspecte [i în cele mai disparate
fenomene, precum [i în textele care din
diverse unghiuri, direct ori tangen]ial,
dedicat sau fragmentar, o cautã, o
cerceteazã.
În concluzie, referitor la paranteza
filologicã Noica, termenii care m-au
interesat sunt în strânsã legãturã fie cu
aspectul spa]ial, fie temporal al centrului:
ca loc special (sacru) sau ca timp special [i el sacru (al începutului, al
sãrbãtorii).
Un capitol interesant din cartea sa,
C. Noica îl dedicã unor semnifica]ii pe
care filosoful le descoperã într-una din
operele de cãpetenie ale sculptorului
Constantin Brâncu[i: monumentul de la
Târgu- Jiu, indiscutabil o lucrare centralã
ca importan]ã, atât pentru geografia
nostrã sacrã cât [i pentru arta modernã
universalã: aceastã operã - dealtfel ca
întreaga operã a lui Brâncu[i este un moment de întâlnire între Orientul tradi]ional
- atât cât se insinueazã acesta la
rãdãcinile culturii române[ti populare [i
Occidentul modem, între particular [i
universal.
Capitolul 4 al cãr]ii lui Constantin
Noica, „Cuvânt împreunã despre rostirea
româneascã”, se intituleazã „îndoita
infinire la Brâncu[i” [i a apãrut ca articol
sub titlul „Structura oricãrei legende [i
Brâncu[i”.
Redãm fragmente din acest text, în
ideea de a contura câteva elemente
interesante, inedit expuse de cãtre Noica
dintr-o operã capitalã a lui Brâncu[i, care
cred cã are de-a face cu problematica
valorilor axiale, centrale, ale culturii [i
artei.
„Artistul n-a conceput Coloana fãrã
sfâr[it sau celelalte opere drept
monumente izolate, nici mãcar drept un
ansamblu de opere decorative, ci drept
un întreg cu un sens.
Totul se desfã[oarã pe un ax perpendicular pe Jiu [i prelungind, la cele
douã capete, strada Eroilor, ce taie întreg
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„S-a întâmplat, de pildã, cu pãdurea
strãbãtutã de român, cã acesta a mers
prin ea atât de mult [i atât de adânc,
încât a ajuns pânã acolo unde trebuie
sã ajungã oricine strãbate ceva: la
temeiul lucrului. Iar Eminescu a cântat
ceea ce se aratã acolo: „în temeiul
codrului
Cale nu-i, cãrare nu-i... „
Noica spunea cã, precum rost [i
rostire [i cuvântul temei a devenit
„cuvânt de rãspundere”.
Nu voi trece în revistã toate
în]elesurile, multiple pe care ni le pune
la dispozi]ie filozoful, ci voi cita micul
pasaj în care acesta ne prezintã
concluziile sale în legãturã cu virtu]ile
sintetizatoare ale acestui cuvânt „de
rãspundere”, temei, cuvânt românesc cu
valoare proprie, definitã:
„Dacã spui principiu, trebuie efectiv
sã adaugi: al lucrului sau al gândului (iar
grecii spuneau, cu „arche”, mai mult al
lucrurilor). Dacã spui ordine, trebuie
iarã[i sã adaugi: ordo rerum sau ordo
idearum. Dacã spui cauzã, trebuie sã te
gânde[ti la nex cauzal în sânul realitã]ii,
sau conexiune cauzalã în cunoa[terea
ei. Toate întemeierile au nevoie de
întregirea aceasta îndoitã, pe cînd
temeiul românesc - ca [i Grund-ul
german - poate sta singur, cãci a triumfat
asupra dualismului. Dacã nu ai mers
pânã la temeiul acela care e [i al lucrului,
[i-al gândului, nu ai dat de temei.
{i de aceea, „în temeiul codrului
cale nu-i cãrare nu-i”. Dar tãria gândului
este sã croiascã din nou cãile.
În ceea ce mã prive[te leg cel mai
mult cuvântul temei de cuvântul temeinic
[i temelie. Pentru cã temelia este
începutul oricãrei zidiri [i am vãzut

Vitraliu

„Dar dacã totul culmineazã în
momentul al patrulea, oare legenda se
[i încheie de-a binelea cu acest moment? Epopeile sfâr[esc, e drept;
ctitoriile istorice se încheie; Faust moare
[i se mântuie. Dar la scara noastrã
istoricã, descãlecãrile [i-au prelungit
unda peste veacuri, iar la scara lor cea
mare cele cinci cãr]i ale lui Moise abia
au deschis povestea lumii. Structura
oricãrei legende trebuie sã fie deschisã.
Spune, [i aceasta, structura în piatrã [i
metal a lui Brâncu[i? O spune.
Al cincilea moment încheie cu ce a
fost la început, cu masa. Ciclul pare a
se închide: s-a revenit la o masã, în jurul
cãreia acum nu mai e nimeni (...)
Întreg ansamblul de cinci momente
devine astfel un element dintr-o altã
coloanã fãrã sfâr[it, de rândul acesta
una pe orizontalã. (...)
Existã în ansamblul lui Brâncu[i o
infinire pe verticalã, cu a Coloanei [i una
pe orizontalã, cea a desfã[urãrii
ansamblului însu[i.”
„Când mergi prin pãdure, mergi prin
cuvântul pãdure, spunea un gânditor al
secolului nostru, Heidegger. „
Îmi place foarte mult aceastã
rostire....
„Când iube[ti, mergi prin cuvântul
iubire. Când cuno[ti, mergi chiar fãrã so [ti prin cuvântul cunoa[tere. Când
rãtãce[ti, mergi prin cuvântul rãtãcire,
ca fiul risipitor.
Numai când mergi prin via]ã [i când
pãtrunzi mai adânc în ea, mergi prin
cuvântul moarte - i-a plãcut gânditorului
Heidegger sã afirme. Dar poate cã voia
sã spunã: „mergi prin temeiul vie]ii. „
Dar revenim la pãdure [i la
Eminescu:
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evocarea, adicã regândirea gândului, a
doua lege - [i încheierea.
Structura aceasta, desfã[uratã de
opera lui Brâncu[i în piatrã [i metal, este
mai mult decât o înseriere de momente,
ca orice structurã adevãratã: momentele
ele însele se structureazã [i converg
cãtre unul, al patrulea. A[a cum în
ansamblul lui Brâncu[i Coloana fãrã
sfâr[it, al patrulea element, valorificã [i
mobileazã totul, pânã [i ctitoria unui biet
târg de pe Jiu cu modestul lui lãca[
bisericesc, la fel în orice epos, nu atât
în gând, nu în înfãptuire, ci în evocarea
[i regândirea gândului culmineazã totul.
A[a e în Iliada. unde în întâlnirea dintre
Achile [i Priam se împlinesc toate; a[a
e în Faust. unde viziunea finalã din
pragul mor]ii eroului - al patrulea moment
[i el, dupã monologurile deschizãtoare,
dupã ie[irea în lume [i dupã ctitorii evocã, reface [i reproiecteazã în viitor
toate; a[a trebuie sã fie [i undeva spre
sfâr[itul lui „Rãzboi [i Pace”.
Omul e o fiin]ã secundã. La el
evocarea e mai bogatã decât crea]ia;
sau ea poate fi a doua crea]ie.
Deuteronomul. Nimic nu-i reu[e[te
omului de prima datã, pe mãsura
gândului sãu mai adânc. De aceea, dupã
ce a ctitorit lumi, el trebuie sã-[i
regândeascã gândul, sau sã primeascã
[i întruchipeze legea iarã[i. Mãre]ia
omului e cuvântul de dupã faptã. Iar
simbolic, momentul acesta de-al patrulea
este întotdeauna stâlpul, coloana.
Într-un stâlp de nor sau ca un stâlp
de foc urcã Domnul, [i coboarã spre
Moise, în Denteronom. Ca un stâlp se
înal]ã gândul lui Brâncu[i, „un stâlp [i o
coloanã sunt evocãrile [i aspira]iile
omului.”
„Un stâlp [i o coloanã sunt
aspira]iile omului”, adãugând cã aceastã
începând cu stâlpul aborigen pe care lam evocat în repetate rânduri - poveste
pe care ne-o spune Mircea Eliade în
„Sacrul [i profanul”- pânã la coloana lui
Brâncu[i [i mai departe. Mai departe,
încã prin coloanele lui Horia Bernea,
plecate din modestele zidiri mãnãstire[ti
[i mereu reluate în cele mai diverse
ipostaze de tehnici [i culoare, ca
obsesie transfiguratoare.
Cât despre valorea gândului de dupã
faptã, a omului ca fiin]ã secundã, la care
evocarea este mai bogatã decãt crea]ia
ea fiind posibil o a doua crea]ie încã mai
valoroasã, toate aceste idei îmi sunt
nespus de dragi, familiare [i justificã întrun fel [i efortul prezent, de a redacta o
tezã de doctorat, care astfel - cel pu]in
pentru mine - capãtã o motiva]ie
interioarã, devine o necesitate spiritualã
a unei fiin]e care se simte în modul cel
mai sincer [i mai acut secundã.
Dar revenind la Brâncu[i, prin
Noica, pentru a încheia povestea
aliniamentului de la Târgu-Jiu:

acela de a [ti sã facã inaccesibilul
accesibil.”
{i aici, filozoful Constantin Noica
încearcã sã defineascã spiritul
românesc cu exemple diversificate: îmi
pare cã demersul sãu de a contura o
„forma mentis” româneascã cu virtu]i
deloc neglijabile seamãnã cu acela al
lui Nicolae Steinhardt, coleg de genera]ie
dealtfel, care, comentându-l pe
Caragiale, a[a cum am mai arãtat, spune
cã totu[i lumea româneascã, ale cãrei
valori sunt contestate [i chiar
contestabile î[i are, î[i avea - chiar în
universul derizoriu al mahalalelor de unde
î[i ia dramaturgul substan]a comediilor sale
- un echilibru, o mãsurã a[ezatã pe un
punct privilegiat, între Orient [i Occident,
între nemãsura celui dintâi [i prea-mult
socotin]a celui de-al doilea.
Spune Noica despre felul românesc
de a percepe via]a cu toate cele ale ei,
trecând toate la o mãsurã accesibilã [i
acceptabilã:
„A[a s-a întâmplat în limba noastrã,
în arta, în istoria noastrã, a[a e într-un
fel [i spa]iul nostru geografic: am trecut
în mãsurat - fãrã sens peiorativ unele
lucruri. Mun]ii no[tri nu sunt ca Alpii, dar
sunt mun]i. Distan]ele sunt [i ele
distan]e, dar fata cântã: „Bãdi[or
depãrti[or, Nu-mi trimite - atâta dor... „
fãcând din depãrtare, cu „depãrti[or”,
ceva suportabil încã.
Iar înãuntrul culturii noastre, fiecare
sector aduce limpede câte o trecere în
minor a lucrurilor. Ar fi interesant de
urmãrit acest proces pe planul limbii:
pons de pildã, podul latinesc, care poate
fi podul de peste Dunãre sau cele de pe
Tibru, sortite sã dea numele de Pontifex
Maximus, devine la noi: punte. Drumurile
de care, carrariae, devin cãrãri.
Aceste procedee mentale, de
diminutivare, in psihanalizã sunt numite
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expuse de Augustin Ioan teoriile care
încearcã sã lãmureascã de unde, de
când [i de ce se construie[te, care sunt
începuturile unei activitã]i definitorii
pentru om: arhitectura.
Nu voi ezita sã evoc din nou acel
poem al zidirii, al temeliilor mereu
refãcute care este piesa lui Lucian Blaga
„ Me[terul Manole”, structuratã pe o
legendã care lumineazã sensibil [i
profund, cu dimensiune metafizicã o
mentalitate arhaicã, care exprimã ca [i
altã bijuterie a culturii populare,
tradi]ionale, Miori]a, concentrat, ethos-ul
românesc.
S-ar pãrea cã din punct de vedere
cultural, dincolo de doine [i de obiecte
frumos împodobite, mai înainte cu mult
de în]elepciunea sfaturilor din
„învã]ãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul
sãu Teodosie” [i de mãrturia vechilor
cãrturari, aceste douã legende
întemeiazã o viziune originalã a
românilor asupra lumii [i evenimentelor
ei majore.
Meditând asupra semnifica]iilor
„Coloanei fãrã de sfâr[it”, C. Noica aratã
cã denumirea acestui monument stã sub
semnul ambiguitã]ii [i cã însu[i
Brâncu[i a [ovãit între mai multe
denumiri.
Zice Noica, despre me[terul din
Hobi]a:
„Dacã ar fi cunoscut vorba lui
Eminescu de infinire, poate ar fi botezat-o
a[a, de vreme ce termenul exprimã ceva
pozitiv: o cre[tere, o caldã, vie revãrsare
de sine [i peste sine a ceva, la scara
noastrã. Cãci infinirea este infinitul
îmblânzit, [i aceasta voia poate
Brâncu[i sã exprime. Este inifinitul redus
la scara omului. Ni s-a pãrut, analizând
cuvântul lui Eminescu, cã vedem în el
ceva adânc semnificativ pentru un
demers caracteristic spiritului românesc:
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eufemizare; cuvintele care încearcã sã
mic[oreze grozãvia unor realitã]i quasiinacceptabile la scara omului sunt [i ele
eufemisme: în aceastã artã a
eufemismului românul este mare me[ter,
si î[i vãde[te [i calitatea - dobânditã prin
pozi]ionarea sa geopoliticã, la rãscruce
de vânturi - de negociator, cu destinul,
cu metafizica. Dumnezeu este Domnicul,
„Drãguli]ã Doamne” (cum spune Ion
Creangã), etc. Maica Sa este Mãicu]a
Domnului; chiar cuvântul mare poate fi
diminutivat: mãricel!
„Dar în artã - continuã C. Noica venind la idei care ne intereseazã în
modul cel mai intens [i care mi se par
de o stringentã actualitate nu s-a
întâmplat la fel? Marile catedrale au un
echivalent splendid la noi [i care nu
cedeazã decât prin dimensiuni: sunt
bisericu]ele atât de cuminte integrate în
naturã. Turnurile gotice, pe care
revolu]ionarii francezi nu le-au putut
dãrâma decât pentru cã erau monstruos
de mari, au devenit în Maramure[ul nostru
turlele avântate ale bisericilor de lemn.
(...) Existã în lumea noastrã, fãrã
îndoialã, un refuz al gigantescului. Când
trecerea în minor s-a fãcut pornind de la
cele mijlocii, demersul acesta intim fiin]ei
jioastre putea uneori întrista, ca fiind o
scãdere („ Nous sommes aux portes de
l’Orient, ou tout est pris a la légère”).
Semãnãm, e drept, cu francezii, care [i
ei au sim]ul mãsurii, ba chiar miniaturizeazã lucrurile cu plãcere [i gra]ie: în
pu]ine limbi „petit” are atâtea folosin]e
bune, nicidecum peiorative”.
Am remarca în legãturã cu gustul
francez pentru gra]ie, cã ei au inventat
[i dezvoltat chiar [i un stil-derivat din
mai greoiul, mai opulentul baroc,
italienesc la origine - stilul roccoco, o
modalitate plasticã alternând jucãu[
curbele, contracurbele, motivele
vegetale, abunden]a de flori, frunze,
scoici, amora[i, tonuri pastelate de verde
cald, griuri într-o infinitate de nuan]e,
rozuri calde [i reci, mai ginga[e sau mai
crude, întru totul o revãrsare de vervã [i
spontaneitate. Acest stil nu are nimic de-a
face însã cu estetica româneascã,
neao[ã: poate cel mult echivalãri ale
categoriei estetice a „gra]iosului” sã le
gãsim la noi în muzicã, în poezie [i în
cusãturile minunatelor ii.
{i ar mai fi ceva între francez [i
român, Parisul celui dintâi, [i la PetitParis al celui de-al doilea, Micul Paris,
Bucure[tiul într-o ordine de idei care
intersecteazã o temã posibilã a
Centrului: Centre culturale, de civiliza]ie
cu pregnan]ã istoricã, de la Atena,
Roma, Paris, Viena,etc.; cum au iradiat
prestan]a lor fãrã de seamãn în teritorii
aflate uneori la mare distan]ã [i uneori
fãrã neapãrat legãturi politice explicite.
„~n schimb, dacã n-am avut
întotdeauna virtutea celor mijlocii, din

Egiptului, ca ultim reprezentant important al Orientului [i transformarea lui în
provincie romanã. Acest moment este
marcat în piesã, pe de o parte prin
opozi]ia de putere dintre Antoniu [i
Octavian, iar pe de alta de iubirea dintre
Antoniu [i Cleopatra. Cel care este prins
în acest dublu vortex e în fond Antoniu.
Dacã totu[i Shakespeare î[i intituleazã
piesa „Antoniu [i Cleopatra” este nu
numai pentru cã cei doi ard împreunã pe
rugul iubirii, ci [i pentru cã ei reprezintã
lumea care se duce - Orientul - al cãrui
amurg incendiazã istoria, oprind-o în loc
pentru o clipã de jale [i de uimire, o clipã
de nesfâr[itã melancolie. Pentru cã
este, în fond, amurgul unor zei”.
„Kali-Yuga” în tradi]ia orientalã [i
„Epoca de fier” în cea Occidentalã
repezintã ultima erã în [irul descendent
care de la „Sattya-Yuga” („Epoca de aur”)
merge spre sfâr[itul actualei etape a
existen]ei omenirii.
Epoca de aur, de argint, de aramã,
de fier prezentã [i în poezia
eminescianã într-o formã de superbã
sonoritate: „De treci codrii de aramã, de
departe vezi albind / [i-auzi mândra
glãsuire a pãdurii de argint (...)”.
Am adus în prim plan textul acesta
al lui Florin Mihãescu, partizan al valorilor
tradi]iei, pentru „a pune în bemol”
optimismul lui Noica poate conjunctural
istoric, na]ionalist - în sensul bun al
cuvântului - un bemol venind dintr-o
privire mai de sus, mai scepticã asupra
devenirilor istorice, pe care le are cineva
care ia în considerare cu prioritate
aspectele spirituale ale existen]ei; nici
vorbã cã filosoful Noica nu ar avea un

atare punct de vedere, dar probabil o
trãsãturã de temperament, aceea[i ca a
unui Mircea Eliade, opus lui Cioran, de
exemplu, l-ar determina în enun]uri mai
încrezãtoare cu privire - cel pu]in - la
viitorul nostru apropiat. Bineîn]eles cã
la altã scarã lucrurile stau altfel, dar
poate cã [i Noica, în bunul fel românesc,
eufemizeazã, diminutiveazã, negociazã
cu grozãviile istoriei [i ale destinului
Mare. Nu pu]ini au fost poe]ii ([i mã refer cu acest termen generic la mai multe
categorii de visãtori ai ]ãrii acesteia, care
au contemplat [i au captat în opera lor,
de aici, de la por]ile Orientului, luminile
ciudate ale acestui amurg, clipã de
nesfâr[itã melancolie. {i Eminescu ar
fi cel dintâi, în [irul acestora, enumerând
eventual într-o suitã de voci disparate,
dar cu ascunse afinitã]i, pe Mateiu
Caragiale, George Enescu, Ion Barbu ori
George Bacovia.
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cauza tendin]ei noastre de a coborî pe
scara lucrurilor, am avut, tocmai cu
aceastã tendin]ã, virtute - am spune pe
române[te virtutea - în cele mari, de
necuprins. Pe acestea [tim sã le
cuprindem încã”.
Ca o concluzie [i ca un îndemn
peste ani, acum când Noica nici nu
bãnuia cât de actual avea sã devinã, în
aceste momente istorice de noi raportãri
ale României cu spa]iul ei, european, îl
vom lãsa sã ne îndemne:
„Toate lucrurile acestea nu privesc,
totu[i, doar virtutea noastrã ultimã, sau
în cele ultime. Ele nu sunt sau nu mai
trebuie sã fie o demisie din veac, un fel
de a sta bine cu cele de necuprins,
pentru cã pe cele din cuprinsul istoriei
le-au luat în lotul lor al]ii. Ne este dat,
acum, sã participãm, cu virtu]ile noastre,
la zidirea de necrezut a lumii de mâine.
{i iarã[i graiul nostru românesc va veni
sã spunã cã putem sã o facem. „
Pentru cã am revenit de mai multe
ori asupra unei întrebãri care s-a pus
adeseori asupra pozi]ionãrii teritoriului [i
„weltanschaung”-ului românesc, la care
întrebare era inevitabil de rãspuns fãrã
a lua în considerare douã repere
esen]iale, Occidentul [i Orientul („Nous
sommes aux portes de l’Orient...”) voi
semnala [i câteva idei ale lui Florin
Mihãescu - care în cartea sa
„Shakespeare [i tragediile iubirii” (dintr-o
trilogie care mai cuprinde [i volumele
„Shakespeare [i tragediile puterii” [i
„Shakespeare [i tragediile singurãtã]ii”)
face un comentariu interesant la care îmi
asociez punctul de vedere, la piesa
„Antoniu [i Cleopatra” (Partea I. Putere
[i iubire, 1 .Orient [i Occident).
„În lupta dintre Orient [i Occident
care se perpetueazã de milenii, de la
începuturile istoriei propriu-zise, pe
globul nostru, Orientul pare sã fi fost
totdeauna înfrânt de marile rãzboaie
dintre spiritualitate [i for]ã, dintre culturã
[i civiliza]ie, dintre suflet [i voin]ã, dintre
iubire [i putere. {i în aceste conflicte
Shakespeare a luat întotdeauna partea
celui care piere, nu pentru cã era cel mai
slab, ci pentru cã era cel mai nobil [i
pentru cã ducea cu el valorile spirituale
ale inimii, pe care opera lui Shakespeare
însu[i le-a exaltat pânã la incadescen]ã.
~ntre tradi]ie spiritualã [i progres material, Shakespeare deplânge obscurarea
tradi]iei. De aceea, tragediile sale sunt
un imens bocet pentru lumea care se
duce [i pentru eroii sãi.
La peste un mileniu interval de la
rãzboiul Troiei - mileniu care reprezintã
în fond unul din ciclurile ce marcheazã
ritmul cosmic [i pe cel istoric,
Shakespeare î[i alege drept cadru al
tragediei sale acel moment din istoria
romanã în care pe plan intern se produce trecerea de la republicã la imperiu,
iar pe plan mondial are loc decãderea
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Închisorile lui Slavici

„Într-una din nop]ile de primãvarã mã
întorc de la pãdure, unde petrecusem ziua
întreagã. E urât sã umbli noaptea prin
pãdure, fiindcã nu vezi ceea ce-]i stã în
cale, nici ceea ce vine în urma ta, nici
ceea ce e la dreapta ori la stânga. Înaintezi
cu multã bãgare de seamã, pentru ca nu
cumva sã dai în vreo groapã ori sã te
împiedici de vreun curpãn; te ui]i mereu
împrejurul tãu, fiindcã în dosul fiecãrui
copac poate sã fie ceva [i din toatã tufa
poate sã sarã ceva. Tresari când auzi cel
mai mic zgomot, fiindcã nu [tii care e
cauza acelui zgomot [i ce are sã urmeze
dupã el. Î]i faci, în sfâr[it, fel de închipuiri,
fiindcã mintea omeneascã e fãcutã a[a
cã trebuie neapãrat sã caute o cauzã
pentru efectele ce i se ivesc [i, dacã nu o
poate gãsi, [i-o închipuie[te. Mai adaugã
la toate acestea cã eram obosit de munca
zilei, [i vei în]elege, cât de u[urat mã
sim]eam când am ie[it din pãdure pe o
poianã întinsã, unde chiar [i prin
întunerecul nop]ii ochii mei strãbãteau mai
departe. Erau [i pe aici gropi, era pe ici,
pe colo câte un copac în dosul cãruia s-ar
fi putut ascunde ceva, câte o tufã din care
putea sã aparã ceva, era la oarecare
depãrtare întunerec nestrãbãtut de ochiul
meu, dar vedeam cele ce stãteau în calea
mea, nu puteam sã fiu surprins [i puteam
sã ocolesc gropile [i copacii [i tufele. Mai
u[urat încã mã simt dupã ce întru în satul
meu, unde trãiesc, unde am crescut, unde
nu mai am nevoie sã vãd, ci pot umbla [i
cu ochii închi[i, fiindcã le [tiu toate. Nu
sunt însã chiar nici aici ferit de fricã [i
trebuie sã fiu mereu cu bãgare de seamã,
fiindcã în sat sunt câni [i oameni. De azidiminea]ã de când am plecat, multe s-au
putut schimba, [i mai ales în gândul
oamenilor multe pot sã fie pe care nu le
[tiu. Ferit de fricã nu sunt decât dupã ce
am intrat în casa mea [i am încuiat u[a
dupã mine, ba nici chiar atunci nu
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totdeauna. A[a, iubite amice, cum trec
eu prin pãdure, prin poiana întinsã [i prin
satul meu ca sã ajung a mã odihni în casa
mea, a[a trece omul cu voin]a lui prin
lumea aceasta”.
Acest fragment din cea de-a treia
scrisoare a Faptei omene[ti este pe
deplin revelator pentru structura operei lui
Ioan Slavici, a prozei de fic]iune [i a
memorialisticii, cât [i pentru alcãtuirea
psihicã a autorului romanului Mara
Mara;
„scenariul”, construit prin evocarea unei
întâmplãri din copilãria îndepãrtatã, explicã
„strategia” omului politic [i contureazã
profilul prozatorului realist: teama de
necunoscut, spaima de „ceva” ascuns,
panica întunericului, din fa]a a ceea ce nu
se vede, a ceea ce nu are cauzã [i, deci,
nici efect într-o ordine logicã, frisoanele
pe care le dau întâmplãtorul [i „surpriza” toate aceste sentimente, comentate
sistematic, analizate [i justificate „strâns”,
reprezintã pe scriitorul lipsit de aderen]ã
la planurile fantasticului ([i aceasta într-o
epocã dominatã de eminescianism), pe
omul politic totdeauna temãtor în fa]a
ini]iativelor în stare sã tulbure o ordine
stabilã, ca [i pe aceea a memorialistul
care se justificã în fa]a unui „iubit amic”
pentru fapte de altãdatã, dintr-o realitate
istoricã depã[itã [i în pericol de a nu fi
în]eleasã de „tânãrul interlocutor”:
realismul, omniscien]a, învã]ãtura moralã,
dominarea necunoscutului pânã la a-l face
familiar, refugiul în spa]iul securizant al
casei constituie elemente care apar]in,
deopotrivã, operei [i activitã]ii politice ale
lui Slavici. Tâlcul istorisirii e limpede
precizat în finalul acestei evocãri: pãdurea
este societatea, iar temãtorul cãlãtor nu
se simte la adãpost decât în spatele u[ii
bine încuiate: dorin]a singurãtã]ii, în fapt,
cãutarea „spa]iului securizant” nu trebuie
interpretatã ca pe un reflex al anilor de
deten]ie, ci - cât de asemãnãtor cu

Alecsandri! - ca pe o invariantã a psihicului
prozatorului care avea oroare de contactul
social [i pentru care „stãpânirea de sine”
înseamnã a nu voi sã facã „decât ceea ce
este în natura lucrurilor sã fie”.
Principalele texte memorialistice ale
lui Ioan Slavici - Închisorile mele (1921),
Amintiri (1924) [i Lumea prin care am
trecut (1930) - î[i aflã premisa într-un
„eticism” specific pentru scriitorii ardeleni
din toate timpurile; Confucius este
mentorul declarat („confucianismul”
înseamnã, pentru Slavici, „inima
deschisã”), iar dreptul, morala [i
„învã]ãtura cre[tineascã” sunt sursele
principiilor etice mereu invocate de
prozator: rostul moral este cãutat atât în
faptele existen]ei, cât [i în conspectele
filosofice din Kant [i Schopenhauer
(filosoful genera]iei sale), care conferã
adâncime demersului memorialistic prin
redefinirea stãrii emo]ionale a naratorului
în orizontul unor „sisteme” de percepere a
lumii [i a raporturilor fiin]ei cu aceasta. În
plan literar, modelul pare a fi Rousseau,
„cel mai ademenitor dintre to]i francezii”,
de care îl apropie modul exprimãrii
complexului afectiv specific autorului de
confesiuni [i memorii: „Dar când mã
duceam eu pe acasã [i cutreieram toate
uli]ele [i urcam dealurile [i mã plimbam
pe câmp ca sã mai vãd o datã locuri pentru
toatã via]a neuitate, pe unde [trengãrisem
atâta timp?! Pretutindenea mã revedeam
pe mine însumi într-un timp de
neasemãnatã fericire [i pretutindenea îmi
ie[eau în cale oameni care de departe î[i
arãtau bucuria cã mã vãd [i spre care eu
mergeam cu pas grãbit”: imperfectul este,
[i în cazul nara]iunii lui Slavici, timpul
evocãrii vârstei de aur, marca intensitã]ii
trãirii în „illo tempore”.
Dincolo însã de aceste „surse” [i
„modele”, mãrturisite direct ori numai
sugerate, cãr]ile de memorialisticã ale lui
Slavici sunt rodul voca]iei sale de dascãl:
„Eu m-am sim]it via]a mea întreagã mai
presus de toate dascãl. A le da altora
învã]ãturi a fost pentru mine totdeauna o
mul]umire, [i cele mai vii mul]umiri le-am
avut stând de vorbã cu oameni prin care
mã puteam dumiri ori plimbându-mã cu
elevii mei”. Foarte importantã sub aspectul
definirii specificului memoriilor lui Slavici
este prefa]a la cartea apãrutã postum,
Lumea prin care am trecut
trecut; memorialistul î[i nume[te propriul text „impresii
de cãlãtorie” (cãlãtoria este existen]a
însã[i, spa]iul unde se desfã[oarã aceasta
fiind - cum s-a vãzut - „pãdurea”,
societatea, adicã), iar pactul autobiografic
cuprinde „clauzele” obi[nuite (sinceritatea
[i reconstituirea adevãrului), dar [i o alta
care denun]ã conven]ia narativã, natura
„specularã” a rela]iei naratorului cu trecutul
[i a raporturilor cititorului cu textul
memorialistic: „Cei ce-mi vor fi citind scrisa
au sã fie deci deopotrivã cu omul care trece
pe lângã un lac cu apa limpede [i vede
cele dimpregiur oglindite în fa]a lui, deci
nu cum aievea sunt, ci cum par în oglinda
nestatornicã. Oamenii despre care am sã
le vorbesc sunt trecu]i aproape to]i din
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de nevoie, numai pentru cã a[a trebuia sã
fie. N-a[ fi fost atât de stãruitor dacã n-a[
fi fost pãtruns de convingerea cã pot
românii sã se bucure sub stãpânirea
împãratului meu de toatã libertatea dacã
[tiu sã-l ajute în silin]ele lui de a înãbu[i
pornirile celor ce vor sã-l siluiascã, iar
acum, când îmi vedeam gândul împlinit,
îmi era plinã inima de o sincerã
recuno[tin]ã”.
Scopul declarat al acestor Amintiri
publicate în 1924 era acela de a justifica
activitatea politicã a lui Slavici, a cãrei
caracteristicã este ceea ce a[ numi
pasivismul dinastic: Slavici nu a luat parte
efectiv la luptele politice ale vremii pentru
cã structura sa era aceea a unui om prudent, temãtor, având oroare de acte
violente, de radicalitate [i insurgen]ã, iar
„ideea na]ionalã” [i „na]ionalismul”, despre
care vorbe[te memorialistul în Amintiri
Amintiri,
constituiau un ideal (iar nu o „armã de
luptã”) pentru care a fost, e drept,
întemni]at în închisoarea de la Va],
condamnat pentru „delict de agita]ie”
într-un proces de presã desfã[urat la Cluj,
la 25 aprilie 1888: campania de presã (dusã
de ziarul „Tribuna” din Sibiu), care a
reprezentat principala acuza]ie ce i s-a
adus în acel proces, urmãrea sã dezvãluie
opiniei publice încercãrile „rãzvrãti]ilor
maghiari” de a dezbina monarhia [i de a
impune dualismul. Motivat în condi]iile
istorice date, idealul politic al lui Slavici
(„Idealul nostru era o monarhie
habsburgicã unitarã, organizatã ca
confedera]iune de popoare care rezolvã
dupã principiile tratatului de Vestfalia
cestiunea pacinicei vie]uiri împreunã a
popoarelor deosebite unele de altele în
ceea ce prive[te limba, legea, obiceiurile
[i temperamentul”), a devenit anacronic
dupã Unirea din 1918, contemporanii
sanc]ionându-l sever: resortul acestor
Amintiri
Amintiri, scrise sub presiunea politicului
[i a opiniei publice, este motivarea
activitã]ii lui Slavici din ultimele decenii
ale secolului XIX. Celãlalt text memorialistic, Închisorile mele
mele, este efectul
aceleia[i aspre determinãri, Slavici
încercând sã îndepãrteze acuza]ia de
colabora]ionism cu ocupan]ii germani ai
Capitalei, din timpul Primului Rãzboi
Mondial; în Bucure[tiul eliberat, Slavici
este numit „trãdãtor infam”, fiind apoi
implicat într-un proces care l-a purtat prin
închisorile de atunci, inclusiv la Vãcãre[ti:
idealul politic este condamnat de opinia
publicã a anilor ’20, fiind pus în legãturã
cu atitudinea lui Slavici fa]ã de germanii
care, conform mãrturisirilor memorialistului,
îl considerau, [i ei, un „prieten supãrãtor”:
Amintiri
Amintiri, Lumea prin care am trecut
[i Închisorile mele sunt cãr]ile încercãrii
prozatorului septuagenar de a rãspunde
presiunii opiniei publice prin motiva]iile pe
care le aduce presiunea politicului, în alte
circumstan]e istorice decât cele
contemporane acuzatorilor sãi: cititorul
acestor texte este, în viziunea memorialistului, o instan]ã care trebuie sã judece
„consecu]ia” socialã [i umanã a „faptei
omene[ti”.
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„scrisorilor” din Închisorile mele ori în
evocãrile din Lumea prin care am
trecut, constituind matricea narativã a
acestor memorii. Segmentele introductive
marcheazã, în majoritatea lor, ceea ce a[
numi o retoricã a umilin]ei, prin care
naratorul încearcã sã câ[tige „bunãvoin]a”
cititorului sãu: „Eu nu sunt om cu multã
[tiin]ã de carte [i n-am învã]at nici tipicul
dupã care oamenii de [tiin]ã sunt deprin[i
a-[i desfã[ura în]elepciunea”: aceastã
retoricã a umilin]ei trebuie pusã în legãturã
cu nevoia de a se ascunde, de a se
retrage în spa]iul securizant, unde
„cãlãtorul” prin „pãdurea” plinã de capcane
a societã]ii nu mai este silit sã poarte
„masca” socialã, evitând poten]ialii
du[mani [i pericolele care îl pândesc de
dupã vreo tufã. Reconstituirea trecutului,
care pleacã [i sfâr[e[te întotdeauna în
aceastã matrice a textului [i fiin]ei
naratorului, dezvãluie o pedagogie a
lecturii realului, menitã sã punã în valoare
principiile [i rostul moral al „faptei
omene[ti”; Slavici este un om al secolului
XIX, în accep]ia pe care Ibrãileanu o
dãdea acestei sintagme, pentru care
activitatea scriitorului [i a politicianului se
subsumeazã ra]iunii de a fi a unui
„Aufklärer”.
Dacã eul textului autobiografic se
apropie, uneori pânã la identificare, de eul
liric (în cazul lui Ion Creangã ori al lui Lucian
Blaga), „personajul” memoriilor este omul
prozaic, supus tuturor determinãrilor, textul
sãu având de aceea amintitul caracter
orientat: deosebirile pe care le observã
Slavici în timpul „perioadei vieneze” între
modul sãu de a fi [i cel al lui Eminescu
exprimã, într-o altã ordine, distan]a dintre
douã tipuri de creator, ilustrând, la un prim
nivel, raporturile dintre liric [i epic: „ Pentru
el (pentru Eminescu – n.n.) nu exista
deosebirea pe care o facem noi ceilal]i
între ziuã [i noapte, ba una din slãbiciunile
lui era sã profite de lini[tea nop]ilor, [i sunt
foarte multe nop]i pe care eu, om altfel
prozaic, le-am petrecut cu dânsul fie
plimbându-ne pe strãzile lini[tite, fie stând
la «masa de brad» [i luând câte o sorbiturã
din cafeaua scursã de la ma[ina lui”: el
(poetul) [i noi ceilali (oamenii prozaici) sunt
categoriile diferite pe care aproape fiecare
„medalion” din Amintiri le relevã „tânãrului
interlocutor” al memorialistului. Pentru
narator, sublinierea acestei distan]e are o
anume func]ionalitate în ordinea rela]iei
sale cu cititorul, motivând [irul lung al
presiunilor de tot felul, la care este supus
„omul prozaic”, autorul [i naratorul textelor
memorialistice; la cea dintâi „presiune”, a
cotidianului [i a modalitã]ii specifice de
percepere a acestuia se adaugã presiunea
politicului, vizibilã în toatã literatura lui
Slavici, exprimatã explicit sau implicit în
matricea narativã a tuturor cãr]ilor. Astfel,
în Amintiri
Amintiri, dar [i în Lumea prin care
am trecut
trecut, Slavici î[i explicã pozi]ia sa
politicã în privin]a monarhiei habsburgice:
„Primul pahar l-am închinat eu pentru
împãratul [i pentru prosperitatea
monarhiei. Nu are însã G.D. Teodorescu
dreptate, cînd zice c-am fãcut-o aceasta
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lumea aceasta, tocmai de aceea însã ]in
sã spun despre dân[ii numai ceea ce
dupã cea mai bunã a mea [tiin]ã e
adevãrat, cãci azi-mâne am sã trec [i eu
[i nu pot sã depãrtez de la mine gândul
cã am sã stau fa]ã-n fa]ã cu dân[ii [i sã
dau socotealã despre spusele mele. Pentru
ca în]elesul adevãrat al acestora sã iasã
lãmurit la ivealã, cititorii au sã fie dumiri]i
[i asupra drumului în care am umblat,
precum [i asupra felului meu de a sim]i [i
de a vedea cele ce se petrec în lumea
aceasta. Sunt cuprins de sâm]ãmântul cã
stau rãzle], rãmã[i]ã a unei lumi care-ncetul
cu încetul se stinge. E destul sã fiu cu
inima deschisã pentru ca sã fie adevãrat
[i ceea ce spun despre lumea aceea”.
Complicatul raport al duratelor
temporale ce se jaloneazã între eveniment
[i momentul reconstituirii lui este dublat
de un altul, nu mai pu]in complex, între
autor [i cititor; dascãlul Slavici încearcã
sã-[i dumireascã interlocutorul asupra unor
„stãri de lucruri” despre care acesta din
urmã are o imagine deformatã: scopul
mereu declarat al „dumiririi”, al „luminãrii”
cititorului dã memoriilor lui Slavici un
marcat caracter orientat: tânãrul anilor ‘20
ai secolului trecut trebuie sã în]eleagã
sensul evolu]iei vie]ii politice „din timpul
acela”, tonul evocãrii fiind al bãtrânului
trecut prin via]ã, care îl înva]ã pe tânãrul
ne[tiutor (ori numai indus în eroare de
aparen]e) istoria [i semnifica]iile majore
ale activitã]ii politice dintr-o epocã revolutã.
„Mi s-au întâmplat în timpul anului de
practicã - spune Slavici în introducerea la
capitolul al treilea al volumului amintit mai
înainte - douã lucruri pe care trebuie sã le
[tii pentru ca sã po]i în]elege desfã[urarea
vie]ii politice în timpul acela „: tânãrul „de
azi” ascultã, fãrã a intra în dialog, pe tânãrul
„de atunci”: instan]ele [i, mai cu seamã,
distanele textului sunt cât se poate de precise, fãrã posibilitatea de a fi contestate.
Faptele vie]ii particulare a autorului de
memorii sunt selectate numai în mãsura
în care ele pot „dumiri” pe cititor asupra
evenimentelor din via]a publicã: principiul
[i scopul selec]iei sunt declarate nu o
singurã datã în secven]ele de început ale
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Condi]ionatã de seria presiunilor
amintite, selec]ia pe care o opereazã
naratorul între faptele rememorate se
raporteazã, deopotrivã, la inten]iile
declarate ale cãr]ilor de memorialisticã, dar
[i la temperamentul autorului care se teme
de tot ceea ce se abate de la norma
socialã [i de la evolu]ia fireascã a
structurilor politice; climatul de instabilitate
socialã, moralã [i politicã reprezintã
motivul spaimelor [i permanentul obiectiv
al „criticii” memorialistului, iar principiile
sale sunt cât se poate de ferme în aceastã
privin]ã: „Eu însã am ajuns la convingerea
cã nimeni cãlcând vreo lege nu poate
sã-i facã patriei sale vreun bine, cãci rostul
statului e asigurarea legalitã]ii, deci cel mai
covâr[itor interes al ori[icãrui stat este ca
legile lui sã fie cãtre to]i deopotrivã [i-n
toate împrejurãrile rãspectate”. În pofida
aparen]ei pe care o dau unele pasaje
lãsând sã se în]eleagã cã memorialistul
este preocupat de a permite accesul
cititorului în plasma sa sufleteascã, textele
lui Slavici ilustreazã ceea ce a[ numi
în]elepciunea practicã a politicianului [i
scriitorului; mai mult, acest element
constituie marca structurii de profunzime
a textelor de memorialisticã, în general:
în]elepciunea practicã („precautã”, o
nume[te memorialistul în câteva rânduri)
este semnul distinctiv pentru profilul interior al personajului, pe care îl contureazã
memoriile. Gãsind sprijin în cãr]ile autorilor
pe care îi invocã mereu drept „modele” de
gândire [i comportament („Vorbind apoi
undeva despre în]elepciunea practicã,
Schopenhauer zice cã Confuciu a fost cel
mai cuminte dintre oamenii ce-au trãit pe
fa]a pãmântului”), Slavici pune întreaga sa
existen]ã sub semnul acestui tip de
în]elepciune, cu riscul asumat de a pãrea
lipsit de opinie „tânãrului interlocutor”:
preocuparea majorã a memorialistului,
orientarea pe care o dã evocãrilor [i
„scrisorilor” din Închisorile mele
mele,
Amintiri [i Lumea prin care am trecut
se circumscriu efortului de a-[i eviden]ia
„cumin]enia”, grija de a nu supãra pe nimeni
[i de a corespunde concep]iei majoritã]ii
asupra unor fapte mai mult sau mai pu]in
importante: în fa]a „instan]ei” cititorului
memoriilor, Slavici î[i condamnã sever
„rãtãcirile” ateiste, conformându-se
bunului-sim] [i mentalitã]ii cunoscute a
oamenilor: „Nu mi-e dat, am zis, sã mã
conving cã Cristos e o-ntrupare a
dumnezeirii, dar tot atât de pu]in îmi este
dat sã mã conving cã el era om ca to]i
oamenii [i numai ca om cuminte nu-mi
rãmâne deci decât sã cred [i eu ceea
ce-n curgerea timpurilor milioane [i iar
milioane de oameni au crezut [i milioane
multe cred [i astãzi”. Tot a[a, articolele
din „Tribuna” sibianã trebuiau ca nu cumva
„sã aibã efecte neinten]ionate de mine”,
sã nu-l supere pe prietenul Ioan Bechnitz,
sã nu „înãspreascã” disputele, sã nu
jigneascã pe sa[i [i sã fie „cru]ãtoare fa]ã
de poporul maghiar”: toate acestea - o
spune Slavici însu[i - se motivau prin inten]ia de a scãpa „de sarcina revizuirii [i de
sâm]ãmântul de rãspundere”. Aceea[i
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în]elepciune precautã îl determinã pe
Slavici, în 1874, sã nu cearã
„împãmântenirea” [i sã nu ia parte la „via]a
politicã” din România; supunerea în fa]a
legilor [i respectarea „pânã-n cele mai mici
amãnunte a dispozi]iunilor luate de
vremelnica stãpânire” fac din personajul
acestor memorii un om „mul]umit”, având
parte „de libertate mai mult decât s-ar fi
cuvenit”.
În]elepciunea practicã este
paradigma fiin]ei interioare a scriitorului;
actul creator însu[i se supune
necondi]ionat aceleia[i determinãri: „Nu
mai ]ineam apoi seamã de efectul produs
de scriere, ci, scriind, îmi dãdeam toatã
silin]a sã mã potrivesc atât în plãsmuire,
cât [i în formã cu felul de a vedea [i cu
gustul acelora pe care îi aveam în vedere.
A[a se adeverea în ceea ce mã prive[te
cã lucrarea literarã se desfã[ura sub
înrâurirea publicului cititor”; panica pe care
o resimte cãlãtorul prin întunericul pãdurii,
necesitatea acelui spa]iu securizant
constituie - cum se vede - fapte care
privesc atât comportamentul omului în
societate, cât [i dinamica internã a
crea]iei: literatura lui Slavici este
adecvare, pliere pe orizontul de a[teptare
al cititorilor, în vreme ce opera poetului
este dinamitare a acestuia, destructurare
a gustului publicului, confruntare cu
tiparele ce caracterizau receptarea
literaturii în epocã: insurgen]a este a
poetului, în]elepciunea precautã a „omului
prozaic”, a celor care se numesc „noi
ceilal]i”: modul de a fi creeazã tipurile de
creator [i rela]iile specifice ale textului cu
cititorii sãi.
Frica de „masca” socialã pe care
Slavici însu[i a purtat-o (pentru cã i-o cerea
strategia în]elepciunii practice), spaima din
fa]a a tot ceea ce este ascuns în
comportamentul celorlal]i îl fac sã caute
mereu singurãtatea, izolarea, zona de
siguran]ã; motivele tuturor nemul]umirilor
din timpul deten]iei de la Domne[ti [i apoi
de la hotelul „Luvru” se aflã în momentele
când nu i se permite de cãtre regulamentul
„bunului comandant” sã fie singur:
gimnastica la care participau „to]i
dezbrãca]i în cãma[ã, unii chiar goi pânã
la brâu”, apelurile repetate, distribuirea
hranei, toaleta în comun „în lavabou”,
plimbãrile, corurile [i, în fine, W.C.-ul public îi „dau fiori”, constituind „pu]inele
amãnunte urâte ale icoanei rãmase în
sufletul meu pe urma zilelor petrecute la
Domne[ti”: groaza din fa]a dezvãluirii
omului în actele sale cele mai intime nu
reprezintã atât un reflex „fiziologic”, cât
aceea[i fricã de expunere la pericolele pe
care le presupun descoperirea, lipsa
„mã[tii” (sau a ve[mântului), vecinãtatea
stingheritoare a „celuilalt”: fapt semnificativ, memorialistul insistã în evocarea
perioadei deten]iei la Domne[ti asupra unui
asemenea „amãnunt” care i-a marcat în
chip definitiv memoria afectivã: „Un singur
lucru mã mai umplea de amãrãciune. Îl
[tii care. Mã furi[am câteodatã într-un col]
mai adãpostit, unde nu mã vedea nimeni,
dar când era sã fie, striga sentinela de

sus: «Ce vrei sã faci acolo, domnule?! Se
poate?!»(...) Vei fi, poate, de pãrerea cã
n-ar trebui sã mai stãrui asupra acestui
amãnunt. Eu ]in, din contra, sã te-ncredin]ez
cã aceasta e cea mai caracteristicã dintre
notele societã]ii alcãtuite de cei ce ne-au
trimis la Domne[ti, o notã fãrã de care
n-ai putea sã-]i faci o idee exactã despre
via]a lor sufleteascã”. Imposibilitatea de
a fi singur, de a se retrage în spa]iul
securizant este sursa principalã a
nemul]umirilor din timpul deten]iei la hotelul
„Luvru”, unde - noteazã, totu[i, cu
satisfac]ie - „scãpasem de cea mai
scârboasã parte din via]a pu[cãria[ului
român”; complexul dezvãluit la Domne[ti,
anulat în parte la „Luvru”, este înlocuit,
însã, de sfiala în fa]a aristocra]ilor [i a
oamenilor boga]i, ale cãror nume sunt
înregistrate aproape cu pietate de fiul
me[terului cojocar din {iria (Hartel,
dr.Linde, Reschowsky, Mo]oiu, von
Engelbrechten).
„Complexul” cumin]eniei [i cel al
inferioritã]ii sociale constituie invariantele
scrisorilor din Închisorile mele
mele:
în]elepciunea precautã cenzureazã totul,
chiar [i gândurile, func]ionând ca un
mecanism bine pus la punct în
împrejurãrile (dramatice, oricum!) ale
deten]iei: acela[i resort al structurii
interioare determinã organizarea textului,
explicând elipsele de con]inut („Eu pu]ine
am sã-]i spun, iarã tu multe ai sã-]i
gânde[ti”) [i încercarea de a camufla
revolta din fa]a „infernului” de la Vãcãre[ti,
prin care îl conduce un socialist: în vestita
închisoare „are o via]ã veselã [i fãrã griji”,
din care nu lipsesc „incidentele pline de
haz”, conducerea temni]ei este
„pãrinteascã stãpânire care m-a lãsat sã
mã bucur îndelung de toate” etc. Mãsura
exactã a acestei în]elepciuni practice care
vegheazã la redactarea scrisorilor din
Închisorile mele o oferã episodul
semnãrii unei „peti]iuni” în care de]inu]ii
de seama lui Slavici (Bogdan-Pite[ti,
Arghezi, D.Karnabatt, A.de Herz) cereau
sã fie judeca]i sau elibera]i: „Stãruiau cu
toate aceste sã subscriu [i eu peti]iunea,
ba sã-mi pui, ca cel mai bãtrân [i mai cu
autoritate, iscãlitura în frunte. Am refuzat.
Am stat adecã timp de un an în temni]a
de la Va] [i n-am fãcut cereri umilitoare.
Te-ntreb: mai puteam sã subscriu o
peti]iune adresatã unei autoritã]i române[ti,
care nu [tia nici ea dacã poate ori nu
sã-mi acorde cererea?! Colegii stãruiau cu
toate acestea sã subscriu, cãci tocmai
subscrierea mea are sã fie hotãrâtoare.
M-am supus, dar cu condi]iunea ca nu în
frunte, ci-n coadã sã-mi pun iscãlitura, ba
chiar [i aceasta fãcându-mi rezervele. Am
scris deci sub iscãliturile celorlal]i: «Mã
unesc cu cererile de mai sus fãcând
rezerva cã sunt gata [i sã mor aici dacã
marile interese ale neamului românesc o
vor fi cerând aceasta»„.
Slavici nu vrea sã supere nici pe
„colegi”, nici „autoritatea româneascã” [i
nici pe „iubitul amic” care îi condamna, prin
1920, colabora]ionismul, numindu-l
„trãdãtor infam”: înelepciunea precautã îi
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ce am mai crescut, m-am învrednicit sã
urc dealul pân-acolo [i am vãzut cã zidurile
sunt înalte, groase [i multe. Era ceva de
tot tainic [i fioros acolo-n vârful Coposului.
Mi se pãreau toate a pustiu, dar parcã din
toate col]urile ies la ivealã fel de fel de
fiin]e fioroase. Atât printre zidurile acelea,
cât [i pe ici, pe colo, prin pregiurul lor, se
aflau gropi sãpate de cei ce cãutaserã
comori, despre care [tiam cã sunt pãzite
de Necuratul, care purta-n cap «chelepu[ã»
ro[ie [i-i schilodea pe cei ce umblau sã
puie mâna pe cele ce nu li se cuveneau. În
curtea cetã]ii se aflau zidite-n pãmânt ni[te
boite rotunde, fiecare cu câte o gaurã-n
mijloc. Mi se spunea cã sunt temni]e, în
care-i aruncau prin gaurã pe cei osândi]i.
Nu-i vedeam, dar mi-i închipuiam [i-i visam
nop]ile zbãtându-mã-n culcu[“.
Posibila tainã este întâmpinatã cu
teamã, lipsind din aceste evocãri viziunea
arhaicului [i a istoriei, pentru ca privirea
naratorului sã caute decorul basmului:
textul memorialistic desparte tran[ant
realitatea de fabulosul pove[tilor, spaimele
viitorului cãlãtor prin pãdurea plinã de
capcane nevãzute avându-[i originea în
„zbaterile” copilului în fa]a fiin]elor terifiante
din lumea basmului, „finalitatea” în efortul
desfacerii realului de tot ceea ce l-ar putea
face misterios, periculos, adicã. De
atemporalitatea basmului ]ine [i atmosfera
sãrbãtoreascã, reconstituitã cu accente de
pastel co[bucian: „În lumea copilãriei mele
oamenii nici în zilele grele nu-[i perdeau
voia bunã [i, gîndindu-mã la cele de atunci,
eu mã vãd mereu la fel de fel de praznice,
la nun]i, care ]in câte o sãptãmînã de zile,
la cumetrii [i la fel de fel de alte sãrbãtori.
Nici seceri[ul grânelor, nici culesul ori
sfãrâmatul porumbului, fãrã de cimpoie[
[i fãrã de masã întinsã nu se putea face;
atât dealul sãdit cu vii, cât [i câmpul plin
de lanuri rãsuna mereu de cântecele
muncitorilor harnici, iar în timpul culesului
viilor cântecele [i chiotele se-nte]eau
înso]ite de lãutari [i de focuri descãrcate”:
în]elepciunea practicã a prozatorului realist structureazã o anume imagine a satului
natal, dincoace de superbia lumii din
pove[tile cu „regi, voivozi, pa[ale [i cete
care trec în mers furtunatec pe sub dealuri
[i se rãzboiesc pe [esul întins [i neted”
[i, în egalã mãsurã, dincolo de misterul
rela]iilor fiin]ei interioare cu spa]iul
constituirii sale.
Aceste distan]ãri, explicabile prin
ac]iunea filtrului amintit, ]in, însã, [i de
caracterul dirijat al reconstituirii;
memorialistul are mereu în vedere „partea
lumii”, universul spa]iului evocat sub
presiunea politicului, a structurii ideologice:
inventarierea vecinilor cona]ionali din {iria
natalã se face în perspectiva idealului
politic al publicistului de la „Tribuna”
sibianã, polemic cu „[ovinii”, prilej de a
formula opinii asupra „principiului”
despãr]irii cetã]enilor dupã na]ionalitate,
interesul memorialistului vizând net
rezonan]a unor acte politice printre [irieni
(ca, de pildã, diploma din 20 octombrie
1860 a împãratului Francisc Iosif I): însã[i
atmosfera familialã este refãcutã în
paginile din Lumea prin care am trecut
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cere sã fie „cuminte”. Faptul este fãcut
vizibil în fiecare secven]ã a textelor
memorialistice: problema intelectualului
(„E[ti aici ca sã faci numai ori ca sã
prive[ti?”) este abordatã din perspectiva
principiilor morale [i a îndatoririlor
cetã]eanului supus legilor statului, o
cãlãtorie în Italia (relatatã în O scrisoare
din Italia, mai ales despre „Sta
Cecilia” [i despre Neapoli
Neapoli) este
compromisã prin „pierderea sãritei” atunci
cînd memorialistul constatã cã realitatea
locurilor nu corespunde „formulelor pe care
le adusesem cu mine”: pe cãlãtor îl iritã
mai ales faptul cã nu se poate „uimi”, a[a
cum ar fi trebuit, cum fãcuserã, adicã, to]i
cãlãtorii români în Occident, începînd cu
Dinicu Golescu: aici, ca pretutindeni, se
exprimã „scriitorul-burete” a cãrui ra]iune
de a fi, în viziunea lui Slavici, rãmîne
„reflectarea” realitã]ii, iar nu plãsmuirea unor
fapte „izvorâte din sine”: realismul mereu
invocat al acestor scrieri memorialistice,
ca [i al întregii sale literaturi, este una
dintre ipostazele în]elepciunii precaute
care guverneazã, în egalã mãsurã,
„fapta omeneascã” [i actul creator:
„Închipui]i-vã cã eu sunt un burete, iarã
Bucure[tii [i Mo[ii sunt o mare plinã de
feluri de stridii mititele; vã închipui]i apoi
cã eu, ca burete, mã arunc din iatacul meu
în mare [i înot precum mã duc valurile [i
mã umplu de stridiile ce cad în cercul meu
de atrac]iune; în sfîr[it, vã închipui]i cã
mã întorc acasã, iau cîteva bucã]i de
hârtie [i descarc pe ele micile vietã]i cu
care m-am îndopat. A[adarã, burete, mare
[i mii de feluri de stridii mititele: nimic
izvorât din mine însumi, cu toate reflec]ii
la lumea prin care am trecut”.
Rolul acestui filtru absolut prin care
Slavici î[i trece fiecare faptã a existen]ei
[i fiecare paginã scrisã este marcat poate
cel mai exact în secven]ele unde
memorialistul evocã locurile natale; dacã
textul autobiografic în genere interfereazã
în acest punct central al structurii sale cu
spa]iul fic]iunii (pentru cã aceastã
interferen]ã este imperios cerutã fie de
necesitatea de a eviden]ia „excep]ia” zonei
matriciale, fie numai de „complexul afectiv”
al fiin]ei ce se întoarce cu toate fibrele
sale lãuntrice spre trecut) - faptul este
vizibil în textele lui Ion Creangã, Lucian
Blaga [i Mihail Sadoveanu, pentru a da
doar exemplele cele mai importante -, în
Lumea prin care am trecut, locurile
nu au nimic tainic, nimic misterios pentru
prozatorul realist a cãrui reconstituire
respectã regulile impuse de în]elepciunea
practicã; naratorul consemneazã „alb”
ceea ce se vede, precizeazã dimensiunile
reale, fãrã a permite accesul în zone mai
profunde, acolo unde impactul peisajului
cu sufletul provoacã apari]ia unui pact al
fic]iunii: „Cînd eram copil mai mic, vedeam
cetatea Vilagã[ului numai de jos, din sat,
mi se pãrea micã [i nu mã-ndoiam cã grãiesc
adevãrul cel ce-mi spunea cã ea a fost ziditã
de fiica unui uria[, care-ngrãmãdea bolovani
de piatrã într-un car cu patru boi, pe
care-l lua-n poala ei [i-l ducea-n vârful
dealului, cãruia îi zic maghiarii Kopasz,
adicã ple[uv, iar românii, Coposul. Dupã
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apar]ine protagonistul din Moara cu
noroc: „Lângã primãrie se afla cârciuma
noroc
satului, care era ]inutã în arendã de un
evreu. Într-una din zile s-au întâlnit acolo
câ]iva Fericani [i câ]iva Române[ti, douã
familii care aveau socoteli de felul acesta.
Cei învrãjbi]i s-au încãiarat [i s-a fãcut
vãrsare de sînge, în care unul dintre
dân[ii, Roman Gheorghe Lungul, a rãmas
mort. Niciodatã judecãtorii n-au putut afla
cine anume a luat parte la-ncãierare [i cum
a fost omorât Roman Gheorghe. Chiar nici
cîrciumarul nu [tia nimic, cãci, dac-ar fi
spus ceva, ar fi trebuit sã fugã cât mai
curând din sat [i sã nu opreascã decât în
America, a bunãoarã. De aceste sunt
multe, încât s-ar putea scrie cãr]i întregi
despre ele. La mijlocul drumului între Arad
[i {iria sunt în câmp deschis «cele douã
cârciume». Când cu împroprietãrirea
iobagilor sãtenii de la Cladova, care se
aflã-n mijlocul pãdurilor ce se întind din
sus de Podgorie, au cãpãtat pãmânt prin
apropierea acelor cârciume. A[a-zisele
«odãi», în care se adãposteau plugarii în
timpul muncilor agricole, erau tot anul
cuibare pentru «bãie]ii sãraci», care luau
vama de la trecãtori, [i mul]i drume]i [i-au
gãsit moartea prin partea locului”: Licã
Sãmãdãul este un asemenea „bãiat
sãrac”), textele memorialistice î[i aflã
premisa într-un pact autobiografic a cãrui
principalã conven]ie este ceea ce autorul
însu[i nume[te buna-credinã literarã:
„Cele cuprinse-n cartea aceasta au fost
scrise [i publicate în deosebite timpuri, la
deosebite ocaziuni [i-n urma unor
deosebite îndemnuri, sunt deci în ele, pe
ici, pe colo, fie repeti]iuni, fie completãri,
care vor fi supãrând pe unii dintre cetitori.
Le cer acestora iertare; am socotit însã
cã buna credin]a literarã îmi impune sã le
reproduc toate a[a cum au fost publicate,
fãrã de nici o scãdere [i fãrã de nici un
adaos”.
Matricile narative ale memoriilor lui
Slavici dezvãluie caracterul lor orientat,
ilustrativ [i recuperator pentru semnifica]ia
manifestãrii în istorie a unei genera]ii,
grupãri politice sau grup de scriitori;
segmentele introductive sunt polemice,
memorialistul luând atitudine fa]ã de un
preopinent anume (Panait Istrati, Ion
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dintr-o aceea[i perspectivã a climatului [i
a dezbaterii „post festum” a unor fapte care
se circumscriu inten]iei autorului de a
preciza [i explica „iubitului amic” din anii
’20 op]iunile sale politice: „Cînd întâlne[ti
în calea ta un român - îmi zicea mama sã-i zici: «Bunã ziua!», dar maghiarului
sã-i zici: «Io napot!», iar neam]ului: «Guten
Tag!» , [i treaba fiecãruia dintre dân[ii e
cum î]i dã rãspuns. Tu datoria sã ]i-o faci
[i fa]ã de cei ce nu [i-o fac pe a lor fa]ã de
tine”. Evenimentele existen]ei naratorului
sunt selectate în orizontul presiunii
politicului [i ideologicului (înstrãinarea de
locurile natale, de exemplu, are cauze
politice, anume „mania maghiarismului”,
pentru condamnarea cãreia Slavici a [i
stat, mai târziu, în închisoarea de la Va]):
lucrãrile „procesului” pe care îl declan[eazã
memoriile strivesc „eul” care rãmâne
mereu la formulãri eliptice de tipul „multe
am vãzut, multe am trãit, multe am gândit
[i am sim]it”.
Evolu]ia mentalitã]ii oamenilor în
perspectiva evenimentelor politice ocupã
primul nivel al memoriilor, în vreme ce
devenirea fiin]ei eului narator rãmâne întrun plan de adâncime, reflectatã pe
suprafa]a istoriei; fiecare secven]ã a
scrierilor memorialistice se desfã[oarã
într-o duratã precisã, delimitatã prin
datarea exactã a faptelor majore din planul
social [i istoric: nu via]a, eul, ci lumea
prin care a trecut - acesta reprezintã
obiectivul textelor lui Slavici: „Eu nu via]a
mea o descriu, ci icoana mai frumoasei
lumi de atunci îmi dau silin]a sã le-o pun
în fa]ã celor de azi [i celor de mâne”.
Memorialistul dezvãluie „mersul lucrurilor”
[i pozi]ia sa fa]ã de configura]ia acestora;
evenimentul evocat cu insisten]ã în
Amintiri
Amintiri, ca [i în Lumea prin care am
trecut
trecut, este organizarea serbãrii de la
Putna din 1871, Slavici dorind sã
„lumineze” cititorul asupra unor fapte
controversate petrecute într-un context
tulbure: atitudinea sa în acele împrejurãri
este menitã sã motiveze idealul politic al
unei monarhii habsburgice unitare,
organizatã ca o confedera]ie de popoare
cu drepturi egale. Tot a[a, evocarea {iriei
natale are drept scop relevarea celor douã
direc]ii din politica ardelenilor: activismul
dinastic [i pasivismul autonomist. În
aceste circumstan]e, Slavici a putut fi
acuzat de cãtre „iubitul amic” de pasivism
dinastic, de[i simpatiile gazetarului se
îndreptau cãtre „[oguni[tii” care sus]ineau
ca ardelenii sã ia parte la via]a publicã a
regatului ungar pentru a sluji cauza
monarhiei.
Textul memorialistic se constituie în
orizontul imaginii destinului fiin]ei în
con[tiin]a posteritã]ii: de ce se vede se
ocupã jurnalul [i memorialul de cãlãtorie,
de cum se vede dã seamã autobiografia
literarã, romanul autobiografic [i jurnalul
romanesc, pe când memorialistul este
interesat, în primul rând, de felul în care
este vãzut de „iubitul amic”. În pofida unor
nuclee epice, fãrã importan]ã, însã, în
organizarea ansamblului narativ (ca, de
exemplu, aceastã întâmplare în care se
poate recunoa[te tipul social cãruia îi

A.Rãdulescu-Pogoneanu, Aurel Dumbrãveanu) ori fa]ã de opinia publicã („tânãrul”,
„iubitul amic”), cãrora le explicã, le
precizeazã, le reaminte[te sau pe care îi
înva]ã, îi „lumineazã”; asemãnãtor unui
demers istorico-literar, textul memorialistic
î[i marcheazã interlocutorul, instan]a care
urmeazã sã judece de partea cui este
adevãrul, rostul sãu fiind acela de „a arunca
raze de luminã asupra istoriei”: memoriile
lui Slavici se dezvãluie, în fiecare
secven]ã, ca proces. Pendulând între
amintita instan]ã publicã [i o alta, interioarã
(care se confundã cu imaginea mamei,
evocatã în memorii totdeauna în legãturã
cu idealul moral [i modele comportamentale), existen]a naratorului, adicã
ceea ce este în chip obi[nuit „fic]iunea”
textului autobiografic, devine aleatorie, fapt
stilistic, conven]ie literarã, element menit
sã ilustreze o atitudine politicã, un
principiu moral ori o sumã de aforisme:
„Eu nu biografia mea vreau sã ]i-o fac: e
indiferent pentru tine dacã a[a ori altfel au
fost pãrin]ii mei, a[a ori altfel a fost lumea
în care am crescut, a[a ori altfel a fost
copilãria mea. Po]i, dacã î]i vine mai bine,
sã iei cele zise de mine drept o alegorie,
în care tata-bãtrîn sunt bunii [i strãbunii,
«tata» e patria, adicã statul, familia cea
mai numeroasã e «na]iunea», iar «mama»
e biserica ori «mama naturã», cum î]i vine
mai bine la socotealã: fã, în sfâr[it, ce
vrei, cãci tot nu vei scãpa de sentimentul
cã iubirea consumã viaa individualã [i cã
acela care iube[te nu mai are nevoie sã
rezoneze, fiindcã simte totdeauna ce are
sã voiascã pentru ca sã fie el însu[i
mul]umit de ceea ce face”: vârstele
naratorului se succed în text conform
ordinii evolu]iei faptei omene[ti spre
instan]ele procesului. Cople[it de
meandrele procedurale ale acestuia,
naratorul relativizeazã totul; descoperind
fragilitatea unor adevãruri considerate
imuabile, memorialistul pune sub semul
ambiguitã]ii însã[i comunicarea sa cu
„iubitul amic”, dezvãluindu-[i drama:
„Îndoieli rãmân totdeauna când om vrea
sã se în]eleagã cu om, fiindcã în]elegerea
se face prin semne, iarã semnele, fie ele
auzite, fie vãzute, nu sunt gândul [i nu,
mai ales, sentimentul, ci numai indicarea
lui; nici mã mir deci, nici mã supãr
dacã-mi spui cã sunt multe îndoielile care
]i-au rãmas dupã cetirea scrisorilor mele”.
În fond, Amintiri
Amintiri, Lumea prin care
am trecut [i Închisorile mele reprezintã
textele unui om al altui veac, care
descoperã în fiecare moment al evocãrii
distana tragicã dintre contemporani [i
lumea „mai frumoasã” din illo tempore;
limita memoriilor lui Slavici, intuitã exact
de G.Ibrãileanu care vedea în Amintiri
nu o carte de „crea]ie”, ci una de „încercare
teoreticã”, constituia, în fapt, tocmai
aceastã distan]ã tragicã dintre douã lumi
[i, deopotrivã, dintre douã moduri opuse
de a le în]elege: memorialistul dezvãluia
în instan]a „procesului” cu contemporanii
sãi aceea[i perplexitate a omului secolului
XIX, pe care o arãta, în Adela
Adela, Emil
Codrescu în fa]a complicatei „strategii” a
fiin]ei iubite.

Cum literatura este nu doar asumarea
textualã a unei identitã]i individule, ci [i –
deliberat, dar [i împotriva voin]ei scriitorilor
– marcã identitarã colectivã, diferite fracturi
ale istoriei au generat nevoia de asumare
a diferen]elor proiectate în concepte
izola]ioniste. Altfel spus, dupã Unirea din
1918, dupã ridicarea Cortinei de Fier, în
anii ’40, sau dupã 1989, adicã dupã
retrasarea diferitor tipuri de grani]e ([i
folosim cuvântul în sens metaforic, cãci
avem în vedere muta]ii administrativpolitice, dar [i ideologice etc.), constatãm
mi[cãri semnificative în sensul definirii
diferen]elor identitare. Cazurile la care ne
referim – transilvanism, moldovenism,
bucovinism –, abia schi]ate aici, meritã
analize detaliat, pentru a avea o imagine
mai nuan]atã asupra tensiunilor care se
petrec în câmpul literar la nivelul
autorepezentãrilor. Am propus la un moment dat conceptul de microliteraturã
pentru a rãspunde unor situa]ii pe care le
definesc interogativ în felul urmãtor: Apar]in
literaturii române scriitorii de limbã românã
din Republica Moldova, Bucovina, Banatul
sârbesc ori din estul Ungariei? Are vreo
relevan]ã dacã scriu în limba maternã sau
nu? Pot fi inclu[i în literatura românã
scriitorii de limba maghiarã [i germanã din
România care nu scriu în limba românã,
mai ales cã, dupã 1947, prin institu]iile care
constituiau cadrul administrativ, ba chiar
social [i politic al literaturii, ele fac parte
din sistemul literar românesc? Dar scriitorii
evrei [i armeni care scriu în limba românã
– sau care, scriind în alte limbi, se referã
la realitã]i române[ti? Cum se raporteazã,
de-a lungul timpului, în diferitele lor
momente, literatura românã din Bucovina,
Basarabia, Voivodina, Banatul sârbesc la
centre precum Moscova, Chi[inãu,
Belgrad? În încercarea de a oferi solu]ii la
aceste întrebãri – care pot genera o
redefinire sistemicã a literaturii române –,
propuneam concepte precum microliteraturã,
literaturã intra [i extrateritorialã al cãror rost
este sã determine o reprezentare a
literaturilor dincolo de criteriul na]ionalului,
care sã reflecte situa]ii de fapt pe care o
astfel de reprezentare le ignorã.

Cred cã analiza, fie [i succintã acum,
a conceptelor particularizante invocate
anterior constituie un pas absolut necesar
pentru o redefinire a literaturii române. În
condi]iile dezvoltãrii identitã]ii lor
extrateritoriale, sub presiunea grani]elor
administrative [i mentale, aceste literaturi
– care nu trebuie numite periferice sau
minore, nici marginale sau minoritare –
meritã sã fie contextualizate, iar semnifica]iile lor, decriptate.
Transilvanismul apare la începutul
anilor 1920 în comunitatea scriitorilor
maghiari din Transilvania, dupã ce, în urma
Primului Rãzboi Mondial, aceastã regiune
s-a unit cu România. Pierderea contactului
direct cu Budapesta, centrul literaturii
maghiare, a generat nevoia unei afirmãri
a specificului local, nãscut din nostalgia
Ungariei Mari. Potenþialul geopolitic al
conceptului face ca semnificaþiile lui sã
devinã deopotrivã un manifest ºi un program mobilizator. Propriu-zis, scriitorii
maghiari susþin cã ar existã în Transilvania
un specific etnic ºi cultural, construit
tocmai pe interferenþele dintre români,
maghiari ºi saºi, care ar determina
autonomia culturii de aici faþã de cultura
româneascã, majoritarã acum. În viziunea
lui Kós Károly, care este pãrintele ºi
teoreticianul conceptului, „Ardealul
reprezenta o entitate specificã din punct
de vedere geografic, istoric ºi cultural, iar
etniile aparþinând acestui spaþiu, respectiv,
maghiarii, românii ºi saºii, au întreþinut
strânse ºi profunde legãturi nu numai cu
propriile «naþiuni-mamã», dar ºi între ele
[...]. Echilibrul relativ dintre aceste trei etnii
din Ardeal a dat naºtere posibilitãþilor
pentru dezvoltarea lor culturalã autonomã”

(Apud Szonda, 2008: 21 ). Aºadar, dincolo
de viziunea idilicã ºi utopicã, se manifestã
aici intenþia de a reabilita ideea unui Ardeal
cu existenþã istoricã autonomã [i
consacratã care ar trebui dublatã de o
conºtiinþã pe mãsurã. În practicã,
transilvanismul e ilustrat exclusiv de
scriitori maghiari. În revistele în care sunt
formulate aceste puncte de vedere,
apãrute chiar pentru a susþine o astfel de
ideologie, nu publicã decât scriitori
maghiari sau secui, în limba maghiarã. Nu
scriitorii saºi, nici scriitorii români care se
înscriu firesc, ca ºi înainte de 1918, în
literatura românã. De altfel, ºi înainte de
1918, fie ca îºi publicau cãrþile la Buda ºi
în alte oraºe din Imperiul Austro-Ungar, fie
cã ºi le publicau în Regatul României, visul
lor era recunoaºterea în mediul literar
românesc. Într-un spaþiu care se dorea
global, cel al Imperiului Austro-Ungar,
scriitorii români visau o Republica
Naþionalã a Literelor. De altfel, nu altceva
îºi doreau scriitorii maghiari, chiar sub
masca multiculturalismului. Transilvanismul
nu era decât o soluþie de crizã, consideratã implicit tranzitorie, pentru literatura
maghiarã, o solu]ie folositã ca instrument
politic. Nu e întâmplãtor, în fond, faptul cã
ideea transilvanismului apare dupã 1918,
nu înainte. ªi nu întâmplãtor atunci când
se vorbeºte despre literatura maghiarã din
perioada respectivã, e invocatã cultura sau
literatura maghiarã globalã . Visul
intelectualului maghiar era de a reface prin
literaturã un spaþiu politic fãrâmat. Visul
mobilizant era recuperarea literaturii
maghiare în integralitatea sau globalitatea
ei. Autonomia politicã a Ardealului
devenise, pânã la urmã, ]inta oricãrui mani-
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fest pus sub semnul transilvanismului.
Pentru Kós Károly, „Erdély, Ardeal,
Siebenbürger, Transilvania sau în orice altã
limbã din lume am denumi-o... este de o
mie de ani o unitate istoricã separatã, cu
o con[tiin]ã transilvãneanã aparte,
respectiv cu o culturã [i o demnitate
independentã” (Apud Szonda, 2008: 20) .
De re]inut cã, în aceste condi]ii, Ion
Chinezu publicã, în 1930, un studiu amplu
numit Aspecte din literatura maghiarã
ardeleanã. Iar studiul nu e singular,
urmându-i altele, [i în anii comunismului,
[i dupã 1989, ceea ce nu înseamnã [i
cunoa[terea literaturii maghiare din
România de cãtre scriitorii români. O datã
cu Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi cu
includerea atât a României, cât ºi a
Ungariei în Blocul Sovietic, militantismul
pentru transilvanism dispare sau capãtã
alte forme. Ciudat este cã, abia în perioada
sovieticã ºi comunistã, sub impulsul ideii
„înfrãþirii popoarelor”, se manifestã o
sincronizare între literatura minoritarã ºi
cea majoritarã, dar o sincronizare
determinatã politic.
Moldovenismul (sau basarabenismul)
are conotaþii ceva mai complicate ºi diferit
contextualizate diacronic. Pe scurt,
Basarabia este denumirea datã de Imperiul
Þarist pãrþii dintre Prut ºi Nistru din
Principatul Moldovei anexate în 1812.
Revenind României dupã Pacea de la
Paris, Basarabia e anexatã de sovietici în
1940 ºi, definitiv, în 1944, devenind RSSM.
În 1991, dupã dezmembrarea URSS,
Basarabia devine statul autonom Republica Moldova. Or, pentru fiecare dintre
perioade, acest concept de individualizare,
particularizant – impus cu forþa sau
asumat deliberat – are semnificaþii
distincte, ba chiar opuse. În perioada
þaristã, o datã cu dizolvarea progresivã a
miºcãrii literare în limba românã, scriitorii
importanþi se refugiazã peste Prut, în
Principatele Române, sau adoptã limba
rusã ºi considerã basarabenismul o marcã
a legãturilor cu literatura rusã. În anii
sovietici, însã, moldovenismul e un concept ideologic la dispoziþia aparatului de
stat al URSS, care dorea distrugerea
oricãrei urme a conºtiinþei naþionale
româneºti. Totul era moldovenesc sau
basarabean, nimic nu mai este românesc.
Iar faptul se petrece ºi pe urmele unor
miºcãri culturale din perioada interbelicã
(româneascã) a Basarabiei. Cãci studiind
la Chiºinãu, dar ºi la Bucureºti sau la Iaºi,
tinerii scriitori militau pentru valorile
regionale, chiar cu nostalgia Rusiei,
devenite între timp URSS. Cu toate aceste
conotaþii ideologice traumatizante,
moldovenismul, cu echivalentul sãu perfect derivat din cuvântul Basarabia, revine
puternic dupã 1991, pentru a defini
existenþa unor date specifice faþã de
literatura din România. Este literatura
moldoveneascã literaturã românã sau
decalajele existente ne obligã sã vorbim

despre „literaturã moldoveneascã”?
Opiniile sunt împãrþite. La o masã rotundã
organizatã pe aceastã temã, un prozator
basarabean precum Serafim Saka
susþinea cã „Vrem noi ori nu vrem, dar
existã un fel de literaturã cãreia îi spunem
moldoveneascã. Pentru cã este foarte
neromâneascã” (apud Ciobanu, 2014:
265.), chiar în perioada româneascã
literatura din Basarabia fiind perceputã ca
ceva retardat, întârziat, depãºit. Pe
vremea RSSM, se împãmântenise,
oricum, conceptul de literaturã sovietomoldoveneascã. Putem vorbi despre prozã
basarabeanã ori despre prozã
(româneascã) din Basarabia? Un critic din
Basarabia precum Mircea V. Ciobanu
considerã, ironic, cã „cele mai cunoscute
(în România) texte narative ale
basarabenilor nu se încadreazã atât în
proza româneascã, cu tendinþele ei, cât
reprezintã o faþã «osebitã». O prozã pe
care ar fi putut-o scrie doar basarabenii”
(apud Cimpoi, 2004: 78). În tot cazul,
Mihai Cimpoi scrie O istorie deschisã a
literaturii române din Basarabia, deºi,
dincolo de încercãrile de a identifica
fenomene sincrone sau influenþe
româneºti, tot timpul e preocupat sã
identifice notele particularizante ale
literaturii basarabene. Capitolul introductiv
se intituleazã chiar Literatura
basarabeanã. Caractere esenþiale. E
acesta un mod uºor de a depãºi
contradicþiile, împãcând ºi capra, ºi varza,
dând senzaþia unei ieºiri din impas. ªi nu
este vorba doar despre „caractere
esenþiale”, ci ºi de o organicitate de
suprafaþã. Este ceea ce, în fond, îl face
pe acelaºi Mircea V. Ciobanu sã afirme
despre poezia basarabeanã de dupã Marele
Rãzboi, de asemenea ironic: „nu se ºtie
dacã este, dar cu siguranþã are o istorie a
ei” (Ciobanu, 2014: 286). În fapt, drept
concluzie ar putea fi invocate cuvintele
lui Wilhelmus Petrus van Meurs, care
constatã cã existã printre literaþi un mit al

moldovenismului care „le-a dat moldovenilor identitate independentã de cea a
românilor ºi, practic, a conectat aceastã
identitate la patriotismul sovietic. În plus,
mitul a fost utilizat pentru apune pe baze
raþionale politica naþionalitãþilor ºi a limbii
în Republica Moldova, ca ºi pentru a
furniza o armã în disputele politice în
interiorul conducerii moldoveneºti sau
dintre URSS ºi România” (van Meurs 1996:
). Conceptul recuperator, aºadar, al
176).
moldovenismului, care urma sã instituie
în interbelic mãrci identitare, devine în
perioada sovieticã o ghiulea atârnatã de
picior. Cãci ideologia politicã a URSS
profitã de aceastã marcare a regionalismului pentru a înþelege prin limba
moldoveneascã ºi prin popor moldovean/
basarabean entitã]i de sine stãtãtoare,
autonome. Aºa încât, în cele câteva
decenii de dominare sovieticã, moldovenismul devine un concept negru. În
acelaºi timp, scrisul cu caractere latine,
ºi nu slavone, ori folosirea sintagmelor
limbã [i literaturã românã puteau fi similare
cu o condamnare la moarte. Existenþa
fenomenelor specifice basarabene s-a
întors împotriva celor care doreau sã le
instituie.
Concluzia care se impune este cã
astfel de concepte unificatoare ºi
particularizante se dovedesc a fi
consecinþa unor programe politice sau a
unor situaþii concrete greu de gestionat.
În parantezã fie zis, situaþia – fãrã prea
mare relevanþã în plan literar – e ºi mai
elocventã atunci când se vorbeºte despre
bucovinism sau homo bucovinensis,
concepte pe care istoricii români le resping
(ºi dupã 1918, ºi dupã 1991), considerînd
cã ele sunt fie consecinþa unei intenþii de
manipulare, la mijlocul secolului al XIXlea, cînd autoritãþile austriece doresc sã
impunã mental o imagine pe care faptele
ar contrazice-o, fie expresia unei nostalgii
pentru istoricii din diaspora bucovineanã
dupã 1991. „Fantoma nefirescului «homo
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elaborate de critici extrateritoriali, O istorie
a literaturii române din Basarabia (de Mihai
Cimpoi), O istorie a literaturii române din
Voivodina (de {tefan N. Popa), Dic]ionarul
literaturii române din Iugoslavia, de Costa
Ro[u, în condiþiile în care istoriile literare
din România trec sub tãcere fenomenele
extrateritoriale.
Teritoriile politico-literare care fac
obiectul acestor pagini nu sunt ni[te „non), pentru a folosi conceptul
locuri” (Augé: 78),
propus de antropologul francez Marc
Augé, ci dimpotrivã, sunt spa]ii unde
literatura relevã întâlnirea, poate chiar
confruntarea unor veritabile plãci tectonice.
Oricât de mult ar încerca un Centru
administrativ sã le disloce, oricât de mult
încearcã ele sã se topeascã în Centrul
mitic, identitatea lor e datã tocmai de
e[ecul asumãrii unei diferen]e prin
raportare la celãlalt. Tocmai de aceea,
microliteratura nu e, cum s-ar putea crede,
un alt cuvânt pentru regionalism, pentru
specific [i politicã de izolare. Diferen]a
constã în faptul cã nu celãlalt – oricare ar
fi el – stabile[te, în oglindã, notele
particularizante. Microliteratura eliminã din
discu]ie rela]ia de putere [i, deopotrivã,
autocolonizarea. Chiar dacã „Basarabia
fa]ã de România nu e acela[i lucru ca
Austria fa]ã de Germania sau Belgia
francezã fa]ã de Fran]a” (Simu], 2005: 14),
cum spune Ion Simu], istoric literar din
România care comenteazã O istorie criticã
a literaturii din Basarabia, raportarea
permanentã la un Centru mitizat nu face
decît sã alimenteze sentimentul e[ecului
sau orgoliul diferen]ei. Fire[te cã Ion Simu]
are dreptate, pentru cã literatura din
Basarabia se hrãne[te obsesiv din mirajul
întoarcerii la matcã. {i dacã un scriitor
(cazul lui Emilian Galaicu-Pãun, poet,
prozator, critic literar care abandoneazã
con]inutul pentru a se hrãni din intertext [i
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literatura centralã – care înving ideologicul
printr-o proiectare, tot ideologicã, în
sus]inerea esteticului. Fapt confirmat de
Pascale Casanova, care constata cã, fiind
constrân[i sã serveascã scopuri na]ionale
sau, în cazul nostru, ideologice, „scriitorii
î[i creeazã treptat condi]iile libertã]ii
literare, prin inventarea unei limbi pur
).
literare” (Casanova, 2007: 63).
A[adar, transilvanism, moldovenism,
homo bucovinensis ? Toate aceste
concepte puse în circulaþie relevã
presiunea politicã a graniþelor – fizice sau
mentale – care genereazã ºi un anumit tip
de literaturã, ºi anumite speranþe. Nu
întâmplãtor astfel de concepte nu existã
la scriitorii saºi ori ºvabi din România, aºa
cum nu existã nici la cei români din Serbia.
Cum nu existã speranþe unioniste ori de
revizuire a graniþelor, nu exist\ nici
concepte tari în acest sens. Scriitorii care
legitimeazã folosirea unor concepte
particularizante sunt, cu un termen poate
cam tare, prizonieri, etnici [i lingvistici, ai
conºtiinþei naþionale. ªi slujesc aceastã
conºtiinþã naþionalã cu orice risc, pe care
ºi-l asumã. Printre ele, anonimatul, la care
se adaugã o problematicã regionalã,
conservatoare, care subordoneazã eul
unei colectivitãþi, ºi o limbã întârziatã,
defazatã. Rare cazurile în care aceastã
capcanã etnicã e depãºitã. Vida Gábor
mãrturiseºte cã încearcã sã nu fie „prea
tare influenþat de faptul cã maghiarii din
România alcãtuiesc o minoritate etnicã.
Aceasta e o problemã de ordin politic,
social, ºi oferã o opticã mult prea specialã
ºi limitatã” (Vida 1999: 5). În acela[i sens,
Petru Cârdu, poet român din Voivodina,
mãrturise[te: „Nu m-am nãscut ca român,
ci ca ins care trebuie sã lase un mesaj
). O excep]ie,
omenirii”” ((Cârdu 2013: 90).
care meritã o analizã distinctã, este
literatura scrisã de tinerii poe]i [vabi, care
vor alcãtui Grupul de ac]iune Banat, cãrora
li se alãturã Herta Müller. Scriitorii ace[tia,
în special Herta Müller, scriu o literaturã
care poate fi numitã minorã chiar în sensul
formulat de Deleuze [i Guattari în studiul
despre Kafka
În acelaºi timp, conceptele de felul
acesta fac dovada nevoii de
individualizare. Este vorba, în fond, de
construirea unei personalitãþi distincte,
care sã se diferenþieze atât de grupul
majoritar, cât ºi de reperul originar, chiar
dacã adevãratul vis (ºi marea suferinþã,
traumã) vizeazã înscrierea în literaturamamã, topirea în organicitatea ei. Afirmaþia
lui Mihai Cimpoi cã „fenomenul basarabean
îºi aºteaptã integrarea în contextul global
românesc” (Cimpoi 2002: 21) e valabilã
aproape pentru orice literaturã
extrateritorialã. Dar cum e posibilã o
contopire care sã fie în acelaºi timp
protectoarea unei individualitãþi ºi
absorbirea fãrã rest? Este un impas
concretizat finalmente în analizele autoproiective. Aºa se explicã faptul cã existã,
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bucovinensis» este reprezentatã tot mai
des ca un ideal pierdut, care ar putea fi
reînviat”, spun doi istorici contemporani
(Olaru, Purici 1996: 11). În fond, Bucovina
este denumirea datã de Imperiul
Habsburgic nordului Moldovei, teritoriu pe
care l-a anexat în 1775, ºi intenþia era de
a demonstra cã ea este o construcþie
suprastatalã, multietnicã, în care
convieþuiau români, ucraineni, evrei,
germani, poloni, unguri, lipoveni, armeni,
þigani, slovaci, greci, turci, într-un fel de
Elveþie din estul Europei. Nici perioada
româneascã n-a fost una idilicã, dar dupã
1940, în urma ultimatumului sovietic,
germanii bucovineni se întorc în
Germania, iar în nord au loc deportãri,
arestãri, colonizãri cu ruºi ºi ucraineni.
Astãzi, Bucovina este un teritoriu despãrþit
de o graniþã care separã douã naþionalitãþi
(românã [i ucraineanã), procentul
minoritãþilor fiind nesemnificativ. Dar
tocmai când Bucovina a încetat sã mai
existe de facto, prin instituirea unei frontiere
trasatã prin mijlocul fostului ducat, a
reînviat mitul bucovinismului, cu care se
hrãnesc chiar ºi etnici români. Nostalgia
ºi dorinþa fac sã se vorbeascã despre o
identitate proprie locului.
Atâta câtã este, relevanþa literarã din
spa]iul bucovinean e semnificativã. Cãci
se pun urmãtoarele întrebãri: existã
„literatura bucovineanã” ori literaturã
românã din Bucovina? Ori numai „scriitori
români din nordul Bucovinei”, cum se
nume[te un studiu semnat de {tefan
Hostiuc. Se poate vorbi despre literatura
germanã, ucraineanã, polonezã etc. din
Bucovina? E Bucovina un spaþiu al
interferenþelor? Cît îi prive[te pe scriitorii
români, ei sunt animaþi de idealuri naþionale
pânã în 1918, încearcã sã se
individualizeze ºi sã se integreze în
literatura românã în perioada interbelicã,
pentru ca, ulterior, cei din partea de nord
sã suporte consecinþele sistemului politic, ca minoritate, în RSSU din cadrul
URSS. Într-un studiu despre mi[carea
tinerilor scriitori din Bucovina anilor ’30
(Mi[carea Iconar. Literaturã [i politicã în
Bucovina anilor 30), constatam existen]a
unui veritabil complex al provinciei care
s-a manifestat ca ezitare între dorin]a
obsesivã de a fi recunoscu]i, accepta]i [i
integra]i de Centrul bucure[tean [i orgoliul
de a li se recunoa[te notele particularizante, inventate cu orgoliu. De aici
nevoia de a se individualiza ca grup prin
existen]a unui „gotic moldovenesc”, de la
care porne[te G. Cãlinescu în istoria lui,
care le dedicã un capitol distinct. Ce
constata G. Cãlinescu – o bunã intui]ie,
în fond – este cã „provincia a devenit
puristã”, fãcând tocmai din sus]inerea
valorilor pure „o formã de afirmare
na]ionalã” (29 Cãlinescu, 1982: 906). Este
ceea ce se va întâmpla, nu la nivel
geografic, ci istoric, cu genera]iile – din
majoritatea extrateritoriilor, dar [i din

pentru perioade foarte mari, contactele au
fost ca ºi inexistente), ºi ceea ce rezultã
e un soi de ficþiuni reacþionare. ªi dacã,
dupã 1989, literatura din spaþiile
extrateritoriale poate sã se lipeascã celei
teritoriale prin fenomene proprii de viaþã
literarã, din acel moment abia putem vorbi
de sincronizãri ori, mai mult, de o singurã
literaturã. Se va ajunge, astfel, la o
dispariþie a microliteraturilor?
În fapt, de la supoziþia cã ar putea
exista mai multe literaturi, care-l ºi
înspãimânta, porneºte unul dintre scriitorii
originari, deci ºi emblematici, din
Basarabia, Alexie Mateevici, care
conchidea la modul absolut: „N-avem douã
limbi ºi douã literaturi, ci numai una,
aceeaºi cu cea de peste Prut” (apud
Cimpoi, 2002: 5). O singurã limbã, da; dar
o singurã literaturã? Ce se întâmplã cu
literaturile germanã [i maghiarã din
România? Sunt ele încorporate literaturii
maghiare sau germane din Ungaria [i din
Germania? Mai degrabã nu. Pe de altã
parte, a le trata ca literaturi de sine
stãtãtoare provoacã reac]ii negative. De
fapt, nu avem de-a face cu literaturi, ci cu
microliteraturi, a cãror identitate este
tocmai una de cumpãnã.
Prin urmare, de[i Pascale Casanova
pledeazã pentru o Republicã Mondialã a
Literelor, aici, în Est, func]ioneazã ideea
unei literaturi globale structurate pe principii naþionale. Se vorbe[te încã despre
o „literaturã globalã maghiarã” sau o
„literaturã globalã românã”, ca ºi cum
segmentele, momentan disparate, ar
putea sã devinã (redevinã), aºa cum
susþine Deleuze, totalizabile (Deleuze,
). O astfel de literaturã
Guattari, 2013: 296).
ar trebui sã uneascã segmentele (cu
aceeaºi identitate etnicã ºi lingvisticã) în
jurul unui Centru aflat în altã parte. Or,
într-un spa]iu de concurenþã a frontierelor
– culturale, politice etc. – despre o astfel
de situaþie imposibilã, utopicã trebuie sã
vorbim, în cãutarea nu a unei noi
instabilitã]i, ci a unui, fie [i precar,
echilibru.
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artificiu), sau o genera]ie întreagã (a[anumita genera]ie ’80) nu fac acest lucru,
atunci ei sunt percepu]i ca nebasarabeni,
în Basarabia, [i eventual foarte români în
România. Situa]ie e valabilã pentru toate
spa]iile supuse aten]iei. Tocmai de aceea,
solu]ia nu e de gãsit în atitudinea
neconsolatã, recuperatoare, regionalistã,
ci în revolta, implicitã ori explicitã, fa]ã de
orice dependen]ã.
Sã ne amintim cã, deºi vorbesc
despre o istorie unicã ºi „indivizibilã”,
Cãlinescu ºi, într-un fel sau altul, toþi
istoricii literaturii române din România de
dupã el ignorã toate fenomenele
extrateritoriale. Iar istoricii literari sau
scriitorii din spaþiile extrateritoriale
inventeazã sincronizãri ºi corespondenþe,
încearcã sã se înscrie în organicitatea
literaturii teritoriale, cãutându-[i în acela[i
timp mãrcile diferenþiatoare. ªi asta în
condiþiile în care ei înºiºi lucreazã cu ideea
existenþei unei literaturi unice ºi indivizibile,
în care nu sunt încã integraþi. Aproape fãrã
excepþie, scriitorii extrateritoriali îºi
exprimã regretul, nemulþumirea, reproºul
de a nu fi incluºi încã în corpul literaturiimamã.
Prin urmare, cred cã soluþia practicã
pentru a ieºi din acest impas (un impas
cu conotaþii narcisiste ºi autoflagelatorii)
nu constã în a vorbi în continuare, patetic,
dramatic [i neconsolat, de o literaturã unicã
ºi indivizibilã (ºi de a ignora tot ceea ce
nu intrã în modelul teoretic propus), ci de
a vorbi despre microliteraturi. Iar la
întrebarea câte literaturi române, maghiare,
germane existã am putea vorbi mai pragmatic despre literatura românã din
Moldova, din Serbia etc., încercând nu sã
cãutãm dovezile unei sincronizãri care nu
fac decât sã alimenteze sentimentul
eºecului, al nemulþumirii ºi frustrãrii ºi tot
felul de complexe (de superioritate ºi,
deopotrivã, de inferioritate), ci sã
identificãm propriile istorii, în contexte
proprii.
Altfel, totul se raporteazã la istoria
literaturii din patria-mamã (chiar dacã,
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Ceea ce atrage aten]ia de la bun
început în cãr]ile lui Octavian Paler, ca
o notã particularã ireductibilã, dealtfel
unanim recunoscutã, este obsesia eticã,
inten]ia programatic mãrturisitã de a
cãuta în culturã sensuri existen]iale
majore, detalii semnificative privind
destinul eroic al intelectualului. Pentru
cã intelectualul, mai mult decât scriitorul
obi[nuit, orbit de mãruntele vanitã]i [i
de meschina dorin]ã a afirmãrii de sine,
trebuie sã fie o con[tiin]ã, un exemplar
uman de elitã chemat sã depunã mãrturie
[i sã-[i asume, în felul titanului din
vechime, „sarcina lumii”. Confruntat cu
asemenea exigen]e neobi[nuite, era
normal ca tânãrul gânditor sã nu iasã la
rampã înainte de a-[i construi o
personalitate la înãl]imea nobilei misiuni,
amânând a[adar momentul debutului
literar pânã târziu, la vârsta în]elepciunii.
Când publica volumul de versuri
Umbra cuvintelor (1970) Octavian Paler
trecuse bini[or de amiaza vie]ii, fãrã sã
putem spune cã pânã atunci stãtuse cu
mâinile în sân: era deja un nume
consacrat în mediul cultural românesc,
mai cu seamã ca jurnalist [i realizator
de programe radio-tv. Inteligen]a-i
ascu]itã îl propulsase, e drept, pânã în
vârful ierarhiei, fãrã a-i aduce însã [i un
prestigiu de scriitor pe mãsurã. Or,
indiferent cât de influent ar fi fost, un
simplu gazetar n-avea cum deveni [i
„director de con[tiin]ã”, onoare rezervatã
în exclusivitate autorilor de cãr]i, singurii
care puteau modela cu adevãrat mintea
[i sufletul omului din popor, nepervertit
de sistem (presa se citea din obliga]ie
de serviciu). A[a se explicã, în bunã
mãsurã, perseveren]a lui Paler în a-[i
edifica un profil distinct de scriitor moralist,
preocupat nu de insignifiantele chestiuni
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estetice, ci de soarta omului [i de
problemele lumii contemporane. Trebuie
subliniat totu[i cã, nefiind în joc doar
succesul facil, cu bãtaie scurtã, oricând
la îndemâna jurnalistului de succes,
op]iunea pentru literatura confesivã pe
teme etice pare mai curând consecin]a
fireascã a unei accentuate predispozi]ii
temperamentale, care î[i gãse[te târziu
forma de expresie potrivitã.
În mod previzibil, e[ecul debutului
ca poet nu e în mãsurã sã-l descurajeze
pe autorul de mai târziu al Polemicilor
cordiale , dar îl dezva]ã de rãsfã]ul
reveriilor narcisiste [i de celelalte
metehne ale discursului îndrãgostit,
întors cãtre sine. {i apoi, cugetarea
liricã, încãrcatã de cortegiul subiacent
al emo]iilor intens personalizate, de
nuan]ã inefabilã, n-a prins deloc la
publicul însetat de cunoa[tere [i de o
instruc]ie facilã, cât mai cuprinzãtoare
(cum va fi fost publicul românesc la data
cu pricina). Ca atare, con[tient parcã de
ceea ce i se cere, cum [i de esen]a
veritabilã a talentului sãu, Paler schimbã
registrul [i abordeazã ca un virtuoz
(avea condei exersat) formula eseului cu
pretext mitologic pe o schemã narativã
minimalã, împrumutatã memorialului de
cãlãtorie. E genul care-i va aduce gloria
literarã [i, dupã moartea lui Preda (autor
din aceea[i familie spiritualã), faima de
cel mai popular scriitor român. Numai
cã, la momentul când îi apare primul
jurnal de cãlãtorie ( Drumuri prin
memorie. Egipt. Grecia, 1972), nu Preda,
ci Eugen Barbu inaugureazã seria
aprecierilor favorabile, printr-o scrisoare
deschisã prefa]ând volumul [i
reprodusã, onest, în edi]iile ulterioare.
Faptul nu e lipsit de însemnãtate, de
vreme ce Barbu, în acord cu propriul

gust, insistã asupra unor calitã]i, nimic
de zis, admirabile, dar de alt ordin decât
cele morale, strategic obnubilate. Înse[i
formulele de adresare („Iubite poet”,
„Alesul meu poet”) trãdeazã lectura
(poate involuntar) tenden]ioasã, în cheie
„liricã” – iar de „poezie” Paler tocmai se
despãr]ise, în]elegând sã-[i asume
prompt consecin]ele necesarului divor],
dupã tentativa nereu[itã de acreditare
oficialã.
Prin urmare, dacã am crede pânã
la capãt în cuvântul lui Eugen Barbu, n-ar
trebui sã constatãm nici un fel de
muta]ie calitativã între poemele din
Umbra cuvintelor [i proza eseisticã din
volumele ulterioare. Diferen]a este,
totu[i, mai mult decât evidentã. Astfel,
începând chiar cu Drumuri prin memorie,
se estompeazã masiv stridenta
inadecvare de fond sesizatã, în cazul
versurilor, între emo]ia pur subiectivã, de
neîndoielnicã autenticitate, [i expresia
ei „artisticã” (care lasã impresia
neplãcutã de ornament steril, pre]ios,
redundant). Se cuvine sã recunoa[tem
deci, tran[ant, cã în poezie Octavian
Paler literaturizeazã stângaci, timorat de
constrângerile specifice genului, pentru
ca abia structura deschisã a eseului, ce
permite improviza]ia neîngrãditã, sã
convinã cu adevãrat scriitorului pasionat
de idei [i de libertate.
Normal, apele nu s-au despãr]it
dintr-o datã, [i „lirismul” paraziteazã încã
numeroase pasaje în varianta ini]ialã a
textului din volumul apãrut în 1972. Dar
prozatorul, spirit lucid, sever autocritic,
recunoa[te distorsiunea [i o corecteazã
ulterior, cu pre]ul unor nemiloase
rezec]ii. De aceea [i ]ine sã-[i avertizeze
cititorii asupra „modificãrilor substan]iale”
operate în penultima edi]ie antumã
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(Editura Albatros, 1999), variantã ce
pãstreazã, în raport cu prima, numai
„spiritul”, [i aproape deloc „forma”. Mai
exact, „rescrierea” vizeazã simplificarea
raportului dintre cuvânt (prea abundent,
emfatic) [i idee, renun]area la
amãnuntele inutile, care înce]o[eazã
desenul memoriei – de unde [i sensul
purificator (compozi]ional, stilistic) al
modificãrilor menite a schi]a, cu o linie
de acum austerã, harta voiajurilor
imaginare ale lui Octavian Paler, punctate de popasuri reconfortante în culturi
[i civiliza]ii apuse.
Un cãlãtor fãrã voie
De la Dinicu Golescu încoace,
însemnãrile de cãlãtorie au constituit un
gen îndrãgit de scriitorii români, cãrora
le va fi furnizat probabil iluzia mãruntã a
importan]ei propriului cuvânt [i a libertã]ii
de opinie – ceea ce nu-i pu]in lucru într-o
culturã tânãrã ca a noastrã, aflatã pânã
nu demult la etapa cristalizãrii con[tiin]ei
de sine –, cu minima obliga]ie a
înregistrãrii unor date oarecare din lumea
exterioarã. În consecin]ã, flexibilitatea
formulei a fãcut posibilã o diversitate
uimitoare de texte, diferen]iabile, în ultim
resort (dincolo de teme, structuri [i motive recurente), numai dupã criteriul
psihologic. Observa]ia se justificã prin
faptul cã, dincolo de valoarea esteticã –
întotdeauna de negociat, dupã context
–, jurnalul rãmâne, în primul rând, un
document menit sã re]inã, nealterat de
ambi]ii de[arte, conturul personalitã]ii
scriitorului. De aceea, probabil, cei mai
aviza]i exege]i ai fenomenului (vezi, de
pildã, lucrarea lui Florin Faifer, Semnele
lui Hermes. Memorialistica de cãlãtorie
pânã la 1900, între real [i imaginar,
Editura Minerva, Bucure[ti, 1993)
opteazã pentru clasificãri ghidate
preponderent de tipologia psiho-moralã.
Potrivit acestor criterii, Octavian
Paler ilustreazã tipul anti-cãlãtorului prin
excelen]ã, cum [i recunoa[te la un moment dat: „În fond, sunt un anticãlãtor.

80

(...) Oricât a[ invidia la al]ii plãcerea de
a voiaja, pentru mine aproape orice
cãlãtorie rãmâne o dificultate. Simpla
idee de a pleca, de a ie[i din rutina
zilnicã, îmi dã o stare de disconfort.
Cãlãtoria efectivã nu mai reprezintã
decât o întrerupere a condi]iei mele
normale, de sedentar incurabil”. Dar,
odatã pornit de acasã, scriitorul începe
sã se simtã dacã nu chiar în largul sãu,
oricum, într-o dispozi]ie specialã, ce-l
îndeamnã sã viseze cu ochii deschi[i la
gândul aventurii în necunoscut. Ca atare,
profilul psihologic al diaristului-cãlãtor,
conturat pe fondul unor trãiri ambivalente
(amestec de atrac]ie [i repulsie,
fascina]ie [i spaimã), justificã [i
op]iunea esteticã pentru un tip de jurnal
sui generis, în care observa]ia de via]ã
e îngropatã de torentul divaga]iilor
livre[ti: „În de[ert, se zice, nu se duc
decât îndrãgosti]ii [i nebunii. Eu mai
cunosc o categorie, în care mã includ.
Cei care nu se descurcã prea bine în
vacarm [i tânjesc dupã un loc de unde,
speriindu-se de izolare, sã se întoarcã
pocãi]i în societate. Asta poate explica
de ce nu mã deranja deloc u[urin]a cu
care amestecam reminiscen]e de lecturã
cu ceea ce observam”.
Apoi, de[i sim]ul observa]iei nu-i
lipse[te, scriitorul nu are ambi]ii de reporter grãbit sã consemneze impresia
proaspãtã, ineditul, noul. Se aratã în
schimb emo]ionat când descoperã în
mijlocul realitã]ii profane semnele
trecutului sacru, pe care-l reconstituie
cu minu]ie de arheolog [i sensibilitate
de cãrturar melancolic, deprins sã
trãiascã printre vestigii: „Mergeam pe o
[osea, cu asfaltul încins, într-un
autobuz, relativ modern, iar eu aveam
senza]ia cã Herodot trecuse cu pu]in
înainte [i cã nu se scursese prea multã
vreme de când Platon venise sã se
ini]ieze în secretele preo]ilor din
Heliopolis”. Ie[itã din orizontul mitului,
lumea nu mai prezintã niciun interes.
Însã cãlãtorul nostru, iubitor de simboluri,
[tie din ce unghi sã priveascã pentru a-[i

alunga plictisul. De aici [i pre]ul enorm
pus pe imagina]ie, fãrã pic de respect
pentru verosimilitate.
Într-adevãr, Paler încalcã deliberat
regulile pe care poeticienii le atribuie de
obicei scrierilor memorialistice. „Erezia”
e formulatã explicit chiar în cuvântul
introductiv: „Cred cã mi-a fost de folos
(...) absen]a unor însemnãri fãcute la fa]a
locului. N-am dispus decât de un carnet
în care îmi notasem nume de localitã]i
[i cifre ce mi s-au pãrut importante. Asta
mi-a dat iluzia cã merita sã consemnez
ceea ce n-am izbutit sã uit”. În
consecin]ã, textul nu va re]ine
amãnuntele stereotipe legate de calendar (anul, luna, ziua, ora), fiind
fragmentat dupã alte criterii decât cele
strict cronologice. Pu]ine [i vagi sunt,
apoi, informa]iile referitoare la persoana
memorialistului. Nu aflãm mai nimic
despre via]a intimã a pelerinului descins
la piramidã: naratorul rãmâne un ins abstract, fãrã stare civilã, jucând invariabil
rolul comentatorului doct, cu slãbiciune
pentru ruine.
Acest cãlãtor predispus la reflec]ie
[i visare nu prive[te via]a cu ochi de
prozator, fiind încredin]at probabil, ca [i
Maiorescu, cã „mãtrea]a” nu are ce cãuta
în literaturã. Prin urmare, pasiunea
pentru idee inhibând celelalte trãiri mai
pedestre, glosele savante în marginea
faptului de culturã acoperã în voie primplanul, fãrã a fi sus]inute de vreun
scenariu epic. Doar titlurile capitolelor (cu
nume de locuri celebre) sugereazã,
metonimic, existen]a unui spa]iu ce se
cere parcurs, fie [i în imagina]ie. Dealtfel,
prin natura logicã a succesiunii de
momente distincte, cãlãtoria constituie
ea însã[i o „schemã epicã”, condesând
un itinerar ipotetic (vezi Edgar Papu,
Cãlãtoriile Rena[terii [i noi structuri
literare). Oricât am cãuta, în afara unei
astfel de scheme epice virtuale nu vom
descoperi aici [i obi[nuitele amãnunte
legate de peripe]iile inevitabile din timpul
voiajului, nici mãcar o constatare
pozna[ã care sã stârneascã dorin]a de
a povesti mai pe larg [i de a condimenta
textul cu ni]el piper anecdotic sau cu o
garniturã oarecare de portrete. Rareori
se strecoarã în paginã câte un detaliu
rãzle] de via]ã intimã, nãpãdit imediat
de vegeta]ia citatelor în floare. {i a[a
se întâmplã mereu: în loc sã vorbeascã
despre ceea ce vede în jur, naratorul
preferã sã relateze pe un ton didacticprotocolar con]inutul unor legende [i
mituri celebre, în raport cu care realitatea
imediatã nu e invocatã decât ca element
generic de contrast negativ.
Dupã cum se [tie, Paler s-a format
ca gânditor cu idealuri umanitare la
[coala existen]iali[tilor francezi, fapt ce
explicã atât reflec]ia sus]inutã pe tema
condi]iei umane, cât [i implicarea
scriitorului în via]a socialã, asumarea

Lumea ca un muzeu. Pedagogia
cãlãtoriei
Sobru [i auster în toate, cu
melancolii de predicator protestant atins
de îndoialã, Octavian Paler rãmâne în
fond un autor neînseriabil, greu de plasat
în trena existen]ialismului interbelic –
unde îl situeazã, totu[i, maximalismul
sãu etic – [i în afara tradi]iei prozei
autohtone – unde predominã categoria
povestitorilor dedulci]i la taifas, cu umor
[i limbã dulce ca mierea. Plãmãditã la
alt diapazon moral [i estetic, pe un fond
de elevatã intelectualitate, literatura
scriitorului frapeazã mai cu seamã prin
patosul ideii [i printr-o fantezie eseisticã
explodând în nuan]e, de care numai un
spirit hamletian, cu sim]ul hipertrofiat al
disocia]iilor, se poate prevala. De fapt,
fragmentele ce compun textul de fa]ã nu
sunt altceva decât ni[te eseuri vag
deghizate în haina memorialului de
cãlãtorie [i introduse în scenã stereotip,
fãrã gesticula]ii spectaculoase. „Regia”
e mereu aceea[i: titlurile capitolelor
anun]ã „subiectul”, dezvoltat apoi cu
mijloacele discursive specifice genului.
Aten]ia cititorului se va concentra, prin
urmare, pe spa]ii mici, pentru cã nu atât
„literatura” conteazã aici, cât jocul de
idei [i nuan]e, calitatea reflec]iei în sine,
percutan]a expresiei. Paler de]ine [i el,
asemeni morali[tilor intens frecventa]i,
secretul formulãrilor memorabile –
dovadã risipa de expresii senten]ioase,
care conferã paginii scrise aspectul unor
inscrip]ii în basorelief. Dar, cum fragmentul se lasã adesea „rezumat” într-o
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aventura umanã ar fi, neîndoielnic, mai
sãracã”. Sau n-ar mai fi deloc. {i „ce-am
fi noi în[ine fãrã memorie, obliga]i sã
rãtãcim strãini de ceea ce am iubit, gre[it
sau visat înainte?” – se întreabã cãlãtorul
întors din voiaj, într-o clipã de reculegere
melancolicã. Evident, din co[marul
acestei de[ertãciuni care este istoria,
pânã [i un martor nevinovat iese plãtind
grea vamã. Recursul la memorie devine,
a[adar, necesar, [i obligã la gravitate.
Trecute prin filtrul memoriei afective
[i al emo]iilor livre[ti, popasurile în Egipt,
Grecia [i Italia se purificã, iatã, de toate
impresiile neplãcute ale voiajului în
realitatea imediatã, ca tot atâtea trepte
simbolice cãtre sine. Prin locurile pe
unde a umblat, Paler nu s-a lãsat cucerit
decât de esen]e, asemeni unui vizitator
instruit cu temperament înflãcãrat de
devot, învã]at sã-[i disciplineze
emo]iile. Farmecul perisabilului nu i-a
atins sufletul – ca lui Goethe de pildã,
care trecea indiferent pe lângã
capodoperele Rena[terii, dar se
înghesuia pe strãzile Romei spre a
gusta mai din plin bucuria carnavalului;
sau, mai aproape de noi, ca lui Alexandru
Paleologu, care fugea de muzee spre a
lua mai bine pulsul ora[ului, printre
oameni obi[nui]i, în bodegi sau
bisericu]e ferite de tãvãlugul nivelator al
turismului. Sensibilitatea sa a vibrat în
schimb la altfel de lucruri, mai trainice,
sãpate adânc în piatrã: piramidele, sala
hipostilã, chiliile de la Meteora, podurile
[i clãdirile din Floren]a.
Însã preferin]a aceasta, aflãm dintr-o
mãrturisire, venea din spaima de
moarte, camuflatã terapeutic în admira]ia
pentru tot ce e grandios [i durabil.
A[adar, refuzul aventurii, al „de[ertului”
nu-i chiar fãrã rost. Cãlãtorul se gândea,
de fapt, la un mormânt mai sigur. Poate
chiar la o carte.

Vitraliu

propozi]ie lapidarã, de cãutatã elegan]ã
aforisticã, n-ar fi oare mai potrivit sã
considerãm întregul text drept rezultatul
firesc al amplificãrii câtorva vorbe bine
gãsite? Cu siguran]ã! Doar inteligen]a
deductivã e cea care modeleazã
sensibilitatea peregrinului iubitor de
filosofare.
În fapt, scriitorul are despre realitate
o concep]ie bine cristalizatã, formatã din
lecturi, pe care nu e deloc dispus sã [i-o
schimbe. Ca atare, încredin]at fiind cã
„în locuri ca Troia sau Micene n-ar trebui
sã mergem pentru a vedea, ci pentru a
visa”, el chiar trece prin lume distrat,
tresãrind numai atunci când recunoa[te
vreun semn anume, întâlnit înainte în
cãr]i. Apoi, intensitatea emo]iilor retrospective îl îndepãrteazã încã [i mai mult
de prezentul acultural, sterp, dominat de
vulgaritate. „Existã ceva meschin în
orice demitizare”, noteazã undeva,
amârât, admiratorul antichitã]ii, în total
dezacord cu spiritul parodic-iconoclast
al artei contemporane. Or, mitul nu
trebuie luat în derâdere, pentru cã oferã
omului modern o lec]ie de în]elepciune
perenã. Mãre]ia vestigiilor de altãdatã
avertizeazã asupra nimicniciei noastre
morale („Dacã lumea ar fi plinã de
asemenea sãli hipostile, ar exista poate
mai pu]inã prostie mândrã de sine”), [i
din acela[i unghi etic sunt evaluate,
apoi, formele goale, tot atât de
monstruoase pe cât de colosale („sub
Ramses, formele îmbracã o vanitate în
loc sã îmbrace un ideal”; „falsa
grandoare e boala cea mai rea a
mediocritã]ii”). În fine, dacã istoria [i-a
dovedit, iatã, falimentul total, trebuind
sã refacã drumul înapoi, la izvoare, unde
se pãstreazã urmele atâtor civiliza]ii
dispãrute în timp, arta e nevoitã [i ea sã
recurgã la mit pentru a supravie]ui.
Adevãrat, „fãrã vocile vrãjite ale sirenelor

Tudor Zbârnea

caracterului „angajat” al literaturii. De la
Malraux mai cu seamã, adevãratul
model (Camus e prea mizantrop, iar
Sartre, prea filosof pentru asta), va fi
împrumutat prozatorul român sugestia
„muzeului imaginar” [i a „anti-memoriilor”,
exploatatã cu dezinvolturã eseisticã în
paginile volumului din care am citat deja
(Drumuri prin memorie) – vezi secven]a
despre „anti-de[ert” sau observa]iile
privind psihologia „anti-cãlãtorului”. {i tot
de la autorul francez ar putea veni
obsesia destinului tragic [i a salvãrii
colective. Nu mai mult de atât.
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Katabasa
Istoria anahoretului Daniel
sau cre[terile [i descre[terile unei vie]i
de unicã folosin]ã
Motto:
Dacã ai un trup de vândut, vinde-l!
dacã ai o Sodomã de-nflorit, înflore[te-o!

Sã vã mai spun o datã povestea cãlãtorului
rãtãcit în ]ara fãrã nume?
I
Poate cã toate ar trebui sã se-ntâmple
într-o singurã carte
unde doar ceea ce ai iubit rãmâne
ca o flamurã fluturândã
ca un intim resort al neîngenuncheatei zãdãrnicii.
Despre el se va spune:
Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât
în sine.
Era atât de preocupat de esen]e
cã pânã [i moartea i se pãrea o melodie galantã.
Ar fi putut vorbi mai mult despre abatoarele fricii
ar fi putut îmbrãca o cãma[ã strãinã
sau accepta jocurile [i nu martirajul
ar fi putut rãmâne în scepticul cor de bãrba]i
al vechii în]elepciuni
de n-ar fi învins peste limita lor
altã [i altã înfrico[ãtoare limitã.

II
EL SCRIA CÎNTECE DE BIRUIT RUTINA
[i-atâ]ia se repezeau sã-i potriveascã
cununa de spini.
Îndulcea hazardul cel orb
era grav ca o stea lactee
ceremonios ca un rãsãrit
[i se-amesteca foarte des cu taumaturgii
ezoteri[tii [i sacerdo]ii din îngãlbenitele
pagini.
Spunea:
Dacã ai un trup de vândut, vinde-l!
dacã ai o Sodomã de-nflorit,
înflore[te-o!
Dar pe cel dinlãuntru, nemãrginitul
cu credin]ã cautã-l [i cu aleasã grijã
sã nu-l rãne[ti.
Cultivã-]i somnul! Astfel ca el sã poatã ie[i
din tine
pentru a te renega
[i pânã la urmã pentru a avea unde
se-ntoarce.
Pentru cã TOT CE SE IVE{TE ÎN JUR
E FÃCUT SÃ NE DOMINE
î]i vor scoate pânã [i inima
[i pe loc va apãrea o nouã inimã
sau î]i vor planta mult a[teptatele aripi
pe care singur [i în deplinã simetrie
le vei cre[te
[i tot tu desprinzându-le
le vei arunca una dupã alta în mare.
Tudor Zbârnea
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IV
Câteodatã îl vãd cum se strecoarã
printre sãge]ile otrãvite ale zilei
sclav [i rege al metaforei
ducându-[i la amanet nop]ile albe.
Îl aud vorbind unui popor nevãzut.
Sã preamãrim deopotrivã
sicriul de foc al înfrângerii
sicriul de lut al victoriei
cãderile în prãpastia sinelui
acolo unde se limpeze[te blestemul
[i se retrag vremelnice ziduri.
Spunea:
Nimic nu sfâr[e[te senin
nici gândirea abstractã
nici transplantul miresmei de trandafir.
{i mai spunea:
Au obosit [i cãutãtorii de essentia nobilis.
Dar dacã de mine vre]i sã fugi]i
eu vã dau aripile!

Sunt mai bãtrân ca umbra
nãscut din bezna lumii - îmi spunea.
FÃRÃ AVERI FÃRÃ DISCIPOLI
FÃRÃ SPERAN}Ã.
Am inventat acroba]ii fãrã noimã
am inventat sfã[ietoare caden]e ale unei limbi
numai de mine [tiutã
[i-atâtea vise asemenea grãdinilor suspendate
la care nimeni n-ajunge.
Târziu iluziile se transformã-n cadavre
pe care oamenii uitã sã le-ngroape.
VII
Îl auzeam spunând
pe când admira pomul cu bufni]e dormitând
ziua-n amiaza mare:
Aproape cã nu-mi mai [tiu drumurile
dar cea]a care le-acoperã
poate fi o bucurie auroralã.
Ca pe-un ecran
dintr-o salã de cinematograf po]i vedea
cum se-adunã firimiturile gândului
într-un punct iar punctul devine
o lacrimã.

Se pare cã ce-a fost de spus am spus.
Nimic despre nepre]uitele daruri
nimic despre atoatestãpânitorul Neant!
Am scuturat de pe mine cuvintele rele
- spunea pizma o îngrop adânc în pãmânt
precum securea rãzboiului. Nu mai sângera]i
pentru mine
pietre, pãduri ale copilãriei, nici voi,
vestale ale trecutei tinere]i!
Acum mã ca]ãr pe mun]ii din suflet
acolo nici lãtratul stelelor
nu se mai aude
nici blânde]ea îngerului nu se mai vede
iar cuvintele sunt ovalele gurii pustii.

Tudor Zbârnea

V

VIII
Despre el se va spune:
Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât
în sine.
Ar fi putut îmbrãca o cãma[ã strãinã
sau prefera jocurile [i nu martirajul.
Ar fi putut accepta câteva rânduri de aripi false
sau sã negocieze la un pre] bun praful de stele.
dar EL ERA ATÂT DE PREOCUPAT DE ESEN}E
CÃ PÂNÃ {I MOARTEA I SE PÃREA
O MELODIE GALANTÃ.
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Despre el se vorbea ca de-o prejudecatã
era cel ce aude nechezatul cailor
dintr-un ev mediu întâmplãtor
[i scâncetul limbilor moarte.
Câteodatã spunea:
EHEI, LUMEA SE SCHIMBÃ!
PE DEALURI {I VÃI POSTMODERNE
CINE MAI VORBE{TE POLITICOS? Cine-[i
mai alege cuvintele?
Nerãbdarea a devenit un fel de
fufã în curtea spitalului de
urgen]ã
ra]iunea un fel de cetate de ghea]ã.
De mila ma[inilor pânã [i [oarecii de câmp
dispar
din bunã - cuviin]ã fa]ã de miriapodicele unde
ale comunicãrii
gândãceii de rapi]ã nu mai ies din pãmânt.
Lumea se schimbã. Numai de-am putea
reconstitui sufletul din cuvinte!

VI
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Vor fi mereu u[i trântite [i voci înãbu[ite
la toate etajele

Ovidiu Genaru

Vor fi lumini parfumate în iatacul muierilor
Vor fi mor]i ghiftui]i la morgã
vor fi scandaluri conjugale
Mama mã-sii numai contradic]ii
Vor fi adulãri agonii muzici
Vor fi îngeri nãscu]i cu malforma]ii
Vor fi mâzgãlituri tatuaje molii
stafii va fi un plâns secret în ziduri
nebuloase
Existã un perpetuum mobile al durerii
Vor fi meteori]i care mistic se sting
imaginând predestinãri necunoscute
dar nouã nu ne e dat sã vedem legãturile
secrete
Va fi
[i un anume sentiment de pe[terã
cu care ne-am obi[nuit.

Fãrã identitate
Chipuri fãrã identitate treptat se clarificã
în amurg
devenind vietã]i distincte.
Sunt vecinii mei liliecii.
Mai complicat e cu lini[tea care face scandal
când scâr]ie patul de nuntã
dar ãsta nu-i un motiv de plâns.
Deflorarea e un buchet de lãcrãmioare în fa]a u[ii.
Ora[ul sub laba pâclei
soarele-i rece parcã muls de guri de naufragia]i.
Reumaticii se târãsc pe scãri.

Înregistrãri
Un compresor stelar lumineazã sufletele
voastre
{i-un veac al somniferelor ne îngãduie sã murim
hibernând.

{i totu[i
vino disearã coasta sã-mi frângi
vino disearã acolo unde [tii tu.

Noi care care trãim la margini noi ca [i când to]i
am fi vii
dãm buzna la psihiatru. Noi vrem un diagnostic
precis.
Scufunda]i la o mie de leghe sub crusta impurã
a unui Azi plutitor
pe muzica dulce-uciga[ã a sfâr[itului
Eu
o globulã ro[ie pânditã de leucemie împinsã
încolo-încoace
de un acordeon cu burduful spart.
}ip
cã exist
într-o lume oarbã [i surdã.
Acum dupã o nepãmânteanã a[teptare din cerul
înstelat
]i-a cãzut în gânduri
un vers biblic
ca la începutul veacurilor.
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Mereu

Jos
o salvare transportã altã salvare
legate una de alta cu cabluri [i drugi formeazã
o coloanã de urgen]e
[i claxoane
penetrând celofanul sub]ire al nop]ii.
Sã fie vreun toxicoman
sã fie doi sã fie
trei
Ceva nu le place din mahalaua globalã
[i fug în lumea idealã din sinele lor
corpul ajutându-i sã moarã încet
în aceastã implozie.

La o cafea
Pãduri ce cheltuie privighetori ne-aduc aminte
sã pãrãsim incintele compacte.
Suntem inumerabili.
Plevu[ca umblã-n stoluri ca sã hrãneascã
rechinul.
Prin târguri mi[unã barbarii. Au pelerine
versatile.
{i sunt ubicui.
Frica ne vine din de[ertul nostru neolitic.
Sã-i învã]ãm rãul care sã-i macine.
Sã-i ademenim cu mãrgele de sticlã.
Sã-i prãbu[im în desfãtãri
Sã avem încredere în hazard.
Ziua când bibliotecile vor arde nu va veni.
Cortinele vulgare ale lumii se rup
[i într-o ramã auritã
o tânãrã femeie
rade mere ro[ii.
Mestecenii au ugerele pline.
Luminã vie ]i-aud vocea: mã chemi la o cafea?
Dacã da atunci sã fie pe-o terasã [i vremea sã
ne-ngãduie
sã povestim
tãcerile care ne-a[teaptã.
Poemul are rana lui.

Tudor Zbârnea

Noaptea e stacojie de febre luminile mici
de ora[
sunt net inferioare lunii
Mã pozi]ionez astfel încât sufletu-mi e centrul
universului.
Ca durere vreau sã spun.
Fluidul ãsta umple spa]iul din Calea Lactee.

Testament într-o perlã
Distilatã purã absolutã o lacrimã
un testament într-o perlã
a durerii
pe stil vechi. Dar nu vã lãsa]i în[ela]i nu
existã
alt centru al lumii
existã doar scribul
care plânge
pe stil vechi. Plânge pentru noi to]i în literele lui
plânge fiindcã profetul
fãrã Biblie Stephen Hawking englezul a spus:
peste câteva veacuri va trebui sã pãrãsim
pãmântul oamenilor.
Vom trãi în stele.

Insomnie
Vai
cum sã atingem un imposibil genuin promis
[i meritat
dupã o grea convalescen]ã
în patul griurilor mele?
Noaptea în miezul altei nop]i în pirosfera ei
îmi tângui necredin]a
[i aprind
lumina orbitoare a insomniei sã vãd pe unde
merg
sau poate Dumnezeu mi-a dat
nelini[tea sã-mi caut rana fãrã de care nu pot trãi.
Astfel
vãd doar înstelãri peste vremuri bizare.
Se construiesc ruini care au mai fost.
Când lumea nu mai are umbre
ooo când lucrurile nu mai lasã umbre lungi
atunci
e spaima mor]ii cople[itoare.
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Singur pe acoperi[
Pe trepiedul meu rãbdãtor îngândurat cã NU
am aflat încã ce e Dincolo.

Vitraliu

Singur pe acoperi[
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ce cau]i în cutia de scrisori ziua de ieri [i liftul
iar au lãsat u[a deschisã urc
gâfâi urc gâfâi urc gâfâi unde-s cheile [tiu
în buzunar nu în geantã nu în saco[ã în fine
e irespirabil [i cu balconul deschis mã macerez
în suc propriu nu fac decât sã scriu
citesc puncte negre excremente de mu[te pe frumoasa din perth
walter [i-a expulzat-o din mãruntaie pute geniul
[i bulbii micului prin]
dospesc în glastra florii lui o ceapã micã albã

Nora Iuga
nu se mirã nimeni
uite-o mereu scapã
a[a numai în furoul de milanez mâncat de viermi
are dâre pe picioare [i falca aia de cal
parcã vine de sub pãmânt
are dreptate florica doarme la ghenã
pe saci burdu[i]i cu gunoaie eu [i ea
nimeni nu poate sã spunã cine moare înainte
gogu n-a venit unde-i gogu goguleee
hai de mã ia acasã se opinte[te pe picioare gata sã cadã
ca un copil de un an nu-i întind mâna
are palmele mânjite pute cu toatã ploaia
gogu cine-o fi gogu

în fa]a blocului labradorul
fac poezie mereu poezie mi-e lehamite de atâtea spirale
fuge materia stucatura fri[ca de ipsos pe zidurile capelelor
în bavaria nu po]i sã faci decât frumos de ce
nu scrii despre flegmã despre dejec]iile animalului despre limfele
care fac carnea sã nu putrezeascã borhotul puturos
curgând pe asfalt din ma]ele rupte ele încã
se bucurã mãnâncã evacueazã î[i fac treaba
acolo acum în fa]a blocului labradorul pe picioarele drepte
starea maiestuoasã de erec]ie mi[cãrile elastice ale trupului deasupra
unei potãi zãcând nemi[catã în mãrãcini[ul maidanului
frica excitã

pânã [i aici
13 scriitori pãlãvrãgesc încontinuu în cotloanele bucãtãriei
ca ni[te gândaci stãpâni pe situa]ie mã las soarelui
o acupuncturã ritmicã to]i porii-s deschi[i mã umplu de incon[tien]ã
de-acum poate sã se întâmple orice pânã [i
aici îmi cer adresa ne promitem scrisori
ochii unui bãrbat mereu prezen]i în organele mele
ca sâmburii în rodie
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gâfâi urc, gâfâi urc gâfâi...

mã usturã gâtul de aerul tãu
dupã toate succesele [i celelalte accesorii de seduc]ie
un ins anonim se întoarce în ascunzãtoare a[tep]i
fãrã sã fii î]i tremurã mâna vreau [i nu e[ti
îmi deschei rochia vreau [i nu e[ti nu pot sã ajung
mã usturã gâtul de aerul tãu când vãd crângul mã depãrtez
storurile sunt trase între euforie [i dezolare u[a batantã
îmi trece înainte o fatã frumoasã mã love[te
în moalele capului unde doarme creierul dus sub plãpumi
de carne vorba dulce a unui bãrbat se strecoarã bini[or
octogenara îndoaie piciorul se întoarce pe burtã [i începe sã toarcã
sub calota mea o mare erogenã valuri uria[e mã împiedicã
sã-mi gãsesc ochelarii care mã constrâng la normalitate

Tudor Zbârnea

când caii se duc la start
oare nu mai sunt în stare sã fiu atinsã chiar de nimic
pot sã pierd bani renume pantofii de antilopã negru cu violet
de la didi tot ce-i afarã câine [i laur benzi albastre
când caii se duc la start totul se face alb
în mine [i-n mijloc doar spasmul cãrãbu[ului cãzut pe spate
agitându-[i speriat picioru[ele cã nu-[i va mai gãsi niciodatã
pozi]ia normalã de-asta iubesc eu acest cãrãbu[
e copilul care învã]a sã cânte la vioarã pe schmiedgasse 17

cum curge cerga
rãul e mereu un act de dreptate spunea ilona
în pridvorul casei din sãpân]a aglaja s-a dus
la înmormântare plouã în batjocurã peste mor]i peste to]i u[ura]ii
au plecat în spania sã lupte cu taurii vãd rãzboiul de ]esut al mamelor
cum curge cerga amintirea unei cascade în paharul spart
nu mai torn în dupã-amiaza asta nimic
am un creier plisat [i gol o foi]ã maro
din care am scos bomboana fondantã
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eram un om fãrã casã într-un ora[ ploaia e albã ca ceara
în bisericã n-am fost amanta lui isus m-am a[teptat
mereu numai pe mine într-un restaurant am pândit
absurditatea unei aventuri inventate sunt tânãrã [i desfrânatã
mã mir cã nu mi se vede desfrâul prin piele
în vitrinele din hamburg fumeazã goale fete de închiriat
e mai frumos decât la conferin]ele verzilor m-am îmbrã]i[at
cu aglaja ne prãpãdeam de râs c-am
avut noroc de-o înmormântare la sãpân]a
alesesem spectacolul

Vitraliu

sunt tânãrã [i desfrânatã

nr. 49

octombrie 2018

Vitraliu

La telefon diminea]a la o cafea
La telefon, diminea]a, la o cafea
a[eza]i în fotolii, fiecare
în altã parte a lumii
îmi tot spunea o femeie mult
mai ciudatã decât Isadora Duncan
care, cândva, dansa ca o frunzã în vânt
îl adora pe Esenin [i îi plãcea
cât de cât
vodca
îmi tot spunea femeia aceea
cã de câte ori a iubit un bãrbat
nu se-ndura sã plece
din pat din bra]ele lui
fiindcã i se pãrea
cã sub du[
apa ar fi cãrat la canal
transpira]ia [i mirosul ame]itor
[i sãrutãrile gurii lui care
îi mai ardeau încã pielea
pentru cã du[ul acela cãldu]
ar fi fost ca [i cum s-ar fi lepãdat de el
sau de sine
mãrturisind toate astea, ar fi putut
sã se simtã penibilã, a[a cã am abandonat
telefoanele pentru câteva clipe, fiecare-[i turna
din cerul sãu alb, cafeaua rãcitã
în cea[cã, î[i aprindea o ]igarã
apoi reluam convorbirea trecând
dintr-o vârstã în alta
[i ni se pãrea
cã via]a [i moartea sunt la grãmadã
în trup
[i cã zilnic câ[tigã teren când una
când alta
cã poezia este o marfã
po]i fi pe[tele ei când o vinzi
ca în cãr]ile anarhi[tilor erosului
sau pe facebook unde aezi de ocazie rãscolesc
toate ordurile
cã suntem sfãtui]i sã facem terapie prin sex
ba chiar sã experimentãm la nevoie
o poezie castratã sau din de[euri
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nici eu nici ea
n-am absolvit cursuri de creative writing
dar am auzit amândoi
nu se [tie de unde
cã în cuvintele sterpe
trebuie sã nãvãleascã toate aluviunile
care încã mai put
atât de bizar
a suflet
apoi s-a[teptãm sã se-ntâmple
cam a[a cum a[teptau demult egiptenii
revãrsãrile Nilului
[i, uite cã, dupã o vreme, închizând telefonul
uitasem cu totul de femeia aceea
de Isadora Duncan de Esenin de vodcã
însã în minte mi-a rãsãrit fãrã veste
o altã femeie
care î[i mirosea, dupã du[, bra]ele
[i umerii: nu [tiu cum naiba, îmi zicea
mirosul tãu nu-mi mai iese din piele
imponderabil miros!, bâiguiam pe atunci
imponderabil miros, azi tocmai aud în ecou
fiidcã n-am sã gãsesc niciodatã
sã cumpãr din market
balansul acela neasemuit dintre
o pãpãdie [i o floare de col]

[arpele din partea stângã
stã pe piatra lui în pozi]ie de atac
[i se uitã fix la [arpele din fa]ã
dacã vei a[eza oglinda dublã
(oglinda lui Ianus)
la mijloc pe linia de mirã a privirii lor
[arpele din partea dreaptã
va sta pe piatra lui în pozi]ie de atac
[i se va uita fix în ochii sãi
în timp ce [arpele din partea stângã
va sta pe piatra lui în pozi]ie de atac
[i se va uita fix în ochii bufni]ei din fa]a lui

Emil Nicolae

iar când vei ridica oglinda dublã
de pe linia de mirã a privirii lor
bufni]a se va grãbi sã în[face [arpele

Gimnasticã
Cu spatele proptit într-un cuvânt
- de pildã negru
împinge cu picioarele în altul
- de pildã alb
[i face loc între ele emo]iei
provocate de mânzul abia nãscut
- de pildã ro[u

Capodopera inexistentã
Tehnic vorbind
ro[ul este miniul de plumb
sau cinabrul extras din mercur
sau luti[orul din insula Thatos
fãrã nicio legãturã cu gâtul coco[ului
retezat pe buturuga maiestoasã
care trona în curtea copilãriei
tehnic vorbind
verdele este pãmântul copt îndelung
sau otrava lui Veronese
sau oxidul de crom imposibil de distrus
adicã altceva decât rochia pe care ea
obi[nuia sã o îmbrace la cursul
bãtrânului profesor îndrãgostit de clorofilã
tehnic vorbind
negrul este rãmã[i]a cadavrelor arse
sau vi]a-de- vie linsã de flãcãri
sau chinorosul ascuns în coaja mesteacãnului
fãrã sã se confunde cu lapsus manus în fa]a
liniei frontului / incizie care desparte
o amintire de via]a realã
însã dacã
sângele coco[ului firul extras din urzeala rochiei
[i praful de cãrbune
compun împreunã mai degrabã o formulã magicã
decât un tablou
tehnic vorbind
tu nu ai nicio vinã

23 mai 2018, Piatra-Neam],
la vernisajul expozi]iei pictorului D. Bogdan Enache

Rãtãcitor
Mereu via]a începe în doi
la sânul mamei prima datã
la sânul iubitei a doua oarã
apoi te viziteazã un prieten
ca sã be]i o cafea împreunã
[i atunci î]i dai seama cã
împreunã nu este totuna
cu împreunarea
[i continui sã bântui prin lume
ferindu-te de culorile ]ipãtoare
astfel improvizezi via]a ca [i cum
ai fredona o melodie de jazz
ca [i cum ai pã[i pe muchia
unei pânze sonore
pânã te înghite definitiv
sânul negru al nop]ii

Eclipsã
Mâna ta rece
scrie de la dreapta la stânga
cu litere mici [i urâte
despre întuneric
mâna ei caldã
scrie de la stânga la dreapta
cu litere frumos rotunjite
despre luminã
iatã explica]ia unei întâlniri ratate
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Un dar din ]inuturile biblice
Dan Petru[cã

Dan Petru[c\
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„Se întorc valorile românilor acasã”

Pe lumea aceasta sunt daruri [i
daruri, iar unele dintre ele par sã fie
adevãrate „semne”, care au legãturã, prin
semnifica]ia lor, cu destinul. Chiar dacã
ar putea suna pre]ios sau preten]ios ceea
ce am scris mai înainte, chiar fãrã sã
încerc sã descifrez semnifica]iile unei
anumite întâmplãri, voi spune totu[i cã,
în ziua de 31 mai 2018, Centrul de Culturã
„George Apostu” [i Bacãul, în cadrul unui
proiect intitulat „Se întorc valorile românilor
acasã”, au sãrbãtorit un eveniment
aproape insolit, cu neputin]ã de imaginat
înainte de a se întâpla realmente:
România, Bacãul [i Centrul de Culturã
„George Apostu” au primit un „dar” din
Liban, de la E. S. Sheikh Michel Bechara
El-Khoury (n. 24 nov. 1926, Beirut), fiul
primului pre[edinte al Libanului post-independent, Bechara El-khoury. În 1985, la
Paris, Excelen]a Sa a achizi]ionat trei
lucrãri masive din lemn ale lui George
Apostu, din ciclul „Tatã [i fiu”,
reprezentând, simbolic, cosmosul viu, în
ve[nicã regenerare, a[a cum comenta
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Mircea Eliade. „Arborele vie]ii”, la care face
trimitere ciclul amintit, sus]ine mitic
evolu]ia cosmicã, moartea, regenerarea,
verticalitatea presupunând legãtura dintre
nivelul subpãmântean, cel pãmântean [i
cer... Momentul „darului” a fost transformat
de Centrul de Culturã „George Apostu”
Bacãu într-un eveniment de suflet, de
sim]ire româneascã, intitulat „Se întorc
valorile românilor acasã”. Acest eveniment
s-a circumscris unui alt proiect al Centrului,
semnificativ prin anvergurã: „Un an cât un
veac”, aflat sub semnul Centenarului Marii
Uniri. Achizi]ionarea acestor trei lucrãri a
fost intermediatã atunci, în 1985, de
Huguette Caland, sora Excelen]ei Sale,
artist plastic modernist [i designer
vestimentar, care l-a cunoscut pe George
Apostu la Paris în ultimii ani ai existen]ei
sale [i i-a fost prietenã.
Mi s-a pãrut cã dona]ia fãcutã
Bacãului [i Centrului de Culturã „George
Apostu” este un „semn”. Paradoxal,
Bacãul nu avea nicio operã a sculptorului.
În schimb, Bucure[tiul are o „zonã” Apostu
în parcul Kiseleff, iar multe lucrãri din lemn
ale sculptorului, unele deteriorate, au
rãmas în grãdina-atelier din Bãneasa. Dar
în pia]a Mistral din Grenoble existã un
triptic, pe care celebrul general De Gaulle
i l-a comandat sculptorului român cu
ocazia Olimpiadei de iarnã din 1968. {i,
de asemenea, mormântul lui George
Apostu din cimitirul Pére Lachaise este
„strãjuit de unul dintre fabulo[ii sãi Cri[ti”,
cum spunea, cu mai bine de zece ani în
urmã, la Bacãu, regretatul George Astalo[,
care a trãit la Paris exilul alãturi de
sculptorul din Stãni[e[tii Bacãului [i de
al]i români importan]i.
}inutul Libanului este amintit prima
datã în „Epopeea lui Ghigame[”, prin
celebra pãdure de „cedri”. Personajul
eponim, eroul epopeii, împreunã cu
prietenul sãu Enkidu, decid sã plece spre
„pãdurea cedrilor” [i sã-l ucidã pe stãpânul
acelui ]inut, pe uria[ul Humbaba. Cei doi
sunt învigãtori în aceastã confruntare, iar
Ghilgame[ taie câ]iva cedri pe care-i va
folosi la construc]ia zidului cetã]ii Urukului,
al cãrei rege era. Astãzi, pe steagul
Libanului se aflã un cedru stilizat... Dar
Libanul e un ]inut biblic, amintit de vreo
[aptezeci [i cinci de ori în „Vechiul Testament”. În Cântarea cântãrilor, 4, 8, de
exemplu, îndrãgostitul î[i cheamã iubita
sã vinã „din Liban”. Tot în Cântarea
cântãrilor, 4, 12 – 16, îndrãgostitul spune
cã trupul iubitei este „grãdinã încuiatã [...],
fântânã acoperitã [i izvor pecetluit”, unde
se regãsesc rodii, arbu[ti din care se

revarsã miresme, apoi nard, [ofran,
scor]i[oarã, trestie mirositoare, mirt, aloe
[i „felurime de copaci ce tãmâie
lãcrimeazã”, iar „în grãdinã-i o fântânã, un
izvor de apã vie [i pâraie din Liban”. E
limpede cã ]inutul Libanului era unul
binecuvântat, pentru cã, printre altele, din
Psalmul 103, 18, aflãm cã cedrii au fost
sãdi]i de Dumnezeu. Iatã ce spune regele
David acolo: „Sãtura-se-vor copacii
câmpului, cedrii Libanului pe care Tu i-ai
sãdit”. Se pare cã [i unii oameni din ]inutul
acela au gânduri binecuvântate. Domnul
Malek El-Khoury, fiul E. S. Sheikh Michel
Bechara El-Khouri, invitat [i prezent la
Bacãu la sãrbãtoarea prilejuitã de dona]ia
tatãlui sãu, mãrturisea, în seara aceea de
31 mai 2018, cã sculpturile lui Apostu se
sim]eau bine în grãdina locuin]ei sale din
Beirut, dar cã, într-o zi, familia sa a în]eles
cã ele ar arãta mai bine în spa]iul
românesc unde s-a nãscut sculptorul.
Sãrbãtoarea aducerii acasã a
sculpturilor lui Apostu din Liban a adunat
la Bacãu o mul]ime de lume. N-au lipsit
oficialitã]i locale [i centrale, Academia
Românã, arti[ti [i oameni de culturã,
dovedindu-se pânã la urmã cã, uneori,
în]elegem [i noi cã un loc în lume se
câ[tigã mai ales prin crea]iile spiritului.
Gheorghe Geo Popa, fost director al
Centrului de Culturã „George Apostu”
Bacãu [i actual secretar de stat în
Ministerul Culturii [i Identitã]ii Na]ionale,
a spus, printre altele, cu triste]e, cã lui
Apostu i-au trebuit vreo trei luni sã creeze
cele trei sculpturi, iar nouã, din pricina
hã]i[ului birocratic, ne-a trebuit mai bine
de un an sã întocmim actele pentru a le
aduce acasã. {i asta în mãsura în care
donatorul a plãtit [i transportul operelor lui
Apostu în România, augmentând, dacã
mai era nevoie, generozitatea sa... Dar
seara de 31 mai 2018 a fost una a bucuriei
[i fãrã festivism, marcând afectiv pe mul]i,
inclusiv pe semnatarul acestor rânduri.
Criticul de artã Pavel {u[arã a subliniat
în cuvântul sãu cã operele lui Apostu
posedã atributul de a învinge gravita]ia [i
de a deveni imponderabile... Poate nu e
întâmplãtor faptul cã în chiar anul care
marcheazã momentul „astral” al neamului
nostru, cele trei lucrãri au ajuns în spa]iul
care l-a oferit lumii pe George Apostu.

Malek El Khoury

Cuvântul domnului Malek El Khoury

Excelen]e, Doamnelor [i Domnilor,
Este, pentru mine, o mare onoare [i o mare plãcere sã mã
aflu aici, în România, pentru a-mi reprezenta tatãl, Sheikh Michel
El Khoury, în ceea ce prive[te dona]ia a trei sculpturi ale marelui
artist român George Apostu. De altfel, este, poate, simbolic faptul
cã mã aflu chiar eu aici, având în vedere cã numele sculpturilor
sunt tocmai „Familie” [i „Tatãl [i fiul” I [i II.
Aceste sculpturi au fost achizi]ionate în anii ’80 ai secolului
trecut, acum vreo 40 de ani, din mai multe motive. Mai întâi,
pentru cã tatãl meu este un mare iubitor de opere de artã, picturã,
obiecte, cãr]i, pentru a aminti doar câteva din pasiunile sale. Dar
nu este un colec]ionar înrãit, ci cumpãrã doar ceea ce îi place [i
gãse[te cã este frumos, niciodatã în scop comercial.
Apoi, familia noastrã are o rela]ie specialã cu Apostu. Mãtu[a
mea, Huguette Caland, sora mai micã a tatãlui meu, pictori]ã
cunoscutã ea însã[i (opere de-ale sale se gãsesc la Muzeul de
Artã Modernã de la New York), care a trãit o parte din via]ã la
Paris, l-a cunoscut foarte bine pe Apostu. I-a fost una dintre cele
mai apropiate prietene în timpul acestei perioade pariziene. I-a
fost alãturi sculptorului român, care trãia [i el în Fran]a, pânã la
ultima suflare a acestuia. Regret, de asemenea, absen]a de la
eveniment a mãtu[ii mele sau a fiicei sale, Brigitte, care ar fi
reprezentat-o foarte bine.

A[adar, când tatãl meu a achizi]ionat sculpturile, a fãcut-o
pentru a-[i hrãni gustul personal [i pentru a onora legãtura surorii
sale cu artistul. Aceste sculpturi în lemn au decorat grãdina casei
de la munte a tatãlui meu timp de decenii. Au fost parte integrantã
a spa]iului verde care înconjoarã casa, de unde se putea admira
Marea Mediteranã. Evident, lemnul masiv din care sunt fãcute
operele a suferit din pricina trecerii timpului, a intemperiilor, a
cãldurii libaneze [i a umiditã]ii din zonã. Cele trei opere au
supravie]uit, de asemenea, evenimentelor dramatice de tot soiul
care au zdruncinat ]ara noastrã în aceastã jumãtate de secol.
Tatãl meu le-a îngrijit [i le-a între]inut cum a putut mai bine
[i, în orice caz, cu multã aten]ie [i pasiune.
Astãzi, tatãl meu a decis sã le ofere ]ãrii de origine a lui
Apostu. {i este cu atât mai mul]umit cu cât statul român nu
numai cã a apreciat gestul, ci a hotãrât sã le aducã în Muzeul
Apostu, în regiunea natalã a artistului, aici, la Bacãu, în onoarea
acestui mare sculptor.
Dacã, într-o bunã zi, tehnologiile viitorului ar reu[i sã dea
glas celor trei opere, acestea ar avea multe istorii de povestit.
Vorbind de o ]arã cãreia îi plac pove[tile [i legendele, este locul
ideal.
Sper, totodatã, cã acest gest va întãri legãturile care unesc
deja ]ãrile noastre, România [i Libanul, acum cã un strop de
istorie libanezã [i-a gãsit lãca[ pe pãmânt românesc, dupã ce un
strop de istorie româneascã a sãlã[luit pe meleaguri libaneze.
Excelen]e, doamnelor [i domnilor,
~n numele tatãlui meu, ]in sã mul]umesc statului român pentru
cã a acceptat aceastã dona]ie [i pentru cã l-a onorat pe George
Apostu expunând operele sale în muzeul sãu, în apropierea satului
sãu natal, Stãni[e[ti. Profit de ocazie pentru a mul]umi în mod
special E.S. domnului Ambasador al României în Liban, Victor
Mircea [i so]iei sale, doamnei Laura Mircea pentru eforturile lor
în scopul definitivãrii cu succes a acestei dona]ii. Tatãl meu [i cu
mine suntem mândri cã astfel, un public mult mai larg va putea
cunoa[te [i aprecia operele acestui sculptor, chiar dacã acestea
pãreau a fi atât de fericite [i în grãdina lor libanezã.
Mul]umesc!

Bacãu, 31.05.2018
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„Se întorc valorile românilor acasã”

Domnilor secretari de stat,
Domnule academician,
Domnilor parlamentari,
Doamnelor [i domnilor,
Dragã Malek,
Mãrturisesc cã în cei patru ani [i jumãtate de când sunt
ambasador în Liban nu mi-a fãcut niciodatã mai mare plãcere sã
particip [i sã iau cuvântul la un eveniment cultural.
În urmã cu un an, în luna mai, am vizitat pentru prima datã
casa de la munte a domnului Michel El Khoury, unde, în grãdinã,
între brazi, pini, palmieri [i flori, având mun]ii în spate [i marea în
fa]ã, erau adãpostite trei sculpturi de George Apostu.
Domnul Michel El Khoury, sau mai bine zis Sheikh Michel
El Khoury, titlu care se folose[te doar pentru personalitã]ile de
mare prestigiu, îmi vorbise de inten]ia sa de a dãrui cele trei
opere de artã României, ]ara creatorului lor. Singura condi]ie a sa
era ca sculpturile sã nu rãmânã închise într-un depozit, ci sã fie
expuse pentru a fi vãzute [i admirate de cât mai multã lume.
Nu voi continua cu aprecieri privind valoarea lucrãrilor sau
autorului acestora, vor lua cuvântul dupã mine persoane mult mai
în mãsurã sã facã acest lucru. Voi vorbi mai degrabã despre legãtura
cu Libanul [i cum s-a întâmplat ca ace[ti „ta]i [i fii” imagina]i de
Apostu si imortaliza]i în lemn, sã porneascã pe drumul lung care a
început în Fran]a, a trecut prin Liban [i s-a încheiat la Bacãu.
Libanul este o ]arã micã, dar cu oameni mari. A[a se face cã,
atunci când un prieten comun mi-a spus cã Michel El Khoury, pe
care nu-l cuno[team personal, dore[te sã facã o dona]ie statului
Român, nu am fost surprins, orice se poate întâmpla `n Liban, [i
lucruri mai pu]in bune, dar [i lucruri excep]ionale.
Am devenit, însã, desigur, curios sã aflu motivul care a dus
la acest gest generos. A[a cum se întâmplã de multe ori când
este vorba despre libanezi, pe mãsurã ce afli mai mult, pe atât
povestea devine mai fascinantã.
Michel El Khoury nu este un simplu cetã]ean, este o
personalitate bine cunoscutã a Libanului, [i fiu al primului pre[edinte
al Libanului independent, Bechara El Khoury.
Are un CV deja prea bogat pentru via]a unui singur om. A
fost între altele ziarist, avocat, diplomat, patronul unuia dintre
cele mai cunoscute ziare din Liban, Director general al firmei de
construc]ii a familiei, pre[edinte de bancã, guvernator al bãncii
centrale a Libanului de douã ori, Ministru de trei ori, [i toatã via]a
a fost un iubitor de artã.
În acela[i timp, sora lui Michel El Khoury, Huguette Caland
este la rândul ei pictori]ã libanezã celebrã, recunoscutã pe plan
interna]ional. Ca tatãl [i fratele ei, o personalitate de excep]ie
plurivalentã. S-a îndrãgostit de picturã [i [i-a urmat visul de a
avea o carierã artisticã la Paris, unde a desenat, a pictat, a scris,
a creat pentru Pièrre Cardin piese vestimentare care au intrat în
istoria modei, [i l-a cunoscut pe George Apostu. Nu cred cã
gre[esc dacã spun ca s-au influen]at reciproc. Huguette a
încercat, cu mult succes de altfel, [i sculptura [i au creat câteva
piese împreunã, blocuri de lemn sau granit tãiate de Apostu [i
sculptate de Huguette. Astfel, s-a ajuns ca fratele ei, Michel El
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Khoury, sã cunoascã opera lui Apostu, sã o aprecieze [i sã
achizi]ioneze trei piese pentru a le duce acasã în Liban.
Am vorbit extrem de schematic despre o micã secven]\ a
familiei El Khoury. Pentru cã aceastã familie `nseamn\ esen]a
Libanului [i pentru cã familia Khoury în]elege perfect ce
înseamnã rãdãcinile. Dupã jumatate de via]ã petrecutã în Fran]a
[i Statele Unite, Huguette s-a întors, în 2013, acasã în Liban
unde se aflã [i acum. Sheikh Michel El Khoury [i-a construit
cariera complexã în Liban [i trãie[te acolo. Fiul mai mare, Malek,
care se aflã astãzi alãturi de noi, locuie[te, din câte [tim, mai
mult în avion. Dar revine [i va reveni mereu în Liban pentru cã
Libanul este sufletul acestei familii. Poate cã de aceea,
în]elegând importan]a locului de ba[tinã, Sheikh Michel El
Khoury a [tiut cã cea mai potrivitã casã pentru sculpturile lui
George Apostu este cea a creatorului lor. Astfel, astãzi, dupã
circa patru decenii petrecute într-o frumoasã grãdinã libanezã,
operele lui George Apostu s-au întors acasã.
{i cred cã momentul acestei reveniri este [i el simbolic.
Destinul a dorit ca aceastã dona]ie sã aibã loc într-un an cu o
rezonan]ã specialã la nivel na]ional, înscriindu-se între marile
realizãri culturale ale anului Centenarului Marii Uniri.
Nu pot sã închei fãrã a mul]umi celor care s-au strãduit pentru
împlinirea dorin]ei acestui mare domn, Sheikh Michel El Khoury,
[i care s-au alãturat ini]iativei ambasadei României în Liban [i a
Ministerului Afacerilor Externe.
Mul]umesc Ministerului Culturii [i Identitã]ii Na]ionale,
Domnului secretar de stat Alexandru Pugna care a sprijinit personal fiecare etapã a proiectului.
Mul]umesc îndeosebi domnului secretar de stat Gheorghe
Geo Popa, care se pare cã nu a parãsit decât fizic Centrul de
Culturã „George Apostu”, pentru cã sufletul Domniei Sale a rãmas
aici.
Mul]umiri sincere doamnei Doina Barbu, care a preluat
întreaga ac]iune odatã ce operele au ajuns pe teritoriul ]ãrii noastre,
cu toate complica]iile administrative implicite.
Alãturi de gratitudinea pe care o datorez Sheikhului Michel
El Khoury, doresc s\-i mul]umesc cu multã cãldurã domnului
Malek El Khoury care a fost principalul motor al întregului proiect
[i care a fãcut tot ce a fost omene[te posibil, [i au fost multe de
fãcut, eu [tiu cel mai bine, pentru a onora dorin]a tatãlui sãu. Cu
mare prietenie, mul]umesc dragã Malek.
În fine, doresc sã mul]umesc publicului iubitor de artã, pentru
care s-au fãcut, de fapt, cu bucurie [i pasiune toate aceste eforturi.
Mul]umesc!

Bacãu, 31.05.2018

R\zvan Theodorescu

Cuvântul domnului Rãzvan Theodorescu
Theodorescu, vicepre[edinte al Academiei Române

Domnule Ambasador Victor Mircea,
Domnule El Khoury
Doamnelor [i domnilor,
Este într-adevãr o zi specialã. Este o zi în care operele
unui mare artist european, George Apostu, trei opere de-ale
sale din epoca parizianã, din vremea exilului sãu parizian,
se întorc acasã, prin generozitatea unei familii de intelectuali
libanezi, care au fost lega]i, într-un fel, de marele nostru
sculptor.
În filmul pe care îl transmitea o televiziune românã,
mi-a f\cut pl\cere s\-l revãd pe acest sculptor pe care l-am
cunoscut bine, pe acest bãrbat frumos [i puternic care a
realizat o operã ce r\mâne înscrisã în tradi]ia clasicitã]ii
[i, deopotrivã, a calitã]ii artei române[ti.
Am vãzut pe acest bãrbat vorbind despre Brâncu[i.
El este, într-un fel, alãturi de Ovidiu Maitec, cel pe care
Mircea Eliade îl saluta, de asemenea, ca pe un urma[ al
lui Brâncu[i, a fost un urma[ al marelui nostru artist, al
artistului român cel mai cunoscut în lume. Dar [i George
Apostu meritã, prin faptul cã i-a]i dedicat un centru important aici, „marele preot” fiind Geo Popa, c\ruia trebuie sã îi
mul]umim pentru tot ceea ce a fãcut ani în [ir pentru Apostu.
Apostu spunea: „ca sã cuno[ti România trebuie sã vii
la Târgu-Jiu, pe malurile Jiului”, ca sã cuno[ti România
cred cã trebuie sã vii [i pe plaiurile Moldovei, [i ale Siretului,
sã vezi opera lui Apostu adunat\ aici, cu aceste trei opere
în plus patrimoniul îmbogã]indu-se sensibil.
Asemenea gesturi sunt rare, nu-mi fac iluzii cã vor
continua foarte multe gesturi asem\n\toare. ~n muzeele [i
colec]iile Europei [i ale lumii se gãsesc multe opere create în spa]iul românesc. Ele nu prea se întorc. De aceea
gestul familiei libaneze este absolut remarcabil.
Domnule Malek El Khoury, prin intermediul meu, prin
intermediul prietenilor mei, colegilor mei, vã adresãm
mul]umirile cele mai profunde pentru ceea ce a]i fãcut, pentru
gestul dumneavoastrã generos. Acum câteva minute
vorbeam despre rela]iile dintre Liban [i România, despre
rela]iile culturale de pe vremea [colilor melkite, nu-i a[a?,
pânã la manuscrise. ~ntr-un anumit fel, ajutorul dat de p\rin]ii
no[tri Libanului cre[tin [i islamic, care a contat enorm de
mult, astãzi, voi returna]i, prin operele lui Apostu, ceea ce
v-am oferit. Cu adevãrat, sunte]i de o generozitate
remarcabilã. Mul]umi]i-i din partea noastr\ tatãlui
dumneavoastrã [i asigura]i-l de pre]uirea noastr\ sincer\.
V\ adres\m un mare mul]umesc! [i facem o mare
reveren]ã `n fa]a dumneavoastrã, a familiei El Khoury [i în
fa]a ]ãrii dumneavoastrã, Liban.

Bacãu, 31.05.2018
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„M-a[ bucura sã [tiu cã românii î[i cunosc valorile na]ionale”
Interviu cu Alexandru Pugna
Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii [i Identitã]ii Na]ionale, realizat de Gheorghe Bãl]ãtescu

- Domnule secretar de stat, ne aflãm
în miezul unui eveniment foarte important
din cultura românã, din cultura bãcãuanã:
patrimoniul artistic al Centrului de Culturã
„George Apostu” s-a îmbogã]it cu trei
opere de artã monumentalã semnate de
marele sculptor George Apostu. Sunte]i
unul dintre artizanii acestui eveniment. Vã
rog sã ne spune]i cum [i de unde a venit
aceastã dona]ie, cã de o minunatã dona]ie
este vorba.
- Dupã cum [ti]i, în ultimul timp, la
conducerea Ministerului Culturii [i
Identitã]ii Na]ionale au fost trei mini[tri.
La plecarea unuia dintre ei, respectiv Ionu]
Vulpescu, am primit o adresã din partea
Ambasadei României în Liban, prin care
se fãcea cunoscut cã un cetã]ean libanez,
E.S. Sheik Michel Bechara El-Khoury, fiul
primului pre[edinte al Libanului, ziarist, fost
ministru în trei guverne, consultant juridic
[i membru în consiliile de administra]ie a
mai multor bãnci, dore[te sã doneze
statului român trei lucrãri ale sculptorului
George Apostu. Singura condi]ie a
donatorului era ca aceste sculpturi de mari
dimensiuni sã fie expuse într-un loc unde
publicul sã aibã acces gratuit pentru a le
admira. Scrie clar acolo, în adresã, care a
fost înaintatã ministerului nostru,
Ministerului de Externe [i Guvernului
României. Avea o oarecare vechime acea
adresã prin minister, însã dupã ce am
citit-o mi s-a pãrut interesantã ideea de a
recupera trei lucrãri ale sculptorului George
Apostu, mai ales cã, în activitatea mea
aveam în coordonare [i Centrul de Culturã
„George Apostu” din Bacãu. Am fost în
Bacãu, la Centru, în timpul când director
era actualul meu coleg, secretarul de stat
Gheorghe Geo Popa. Am vãzut atunci
preocuparea lui pentru recuperarea imaginii
sculptorului, pentru tot ceea ce înseamnã
afirmarea artisticã a românilor. M-am
gândit cã ar fi extraordinar ca aceste lucrãri
sã intre în patrimoniul centrului cultural ce
poartã numele marelui artist, mai ales cã,
în timpul documentãrii mele am vãzut cã
prestigioasa institu]ie are foarte pu]ine
lucrãri semnate de George Apostu. Am
început demersurile, am început lupta,
care, vã mãrturisesc – nu mã a[teptam au durat aproape un an.
- Probleme birocratice, legate de
legisla]ie sau diplomatice?
- Câte ceva [i destul de mult din
fiecare. A fost vorba de aprobarea unui
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Memorandum de cãtre Guvernul României,
iar pentru acest lucru am avut nevoie de
avizul a încã douã ministere, cel al Justi]iei
[i cel al Fina]elor. De asemenea, toate
documentele care au privit dona]ia, alte
documente oficiale, trimise de la Beirut,
au trebuit traduse, la fel [i coresponden]a
noastrã cu Beirutul. Toatã aceastã muncã,
toate aceste etape au trebuit parcurse, cu
insisten]e, cu rugãmin]i... Probabil cã al]ii,
la un moment dat, ar fi renun]at, deoarece
au fost lucruri clare, concrete, simple, însã
îngreunate de birocra]ie, de neîn]elegerea
la justa valoare a acestui gest de o mare
frumuse]e sufleteascã. Însã, dacã î]i
dore[ti cu adevãrat sã faci ceva, când î]i
urmãre[ti ]inta, fãrã a te împiedica de
lucruri mãrunte, unele peste putin]a de
în]elegere cã se petrec la acest nivel,
atunci, cu siguran]ã, reu[e[ti, ajungi la
]intã. Acest lucru l-am învã]at dintr-un
cuvânt al Înaltului Bartolomeu, vrednicul
de pomenire Mitropolit al Ardealului. La o
predicã, ne explica o scenã a Mântuitorului
aflat pe corabie, când îl cheamã pe Sfântul
Apostol Petru sã vinã pe mare. Acesta,
privind spre Iisus Hristos, a cãlcat pe apã
fãrã sã se scufunde, însã, în momentul
când [i-a luat ochii de la ]intã, privind în
jos, la valuri, a început sã se scufunde.
A[a trebuie sã facem [i noi, sã nu ne
împiedicãm de lucruri mãrunte, de
problemele care se ivesc, inerente în orice
activitate, ci sã privim direct la ]intã [i
atunci vom reu[i. Am urmat aceastã cale
[i tot timpul m-am gândit cã trebuie sã
îndeplinesc ceea ce aveam de fãcut: sã
aducem cele trei opere de artã în ]arã.

M-am sfãtuit [i cu Geo Popa, eram, iatã,
doi care ne doream acela[i lucru. Meritul
lui Geo este cã s-a implicat extrem de
tare, s-a bucurat foarte mult când a vãzut
lucrãrile. În timp, am primit semnale cã
unele muzee na]ionale de artã din ]arã
[i-ar fi dorit mãcar câte o lucrare. {i
atunci, am hotãrât ca toate trei lucrãri sã
se întoarcã acasã, la Centrul de Culturã
„George Apostu”, a[a cum scria în actul
de dona]ie. Deoarece ministrul nu a putut
participa la acea [edin]ã de guvern, am
fost eu [i am insistat ca în Memorandum sã fie cuprins clar ca lucrãrile sã
ajungã în Bacãu, la centrul cultural, care
poartã numele marelui sculptor. {i am
reu[it.
- Fiind de mari dimensiuni, unde vor
fi expuse cele trei lucrãri?
- La început, am discutat [i cu Geo
Popa, vor fi expuse, în cadrul unei mari
ceremonii, în Muzeul de Artã Contemporanã
al Centrului, însã, cu timpul, dupã ce vom
finaliza manifestãrile dedicate Centenarului
Marii Uniri, în care ministerul nostru este
implicat, inclusiv financiar, [i bugetul va
permite, gândul nostru este de a le turna
în bronz [i sã le amplasãm în curtea
Centrului, pentru a putea îndeplini cerin]a
donatorului, de a fi vãzute, admirate de
cât mai mult public, în fiecare zi, în fiecare
an. Este un spa]iu generos [i eu cred cã
George Apostu meritã o astfel de punere
în valoare a lucrãrilor sale.
- A]i fost la Beirut, pentru a finaliza
procedurile de aducere în ]arã a acestei
extraordinare dona]ii, a celor trei sculpturi
în lemn?

Gheorghe B\l]\tescu

expozi]ii, colocvii, simpozioane dedicate
marelui artist nãscut pe meleaguri
bãcãuane, însã nu este suficient.
- Este mult adevãr în ceea ce spune]i.
Eu consider cã un efort al mai multor
institu]ii care ar trebui sã se implice în
readucerea `n adevãrata luminã a acestor
doi titani ai plasticii române[ti, ai culturii
noastre, ar fi beneficã. Sunt, în ]arã, mai
multe lucrãri ale lui George Apostu, unele
în Bucure[ti, altele aici, în Bacãu, cred
cã o expozi]ie na]ionalã, cu toate lucrãrile
artistului, inclusiv din strãinãtate, evident
cele care pot fi trasportate, ar fi extrem de
binevenitã. Ar fi un eveniment na]ional,
pregãtit foarte bine, care, cu siguran]ã, va
avea [i un ecou interna]ional. Un pas, unul
important, s-a fãcut acum, când mari
personalitã]i ale culturii române sunt
prezente în Bacãu, acad. Rãzvan
Theodorescu, mari arti[ti, critici de artã,
ziari[ti, care, fiecare în felul sãu, vor vorbi
[i mediatiza acest important eveniment.
Este un gest cu mare valoare simbolicã
pentru artistul George Apostu. Faptul cã
patrimoniul Centrului care-i poartã numele
s-a îmbogã]it cu aceste lucrãri, dã un plus
de valoare atât institu]iei, dar, a[ spune,
[i vie]ii spirituale bãcãuane, pentru cã este
un lucru minunat ceea ce s-a întâmplat.
Mã bucur foarte mult cã Geo Popa a gãsit
acest titlu, extrem de sugestiv, „Se întorc
valorile românilor acasã”; este minunat,
este cuprinzãtor, semnificativ [i relevã un
mare adevãr, care ar trebui sã ne
cãlãuzeascã [i în viitor în ac]iunile
noastre, în direc]ia întregirii [i reîntregirii
patrimoniului nostru artistic na]ional. M-a[
bucura [i mai mult dacã a[ [ti cã [i românii
[tiu sã aprecieze valorile na]ionale,
valorile spirituale [i umane, ale noastre,
ale tuturor românilor.
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de ar fi fost sã scoatem noi, eu [i Geo,
bani din buzunar, nu mai puteam pretinde
a[a ceva. Sunt, iatã, oameni în lume care
l-au apreciat pe Apostu, un cetã]ean
libanez, din drag de Apostu [i de arta lui,
a fãcut acest extraordinar gest de dona]ie
]ãrii în care s-a nãscut artistul, ]ãrii în care
a creat o bunã perioadã de timp, opere pe
care le-a iubit [i apreciat. De toate
aspectele predãrii [i preluãrii dona]iei s-a
ocupat, la Beirut, fiul donatorului, domnului
Malek El Khoury, care a promis, [i s-a
]inut de cuvânt, sã fie prezent în Bacãu la
ceremonia de preluare oficialã a dona]iei,
cât [i la manifestãrile organizate aici, în
Bacãu, cu ocazia reîntoarecerii acasã a
lui George Apostu, a spiritului s\u, pe
aceste locuri, atât de dragi lui.
- Care este protocolul, ce face
Guvernul României pentru a saluta, a
mul]umi familiei donatoare libaneze pentru
acest frumos gest?
- Nu existã un protocol specific, însã
Ministerul Culturii, ca parte a Guvernului
României, a întreprins tot ce este normal
[i legal pentru a mul]umi, pe cale
diplomaticã, ministerului de resort din
Liban, cât [i donatorului, gest fãcut [i
public pe scena Teatrului din Bacãu, cu
ocazia de care v-am vorbit, prin acordarea
E.S. Sheik Michel Bechara El-Khoury,
fiului sãu, Malek El Khoury, care l-a
reprezentat în Bacãu pe tatãl sãu, cât [i
surorii donatorului, Huguette Caland,
artist plastic, a unor însemne de pre]uire
[i mul]umire pentru prietenia [i aprecierea
fa]ã de statul român, fa]ã de artistul George
Apostu.
- Cunoa[te]i un alt gest de o
asemenea naturã, fãcut de un alt stat, de
o altã persoanã, privind restituirea, donarea
unor lucrãri de artã, apar]inând unor arti[ti
români?
- Nu, cel pu]in în ultimii ani nu am
auzit, nici la minister [i nici în alte medii,
de asemenea gesturi. Ceea ce s-a
întâmplat cu cele trei opere ale lui George
Apostu a fost o premierã [i pentru aparatul
ministerului. Este o premierã absolutã, iar
dacã eu nu aveam în atribu]ii [i
coordonarea Centrului de Culturã „George
Apostu”, probabil cã adresa ar mai fi stat
încã prin vreun sertar al ministerului, cum
a stat deja prea mult timp. De altfel, îmi
spunea ambasadorul României la Beirut,
E.S. Victor Mircea, cã mai fãcuse
demersuri [i înainte [i nu a primit niciun
rãspuns. Primul rãspuns oficial a fost cel
pe care l-am trimis eu.
- La fel ca Brâncu[i, George Apostu
este mult mai cunoscut în afara ]ãrii, iar
în ]arã, din pãcate, se face pu]in pentru
cunoa[terea, recunoa[terea [i valorificarea
spiritualã a operelor lor, a personalitã]ilor
lor remarcabile. Existã la nivelul
ministerului un program, un proiect în
aceastã direc]ie? Pe plan local se
încearcã, este meritoriu efortul lui Geo
Popa, al Centrului „Apostu”, se organizeazã
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- Nu, eu am coordonat din ]arã
întreaga opera]iune. Am trimis la Beirut
doi speciali[ti, pe sculptorul Maxim
Dumitra[ [i cunoscutul critic de artã Pavel
{u[arã, care mi-au confirmat cã sunt
lucrãri autentice ale lui George Apostu,
sunt valoroase [i meritã sã ne luptãm
pentru a fi aduse acasã.
- Ce alte probleme a]i mai întâmpinat
în acest lung [i sinuos demers pentru a
aduce în ]arã, în Bacãu, operele donate
de generosul cetã]ean libanez?
- Am avut o mare [ansã, deoarece
cred cã donatorul acestor lucrãri l-a iubit
pe George Apostu, arta lui, pentru cã am
rãmas extrem de surprins în momentul în
care am aflat cã nu numai cã vom beneficia de aceste lucrãri în mod gratuit, dar
donatorul se oferã [i sã suporte toate
cheltuielile de transport pânã în portul
Constan]a, cât [i primele lucrãri de
restaurare a acestora, deoarece ele au stat
mul]i ani afarã, în grãdina casei de vacan]ã
a E.S. Sheik Michel Bechara El-Khoury.
Acesta urma sã vândã acea casã [i s-a
gândit, [i la rugãmintea surorii sale,
Huguette Caland, care l-a cunoscut pe
Apostu la Paris [i a intermediat
achizi]ionarea, cu doar un an înaintea mor]ii
artistului, sã le doneze statului român. Tot
dumnealui a mai suportat [i alte cheltuieli,
de ambalare, de protejare pe timpul
transportului, pentru a ajunge acasã în
stare bunã. La un moment dat, la minister, când s-a auzit de toate demersurile
noastre, de zbaterea noastrã, s-a pus o
întrebare care nici nu meritã sã fie
comentatã: Bine, zice cineva, dar cine
achitã cheltuielile de transport de la
Constan]a pânã în Bacãu? Sigur cã am
râs [i am replicat cã ar fi culmea sã cerem
omului sã achite [i acest transport. Chiar

Statul român ar trebui sã-[i facã o politicã prioritarã din
recuperarea patrimoniului risipit prin lume
Interviu cu Pavel {u[arã realizat de Gheorghe B\l]\tescu

- Suntem în preajma unui mare
eveniment, respectiv de acceptare [i
preluare a trei lucrãri de sculpturã, opere semnate de marele artist George
Apostu. De fapt, este vorba de o dona]ie
a unui cetã]ean libanez, E.S. Sheik
Michel Bechara El-Khoury, fiul primului
pre[edinte al Libanului postindependent,
om de afaceri important [i, în acela[i
timp, un iubitor de artã, ca de altfel
întreaga familie. Care a fost rolul
dumneavoastrã în aceastã dificilã, dar
[i importantã misiune?
- Am fost însãrcinat, ca sã mã
exprim într-o formulã consacratã, eu [i
sculptorul Maxim Dumitra[, sã mergem
[i sã evaluãm din punct de vedere
tehnic, al conservãrii, dar [i din punct
de vedere al autenticitã]ii, cele trei lucrãri
de sculpturã ale lui George Apostu,
lucrãri care au fost propuse pentru
repatriere, de cãtre proprietar, de cãtre
urma[ii acestuia. De fapt, este vorba de
o dona]ie.
- De ce folosi]i termenul de
repatriere? Lucrãrile nu au fost niciodatã
ale noastre, ale statului român.
- Sculptorul George Apostu a fost
român, plecat din România, opera lui cea
mai consistentã se gãse[te în România,
iar lucrãrile s-au întors cumva la matcã.
Folosesc „repatriere”, în sensul de
recuperare culturalã a unor bunuri care
au fost în cu totul altã zonã decât cea
pe care o [tim. În Liban, lucrurile sunt
cumva diferite, dar [i compatibile cu
lumea lui Apostu, cu lumea culturii
europene. Libanul nu este o ]arã
musulmanã în sensul acela propriu, de
multe ori peiorativ, pe care îl [tim noi [i
pe care, de cele mai multe ori, îl asociem
cu comportamente specifice islamului,
pe care le trãim dramatic. Libanul a [i
fost numit multã vreme „Elve]ia
Orientului” [i a fost una dintre cele mai
importante zone ale spa]iului levantin.
Libanul are o tradi]ie culturalã care vine
din orizonturile biblice, e un amestec de
cre[tinism, islamism, de islamism în
toate variantele, existã inclusiv fac]iune
islamicã mult mai relaxatã decât [tim
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noi despre islamism, extrem de liberi,
nu mai vorbim de componenta iudaicã,
evreiascã din Liban. Ei au gãsit solu]ii
de supravie]uire interesante, cele trei
comunitã]i, prin venirea Hezbollah s-a
creat încã un punct de tensiune,
Hezbollah este [iit [i a venit într-un
mediu cre[tin sunit, însã, cu toate
acestea, au creat un sistem de
în]elegere extrem de interesant.
Pre[edintele Libanului este în mod
obligatoriu cre[tin, prim ministrul este
sunit, iar pre[edintele Parlamentului este
[iit. {i-au partajat zonele de for]ã, pentru
a crea un echilibru. În lumea aceasta au
ajuns lucrãrile lui Apostu, în care
cre[tinismul s-a dezvoltat în felul lui, în
care islamul este mult mai relaxat [i, în
care, în ciuda unor rãzboaie
devastatoare, comunitã]ile [i-au pãstrat
integritatea, echilibrul. Proprietarul
lucrãrilor lui Apostu, E.S. Sheik Michel
Bechara El-Khoury le-a achiz]ionat la
sugestia doamnei Huguette Caland, sora
lui, care a fost într-o rela]ie strânsã cu
George Apostu. Ca sã îl sprijine, i-a
cumpãrat multe lucrãri, acestea trei, fiind
de mari dimensiuni, au fost amplasate
într-un spa]iu exterior greu de imaginat
pentru noi, iar altele, de mai mici
dimensiuni, sunt tot în proprietatea

familiei, în America, fiindcã fiica
doamnei trãie[te acolo. Înainte de
vânzarea domeniului, familia a luat
decizia sã doneze ]ãrii care l-a dat lumii
pe Apostu aceste trei sculpturi în lemn,
fiindcã aici ar fi locul lor. În acest context s-au desfã[urat evenimentele care
au condus la repatrierea lucrãrilor.
- Împreunã cu Maxim Dumitra[, un
artist cunoscut, sculptor renumit, a]i fost
în Liban pentru a vedea [i stabili
originalitatea, autenticitatea acestor
lucrãri. Cum a]i procedat?
- Eu am fost pe partea de expertizã
[i de autentificare, iar Max în calitate
de sculptor, specialist în rela]ia [i în
interven]ia timpului, a condi]iilor de mediu
asupra materialelor de tipul acesta, cum
sunt gradul de degradare, cât de profund
este, în ce fel ar trebui manipulate. Din
fericire, o singurã lucrare este mai
degradatã, celelalte douã sunt în stare
excelentã. Fiind amplasate în aer liber,
au avut de suferit în to]i anii care au
trecut de la crearea lor, ele fiind
cumpãrate prin anii ’80. Am vãzut
lucrãrile, erau depozitate extrem de
civilizat, le-am evaluat din perspectiva
fiecãruia, am stabilit cã sunt lucrãri ce
poartã semnãtura lui Apostu, sunt
autentice, sunt de mare valoare [i pot
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lini[tiri în secunda urmãtoare. Probabil
gândesc cã sunt forme de exorcizare,
de defulare dupã acumulãri de tensiuni
[i frustrãri, în amonte, cumva. Problema
nu este cã nu se spun, problema este
cã nu se aud. Degeaba vorbe[ti cu un
surd, dacã el nu-]i cite[te mi[carea
buzelor. Ca sã po]i face pânã la capãt
ac]iunea respectivã, este nevoie de doi.
Dacã e[ti singur, se nume[te altfel, nu
se mai nume[te amor.
- Acum, mai târziu, peste ani, s-ar
putea întreprinde ceva pentru aducerea
osemintelor lui George Apostu în ]arã?
- Aici eu mari rezerve în ceea ce
prive[te utilitatea unei asemenea ac]iuni.
S-a bãtut câmpii într-un mod jenant cu
aducerea osemintelor lui Brâncu[i.
- A lui George Enescu...
- Da. Apostu a plecat din România,
materialmente, oasele lui au pãrãsit ]ara,
a[a c\ lasã-l sã se odihneascã acolo unde
a ales sã trãiascã. Iar cu mormântul lui
Brâncu[i, la Cimitirul Montparnasse,
oricine se duce acolo, îl contex-tualizeazã
în marele Pantheon al culturii moderne; la
Hobi]a sau la Bucure[ti, îl minimalizãm
pânã la dispari]ia lui din orizont. Sã lãsãm
osemintele acolo unde sunt, dar sã le
punem operele în valoare, ei sunt în mod
fundamental în operã, nu în mâna de oase
sau în urna de cenu[ã. Urna de cenu[ã
este semnul perisabilitã]ii noastre într-o
lume relativã, ceea ce au fãcut ei este
dovada absolutã cã au reu[it sã învingã
relativitatea [i sã se propulseze într-un fel
de eternitate, de atemporalitate.

Vitraliu

Statul român ar trebui sã-[i facã, nu o
obi[nuin]ã, ci o politicã prioritarã pentru
recuperarea patrimoniului risipit prin
lume, cum fac alte state, cum fac ungurii,
cum fac ru[ii. Statul român ar trebui sã
încurajeze, dacã nu o face el direct. Cel
care aduce patrimoniu în România,
indiferent de care este, [i îl pune în
circuitul public, sã aibã ni[te beneficii.
Oameni de afaceri ru[i au cumpãrat
bijuteriile coroanei, bijuteriile ]arilor, le-au
cumpãrat din Londra cu peste un miliard
de euro [i le-au dus în ]arã. Ungurii fac
acest lucru de dinainte de cãderea
comunismului. Noi avem nu iner]ia,
avem o lipsã de con[tiin]ã de sine, o
lipsã de coeren]ã identitarã atât de mare,
încât suntem dispu[i sã ne vindem memoria [i viitorul pentru micile beneficii
ale prezentului. Asta spune destul de
mult, probabil [i pentru [ansele noastre
în viitor.
- Sunte]i o persoanã publicã, o voce
în lumea artelor, cu acces la presã, la
institu]iile centrale ale statului. Spune]i
asemenea probleme la aceste nivele?
- Da. Tot timpul o spun, nu ratez
nicio ocazie, fiecare apari]ie publicã în
care am putut acro[a aceste idei, le-am
spus, la televiziune am avut emisiuni
întregi pe aceste teme, în mediile de
socializare o spun mereu. {i le spun
extrem de direct, uneori la nivelul
impreca]iei. Dar... S-au obi[nuit cei care
ne gestioneazã vie]ile sã tolereze
asemenea manifestãri, socotind cã odatã
eliberate, creeazã [i condi]iile unei

Malek El Khoury (stânga), Pavel {u[ar\

completa patrimoniul Apostu din
România, dar [i a patrimoniului Apostu,
în general, dupã care am rânduit
modalitã]ile de ambalare, de manipulare
[i transport. Am stabilit cu ministerul,
cu to]i cei implica]i ca lucrãrile sã vinã
în Bacãu, pentru cã aici este matricea
existen]ei lui Apostu, iar Centrul de
Culturã „George Apostu” i-a gestionat
memoria eficient [i profesionist,
devenind astfel un bun na]ional. A fost
o experien]ã bogatã [i provocatoare, nu
numai în ceea ce prive[te exotismul
indentificãrii lurãrilor lui Apostu într-un
spa]iu cre[tino-islamo-pitoresco- exotic,
la care se adaugã [i povestea din
amonte, care oferea întregului
eveniment suportul unei nara]ii în care
dimensiunea culturalã, dimensiunea
umanã, capriciile destinului, felului în
care lucreazã karma, erau puse toate
laolatã. Experin]a noastrã personalã a
fost una remarcabilã, beneficiul operei
lui Apostu este foarte mare, la fel [i
artistul.
- V-a]i întâlnit cu membri ai familiei
donatoare?
- Sigur. Ne-am vãzut cu fiica
donatoarei [i am colaborat foarte bine
cu Malek El Khoury, fiul domnului
Khoury, un om de o mare sensibilitate,
amabil [i binevoitor, care va fi în Bacãu,
a[a cum a promis, la marele eveniment
de preluare oficialã de cãtre Centrul
„Apostu” a celor trei lucrãri.
- Am vorbit [i cu domnul ministru
Alexandru Pugna ceea ce vreau sã vã
întreb acum: cunoa[te]i un alt caz, o altã
situa]ie când lucrãri ale unor arti[ti români
au revenit acasã, fie prin dona]ie, fie prin
interven]ia statului român pentru
recuperarea unor opere de artã?
- Din pãcate, nu. Spun din pãcate,
deoarece asemenea prilejuri au mai fost.
Acum doi ani, cred, a fost la o casã de
licita]ie din Paris un fond Brâncu[i, cu
obiecte personale, cu câteva ebo[e de
lucrãri, nu multe, dar care reprezentau
pentru noi, pentru penuria de obiecte din
patrimoniu Brâncu[i, enorm. S-au
vândut cu 1,5 milioane de euro, cam cât
se furã într-o secundã, în România,
printr-o singurã manipulare de hârtii.
Statul român nu [i-a manifestat, sã
zicem, un drept de preem]iune, nici ca
observator nu s-a înscris, nici mãcar un
semn nu a dat cã [tie de acea licita]ie.
A mai fost scos la licita]ie un „fond
Cioran”, un fond de manuscrise. L-a
cumpãrat un om de afaceri român, care
l-a donat ulterior statului. Cam în aceastã
situa]ie suntem. Aici, în cazul Apostu,
statul român nu are niciun merit. Meritul
este, în primul rând a lui Alexandru
Pugna, al Ministerului Culturii, dar nu în
totalitate, ci strict al câtorva oameni de
acolo, Geo Popa [i noi ca parte tehnicã.
A fost o muncã grea, dificilã, a acestor
oameni de mare ispravã, Pugna [i Popa.
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Vitraliu

Ce este în fa]a mea nu este fa]a mea
o altã fa]ã se desprinde de pe un alt cap din care ies alte fe]e
cu buzele lipite de sticla de aer
pe care vreau sã o sorb
a[a cum sunt înghi]it de lumina ce se înghite pe sine –
o singurã masã
într-un singur loc din lume
mã adunã [i-mi bagã pe gât moartea cu linguri]a
pe care o-nghit odatã cu acel loc
cu acea masã
odatã cu mine –
cel care mã vede mã ia cu el [i din cealaltã parte totul pare
aici inexistent
ca de fapt de aici acolo,
spun ceea ce mai rãmâne de spus,
iar trupul meu se ascunde în trupul meu
care nefiind vãzut
nu va fi vãzut niciodatã.

Gellu Dorian
Vestea este un alt chip al tãu
purtat prin lume a[a cum [tie gura acesteia sã picteze
pe timpanele celorlal]i ceea ce au purtat cu ei
de când te-au extras din tine ca dintr-o casã
în care ai stat ascuns
a[a cum în albia oglinzii ai stat pitit pânã ce te-ai înfã]i[at luciului ei
[i ea te-a arãtat ]ie,
[i asta doar atunci când de la masa la care [i tu ai stat împreunã cu ei
nu mai stai,
vorba ta nu mai face ecou în urechea lor,
vinul pe care-l dãdeai nu-l mai dai,
ziua de mâine pe care o a[teptau sã vinã împreunã cu tine
va veni singurã,
iar ziua fãrã tine este ca o femeie fãrã corp,
doar o iluzie pe care nu o po]i dezbrãca,
[i lor nu le va conveni deloc acest lucru,
li se va pãrea o la[itate din partea ta,
vor bate toaca,
vor trage clopotele,
vor acoperi oglinda,
pentru cã din spatele ei va putea ie[i celãlalt
cu care ei nu s-au împãcat niciodatã,
pentru cã niciodatã nu l-au vãzut la masa lor,
n-au bãut cu el,
n-a dat niciodatã bine]e,
[i chiar dacã va semãna cu tine, nu au nevoie de el,
le va fi fricã,
vor albi brusc, pentru cã niciodatã când celãlalt pleacã
nu pleacã singur,
a[a cã e mult mai bine sã nu mai poatã privi dincolo
prin ferestra prin care ai privit toatã via]a la cealãlalt
pe care e bine sã-l iei cu tine,
iar ei sã spunã doar ce le convine
în a[a fel încât dacã ai putea apleca urechea la vorbele lor
nu te-ai mai recunoa[te,
un alt ins cu numele tãu va alerga prin lume odatã cu ei...
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Acum lumea este aici cu tine
[i nu te atinge nici mãcar cu un fir de pai,
nici mãcar cu privirea,
stã la masa ta [i î]i bea vinul,
î]i gole[te co[ul cu pâine,
suflã în lumânare [i se oplo[e[te în stuful din strea[inã
ca vântul din toate pãr]ile –
dacã vorbele tale îi stau pe gurã,
nu gândurile tale se aud în urechile celorlal]i,
prin cer nu are nimeni grijã de tine
a[a cum ai avut tu grijã de cei din cer,
nici nu este nevoie de cineva care sã-]i deschidã vreo u[ã
sau sã-]i întindã vreo mânã,
este totul atât de firesc încât dacã încerci sã-]i dore[ti ceva,
imediat vei avea în fa]ã ceea ce-]i dore[ti,
dar nu vei avea nevoie pentru cã în fiecare e[ti tu
a[a cum n-ai sim]it niciodatã cu adevãrat
trupul lui Dumnezeu în tine de[i acolo era,
vorbea cu vorbele tale,
mânca [i bea cu gura ta,
iar când alunecai prea departe te aducea în locul din care
priveai în tine ca-ntr-o bisericã
plinã de lumea care acum te ascunde în memoria ei
din care ie[i fãrã sã se audã
ca din oglindã chipul celui ce pleacã –
o altã întâlnire cu tine în chiar absen]a ta...

a[a cum fac pe înfundate vãduvele care duc singure la gurã paharul
singure se îngroapã în trupul bãrbatului
plin de cârciumi [i femei prin care n-a trecut niciodatã
doar un acordeon lãsat pe masã
ca pe nisip un [ir lung de cãmile peste care trece un arcu[ rece
[i cântecul se ascunde mut în inima beduinului
iar în mijlocul oazei celãlalt prive[te în cer
de unde te ui]i la el ca la un necunoscut plin de pãcate

Niciodatã însã nu se întâmplã
ca din palmele femeii sã fii aruncat firimituri din trupul ei
în ciocurile pãsãrilor ce te scot triluri prin varul scorojit al cerului
peste care n-a mai trecut de mult bidineaua
celor care-au zugrãvit chipuri nevãzute-n icoane,

la cealaltã masã nu mai e nimeni
iar zgomotul intrã cu sabo]i de fier în auzul tãu
ca printr-o pâlnie în care to]i toarnã din imensul lor nimic

dar cum toate sunt a[ezate la locul lor,
nici o firimiturã din tine nu va rãmâne în gu[a pãsãrilor
din care vei zbura
pânã în a[ternutul femeii prin care toate celelalte firimituri
au murit, nisip într-o pustie înviatã de vânt,

literã cu literã
trupul tãu pe o cruce uitatã î[i aduce aminte lumea...

prin oglindã nu rãtãce[te decât cel care
se face dunã cu sine în sine –

Lumea nu este un a[ternut
în care sã dormi lini[tit

la aceastã masã de brad toate mâinile duc la gurã
iluzia din paharele goale cu care se-mbatã cei care n-au...

ea te treze[te din somn [i te târâie prin toate cotloanele
prin care n-ai visat sã ajungi
de la masa ta se vedea totul foarte bine
însã nimic nu pãrea atât de aproape ca acum
când nu ]i se mai întâmplã nimic

Cei care n-au avut
nu vor avea niciodatã ceva ce sã împãrtã cu celãlalt
care nu are nevoie pe atâta câtã are cel ce-l prive[te
în oglindã pe celãlalt în care
vidul se umple cu vid
[i î[i este sie[i suficient,

fiecare fir de praf este un imens munte pe care-l urci
în burta lui stai ca într-un chit
din care fugi fãrã sã te îndemne ceva anume
stai fãrã sã te re]inã cineva
a[tep]i fãrã sã vinã nimeni
e[ti singur [i te sufoci de atâta respira]ie strãinã
pe care buzele tale o ating
e[ti [i nu [tii dacã acolo sau în altã parte

la ce bun aceste mese pline la care stau oameni goi,
la ce bun vinul [i pâinea,
la ce bun carnea [i cozonacul,
la ce bun lumânãrile care se topesc în timp ce [i oamenii se topesc
fãrã sã ardã pânã la capãt,

lumea nu era atât de prezentã când te tãvãlea
prin toate noroaiele...

alte mii [i mii de întrebãri
în gura în care [i-a gãsit a[ternut lini[tit
rãspunsul dus de bra] pânã în u[a bisericii,

Tudor Zbârnea

iar atunci când nu ai [i ai nevoie,
po]i trage obloanele [i muri fãrã sã se dea de veste...

din cartea Cealaltã via]ã, în pregãtire
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dar nu vor [ti cã duc în spate o cocoa[ã plinã cu lacrimi
pe care nu le-au plâns niciodatã

Vitraliu

Numele tãu va alerga prin lume odatã cu ei

[i într-un câmp de maci [i primule de azi de ieri dintotdeauna
erau un el [i o ea un bãrbat [i o femeie
poate eu [i tu
poate tu [i altcineva
nu erau nici tineri nici bãtrâni nici de aici nici de acolo
nici din timp nici de dincolo de timp
ea îngâna un cântec vechi fãcut sã-]i sfâ[ie inima
sã sfâ[ie coeren]a amiezii
sã aducã trecutul trãdãrilor [i lãstunii atâtor absen]e
el îi fãcea
– ascuns într-un turn de filde[ din bodega Los Desperados
printre sticle de tequila
seringi cu fericire la pre] fix
inimi cãlcate-n picioare begonii de plastic
cu un aparat luat de la antichitã]i cu ultimii bani –
fotografii în sepia ca sã [i le trimitã sie[i –
bãiatului cu cercel din alt timp
ea se ridicase 30 de centimetri
deasupra câmpului de maci [i primule
[i surâdea pierdutã
nu se [tie cui nu se [tie pentru ce –
poate unei imagini trimise din paradis prin e-mail
unui bãiat cu cercel în ureche din alt timp
care nu mai existã

Ion Tudor Iovian

erai tu sau el
sau un strãin cu miros de glicinã rece
sau spinul cuiul din mintea golitã cu totul
în cearcãnul uria[ în care [i-au fãcut lãstunii nenorocirii cuib
ea
plutea cu e[arfa în flãcãri peste maci [i primule
...[i nu dãdea semne cã era din aceastã lume ...
[i într-un câmp de cartofi deja pe scuturate
erau el [i ea –
ea cânta ceva din Lacul lebedelor apoi o dãdea pe o roman]a cantabile
el scria poezii despre floarea cartofului
despre zborul gra]ios
al gândacului de Colorado printre gândurile înstelate
ale lui Hopa-Miticã-nici-nu-bea-nici-nu-stricã
ambetat absolut într-o intersec]ie între ieri [i alaltãieri

Tudor Zbârnea
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poveste dintr-un câmp de maci

ACOLO
în intersec]ia aceea
în câmpul de fier din vârful seringii
scãldat în ecstasy [i amurg amar
era doar el
ea se ascundea printre flori de glicinã ...care numai în mintea obositã existã
poate dispãruse deja
el mângâia în barul Los Desperados cu o mânã
o hologramã
în care numele ei mirosea a glicinã [i glicina mirosea a moarte
dar ea dispãruse deja printre lãstuni neoane reci cântece tare supãrate
da da
erau doar ei placa]i în metal [i depãrtãri
pe câmpia din vârful unui ac
REGE [i REGINÃ –
stãpâni peste pustia neagrã peste o durere densã fãrã contur
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am vãzut-o cum pluteºte îmbãtatã de ecstasy
pe strãzi
pe dupã turnul cel mare
printre castanii tãcu]i
icnind
abia trãgându-ºi sufletul
prin realul cu o mie de intrãri ºi fãrã nicio ieºire
prin anexele unui viitor deja epuizat
ºi era
purtatã pe aripi de celuloid de metaforele strãpezite din anii ºaizeci
trase cu forcepsul dintr-un ovar în suferin]ã
plutea ºi ieri ºi alaltãieri ºi acum un secol
prin aerul–[vai]er prin trecutul-[vai]er
prin creierul-[vai]er al sfârºitului de lume
peste scãfârliile rose-bonbon însãmân]ate
cu cartofi ºi gândaci de colorado
acum transpirã abundent într-un montagne russe în delir
între seringi aruncate de Lolite înverzite de adrenalinã
vatã pe bã] râsete cariate
punkiºti cu creastã de cocoº
azi nu va mai coborî
draga de ea
absconsa de ea trimbulinda
de la etajul 11 al turnului de fildeº
ca sã fericeascã norodul
cu ingabament poetic trasat cu gheara
prinsomnulinfanteidenichituº
azi ea
–doldora de ovare–
îºi doreºte un cub-aleph-autotelic-perfect
pe care coºmaderii lui iovian
sã-l ºlefuiascã sã-l drãgãleascã pe rând cu ºmirghel erotic
un cub translucid
cu ºapte col]uri încã mici
prin care sã se vadã cum Urmuz carã în spate
lega]i cu multã sfoara tricolorã
poe]ii miiºti cu ºtampila New Age pe toate cuvintele
ºi ea
absconsa
scrie cu dalta sub osul frun]ii:
nimeni sã nu intre aici dacã nu-i geometru –
nici inventatorul sexului cu noduri ºi semne
nici omul cu motor melancolic
nici omul-din-ou-cu-ecou-expandat
–
dar nu s-a auzit nimic
n-a tremurat în aerul tare
nicio frunzã de emo]ie
când literele cãpãtau contur ºi
se umpleau de miresme ºi apã ºi pãmânt ºi duh

„azi iubi]ii mei fii
din cârpele gloriei de doi bani
din fotografiile trucate
de o istorie vicleanã ºi rea la Cabaretul Voltaire
din ssseringi cu coniac napoleon contrafãcut
din ciorapii deºira]i a’ lu’madam Caliopi
vom face – zice – o poerozã cu scâr]
cu care vom ajunge
prin catapultare
în al nouãlea cer ºi de acolo vom contempla
naºterea în dureri a infraomului
singurul care ar mai putea salva
ºi lumea ºi vaca-Domnului ºi dragostea”
„iubi]ii mei fii – zice – fãcu]i în fierbin]eala dupã-amiezelor
din plictis ºi melancolie amarã –
încã mai cautã încã mai scociorãsc
prin cãr]ile de tarot
în capcanele be]iei în bibliotecile oraºului ascuns
în cubul-aleph-autotelic
în memoria atacatã de virusul uitãrii
dupã texte fãrã patã
fãrã îndreptãri fãrã omisiuni
texte în libertate
care dau emo]ii ºi adrenalinã poeticã la 220 de vol]i
iubi]ii mei fii – zice – cu ochii mari ºi minuna]i
rãscolesc strãzile pustii
casele de fier
carcasele de nervi usca]i ºi var în care cândva
au fost oameni
ºi min]ile
ºi emo]iile lor
– dar nu gãsesc
nicio urmã din textul de la temelia lumii
dar ei –
iubi]ii mei fii –
deja mã duc pe bra]e
împãnatã cu naftalinã ºi bumbac în nãri ºi parfum L-Oreal Paris
prin Ciºmigiu prin Copou pe sub Tâmpa
pe la Ceasul Rãu
în scuarul celor sãri]i de pe Vârful Omul direct
în Cãcãina
în Dâmbovi]a
mã stropesc din când în când cu tur] psihedelic
ca naturelul meu sim]itor sã-ºi recapete roºul din obraji
ºi inspira]ia
ºi vertijul ideilor
ºi cei doi lei sã-mi plãtesc vãmile vameºii
ºi pãhãru]ul de fiere zilnic”
am privit-o
cum îºi trage piciorul ºi eºarfele stinse ºi entuziasmele false
cum ºi leapãdã
aripile printre carcasele de carton ºi plastic
în care au fost cândva oameni
cum se îndepãrteazã
printre copaci
din care n-a mai rãmas
decât umbra foarte rece ºi ]eapãnã
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azi nu va mai coborî
draga de ea
absconsa de ea trimbulinda

m-a privit lung cumva înfrico[at
de parcã ar fi vãzut pe fa]a mea
scrijelat adânc
un text cu litere vii în durerile facerii
despre singurãtate
despre durerea de a fi
despre vina de a exista
m-a privit de parcã
între douã bãtãi de pleoape s-ar fi ]esut pe dos
toatã povestea acestei lumi
de parcã ar fi trebuit sã plec pentru totdeauna
cu textul acela în zvârcolire
neîncheiat
dar eu rãmân
cufundat pânã la gât
în acestã lume lângã turnul de apã cu iederã
agã]at cu disperare de un vis

Tudor Zbârnea
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cuvintele noastre de toate zilele sângerã

[i era în asfin]it
[i o pasãre cât degetul mic s-a a[ezat pe umãr [i nu avea nicio greutate
[i era tãcutã
[i aducea cu ea mult frig
multã irealitate
pe nepregãtite s-a a[ezat pe umãrul meu
[i-a înfipt ghearele în carne de parcã aici ar fi fost cuibul ei
dintotdeauna
[i de atunci a[teaptã nu se [tie ce nu se [tie pe cine
nici nu trãie[te nici nu moare –
A[TEAPTÃ
da da
e un semn de întrebare înfipt în carne adânc – iatã se-nmulte[te
dã ochiuri iar [i iar
a[a vine
da da – zice – pe tãcute fãrã sã te întrebe fãrã sã te priveascã
[tiu cã e[ti
acolo – zice –
în sufragerie la mãsu]a de mahon pãtatã într-un col]
cu o cea[cã de ceai de iasmin în fa]ã
[i prive[ti în gol
în
golul
cãscat
chiar în sufragerie
în via]a ta
în textul
în care literele încã n-au înghe]at
[i cuvintele noastre de toate zilele
sângerã
[i produc tot mai multã irealitate
crezi cã e[ti pe moarte omule
dar nu te da bãtut –
nu te lãsa tras pe roata evenimentelor fãrã istorie
nu te lãsa împu[cat de glon]ul care te urmãre[te de ani [i ani
care te va rãpune dacã nu azi atunci mâine
în scuarul din fa]a casei
dar fã tu asta fã-o tu
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nu mai deschide nimãnui
nu-]i mai aminti nimic
trage obloanele
trage-]i odatã glon]ul ãla în cap [i pune capãt
[i
pune
capãt
poate cã sunt ultima creaturã din lume – îi spun –
care se hrãne[te cu poezie- dar pentru asta
nu trebuie
sã mã urã[ti
nu trebuie sã scuipi în etimonul fiin]ei tale
[i pasãrea aceea
care a venit din asfin]it astã-varã [i avea culoarea lunii
va fi azi
mai neagrã ca pãmântul [i grea ca el
[i va intra
în carne
tot mai adânc
[i se va hrãni
din ]esuturile luminiscente
ale textului care nu vrea sã sfâr[eascã
ce vei face tot restul zilelor – zice –
lasã – îi spun – am altã treabã acum
dar el îmi dã de în]eles cã pentru noi nu existã iertare
nu mai deschide nimãnui
nu-]i mai aminti nimic
trage obloanele
trage-]i odatã glon]ul ãla în cap
[i
pune capãt [i pune capãt

************************************************
//pânã duminicã///
– mai am – îi spun - de fãcut ni[te cumpãrãturi de plãtit chiria
pe via]a asta
de aruncat pe fereastrã
pieile vârstelor mã[tile steagul lui nichipercea sub care am
fãcut mult rãu
„cârpaci [i nimicuri” – zice Nietzsche în fa]a lui Dumnezeu
înainte de a-[i pierde min]ile
hai omule – zice –
intrã în prima bodegã [i îmbatã-te
de urât îmbatã-te
[i de durere
bea-]i min]ile
cautã [uvoiul de primãvarã care mai întârzie în lume
du-te omule
[i vorbe[te cu cei care au plecat dintre cei vii
acolo unde omul [i frunza [i viermele
una sunt
întreabã-i cum se vinde via]a acolo
ce pre] are timpul
cât costã o petalã de zarzãr [i vaca-Domnului
cât costã un blues
amar ca luna
fiindcã e[ti singur [i rãul pe care l-ai fãcut
te macinã
poate cã sunt ultima creaturã din lume – îi spun –
care se hrãne[te cu poezie - dar pentru asta nu trebuie
sã mã urã[ti
nu trebuie sã scuipi în etimonul fiin]ei tale
dar joia mergi omule la bodegã sã-]i bei
por]ia de fiere
por]ia de iad – zice –
lasã – îi spun – am altã treabã acum
dar el îmi dã de în]eles cã pentru noi nu existã iertare

în urma ta –
aten]ie
se închid u[ile – urmeazã sta]ia No man’s land –
deja copilul din tine a zburat cu zmeul din debara
spre
alte lumi
peste turnul de apã de la gara din care nimeni nu a plecat
dar e[ti în alt timp –
o ghearã de fier te strânge de gât î]i scrie direct
sub osul frun]ii
orele – aten]ie urmeazã sta]ia No man’s land
cu be]iga[e chineze[ti î]i serve[te din creier
hãr]i întregi din primãverile devastate de singurãtate [i frig
de pe policioarã lama briciului î]i face cu ochiul
[i tu deja îi sim]i
tãi[ul pe jugularã
tot mai adânc
de pe cimentul de ghea]ã al bãii acum la 5 diminea]a
firicelul de sânge bãtând în vine]iu
strigã dupã tine
speriat de moarte
– Cain Cain
Ce-ai fãcut cu fratele tãu Abel
– cite[ti pe bile]elul lãsat pe noptierã
omule omule
ce-ai fãcut cu poezia cu visele cu chitan]ele pe via]a asta
dar tu te îndepãrtezi pe un drum fãrã întoarcere
te pierzi în No man’s land
si el firicelul de sânge
nu te urmeazã
cautã o razã de soare
un alt cer
alt pãmânt
în urma ta se închid
u[ile por]ile cerul
mai încolo pãpu[ile ard
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nu-]i mai aminti nimic
trage obloanele
trage-]i odatã glon]ul ãla în cap [i pune capãt [i pune capãt

când vor muri pãpu[ile/
se vor închide toate u[ile

Vitraliu

nu mai deschide nimãnui

Tudor Zbârnea
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sincron
singur\ acas\
prefer lini[tea (dat\ la maximum!)
numai a[a percep – [i mi-am f\cut din asta un viciu –
cum îmi copiaz\ orice gest
cineva
cum se ml\diaz\ sincron pe fiecare curbur\ a gândului
cum
calc\
neutru de altfel
pe sensul pa[ilor mei
punctual
ca [i pe sensul b\t\ii de inim\

Gabriela Chiran

cum ne-aplec\m peste lucruri
cum ne uit\m pe geam cum cur\]\m împreun\
pe[tele
toate se fac la dublu [i nu e nici mai r\u nici mai bine...
dar... sunt oare modelul? sunt copia?
[i cine urm\re[te
pe cine?

confuzii
da
am f\cut [i confuzii recunosc
unele de clasa
a [aptea
de pild\ între
via]\ [i vis:
le-am inversat
(la început numai ca s\ v\d ce iese din asta)
rolurile
pe el
l-am silit s\ îmbrace uniforma
gri
pe ea s\ m\nânce pâine cu stele s\-[i fluture de pe meterezele [chioape
inima – [i m-am ars
eu
am f\cut [i confuzia aceea (penibil\ [tiu)
dintre via]\ [i c\r]i
iar via]a
ar\tându-m\ cu degetul ei savant
m-a pedepsit din nou
cartea nu
[i-am înv\]at
a[a –
tot mu[când din una când mi-era de cealalt\ foame...
de la
zeul ce ne dicteaz\ discret fanteziile orient\rile mersul
de la el am înv\]at
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m\car s\ ne spun\
e r\sf\]at\
sever numai pe-ascuns
de propriul ei ochi...
altfel e pus\ la zidul cuvintelor
cu inima
în mâinile lor
]intuit\ în b\taia unei pu[ti de departe
[i tot de departe numai un vis o leag\n\
un vis ce se las\ v\zut
(chiar de noi uneori
dar numai din spate)
iar ea
atât de frumos de expresiv r\nit\
cu fa]a vrea s\ ni-l întoarc\
nu e sigur\ îns\
c\ la vederea lui am orbi cum se zice c\ trebuie
iar noi chiar nu vrem s\ se întâmple asta
chiar nu
atunci
m\car
s\ ne spun\ [i nou\ ce vede
ea

ochiul Lini[tii
vrei s\ nu mai ]ipi ca la na[tere
când ziua se for]eaz\
s\-[i scoat\ cel mai r\u dintre capete din pântecele nop]ii
vrei s\ te însingurezi
ca dup\ na[tere
în pruncul t\u
vrei s\ se repete totul tot trecutul
ce-l rezumi acum
la un m\nunchi înfrigurat de
dumitri]e pe care
le numeri
[i r\snumeri
ca s\ te-asiguri c\ te afli acolo printre ele c\ nu vei rata în]elesul
vrei
s\-]i sângereze
vindec\tor
– cu a fratelui cu a tat\lui cu a oric\rui necunoscut de pe drum
în acela[i timp –
propria ran\
se-ntâmpl\... se poate întâmpla asta
dac\ prin ochiul Lini[tii prive[ti ca
printr-un ciob de sticl\ bine afumat nu-i cine [tie ce...

c\ la o adic\
de tr\it
tr\iesc ca s\ aud eu prima
sirena prim\verii
când sose[te
în ma[in\ria ei ancestral\ de flori
s\ lustruiesc ghimpii m\ce[ului
s\ dezgrop un mânz viu din nisipuri albastre
s\-mi mân
insomniile spre un sens mai lin
s\ gust
s\ apuc s\ gust
dintr-o pas\re
desenat\
de un eventual nepot de fiu
pe cer
s\ înv\] s\ joc [ah (oho
cu piese
în m\rime natural\ [i vii!)
– sigur nu atât de bine ca fratele meu
ci
doar cât s\ pricep lupta lui pentru via]\ c\ destinul
oricum e programat s\ câ[tige
dar
ca s\ pot face treburile astea cum bine v\ spuneam eu scriu
din obliga]ie
scriu
scriu scriu
scrie-mi-ar numele...

Tudor Zbârnea

numai s\ întorci
(fiind un ciob prea mare) cerul
pe partea
cealalt\
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ca s\ tr\iesc scriu ce nu se [tie asta?
în niciun caz invers nu nu
nu tr\iesc ca s\ scriu
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“Albastru” - reziden]\ interna]ional\ de sculptur\

Petru Bejan

Alãturi de alegerile [i capriciile
subiective, existã, fãrã îndoialã, o
percep]ie culturalã a culorilor. Ea ne
explicã, în fapt, recursul diferit al
oamenilor [i comunitã]ilor la acestea,
afinitã]ile inexplicabile, dar [i
semnifica]iile ce le sunt atribuite la un
moment dat. Între culorile spectrului,
ro[ul [i albastru au, de departe, cele mai
spectaculoase evolu]ii, disputându-[i
fãrã voia lor întâietatea. Chinezii,
bunãoarã, au fost totdeauna de partea
ro[ului, depreciind cu premeditare
culorile rivale. Ro[ul era asociat sacrului,
iubirii, fericirii [i norocului. Unul dintre
miturile lor invocã „firul ro[u” al
destinului, cel care îi face pe unii, de la
na[tere, predestina]i altora. Altfel spus,
cei care trebuie sã se întâlneascã,
fatalmente se vor întâlni, indiferent cât
de ostile sau încâlcite vor fi împrejurãrile.
În Occident, percep]ia este cu totul
diferitã. Aici se invocã „firul ro[u” al
istoriei, desemnând fie succesiunea
evenimentelor violente, sângeroase,
revolu]ionare, care au impus schimbãri
politice radicale, fie legãturile directe [i
oculte ale regimurilor comuniste cu
Moscova.
Albastrul este, pare-se, culoarea
preferatã în lumea noastrã, decalând
sim]itor verdele [i ro[ul. O spune Michel
Pastoureau, specialist în istoria culorilor,
autorul unei cãr]i dedicate albastrului
(Bleu - histoire d‘une couleur, Seuil,
Paris, 2000). Culoare a transparen]ei,
infinitului [i profunzimii, albastrul se
eschivezã determinãrilor precise. Câte
din lumea noastrã nu poartã oare
pecetea acestuia? Il asociem îndeob[te
cerului [i mãrii, luminii, spa]iului infinit
[i eternitã]ii, adicã perspectivelor ample,
de necuprins, unde nici mintea, nici
privirea nu se pot strecura. Cioran, în
Amurgul gândurilor, îi atribuie calitã]i
magice: „Când privesc albastrul cerului
ºi orice albastru, încetez pe loc de-a mai
aparþine acestei lumi”.
Nu pu]ine sunt locurile [i lucrurile
„amprentate” de albastru. Mã gândesc
la albastrul aducãtor de prosperitate al
vechilor egipteni, la fundalul frescelor din
Cnossos, obâr[ia civiliza]iei minoice
(prima în ordine cronologicã din cuprinsul
Europei), la ferestrele [i por]ile caselor
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Albastrul de Bacãu

din bazinul mediteranean, la ve[mintele
Fecioarei din icoanele cre[tine. În timpul
Evului Mediu – se [tie - albastrul este
culoarea favoritã a regilor [i aristocra]ilor,
regãsindu-se codificatã simbolic pe
stindardele [i blazoanele acestora. Prin
extensie, a avea „sânge albastru” devine
semnul neîndoielnic al descenden]ei
nobiliare.
Diversitatea este suveranã [i în
dispersia geograficã. În Iran, albastrul
simbolizeazã Paradisul, în timp ce
mexicanii îl considerã culoare a doliului.
Grecii folosesc albastrul în amulete
protectoare sau la zugrãvitul exterior al
caselor, pentru a îndepãrta spiritele rele.
În multe din practicile decorative [i
artistice, se invocã particularitã]i
inimitabile ale albastrului... de Rusia, de
Prusia, de Vorone]. Este, în egalã
mãsurã, culoarea popularilor blugi
americani, a costumelor purtate de
majoritatea oamenii politici. O regãsim,
de asemenea, în peste 50 din steagurile
statelor lumii sau pe drapelul Uniunii
Europene. În simbolistica politicã,
albastrul este asociat liberalismului [i
mi[cãrilor progresiste, orientate spre
modernizare.
În plan emo]ional, albastrul
sugereazã, deopotrivã, triste]e,
melancolie, însingurare. Cântecele de
„inimã albastrã” vorbesc despre regret,
suferin]ã, bãtrâne]e, deznãdejde,
moarte. Blues-ul, ca gen muzical, se
pliazã aceluia[i registru, afectat, de
sensibilitate. În ordine artisticã, albastrul
a fost fundalul preferat al tablourilor
pictate de Matisse [i Yves Klein, iar
Picasso [i-a dedicat o întreagã perioadã
de crea]ie misterioasei culori.
*

Albastru – un titlu frust [i evaziv nu tocmai obi[nuit - dã cheag tematic
reziden]ei arti[tilor vizuali regrupa]i ([i)
în vara aceasta, pe durata lunii iulie, în

grãdina cu statui a Centrului de Culturã
„George Apostu” din Bacãu. De ce,
neobi[nuit? Pentru cã evitã din start
adeziunile ideologice - la modã astãzi -,
adicã se echiveazã tendin]ei de a
ideologiza discursul artei, prin altoiul artificial al nega]iei sau protestului cu
motiva]ii politice. Nu despre o eschivã
ru[inoasã de la marile probleme ale lumii
este vorba în contextul de fa]ã, nici
despre lipsa oricãrei op]iuni, cât despre
o necesarã separare a apelor
[i...culorilor. În locul ro[ului „militant”,
îndemnând la elan propagandist, inspirat
adesea doar din lozincile marxistleniniste, este preferat albastrul - simbol
al pãcii, dragostei, concilierii, solidaritã]ii,
unitã]ii, loialitã]ii [i prieteniei, culoarea
noble]ii [i a spiritului, justificând plãcerea
de a rea[eza arta în matca-i proprie.
Bogã]ia de semnifica]ii a conceptuluipivot, dar [i posibilitatea de a desfã[ura
pe parcursul mai multor ani un fir...
albastru al întâlnirilor artistice de
anvergurã au fost, de altfel, principalii
stimuli în conceperea [i gestiunea
proiectului. Meritele, în acest caz,
trebuie recunoscute actorului Gheorghe
Popa - ctitorul Centrului bãcãuan - fãrã
îndoialã, unul dintre cei mai dinamici [i
inspira]i manageri culturali de la noi.
Japonezul Yoshin Ogata, spaniolul
Amancio González Andrés, românii Napoleon Tiron [i Maxim Dumitra[ au fost
protagoni[tii reziden]ei bãcãuane. Ce ar
avea în comun arti[tii tocmai invoca]i?
În primul rând, op]iunea pentru arta
monumentalã, pentru sculpturã în
genere [i pentru modelarea lemnului - în
special. Cu to]ii s-au remarcat prin lucrãri
de for public, destinate unor a[ezãri urbane importante.
Nãscut în Japonia, Yoshin
Ogata (n. 1948, Miyakonojo) s-a stabilit
mai întâi la Londra, unde a fãcut [i studii
de specialitate. Din 1971, aprofundeazã
tehnicile sculpturale în Italia, frecventând institu]iile artistice din Milano,

Luând sculptura pe cont propriu,
adicã fãrã a urma studii de specialitate,
Amancio González Andrés (n. 1965,
León, Spania) deschide o primã expozi]ie
personalã în anul 1992, la Madrid, pentru
ca în anii urmãtori sã aibã peste 40 de
prezen]e publice, în ]arã [i strãinãtate.
Preferã compozi]iile figurativ-simbolice,
cu inserturi expresioniste, în care se
regãsesc corpuri umane metamorfozate.
„Întoarcerea”, „Omul-ºobolan” [i „Leagãn”
sunt titlurile lucrãrilor realizate la Bacãu.
Personajele spaniolului par suspendate
în aer, confruntându-se indecis cu
gravita]ia. Un om cu mascã sugereazã
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Amancio Gonzales Andres (stânga), Yoshin Ogata, Maxim Dumitra[,
Napoleon Tiron

Floren]a ºi Roma, pentru a se muta, apoi,
la Carrara, „patria” marmurei de calitate.
Lucreazã [i expune în mai multe ]ãri ale
lumii. Ajuns la Paris, îl cunoa[te pe
George Apostu, evocat de fiecare datã
cu respect [i admira]ie.
Motivul acvatic este prevalent în
lucrãrile lui Yoshin Ogata. A sculpta, a
fixa în forma brutã a pietrei, lemnului sau
metalului fluiditatea apei este pentru
artistul japonez cea mai mare provocare.
La fel, interesul de a descrie în limbajul
consistent al materiei circuitul natural al
apei, trecerile [i poticnirile, mobilitatea
acesteia între cer [i pãmânt. Lipsitã de
formã proprie, apa se adapteazã
volumelor întâlnite. Sculptate în lemn de
stejar, „Picãtura”, „Forma apei” ºi „Genesis
- Apã” surprind cu suple]e tensiunea
picãturii care se scurge pe o suprafa]ã
fluidã, declan[ând unduiri concentrice.
Napoleon Tiron (n. 1935, Oasele,
Gala]i) a studiat sculptura la Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucure[ti, unde va deveni, ulterior,
profesor. Numeroasele expozi]ii
personale [i de grup, recunoa[terile
profesionale ob]inute de-a lungul anilor
îl posteazã în elita arti[tilor români
contemporani. Versatil în utilizarea
materialelor, trece cu u[urin]ã de la un
suport la altul. Inspirat de tema raportului
„Tatã [i fiu”, recurentã în sculptura lui
George Apostu, Napoleon Tiron expune
tripticul „Familie – mamã, copil, tatã”,
omagiu adus prietenului sãu dispãrut.
Alternând formele pline [i golurile,
artistul realizeazã o compozi]ie robustã,
ipostaziind personajele clasice ale
familiei - mama, tata [i fiul. Mama ar
întruchipa natura [i via]a, tatãl reprezintã
elementul spiritual, iar fiul – sinteza
ambelor calitã]i.

nostalgia întoarcerii anevoioase,
suitoare, spre casã. Omul-[obolan, fiin]ã
hibridã, monstruoasã, pare a fi prototipul
unui personaj frecvent întâlnit astãzi.
Pentru adultul balansându-se în leagãn,
via]a este un du-te-vino monoton; el
prive[te cu regret pierderea propriei
copilãrii, scurgerea ireversibilã a timpului.
În economia reziden]ei din iulie,
atribu]iile curatoriale au revenit lui Maxim
Dumitra[ (n. 1958, Sângeorz-Bãi) sculptor, pictor [i fotograf, fondatorul
Muzeului de Artã Comparatã de la
Sângeorz-Bãi. Albastrul – crede acesta
- nu trebuie perceput în felul unui
imperativ tematic constrângãtor, nici ca
o constantã cromaticã de neevitat în
realizarea lucrãrilor. Albastrul cerului
bãcãuan poate deveni cadrul
atotcuprinzãtor, „aurã naturalã”,
perspectiva optimã care le armonizeazã
[i le scoate în eviden]ã.
De[i rezolvãrile artistice sunt vãdit
eterogene, purtând amprenta stilisticã a
fiecãruia dintre participan]i, compozi]iile
realizate anul acesta sunt coerente atât
din punct de vedere simbolic, cât [i conceptual. Unele tatoneazã limitele
expresivitã]ii în registrul tehnicii
sculpturale, altele aduc în aten]ie natura
situãrii omului în lume sau evocã
momentele de maximã intensitate ale
vie]ii. Exigen]a „artei pentru artã”,
subiacentã proiectului de fa]ã, are o
finalitate practicã mai mult decât
generoasã: îmbogã]irea patrimoniului
Centrului de Cultur\ „George Apostu” cu
lucrãri monumentale, expresive [i
valoroase, destinate accesului public
neîngrãdit. Cine ar avea de câ[tigat?
Neîndoielnic, cu to]ii.
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Napoleon Tiron (stânga), Ioan Burlacu

Ioan Burlacu

Ioan Burlacu
Ca atunci când prive[ti prin picãtura de ploaie
totul se putea schimba la o a doua vedere.
trebuia sã-l descopãr
cu un briceag [i o bucatã de banzic
aproape cald, înlãturând coaja neagrã mirosind a grajd
[i trei viermi orbecãind pe sfârcuri ca fãina pe carii,
apoi cânepa finã ce învelea carnea stejarului precum o nucã
dezrobind relief cu relief [i iar relief...
dar, sânul acesta nu-l poate mângâia nimeni
terminându-se într-un final neconvingãtor, frugal
totul e mai prozaic în afara atelierului, acolo unde
lumea aleargã orbecãind spre locul de muncã
în ora[ au descãlecat Napoleon / Maxim / Amancio [i Ogata
la muzeul Albastru sã ne facã statui.
acum nu mã ajutã nici ma[ina de citit gânduri la rãsãritul soarelui
nici tabletele de ciocolatã neagrã lângã cea mai nouã cafea
închid sertarul plin de cilimuri, de ra[pe,
[i-mi pregãtesc cheile spre poarta unui mare ora[
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Poem despre albastru

Constan]a artisticã definitorie a lui
Amancio Gonzales, axa crea]iei sale,
este fãptura umanã, de aceea, douã
proiecte pe care Gonzales le-a gândit
pentru reziden]a “Albastru” din iulie 2018
[i care mobileazã acum Centrul de

Culturã “George Apostu” din Bacãu
surprind anatomia unor figuri humanoide
în posturi inedite. Lucrãrile sfideazã
legile mi[cãrii [i ale echilibrului pe
pãmânt [i în aer, departe de a idealiza
armonia trupului uman, neagã stilul
clasic grec sau renascentist, dar se afl\
într-un raport mereu interogativ al fiin]ei
cu sensul real al vie]ii.
Una dintre ele reprezintã un subiect
mai vechi, El Columpio (Leagãnul), o
obsesie a artistului, turnat în bronz anul
trecut. În varianta din stejar executatã
la simpozionul din Bacãu, pare cã
humanoidul se aflã într-o aparentã
relaxare în leagãnul suspendat al
destinului, pendulând între bine [i rãu,
sugerând inevitabilul conflict, aflat mereu
în balans incontrolabil, dintre ideal [i
via]a realã.
Acela[i tip de trup uman diform, mai
degrabã gnom, elf, pitic magic sau
pigmeu, simbol al for]elor naturii (apa,
focul, pãmântul), cu mu[chi supradimensiona]i, frizând grotescul, evocã cea
de-a doua lucrare, un sisif parcurgând o
întoarcere perpetuã spre copilãrie,
urcând, cu masca uimirii pe fa]ã, un
munte al golgotei pavat cu amintiri
dramatice reprezentat de un plan înclinat
masiv.
Dupã multe probleme tehnice legate
exclusiv de natura [i calitatea
materialului primar, a reu[it sã extragã
din trunchiul unui stejar de douã secole
un fabulos Om-[obolan cu expresie
tragic-humanoidã [i corp de rozãtor
supradimensionat, sprijinit într-o coadã
de iguanã, în maniera realismului modern
care, de altfel, îi caracterizeazã întreaga
operã.
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Cu o filosofie personalã încãrcatã
de pove[ti, sensuri [i metafore,
Amancio Gonzales mãrturise[te cã îi
place strãlucirea cu]itelor pãtrunzând în
arterele vegetale, când simte voluptatea
de a adapta în mod natural figurile
nodurilor [i petelor pe care le gãse[te în
lemn, creând alternan]e vizuale
expresive din relieful de umbre [i
strãluciri.

Val M\nescu

Amancio Gonzales Andres posedã
rara însu[ire de a vedea în blocurile
vegetale fiin]e stranii ca ni[te duhuri ce-l
bântuie din îndepãrtata copilãrie. El are
îndemânarea de a scoate din trunchiul
stejarului, ca dintr-un bârlog plin de
mistere, altãdatã adãpost pentru
popoare de pãsãri, pove[ti tridimensionale cu încãrcãturã filosoficã ineditã.
În construc]iile sale artistice,
decripteazã aproape naturalist expresia
facialã [i corporalã a personajelor,
surprinzându-le în toiul mi[cãrii,
imortalizându-le într-o secven]ã de-o
fotogramã, deodatã cu întrebãrile, efortul,
empatia [i obsesiile sale, explicându-ne
cum din mirare se na[te impulsul
descoperirii.
Siguran]a cu care spaniolul înfige
adânc lama mecanicã în lemn, gravând
forme anatomice [i trãsãturi morale de
ne[ters, are resorturi adânci în solida
culturã a artei clasice care-i înnobileazã
subcon[tientul, mobilându-i gândul cu
forma obiectului pânã când acesta
vibreazã [i se desprinde avid de libertate
cãtre lume.
Toporul pãtrunde spasmodic în
masa amorfã de lemn exact în comisura
idealã a trunchiului, sco]ând la ivealã trãiri
[i sentimente complicate, în concentra]ie
suprasaturatã de sugestii estetice.
Experimentele sale artistice poartã
amprenta unor tehnici care îmbinã
brutalitatea nervoasã [i proteicã a
tãietorului de lemne cu minu]ia finã a
unui ebenist de lux.
Surprins la lucru în actul propriu-zis
al crea]iei, Amancio Gozales interpreteazã
cu deta[are partitura spectaculoasã a
unui artist liber de prejudecã]i. Într-o
coregrafie sui-generis, cântându-[i
obsesiile muzicale, danseazã ca într-un
ritual [amanic în jurul formei pe care-o
modeleazã. În continuã mi[care, cu
fierãstrãul mecanic la tura]ie maximã,
se precipitã spre bucata de lemn din
care scoate ce-i de prisos. Apoi, se
retrage un pas, face o pauzã de
contempla]ie [i reia neobosit, fredonând
o arie cunoscutã, ritualul pentru
desãvâr[irea lucrãrii.

Amancio Gonzales Andres

Val Mãnescu
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Gonzalez, sculptorul cântãre]

Napoleon Tiron se mi[cã juvenil
printre trunchiurile masive de stejar, într-o
buclã a timpului [i, cu o tandre]e
nesfâr[itã, dãruitã doar sufletului care
a deslu[it tainele vie]ii mai bine de opt
decenii [i a deprins sã repunã în
demnitate copacul, construind din el
manifeste tridimensionale destinate
eternitã]ii.
Copacii noroco[i se desãvâr[esc
prin el [i devin opere de artã.
Cei ghinioni[ti, sunt da]i, în cele din
urmã, focului.
Devin cenu[ã, praf, ]ãrânã,
regenerându-se celulã cu celulã, dupã
milenii, ca oamenii. Cenu[ã din cenu[ã,
]ãrânã din ]ãrânã, dust to dust, ashes to
ashes.
Cu o majestuoasã gestualitate
cosmicã, ludic [i iluminat de o stare
interioarã încãrcatã de poezie, impregnat
de mirosul de lemn proaspãt tãiat, cu
ochi iscoditori, cufunda]i în cearcãne
adânci ca inelele de cre[tere pe trunchiul
cu siluetã de ve[nic adolescent, zglobiu
aflat mereu într-un joc de-a echilibrul,
de-a iubirea, de-a rãzvrãtirea [i de-a
nemurirea, Napo umple spa]iul din jurul
lui cu a[chiile nimicului desprinse din
bu[tenii masivi de gorun. Nu love[te
lemnul, îl mângâie ca pe o fiin]ã dragã,
caldã [i plinã de via]ã, cu gesturi în volute
savante într-un ritual de vrãjitorii care
însufle]esc forma abstractã.
Bântuite de har, dalta, barda, drujba,
abrazivul înal]ã trunchiul pânã la rangul
de cer albastru. În universul lui emo-

Napoleon Tiron

Val Mãnescu

]ional, timpul are mai multe dimensiuni,
ia forme de fiin]e geometrice stranii,
surprinse în pozi]ii meditative, de plante
exotice amazoniene avide de aer sau
de nave cosmice [tiin]ifico-fantastice în
care stau încremenite sensurile ascunse
ale vremurilor.
În uniforma de rumegu[ [i tala[ cu
numãrul 9999 de condamnat pe via]ã la
munca silnicã a sculpturii, Napo
pãtrunde în inima arborelui cu o duio[ie
de ve[nic îndrãgostit. Dincolo de
gesturile mâinilor în contact intim cu
materia, se simte precizia [i emo]ia
chirurgului ce opereazã retina atinsã de
invazia duhurilor rele.
Cu ciudã]eniile lui simpatice, cu
nebunia frumoasã în care-[i vopse[te
jumãtate de barbã în albastru, cu teoria
lui despre artã (cu atât mai extravagantã

[i mai de neîn]eles pentru lumea noastrã
cu cât poate oricând înlocui defini]ia
bunului-sim]), cu dragostea lui pentru
poezie [i cu talentul remarcabil de a o
interpreta, Napo este dimensiunea
emergentã a personalitã]ii artistice [i a
no]iunii moderne pentru sintagma forma
logicã a operei plastice .
Napoleon Tiron, magistru în sinteza
sentimentelor, filosofeazã asupra minunii
care face sã palpite în noi, inocen]ii,
misterioase energii emo]ionale
generatoare de vise [i pove[ti.
Costumat el însu[i în fibra propriei
celuloze, se adaugã pãdurilor seculare
[i, deghizat în scarabeu cu o mie de
bra]e, tot scormone[te vegetalul în
esen]ele lui cele mai tari, reconfigurând
o familie numai a sa, pe care o risipe[te
cu generozitate mul]imii.

Napoleon Tiron (stânga), Val M\nescu
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Napo filosoful
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Yoshin Ogata este un mic japonez tãcut
el seamãnã sculpturi prin ora[ele mari ale lumii
rãspunde doar cu un zâmbet seren în mai multe limbi
oricum l-ai striga
Okinawa! Toyota! Murakami! Kaghemusha! Ogata!
fãrã sã-[i întrerupã mângâierea lemnului cu palmele
într-o rugãciune secretã
care rode[te mere din lacrimã
Tace
preocupat de formele curbe din mintea lui
chiar [i dupã ce trunchiul de stejar i se ghemuie[te în mâini
într-un fruct desãvâr[it

Yoshin Ogata

Sculptura nu s-a inventat ca sã ne facã ferici]i
sculptura existã pentru a ne arãta
ceea ce nu suntem în stare
sã vedem
într-un bo] de lut pe care-l cãlcãm în picioare
într-o stâncã de granit care ne rãne[te talpa
într-un trunchi de copac sortit focului

niponul meticulos ca to]i niponii scorne[te forme
cu elegan]a lui Hokusai
din [colile de arta iubirii [i arta rãzboiului,
din sutele de straturi de o]el bãtute pe nicovalã
pentru sãbiile de samurai
din jocul de go
[i
din diabolica inven]e a conceptului kamikaze
toate izvorâte din credin]ã onoare [i devotament
pentru perfec]iune
Nu po]i fi geneza frumosului
daca frumosul nu este în adâncul fiinei tale
pitit
într-un cotlon al memoriei ca un jaguar albastru
în segmentul acela vizual
din grãdina cu statui din Bacãu
unde lini[tea
japonezului europenizat Ogata
zãmisle[te coapse de ghei[ã de forma valului
haiku în trei dimensiuni senzuale
din îndepãrtata ]arã a Soarelui
Armonia zãcea ne[tiutã [i paradoxalã
ascunsã în coaja unui trunchi secular de gorun
din Europa de Est
pânã când dãltuitorul Ogata transformã scorbura
din centrul unei mirãri
în cearcãn de moarte aparentã
o gurã de oracol antic
din care curge o lacrimã imponderabilã
deasupra lucrãrii

Opere meravigliose, maestro!, Bravissimo!
Ochii lui râd
lãcuind cu poezie
dimensiunea umanã a cerului
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Ogata, samurai de Carrara

Violeta Savu
E o mare bucurie cã în Bacãu, un
ora[ totu[i mic, dacã ar fi sã-l comparãm
cu marile centre universitare, existã
proiecte artistice, culturale de mare
anvergurã. Între acestea, se înscrie [i
programul interna]ional de reziden]ã
artisticã de sculpturã, „Albastru”, de la
Centrul de Culturã „George Apostu”
Bacãu. Aflat la a doua edi]ie, anul
acesta au participat trei arti[ti de
reputa]ie interna]ionalã: Napoleon Tiron
(România), Amancio González Andrés
(Spania) [i Yoshin Ogata (Japonia).
Curatorul programului pentru fiecare
edi]ie în parte a fost sculptorul Maxim
Dumitra[ (România), membru al Uniunii
Arti[tilor Plastici din România. Acest
proiect s-a desfã[urat într-o perioadã de
aproape o lun\, timp în care cei trei
sculptori invita]i au lucrat asiduu, având
ca materie primã lemnul de stejar, fiecare
dintre ei finalizând câte trei lucrãri. Cele
nouã lucrãri, care au intrat în patrimoniul
artistic al Centrului de Culturã „George
Apostu”, vor înnobila de acum înainte
„Grãdina cu statui” a acestei institu]ii de
culturã. Ele au fost prezentate publicului
la un vernisaj în aer liber, pe 27 iulie
2018. Despre arti[ti, proiect, lucrãri [i
modul de desfã[urare a reziden]ei au
vorbit criticul de artã Petru Bejan,
prof.univ.dr. la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Ia[i, Maxim Dumitra[, curatorul
proiectului, Doina Barbu, director al

Centrului de Culturã „George Apostu” [i
domnul Secretar de Stat Gheorghe Geo
Popa, directorul fondator al Centrului [i
ini]iatorul proiectului de reziden]ã. Acest
proiect este finan]at de Ministerul Culturii
[i Identitã]ii Na]ionale [i a beneficiat de
sprijinul unor sponsori importan]i:
Direc]ia Silvicã Bacãu – RNP
ROMSILVA, care a pus la dispozi]ia
arti[tilor masa lemnoasã, Societatea de
Investi]ii Financiare Moldova S.A. [i
S.C. Rolex S.R.L.
Amancio González Andrés
Andrés,
nãscut în León (Spania) are o experien]ã
artisticã de peste trei decenii. Lucreazã
în orice tip de material, lemn, bronz, fier,
piatrã, marmurã etc, lucrãrile sale
monumentale putând fi întâlnite în
Spania, Danemarca, Turcia, Croa]ia,
Mexic, Rusia. A turnat în bronz douãzeci
[i [apte de busturi ale celor mai
importan]i scriitori din Regatul León, între
care se aflã [i acela al renumitului poet
spaniol Antonio Gamoneda, care i-a
dedicat artistului mai multe poezii. În
„Hablo con Amancio”, poetul laudã
mãiestria scuptorului, care, rãnind [i
mângâind, conferã lemnului o coordonatã
sacrã. În reziden]a denumitã „Albastru”,
Amancio González Andrés se întoarce
la acest material, pe care-l abandonase
în urmã cu aproximativ cinci, [ase ani.
Cele douã sculpturi, care reprezintã figuri
umane, transmit o stare de împietrire

Violeta Savu
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Sculptorii care înal]ã albastrul mai presus decât culoarea
cerului [i a mãrii
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(într-un fascinant contrast cu cãldura
lemnului de stejar), privitorii fiind
impresiona]i de sentimentele de triste]e
[i suferin]ã pe care le degajã lemnul. A
treia sculpturã reprezintã un animal
fabulos, e simbolul unei metamorfoze pe
care o deslu[e[ti privind atent la ochii
blânzi, generând sugestia resemnãrii.
Amancio González Andrés este interesat
de reac]ia publicului, î[i dore[te sã fie
în]eleasã arta sa, uneori inspiratã din
mitologia greacã, bogatã din punctul de
vedere al expresivitã]ii, dar care are
totu[i o dimensiune abstractã. Prin
urmare, Amancio González Andrés a
spus atunci urmãtoarele cuvinte despre
noile sale realizãri în lemn. Hombre Rata
„reprezintã o persoanã (bãrbat sau
femeie), care, într-un anumit moment al
vie]ii sale, for]at de anumite împrejurãri,
s-a transformat ca Gregor Samsa
(personajul principal din „Metamorfoza”,
lui Kafka – n.m.) într-o altã fiin]ã”. Omul[obolan „trãie[te într-o realitate creatã
de el însu[i, reprezentatã fizic de cubul
negru (cub pe care, deloc întâmplãtor,
omul-[obolan stã sprijinit [i pe care îl
sprijinã cu coada sa virilã – n.m.)”. Return reprezintã „o persoanã care se
întoarce acasã, dupã ce a lipsit ani
îndelunga]i. Masca pe care o poartã pe
fa]ã sugereazã cã omul respectiv este
schimbat, fizic [i psihic, în raport cu
momentul în care a plecat. Are un bra]
lipsã, pentru cã timpul l-a mãcinat,
provocându-i leziuni”. În El columpio II
vedem „un bãrbat care are o via]ã
interioarã bogatã, într-o posturã
meditativã, [ezând într-un leagãn cu
patru corzi. Oricine [tie cã leagãnele cu
patru corzi nu func]ioneazã. Bãrbatul
cautã ocrotire în amintirile copilãriei sale,
timpul când se putea salva prin
intermediul viselor. Dar visele din
copilãrie, din pãcate, nu mai func]ioneazã pentru persoanele adulte”. Lacrima
cafenie de pe obrazul drept acutizeazã
sentimentul de zãdãrnicie, de spulberare
a idealurilor din tinere]e, dar poate
semnifica [i regretul pentru erorile
comise, pata umanã.
Amancio González Andrés a
respins în lucrãrile sale albastrul, optând
pentru negru, culoarea nop]ii. Pentru cã
sufletele persoanjelor sale sunt triste,
întunecate. Pe de altã parte, „Azul
oscuro casi negro”.

Maxim Dumitra[ (stânga), Napoleon Tiron

Yoshin Ogata
Ogata, nãscut în
Miyakonojo (Japonia), are peste
patruzeci de ani de experien]ã artisticã.
A expus pentru prima oarã la
Shinseisaku-Kyokai, în Tokyo. A studiat
în Japonia, Londra [i Italia. A cãlãtorit,
a lucrat [i a studiat în Europa, SUA,
Mexic. În arta sa abstractã conceptualã
se orienteazã spre elemente din naturã.
Astfel, cele trei lucrãri realizate de
Yoshin Ogata, la Centrul de Culturã
„George Apostu”, au ca temã apa.
Sculpturile sale ne amintesc de principiul
formulat de William Hogarth [i anume
cã „frumosul rezidã în combina]iile unei
linii curbe”. Aceste sculpturi se
caracterizeazã printr-o fine]e aparte,
determinatã de ginga[a ondulare/
ondula]ie a liniilor, mul]i dintre privitori
identificând un erotism subsidiar. Dincolo
de realitatea (sau nu) a unor aluzii de
provenien]ã eroticã, sunt certe ritmurile
interioare, energia imaterialã, vibra]ia
senzorialã, principiul yin-yang, contrastele precum senza]ia de plin [i de gol,
de cre[tere [i descre[tere, de gravita]ie
[i suspendare în timp. Stimulat de
alegerea temei, Yoshin Ogata e singurul
dintre cei trei arti[ti care a intervenit,
discret, cu nuan]e de albastru în
sculpturile sale. Apa absoarbe cu
prioritate frecven]ele joase ale luminii,
iar pe cele neabsorbite le reflectã. O razã
de luminã care traverseazã o masã
importantã de apã va fi vizualizatã ca
albastru. Un soclu al unei lucrãri este
aproape ca smaraldul, ceea ce ne face
sã ne gândim la valuri [i alge marine.
Lacrima, care stã suspendatã, ca [i cum
ar fi agã]atã de cer, reiteratã ca lait motiv
în toate cele trei lucrãri, a fost numitã
de Gheorghe Geo Popa, în cuvântul sãu
de la vernisaj, plastic, metaforic, „lacrima
timpului”.

Sculptorul Yoshin Ogata, ne-a spus
despre lucrãrile sale: „Whater shape
(Forma apei) este semnul asociat cu
mi[carea lini[titoare a cercurilor [i
sunetului apei, care ne îndeamnã la
contempla]ie. Apa creeazã propriul ei
circuit: picãtura din cer - râu-mare (lac) se întoarce în cer - o nouã picãturã,
asemeni ciclului vie]ii. Însemnãtatea
acestei opere e scena lini[titã dinãuntrul
min]ii noastre. The drop ( Picãtura)
reprezintã forma «imaginii florii de lotus»,
fixatã în timp [i spa]iu în memoria
pârâului. E forma apei care «saltã», când
o picãturã cade pe suprafa]a ei. E scena
formei florii de lotus, creatã dintr-o
PICÃTURÃ DIN VIITOR, pregãtindu-se
sã se înal]e din apã. Genesis (Genezã),
picãtura ca origine, cât [i curgerea sunt
filosofia de bazã din spatele acestei
opere. Nu e doar o simplã formã a
curgerii, ci [i o formã care condenseazã
bogã]ia esen]ei exprimatã de timp [i
spa]iu în momentul ivirii/apari]ei unui
anume obiect. Exprimã intens povestea
a douã concepte opuse ale naturii [i
abstrac]iunii”.
Napoleon Tiron
Tiron, nãscut în
localitatea Oasele, jude]ul Gala]i, a
absolvit în 1979, la Bucure[ti, Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.
Mai apoi, el însu[i va activa ca profesor
universitar. Napoleon Tiron, considerat
la ora actualã unul dintre cei mai mari
sculptori din România, are lucrãri în
aproape toate ]ãrile din Europa (Marea
Britanie, Germania, Ungaria, Polonia,
Bulgaria, Cehia, Norvegia, Danemarca,
Spania, Grecia, Olanda, Rusia), în
Canada [i SUA. Criticul de artã Liviana
Dan spunea: „Napoleon Tiron este unul
dintre cei mai importanþi, mai extravaganþi sculptori din România. Tiron are
un mod individual, aproape personal de
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a aborda teoriile sculpturii. Cu o
sensibilitate particularã, abandoneazã
orice fel de solemnitate. Concis, elegant,
aduce cu sine teoria folosindu-se de un
minimalism implicit, afectiv. Dominã
criticismul ºi decide uºor ce sã
foloseascã ºi ce sã ignore. Tiron
lucreazã cu senzaþii, aºteptãri, intenþii
ºi rãmâne permanent interesat de
intensitatea locului ºi a contextului. Tiron
radicalizeazã ºi extinde definiþia
sculpturii punând mereu accentul pe
materialitate, desen, pe legãtura dintre
operã ºi privitor, operã ºi context”.
În „Grãdina cu statui” de la Centrul
de Culturã „George Apostu”, Napoleon
Tiron a propus o replicã a celebrului
ansamblu sculptural, „Tatã [i fiu”, al
artistului care patroneazã, dincolo de
timp, institu]ia, regretatul George
Apostu. Cele trei lucrãri în lemn de stejar,
minimaliste, reprezintã „Familia”. Napoleon Tiron provoacã privitorul sã
identifice care dintre cele trei lucrãri
reprezintã femeia (mama), bãrbatul
(tatãl), copilul. Dar cea mai înaltã este,
surprinzãtor sau nu, femeia, pentru cã
maternitatea are nu doar rolul ei foarte
important în perpetuare, dar este [i spiritual înãl]ãtoare. Suple]ea nu este deloc
un impediment pentru ca femeia-mamã
sã se aplece atent, cu grijã asupra
copilului. {i la Napoleon Tiron întâlnim
filosofia plinului [i a golului, a raportului
fascinant dintre Nimic [i Tot. Despre a
treia lucrare, care ar reprezenta tatãl
(capul familiei), Napoleon Tiron a afirmat
cã este un portret, un omagiu dedicat
lui Mihai Mihai, un fost coleg de-ai sãi.
Tema aleasã de Napoleon Tiron este,
evident, una tradi]ionalã, familia, dar
abordarea este abstractã, foarte
modernã, sculptorul realizând în aceastã
lucrare unitarã, compusã din trei piese,
[i un interesant studiu asupra propor]iilor.
Dintre cei trei sculptori care au fãcut
parte din reziden]a „Albastru” din acest
an, Napoleon Tiron este singurul care nu
a apelat la culoare. Asta poate pentru
cã, orice famile are propriul cer, propria
mare în care î[i scaldã bucuriile [i
necazurile, propriul indescriptil Albastru.

Se identificã, de câteva decenii, douã
grupe de surse informa]ionale privitoare la
locul [i data na[terii scriitorului na]ional al
românilor de pânã la apari]ia lui Mihai
Eminescu. Pe de o parte sunt de luat în
seamã cercetãtorii solitari, autori de studii
ori de cãr]i pe tematica respectivã, iar pe
de altã parte sunt deloc de neglijat
institu]iile culturale, a cãror obliga]ie directã
este sã nu facã publicã nicio informa]ie
dacã aceasta nu se întemeiazã pe document. În ceea ce prive[te biografia lui
Vasile Alecsandri, Academia Românã [i
Uniunea Scriitorilor din România, douã
egide de maximã credibilitate, au pus în
circula]ie data de 14 iunie 1818 [i
localitatea Bacãu, ca repere privind ivirea
pe lume a autorului imnului „Hora Unirii”.
Lãudabilã a fost, în consecin]ã, conduita
autoritã]ilor bãcãuane.
Abia intraserãm în anul 2017, cã la
nivelul jude]ului Bacãu se rostea tot mai
des numele lui Vasile Alecsandri. Nu era
vorba doar de clasicul subiect Casa „Vasile
Alecsandri” (sunt [anse reale pentru a se
solu]iona acest caz), ci [i de apropiatul
bicentenar al na[terii celui care alãturi de
George Bacovia a dat identitate culturalã
acestui topos. Administra]ia localã, fililala
Bacãu a Uniunii Scriitorilor, cadrele
didactice din universitatea care îi poartã
numele au imaginat un proiect pus sub
semnul celor 199 de ani, pregãtitori ai
bicentenarului din 2018. S-a numit
Reuniunile Culturale „Alecsandriada”
(Edi]ia I, Bacãu, 7-10 iunie), cu puncte în
program menite sã punã în eviden]ã
semnele marca Alecsandri [i sã stimuleze
crea]ia originalã. Anul 2018 era a[teptat
cu augmentarea subiectului, ceea ce s-a
[i întâmplat.
Primul eveniment s-a petrecut între
23 [i 26 mai 2018 [i a purtat genericul
descris mai sus: Reuniunile Culturale
„Alecsandriada” (Edi]ia a II-a). Le-a girat
Consiliul Jude]ean Bacãu, în colaborare
cu alte organisme culturale, [colare [i
administrative, [i au cuprins: prelegerea
„A-ul [i B-ul literaturii române, ivite în
Bacãu” (Vasile Alecsandri [i George
Bacovia au fost prezenta]i, în Sala de
conferin]e a Bibliotecii Universitã]ii „Vasile
Alecsandri” din Bacãu, de criticul literar
Grigore Codrescu); lansãri de carte: „Casa
din cuvinte... – pro Alecsandri”
(documentar, antologie [i interviuri de Ioan
Dãnilã), respectiv antologia poe]ilor [i
dramaturgilor debutan]i; recenzen]i: Daniel
Nicolescu [i Dumitru Brãneanu;
panoramicul editorial [i publicistic (cãr]i [i
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Ioan D\nil\

Ioan Dãnilã

în alfabet chirilic se aflã, din14 iunie 2018,
în fa]a Aulei „Vasile Alecsandri”, din Corpul
D al Universitã]ii; mul]umiri se cuvin din
nou [efului arhivelor ie[ene, Florin Cîntic,
care a donat bãcãuanilor cele douã
panouri):

reviste din ]arã [i din ]inuturile locuite de
români); dezbaterea „Dramaturgia
româneascã contemporanã, încotro?” O
întâlnire cu scriitorii la Colegiul Na]ional
„Vasile Alecsandri” din Bacãu [i un recital
la statuia poetului, din Pia]a Tricolorului
(„Voci de AED pentru AlEcsanDri”), au
prefa]at douã spectacole: „De la Miori]a,
la Andrii Popa” (cu elevi bãcãuani de la
Colegiul Na]ional „Vasile Alecsandri”,
Palatul Copiilor, „[coala stelu]elor”, dar [i
cu cei de la Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri” Chi[inãu – care au ]inut sã se
fotografieze în fa]a Casei „Vasile
Alecsandri” – [i cu concursul profesoruluirapsod Gheorghe-Jan Iscu), respectiv
presta]ia actorilor de la Teatrul Municipal
„Bacovia”, cu piesa lui Vasile Alecsandri
„Piatra din casã”.
Al doilea eveniment a avut loc în ziua
de 14 iunie 2018, când s-au împlinit 200
de ani de la venirea pe lume, în urbea
Bacãului, a unui pre]ios genius loci:
Bicentenarul na[terii lui V
asile
Vasile
Alecsandri. Orchestra]ia momentului a
apar]inut Universitã]ii „Vasile Alecsandri”
din Bacãu, prin Societatea Cultural{tiin]ificã „Vasile Alecsandri” Bacãu, cu
largul concurs al Primãriei municipiului
Bacãu, al filialei locale a Uniunii Scriitorilor,
al Centrului de Culturã „George Apostu”
[.a. Florin Cîntic, directorul Serviciul
Jude]ean Ia[i al Arhivelor Na]ionale, a
prezentat asisten]ei mitrica de na[tere
descoperitã [i publicatã de Gheorghe
Ungureanu, cunoscutul cãrturar [i director al institu]iei ie[ene (conferen]iar Gh.
Ungureanu, „Câteva date inedite despre
familia [i viea]a poetului Vasile
Alecsandri”, în „Cetatea Moldovei”, Ia[i,
anul IV, vol. IX, nr. 5, mai 1943, pp. 254268). O reproducem în continuare, în
transliterarea autorului articolului (varianta

Gheorghe Popa
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Alecsandri, bãcãuanul - în trei evenimente cardinale

Na]ionale, Gheorghe Popa; colocviul
[tiin]ific „Alecsandri, bãcãuanul”
(Amfiteatrul „Dumitru Alistar”), cu
participarea celor doi invita]i [i a unor
speciali[ti de la Serviciul Jude]ean Ia[i al
Arhivelor Na]ionale, Muzeul Na]ional al
Literaturii Române Ia[i [i de la Institutul
de Filologie Românã „A. Philippide” Ia[i;
comunicarea „Casa Alecsandri din Bacãu,
spre o certitudine” (Direc]ia Jude]eanã
pentru Culturã Bacãu, despre Programul
„2018 – Anul European al Patrimoniului
Cultural”) [i expozi]ia de carte [i
documente în care apare men]iunea
„Vasile Alecsandri, n. 14 iunie 1818,
Bacãu”. Celor doi invita]i de onoare li s-a
înmânat, de cãtre rectorul Universitã]ii
„Vasile Alecsandri” din Bacãu, prof. univ.
dr. ing. Carol Schnakovszky, diplome de
excelen]ã, iar de la Dumitru Brãneanu,
pre[edintele filialei Bacãu a Uniunii
Scriitorilor din România, academicianul
Eugen Simion a primit, la aniversare, o
cupã omagialã.
Al treilea eveniment a avut loc în ziua
de 22 iunie 2018, când s-au împlinit 200
de ani de la încre[tinarea lui Vasile
Alecsandri: Bicentenarul botezului.
Fundamentarea a venit din aceea[i
mãrturie de mitricã: „Vasilicã este nãscut
la 14 iunie 1818 în târgul Bacãului, botezat
în lege pravoslavnicã de preotul Ioan de
la biserica numitã Precista din Bacãu; iar
nãna[ i-au fost mo[ul sãu Mihalache
Cozoni. Pãrin]i: spatarul Vasile Alecsandri,
mama spãtãreasa Elenco Alecsandri,
nãscutã Cozoni”. (Însemnare olografã a
lui Vasile Alecsandri – tatãl poetului– pe
versoul Mãrturiei de mitricã eliberate de
Mitropolia Moldovei, la 12 iulie 1835; apud
Gheorghe Ungureanu, Ibidem, p. 262.
Nota]ia este rezumatul mãrturiei de
mitricã, în care se precizeazã cã botezul
lui Vasilicã „s’au sãvâr[it de preotul Ioan

de la biserica Precista din arãtatul târg, la
22 a aceleia[i luni Iunie” – Ibidem.)
Prin urmare, la Biserica „Precista”, în
ziua de 22 iunie 2018, s-a derulat un
eveniment cultural-religios la care au
colaborat Arhiepiscopia Romanului [i
Bacãului, Protopopiatul Bacãu, Parohia
„Precista” Bacãu, Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacãu, Primãria
municipiului Bacãu, filiala localã a Uniunii
Scriitorilor din România, serviciile jude]ene
Neam] [i Bacãu ale Arhivelor Na]ionale,
Societatea Cultural-{tiin]ificã „Vasile
Alecsandri” Bacãu (ini]iatoarea ambelor
evenimente: din 14 [i 22 iunie 2018) [.a.
Prin grija preotului paroh, Mihail Tomozei,
au fost expuse cãr]i religioase din secolul
al XIX-lea [i obiecte de cult din aceea[i
perioadã (inclusiv o cristelni]ã), aflate în
patrimoniul „Precistei”.
Evenimentele din mai-iunie 2018,
parcã nu întâmplãtor prinse în calendarul
Centenarului Marii Uniri, au închis definitiv
subiectul privitor la data [i locul na[terii
lui Vasile Alecsandri. Tot ce va urma de
acum înainte va merita aten]ie doar dacã
este înso]it de document, a[a cum ne-a
învã]at de secole istoria oricãrui stat
civilizat.
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Prin care se face [tiut
duhovniceasca
Decasterie
a
Mitropoliei Moldovii cã dupã
încredin]area ce s’au luat prin
sprafcã, s’au aflat pentru dumnealui
Vasile Alexandri cã la anul 1818 luna
Iunie 14 s’au nãscut în târgul
Bacãului, din pravoslavnicii legiui]ii
sãi pãrin]i, dumnealui spatarul V
asile
Vasile
Alecsandri cu so]ia sa Elena
nãscutã Cozoni, cãruia atunci prunc,
lucrãrile sfântului botez în drept
slãvitoarea noastrã credin]ã, dupã
a[ezãmânturile sfintei [i marea
bisericã a rãsãritului, i s’au sãvâr[it
de preotul Ioan dela Biserica
Precista din arãtatul târg, la 22 a
aceleia[i luni Iunie, iar na[i i-au fost
mo[ul sãu, dumnealui Mihalachi
Cozoni.
Drept
aceea,
spre
încredin]area na[terii [i a botezului
în pravoslavie a numitului V
asilie
Vasilie
Alecsandri,
fiind
mai
sus
pomeni]ilor sãi pãrin]i, i s’au dat
aceastã mitricã deasupra cu
iscãlitura Înalt Prea Sfin]itului
Mitropolit al Moldovii [i cavaler I.
eniamin, iar gios adeveritã cu
I. V
Veniamin,
punerea pece]ii [i cu iscãliturile
cilenurilor acestii Dicasterii. 1835.
Iulie 12, No. 333” (apud Gh. Ungureanu,
Ibidem, p. 262). „Pe dosul acestei hârtii –
continuã prezentarea Gheorghe Ungureanu
asilicã este
– este scris de tatãl sãu: «V
«Vasilicã
nãscut la 14 Iunie 1818 în târgul
Bacãului,
botezat
în
lege
pravoslavnicã de preotul Ioan dela
biserica numitã Precista din Bacãu;
iar nãna[ i-au fost mo[ul sãu
Mihalache Cozoni. Pãrin]i: Spatarul
Vasile Alecsandri, mama spãtãreasa
Elenco Alecsandri, nãscutã Cozoni»
Cozoni»”
(Ibidem).
Confirmarea adevãrurilor de mai sus
apar]ine Academiei Române (portretul lui
Vasile Alecsandri din Cabinetul de stampe
al Bibliotecii Academiei Române poartã
limitele temporale 1818-1890, precum [i
dic]ionarele literaturii române purtând egida
celui mai înalt for [tiin]ific [i de culturã,
apãrute din 1979 pânã în 2016), Uniunii
Scriitorilor din România, prin sãptãmânalul
„România literarã”, precum [i istoricilor
literari (Eugen Simion, Nicolae Manolescu,
Alexandru Piru, Georgeta Antonescu,
Florin Faifer [.a.). Evenimentului i se
poate da o dimensiune istoricã de vreme
ce dintre cei cinci ani vehicula]i în legãturã
cu data [i locul na[terii lui Alecsandri
(1818,1819,1820,1821,1822), doar anul
1818 dispune de document.
Programul zilei de 14 iunie 2018 a
inclus, în deschidere, inaugurarea bustului
scriitorului (în holul Facultã]ii de Litere;
sculptor, Mihai Bejanariu), în prezen]a
acad. Eugen Simion [i a secretarului de
stat în Ministerul Culturii [i Identitã]ii
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Mãrturie de mitricã

Traian Diaconescu

Vasile Alecsandri, prin opera sa literarã [i
diplomaticã, este un clasic al literaturii române [i
un ctitor providen]ial al statului român unitar [i
modern. Prin prestigiul personalitã]ii sale, acest
„rege al poeziei”, încununat cu lauri la Montpellier,
a devenit din poet na]ional un poet european,
simbol al înfrã]irii spirituale interna]ionale. V.
Alecsandri a intrat în panteonul patriei sale, [i
prin duhul sãu mesianic ne lumineazã [i azi
aspira]iile noastre culturale [i geopolitice.
La solicitarea redac]iei revistei „Vitraliu”,
pentru omagierea bardului de la Mirce[ti, propun
un mic florilegiu bilingv româno-latin, selectat din
Pastelurile lui Vasile Alecsandri, care au delectat
genera]ii la rând. Aceste versiuni latine inedite
vor spori, desigur, alãturi de cele din limbile
moderne, circula]ia interna]ionalã a marelui nostru
clasic, spiritus rector pentru românii de
pretutindeni.

Traian Diaconescu
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Vasile Alecsandri.
Un bicentenar de la na[terea sa

Hospites primaveris

Oaspe]ii primãverii

In caelo alabastri, in longo horizonte,
In orte sole, ecce, iam nigrans punctum crescit
Ciconia arcana, in mundo nunc viator,
Amatus atque dulcis heraldus primaveris.

În fund, pe cer albastru, în zarea depãrtatã,
La rãsãrit, sub soare, un negru punct s-aratã!
E cocostârcul tainic în lume cãlãtor,
Al primãverii dulce iubit prevestitor.

Et venit atque scandet, in lente circo volat
Et rapide descendit, ut mens, ad suum nidum
Ac pueri laetantes cum pectore nudato,
In calle eius saltant et „Bene venit” dicunt.

El vine, se înalþã, în cercuri line zboarã
ªi, rãpide ca gândul, la cuibu-i se coboarã;
Iar copilaºii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargã, sar în cale-i ºi-i zic: „Bine-ai sosit!”

Alaudae in aura, hirundines subgrundae
In ramulis silvarum examen avicellae
Garrulitate longa, in sole, se fervescunt
Et super lacus vivum vanelli nunc se rotant.

În aer ciocârlia, pe casã rândunele,
Pe crengile pãdurii un roi de pãsãrele
Cu-o lungã ciripire la soare se-ncãlzesc
ªi pe deasupra bãlþii nagâþii se-nvârtesc.

Ah! Ecce primavera cum viridante sino
Laetitia et amor et spes in tuto mundo
Ac caelum atque terra nunc basia permuto
Per radios auratos et dulces cantilenas.

Ah! iatã primãvara cu sânu-i de verdeaþã!
În lume-i veselie, amor, sperare, viaþã,
ªi cerul ºi pãmântul preschimbã sãrutãri
Prin raze aurite ºi vesele cântãri!
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Venit nunc et fundo mundi ubi clima est accensa,
Iam ex India Brahmina ubi fera percruenta,
Leopardi, tigres, serpens, ut gigantes, sunt in jungla
Vexant nocte elephantos cum proloscide armatos.

Ele vin din fundul lumii, de prin clime înfocate,
De la India Brahminã, unde fiarele-ncruntate,
Pardoºi, tigri, ºerpi gigantici stau în jungle tupilaþi,
Pândind noaptea elefanþii cu lungi trombe înarmaþi.

Perfelices viatores! volans velox subter caelum
Viderunt in calle longa Africam misteriosam
Lacus Ciad, montes Lunae cum terrifica deserta,
Album Nilum qui est sacrum suo populo pernigro.

Fericite cãlãtoare! zburând iute pe sub ceruri,
Au vãzut în repejune ale Africii misteruri,
Lacul Ciad ºi munþii Lunii, cu Pustiu-ngrozitor,
Nilul Alb cãrui se-nchinã un cumplit negru popor.

Viatores carae mihi! reliquerunt nunc in calle
Asiam cum rivis multis et Casmir in suo valle
Dein iterum Ceilonum, insulam in paradiso,
Et reveniunt felices in perdulce nostra terra.

Cãlãtoare scumpe mie! Au lãsat în a lor cale
Asia cu-a sale râuri, Caºmirul cu-a sa vale,
Au lãsat chiar Ceylonul, mândra insulã din rai,
ªi revin cu fericire pe al þãrii dulce plai.

Noaptea

Dulcis nox in primavera, placida et refrigenda,
Ut in animo dolente, cogitatio perblanda.
Huc et illuc clarum caelum inter nubes se demergit
Iactans nunc ex suo sino stellas rapidas cadendas.

Noaptea-i dulce-n primãvarã, liniºtitã, rãcoroasã,
Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasã,
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori,
Scuturând din a lui poale lungi ºi repezi meteori.

Longe in colina lucet altus focus et occulto
Sicut oculi dragoni dormirentis iam palpitant.
Sunt pastores in praecepto an seditionum caetus?
Utrum carri-n mansione an examen lamiarum?

Pe un deal în depãrtare un foc tainic strãluceºte
Ca un ochi roº de balaur care-adoarme ºi clipeºte.
Sunt pãstori în ºezãtoare sau vro ceatã de voinici?
E vreo tabãrã de care sau un rond de tricolici?

Sed ad montes per tenebras longa bucina s-audit
Cruda tempora et nigra nobis memorat nunc etiam
Cum ex monte-n monte, nocte, magna bucina sonabant
Et in pugnis sanquinaris advocabant omnes viros.

Cãtre munþi prin întuneric un lung bucium se aude.
El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,
Când din culme-n culme noaptea buciumele rãsunau
ªi la lupte sângeroase pe români îi deºteptau.

Sed nunc vita lenis fluit, terra sine cura dormit
Solum canis latrat passim apud umbram permoventem
Et in stagno mille ranae nunc in choro coaxantur
At cum magnis oc’lis spectant ad luciferem caelestem.

Acum însã viaþa-i linã; þara doarme-n nepãsare!
Când ºi când, un câine latrã la o umbrã ce-i apare,
ªi-ntr-o baltã mii de broaºte în lung hor orãcãiesc,
Holbând ochii cu þintire la luceafãrul ceresc.
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Din cea zare luminoasã vine-un lung ºir de cucoare
Aducând pe-aripi întinse calde raze de la soare.
Iatã-le deasupra noastrã, iatã-le colo sub nor,
În vãzduh cãlãuzite de-un pilot, bãtrân cocor.
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Sed ex claro horizonte nunc catena longa venit
Aducens in larga penna lumina ferventis solis.
Ecco sursum longe venit, ecco subter nubes ibi
Senex grus in caelo alto expers navita in calle.
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Grues

Dimineaþa

Aurora circumfluunt super candidam naturam
Praedicens perdulcem solem atque lumen et calorem
Cito mox et sol apparet in auri horizonte,
Sorbens rorem matutini arride et largo campo.

Zori de ziuã se revarsã peste vesela naturã,
Prevestind un soare dulce cu luminã ºi cãldurã,
În curând ºi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineþii de pe câmpul înverzit.

Tollitur prope tres hastas in caeleste scala alta
Et cum radiis osculatur dulces flores primaveris,
Corydales atque scillae, pulsattilae et violae
Quae ex foliis siccatis oritur iam fascinantes.

El se-nalþã de trei suliþe pe cereasca mândrã scarã
ªi cu raze vii sãrutã june flori de primãvarã,
Dediþei ºi viorele, brebenei ºi toporaºi
Ce rãzbat prin frunze-uscate ºi s-aratã drãgãlaºi.

Et agricola diligens arma laboris renovat,
Passeres vocem renovant in arboribus ex silva.
Et in horto, campo, collo, prato atque in vinetis
Tumuli herbosi ardent, fumum cinereum surrgunt.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncã.
Pãsãrelele-ºi dreg glasul prin huceagul de sub luncã.
În grãdini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene ºi prin vii
Ard movili buruienoase, scoþând fumuri cenuºii.

Equi campo nunc exaltant, greges rugiunt in prato;
Agni agiles in colle cito fugiunt in valle
Et perblanda puellula trahens stamina ex penso
Prope fontem luminosum auri gemellos pascit.

Caii zburdã prin ceairuri; turma zbearã la pãºune;
Mieii sprinteni pe colnice fug grãmadã-n repejune,
ªi o blândã copiliþã, torcând lâna din fuior,
Paºte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bac\u,
14 iunie 2018
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Matutinum

Tonitrus

Tunetul

In largo arvo viridi cum farre oriente
Advena umbra fluit et lente se distendit
Sicut in monte rivus, cum glacies tabida,
Effundit super ripam ut mergeret segestem.

Pe lanul lung ºi verde, cu grâul rãsãrit,
O umbrã cãlãtoare se-ntinde încet ºi trece,
Precum un râu de munte când gheaþa s-a topit
Se varsã peste maluri, câmpiile sã-nece.

Sunt nubes cinerosi et leves et minuti
Fluentes nunc sub sole struentes montes altos;
In media dierum cum sonitu arcano,
Ut signum vitae-n caelo tunc tonitrum incendunt.

E umbra unor nouri albii, uºori, mãrunþi
Ce lunecã sub soare, clãdind un lanþ de munþi;
Ei vin în miezul zilei c-un surd ºi tainic sunet
ªi, ca semnal de viaþã, aprind în cer un tunet.

Et fragor in aethere... Resuscitatur terra
Per infinitas voces respondet huic signo
Ab hiemis diebus protecta nunc sentitur
Nova iuventus crescit in fortunata vata.

Vãzduhul bubuieºte! pãmântul dezmorþit
Cu mii ºi mii de glasuri semnalului rãspunde,
ªi de asprimea iernii simþindu-se ferit,
De-o nouã-ntinerire ferice se pãtrunde.

Ad orientem, salve, ad occidentem salve!
Vulturium catena in caelo se rotatur
Ascendit ut auscultet giganteam cantatam
Quae bucinat per nubes ver performosum novum.

La rãsãrit urare! urare la apus!
Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus,
Se-nalþã ca s-asculte mult vesela fanfarã
Ce buciumã prin nouri frumoasa primãvarã.
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In valle, circumsecus, cunabula tunc stringunt
Iuvenium catervas ridentes benevolas;
In sono citharorum, arundinorum sono,
Se vertit lente chorus in viridente prato.

Un scrânciob mai la vale pe lângã el adunã
Flãcãi ºi fete mândre ce râd cu voie bunã;
ªi-n sunet de vioare, de cobze ºi de nai
Se-ntoarce hora linã, cãlcând pe verde plai.

Cum cana coma senes, rustici cum alba fronte,
Puellae negris oclis et linteis peralbis,
In herba viridente coniuncte mensam ponit
Et circum tunc alumni pugnantur inter sese.

Bãtrâni cu feþe stinse, români cu feþe dalbe,
Românce cu ochi negri ºi cu ºtergare albe
Pe iarba rãsãritã fac praznic la un loc,
Iar pe-mprejur copiii se prind la luptã-n joc.

Cunabula se vertunt libramine ferentes
In ignibus amoris laeti amplecti pares.
Incandiscentes ocli et dulce surridentes
In aethere diffundunt electricas scintellas.

ªi scrânciobul se-ntoarce, purtând în legãnare
Pãrechi îmbrãþiºate cu dulce înfocare,
Ochiri scânteietoare ºi gingaºe zâmbiri
Ce viu rãspând în aer electrice luciri.

Aratra

Plugurile

Bona dies! Campo largo eunt rustici aratro
Seni boves albi-n iugis strenue ferventes trahunt
Nudum brachium premit cornum, vomer secat longos sulcos
Qui in campo se disponunt sicut linea nigrescens.

Noroc bun! Pe câmpul neted ies românii cu-a lor pluguri!
Boi plãvani în câte ºase trag, se opintesc în juguri!
Braþul gol apasã-n coarne; fierul taie brazde lungi
Ce se-nºirã în bãtãturã ca lucioase, negre dungi.

Ordinatim campus umbrans, silva densa sulcatoris;
Laeta vox tunc ministrorum magno strepitu resonat
Et in agro qui in sole se arescat fumegando
Cum ciconiae calcant raro, largo passu meditantes.

Treptat câmpul se umbreºte sub a brazdelor desime;
El rãsunã-n mare zgomot de voioasa argãþime,
Iar pe lanul ce în soare se zvânteazã fumegând,
Cocostârcii cu largi pasuri calcã rar ºi meditând.

Nunc meridies et homo ad aggerem tunc se trahit,
Cum puellae et uxores ferunt ad sudantes cibum.
Et in calle vomer iacet; unus iuvenis superbus
Ducit boves nunc ad fontes et ut herbas prato pascent.

Acum soarele-i l-amiazã; la pãmânt omul se-ntinde;
Cârd de fete ºi neveste de la sat aduc merinde;
Plugul zace-n lan pe coaste, iar un mândru flãcãuaº
Mânã boii la izvoare ºi îi paºte la imaº.

Sacer labor rusticanus, fons fecunditatis sacer
Ligas homines cum agro in fraternitate dulci,
Sed cum lumen solis cadet, aratores eunt vico
Cantant vivi prope iuga redeuntes ex labore.

Sfântã muncã de la þarã, izvor sacru de rodire,
Tu legi omul cu pãmântul în o dulce înfrãþire!
Dar lumina amurgeºte, ºi plugarii cãtre sat,
Hãulind pe lângã juguri, se întorc de la arat.
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nr. 41

De Paºti în satul vesel cãsuþele-nãlbite
Lucesc sub a lor malduri de trestii aurite
Pe care cocostârcii, înfipþi într-un picior,
Dau gâtul peste aripi, tocând din ciocul lor.

nr. 49

Tunc Paschae-n laeto vico et albescentes casae
Sub tectis iam styphorum fulgentibus in sole.
In quibus stant ciconiae in uno pede fixae,
Cum collo super pennes et suis rostris cantant.
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Pa[tele

Vitraliu

Paschae

Seminatores vivi cum sacco sub axilla
In longis sulcis mane in campo gradiuntur;
Ascendunt colles sive in valle iam descendunt
In calle et in vento iactantes nova semen.

Sãmãnãtorii harnici, cu sacul subsuoarã,
Pãºescu-n lungul brazdei pe fragedul pãmânt;
Pe culme, pe vãlcele se suie ºi coboarã
Zvârlind în a lor cale seminþa dupã vânt.

„Sit mille” dicit unus propheticus et laetus,
„Fortuna, bona misses” tunc, alter vero inquit,
„Ut passer autumno rotundus spicus fiat,
At paleae superbae ut calami peralti.

„O mie!” zice unul menind cu veselie.
„Noroc ºi roadã bunã!” adaoge un alt.
„Ca vrabia de toamnã rotund spicul sã fie!
Ca trestia cea naltã sã fie paiul nalt!

Ex mane usque nocte tot subeunt frumentum;
In illo abscondentur columbae fatigatae,
Et iuvenes, aestate, cum aristas demetent,
In undis auratis errati tunc inotent!”

Din ziori ºi pânã-n noapte tot grâul sã rãsarã;
În el sã se ascundã porumbii osteniþi,
ªi când flãcãi ºi fete vor secera la varã,
În valuri mari de aur sã-noate rãtãciþi!”

Seminatores laeti ad exitum intendunt
Et super novos sulcos „boroanele” prorumpunt,
Et iam spinosae grapae non procul comitantur,
Ut semina obruent et campum lente planant.

Sãmãnãtorii veseli spre fund înainteazã,
De-a curmeziºul brazdei boroanele pornesc,
ªi grapele spinoase de-aproape le urmeazã,
Îngroapã-ncet seminþa ºi câmpul netezesc.
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bac\u,
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Sãmãnãtorii

Vitraliu
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Seminatores

Silva ex Mirce[ti

Lunca din Mirceºti

Perflat ventus primaveris solvens germina in silva
Ventus perflat, crescunt frondes atque pratum laetum ridet
Et in toga viridente omnis ramus se abscondit
Ac sub ramulos umbrosos saltat merula sibilans.

Bate vânt de primavarã ºi pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creºte, ºi voioasã lunca râde.
Sub verdeaþa dragalaºã dispar crengile pe rând.
ªi sub crengile umbroase mierla sare ºuierând.

Pharmacon et myrum dulce, demiurgica potestas,
Novas flores fert in mundo quaeque primaveris dies.
Nova vox armoniosa hymnum sacrum iam intonat
Ut ascenderet ad caelum ex fecundo pavimento.

O! minune, farmec dulce! O! putere creatoare!
În oricare zi pe lume iese câte-o nouã floare,
ª-un nou glas de armonie completeazã imnul sfânt
Ce se-nalþã cãtrã ceruri de pe veselul pãmânt.

Quisque nunc sentit et vivit, fera, passer aut planta
In colore primaveris nascit, saltat, volat, cantat
Homo nunc invertit velox passum ad quercetum densum
Ubi lumen atque umbra in dumeto se depulsit.

Tot ce simte ºi viazã, fearã, pasere sau plântã
În cãldura primaverii naºte, saltã, zboarã, cântã.
Omul îºi îndreaptã pasul cãtrã desul stejãriº,
Unde umbra cu lumina se alungã sub frunziº.

.....................................................................................

.........................................................................................

Silva, silva, cara silva, pulchre paradisum terrae
Viva-n silva, dulce-n umbra, mistica sub novas stellas
Ut Armidae horti clari atque pharmacon ereptum,
Nunc Siretus te accingit suo brachio perblando.

Luncã, luncã, dragã luncã! rai frumos al þãrii mele,
Mândrã-n soare, dulce-n umbrã, tainicã la foc de stele!
Ca grãdinile Armidei, ai un farmec rãpitor,
ªi Siretul te închide cu-al sãu braþ dismierdãtor.

Tua umbra refrigerens, odorata et sopora,
Prope lumen stet occulta per arbustos florescentes
Sicut nimpha circumspectans sub arboribus in flore,
Illa captat suo sino fortunatos viatores.

Umbra ta, rãcoritoare, adormindã, parfumatã,
Stã aproape de luminã, prin poiene tupilatã.
Ca o nimfã pânditoare de sub arbori înfloriþi,
Ea la sânul ei atrage cãlãtorii fericiþi.

Et incantat et inebrit in oblivione ducit
Per mirificos odores atque dulces cantilenas
Ut in te, silvula cara, tot qui spirat atque ducit
Susurrant solum amorem in formoso mense Maio.

ªi-i încântã, ºi-i îmbatã, ºi-i aduce la uitare
Prin o magicã plãcere de parfum ºi de cântare,
Cãci în tine, luncã dragã, tot ce are suflet, grai,
Tot ºopteºte de iubire în frumoasa luna mai!
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Proficiscor prima luce et in virdi ripa sido
Et contemplor ut perfluit rivus serpens et se perdit,
Cum in undis se permutat in arena lubricosa,
Cum dormiscit ubi vertex fodens arenosam ripam.

Eu mã duc în faptul zilei, mã aºez pe malu-i verde
ªi privesc cum apa curge ºi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbã-n vãlurele pe prundiºul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, sãpând malul nãsipos.

Et cum salix percomata leni descens supra rivum
Et murena saltat velox agilem ut vespam captet
Cum silvaticae anates ex volatu nunc iactatunt
Et tangentes obscuratam nimbo transeunte aquam.

Când o salcie pletoasã lin pe baltã se coboarã,
Când o mreanã saltã-n aer dupã-o viespe sprinteioarã,
Când sãlbaticele raþe se abat din zborul lor,
Bãtând apa-ntunecatã de un nour trecãtor.

Mihi animus est raptus fluens leni supra vallem
Geminus cum rivo ruat tenens semper suam callem.
Pratum mihi fervens circum, dum lacerta ut smaragdus,
Me inspicet dubitanter linquens calida arenam.

ªi gândirea mea furatã se tot duce-ncet la vale
Cu cel râu care-n veci curge, fãr-a se opri din cale.
Lunca-n juru-mi clocoteºte; o ºopârlã de smarald
Catã þintã, lung la mine, pãrãsind nisipul cald.

Venator

Vânãtorul

Prima luce, properanter, proficiscitur venator
Et salutat cum amore hospitem superbum solem
Laetus mundus tam exultat, resonantes mille voces
Celebrant iunctam naturam splendide fulgente sole,

Vânãtorul pleacã grabnic l-a zorilor ivire,
ªi pe soare, falnic oaspe, îl salutã cu iubire.
Lumea veselã tresare, mii de glasuri sunãtoare
Celebreazã însoþirea naturii cu mândrul soare.

Veluti invisum mare, undae aeris praeclare,
Leniter faciem mundi tangunt atque osculantur
Pes in roscido campestre viriscentem signum facit
Quod post modo exsiccatur solis radiis et perit.

Valuri limpide de aer, ca o mare nevãzutã,
Trec alin pe faþa lumii ºi din treacãt o sãrutã.
Pe câmpia rouratã pasul lasã urmã verde,
Ce-n curând sub raza caldã se usucã ºi se pierde.

In itinere venator matituinus frigus sorbet
Dum miratur ut splendore viridi ludentem lumen
Et in umbra tepescente flores fragiles in prato
Atque rivos cristallinos, vultures superbis pennis.

Vânãtorul soarbe-n cale-i rãcoreala dimineþii,
Admirând jocul luminii pe splendorile verdeþii,
Admirând în umbra caldã florile de prin poiene,
ªi pâraie cristaline, ºi vultani cu mândre pene.

In extremi prati via alta populus exsurgit
Atque frondium argento adumbrescit parvam vallem
Iuxta troncum nunc venator somniat dulcem amorem...
Duo sciuri-n alto ramo derident fulgentem arma.

Pe colnic, în zarea luncii, un plop mare se ridicã,
Cu-a lui frunzã argintie fãcând umbrã pe vâlcicã.
Vânãtorul la tulpinã-i cade-n visuri iubitoare...
Douã veveriþe pe-o creangã râd de arma-i lucitoare.

Retonsum

Cositul

Aurora iam ardescit super collinarum frontem
Atque rivus fulminosus super montem se profundit
Alta herba nunc lucescit atque fluctuat in vento
Umbra eius lente movit nigras lineas in terra.

Faptul zilei se aprinde pe a dealurilor frunte,
ª-un râu falnic de luminã se revarsã peste munte.
Iarba coaptã strãluceºte, ea se clatinã la vânt,
ª-a ei umbrã lin se miºcã în dungi negre pe pãmânt.

Ecce veniunt messores et sub falcibus suorum
Campus tonsus viridescens sicut aqua luminosa.
Pars eorum sulcos vertit, alii acervos tollunt
Et in stragibus disponunt ac incoronant cum stypho.

Iatã, vin cosaºii veseli, se pun rând. Sub a lor coasã
Câmpul ras rãmâne verde ca o apã luminoasã.
Unii brazdele rãstoarnã, în cãpiþi alþii le-adunã,
Le clãdesc apoi în stoguri ºi cu stuh le încununã.

Ac in silvula ex valle atque latebroso prato,
Ubi umbra viridescit inter odorantes flores,
Humida in theca falces tintinant sonore voce
Ex acervo in acervo avis prati volans saltat.

Mai devale-n cea dumbravã cu poiana tãinuitã,
Unde umbra pare verde ºi de flori e-mbãlsãmitã,
Coasele sub teaca udã zinghenesc rãsunãtor.
Din cãpiþã în cãpiþã dumbrãveancã saltã-n zbor.

Iuvenis segetem tondens sub arbusto florescente
Vidit herbam tortuosam atque radice exfracta.
Quid sit? Nidus ferae? O, miraculum excelsum
Et subridens se inclinat et stalagmium collegit.

Un flãcãu, cosind deoparte, lângã-o tufã de sulcinã,
Vede iarba încâlcitã, frântã pe la rãdãcinã.
„Ce sã fie? Cuib de fiarã? O! minune!” zice el,
ªi, zâmbind, se pleacã iute de culege... un cercel!
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nr. 41

Aburii uºori ai nopþii ca fantasme se ridicã
ªi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despicã.
Râul luciu se încovoaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineþii miºcã solzii lui de aur.

nr. 49

Leves vapores in nocte ut fantasmata surguntur
Et innantes super pratam inter ramis se descindunt
Rivus lucens serpit cito inter arbores ut draco
Qui sub sole matutino movet auratam crustam.
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Malul Siretului

Vitraliu

Ripa Sireti

nr. 49

Eugen Simion (dreapta), Gheorghe Popa
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Vitraliu

Pons

Puntea

Susurrus noctis s-audit paulatim cum suspirat
Arbores per nigram umbram cum sonora voce fremit
Et abrupto Aurora salit valde radiosa,
Sicut oculus se pandit sub ciliciam lucentem.

ªoapta nopþii se aude suspinând încetiºor;
Arborii prin întuneric dau un freamãt sunãtor,
ªi deodatã Aurora se iveºte radioasã,
Ca un ochi ce se deschide sub o geanã luminoasã.

Dulcis, rosea, gloriosa ut, est somnium amantem,
Illa volat super mundum ex exorto solis alto
Et in sua calle, ecce, performosam divam videt
In „navalnico” scaldatam, suo sino flores portans.

Dulce, veselã, rozie, scumpã ca un vis iubit,
Ea-ºi ia zborul peste lume de la mândrul rãsãrit
ªi întâlneºte-n a sa cale o copilã cosânzeanã
Ce-i scãldatã în nãvalnic ºi-n sân poartã odoleanã.

Super pontem ligni sola tunc puella tristis sistat
Gutta lente-n sino cadit, ut margarita percara,
Rivulus ex ripis flores sine numero detrahit
Et deponens cum susurro prope pedes perlucentes.

S-a oprit copila tristã pe o punte de stejar,
Plânsu-i lin pe sân îi cade ca un scump mãrgãritar;
Iar pârâul de la maluri smulgând floare dupã floare,
Le depune cu ºoptire lângã albele-i picioare.

„Quare plangis?” dicit lumen suo perlucente fronte,
Tu, puella, es sortita vivere et mori amens
Debet nunc omnem dolorem suo pectore perire...
Nubes transit sine umbra atque dolor sine signo”.

„De ce plângi? îi zice-o razã pe-a ei frunte strãlucind.
Tu eºti junã, eºti menitã sã trãieºti, sã mori iubind;
Pentru tine-orice durere trebuie ca sã se curme...
Nouri sunt ce nu fac umbrã ºi dureri ce nu las-urme.”

Stagnum

Balta

Aer vivus atque novus qui expergit et renascit
Pectus, animum et oclos super leniter adspirat.
Lacus abditus in vapor sub velamine occulto
Nunc exspectat solem laetum velut sponsus luminosus.

Aerul e viu ºi proaspãt! el trezeºte ºi învie
Pieptul, inima ºi ochii peste carii lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un vãl misterios,
Aºteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Caelum longe se rubescit, mille passeres suscitae,
Garriunt et se deturbant super area frumenti
Stagnum nunc fervescit laetus in concentu exurdante
Et ex oclis se extollant grex anatum sicut nubes.

Ceru-n zare se roteºte; mii de vrãbii deºteptate
Ciripesc ºi se alungã pe girezi netreierate.
Balta vesel clocoteºte de-un concert asurzitor,
ªi din ochiuri se înalþã cârd de raþe ca un nor.

Inter calamos se movet, ecce, linter venatoris
Longi colubri convolvunt sub nimphaeae flore alba
Atque agiles anates inter calamos demergunt
Et „nagâ]ii” sursum clamat atque „li[i]e” demergunt.

Printre stuhul ce se miºcã iatã-o luntre vânãtoare!
ªerpii lungi se-ncolãcesc sub a nuferilor floare;
Raþele prin muºunoaie dupã trestii se ascund,
ªi pe sus nagâþii þipã, liºiþele dau în fund.

Differens horrorem mortis una linter plena armis
Cum in umbra se abscondit cum in lumine refulget,
At in ripa otiosa „un bâtlan” gradiens dicit:
“Hodie non perit mundum quod venator est poeta”.

Rãspândind fiori de moarte, luntrea cea de arme plinã
Când la umbrã se doseºte, când s-aratã la luminã;
Iar pe mal în liniºtire, un bâtlan, pãºind încet,
Zice: „Nu-i pieirea lumii... vânãtorul e poet!”
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Uxorella transit velox dum devolvit filum lanae
Circum versat cito fusum qui descendit usque pedes.
Passerellae volant circum eius gaudentes multum
Illa ridet atque gradens basians puerum suum.

Nevãstuica trece iute, torcând lâna din fuioare
ªi sucind fusul vârtelnic ce-o atinge la picioare.
Pãsãrelele împrejuru-i zbor voioase ºi cântând,
Ea zâmbeºte ºi tot merge, pruncuºoru-i sãrutând.

Ecco venit ad fontanam atque ibi se incidit
Viatorem largo mundo qui perlonge introspicit
Dein cratera cum aqua ex fontana tunc ascendit
Et vicinae suae tendit „cofa” alba atque plena.

Iatã, ajunge la fântânã, º-acolo se întâlneºte
C-un drumeþ din lumea-ntreagã, care lung la ea priveºte,
Apoi cumpãna o pleacã, apoi scoate la luminã
ªi vecinei sale-ntinde o cofiþã, albã, plinã.

At romana grates agit, spirat supra „cofa” lente
Et cum aqua intentata lavit labras rubescentes
At viator dein bibit et adaquat suum equum
Et se iurat ut in mundo non est aqua tantum dulcis.

Româncuþa mulþãmeºte, suflã-ncet peste cofiþã
ªi cu apa neînceputã udã rumena-i guriþã;
Iar drumeþul dupã dânsa bea, fugarul îºi adapã
ªi se jurã cã pe lume nu-i aºa de dulce apã.

Seceri[ul

Et alauda garrulens plaudit ex parvis alis,
Descendit sub sole cito-n una scala luminosa.
Aether est immota iamque se convertit in calore,
Coturnix in nido cantat et cicada-n herba sonat.

Ciocârlia ciripie, fâlfâind din aripioare,
Pe o scarã de luminã se coboarã de sub soare.
Aerul e-n neclintire, el devine arzãtor;
Prepeliþa cântã-n grâie, grierul cântã-n mohor.

Illo arvo spicis altis laeti veniunt messores,
Donec humidus tunc erat in afflatu Aurore,
Longe si illos spectamus ut natantes tunc videtur
Sine linteo puellae atque viri sine zona.

În cel lan cu spicuri nalte au intrat secerãtorii,
Pe când era încã umed de rãsuflul aurorei.
Toþi, privindu-i de departe, par cã înoatã-n galben râu,
Fetele fãrã ºtergare ºi flãcãii fãrã brâu.

Falx, regina nova mortis demetit et stringit spices.
Et coturnix vocat proles, arvum paulo descrescens
Ac in tergo seges laeta vertens solo minutius,
Tollitur in fasce aureo collocata-n strage crucis.

Secera, crai-nou de moarte, mereu taie, spicul cade.
Prepeliþa îºi ia puii ºi se duce; lanul scade,
Iar în urmã, holda mândrã, rãsturnatã prin bucãþi,
Se ridicã-n snopi de aur, se clãdeºte-n jumãtãþi.

Longe laborantes cito adulescens et puella
Omne fasce colligante furtum dulce basiatur.
Tunc Divina Passer volans super arvum claro dicit:
„Dulcis erit panis nova suis fascibus excocta”.

Mai departe, lucind iute, un flãcãu º-o fatã mare
De tot snopul îºi dau gingaº o furiºã sãrutare,
Când o pasãre mãiastrã, peste lan trecând uºor,
Zice: „Dulce-a mai fi pâinea de la snopurile lor!”

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bac\u,
14 iunie 2018

Messis
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Pe cãrarea înfloritã care duce la fântânã,
În ºtergar ºi în catrinþã, merge-o sprintenã românã;
Ea la brâu-i poartã furcã ºi la sân un pruncuºor,
Cu guriþa lui lipitã de al laptelui izvor.
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In semita inflorescens quae nunc ducit ad fontanam
In „[tergar” et in „catrin]ã” agilis romana abit.
Et in zona portat furca et in sino dulcis puer
Qui cum gula glutinata ad fontanam lactis matris.

octombrie 2018

Fântâna

Vitraliu

Fontana

Traian Diaconescu
Ramon Lull este un scriitor catalan
venerabil, pu]in cunoscut în cultura
româneascã1. În pragul acestui veac, au
fost traduse [i tipãrite multe dintre lucrãrile
sale. Pentru români, Ramon Lull are o
importan]ã aparte, întrucât a notat [tiri
istorice despre vlahi în preajma anilor 1300
completând referin]ele istorice anterioare2
cu date semnificative. Ramon Lull este
un scolastic prerenascentist care `i
prezintã pe vlahi ca un popor schismatic
care urmeazã sã fie convertit la
catolicism.
Nãscut la Palma de Mallorca prin
1255, î[i lasã familia în 1275, retrãgânduse în monahism, pe muntele Randa, unde,
cu aprobarea regelui din Mallorca,
întemeiazã un colegiu de limbi strãine la
Miramara, cultivând limba catalanã
(numitã atunci limusinã), limba latinã [i
limba arabã3, necesarã pentru convertirea
musulmanilor. Datele sale biografice se
cunosc din opera lui [i din Acta
Sanctorum4. A cãlãtorit5 în Fran]a, Italia,
Africa, urmãrind convertirea necredincio[ilor
[i a schismaticilor la catolicism, dar fãrã
succes. A fost lapidat în Africa, la Bugia,
în 1315, în ziua de 29 iunie6.
Ramon Lull este un teolog original,
cu partizani [i du[mani fanatici7, murind
ca un martir, dar, simultan, un scriitor fecund8 cu certã voca]ie [i cu renume
rãsunãtor. Din opera lui vastã, ne
intereseazã, cu precãdere, Disputa dintre
Credin]ã [i Judecatã, contra musulmanilor9, care ar merita sã fie tradusã în
limba românã. Aceastã lucrare are cinci
pãr]i: 1. Utrum articuli catholicae fidei
possint probari, vel non? 2. De probatione
divinae Trinitatis 3. De incarnatione 4. De
creatione mundi 5. De resurrectione
hominum. Discu]ia polarizatã pe acordul
dintre Credin]ã [i Judecatã , surori care
colindau pãmântul când oamenii credeau
[i când se înfãptuiau minuni, conclud cã
adevãrata credin]ã este catolicismul la care
urmeazã fie converti]i to]i mahomedanii
[i schismaticii. Ace[tia pot fi converti]i
numai când Credin]a este ajutatã de
Judecatã. Credin]a rãspunde cã
schismaticii nu se aflã în eroare, ci cã nu
[tiu sã se cãlãuzeascã de religie, a[a cum
se cere. Disputa nu duce la în]elegere [i
Lull fãgãduie[te sã scrie o carte
cãlãuzitoare pe care o va dãrui teologilor
universitari din Fran]a [i Italia, propunând
înfiin]area unor colegii pentru predarea în
limbi vernaculare a credin]ei catolice.
Iatã textul latinesc al acestei dispute
dintre Credin]ã [i Ra]iune:
„Dixit Intellectus: in Fide Christianorum sunt multi schismatici, sicut Graeci,
Jacobini, Nestorini, Blanqui, Russi et
huiusmodi sequestrati et quilibet istorum
credit se melius esse in Veritate, quam
Latini, et ad huc non potest per te dari remedium convertendi. Sed per me qui
intelligo Veritatem; quia sine me una Fides
non posset agere super aliam per
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Rationem: unde sequitur quod vera
Catholica Fide per me bene posset agere
contra tales falsidices Christianos
existentes in errore, quia nunc non habent
usum propter defectum rationis. Dixit
Fides: Schismatici non sunt in errore
propter tuam carentiam vel defectum, sed
quia de me nesciunt agere ut convenit.”
Redãm mai jos versiunea româneascã pentru a înlesni comentariile
istoriografice [i istorice viitoare:
„Ra]iunea a spus: În Credin]a
cre[tinilor sunt mul]i schismatici, precum
greci, iacobini, nestorieni, vlahi, ru[i,
cre[tini de acest fel [i oricare dintre
ace[tia crede cã se aflã într-un Adevãr
mai bun decât latinii [i pentru acest fapt
nu se poate oferi un remediu pentru
convertirea lor prin tine, ci prin mine care
în]eleg Adevãrul, întrucât, fãrã mine,
Credin]a singurã nu poate sã se înal]e
peste altã Credin]ã. De unde urmeazã cã
adevãrata Credin]ã catolicã poate sã
ac]ioneze bine contra unor astfel de
falsificãri cre[tine care acum se aflã în
eroare, pentru cã nu au câ[tig din pricina
lipsei Ra]iunii. Credin]a a rãspuns:
Schismaticii nu sunt în eroare din pricina
absen]ei sau lipsei tale, ci pentru cã nu
[tiu sã ac]ioneze cum se convine.”
Textul latin de mai sus a fost scris la
Montpellier, în octombrie 1303, [i se aflã
azi, în douã manuscrise din secolul al XIVlea, la München, iar traducerea aceasta
este, dupã câte [tim, prima echivalare în
limba românã. Grafia Blanqui pentru Vlahi
sau Valahi este o variantã din Evul Mediu,
alãturi de altele, ca Vlachi, Valachi, Blagi,
Blagi etc., care circulau, în scris sau oral,
în lumea occidentalã. Acest termen se
referã la schismaticii din nordul Dunãrii, la
strãbunii no[tri11, în lumea cãrora au fost
trimi[i numero[i misionari catolici,
confirma]i prin coresponden]a lor cu
Vaticanul12.
Referin]a lui Ramon Lull la valahii din
secolul al XIII-lea dobânde[te, în acest
an al Centenarului Marii Uniri a românilor,
o conota]ie actualã întrucât relevã una
dintre virtu]ile cardinale ale identitã]ii
noastre na]ionale, anume credin]a
ortodoxã nestrãmutatã care, împreunã cu
originea noastrã romanicã [i cu limba
noastrã latinã, formeazã un triptic istoric
fundamental al unitã]ii statului român.

Traian Diaconescu
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Ramon Lull [i vlahii schismatici în secolul al XIII-lea
NOTE
1
Aurelian Sacerdo]eanu, Valahii din 1303 în
opera lui Ramon Lull, în „Revista Istoricã”, XVII,
4-6, 1931, p. 69-75.
2
[tiri sporadice [i laconice de sorginte
bizantinã.
3
Bazat pe Noul Testament, Matei XI, 1; Marcu
III, 14; Fap. Apost. II, 4, Ramon Lull considerã
cã predarea trebuie fãcutã în limba
vernacularã a fiecãrui popor, fapt care îl face
premergãtor al reformei protestante cu circa
douã veacuri înainte de husitism.
4
Acta Sanctorum, Anvers, 1709, p. 633-636,
dar [i G. Rosello, Obras rimadas, de R. Lull,
scrita in idioma catalan provençal publicadas
por primera vez, Palma, 1859, p. 42.
5
Histoire littéraire de la France, t. XXIX, Paris,
1885, p. 35; E. Renan, Averroes et
l’averroisme, Paris, 1860, passim.
6
cf. Acta Sanctorum – sãrbãtorit la 30 iunie.
7
Nicolao Emeric, în 1376, a propus
condamnarea postumã a doctrinei lui Lull.
8
Opera lui ne-a parvenit par]ial [i a fost editatã
cu titlu latin: B. Raymundi Lulli, Doctoris illuminati et martyris. Opera, 8 vol., Moquntiae,
1721-1743.
9
Titlul latin: Disputatio Fidei et Intellectus contra Saracenses, editat de Salzinger, în Opera
omnia, t. IV, Maienza, 1721-1743, p. 26 Sq.
10
In monte Pessulano, mense octobri, anno
MCCCIII, ed. Salzinger, op. cit., IV, p. 26 [i
Acta Sanctorum, op. cit., p. 703.
11
Nicolae Iorga, Imperiul Cumanilor [i domnia
lui Basaraba, în Acad. Rom., Mem. Sec]. Ist.,
seria 3, tom VIII, Bucure[ti, 1928, p. 98-102.
12
v. Documenta Romaniae Historica D. Rela]ii
între ]ãrile Române, vol. I, Bucure[ti, 1977, p.
20-21.
„Dupã cum am aflat, în episcopatul cumanilor
se aflã anumite «popoare» care se numesc
români, care, de[i dupã nume se socotesc
cre[tini, îmbrã]i[ând diferite rituri [i obiceiuri
într-o singurã credin]ã [...], nesocotind biserica
romanã, primesc toate tainele biserice[ti nu
de la venerabilul nostru frate [...], episcopul
cumanilor [...], ci de la ni[te episcopi fal[i, care
]in de ritul grecilor, iar unii, atât unguri cât [i
teutoni, împreunã cu al]i deptcredincio[i din
regatul Ungariei trec la ei ca sã locuiascã
acolo [i astfel, alcãtuind un singur popor cu
pomeni]ii români [...] primesc susnumitele
taine spre marea indignare a dreptcredincio[ilor [i spre marea abatere a credin]ei
cre[tine.”

Dorel Vi[an

Daniel Corbu
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Dorel Vi[an - un aristocrat al spiritului

Pe Dorel Vi[an mi-i dat sã-l a[ez
între aristocra]ii spiritului românesc.
Actor înnãscut, creator de destine, nu
de personaje trecãtoare, repudiind organic exhibi]iile mãscãricilor de la noi [i
de-aiurea, Dorel Vi[an este artistul care,
prin tot ceea ce face, î[i va ]ine mereu
moartea la câ]iva pa[i mai încolo.
Afirma]ia mea despre omul care pare a
se hrãni cu zboruri de îngeri pentru
inspira]ia sa de artist se bazeazã [i pe
încrederea Domniei Sale în cuvântul revelator [i civilizator, preluat din tiparele
sacrale. Pentru cã Dorel Vi[an este
actorul dublat de un poet profund,
vizionar, care, mai ales în psalmii sãi,
ne propune o recitire a lãuntrului
con[tiin]ei [i, printr-un elan ini]iatic, o
reconsiderare a dialogului cu Dumnezeu.
Actor mãre], apostol al harului,
acest ardelean a[ezat, venit dintr-o lume
în care, dupã spusa Domniei Sale,
„Dumnezeu fãcea parte din familie”, a
devenit repede românul universal. Dupã
rolurile [i arta interpretativã marca Dorel
Vi[an a început a se preda în institutele
noastre de teatru. Mul]i apreciazã cã,
dacã ar fi fost actor american, Dorel
Vi[an ar fi fost rãsplãtit pânã acum cu
multe Oscaruri. De-ar fi sã vorbim doar
de întruchipãrile din filme, fãrã a ne abate
la cele de teatru, de pe scena
na]ionalului clujean, trebuie sã spunem
cã toate sunt memorabile: Bãlosu, din
Morome]ii , Duiosul, comandantul
pu[cãriei din Cel mai iubit dintre
pãmânteni, Iacob, tragicul personaj din
filmul cu acela[i nume regizat de Mircea
Daneliuc, Senatorul Melcilor, magnatul,
din filmul Ticãlo[ii [i atâtea altele. Iar
nu în ultimul rând, memorabila
întruchipare a lui Ion Creangã în filmul
Un bulgãre de humã, dupã scenariul lui
Mircea Radu Iacoban [i regizat de
Nicolae Mãrgineanu. Am credin]a cã
acest rol i l-a dãruit Dumnezeu prin
destin. Am putut astfel vedea prin ochii
lui Dorel Vi[an privirea genialului
humule[tean, prin gestica [i vorbele
întruchipãrii, hâtrenia [i înãl]imea
spiritualã a celor de pe valea Ozanei,
am sim]it prin Dorel Vi[an pulsând
sângele lui Creangã cel biruitor
vremurilor.
În sfâr[it, acest om atât de dãruit
spiritului, care iube[te cu patimã de
ibovnic ]ara [i cultura românã în ceea
ce are mai profund, a spus la un moment dat: ,,Cine nu te iube[te nu te
meritã”. Spunem, la rându-ne: ,,Pe Dorel
Vi[an îl meritãm, pentru cã îl iubim!”
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Dorel Vi[an

151. R\spunde-mi, Doamne, dac\ po]i
Un cântec al încercãrii
Ce gol neîncercat se na[te-n mine...
Sã fie, oare, semnul [i dovada c-am ajuns...(?)
La grea-ncercare m-ai pus, Doamne,
Grea cruce mi-ai sortit sã car
Cu suli]ã prea aprigã în coaste m-ai strãpuns
N-ar fi nimic, de-a[ fi alesul Tãu, mãcar...
Dar Tu m-ai rânduit la plug
Nu m-ai urcat în car, m-ai pus la jug,
{i nici de condamnat la moarte n-am fost bun
M-ai azvârlit cu cei de drept comun.
Ca tânãr m-ai constrâns sã umblu noaptea beat
{i sub pretext cã tinere]ea face sângele sã fiarbã,
M-ai tãvãlit prin zgurã [i prin iarbã.
Apoi mi-ai pus femeia [i copiii dupã cap
[i m-ai tratat tot timpul ca pe un sperjur,
Nu m-ai lãsat cu-ai mei ca sã cinez,
Mi-ai dat porunci, pentru-al]ii sã oftez,
Cât nu mi-ai dat argin]i, mi-ai dat în schimb urât
Mi-ai dat du[mani sã-mi sfâ[ie-al meu gât.
Mi-ai pus amante-nlãcrãmate, fã]ãrnicia sor]ii,
{i când mã întindeam la via]ã,
Mi-ai scos în cale mor]ii...
Când mã rugam cu mâna-ntinsã, m-ai plesnit...
N-ai spus ce se ascunde-n spate la gre[ealã,
{i sufletu-mi l-ai târât, cã s-a tocit pân’la urzealã...
În loc s-o deschizi larg ca pentru al]ii
Tu mi-ai crãpat numai porti]a
{i dragostea mi-ai dat-o
Ca la nevlegi, în pat, cu linguri]a.
Doamne! E[ti atotputernic [i e[ti mare
Dar golul ce-mi acoperã sfâr[itul de cãrare
Mã-ndrituie la o umilã întrebare:
De ce mi-am sângerat picioarele [i trupul
Sã tai cu barda un biet colnic prin jungla
Plinã de fiare [i de-ncurcatele liane verzi
Când la doi pa[i de mine
Ai pus autostrada cu [aisprezece benzi...?
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152. Doamne, de-o ve[nicie
Doamne, de-o ve[nicie Te cânt
{i ca un titirez mã-nvârt
~n jurul Tãu mereu...
Cã nu mai [tiu în noapte
Dacã strigi Tu sau eu (?)
{i nu mai [tiu, genunchiul umil
Îl plec spre Tine
Ori mã aplec în van
Ca sã mã uit în mine (?).
Sunt singur, Doamne,
Dar încã nu atât de singur
Sã pot sã mã înal]
Sã pun o piatrã la Zidirea Ta...
Tare mã tem cã mã voi gârbovi
{i n-am sã pot culege
Fructele ochilor [i urechilor mele,
Cãcãrezi pierdute printre stele...
Slugã netrebnicã [i fãrã faimã
Nevrednicã sã-]i fie covor
Pe care sã calci la Cina de Tainã...
Rabdã-mã, Doamne, pentru dragostea
{i ura ce le nutresc pentru Tine
{i încal]ã-Te cu mine...
Aruncã-mã în adânc
Sã dai prin mine faptelor Tale tâlc.
Dar, Tatã Ceresc,
În noaptea din urmã
Scoate-mã iar la luminã din turmã...
Spalã-mã, [terge-mã [i mã înfa[ã,
Luceafãr de ziuã sã ard mereu
{i sã Te ]in în bra]e
Ca pe copilul meu...

Doamne, adu-]i aminte de mine
Dacã îndurarea Ta e în toate...
Rupe un lãstar de virtute din Tine
[i altoie[te-l în trupul meu
Ce colcãie de pãcate...

Cât de mãrunt
[i ce meschin sunt, Doamne, pe lângã mine
firul de nisip e o Himalaie,
iar lacrima-i ocean fãrã de mal,
[i nesfâr[itã ploaie.

Nu mã lãsa ca pe mãgarul nãtâng
Ce pãrãse[te iarba grasã [i a poienii rãcoare
[i intrã-n grãdina cu flori
Sã calce trandafirii-n picioare...

Ce pildã mãiastrã
[i la ce umilin]ã m-ai supus
când l-ai urcat pe cruce pe Iisus
ca sã mã mântuiascã.

Alege-mã, Doamne, între pãzitorii de Lege
Sãde[te-mi în suflet Dreptatea
[i-aratã-mi cãrãrile Tale
Sã pot sã-mi în]eleg Libertatea.
Când umbra ]i-o-ntinzi pe Pãmânt
Statornice[ti prin ea Legea Divinã
[i cu un lan] îmi oferi Libertatea
Ce inima-mi leagã-n verigi
Ferecate din soare [i tinã...

De ce mã la[i, Pãrinte,
sã stãrui în netrebnicie
[i jertfa ce era menitã
sã [teargã rãul lumii
s-o judec cu trufie.

A[a în]eleg eu sã fiu liber, Pãrinte,
[i înaintea Ta sã-mi port Libertatea
Ca un samar:
Cum boul puternic jugul [i-l rabdã
[i hamul [i-l poartã-un neostoit armãsar...
A[a cum ocna[ul î[i taie cu trudã cãtu[ele,
Spre a se putea înãl]a peste zidul
Ce-i ascunde lan]uri mai grele,
A[a în]eleg eu Libertã]ile mele...
Cãci la ce-a[ rupe, Doamne,
Strunele harpei
[i lemnul cavalelor la ce l-a[ strivi
Dacã nu pot opri izvorul sã curgã
[i glasul de pãsãri s-anun]e zorii de zi?
Dacã lan]ul l-ai prins în inima mea
[i libertatea în a mea Tiranie,
Lasã-mã liber, Cerescule Tatã,
Sã-mi cat umilin]a-n mândrie...
Lasã-mã liber sã mã încaier cu mine
Cum se încaierã Marea cu Vântul
De[teaptã în mine Dreptatea
Când nesfâr[irea mun]ilor de pietre
Nu mi-ar ajunge sã-mi sfãrâm lan]ul
[i sã-mi câ[tig... Libertatea...

Dã-mi, Doamne, ochii înapoi
[i desfundã-mi urechile.
[i rupe urâtul ce mã desparte
pe mine de noi,
când stau ca lupul hulpav
pe albele zãpezi
sã sfâ[ii cãprioarei
nevinova]ii iezi.
Cât pâlpâie suflarea
în carnea-mi blestematã
îl dau pe altul la o parte
[i nu mã-ncape lumea toatã...
O urã [i-un blestem
mi-i rãtãcirea spre mormânt
[i mângâierea mi-e târziu regret
când mã încape-o palmã de pãmânt...
Nu-mi întorc fa]a cãtre Tine
numai când mã încearcã
cel mai viclean ca mine.
Atunci î]i simt mãrirea
[i-atunci cred cã Tu, singur,
ajungi desãvâr[irea.
[i-atunci, atuncea îmi dau seama
ce la-ndemânã-i Taina:
cum cã Iubirii
îi e de-ajuns Iubirea.
Cluj-Napoca, vineri, 15 ianuarie 1999

Napoleon Tiron, “Familia”

Cluj-Napoca, 24 octombrie 1998, diminea]a
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153. Doamne, adu-i aminte de mine
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157. Durerea adevãrului împu]inat

O cântare a neputin]ei

În scorburã de stâncã
a[ vrea sã-mi fac culcu[
ca pasãrea mãrilor ce-i zice pescãru[.
Departe de netrebnici
sã mã apere, Doamne,
de urã [i de rãi
lunga apelor cale
[i negura din vãi.

Un col] s-a desprins din speran]ele mele
[i s-a prãbu[it peste sufletul meu, strivindu-l,
a[a cum piatra strive[te o sãmân]ã.
Zadarnic în neputin]ã mã vaiet [i strig cãtre Tine,
cãci nu în]eleg de ce Te prefaci cã nu mã auzi.
Cautã spre mine când Te strig, Doamne,
cãci sunt pãrãsit [i sãrac
iar du[manii mei sunt fãrã de numãr...
Sunt pui cãzut din cuib în iarba udã,
zadarnic trupu-mi firav se zbate [i asudã
când mã pândesc din tufe, cobe glasuri de iudã.
Degeab’-ai mei mã-ndeamnã cu-aripi fâlfâitoare
sã mã ridic în aer, cã nu mã simt în stare!
A’ mele crude aripi de puf [i de cotoare
le folosesc prin frunze ca bonturi de picioare
[i sunt la îndemâna oricãrei târâtoare...
Doamne, nu-mi tot pomeni
de pãcatele tinere]ilor mele
[i nu-mi tot pomeni de ne[tiin]a mea,
fã-mã sã nu fiu ru[inat [i de râsul vrãjma[ilor mei.
Cãci n-am stat pe scaun în adunarea de[ertãciunii
[i nu m-am cârdã[it cu cei ce viclenesc.

Iar valul fãr-astâmpãr
sã-mi spele întruna
durerea sufletului meu
cã adevãrul s-a împu]inat
sã-[i facã loc minciuna...
Cerceteazã-i, Doamne, pe cei drep]i
[i nimice[te limba mincinoasã,
umple cu iubire cupa sãracului
[i sfãrâmã urâtul din lume,
sã se cutremure casa apucãturilor rele
[i viforul sã fie partea paharului
celor îmbogã]i]i...
Cluj-Napoca, 9 februarie 1999

Fã-mã sã cred, Pãrinte, cã totul dureazã,
cã toate-n lumea asta au numai început,
cã sufletu-mi strivit
se va întoarce iarã[i, odatã [i odatã,
în cuibul mamei mele din care am cãzut...
Cluj-Napoca, 1 februarie 1999

156. Cu silnicia mã îmbrac...
U n nou cântec pentru libertate
Cu silnicia mã îmbrac, Cerescule Tatã,
[i pa[ii mi se poticnesc pe calea dreaptã
ce duce cãtre Tine,
în altã parte caut [i strãbat
cãrãrile ce le-ai zidit în mine...
Plãpând [i rãtãcit mi-e gândul,
iar mintea-i fãrã minte
pe lângã patima ce mã cuprinde...
Când libertatea pãcatelor mele
din paji[tea-nfloritã
spre mla[tini îmi întoarce turma
[i pânã la ceruri gura mi-o înal]ã
[i limba-mi încearcã ascunse ]inuturi
cãzutã-n minciunã în lene [i-n furturi.
Nu mã lãsa, Pãrinte, sã fac zgârcitã umbrã,
ca [i copacul ce se cheamã pin,
ce-n ritmul mor]ii cre[te ca [i mine
[i-n joc potrivnic, timpul nestatornic
îmi schimbã libertatea în suspin...
Când duhul libertã]ii-i lan] de rob
ce-mi leagã [i-mi împovãreazã gândul,
simt cum Te lepezi [i mã pãrãse[ti
[i cum iubirea urii-i lasã rândul...

Cluj-Napoca, 8-9 februarie 1999
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155. Sunt pui c\zut din cuib...

Lui Tudor Dumitru Savu
Cu buze fãrã de viclenie m-am rugat
cãtre Tine, Doamne, dar nu m-ai ascultat.

159. Ajutã-mã, Pãrinte

Am pãzit cãi aspre sã mã despartã
de rãii acestei lumi [i de vrãjma[i.
Am nãdãjduit în dreptatea Ta,
dar ei [i-au umplut pântecele
cu bunurile Tale
[i au mai lãsat din truda mea
firimituri [i la urma[i...

Întâia rugãciune
Ajutã-mã, Pãrinte,
precum vlãstarul viei
din seva dealului sãrac sã mã hrãnesc,
sã nu ucid
ca sã-mi ajungã prânzul
[i seara sã cinez
[i numai cu lumina
sã mã îndestulez.

Asemenea mistre]ului ce catã-n frunze ghinda
am cercetat [i eu, Pãrinte, peste tot...
Dar n-am gãsit sãmân]a mult râvnitã
[i cãrându-mi crucea înainte
doar rãvã[itul chip mi-l vedea oglinda.

Sã-mi fie masa un altar curat
ca tot ce-i pur
[i simplu
[i-n om nevinovat.

Cercat-am sã mã cãptu[esc cu scândurã de cedru
ca u[a surorii noastre fãrã ]â]e!
Dar ca pe-un condamnat fãrã speran]ã
dulãii mã lãtrau de la distan]ã
[i mã pândeau în noapte
doar jalnice vedenii cu ochi aprin[i de mâ]e...

[i toate sã-ncol]eascã
în trupul meu
[i inima
floare de mac sã-mi fie
[i-un cântec pentru Ve[nicie.

Livezuit-am, Doamne, dealul sor]ii
sã-mi fac [i eu o vie,
asemeni în]eleptului de la Baal Hamon,
cu crezul cã, în via]ã, ajunge sã fii om!
[i sufletu-mi, cheza[, în palmã mi l-am scos
cu rodul viei mele sã fie strâns [i stors.
[i vinul nou sã-l soarbã din vasul ve[niciei,
sã-l pritoceascã gura [i nesãtulul pântec
[i fiecare cupã sã fie, pentru Toamnã
[i pentru Vie, un cântec...
[i iatã vine toamna [i paznici cu simbrie
lenesc de lucrul viei
[i-n pivni]e se poartã ca tâlhari.
M-am despuiat ca frunza mãre]ilor stejari,
cãci n-am pãstrat nimica pentru mine
[i roada-n întregime am dat-o la pândari...

Cluj-Napoca, 18 februarie 1999, seara

Napoleon Tiron

Cluj-Napoca, 18 februarie 1991
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Un cântec despre zãdãrnicie
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158. Am scotocit [i eu, Pãrinte

Adrian Marino (n. 5 sept. 1921, Ia[i - d. 17 martie 2005, Cluj)
cãtre Corneliu {tefanache (n. 23 august 1933, Panciu, Vrancea - d. 12 ianuarie 2009, Ia[i)
Prezentare [i adnotãri: Lucian Vasiliu

Propunem publicului revistei VITRALIU câteva scrisori semnificative
ale reputatului „cãlinescian” premiat cu „Herder”, Adrian Marino, din perioada
când, dupã eliberarea din deten]ie, începuse colaborarea cu publica]ia
„Cronica”. Arestat în anul 1949, închis pânã în 1957, deportat în Bãrãgan
pânã în 1963, fãrã drept de semnãturã pânã în 1965, Adrian Marino va
face obiectul unei edi]ii de coresponden]ã îngrijitã de eseistul [i istoricul
Florin Cântec.
Mul]umim doamnei Irina {tefanache-Guihard care ne-a pus la dispozi]ie
o semnificativã arhivã „Corneliu {tefanache”, spre cercetare [i publicare.

iscãlitura pentru articolul de idei, în replicã
la ce va excogita N.B., ca rãspuns la
articolul meu în Ia[ul literar. Argumente
n-aduce, doar arogan]e. De unde
necesitatea notei, pe care vã rog s-o pune]i
repede. Iar dacã unele adjective pot fi
(pentru unii) cam tari, atunci dv., pe loc, cu
discernãmânt, le ve]i atenua, eventual. Nota
trebuie sã aparã repede. Cãci imediat ce
un „cãlinescian” este înfundat, pot sãri [i
al]ii, cãci este vorba de o întreagã mafie.
Nota despre dic]ionarul american a]i
primit-o?
Salutãri amicale [i multe mul]umiri,
Adrian Marino
P.S. Vã rog sã mã ]ine]i la curent.
***
Dragã domnule {tefanache
1 iunie 1967

Lucian Vasiliu
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Epistole inedite:

Stimate tovarã[e {tefanache
2 aprilie 1967
Revenit acasã, vã trimit cu prima
po[tã nota promisã. Dimensiunile sunt
adecvate temei. Totul este verificat de
mine. Ceea ce vã rog este supravegherea
dactilografierii, dat (ã – n.n.) fiind mul]imea
titlurilor engleze[ti. Te rog pe d-ta personal
sã urmãre[ti cola]ionarea. Este, în primul
rând, în interesul revistei.
Vor sosi [i celelalte materiale, inclusiv
articolul polemic, cu o amânare de 10 zile
motivatã de faptul cã, între timp, mi-au
sosit corecturile la o edi]ie Cãlinescu
Scriitori strãini, la E.L.U., la care trebuie
sã fac [i un... indice. Este o culegere de
studii [i portrete despre scriitori strãini,
neculese pânã acum în volum. Ve]i primi,
desigur, un exemplar, oferit cu multã
plãcere. În concluzie, vizita mea mi-a dat
o mai bunã orientare redac]ionalã cu privire
la Cronica , al cãrui prieten absolut
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dezinteresat voi fi [i în continuare, cu
rugãmintea pãstrãrii „secretelor redac]ionale” (nu... telefonate la Bucure[ti) [i a
evitãrii notelor scrise de diferi]i ie[eni,
nãscu]i la... Turnu Severin*. Cãci existã
[i aceastã categorie, de avut în vedere.
Salutãri cordiale,
Adrian Marino
***
Stimate tovarã[e {tefanache
28 aprilie 1967
În a[teptarea rezultatelor dezbaterilor
despre criticã, în func]ie de care ne vom
regla tirul, vã trimit – deocamdatã – o notã
despre N. Balotã, subit agresiv, la
adãpostul anonimatului. Dv. [ti]i bine cã
eu niciodatã n-am dat vreo notã anonimã,
la Cronica, împotriva lui, a[a cum pretinde.
Iar dacã, acum, o fac pentru întâia datã,
explica]ia este cã vreau sã-mi rezerv

Te rog sã mã ier]i de întârzierea
rãspunsului. Lucrez febril la o carte despre
criticã (voi începe sã vã trimit un fragment
reprezentativ, de tãiat poate în douã-trei
felii). A[teptam pe de altã parte sã aparã
[i interviul din Tribuna, în consens deplin
cu ideile Cronicii (cel pu]in ale unora).
Lectura lui mã scute[te de o serie de
observa]ii laterale, epistolare, pe marginea
anti-cãlinescianismului unora. Convingerea
mea fermã este cã anume spirite îl alimenteazã din umbrã. A fãcut [i D. Costea o
aluzie, fac [i eu, [i am [i o dovadã: N.B.
(Nicolae Balotã – n.n.) a fost felicitat oficial
de un „ilustru” semi-academician [i
îndemnat sã... „continue”. În aceste
condi]ii, cred eu, ar fi mai practic
(momentan) ca orice alia]i eventuali,
virtuali, etc., sã fie decupla]i, neutraliza]i,
etc. Deci, dacã se continuã, fãrã discu]ie
cã un rãspuns devine necesar, sub
iscãliturã. Noti]ele, însã, dau unora
sentimentul unor lipse de argumente [i al
unei personalizãri excesive. În plus,
învrãjbesc pe unii, care – curios! – de abia
a[teaptã sã iasã „onorabil” dintr-o
polemicã, pierdutã de ei în mod definitiv
[i lamentabil. Ce vrei mai mare „succes”
ca sã ]i se ia... interviuri de cãtre cei ce
te-au „înjurat” recent, sau sã fii invitat la
un dialog la... Familia, deci chiar în cetatea
infidelilor? Pentru humorul situa]iei, [i ca
[i o dovadã de sportivitate, am acceptat...
În felul acesta, o întreagã aripã anticãlinescianã a fost (sau va fi) neutralizatã;
dacã nu se mai ocupã nimeni de ei,
garantez eu, vor intra în pãmânt. Cãci
e[ecul lor este total, crede-mã...

***
Stimate tovarã[e {tefanache
11 iulie 1967
Te rog sã mã crezi, am ezitat mult
înainte de a mã decide sã scriu aceastã
scrisoare. Este pentru a doua oarã când
Cronica gre[e[te grav în ceea ce mã
prive[te. În definitiv, gre[esc [i alte reviste,
dar întrucât eu nu-mi reneg „originea”
ie[eanã, presupuneam [i presupun cã pot
exista raporturi cordiale între dv. [i mine.
Nota dv. este nedreaptã, dar întrucât dv.
nu sunte]i în deplinã cuno[tin]ã de cauzã,
îmi zic cã nu pot strica unele lãmuriri foarte
precise:
1. Precum v-am mai scris, se
acrediteazã mereu în unele cercuri, dintre
care unul este decisiv, cã eu alimentez
aceastã polemicã din inten]ii inavuabile,
cã vreau sã „dizolv” sub pretextul
„cãlinescianismului” nu [tiu ce, cã

***

Yoshin Ogata

Dragã domnule {tefanache,
21 iulie 1967
Am primit scrisoarea d-tale, care mi-a
fãcut plãcere prin sinceritatea ei evidentã.
Fãrã discu]ie cã, sentimental [i abstract
vorbind, ai [i ave]i, pe un plan, dreptate.
Numai cã via]a – [i mã refer la via]a
literarã, în special – are multiple planuri,
care nu pot fi diferite pe loc [i de la distan]ã,
oricând. Nu vreau sã am aerul cã mã scuz,
dar la Bucure[ti, de unde m-am întors,
impresia e cu totul alta. Vor fi [i ecouri
favorabile de presã, a[a cum s-au
înregistrat chiar în unele interven]ii la
Plenarã. De fapt, totul trebuia fãcut ca
acolo sã nu se producã o mare loviturã,
chiar de gra]ie, fiind cel mai expus
„cãlinescian”. Da]i-mi voie sã apreciez eu
unele situa]ii [i interven]ii, într-o frazã când
primesc lovituri din ce în ce mai joase,
dupã cel mai clasic stil depã[it. A-mi
coaliza pe absolut to]i anti-cãlinescienii din
]arã – mãrturisesc – nu-mi surâde acum.

***
Dragã domnule {tefanache
4 august 1967
În sfâr[it, dactilografia s-a executat.
Sunt în mãsurã sã vã trimit acest fragment (poate cam... paradoxal), din cartea
mea, care mã imobilizeazã de mai mult
timp. De aceea, nu v-am trimis nimic. Ceea
ce a apãrut în Gazeta sunt ni[te fi[e de
lecturã, de „[antier”. De altfel, nici acolo
nu sunt asiduu. Acum, când construc]ia e
aproape gata, voi putea desprinde [i alte
fragmente, cât de cât autonome.
Pe marginea vechei noastre ([i
amicale) controverse observ cã în
Amfiteatru (iulie, deci ultimul numãr) a
apãrut o însemnare foarte favorabilã
„dialogului” fatal. Deci, el poate fi în]eles
[i altfel. Mi s-a spus cã la Plenarã a fost
citat favorabil, ca o dovadã de civilitate,
în trei (3) interven]ii: Simion, Pãunescu,
}epeneag.
Poate e o exagerare, nu [tiu, dar
inten]iile lui au fost, atunci, în pagina
„vânãtorii de vrãjitoare”, neutralizarea unor
reac]ii convergente. Ostilitã]ile (de fapt) au
continuat, vezi V.R. – din nou Familia, etc.
„O[tile stau fa]ã-n fa]ã”, vorba poetului.
Este foarte probabil cã în ziua de 1011 august voi fi la Ia[i. Nu ne vom revedea
acum, dar voi trece cu siguran]ã pe la
Cronica. În octombrie voi reveni iar [i
atunci ne vom revedea cu certitudine.
Salutãri amicale,
Adrian Marino
Note
Note:

* Aluzie la Alexandru Dima (n. 17 oct. 1905,
Turnu Severin – d. 19 martie 1979, Bucure[ti)
** Revista „Via]a Româneascã”
*** Bonz - preot budist.
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Vom vedea ce va fi peste pu]in timp. Dv.
nu cunoa[te]i unele culise [i de câte sunt
capabili chiar... „ie[enii” vo[tri. De ce-mi
cere]i mie, numai mie, sacrificii totale,
când nimeni nu este dispus sã le preia;
ba, mai mult, este suficient ca cineva sã
fie redactor, undeva, la centru, ca sã
gãseascã imediat emuli, pe spatele meu,
traficând cu „cãlinescianismul” [i „anti-c...”,
dupã împrejurãri? Am fãcut ([i fac destule)
pentru G. Cãlinescu, dar bonz*** vietnamez
încã nu sunt. Cu aceea[i po[tã vã trimit
chiar o micã dovadã: un volum Cãlinescu,
scos, recent, de mine. Nu Balotã este
adevãratul anti-cãlinescian, ci anume
ilustrisimi belferi (inclusiv din Ia[i) care
monteazã aceastã campanie. Nu sunt
dispus sã le fac jocul [i chiar mã felicit a
le fi rãpit o serie de... alia]i de ocazie.
Nici vorbã sã mã „supãr” deci, pe dv.,
pe Cronica, pe ie[eni, etc. Voi colabora
foarte curând [i de aceea chiar vã rog
sã-mi preciza]i dacã-mi gãzdui]i un capitol (trei articole, cam în genul E. Simion)
din cartea pe care o scriu acum (principii
de esteticã [i criticã literarã). În caz
afirmativ ve]i primi materialul pânã la 5-7
august.
Salutãri amicale,
Adrian Marino

octombrie 2018

„înveninez” atmosfera literarã, etc. Aceste
acuza]ii, total nefondate, sunt repetate
mereu, de persoane foarte influente, în
[edin]e oficiale, de conducere de Uniune,
nu mai departe, recent, la Plenarã. În toate
aceste împrejurãri nimeni n-a restabilit
adevãrul, cu excep]ia unor tineri scriitori
care (spre onoarea lor) m-au „apãrat”.
Reprezentan]ii Ia[ului au tãcut, sau au
fãcut aluzii delicate, precum directorul dv.
La plenarã. În astfel de condi]iuni, care
primejduiesc însã[i prezen]a mea literarã,
apreciez cã, momentan, polemica anti [i
pro Cãlinescu nu mai trebuie continuatã.
De pe urma ei au profitat al]ii: dogmaticii
au scos argumente, iar carieri[tii o bunã
ocazie de a se eviden]ia, lovind permanent un om fãrã nicio apãrare. N-am
retractat nimic. Am ob]inut – dimpotrivã –
ca al]ii sã-[i dezavueze înjurãturile.
2. Ceea ce dv. nu [ti]i este [i faptul
urmãtor: în momentul când eu am oprit
polemica, N. Balotã era pe punctul sã...
moarã. Fusese internat în Spital, din cauza
unui ulcer perforat. Starea lui se men]ine
[i azi serioasã. În astfel de condi]iuni socot
cã este inuman a continua o polemicã,
atacând un om care nu se mai poate
(momentan) apãra. Mai mult de[i boala i
se trage din cauza unor împrejurãri mai
bine cunoscute, a[ spune cã i s-a agravat
din cauza nervilor produ[i de polemicã.
Sincer, nu vreau sã-mi mai iau (acum)
rãspunderea agravãrii sãnãtã]ii unui om
ale cãrui idei nu i le împãrtã[esc ([i aduc
obiec]ii [i în V.R.**, ultimul numãr), dar nu
pânã acolo încât sã nu-mi pese de orice
fel de consecin]e.
V-a[ rãmâne îndatorat dacã a]i
comunica punctul meu de vedere [i altor
colegi de redac]ie (voi scrie [i tov. Sturzu
în acela[i sens). {i dacã o colaborare, pe
care o doresc, mai poate fi posibilã.
Cu cele mai bune sentimente,
Adrian Marino
P.S. Mi-ar face o deosebitã plãcere
sã primesc un rãspuns deschis [i amical
de la dv.
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Regretabil [i iremediabil este însã
altceva. Redac]ia dv. nu este unitarã.
Luceafãrul are un ochi; un influent cotidian,
altul; un eminent reprezentant al [tiin]ei
academico-belferisto-universitare, altul.
Ghici, ghicitoarea mea? Cine a publicat la
Luceafãrul, despre Maiorescu, în Tomis,
patronat de Regman? (acesta este [i cel
mai „rãu”, ireductibil)? Cine publicã într-un
ziar central? Etc. Tomis-ului trebuie sã i
se rãspundã, cred eu, cu fermitate. Dar
cu adresã precisã, pentru a nu coaliza [i
pe „alia]i”. Cunosc bine mentalitatea
ie[eanã, individualistã, pusã pe mici
„cariere”, în umbra unora. Crede-mã,
stimate domnule {tefanache, adevãrata
„carierã” este opera, cãr]ile, revistele.
D-ta vibrezi sincer la acest adevãr [i de
aceea [i stau de vorbã cu d-ta, pe astfel
de teme delicate. Via]a este „cinicã”, îmi
spui. Cât de bine te în]eleg, eu care am o
„vastã experien]ã” de via]ã! Dar, pânã la
urmã, onestitatea [i opera solidã,
fermitatea caracterului [i a crea]iei tot
învinge! Iartã-mã cã, iarã[i, vorbesc
despre mine: dacã ai [ti, d-ta, din ce
situa]ii complicate am scãpat [i câte
„adversitã]i” nu întâlnesc [i acum! Dar
existã [i metale inoxidabile. Iatã ce doresc
eu Cronicii, ca ie[ean nãscut, iar nu fãcut.
Salutari amicale,
Adrian Marino
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Petru BEJAN

Petru Bejan

Pentru mul]i filosofi, sociologi [i
antropologi, corpul este o „inven]ie
culturalã”. În privin]a momentului inaugural, sunt disputate cel pu]in trei tipuri
de explica]ii: 1) crea]ionistã, de facturã
cre[tinã; 2) artisticã; 3) [tiin]ificã
(medicalã).
Prima, întâlnitã în Genezã (3, 21),
explicã felul în care sunt create corpurile
primilor oameni de cãtre Dumnezeu,
„dupã chipul [i asemãnarea” sa. Adam
este modelat din lut [i însufle]it; Eva
este ruptã din coasta lui Adam. Textul
ne spune cã ace[tia se plimbau prin
grãdinile Paradisului cu totul goi [i „nu
se ru[inau”. Ulterior, dupã sãvâr[irea
pãcatului originar, ambii sunt îmbrãca]i
cu „haine de piele” [i exila]i pe pãmânt.
Atunci au resim]it jena goliciunii [i s-au
acoperit cu frunze de smochin. Pasajul
în cauzã a dat na[tere multor interpretãri.
Unii interpre]i au subliniat atât
ambiguitatea, cât [i ambivalen]a
expresiei – socotitã a fi „cheia” decisivã
a în]elegerii omului [i istoriei.
Dumnezeu le-a fãcut „haine de
piele”, i-a îmbrãcat cu ele, trimi]ându-i
sã-[i facã o via]ã nouã pe Pãmânt. Care
sã fie semnifica]ia acestui pasaj?
Urmare a neascultãrii, omul este
„aruncat în lume” [i obligat sã-[i asume
responsabilitatea vinei. Pierderea
perfec]iunii va duce, fatalmente, la
degradare, pierderea inocen]ei, la
intrarea într-o ordine a precaritã]ii
biologice. Omul se „dezbracã” de chipul
ceresc, pentru a îmbrãca un altul, carnal [i efemer. Moartea pãtrunde astfel
în trup, dar [i în via]a omului, odatã cu
risipa moralã [i îndepãrtarea de
Dumnezeu.
Grecul Panayotis Nellas, autorul
unei lucrãri de antropologie cre[tinã, reia
câteva din argumentele patristice [i
scolastice relevante, pentru a conchide
cã „hainele de piele” sunt o consecin]ã
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a cãderii în pãcat [i a pedepsei inerente
care a urmat, deci atât blestem, cât [i
binecuvântare, fiind oferite de Dumnezeu
ca mijloace de amânare a mor]ii, [ansã
de supravie]uire [i de revenire în
paradisul celest.
Ce sunt „hainele de piele”? În
sintezã, fie trupuri muritoare, diferen]iate
sexual (Philon, Origen, Ambrozie), fie
haine în sens propriu (Irineu, pãrin]ii
antiohieni), fie semnul corup]iei [i
mortalitã]ii ( Hipolit, Origen, Augustin).
Vladimir Lossky, filosof [i teolog ortodox
rus, crede cã „hainele de piele” ar
reprezenta natura noastrã actualã,
starea biologicã brutã de acum, total
deosebitã de corporalitatea din paradis.
Prin invocarea acestora, este creat un
nou cosmos, unul care se apãrã prin sex
împotriva finitudinii, întemeind legea
na[terii [i a mor]ii”.1 Pentru Panayotis
Nellas, „hainele de piele” sunt „noul
ve[mânt”, „ve[mântul cu care omul
înfruntã moartea”.2 Sunt, altfel spus,
consecin]ã a pãcatului, dar [i efectul
interven]iei în]elepte a divinitã]ii, oferite
ca [anse de supravie]uire [i mântuire.

Matteo di Giovanni, St. Bartholomé (1480)

1. Corpul
– o „inven]ie” culturalã?

pictat scena Judecã]ii de Apoi ,
acoperind în întregime un perete al
Capelei Sixtine. Impresionantã prin
dimensiuni, lucrarea este de o frumuse]e
rarã. Criticii însã nu au ezitat, încã de la
inaugurare, sã sanc]ioneze aspru
„necuviin]ele” pictorului, suspectându-l
în egalã mãsurã de sfidare, obscenitate
[i blasfemie. Prea multe corpuri
dezgolite, prea multã nuditate –
imputaserã fariseic multe din fe]ele
biserice[ti.

2. „Provocarea” Sfântului
Bartolomeu
Istoricii de artã situeazã momentul
„inventãrii corpului” în iconografia
franciscanã din perioada prerenascentistã3. Cimabue [i Giotto, doi
dintre reprzentan]ii ilu[tri ai acesteia, ar
fi surprins în lucrãrile lor nu corpul
spiritualizat al lui Isus, ci pe cel fizic,
insistând pe redarea fidelã a detaliul anatomic. Crucifixele din Floren]a [i Assisi
„umanizeazã” reprezentarea divinului. La
Giotto, în plus, se gãsesc cele mai
curajoase solu]ii de alegorizare a viciilor
[i virtu]ilor omene[ti, prin recurs la
gestica semnificantã a acestuia.
Însã cel care ilustrezã convingãtor
momentul „descoperirii corpului” este
Michelangelo. La 1541, dupã o sfor]are
de [ase ani, Michelangelo termina de

Michelangelo, St. Bartholomé, 1541

octombrie 2018

„Hainele de piele”;
croieli [i ajustãri moderne

137

nr. 41

nr. 49

octombrie 2018

Vitraliu

Versalius, De humani corporis fabrica libri septem, 1543

În majoritatea societã]ilor
tradi]ionale, imaginea corpului era [i o
imagine a sinelui. Altfel spus, cele douã
imagini sunt convergente [i se sus]in
reciproc. Corpul, a[adar, nu era perceput
ca diferen]iat de individul purtãtor. O
datã cu primele disec]ii oficiale (secolul
al XV-lea), apoi cu proliferarea [i
banalizarea lor (sec.XVI-XVII) se ajunge
la distinc]ia dintre corp [i persoanã.4
Individualismul marcheazã apari]ia
omului închis în corpul sãu, marcã a
propriei diferen]e, îndeosebi prin
exhibarea chipului5.
Corpul devine o simplã frontierã
între oameni, linia de demarca]ie între
eu [i tu. Începând cu Fabrica lui Vesalius,
inventarea no]iunii de corp rãspunde
unei triple „rupturi”: omul este separat
de el însu[i (apar distinc]iile om/corp,
suflet/trup, spirit/corp), este separat [i
de ceilal]i (odatã cu trecerea de la ethosul
comunitar la individualism), este rupt de
univers (cunoa[terea corpului nu mai
depinde de cosmologie)6. Dualismul
cartezian accentueazã falia dintre suflet
[i corp, vãzute ca douã substan]e

Marco d’Agrate, St. Bartholomé, 1562

Datoritã arti[tilor renascenti[ti,
morga devine unul din locurile preferate
pentru studiu [i inspira]ie. Pictorii [i
anatomi[tii o asediazã cu fervoare.
Dezlegat de orice interes macabru,
corpul neînsufle]it este cercetat
îndeamãnuntul – cu bisturiul într-o mânã
[i creionul în cealaltã. Schi]ele lui
Leonardo ne stau încã mãrturie. Cum po]i
cunoa[te în detaliu corpul, dacã nu
disecându-l, privindu-l în interior,
pãtrunzând dincolo de carcasa
epidermicã?
Andreas Vesalius Bruxellensis
(1514-1564), anatomist de
origine flamandã, este autorul uneia
dintre primele cãr]i de anatomie umanã
bazatã pe disec]ii [i observa]ii
originale (De humani corporis Fabrica,
1543), fiind considerat ini]iator al studiului
modern al anatomiei umane. Cadavrul
nu este altceva decât un corp oarecare,
golit de cel pe care îl încarna, fiind redus
la condi]ia de ecor[eu sau schelet, a[a
cum apare, spre exemplu, în Anatomia
del corpo humano (1560), lucrarea lui
Juan Valverde.

distincte. Omul este sufletul sãu, nu
corpul, de[i cele douã par a se confunda
(„Eu nu sunt defel aceastã grãmadã de
membre care poartã denumirea de corp
uman”) 7 . Corpul devine o prezen]ã
accesorie, neesen]ialã. Descartes nu
ezitã sã compare corpul cu un cadavru,
o „ma[inãrie” compusã din mu[chi, oase,
nervi, vene, sânge [i carne, sau cu un
ceasornic („ca un orologiu compus din
ro]i [i contragreuã]i, a[a vãd eu corpul
uman” (Medita]ia a VI-a).
Studiul anatomic este reorientat cu
timpul în direc]ie artisticã. Pictori,
sculptori, desenatori stãruie sã
reprezinte corpul în toate intimitã]ile,
pliurile [i încordãrile sale. Ecor[eul, adicã
redarea corpului fãrã piele, „jupuit”, este
una din probele decisive în mai toate
[colile de „arte frumoase”. O tradi]ie în
acest sens se încheagã treptat. Printre
precursorii francezi îi gãsim pe Edme
Bouchardon, Louis-Pierre Deseine,
André-Pierre Pinson, urma]i la distan]ã
de Cezanne, van Gogh [i Matisse. Sã-l
adãugãm aici [i pe românul Constantin
Brâncu[i , al cãrui Ecor[eu (1902),
realizat la absolvirea studiilor
bucure[tene, este considerat a fi unul
dintre cele mai reu[ite.

C. Brancusi, Ecorseu, 1902

3. „Divor]urile” succesive
ale corpului

Juan Valverde, Anatomia del corpo humano (1560)

În lucrarea sus-pomenitã, sunt
multe scene interpretabile, toate
încãrcate de simboluri mistice [i
religioase. Sfântul Bartolomeu, de pildã,
apare în centrul imaginii, la picioarele lui
Cristos, ]inând în mânã o hainã de piele.
Doar cã reprezentarea lui Bartolomeu se
sustrage modelului iconografic consacrat
la timpul respectiv. Nu este nici tânãr,
cu un început de barbã, a[a cum cereau
„canoanele” picturale, nici „jupuit” de
piele, dupã cumplitul martiriu suferit.
Dimpotrivã, Bartolomeu este integru, iar
pe suprafa]a pielii atârnate este
reprezentat chipul artistului – exemplu
clasic de „iconicizare” a semnãturii
autorului.
Michelangelo face aluzie,
pesemne, la episodul biblic al izgonirii
din Rai [i la îmbrãcarea acestora cu
„hainele de piele”, pentru a nu se jena
de propria goliciune. Pudoarea pare,
a[adar, o „inven]ie” cre[tinã. În fundal,
am putea crede cã Michelangelo denun]ã
fã]ãrnicia, falsitatea dojenitoare a
morali[tilor de ocazie - critici ai nuditã]ii.
În fresca Judecã]ii de Apoi, Sfântul
Bartolomeu dezbracã „haina de piele” a
sfin]eniei, lãsând-o sã cadã în Iad.
Leapãdã, a[adar, prejudecã]ile ru[inii,
expunându-[i corpul „gol-golu]”, fãrã
vãluri acoperitoare, adicã sincer [i
adevãrat. Î[i dã jos masca, pentru a
recompune din peticele ve[mântului carnal limbajul inocen]ei pierdute. Corpul
idealizat face loc, astfel, celui biologic,
natural.

Von Hagens propune, de bunã
seamã, o perspectivã cinicã [i atee.
Sufletul se pierde inevitabil, corpul însã
rãmâne definitiv. Având [ansa
„supravie]uirii” prin conservare, omul
poate decide sã-[i trãiascã propria...
moarte, asumându-[i cu premeditare un
rol în perspectiva eternitã]ii. Transformat
în actor, cadavrul va juca partitura
anticipatã de donator sau atribuitã de
regizorul mor]ii. În spectacolele lui Von
Hagens, paradisul corpurilor este aidoma
unei macabre arene de circ. Corpul
devine, fatalmente, piesã într-un teatru
macabru, sursã a unui ciudat
divertisment morbid.
4. Identitatea – o problemã?

Damien Hirst, Exquisite Pain (2006)

Gunther von Hagens, The Skin Man, 1997
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O cu totul altã perspectivã în
valorificarea artisticã a corpului propune
în zilele noastre Gunther von Hagens,
medic anatomist, autorul unei tehnici de
conservare numite „plastinare”
(stafidire). Cadavrele umane sunt
jupuite, uscate [i modelate în posturi
dinamice, îndrãzne]e, „ca [i cum” ar fi
vii. În expozi]iile sale, scandalul [i
fascina]ia se completeazã reciproc. Von
Hagens crede cã a gãsit astfel un inedit
mod de a prelungi „via]a” corpurilor chiar
[i dupã moartea lor fizicã. Mii de
donatori virtuali s-au înscris deja pe o
listã de a[teptare, pregãtindu-[i voiajul
postum, imprevizibil, prin galerii [i
muzee, unde urmeazã a fi admira]i ca
„opere de artã”.
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Asociat ma[inãriei sau automatului,
aproape întreaga filosofie modernã
devalorizeazã corpul. În acest context,
David Le Breton pune problema legãturii
dintre identitate [i corp. Cu alte cuvinte,
ne invitã sã vedem pânã unde participã
corpul la definirea persoanei? 8 Mai
conteazã corpul într-un firesc efort de
individualizare?
Corpul omului contemporan
marcheazã mai curând limita dintre doi
indivizi [i închiderea subiectului în sine;
el este perceput ca diferit de persoana
încarnatã. Omul – se pare - nu mai
locuie[te în propriul corp. Analizele lui
David Le Breton asupra imaginarului
corpului confirmã o realitate greu de
tãgãduit: omul nu se simte bine în
preajma ceilorlal]i, dar încearcã sã se
simtã bine singur, sã fie „în pielea lui”,
adicã în acord cu sine. Corpul apare
astfel ca un „ecran” sau o imagine, pe
care se poate proiecta un sentiment
identitar mereu remaniabil. Anatomia nu
mai este destin, a[a cum credea Freud,
ci o instan]ã u[or de modificat. Avându-[i
temei în ve[nica ceartã cu sine sau în
stima de sine mereu împu]inatã, omul
recurge la un adevãrat „bricolaj identitar”,
corijându-[i sau ameliorându-[i din mers
calitã]ile corporale. Corpul devine astfel
o „ciornã” ce a[teaptã sã fie luatã în
serios, sã fie terminatã9.
„Societatea spectacolului” (Baudrillard)
generalizeazã un cult al aparen]ei care
identificã pe a fi cu a pãrea, realitatea
cu aparen]a. Chipul – principalul reper
identitar – este supus unei presiuni
publice inimaginabile. A nu te mai putea
privi în oglindã, a nu-]i place ce vezi în
aceasta devine semnul unei certe „crize”
identitare. O „tiranie a aparen]ei”, reclamând atingerea standardelor fizice
ideale, mobilizeazã practici reprimante
asupra corpului (body-bilding, fitnnes,
diete, gimnasticã, remodelare, tatuaj,
peircing), asumate de o industrie specializatã, proliferând la scarã impresionantã.
Gra]ie tehnologiilor de modificare a
sinelui, identitatea este perceputã în

termenii formei fizice, ai frumuse]ii
exterioare sau performan]ei corporale.
Modificarea parametrilor corporali
naturali, augmentarea lor periodicã
devine marcã distinctivã, ecuson
identitar, semnãturã personalã. „Corpul
este o ciornã incapabilã sã încarneze
sinele dacã nu este transformat”10. De
aici, nevoia de mã[ti, de strategii
reparatorii [i de trucuri cosmetice, având
ca simptom narcisismul generalizat.
Identitatea nu suprimã masca publicã,
ci o presupune ca necesarã [i
inevitabilã. Ce rãmâne din corp? O
ciornã, un spa]iu al experien]elor
automutilante, un clovn trist [i
singuratic, dezbrãcat total de „hainele
de piele” - a[a cum ni-l aratã Jake [i
Dinos Chapman. Scopul acestei
excesive „griji de sine”? Redobândirea
„stimei de sine” sau a „respectului de
sine”. Ce în]eles au acestea? Unul direct, profund [i intim: a fi în pielea ta, a
te sim]i bine „în propria piele” – semnul
cert al reu[itei personale [i succesului.
Privilegiind „hainele de piele”,
conferindu-le o aten]ie covâr[itoare,
omul de azi pare a se rupe definitiv de
tradi]ie [i de sensurile originare.
Concluzii? Metafora biblicã a
„hainelor de piele” are un con]inut ambivalent. Ea înseamnã [i blestem, [i
binecuvântare, ocazie de reîntoarcere la
paradisul pierdut. Pictorii renascenti[ti
„umanizeazã” reprezentãrile. „Hainele de
piele” sunt remedii ale pudorii. În acord
cu studiile anatomice, [tiin]a modernã
separã corpul de suflet, primul devenind
facultativ. În reprezentãrile artistice
recente, omul este vãzut ca ecor[eu,
lipsit de piele, de înveli[, de umanitate.
În via]a de zi cu zi, omul este preocupat
„de propria piele”, de îngrijirea acesteia,
abandonând ve[mântul spiritual oferit de
Creator.

Note:
Cf. Ioan I. Icã jr, „Îndumnezeirea
omului, P.Nellas [i conflictul
antropologiilor”, in Panayotis Nellas,
Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxã,
Deisis, Sibiu, 2009, p. 40.
2
Panayotis Nellas, op.cit., p. 111
3
Nadeije Laneyrie-Dagen, L’invention
du corps. La représentation de l’homme
du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle,
Flammarion, Paris, pp.106-107.
4
David Le Breton, Antropologia
corpului ’i modernitatea, Editura Cartier,
Chisinãu, 2009, p.78.
5
Ibidem, p.55
6
Ibidem, p.159.
7
René Descartes, Méditations
métaphysiques , PUF, Paris, 1970,
p.118-119.
8
David Le Breton, op.cit., p.32.
9
Ibidem, p.290- 291.
10
Ibidem, p.312.
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Reputat sociolog, autor al unor lucrãri
de referin]ã în domeniu, Constantin
Schifirne] a lansat de curând un volum
care, prin anvergura documentãrii – la zi
cu bibliografia interna]ionalã –, prin miza
lui teoreticã [i prin capacitatea de a integra lãmuritor „cazul” românesc într-un
tablou amplu, ar merita mai multã aten]ie
pe pia]a autohtonã a ideilor, atât din partea
cercetãtorilor din câmpul disciplinelor
umaniste [i socio-umane, cât [i din partea
celor învesti]i cu autoritate decizionalã, la
diferite niveluri ale vie]ii publice. În noua
sa carte, Modernitatea tenden]ialã.
Reflec]ii despre evolu]ia modernã a
societã]ii (Bucure[ti: Tritonic, 2016),
profesorul Constantin Schifirne] a[azã
într-un context predominant teoretic – de
investigare a pertinen]ei conceptelor
vehiculate –, o problematicã pe care,
dintr-o altã perspectivã, o examinase în
contribu]ii anterioare, în mod special în
Formele fãrã fond, un brand românesc
(Bucure[ti: Comunicare.ro, 2007).
Constantin Schifirne] situeazã cazul particular al modernitã]ii române[ti într-un
fenomen mai larg, cu manifestãri [i
implica]ii la scarã globalã, pe care îl
nume[te ([i explicã de ce) „modernitate
tenden]ialã”: „asimptoticã”, în curs de
desfã[urare, nefinalizatã.
Noul volum rãspunde, în primul rând,
la câteva întrebãri pe care le suscitã
inevitabil tematica sa. Ce anume face
specificul „modernitã]ii tenden]iale”? În ce
raport se aflã ea cu alte tipuri de
modernitate occidentalã sau neoccidentalã
– cu modernitatea „târzie” (U. Beck), cu
cea „reflexivã” (A. Giddens, U. Beck),
„organizatã” (P. Wagner), „lichidã” (Z.
Bauman), „multiplã” (S. N. Eisenstadt, R.
L. M. Lee), „comprimatã” (Chang Kyung –
Sup), „regionalã” (E. Dussel), „alternativã”
(P. Gaonkar, G. Delanty) sau „globalã”
(A. Dirlik)? Dar cu „modernitatea gre[itã”
(mistaken modernity), proiect „neterminat”
pe care Dipankar Gupta îl ilustreazã prin
contradic]iile interne ale unei Indii împãr]ite
dramatic între douã „lumi” (India between
worlds): între resursele fabuloase ale unei
oligarhii „vestintoxicate”, cum spune
Gupta, [i pãtura majoritarã, de o sãrãcie

extremã? Care sunt agen]ii modernizãrii,
ce rol au „elitele” [i statul în acest proces?
Dar educa]ia, mo[tenirea culturalã,
mentalitatea colectivã? Care este raportul
dintre „tradi]ie” [i modernizare? Pânã la
urmã, ce anume apropie [i ce deosebe[te
modernitatea româneascã – uneori
[ovãitoare, alteori pripit epigonicã – de cea
asiaticã, mai ales a Asiei de Est (Hong
Kong, Taiwan, Singapore, China, Japonia
etc.), atât de performantã astãzi?
Fãrã a intra în detalii pe care le oferã
autorul însu[i, sã observãm totu[i cã
rãspunsurile la ultimele trei întrebãri sunt
strâns legate. Ele spun ceva despre
inteligen]a adaptativã a unei mari civiliza]ii
care a [tiut sã se transforme fãrã sã se
nege, gãsind resortul modernizãrii chiar în
fundamentul ei tradi]ional, de[i impulsul îi
va fi venit tot din exterior, din presiunea
concuren]ei cu spa]iul occidental.
Asemenea protestantismului în Occident,
confucianismul constituie pentru ]ãrile din
Asia de Est un fundal doctrinar comun. În
ciuda vechimii lor bimilenare, principiile
confucianiste sunt o „resursã pentru
dezvoltarea modernã” a regiunii, pentru
avântul ei economic spectaculos de dupã
1960: „autocultivarea”, polite]ea [i pacea
socialã, „educa]ia moralã”, responsabilizarea
celor care conduc, în raport cu interesul
colectiv etc1. Pre]ul pus prin tradi]ie pe
(auto)educa]ie este astãzi, în Asia de Est,
premisa performan]ei profesionale, a
inovãrii tehnologice [i a dezvoltãrii
economice, cu toate consecin]ele politice
ale acestora. Refacerea Japoniei dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial sau ascensiunea
Chinei, în ultimele decenii ar fi un exemplu.
A[ spune cã în aceastã privin]ã, o diatribã
a lui Eminescu ne oferã un bun, de[i
incomod termen de compara]ie. Spre
deosebire de prestigiul „autocultivãrii” în
codul etic tradi]ional al Extremului Orient

confucianist [i de influen]a lui beneficã
asupra economiei [i societã]ii moderne,
Eminescu semnaleazã contrariul în spa]iul
românesc. Eminescu deplânge un reziduu
levantin, de „ inculturã [i vechi spirit
bizantin”, care a viciat procesul de modernizare a lumii române[ti, transformându-l
într-o imita]ie superficialã, într-un import
de forme fãrã fond, „fãrã elementul moderator al tradi]iilor trecutului”2. Altminteri
spus, „nu ceva esen]ial, nu îmbunãtã]irea
calitã]ii a fost ]inta civiliza]iei române, ci
men]inerea tuturor neajunsurilor vechi,
îmbrãcate în reforme foarte costisitoare
[i cu totul în dispropor]ie [i cu puterea de
produc]iune a poporului, [i cu cultura lui
intelectualã”3. Asumat conservatoristã,
viziunea lui Eminescu asupra modernizãrii
noastre pare sã aibã unele afinitã]i cu cea
pentru care a optat în final Japonia, a[a
încât sã fie „reduse riscurile generate de
schimbãrile radicale” [i sã se asigure „un
viitor stabil”: „actorii interni sã ac]ioneze
pentru constituirea de institu]ii [i cadre
legislative în consens cu particularitã]ile
societã]ii” autohtone, evitându-se astfel
„construirea precipitatã a unui sistem
institu]ional identic cu cel din Occident”4.
Modalitatea de raportare la tradi]ie [i
implicarea ei în procesul de modernizare,
precum [i preocuparea pentru (auto)educa]ie fac, iatã, diferen]a dintre douã tipuri
de „modernitate tenden]ialã”, una mai pu]in
reu[itã decât cealaltã. Din pãcate, prima
ne reprezintã.
M-a[ abate pu]in de la expunerea
profesorului Schifirne], dar numai ca s-o
ilustrez, de fapt, privind-o dintr-o altã
perspectivã. Sã ne gândim nu mai departe
de situa]ia învã]ãmântului românesc din
ultimii ani, teren de încercare pentru
destule proiecte de „reformã” calchiate
dupã modele din lumea largã. Unele dintre
acestea s-au dovedit un fiasco la ele
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Despre modernitate, altfel.
Un concept federator?
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aiurea, în societã]ile nonoccidentale,
stimulând angajarea lor în modernitate. Ele
constituie un catalizator al transformãrilor
din alte pãr]i ale globului, chiar dacã
acestea ]in totodatã seama de legile lor
proprii de dezvoltare. Constantin Schifirne]
face aici o adnotare importantã, remarcând
existen]a unor accep]ii tran[ante [i
antagonice ale modernitã]ii: fie categoric
„eurocentrice” (potrivit cãrora modernitatea
este un model de dezvoltare pe care
Occidentul în exclusivitate îl exportã în
alte zone ale lumii), fie radical neoccidentale, precum interpretarea lui Dipesh
Chakrabarty 10. În opinia acestuia,
„abaterea” societã]ilor nonoccidentale de
la un pattern occidental de modernizare
este marca specificã [i ireductibilã a unui
scenariu distinct, în afara solu]iilor [i
constrângerilor Vestului. În contextul
replierii recente a Occidentului, ca reac]ie
la e[ecul proiectului multiculturalist,
Constantin Schifirne] semnaleazã „o nouã
tendin]ã în rândul intelectualilor [i liderilor
de opinie din Asia – studiul identitã]ilor
culturale locale ca model alternativ de
dezvoltare”11.
De altfel, cum remarca Huntington,
„o mare parte a lumii devine tot mai
modernã [i mai pu]in occidentalã”12. Mã
întreb dacã nu cumva în aceastã cheie ar
trebui citit un roman deja faimos [i
controversat al lui Michel Houellebecq,
Supunere. Mai mult, a[ vedea în el
expresia unui Zeitgeist de „antimodernitate”
recentã a Vestului, de care nici Alain
Finkielkraut, în Fran]a, nu este strãin.
Iatã tot atâtea „fe]e” – cum spunea
Matei Cãlinescu13 – ale (anti)modernitã]ii,
asupra cãrora ne atrage aten]ia, în felul
sãu propriu, Constantin Schifirne].
Perspectiva pe care ne-o propune este
aceea a sociologului, dar ea se aratã
extrem de utilã totodatã pentru
reconsiderarea [i recontextualizarea unei
problematici pe care cercetãtorii
umanioarelor tind sã o restrângã, în
pierdere, la limitele propriului domeniu.

Note:

Amancio Gonzalez Andres, “Omul [obolan”
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acasã, de unde ne grãbim sã le importãm.
Altele, bune [i potrivite nouã, sunt prost
asimilate, stângaci sau numai pe jumãtate
„implementate”. Sigur, nu-i cazul sã ne
împiedicãm în jelanii de tombaterã, „pe vremea mea...” Dar nici chiri]ismul devenit, în
vremea... noastrã, „strategie institu]ionalã”,
nu este o solu]ie. Într-un viitor nu prea
îndepãrtat, s-ar putea sã ne regretãm
graba, risipa [i ireveren]a fa]ã de cei cu
adevãratã voca]ie de întemeietori, Spiru
Haret printre ei. Ca sã punem pe tapet încã
unul din secretele lui Polichinelle, educa]ia
a rãmas unul dintre pu]inii piloni de
însãnãto[ire a României, atât cât mai stã
el în picioare. Am închis paranteza [i revin
la volum.
Aplicat în mod particular transformãrilor economice [i sociale din perioada
colonialã a Chinei, conceptul de
„modernitate antimodernã” (Wang Hui5)
subsumeazã aptitudinea Chinei de „a
transcende modernitatea Occidentului”,
prin „construirea unei societã]i diferite” de
lumea capitalistã occidentalã6. În fapt,
„modelul chinez” rãmâne încã o „combina]ie
de libertate economicã [i opresiune
politicã” 7. Dincolo de coinciden]a
terminologicã, cred cã se manifestã aici o
convergen]ã (nu neapãrat o sincronizare)
între douã categorii de fenomene: la nivel
social, economic, institu]ional, „modernitatea
antimodernã” pe care o teoretizeazã Wang
[i asupra cãreia se opre[te, de asemenea,
Constantin Schifirne], se întâlne[te cu
paradigma culturalã a „antimodernitã]ii”,
a[a cum o în]elege Antoine Compagnon8.
Atât cât pot fi ele apropiate – nu pânã la capãt,
desigur – cele douã aspecte, socio-economic [i cultural, ale „antimodernitã]ii” au
în comun o anume eterogenitate, o
sciziune internã, o condi]ie liminarã între
tradi]ionalism [i asumarea criticã,
demistificatoare a înse[i aspira]iei cãtre
modernitate. Pe scurt, o „ambivalen]ã”
care „se resoarbe finalmente în
modera]ie”9. Prin urmare, antimodernitatea
nu este „tradi]ionalism” pur [i dur, ci
„rezisten]ã [i ambivalen]ã a unor adevãra]i
moderni” (Compagnon, op. cit., p. 23).
Tocmai aici a[ vedea un punct de
convergen]ã între expresia culturalã –
intelectualã [i artisticã – a antimodernitã]ii
[i manifestarea ei în via]a socialã [i
economicã a colectivitã]ilor supuse unor
exigen]e majore de adaptare la nou. Un
rãspuns la o astfel de provocare este
„modernitatea tenden]ialã”, în diferitele ei
variante, inclusiv proliferarea autohtonã a
„formelor fãrã fond”, în zorii modernitã]ii
noastre [i chiar mai târziu.
De altfel, unul dintre meritele
importante ale cãr]ii profesorului Schifirne]
este acela de a pune în eviden]ã caracterul
profund eterogen al modernitã]ii – sub aspect istoric, teoretic [i axiologic –, pe baza
manifestãrilor ei în plan social [i economic.
„Elemente ale modernitã]ii occidentale” sunt
„prezente ca tenden]ialitate” la noi [i

1 Constantin Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., p. 77.
2 Mihai Eminescu, Opere, vol. XI,
Bucure[ti: Editura Academiei, 1984,
p. 18. V. [i Constantin Schifirne],
Formele f\r\ fond..., op. cit., pp. 85 86.
3 Ibidem.
4 Constantin Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., p. 71.
5 Wang Hui, The End of the Revolution: China and the Limits of Modernity, New York: Verso, 2009. V. [i
Constantin Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., pp. 78 - 79.
6 Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., pp. 80 - 81.
7 Ibidem.
8 Antoine Compagnon, Antimodernii.
De la Joseph de Maistre la Roland
Barthes , traducere din limba
francez\ de Irina Mavrodin [i Adina
Dini]oiu, prefa]\ de Mircea Martin,
Bucure[ti: Art, 2008. A[a cum îl
foloseau Charles du Bos [i Jacques
Maritain în anii 1920, „epitetul
antimodern calific\ o reac]ie, o
rezisten]\ la modernism, la lumea
modern\, la cultul progresului”,
marcând „îndoiala, ambivalen]a,
nostalgia, mai mult decât un simplu
refuz” (Compagnon, op. cit., p. 13).
De fapt, antimodernul este „un modern prins în mi[carea istoriei, dar
incapabil s\ renun]e la trecut ”.
„Tradi]ia antimodern\”, astfel
în]eleas\, ca o fa]et\ a modernit\]ii,
este – cum altfel? – „la fel de veche
ca modernitatea îns\[i” (Ibidem, pp.
17 - 19). Un simptom al antimodernit\]ii lui Roland Barthes este,
dup\ Compagnon, tocmai dorin]a lui
de a r\mâne în „ariergarda
avangardei”, c\ci „a fi din avangard\
înseamn\ a [ti ce anume a murit; a fi
din ariergard\ înseamn\ a iubi înc\
acel ceva” (Barthes, Oeuvres
complètes, vol. III, Paris: Seuil, 2002,
apud Compagnon, op. cit., p. 18).
9 Mircea Martin, „O ini]iativ\
restauratoare necesar\”, in Antoine
Compagnon, op. cit., pp. 8 - 9.
10 Dipesh Chakrabarty, Provincializing
Europe: Postcolonial Thought and
Historical Difference, Princeton:
Princeton University Press, 2008. Cf.
C. Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., pp. 24 - 25.
11 Schifirne], Modernitatea
tenden]ial\..., op. cit., p. 69.
12 Samuel P. Huntington, “The West:
Unique, Not Universal”, in Foreign
Affairs, 75: 6, November/ December,
1996, pp. 28 - 46. Cf. C. Schifirne],
Modernitatea tenden]ial\..., op. cit.,
p. 68.
13 Matei C\linescu, Cinci fe]e ale
modernit\]ii. Modernism, avangard\,
decaden]\, kitsch, postmodernism,
traducere de Tatiana P\trulescu [i
Radu }urcanu, Ia[i: Polirom, 2017.

Profesorul Vasile Muscã s-a nãscut
la 1 iunie 1944, în localitatea Dude[tii
Vechi, jude]ul Timi[. A absolvit liceul
„Emanoil Gojdu” din Oradea, dupã care a
frecventat cursurile Facultã]ii de Filosofie
în cadrul Universitã]ii „Babe[-Bolyai” din
Cluj. În anul 1968 î[i sus]ine doctoratul în
filosofie [i î[i începe cariera didacticã tot
în aceastã universitate. Pe lângã o
strãlucitã activitate didacticã, în timp,
Vasile Muscã s-a afirmat [i ca un activ
cercetãtor în domeniile filosofiei [i
literaturii. A publicat cãr]i importante în
aceste domenii, dintre care amintesc:
Introducere în filosofia lui Platon (1994),
Filosofia ideii na]ionale la L. Blaga [i
D.D. Ro[ca (1996), Leibniz – filosof al
Europei baroce (2001), Încercare asupra
gândirii române[ti (2002), Lumile [i trecerile
lui Eminescu (2004) [.a. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
Contribu]iile lui Vasile Muscã la
descifrarea gândirii lui Eminescu se întind
pe o perioadã de câteva decenii [i sunt
grupate de autor în douã categorii. În prima
categorie sunt cuprinse articole [i eseuri
mai vechi, scrise mai ales la ocazii festive, [i publicate în reviste de culturã în
urmã cu 25-30 de ani. Un eseu din aceastã
categorie, cel intitulat În marginea filosofiei
eminesciene, publicat în anul 1979, va fi
preluat în volumul Încercare asupra gândirii
române[ti, ca primã parte a unui capitol
intitulat Mihai Eminescu. Iar în cea de-a
doua categorie intrã eseuri publicate în
ultimii 10-15 ani. Toate aceste texte sunt
reunite acum în volumul Lumile [i trecerile
lui Eminescu. Cu observa]ia cã textele din
prima categorie apar la sfâr[itul lucrãrii
într-o parte intitulatã Anexa.
În prezentul comentariu mã
intereseazã evolu]ia concep]iei lui Vasile
Muscã privind filosofia lui Eminescu. De
aceea voi structura comentariul într-un
mod diferit fa]ã de cel propus de autor în
lucrarea Lumile [i trecerile lui Eminescu.
Mã intereseazã sã constat de unde începe
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Motto:
„ În spiritul general ce animã întreaga activitate a Junimii
distingem o filozofie teoreticã, fãcutã din elemente împrumutate
marilor sisteme metafizice apãrute de-a lungul istoriei gândirii
omene[ti de la Platon pânã la A. Schopenhauer [i Ed. Von
Hartman, dar [i o filosofie practicã cu aderen]ã imediatã la solul
realitã]ilor social-politice române[ti. Astfel împãr]itã, filosofia
eminescianã încã nu-[i pierde unitatea sa interioarã de concep]ie,
cãci cele douã compartimente comunicã unul cu altul prin canalul
unui kantianism fundamental, care strãbate toatã gândirea
filosoficã a marelui poet”.
(Vasile Muscã)

[i cum evolueazã viziunea filosofului
clujean, cu privire la crea]ia eminescianã.
I. Articole de început
Primul articol, intitulat Poezia lui
Eminescu, scris probabil în anul 1974,
dar publicat la începutul anului 1975, cu
prilejul împlinirii a 125 de ani de la na[terea
poetului-cugetãtor, deschide o perspectivã
curajoasã [i încurajatoare. Aici, Vasile
Muscã subliniazã, mai întâi, importan]a
celor douã studii rãmase de la Titu
Maiorescu („Direc]ia nouã...”, din 1871 [i
„Eminescu [i poeziile lui”, din 1889), dupã
care, cu îndreptã]ire, afirmã: „Poezia
eminescianã respirã o adâncã problematicã filosoficã, vibrând în întregimea
ei de cel mai curat fior metafizic din câte
s-au întâlnit vreodatã în marea poezie a
lumii” (Lumile [i trecerile lui Eminescu, p.
108). Foarte importantã este [i informa]ia
pe care o aduce în fraza imediat
urmãtoare: „Nu ne mirã, aceastã situa]ie
constituind un prilej de îndreptã]itã
mândrie, cã într-unul din cele mai circulate tratate de istoria filosofiei, acela al lui
Fr. Überweg, poetul nostru na]ional este
trecut, alãturi de Schiller, Byron, Leopardi,
drept «poet filosof»” (Ibidem). Tot în acest
prim articol, eseistul vorbe[te despre
existen]a în crea]ia eminescianã a unei
concep]ii filosofice generale. „Poezia
eminescianã degajã [i o concep]ie
filosoficã generalã pe care, imediat,
majoritatea cople[itoare a comentatorilor
au sãrit s-o taxeze drept pesimism” (Idem,
p. 108).
Foarte bine este pusã, în acest text,
[i chestiunea privind modalitatea în care

trebuie abordatã ideea privind
pesimismul eminescian. În replicã la
solu]ia lui G. Cãlinescu, care s-a strãduit
sã explice acest pesimism doar prin
influen]a schopenhauerianã, V. Muscã
afirmã: „Explicarea integralã a pesimismului eminescian doar în plan teoretic prin
apel doar la filosofia lui Schopenhauer nu
rezolvã, desigur, pe deplin satisfãcãtor
problema. Pesimismul, ca [i viziune
filosoficã generalã asupra lumii [i vie]ii,
nu poate fi restrâns numai la o concep]ie
teoreticã. Depã[indu-[i rostul teoretic abstract, pesimismul comportã [i o atitudine
practicã în fa]a lumii [i a vie]ii. Trebuie
spus cã aceastã atitudine, în cazul lui
Eminescu, nu apare, întotdeauna, în cea
mai perfectã congruen]ã cu principiile
teoretice afirmate în viziunea sa generalã
pesimistã. Este adevãrat, marele poet
lasã sã cadã asupra prezentului sãu
lovitura de sabie a unei condamnãri
irevocabile, dar nu este, nici pe departe,
un exclusivist. De[i stã întors cu fa]a mai
mult cãtre un trecut îmbrãcat în ve[mintele
unui ideal care stãruie doar în fantezia lui
de poet, pe de altã parte, Eminescu este
înzestrat în materie practicã cu un anume
optimism în direc]ia posibilitã]ilor de
redresare na]ionalã. Aceasta, desigur, nu
mai concordã întotdeauna cu pesimismul
sãu de ansamblu” (Idem, pp. 108-109).
Tot în acest foarte important text,
Vasile Muscã are în vedere, în explicarea
pesimismului eminescian, [i posibilitatea
unei eventuale influen]e venite dinspre
viziunea dialecticii hegeliene. „A[adar, pe
lângã Schopenhauer, o altã sursã a
pesimismul concep]iei lui Eminescu se
poate gãsi în marea viziune dialecticã
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articulatã de gândirea hegelianã. Oricum,
ni se pare, cã pentru un individ este cu
mult mai deprimantã constatarea cã în
aceastã lume supusã unei fundamentale
deveniri nimic nu stã pe loc [i asupra
tuturor apasã spectrul unui inevitabil
sfâr[it, decât constatarea metafizicã,
foarte generalã [i abstractã, speculativã,
cã lumea este iremediabil rea. Durerea
eminescianã este provocatã de eterna
trecere a toate [i curiozitatea sa
intelectualã este hrãnitã permanent de
nevoia de a descifra sensurile misterului
acestei treceri” (Idem, p. 111). Observãm
deci cã autorul vorbe[te deja despre ni[te
„treceri”, care vor fi clarificate în eseurile
urmãtoare, despre care voi vorbi la timpul
potrivit. Acum mai vreau sã spun doar cã
studiul intitulat Poezia lui Eminescu este
un text programatic, bine ticluit, care
anun]ã o cercetare prelungitã de-a lungul
unei vie]i. Rãmâne sã vedem cât a putut
fi respectat [i cu ce rezultate a impulsionat
eminescologia.
Tot în anul 1975, V. Muscã publicã
un studiu intitulat Eternitatea operei lui
Eminescu. De data aceasta, autorul pune
în discu]ie rela]ia dintre cultura poetului
(element exterior) [i originalitatea lui (element intern). Concluzia este indubitabilã:
„În simplitatea sa plinã de demnitate [i
mãre]ie geniul lui Eminescu ]ine de ordinea
fenomenelor naturale, este spontan [i grav,
de rezonan]ã [i semnifica]ii cosmice, ca
«rãsãrirea stelei în tãcere», cum a zis,
într-un alt context, poetul însu[i” (Idem,
p. 113-114). O altã idee care trebuie
re]inutã din acest text este aceea cu privire
la echilibrul eminescian dintre gândire [i
sentiment, la voca]ia poetului-cugetãtor de
a-[i trãi ideile. „Capacitatea gândirii lui
Eminescu de a da expresie celor mai
profunde [i mai bogate gânduri omene[ti
este la fel de rarã [i egaleazã intensitatea
sentimentului cu care [i-a trãit ideile.
Echilibrul gândirii [i al sentimentului ce
stau într-o dreaptã cumpãnã, nicicând
stricatã în poezie, fac ca versul lui
Eminescu sã sune puternic [i curat ca o
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loviturã de daltã într-un bloc de marmurã”
(Idem, p. 115). Ca argument este evocatã
opinia lui Sextil Pu[cariu, cel care
vorbe[te de muzicalitatea inegalabilã a
poeziei eminesciene.
În anul 1976, filosoful clujean publicã
textul intitulat Eminescu – expresie
integralã a sufletului românesc , în
care vorbe[te despre destinul tragic
eminescian. „Destinul dur care a întrerupt
cu mult prea devreme, la numai treizeci [i
nouã de ani, manifestarea genialitã]ii lui
nu i-a permis lui Eminescu sã-[i realizeze
capacitatea sa creatoare în întreaga sa
amploare” (Idem, p. 116). Elocventã este,
în acest sens, compara]ia pe care o face
autorul: „Dacã ar fi trãit numai cât
Eminescu, Kant [i Goethe, douã nume
din cele mai mari ale gândirii [i literaturii
lumii, nici unul dintre ei nu ne-ar fi lãsat
tocmai operele nemuririi lor. La vârsta de
treizeci [i nouã de ani când Eminescu
moare, primul nu scrisese încã Critica
ra]iunii pure, care va apãrea abia în 1781,
la vârsta de cincizeci [i [apte de ani, iar
al doilea nu terminase nici mãcar prima
parte din Faust, care se va tipãri în 1806,
când autorul ei împlinea aceea[i vârstã
de cincizeci [i [apte de ani” (Idem, p. 116117). Drept consecin]ã: „Opera eminescianã trebuie privitã, de aceea, [i dintr-o
altã perspectivã decât se face aceasta în
mod obi[nuit. Universul crea]iei poetice a
lui Eminescu trebuie privit, adicã, nu doar
ca o realitate, ci [i ca o posibilitate, o
realizare la care se adaugã [i o promisiune
care va fi sortitã sã rãmânã neîmplinitã”
(Idem, p. 117). Ideea poate fi re]inutã chiar
dacã nu ne aduce vreun câ[tig. Ne ajutã
doar sã avem un regret în plus. Mai ales
dupã predarea manuscriselor eminesciene
la Biblioteca Academiei Romane,
cercetãtorii au putut descoperi
dimensiunile acestei crea]ii. „Crea]ia
eminescianã, a[a cum se înfã]i[eazã ea
posteritã]ii, trebuie vãzutã în lumina acestor
date ca un uria[ câmp de ruine pe care se
înal]ã splendid, în strãlucire solarã,
coloanele durabile ale crea]iilor ce au
apucat sã fie terminate, ridicate piatrã
peste piatrã pânã la capãt. Bucuria plinã
a realizãrilor este umbritã adesea de
regretul dupã promisiunea rãmasã pentru
totdeauna nerealizatã” (Idem, p. 118). Eu
a[ prefera sã ne bucurãm pentru ceea ce
a realizat poetul [i gânditorul Eminescu,
fãrã a uita, desigur, condi]iile în care a trãit
[i a creat.
În anul urmãtor, 1977, Vasile Muscã
publicã textul intitulat O lecturã din
Eminescu , cu referire la poemul
Luceafãrul, considerat a fi „nu numai cea
mai înaltã realizare artisticã a poetului, ci
[i nucleul întregii concep]ii filosofice implicate în poezia eminescianã” (Idem, p.
119). Întrucât textul acestui eseu va fi
integrat, mai apoi, într-o demonstra]ie
amplã privind filosofia teoreticã
eminescianã, prefer sã îl comentez în
contextul respectiv.
Anul 1978 este marcat de universitarul clujean cu articolul numit Univers
liric eminescian. Cu îndreptã]ire, încã

de la începutul acestui eseu, Vasile Muscã
remarcã: „În literatura românã nimeni
înaintea lui Eminescu nu [i-a fãurit un
univers liric mai închegat, mai profund
original [i mai personal” (Idem, p. 125).
Într-un mod declarat, raportarea este
fãcutã la genera]ia pa[optistã, interesatã
mai mult de caracterul ideologic decât de
valoarea esteticã a crea]iei literare. „Cu
puterea formidabilã a geniului sãu,
Eminescu, dintr-odatã, înal]ã poezia
româneascã pe culmi ale desãvâr[irii sale
artistice, nebãnuite înainte de el. (...)
Eminescu vine [i aduce un alt univers liric,
în care fantezia [i ra]iunea cea mai
îndrãznea]ã se împletesc pe tãrâmul unei
viziuni romantice a lumii [i a vie]ii” (Idem,
p. 125). Comentând dimensiunile
deschiderii cosmogonice eminesciene,
plecând de la poemul Luceafãrul, eseistul
adaugã: „În acord cu înclina]iile romantice
ale temperamentului sãu artistic [i cu
cultura sa intelectualã impregnatã de
gândirea filosoficã idealistã, mai cu seamã
germanã, Eminescu elaboreazã o filozofie
a naturii în miezul cãreia a[azã rela]ia
fundamentalã dintre om [i univers” (Idem,
p. 126).
Este vorba, desigur, despre viziunea
poeticã privind rela]ia dintre om [i univers.
Însã aceastã viziune poeticã este sprijinitã
pe o autenticã filozofie asupra vie]ii, pe o
în]elegere în]eleaptã a felului în care omul
se formeazã ca personalitate în context
natural [i social. „Potrivit panteismului sãu
romantic, universul constituie pentru
Eminescu o uria[ã unitate organicã în care
bate un ritm constant de via]ã, aceasta
fiind în fondul ei ultim muzicalã” (Idem, p.
126-127). Se explicã, astfel, de ce ritmul
vie]ii este exprimat poetic atât vizual, dar
mai ales auditiv.
Aceastã constatare îl sus]ine pe
Vasile Muscã sã vorbeascã despre o
posibilã viziune eminescianã privind
misiunea poetului. „Se poate deriva de aici
o anume concep]ie despre poet, foarte
romanticã [i ea. Pentru Eminescu esen]a
poeziei constã, de asemenea, în ritm, iar
poetul este acela care prinde în vers ritmul
universului. Existã un paralelism universpoezie, ce poate fi împins pânã la o
identitate care înseamnã cã în cântecul
poetului se poate auzi chiar glasul firii.
Aceasta explicã, în plan teoretic, [i
muzicalitatea interioarã deosebitã a
cântului eminescian” (Idem, p. 127).
Eseistul clujean merge mai departe
[i vede în poezia eminescianã [i
exprimarea unei nostalgii, a unui regret în
fa]a îndepãrtãrii de origini. „Observãm în
aceastã mi[care de înaintare o regresiune
moralã, resim]itã acut de poet, ca urmare
a îndepãrtãrii de origini, de acel izvor din
care curg toate ale vie]ii. Este vorba de
acea origine strãbunã din care toate ies
fãrã a se mai putea întoarce vreodatã. De
aceea, timpul preferat al poetului rãmâne
amurgul, seara sau, uneori, chiar noaptea,
când ritmul vie]ii, potolindu-se, se creeazã
impresia de repaus, de oprire în loc a
acestei mi[cãri ce-l poartã pe om înainte,
cu un soi de fatalitate de neînvins” (Idem,

II. Încercare asupra gândirii
române[ti

Yoshin Ogata, “Pic\tura”

Lucrarea Încercare asupra
gândirii române[ti nu este o istorie
propriu-zisã a filosofiei na]ionale, ci mai
mult o sintezã eseisticã asupra specificului
na]ional al gândirii personalitã]ilor poporului
nostru. Cartea este o continuare a
preocupãrilor mai vechi dezvoltate [i de
al]i cãrturarii români. Amintesc, în acest
sens, doar studiul lui Garabet Ibrãileanu
Spiritul critic în cultura româneascã,
publicat în 1909, unde se afirmã: „Românii,
care n-au creat aproape nimic, au
împrumutat aproape tot. Toatã istoria
culturii române[ti, de la sfâr[itul veacului
de mijloc pânã azi, e istoria introducerii
culturii strãine în ]ãrile române; [i toatã
istoria culturii române[ti din veacul al
XVI-lea pânã azi, e istoria introducerii
culturii apusene în ]ãrile române [i
asimilarea ei de cãtre români – cu mici

III. Lumile [i trecerile lui
Eminescu
Referindu-se [i la aceastã carte,
Constantin Cuble[an noteazã: „Scrise
într-un stil eseistic elegant, ce aminte[te
exerci]iul unor Vasile Bãncilã, Dan Botta
[.a., comentariile lui Vasile Muscã, având
în aten]ie opera lui Mihai Eminescu,
dezvoltã idei filosofice existente la baza
gândirii poetice eminesciene. Sunt
demersuri de o veritabilã hermeneuticã
filosoficã ce deschid în cadrul comentariilor, în domeniu, perspective interpretative cu totul profitabile pentru în]elegerea
justã [i profundã a gândirii din scrisul
eminescian” (Eminescologi clujeni, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2011, p. 180). Cuvinte
de apreciere are [i Nicolae Turcan:
„Unitare prin stil, în pofida perioadei mari
de timp ce le desparte, aceste texte cu
aer modern [i dezvãluiri filosofice se citesc
cu o realã încântare. Faptul se datoreazã
nu atât «obliga]iei» morale, similarã în
opinia profesorului clujean unui act de
credin]ã, a oricãrui intelectual român de a
scrie despre marele poet «mãcar o datã
în via]ã», cât capacitã]ii de a transforma
poezia eminescianã într-o aventurã
intelectualã personalã” (Nicolae Turcan,
Eminescu, în cheie filosoficã, în volumul
Despre maestru [i alte întâlniri, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2010, p. 119).
III. 1. Lumile [i trecerile
poetului-cugetãtor
În preambulul acestui eseu, care
dã [i titlul volumului dedicat lui Eminescu,
este creionatã o schi]ã filosoficã, în
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tocmai a specificului românismului.
Comentariile acestea, sumare, dar
percutante, aduc, fãrã îndoialã, într-o
perspectivã de profunzime nevoia
revederii filosofice a atitudinii politice a lui
Eminescu, adicã exact invers de felul cum
fac cei mai mul]i comentatori ai prozei
jurnalistice a acestuia, ceea ce pune în
eviden]ã nu numai o gândire creatoare, ci
[i un acord cu mi[carea ideilor filosofice
contemporane lui, pe care cautã a le aplica
realitã]ilor române[ti. Sinteza lui Vasile
Muscã este incitantã în acest sens [i
stimulatoare, relansând (de ce nu?)
discu]iile privind sistemul de gândire
eminescian, modern prin excelen]ã”
(Constantin Cuble[an, Eminescu în
privirile criticii, Editura Grinta, Cluj-Napoca,
2005, p. 83). Peste doi ani, Vasile Muscã
va fragmenta textul acestui eseu din
lucrarea Încercare asupra gândirii
române[ti, pentru a-l include în volumul
Lumile [i trecerile lui Eminescu. De aceea
alte observa]ii asupra lui voi face cu referire
la aceastã ultimã lucrare.
Acum, aici, mai vreau sã spun doar
cã eseul În marginea filosofiei
eminesciene este un text programatic, bine
ticluit, pentru o cercetare prelungitã de-a
lungul unei vie]i. Rãmâne sã vedem cât a
putut fi respectat acest angajament [i cu
ce rezultate a impulsionat eminescologia.
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împiedicãri în perioada fanariotismului [i
a rusismului” (G. Ibrãileanu, Spiitul critic
în cultura româneascã, în volumul „Studii
literare”, vol. I, Editura Minerva, Bucure[ti,
1979, p. 12). Vasile Muscã porne[te tot
de la ideea rãmânerii în urmã a culturii
române, însã puncteazã etapele de
modernizare ale acestei culturi atât prin
recuperarea întârzierilor, cât [i prin
impunerea propriei originalitã]i. El considerã
cã o primã etapã a angajãrii culturii române
spre modernitate este momentul pa[optist.
Ideea este cã spiritul revolu]iei pa[optiste
a produs firave idei filosofice doar menite
sã justifice acel act politic. Însã, apreciazã
cu îndreptã]ire Vasile Muscã, adevãrata
gândire filosoficã modernã româneascã
începe cu prima genera]ie de dupã revolu]ia
pa[optistã. O genera]ie pe care autorul o
apreciazã ca fiind a întemeietorilor, unde
sunt cuprin[i T. Maiorescu, V. Conta, A.
D. Xenopol [i M. Eminescu.
Meritul lui Vasile Muscã derivã din
faptul cã l-a inclus [i pe Mihai Eminescu
printre întemeietorii filosofiei moderne
române[ti. {i pe parcursul a douãsprezece
pagini, într-un subcapitol intitulat „Mihai
Eminescu”, încearcã sã-[i motiveze
op]iunea. Acest subcapitol cuprinde douã
texte. Primul este denumit În marginea
filosofiei eminesciene, redactat încã din
anul 1979. Mai apoi a alãturat acestui eseu
un alt studiu intitulat Gândirea socialpoliticã eminescianã. Împreunã, cele douã
texte, primul ca filozofie teoreticã, celãlalt
ca filozofie practicã, asigurã con]inutul
subcapitolului
Într-un fel de primã justificare a
faptului cã Eminescu trebuie recunoscut
ca întemeietor al filosofiei moderne
române[ti, autorul subliniazã: „Cercetãri
erudite au a[ezat pietrele de hotar ale
vastei culturi filosofice a lui Eminescu care
cuprindea, în timp, deopotrivã epoca anticã
[i cea modernã iar, în spa]iu, deopotrivã
Orientul cu misticismul sãu paseist [i
Occidentul cu ra]ionalismul sãu activist”
(V. Muscã, Încercare asupra gândirii
române[ti, Editura Grinta, Cluj-Napoca,
2002, p. 97). Altfel spus: „Gândirea
eminescianã stã astfel în fa]a noastrã ca
o uria[ã câmpie peste care au suflat
vânturi venite din toate patru zãri ale lumii”
(Idem, p. 97). Cred mai curând cã gândirea
lui Eminescu ar putea fi asemuitã cu un
pisc ]â[nit în câmpia despre care vorbe[te
eseistul. Prin gândirea eminescianã nu au
suflat vânturile haotic, pustiitor. Aceastã
gândire a întâmpinat ideile aduse de acele
vânturi, le-a prelucrat [i le-a sintetizat
într-o viziune originalã, reprezentativã
pentru gândirea poporului sãu.
Trebuie re]inut cã în textul acestui
subcapitol sunt trasate tu[ele de care ]ine
seama V. Muscã în analiza crea]iei
eminesciene, vorbind despre o filozofie
teoreticã [i o filozofie practicã, cu accent
pe filosofia practicã. Idee subliniatã [i de
Constantin Cuble[an, cel care comentând
lucrarea afirmã: „Eseul lui Vasile Muscã
are calitatea esen]ialã de a explicita prin
pârghii filosofice atitudinea a[a-zis
na]ionalistã a lui Eminescu, ce relevã în
fond originalitatea în]elegerii poetului
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p. 127-128). Mai filosofic spus: „Cãci dacã
universul [i omul înseamnã mi[care,
starea originarã, începutul din care ele au
ie[it nu poate fi, în cosmogonia
eminescianã, decât repaosul. Setea de
repaus care îl încearcã uneori pe poet
echivaleazã, în plan metafizic, cu nostalgia originilor, pe care panteismul romantic
o identificã nu numai în om, ci în orice
formã de existen]ã, aceasta primind
semnifica]ia eticã [i esteticã a unei
perfec]iuni ob]inutã printr-o mi[care ce,
revenind acolo de unde a pornit, închide
definitiv un cerc al existen]ei” (Idem, p.
128).
În sfâr[it, între textele mai vechi este
inclus [i eseul intitulat În marginea
filosofiei eminesciene, publicat în 1979.
Aici sunt trasate aliniamentele de care va
]ine seama Vasile Muscã în toate
abordãrile ulterioare cu privire la filosofia
poetului-cugrtãtor. Tocmai de aceea acest
text va fi preluat, în combina]ii argumentative importante, atât în lucrarea Încercare
asupra gândirii române[ti, dar [i în volumul
Lumile [i trecerile lui Eminescu. De aceea,
referirile la acest text le voi face, pe larg,
la locurile respective.
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perspectiva crea]iei eminesciene, privind
dimensiunile spa]io-temporale ale
existen]ei. Dimensiuni fundamentale
pentru existen]ã, în general, dar [i pentru
existen]a umanã, în particular. Deosebirea
dintre cele douã forme de existen]ã vine
de la faptul cã „în timp ce realitatea ca
atare, Existen]a, luatã pe dimensiunile sale
spa]ialã [i temporalã, este infinitã,
finitudinea marcheazã frontal condi]ia
fundamentalã a omului ca realitate
specificã în ansamblul mare al Existen]ei”
(Idem, p. 7). În aceastã situa]ie, via]a
omului nu poate fi decât mãrginitã:
„înseamnã cã în via]a omului totul începe
odatã, undeva [i cândva, într-un spa]iu [i
într-un timp oarecare, spre a se termina
altã datã, undeva [i cândva, într-un alt
spa]iu [i timp” (Lumile [i trecerile lui
Eminescu, p. 7). Aceasta este o dram\,
dar este [i [ansa omului de a deveni
con[tient cã existã. „Când în via]a sa apar
amintirile [i apoi, în urma lor, se înghesuie
regretele, omul devine con[tient de
existen]a sa ca desfã[urare în timp”
(Idem, p. 7). O existen]ã care-[i cautã
sensul într-un univers fãrã sens.
Prin acest preambul, Vasile Muscã
î[i creeazã prilejul pentru urmãtoarea
observa]ie: „A intrat în sarcina marii
metafizici a tuturor timpurilor sã clarifice
raporturile reciproce dintre spa]iu [i timp,
ca cele douã dimensiuni fundamentale ale
existen]ei: care dintre ele, spa]iul sau
timpul, exprimã la un nivel mai profund
esen]a Existen]ei ca atare?” (Idem, p. 9).
Rãspunsul la aceastã întrebare este
cãutat de eseist [i în crea]ia eminescianã,
semn cã poetul-cugetãtor este recunoscut
ca mare metafizician. {i constatarea
derivã cu u[urin]ã: „Cuprinzând într-o privire
de ansamblu crea]ia lui Eminescu
constatãm cã în miezul viziunii sale poetice
stã ideea temporalitã]ii existen]ei, cu alte
cuvinte, categoria fundamentalã de timp”
(Idem, p. 9). Este vorba de faptul cã
„sensibilitatea poeticã eminescianã
reac]ioneazã cu acuitate în fa]a
caracterului de temporalitate al existen]ei,
la aspectele permanentei schimbãri în care
este antrenatã realitatea, a ve[nicei treceri
a oamenilor [i faptelor lor, ale lucrurilor”
(Idem, p. 9). Altfel spus, „Eminescu are
con[tiin]a lucidã [i clarã a ireversibilitã]ii
timpului ca devenire continuã, ca trecere
prin timp” (Idem, p. 10).
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Pe de altã parte observã, cu
îndreptã]ire, Vasile Muscã, referindu-se la
crea]ia eminescianã, „ca o replicã tainicã
la aceastã situa]ie, apare [i sentimentul
permanen]ei realizate prin continuitatea
genera]iilor omene[ti”, atitudine care „duce
la încheierea optimistã cã timpul,
du[manul cel mai înver[unat al vie]ii, nu
o poate distruge definitiv, aceasta din urmã
rãmânând sã triumfe asupra mor]ii [i
neantului” (Idem, p. 11).
Cum explicã Vasile Muscã aceastã
trãire, aparent paradoxalã, la Eminescu?
Iatã rãspunsul: „Dacã timpul [i via]a î[i
sunt vrãjma[i direc]i, iar lumea s-a fãcut
din neant sau s-a desfãcut din haosul
originar, ceea ce este aproape acela[i
lucru, rostul ei nu este sã se întoarcã iarã[i
în nimic [i neant, închizând astfel cercul
ca în viziunile realitã]ii conduse de ideea
«eternei reîntoarceri», care dominã
gândirea marilor presocratici” (Idem, p. 11).
Dacã nu este ca la presocratici, cum apare
lumea la Eminescu? „Lumea constituie,
mai degrabã, ecranul etern, fãrã început
[i fãrã sfâr[it, pe care se proiecteazã
cercul care se face [i desface permanent
al trecãtoarelor vie]i omene[ti. De aici acel
amestec contradictoriu de încredere în
via]ã [i resursele sale neistovite, în ceea
ce poate încã fi, dar [i regrete dupã ceea
ce a fost [i în nici un fel nu mai poate fi,
complexul sufletesc «dureros de dulce»
din Odã (în metru antic), atât de specific
stãrii de con[tiin]ã tipic romantice cu care
poetul nostru înregistreazã faptul existen]ei
în timp” (Idem, p. 11-12).
În func]ie de în]elegerea acestei
existen]e în timp, Vasile Muscã vorbe[te
despre lumile [i trecerile lui Eminescu. Sã
vedem, mai întâi, cum este definitã lumea
eminescianã. „Din punctul de vedere al
considera]iilor de fa]ã pe care le dezvoltãm
cu privire la Eminescu, «lume» înseamnã,
în primul rând, «oameni»: mai mul]i, dar
chiar [i unul singur, în situa]ia, de excep]ie,
în care acest unul singur se remarcã drept
purtãtor al unor determinãri [i calitã]i de o
marcã superioarã dintr-un punct de vedere
etic oarecare, reprezentativ pentru mai
mul]i” (Idem, p. 13). Sã vedem, apoi, cum
este în]eleasã trecerea. „Sensul lui
«trecere», care ne intereseazã aici, se
contureazã în opozi]ie cu «petrecere».
«Trecere» indicã ceva dinamic, o mi[care
de la trecut la prezent [i de la acesta spre
viitor, în orice caz o mi[care în care
accentul mai tare apasã pe trecut sau pe
viitor, pe ceea ce a fost deja, respectiv,
ceea ce nu a fost încã, semnificã, deci,
temporalitatea, curgerea existen]ei.
«Petrecere», având mai degrabã un în]eles
static, aduce în fa]ã prezentul ca oprire
momentanã a curgerii, a temporalitã]ii
esen]iale a lumii [i a vie]ii” (Idem, p. 15).
Încadrându-se în limitele acestor
schi]e definitorii, în perspectiva crea]iei
eminesciene, Vasile Muscã observã:
„Prima lume a lui Eminescu este cea a
satului natal, în spa]iu, [i a copilãriei
petrecute aici, în timp, Heimat-ul cântat
în ritmuri solemne [i de Hölderlin – casa
pãrinteascã, tatãl [i mama, fra]ii [i
surorile, satul cu împrejurimile, codrul

întunecos cu pâlpâirea de luminã a
poienilor [i murmurul caden]at al izvoarelor,
lumea cu chemãrile [i îndemnurile sale
cãtre hoinãrealã [i visare, lacul [i cerul cu
stelele sale rãsfrânt în el, oamenii locului
cu tot ceea ce istoria a depus în ei ca fapt
de culturã materialã [i spiritualã, de
civiliza]ie, întâia iubire. Aceasta este
lumea originarã [i, ca aproape tot ce este
originar, [i cea adevãratã, a lui Eminescu”
(Idem, p. 16). Dezvoltând gândul, eseistul
clujean continuã: „Copilãria [i satul
formeazã la Eminescu un timp [i un spa]iu
predilect, de excep]ie, sacru, în care [i la
care vrea sã se întoarcã mereu, dar la care
nu va reveni niciodatã, cãci, dacã existã
o reversibilitate în spa]iu, [i te po]i întoarce
în sat, ca loc al copilãriei, nu este deloc la
fel în timp, [i în copilãrie nu mai po]i reveni
niciodatã. Este vorba de o lume în care
poetul, cu cât se îndepãrteazã mai mult,
trecând prin vreme, cu atât o în]elege mai
pu]in, fiindcã între ea [i el s-au interpus
perdelele succesive ale celorlalte «lumi»,
prin care orice om are de trecut în via]a
sa [i care întunecã perspectiva” (Idem, p.
17). Sunt aduse argumente expresive din
crea]ia poeticã, printre care [i cunoscuta
strofã din poezia O, rãmâi, publicatã în
1879:
„Astãzi chiar de m-a[ întoarce
A-n]elege n-o mai pot...
Unde e[ti copilãrie
Cu pãdurea ta cu tot?”
Amprenta curgerii timpului nu poate
fi [tearsã. Astfel cã, „Ie[ind din prima
«lume», Eminescu va poposi în cea de-a
doua «lume» a sa, care va fi în mod
esen]ial cea a cãr]ilor, a culturii sub
diferitele sale înfã]i[ãri: [coli, biblioteci,
ziare, cenaclu literar etc... Este o lume
care se înfã]i[eazã drept o înstrãinare în
raport cu prima care, fiind cea a satului [i
a copilãriei, este una a naturii” (Idem, p.
19).
Universitarul clujean, cu îndreptã]ire,
se preocupã sã punã în eviden]ã distinc]ia
modului de via]ã eminescian. „Uime[te la
Eminescu atrac]ia [i interesul sãu pentru
lumea [i via]a imediatã, singura realã [i
efectivã – natura noastrã primã – pe care
o ia de timpuriu pe cont propriu, o colindã
în lung [i în lat spre a o cunoa[te mai
bine, ca o adevãratã «haimana
sãnãtoasã», cum se exprima G.
Cãlinescu, dar [i curiozitatea sa
irezistibilã, setea de nestãpânit pentru
cealaltã «lume», a cãr]ilor, pentru culturã
ca lume reflectantã – natura noastrã
secundã – de[i este cunoscutã, pe de altã
parte, aversiunea poetului pentru orice
formã de studiu sistematic, desfã[urat în
cadre [colare organizate ca institu]ie”
(Idem, p. 20). Sã în]elegem, deci, cã
Eminescu a intrat în via]ã, în lumile
culturii, tânjind în permanen]ã dupã lumea
copilãriei, dupã lumea autenticã. „Dacã
prima «lume» este via]a [i natura în
în]elesul lor larg, constituind o autenticã
«lume», cãr]ile înseamnã o a doua «lume»
care îl va preocupa pe Eminescu în
aceea[i mãsurã ca [i prima. Dar, aceasta
fiind o lume secundã, în sensul de
neautenticã – nu po]i trãi ce vrei, dar po]i
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scrie [i gândi ce vrei – Eminescu va trãi în
lumea culturii cu complexul dezrãdãcinatului, comportându-se cu habitudinile
omului natural [i, întrucât este vorba de
lumea infinitã a spiritului, o datã intrat în
ea, poetul nu va mai putea ie[i de aici
niciodatã. Se va îngropa în culturã sau mai
degrabã se va prãbu[i dãrâmat de infinitul
ei” (Idem, p. 21). Intrând în lumea culturii,
poetul-cugetãtor a fost dominat de
sentimentul trecerii permanente: „De fapt,
Eminescu a intuit cã esen]a culturii ca spirit
infinit nu permite oprirea, a[ezarea în ceva
definitiv, care ar înghe]a fluxul vie]ii spiritului”
(Idem, p. 22).
Din specificul modului în care
Eminescu a în]eles sã-[i trãiascã via]a
rezultã [i particularitatea felului în care a
trecut de la o lume la alta. „Eminescu nu
trece prin lumile sale cu indiferen]ã, cu
rãcealã” (Idem , p. 26). Altfel spus,
„Eminescu va trece dintr-o «lume» în alta
cu sentimentul cã fiecare este într-un fel a
sa. «Lumile» din care a ie[it sunt duse apoi
mai departe cu sine prin via]ã, ca o putere
regeneratoare a spiritului” (Idem, p. 27).
Într-un fel de concluzie, Vasile Muscã
afirmã: „La Eminescu orice «trecere» are
loc cu sentimentul unei cre[teri organice,
al unei expansiuni în care cercuri se depun
peste cercuri. Identificându-se pasional cu
fiecare din «lumile» prin care a trecut,
Eminescu nu poate fugi din ele nici definitiv,
[i nici temporar, ca Goethe. Le adunã pe
toate în sine [i de aici sentimentul de
plenitudine vitalã prin care este, poate,
singurul poet capabil sã-l egaleze pe
Goethe” (Idem, p. 28-29).
III. 2. „Vânturile, valurile” [i
„norocul, idealurile”
Tot despre efemeritatea condi]iei
umane vorbe[te Vasile Muscã [i în eseul
«„Vânturile, valurile” [i „norocul, idealurile”».
„În aspectul nemijlocit al fenomenalitã]ii
sale, cursul vie]ii omene[ti pare a se
constitui sub semnul hotãrâtor al întâmplãrii
ca ira]ionalitate purã” (Idem, p. 31). Eseistul
apreciazã cã în crea]ia eminescianã acest
fapt este trãit atât ca expresie metaforicã,

III. 3. Anotimpurile vie]ii lui
Eminescu
Legãtura strânsã dintre temporalitate,
în]eleasã ca o caracteristicã esen]ialã a
lumii, [i destinul omului este urmãritã [i în
eseul intitulat Anotimpurile vie]ii lui
Eminescu. „În miezul adânc al viziunii
poetice a lui Eminescu stã ideea
fundamentalã de timp [i con[tiin]a sa
reac]ioneazã în modul cel mai sensibil în
fa]a caracterului temporal al existen]ei, la
aspectele permanentei sale schimbãri, a
ve[nicei treceri a oamenilor, a inconsisten]ei
celor ce ei fãptuiesc, a devenirii lucrurilor
ca atare” (Idem, p. 45). Afirma]ia este
valabilã dacã restrângem crea]ia
eminescianã doar la viziunea sa poeticã
din unele poezii. Însã dacã avem în vedere
întreaga sa crea]ie, atunci adevãrul
afirma]iei se dilueazã. Acest fapt nu
mic[oreazã frumuse]ea abordãrii eseistice.
Ideea cãlãuzitoare este aceea cã „A[ezat
în temporalitatea esen]ialã a lumii, destinul
omului este «trecerea»” (Idem, p. 45). Dar
pentru a sesiza acest fapt nu trebuie ca,
neapãrat, Eminescu sã fi fost numai poet.
Apelând la metafora prin care via]a
este vãzutã ca succesiune de anotimpuri,
Vasile Muscã observã, mai întâi, cã „Strict
filosofic vorbind, Eminescu s-ar pãrea sã
cadã în eroarea de fond a idealismului
hegelian de a considera cã natura nu existã
în timp, cã, în virtutea materialitã]ii sale,
ea este atemporalã” (Idem, p. 46). Oferind
ca exemplu versuri din poezia Revedere,
eseistul continuã: „Natura constituie un fel
de cadru etern [i indiferent pe care omul
î[i înscrie traiectoria de o clipã a «trecerii»
sale, oferind doar acompaniamentul
adevãratei deveniri, care este cea a omului”
(Idem, p. 46).
Mai apoi, vorbind tot despre
„împrumuturi”, eseistul adaugã: „Revenind
la metafora amintitã mai înainte, dacã
Goethe era o naturã primãvãraticã sau un
Hegel, de pildã, era o naturã tomnaticã,
având în motivele individualitã]ii sale ceva
de «fruct matur [i zemos», cum noteazã
primul sãu biograf Karl Rosenkranz, atunci,
împrumutând ceva din fiecare, Eminescu
s-ar putea defini, într-un mod mai complex,
mai degrabã o naturã dualã, primãvãratictomnaticã” (Idem, p. 47). Altfel spus: „Prin
natura sa dualã, Eminescu poartã în sine
primãvara [i toamna, adicã, în ordinea
naturii, floarea [i fructul, proiectul [i realitatea
lui” (Idem, p. 49).
Ca un fel de concluzie a acestui eseu,
Vasile Muscã adaugã: „Este cert cã
Eminescu închipuie o conservare a timpului
[i cã, în temeiul organicismului sãu fundamental de tip naturalist, ar fi de acceptat [i
gândul unei reînvieri integrale la fel ca în
permanent reluata ciclicitate a naturii”
(Idem, p. 52).
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ra]ional în ea ac]ionând fie sub protec]ia
«norocului» care i se dã, fie datoritã
«idealului» pe care [i-l alege” (Idem, p. 44).
Sunt dezvoltãri eseistice interesante, care
pun în eviden]ã profunzimea [i moralitatea
gândirii eminesciene.

Vitraliu

dar [i ca expresie poetico-filosoficã.
„Expresia metaforicã a acestei fenomenalitã]i lipsite de constan]ã a vie]ii
omene[ti [i a lumii în cadrele cãreia
aceasta se desfã[oarã este redatã în
poezia lui Eminescu prin cuplul: «vânturile,
valurile». Ele ne dezvãluie imprevizibilitatea
fenomenului pur în care via]a [i lumea se
lasã aruncate în absen]a oricãrei forme de
necesitate. Instabilitatea fundamentalã a
tot ceea ce existã îl îndeamnã pe poet cãtre
o atitudine de contemplare, întoarsã mai
degrabã cãtre sine decât cãtre lume, o
calmã reverie care, amândouã, se asociazã
în planul gândirii cu ample medita]ii pe tema
de[ertãciunii tuturor celor omene[ti” (Idem,
p. 31). Când medita]ia se opre[te doar la
condi]ia umanã este fãcutã separa]ia între
„destin” [i „noroc”. „Expresia poeticofilosoficã a ira]ionalitã]ii de fond a realitã]ii
omene[ti este, de cele mai multe ori,
destinul. Ca dovadã a acestei ira]ionalitã]i
de fond, de cele mai multe ori, orb. Spre
deosebire de «noroc», în esen]ã favorabil
omului, el este, destinul este, de cele mai
multe ori defavorabil omului [i, prin nota de
fatalitate inexorabilã pe care o con]ine [i
pe care o introduce în via]ã, obligã la
supunere [i conformare” (Idem, p. 32). Pe
scurt, opinia lui Vasile Muscã este formulatã
astfel: „Prin instabilitatea lor comunã
«vânturile» [i «valurile» se asociazã, de
repetate ori, în poezia eminescianã, în
imaginea plinã de plasticitate a mãrii
cutreieratã de vânt sau, uneori, în cazuri
extreme, a mãrii rãvã[ite de mari convulsii
în vreme de furtunã” (Idem, p. 33).
Pentru a eviden]ia opozi]ia între
vremelnicie [i statornicie, Vasile Muscã
apeleazã la ideatica poemului Luceafãrul,
dezvãluind incompatibilitatea de esen]ã
dintre Luceafãr [i Cãtãlina. Încã un prilej
pentru a se raporta la concep]ia kantianã:
„în ipostaza aceasta a unui soi de «lucru în
sine» kantian, Luceafãrul ]ine de un alt regim
ontologic, acela al eternitã]ii fãrã de moarte”
(Idem, p. 38). Iar Cãtãlin [i Cãtãlina, „ca
oameni muritori, via]a este ceea ce face
«norocul» din ea” (Idem, p. 39).
Con[tient de luciditatea gândirii
eminesciene, Vasile Muscã adaugã:
„Dincolo de aceastã ira]ionalitate a
mi[cãrilor sale de neprevãzut, dezordonate,
via]a omeneascã poate îmbrãca [i aspectul
mai înalt al unei mi[cãri ordonate de un
scop, sub forma unei mi[cãri finaliste.
Acest scop pe care mi[carea înainte a vie]ii
omene[ti urmeazã sã-l realizeze poate fi
unul predeterminat prin «noroc» ori
determinat prin «idealuri». Aceasta pentru
cã norocul îl avem din na[tere, el este unul
singur, pe când «idealurile» ni le întâlnim
pe parcursul vie]ii [i pot fi mai multe” (Idem,
p. 40). Ideea este cã, în perspectiva crea]iei
poetice eminesciene, „norocul” [i „idealurile”
se opun ira]ionalitã]ii „vânturilor” [i „valurilor”,
oferind sens vie]ii oamenilor. „Lumea
fenomenalã, lucruri, oameni, fapte,
deopotrivã, prin instabilitatea sa
fundamentalã este ira]ionalã, asemenea ca
«vânturile, valurile» a cãror agita]ie [i
mi[care este lipsitã de orice sens sau rost.
Singur omul poate introduce un sens

Ioan Es. Pop

...Aºa cum au fost mulþi, foarte mulþi
de la el încoace, inclusiv mai-marii
Bãncii Naþionale a României care, la un
deceniu ºi jumãtate dupã Revoluþie, au
hotãrât sã aºeze chipul lui Eminescu pe
bancnota de 500 de lei, cea mai
valoroasã dintre bancnotele româneºti
de azi.
Existã un Eminescu de dinainte de
Eminescu. În 1866, în broºura
Lãcrimioarele învã]ãceilor gimnazi[ti, îi
apare poezia La mormântul lui Aron
Pumnul, sub semnãtura M. Eminoviciu.
În acelaºi an, debuteazã în
revista Familia, din Pesta, a lui Iosif
Vulcan, cu poezia De-a[ avea. Scrisul
acelui Eminescu preeminescian este
profund îndatorat poeziei lui Vasile
Alecsandri. Existã, aºadar, un Eminescu
al lui Alecsandri, aºa cum, în timpul
vieþii, a existat un Eminescu al
contemporanilor lui, iubit sau contestat.
A existat un Eminescu al Veronicãi
Micle, un Eminescu al lui Ion Creangã,
un Eminescu al lui Titu Maiorescu, dar
ºi unul al lui Alexandru Macedonski,
care, în faimoasa epigramã, îl portretiza
astfel: „Un X, pretins poet, acum/ S-a
dus pe cel mai jalnic drum./ L-aº plânge,
dacã-n balamuc/ Destinul sãu n-ar fi mai
bun;/ Cãci pânã ieri a fost nãuc/ ªi nu e
azi decât nebun!” Ce diferenþã faþã de
Eminescul lui Ion Luca Caragiale: „A[a
l-am cunoscut atuncea, a[a a rãmas
pânã în cele din urmã momente bune:
vesel [i trist; comunicativ [i ursuz; blând
[i aspru; mul]umindu-se cu nimica [i
nemul]umit totdeauna de toate; aci de o
abstinen]ã de pustnic, aci apoi lacom de
plãcerile vie]ii; fugind de oameni [i
cãutându-i; nepãsãtor ca un bãtrân stoic
[i iritabil ca o fatã nervoasã. Ciudatã
amestecãturã! – fericitã pentru artist,
nefericitã pentru om!”
Existã mai apoi un Eminescu al lui
Alexandru Vlahuþã, iar dupã aceea al lui
George Bacovia ºi Tudor Arghezi,
ultimul spunând despre el cã, „într-un fel,
e sfântul preacurat al ghiersului
românesc” ºi cã „din tumultul dramatic
al vie]ii lui s-a ales un Crucificat”. Lucian
Blaga a avut ºi el un Eminescu al sãu.
G. Cãlinescu scrie ca un poet atunci
când îl portretizeazã pe Eminescu:
„Astfel se stinse în al optulea lustru de
via]ã cel mai mare poet pe care l-a ivit
[i-l va ivi vreodatã, poate, pãmântul
românesc.”
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ªi eu am fost Eminescu...

Eminescul lui Sadoveanu coboarã
în aburul istoriei ºi al mitului, cel al lui
Nichita Stãnescu se reîntrupeazã cu
fiecare dintre cei care-l iubesc, ca în
versurile „Tu n-ai murit/ pentru cã eu sunt
trupul tãu care vorbeºte cu vorbele tale”.
Pentru Marin Sorescu, „acest tânãr cu
ochi mari,/ Cât istoria noastrã,/ Trecea
bãtut de gânduri/ Din cartea cirilicã în
cartea vieþii,/ Tot numãrând plopii luminii,
ai dreptãþii, ai iubirii,/ Care îi ieºeau
mereu fãrã soþ.”
Chiar ºi contestatarii de datã
recentã, care ºi-au publicat opiniile în
numãrul 265 din 1998 al revistei Dilema,
au un Eminescu al lor ºi poetul va continua sã lumineze calea regalã a poeziei
române cât timp va dura limba românã.
În ceea ce mã priveºte, începând
de pe la zece ani, când mi-a cãzut în
mâini o carte intitulatã Dacã treci râul
Selenei, poezia lui Mihai Eminescu m-a
însoþit ºi m-a înrâurit statornic. Pe la 14-15
ani, am abandonat nãzuinþa de a deveni
romancier ºi, tot citindu-l pe Eminescu,
prin clasa a X-a am ajuns sã umplu
caiete întregi cu poezii în care, îmbãtat
de universul eminescian, imitam ºi stilul,
ºi muzica poeziei acestuia. În acea
perioadã, de imitaþie freneticã, am fost
pentru o vreme Eminescu – iar acordurile
poeziei lui m-au însoþit ºi mai târziu,
când am crezut cã mi-am gãsit vocea
proprie. Aºa se face cã am ºi eu un Mai
am un singur dor al meu, dupã cum am
ºi o Glossã a mea, care trimite direct la
Eminescu, dar care trece ºi prin Urmuz
ºi suprarealiºti. Permiteþi-mi sã citez
prima strofã din Glossa lui Eminescu,
pentru a trece apoi la lectura Glossei
mele.

Mihai Eminescu
Glossã
Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi ºi nouã toate;
Ce e rãu ºi ce e bine
Tu te-ntreabã ºi socoate;
Nu spera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnã, de te cheamã,
Tu rãmâi la toate rece.

oan Es. Pop
Ioan
Glossã
când te fereºti, fereºte-te de tine.
nu bea bãutura care-þi face bine. nu
mânca nimic din ce îþi place. iubeºte
numai ce dispreþuieºti. când e varã
îmbracã paltonul. nu visa. du-te la bal
ca la spital. stinge þigarea.
n-avea grijã de ziua de mâine, e tot
cea de ieri. bate capul sã-nþeleagã
fundul. deprinde-te cu nefiinþa, se naºte
o datã cu tine, e tot a ta. nu dormi. nu te
trezi. când nu dormi, stinge-n tine setea
de-a fi om. stinge þigarea când pleci.
deplânge doar uºorul, nu ºi greul. stinge
þigarea.
adu-þi aminte cã ai dispãrut deja ieri.
stinge þigarea mai iute. iartã rãul celui careþi face bine. pune-þi-l paznic pe cel ce te
furã. râde când îþi sare sângele pe gurã.
umple cu absenþã locul în care eºti aºteptat.
papã lapte. stinge þigarea. fã-te singur ºi
strãin pentru cel care-þi cere tovãrãºia. dezite ºi de adevãr, ºi de minciunã.

teme-te de noroc. descoperã-te
când eºti gol. acoperã-te când eºti plin.
stinge þigarea. nu te simþi întreg câtã
vreme te afli în trup. când dispari, dã eratã.
bea mult. sau nu bea mult. fumeazã. sau
stinge þigarea. obiºnuieºte-te cu neadevãrul adevãrat.
dacã-þi vine sã urli, þine-þi þipãtul
sub glotã pânã se face dulce ca mierea.
leapãdã-te de tot ce îþi pare cã ºtii. învaþã
sã nu ºtii. luptã pentru contra ta. fã-te
cã eºti mereu altcineva ºi într-o zi vei
chiar fi. stinge þigarea.
ca sã nu birui vreodatã, aliazã-te cu
cei slabi. la amiazã spune-þi cã s-a-ntunecat deja. pe cei ce-þi sunt datori
plãteºte-i sã-þi amâne plata. îndulceºte
ceaiul cu fiere. trage perdelele. stinge
þigarea.
acum, cã am rãmas doar între noi,
sã recunoaºtem cã de fapt nu suntem
doi. eu sunt nimeni, tu eºti nimeni,
suntem de o singurã fiinþã. hai, iute, sã
ne rugãm cu credinþã.
deci îngenuncheazã, aprinde-þi
þigarea, dã drumul la radio ºi începe
rugãciunea: „este frig, nimeni vegheazã
deasuprã-ne, aici înceteazã emisiunea.”

„Existã un Eminescu al manualelor
ºcolare, cu Ce-þi doresc eu þie...,
Cãlin, Revedere, Sara pe deal, Luceafãrul
º.a.m.d. Existã unul romanþios, pentru
feminitatea dãruitor-despletitã, în
aºteptarea Zburãtorului, care cântã Pe
lângã plopii fãrã soþ º i Somnoroase
pãsãrele cu vocea tandru rãguºitã a
Vetei din O noapte furtunoasã.
Un Eminescu al basarabenilor –
Doina – care aduce lacrimi ºi dor de
rãzbunare „de la Nistru pân’la Tisa”, un
altul al ardelenilor ( Geniu pustiu ),
blãjenilor («te salut, Romã micã!»),
orãdenilor lui Iosif Vulcan, dar ºi, mai
ales, al bucovinenilor ºcoliþi în tradiþia
lui Aron Pumnul.
Existã un Eminescu al iniþiaþilor,
rafinaþilor, comparatiºtilor ºi variantiºtilor,
al tematismului ºi istoriei motivelor, al
structuralismului ºi psihanalizei, al celor
care adunã în esenþa eminescianitãþii
firele marelui lirism dintotdeauna [i de
pretutindeni, de la comorile sanskrite,
Pindar, Shakespeare [i Dante, la
romantismul de Jena, Hugo, «les poètes
maudits», Lermontov etc., dupã cum
existã un Eminescu al liceenilor acneici,
care hohotesc pronunþând deocheat
«Kamadeva, zeul indic» ºi descoperã cu
ludicã excitare cutare pasaje sexuale
printre variantele prozei eminesciene,
sau texte precum Antropomorfism, pe
care le contrapun cu ludicã obrãznicie
eroticii hyperionice.
Existã apoi un Eminescu al
studenþilor filologi, dar ºi al celor de la
actorie, un «altul» al filosofilor hipnotizaþi
de Constantin Noica, de traducerile
kantiene ale poetului ºi pasionaþi sã
gãseascã încã un nucleu schopen-

* Comunicare ce nu a mai fost sus]inutã
la Congresul eminescologilor,
Chi[inãu, edi]ia 2016

Yoshin Ogata
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hauerian în poemele acestuia. Un
Eminescu al indianiºtilor ºi germaniºtilor,
al sursologilor, al preoþimii putnene (ºi
nu numai), al antisemiþilor cu A.C. Cuza
ºi Nicolae Roºu în frunte, unul strict didactic, al profesorimii care cautã cu
precãdere eticul, exemplaritatea moralã,
în dauna examenului estetic, un
Eminescu folosit propagandistic de
protocronismul ºi «dacismul voievodal»
al ceauºismului, dar ºi unul exaltat de
oamenii ºtiinþelor exacte, fericiþi de
apetitul eminescian faþã de fizicã,
matematicã, astrologie, economie,
chimie º.a.”

Napoleon Tiron

Aº dori sã închei cu o concluzie
sprinten ºi încântãtor formulatã de Dan
C. Mihãilescu într-o prefaþã la volumul

de poezii eminesciene publicat de
cotidianul Jurnalul naþional:

Vitraliu

ca sã nu fii ucis, aratã-te gata sã
mori. stinge þigarea. disperã speranþa.
spune-i lui vãru-tu cã-mi datoreazã cinci
sute. nu uita cã toate s-au fãcut în lipsa
ta. deci spune-i sã-mi aducã banii cel
târziu poimâine. deci poþi oricând
dispãrea.
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Ioan MOLDOVAN
doar douã incinte:
Când e[ti într-una, vrei sã treci în cealaltã
[i invers, mereu –
timp în care plouã cu apã, cu sare
cu sare [i minereu,
într-o mãsurã înaltã
Mai-marii Academiei Regale la Zi a[teaptã
sã te întorci din cãlãtoria de la noul pol nord
sã-]i prezin]i raportul [i sã te ungã de-ndatã „cuceritor” [i
chiar sã dea numele tãu unui fiord
Numai Doamna Domniei mele [tie cã de fapt eu trec dintr-o
odaie în altã
odaie, ca sã o îmbrã]i[ez încã o datã [i încã o datã
acolo, pe harta unde nu încetez
sã mã pierd cu apa, cu sarea, cu toatã lumea cealaltã.
Dragã,

sting focuri
strâng corturi
rãtãcesc prin port, prin porturi
pe unde nimeni nimãnui trimite semnalul de goarnã

mã sperie zgomotele
când gunoierii brutalizeazã pubelele
oare de ce sunt a[a de sperios

Dragã,

aud apoi mereu râsul unor studen]i bolognezi
levitând peste râmele ie[ite pe gazon
apoi iar [i iar ploaia
ea singurã lini[titoare

cosmic vorbind
cina mea un ciolan de porc afumat
urmat imediat de o micã bere Leffe
va rãmâne un eveniment oarecare

în fine ziua e pe sfâr[ite
dar tocmai bate cineva la u[ã
oare de ce sunt a[a de sperios
levitând peste apele clipocind în odaie

dar mã întorc
[i zic
Domnul meu, Îngere, ce fericire cã toatã bunãstarea de sare
e doar o perisabilã plângere

într-o indo-europeanã abia nãscutã
Dragã,

pânã când? pânã când?
pânã când îmi aduc aminte
cã nu mai [tiu plânge

Am intrat într-o fundãturã. E cam pustiu. Am pierdut
sim]ul de-a pre]ui [i dispre]ui. Zgomot
de fond: cearta de papagali închi[i în colivie
[i fantoma bãtãii de clopot

o, voi lauri
[i litere sub care târându-mã
c-o [tiin]ã voioasã
mã umplu de ultimul sânge

Dupã multe orori în timp ce cânt
îmi vin în mintea cea de pe urmã
alte orori tot o apã [i un pãmânt

cine mã pomene[te
ce mort frumos, ce ochi vii?
masa-i pustie vremea-i ploioasã paharele goale timpul trecut
în urmã încã mai cre[te

Ascuns în turmã
încã flãmând, am înlocuit persoana întâi plural
cu aceea[i persoanã
doar cã lãsatã singurã pe val
Cu cât mai moi ochii mei larg deschi[i, cu atât mai tari
semin]ele la mal încol]ind într-o tigvã de cal
necãlãrit vreodatã de agatâr[i ori al]i avatari
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De Lear
Lear,, de iarnã, de vrajbã
Acum, Doamna mea se odihne[te
Acum, piatra surã se face scrum
Norii se umflã [i când vãd ei ceva
rãmâne doar fum în aer

Yoshin Ogata, “Genesis - Ap\”

Acum, niciuneia dintre cele de sus
nu îi este ru[ine
sã se a[tearnã câmpului
în iarba aceea nemaipomenitã –
acum, în era noastrã, [i mai înainte
Piele bãtrânã, aburi de capre [i câini de la stânã –
acum, când Doamna mea
peste toate presarã sare [i trebuie-trebuie
sã vãd [i eu cum rãsare
din mãlini ultima stea!
Dragã,
Deodatã simt pe umãrul drept o atingere, ca [i cum cineva ar vrea sã mã facã atent
sã-mi spunã ceva despre singurãtatea mea ofensatoare
Or, nu se face
Sunt [i eu aici
Cine e[ti tu?
Nu mã întorc sã vãd, dar [tiu cã e[ti bãtrâna mea doicã ori colega de liceu [i de bancã
ori poate chiar Împãrãteasa ori Nu
aducând aici pe terasã întrupãri contemporane, precum tinerele la urdini[ul sãlii de fitness –
orice va fi însemnând asta
Nu [tiu dacã mai am timp: Femeia de Serviciu a Cur]ii Noastre mã anun]ã conspirativ
cã sunt [i eu una dintre ]intele acestui dictator automatic cu ochelari de distan]ã
ca nu mai pãsuie[te pe nimeni
uitã tot
Douã lupoaice în zãpada
în viforul
în zloata
în condominiul nostru pãrãsit de slujba[ii milei
Prin odãile pustii doar zornãitul legãturilor de chei
Pânã când lupoaicele se sfâ[ie: e diminea]ã
Acum uitã tot [i încearcã sã [tergi urmele de sânge

Lucrurile [i lucrãrile lor nu mai ascultã de mine
S-au sãlbãticit
A[a cã mã culc
[i nu pot dormi
Ascult ploaia, dacã e ploaie
Dacã nu, ascult amintirea ploii, a celei singure
Când cobor din culcu[ trebuie sã fac ceva
[i nu-mi aduc aminte nimic
O femeie bãtrânã [i proastã
cu o pisicã neagrã [i albã în bra]e
vorbe[te prea tare cu mine

Amancio Gonzalez Andres

sãlbãticire

Mã cuprinde [i mã strânge
într-un snop ultim de mainimic
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Uliul însã stã singur la pândã în eter unde e [i
binecuvântatul cer sterp de cuvinte

Vitraliu

Ma[inile utilitare s-au înmul]it peste mãsurã
Gâzele noastre petrec pe pulpe, pe genunchi, pe umeri
pe gurã [i jos în ger
doar multã-multã iarbã aiurindã

Traian Diaconescu

Poemul Consola]ie cãtre Livia la
moartea fiului ei Drusus a fost atribuit,
secole de-a rândul, lui Ovidius, dar unii
exege]i moderni contestã aceastã
paternitate fãrã sã ne convingã de aceastã
ipotezã.
Drusus Nero Claudius era fiul lui
Tiberius Claudius Nero [i al Liviei Drusilla
[i fratele mezin al lui Tiberius. Augustus
ini]iase o politicã ofensivã contra
germanilor [i a numit pe Drusus
comandant suprem al legiunilor de la Rin.
Dupã lupte victorioase, ajunsese la Elba,
în regiunea Magdeburg, dar în luna
septembrie, anul 9 î.e.n., a decedat în
Germania. A primit post-mortem
cognomenul de Germanicus, iar comanda
supremã a for]elor militare din anii 9-7 î.e.n.
este preluatã de fratele sãu, Tiberius,
viitorul împãrat.
Acest poem are o importan]ã
documentarã [i alta esteticã. Sub unghi
documentar reflectã rela]ia psiho-socialã
dintre Ovidiu [i palatul imperial din Roma,
precum [i ritul funerar roman, model al
tradi]iei europene din antichitate pânã azi.
Pe plan estetic confirmã virtu]ile literare
ovidiene, care îmbinã într-un discurs
retoric logosul, etosul [i patosul într-un
sistem de argumentare cu func]ii persuasive pragmatice, alcãtuit de un poeta
doctus în care natura [i cultura se
armonizeazã mirific. Adula]ia hiperbolicã
[i arsenalul mitologic, supãrãtor pentru
receptorul modern, trebuie în]elese în
contextul istoric literar latin, ca locuri
comune ale speciei literare [i filozofice a
consola]iei. (Pentru acest fapt, propunem,
lectura paralelã a poemului lui Ovidiu cu o
consola]ie în prozã a filozofului Seneca,
anume Consola]ie cãtre Marcia, fiica lui
Cremutius Cordus, la moartea fiului ei
Metilius. Aceste consola]ii sunt crea]ii
transdisciplinare care se înal]ã de la faptul
istoric al medita]ie asupra condi]iei
umane.
Poemul Consola]ie cãtre Livia, tradus
de noi, pentru prima datã în limba românã,
l-am predat spre publicare, într-o edi]ie
bilingvã, împreunã cu poemul alegoric
Nucul [i invectiva Contra lui Ibis, editurii
Ars Longa din Ia[i. Pentru revista Vitraliu
propunem o versiune fragmentatã, dar care
dã seama de structura tematicã [i de
expresia artisticã a crea]iei ovidiene. Prin
aceastã versiune aducem un omagiu
marelui poet latin la împlinirea unui
bimileniu de la înãl]area sa în eternitate.
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Textul latin care stã la baza tãlmãcirii
noastre se aflã în edi]ia bilingvã Ovide,
Oeuvres complètes, publicatã sub direc]ia
lui M. Nisard, Paris, Firmin-Didot, 1881,
confruntat cu edi]ii recente, dintre care
men]ionãm: Consolation à Livie, texte
établi par Jacqueline Amat, professeur à
l’Université de Brest, Paris, Les Belles
Lettres, 1997.
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Consola]ie c\tre Livia
la moartea fiului ei Drusus Nero

I. Prolog
}ie, Livia, socotitã fericitã multã
vreme, pânã nu demult, numitã mamã a
celor doi Nero (1), î]i rãmâne astãzi
jumãtate din acest renume. Roste[ti acum
o cuvântare funebrã pentru Drusus, cãci
nu mai ai decât un fiu care sã-]i spunã
mamã. Tandre]ea ta nu se mai împarte la
doi copii [i când ]i se spune „fiul tãu”, nu
mai întrebi „care dintre ei”? Cine cuteazã
sã punã legi durerii [i sã-]i sece lacrimile
tale? Vai, ce u[or e sã roste[ti cuvinte de
îmbãrbãtare în nenorocirea altuia! Nãpasta
ta ne cutremurã pe to]i. Desigur, ai fost
lovitã de fulger ca sã devii mai puternicã
în nenorocirile tale.
II. Livia [i carul funerar
al lui Drusus
A cãzut tânãrul rãzboinic, model
venerabil de virtu]i civice, ilustru sub arme
[i sub togã. Acela, odinioarã, a rãpus
du[manii în Alpii întuneco[i [i a împãr]it
cu fratele sãu titlul de comandant în rãzboi.
Acela i-a înfrânt pe suebii sãlbatici, pe
neîmblânzi]ii sicambri [i a pus pe fugã
aceste hoarde barbare; acela v-a condus,
Romani, spre noi triumfuri [i a lãrgit
imperiul cu noi teritorii.
Dar tu, mamã, ne[tiind voin]a
ursitelor, te pregãte[ti sã împline[ti
fãgãduin]e pentru Jupiter [i ofrande zei]ei
rãzboinice Pallas Atena [i daruri pentru
pãrintele Marte [i sã cinste[ti pe oricare
zeu cu drept de cinstire. În grija ta maternã
visai numai triumfuri [i te gândeai, poate,
la podoabele carului triumfal. Însã în locul
alaiului triumfal, ]i s-a dat cortegiu funerar
[i lui Drusus, în loc de Capitoliu, un
mormânt. }i-l închipuiai întors [i hrãneai
în sufletul tãu mãre]e bucurii [i ochii tãi îl
vedeau deja triumfãtor. „Va veni, î]i ziceai,
Roma întreagã va fi martorã bucuriei mele.
Sã ducem degrabã la templele zeilor
ofrande pentru Drusus al meu. Voi zbura
în întâmpinarea sa; cetã]ile mã vor numi

fericitã mamã [i îi voi acoperi cu sãruturi
cre[tetul [i ochii sãi. A[a va fi, a[a va
alerga spre mine [i îmi va întoarce
sãrutãrile. Iatã ce-mi va povesti; a[a, mai
întâi, îi voi spune eu.”Hrãne[ti iluzii
de[arte. Lasã, sãrmanã mamã, speran]a
de[artã. Înceteazã sã te mai bucuri de
întoarcerea lui Drusus. Acel discipol al lui
Caesar, parte a iubirii tale, s-a stins. Lasã,
Livia, lasã podoabele pletelor tale. Ce-]i
folosesc acum moravurile tale [i faptele
neprihãnite sãvâr[ite în via]ã care te-au
fãcut iubitã de cel mai sublim bãrbat? <...>
Dar chiar prin aceste virtu]i, nedreptatea
Fortunei domne[te; aici se vede roata cea
schimbãtoare a norocului; aici sim]im cã
Fortuna, ca sã culeagã [i roadele
nevinovã]iei, se înfurie [i amestecã
pretutindeni dreptatea cu nedreptatea.
Dacã Livia ar fi fost scutitã de doliu,
Fortuna [i-ar fi [tirbit din putere? Ca sã nu
mai fie geloasã pe fericirea Liviei, oare Livia
trebuia sã fie mai pu]in virtuoasã? Dar e
casa lui Cezar care nu trebuia sã cunoascã
moartea, sã fie mai presus de nenorocirile
omene[ti. Acel apãrãtor al imperiului,
Cezar, merita sã priveascã, din înaltul
tronului sacru, nãpastele muritorilor. Nici
sã-i plângã pe ai sãi, nici sã fie plâns de
ei, nici sã îndure ceea ce noi, sãrmana
plebe, îndurãm. L-am vãzut bocind
pierderea fiului surorii sale (2). Atunci, tot
poporul, precum acum la Drusus, a fost
în doliu. Dupã moartea ta, o, Marcelus,
l-a îngropat pe Agrippa [i acela[i mormânt
s-a închis peste cei doi gineri ai lui Cezar(3).
Abia se lãsase lespedea funerarã peste
cenu[a lui Agrippa, cã, iatã, [i sora lui a
plãtit tribut mor]ii. Dupã trei pierderi
preadureroase, al patrulea, Drusus, ultima
pierdere smulge lacrimi marelui Cezar.
Parcelor, fereca]i mormintele prea des
deschise. Închide]i-le: casa aceasta are
deja prea multe decese <...>

IV
IV.. Bocetul Liviei
la moartea lui Drusus

Yoshin Ogata

Când lacrimile îi dãdurã voie, Livia
rosti cu voce jalnicã, întretãiatã de
suspine: „O, fiul meu, al doilea rod al
pântecului meu, tu lauda nefericitei tale
mame, unde e[ti?... Tu, odinioarã atât de
mãre], unde e[ti? Un rug, un mormânt iatã
carul tãu triumfal! Acesta era sacrificiul
pe care trebuia sã-l pregãtesc pentru
întoarcerea ta? a[a trebuia sã te înfã]i[ezi
privirii mele? a[a trebuia sã te revãd? Mã
îndoiesc acum, dacã so]ia lui Cezar poate
vorbi a[a fãrã a pãcãtui, cã zeii existã; ce
crimã am sãvâr[it? ce divinitã]i nu am cinstit?
ce divinitã]i nu am cinstit? pe care zei i-am
uitat în rugãciunile mele? Aceasta-i
rãsplata credin]ei mele! Îmbrã]i[ez mã-

V. Jalea Romei
la moartea lui Drusus
Roma întreagã geme; nu este chip
pe care durerea sã nu se fi întipãrit. Fie ca
popoarele vrãjma[e sã cunoascã [i sã
simtã asemenea durere. Cetã]enii tulbura]i
î[i încuie casele lor [i aleargã fremãtând
pe uli]e. Aici durerea este tãcutã, dincolo
se aratã prin izbucniri zgomotoase;
dreptatea e mutã, legile nu mai au voce,
nici o putere [i nici o togã de purpurã nu
apare în tot forul. Zeii se ascund în
templele lor, întorcându-[i privirile de la
aceastã nedreaptã rãpire [i nu mai cer sã
fie arsã tãmâie pe altarele lor; stau în
sanctuare întunecate, necutezând sã ne
înfrunte privirile [i temându-se de-a noastrã
mânie pe care ei au aprins-o.
Îngrijorat de soarta fiului sãu, un om
din popor î[i înal]ã mâinile rugãtoare cãtre
cer [i începu sã-l implore: „Naiv ce sunt,
strigã el, la ce sã mai înal] rugãciuni
zadarnice unor zei care nu existã? Dacã
însã[i Livia nu i-a putut îndupleca pentru
Drusus, fi-vom noi în stare sã provocãm
milostivirea lui Jupiter?” Astfel roste[te [i,
revoltat, î[i ]ine rugile în sine, î[i împietre[te
inima [i nu-[i isprãve[te rugile. Mul]imea
se agitã în fa]a convoiului; strigã, vãrsând
[uvoi de lacrimi, cã pierderea consulului
este un prãpãd public. Pretutindeni, pe
chipuri, aceea[i mâhnire, pretutindeni
aceea[i în]elegere pentru lacrimi. Niciun
cavaler nu a lipsit din cortegiu; toate
vârstele au fost reprezentate. Tinerii

VI. Omagiul divin al Tibrului
[i al lui Marte
Însu[i zeul Tibrului este mi[cat în
adâncul apelor sale gãlbui [i î[i ridicã la
suprafa]ã fruntea întunecatã de durere. Cu
mâna sa uria[ã, adunându-[i pletele,
încâlcite cu ramuri de salcie, mu[chi [i
trestie, î[i descoperã chipul azuriu [i lasã
sã-i curgã din ochi un râu de lacrimi, încât
albia fluviului umflat abia le poate cuprinde;
apele sale revãrsate aveau sã stingã
negre[it focul rugului [i sã rãpeascã
flãcãrilor trupul încã neatins al lui Drusus.
Tibru însu[i î[i strunea valurile [i încetinea
fuga bidiviilor sãi pentru a putea, cu toate
apele sale, sã inunde rugul. Dar, din templul
vecin se avântã zeul Câmpului lui Marte
[i, cu ochi îneca]i în lacrimi, strigã: „Fãrã
îndoialã, mânia [ade bine fluviilor; totu[i,
zeu al Tibrului, potole[te-te; nici ]ie, nici
altcuiva nu-i este dat sã biruie destinul.
Drusus a pierit sub steagurile mele, a pierit
înconjurat de lãnci [i sãbii, luptând pentru
patria sa; sensul mor]ii se aflã în ea însã[i.
Tot ce am putut sã fac pentru el, i-am dãruit,
victoria a fost a lui. Strategul cuceririlor
noastre nu mai este, dar rãmân faptele
sale. Puteam odinioarã sã înduplec pe
Clotho [i pe cele douã surori ale sale, ale
cãror degete torc impasibil firul zilelor
noastre. Am încercat sã-i smulg din
mla[tinile întunecate ale Styxului pe copiii
Ilyei, pe Remus [i pe fratele sãu,
întemeietorul Romei. „Rugãmin]ile tale
nu-]i vor fi decât par]ial împlinite”, mi-a
spus una din cele trei ursite, „unul singur
dintre copiii Ilyei va ob]ine ceea ce ceri, î]i
va datora nemurirea, a[a cum cei doi
Cezari i-o vor datora într-o zi Venerei;
ace[tia sunt singurii pe care Roma trebuie
sã-i socoteascã zei(7). Astfel au hotãrât
Parcele; a[adar, înceteazã, zeu al Tibrului,
o luptã fãrã rost, nu începe sã stingi
flãcãrile acestui rug; respectã însemnele
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plângeau, bãtrânii, mamele Ausoniei [i
nurorile Ausoniei boceau. Trista imagine
a eroului este încununatã cu lauri,
emblemã a victoriei sale, pe care el trebuia
sã-i depunã în templele zeilor. Tinerimea
nobilã din Roma se întrece în onoarea de
a purta sicriul [i se grãbe[te sã-[i dãruie
umerii pentru a duce înalta povarã. {i tu,
Cezar, ai lãudat, prin cuvinte [i lacrimi, pe
discipolul tãu(6) când triste]ea [i durerea
î]i tãiau glasul. Ai dorit pentru tine o
asemenea moarte, ca [i cum zeii nu ]i-ar
refuza aceastã dorin]ã, ca [i cum destinul
tãu ar fi sã mori! ]i se cuvine un loc în cer;
strãlucind de lumina fulgerului,
maiestuoasa curte a lui Jupiter te va primi
cu bucurie în sânul sãu. Drusus a dobândit
ceea ce dorea, ca faptele sale sã-]i fie ]ie
pe plac; a gãsit, în laudele tale, rãsplata
meritatã a mor]ii sale. Cohortele înarmate,
o, Drusus, te omagiazã, dupã tradi]ie, prin
jocuri funerare în jurul rugului tãu;
pedestra[i [i cãlãre]i, to]i aduc un ultim
omagiu comandantului lor. Pentru ultima
datã, strigãtele lor repetate te cheamã [i
doar ecoul colinelor din jur le rãspunde.

octombrie 2018

L-am vãzut pe Tiberius Nero(4),
cople[it de moartea fratelui sãu, palid, cu
plete rãvã[ite, vãrsând lacrimi, pierdut de
durerea care î[i lãsase semne pe chipul
sãu. Vai, câtã durere în privirile sale! Mãcar
tu, Tiberius, ]i-ai vãzut fratele când i se
apropia sfâr[itul, iar el a vãzut lacrimile
tale curgând; murind ]i-a sim]it pieptul
apãsat de al sãu; [i-a a]intit privirea spre
ochii tãi, ochii sãi înce]o[a]i de umbrele
mor]ii, ochii pe care îndatã avea sã-i
închidã mâna de frate! Dar nefericita sa
mamã nu i-a dat un ultim sãrut; nu a
încãlzit pe sânul sãu tremurând mâinile
înghe]ate ale fiului sãu; nu a primit pe
buzele sale lacome însetate de ultimul
suspin; nu [i-a tãiat pletele ca sã-i facã
din ele lin]oliu; departe de ea, o, Drusus,
ai cãzut, rãpus de moarte, când învãpãiat
de datoria ta într-un rãzboi ucigãtor, î]i
slujeai cu folos mai mare patria decât pe
tine însu]i. Livia izbucne[te în lacrimi a[a
cum, primãvara, vedem topindu-se
zãpada trecãtoare sub suflarea zefirului [i
sub razele soarelui. Te plânge pe tine,
soarta ta nefericitã; î[i blestemã via]a cã
a trãit prea mult. [...]

dulare neînsufle]ite [i flacãra rugului
mistuitor vor sã le rãpeascã. Oare eu,
blestematã, pot sã vãd funeraliile sale?
Oare mâinile mele pot sã-l îmbãlsãmeze?
Sãrmana de mine!, acum îl voi vedea ultima oarã, îl voi strânge la piept, îmi voi
lipi buzele de ale sale? Pentru întâia datã,
mama ta te va vedea consul [i învingãtor;
o cinste[ti cu atâta glorie [i o faci,
totodatã, atât de nenorocitã? Aceste fascii
pe care le vãd pentru prima oarã le vãd la
funeraliile tale, le vãd întoarse, în semn
de doliu(5). Cine ar fi crezut? Ziua cea mai
tristã pentru o mamã este ziua în care
[i-a vãzut fiul în culmea gloriei sale <...>
Nefericita de mine!, tremur; un frison
înghe]at îmi pãtrunde în oase; nu mai pot
spune cu siguran]ã cã ceva pe lumea
aceasta este al meu; cãci Drusus era fiul
meu [i moartea sa îmi porunce[te sã mã
tem pentru fratele sãu. De-acum înainte
mi-e fricã de toate; eram mai bravã înainte.
Cel pu]in zeii sã facã, o, Nero, ca tu sã-i
supravie]uie[ti mamei tale. Sã-mi închizi
ochii [i buzele tale pioase sã-mi culeagã
ultimul suspin! De ce oare zeii n-au
îngãduit ca mâna lui Drusus [i cea a
fratelui sãu sã fie laolaltã de aceastã
îndatorire? Ei vor îngãdui sã ne odihnim
într-o zi în acela[i mormânt [i nu vei merge
singur sã te alãturi strãvechilor no[tri
strãbuni. Cenu[a mea se va împreuna cu
cenu[a ta, oasele mele cu oasele tale; fie
ca fusul cel iute al Parcei sã grãbeascã
pentru mine clipa aceea!”
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III. Tiberius lãcrimeazã la moartea
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acestor ultime onoruri care i se aduc
acestui erou. Reintrã în matca ta [i lasã-]i
apele sã-[i reia cursul.” El s-a supus;
undele sale se întind în ochiuri largi [i
fluviul reintrã în albia sa din stânci abrupte.
VII. Rugul [i blestemul rãzbunãrii
romane
Totu[i flãcãrile nu îndrãznesc sã
atingã fruntea sacrã a lui Drusus; se învârt
încet în jurul patului mortuar; în sfâr[it,
ele cuprind rugul, ]â[nind din ramurile din
care era fãcut, [i jerbele sale ajung aproape
la cer. A[a lucea pe culmile muntelui Oeta
flacãra care mistuia trupul divinului
Hercule. Aici, vai, nu cru]a nici frumuse]ea
nobilei victime, nici formele pline de gra]ie,
nici chipul ei cel candid, nici mãdularele
puternice, ci se aga]ã de bra]ele ei
victorioase, de gura elocventã, de inima
în care încol]eau atâtea gânduri mãre]e;
flacãra mistuie toate speran]ele de bine
ale romanilor [i pãtrunde pânã în vintrele
unei nenorocite mame. Dar gloria eroului,
atât de scump dobânditã, va dãinui;
aceasta e nepieritoare, scapã de focul
mistuitor. Istoria îi va deschide pagini,
secolele ce vor veni îi vor citi isprãvile
nobile, iar poezia [i artele o vor celebra.
Statuia ta pe care se vor vedea înscrise
titluri de glorie va fi a[ezatã la tribuna
vorbitorilor [i ne va acuza, o, Drusus, de
pricina mor]ii tale.
Dar pentru tine, Germanie, nu va mai
exista îndurare. Popor barbar, moartea ne
va rãzbuna fãrã zãbavã. Îi voi vedea pe
cruzii tãi regi [i grumazele lor mutilate de
stigmatul fierului [i mâinile lor criminale
vor fi legate cu grele lan]uri, frun]ile lor vor
cunoa[te frica, iar chipurile trufa[e vor fi
înecate în lacrimi de disperare. Aceastã
îndrãznealã amenin]ãtoare, aceastã trufie
pe care o hrãne[te moartea lui Drusus vor
fi aruncate în bezna temni]elor [i pedepsite
de mâna cãlãului; atunci, rãzbunat, mã voi
opri; ochii mei se vor adãpa pe îndelete
cu priveli[tea acestor cadavre despuiate
în glodul rãspântiilor. Fie ca strãlucitoarea
Aurorã sã aducã îndatã pe blonzii sãi
armãsari ziua acestor mãre]e rãzbunãri!
Adãuga]i la acestea prezen]a fiilor Ledei
a cãror dublã constela]ie luce[te, pe rând,
în ceruri [i imaginea templului lor care se
înal]ã în for.
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VIII. Elogiul virtu]ilor civice ale lui
Drusus
Ce pu]ini ani i-au trebuit sã ajungã la
isprãvile unui principe! A murit însã
încãrcat de glorie [i vârstnic prin foloasele
aduse patriei sale. {i totu[i, nenorocire.
Drusus nu se va bucura de faptele sale.
Nu-[i va citi nicicând numele gravat pe
frontonul templului. Adesea, cu ochii în
lacrimi, Nero va rosti cu voce înãbu[itã:
„La ce-mi folose[te templul celor doi fra]i,
mie, care nu mai am frate? Doreai, o,
Drusus, sã nu te întorci la Roma decât ca
învingãtor; ar trebui sã te vedem azi teafãr,
cãci ai fost învingãtor.”
Roma a pierdut un consul, un general victorios. Doliul a cuprins întreaga
Romã; tovarã[ii lui Drusus, trupã
credincioasã, îl înconjurã cufunda]i în
durere [i cu plete rãvã[ite; unul dintre ei,
cu bra]e întinse, strigã: „De ce ai plecat
a[a fãrã mine? De ce ai plecat fãrã sã te
înso]eascã unul dintre noi? Ce spun
despre tine so]ia lui Drusus [i norã a Liviei,
la fel de mândrã ca [i Drusus, cã Livia le
este mamã? A existat cândva o pereche
mai potrivitã? Drusus, cel mai brav dintre
tinerii no[tri romani, [i tu, iubire [i grijã al
acestui erou, tu, prin]esã [i fiicã a lui
Cezar, tu, pe care Drusus nu te socotea
mai prejos decât soa]a mãre]ului Jupiter.
De când i-a fost îngãduit sã te iubeascã,
ai fost ultima sa iubire; la tine venea, dupã
obositoare lupte, sã guste plãcerile
odihnei; absen]a ta i-a smuls, muribund,
ultimele cuvinte de regret; singur numele
tãu mai putea sã-l pronun]e limba sa
încle[tatã. Sãrmana de tine! Îl vei revedea,
dar nu a[a cum î]i promisese cã se va
întoarce. Când a plecat era so]ul tãu, când
se întoarce nu mai este! Nu-]i va mai
povesti despre înfrângerea sicambrilor, nici
despre fuga suebilor în fa]a sabiei sale
triumfãtoare; nu-]i va mai spune numele
acelor fluvii [i mun]i [i locuri cu nume
pompoase, nici minunile pe care le-a vãzut
într-o lume nouã. }i se va aduce un trup
înghe]at [i fãrã via]ã. Culcu[ul în care se
aflã fãrã tine, iatã-l, un rug! Unde alergi
despletitã [i plinã de furie? A[a era [i
Andromaca, atunci când Hector, legat de
calul însângerat al lui Ahile, înfrico[a bidiviii
eroului grec; la fel [i Evadne, atunci când
Capaneus [i-a întins fruntea, fãrã sã

pãleascã, cãtre amenin]ãtoarele luciri ale
fulgerului. De ce sã invoci cu triste]e
moartea? De ce sã-i strângi în bra]e pe fiii
sãi, singurele sufletele dragi pe care ]i
le-a lãsat Drusus? De ce aceastã
în[elãtoare vedenie a lui Drusus, care vine
sã-]i tulbure somnul în fiecare noapte, pe
care crezi cã strânge la piept? De ce mai
întinzi mâinile cãtre el în nãdejdea de a-l
mai avea [i de[arte cãutãri în a[ternutul
acesta pe care a încetat sã mai vinã?
Drusus, dacã aceastã credin]ã nu
este prea îndrãznea]ã, ar fi primit în locul
de odihnã al celor drep]i, printre ilu[trii sãi
strãmo[i. Egal în glorie strãbunilor tatãlui
sãu, la fel de mãre], ca oricare strãbuni ai
Liviei, se va arãta înaintea acestora
înve[mântat cu o robã brodatã de aur, cu
însemnele demnitã]ii imperiale, cu fruntea
încinsã cu lauri, într-un car de filde[ tras
de patru bidivii. To]i se vor întrece sã-l
întâmpine pe tânãrul rãzboinic, purtând
însemne cucerite de la neamuri germanice, precedat de fascii consulare. Se
vor bucura de supranumele dobândit de
familie prin victoriile lui, supranume care
evocã, prin el singur, glorioasa lui origine.
Le va fi greu sã creadã cã, în atât de pu]ini
ani, a înfãptuit atât de multe [i vor
presupune cã doar o carierã îndelungatã
ar fi putut ajunge la atâtea isprãvi. Aceste
fapte îl fac pe Drusus nemuritor [i acest
gând, o, cea mai bunã dintre mame, ar
trebui sã-]i potoleascã durerea.
IX. Îmbãrbãtarea Liviei fulgeratã
de soartã
Nobilã femeie care ai fost so]ie [i
mamã de prin] din epoca de aur, vezi ceea
ce se cuvine numelui tãu de mamã a lui
Drusus [i a lui Tiberius. Diminea]a, când
ie[i din iatac, grija ta sã se îndrepte cãtre
aceastã faptã de seamã. Unele sunt
îndatoririle vulgului, altele sunt acelea ale
celor mari. Sunt unele uria[e dintre cele
impuse casei tale. Soarta, Livia,
ridicându-te pe culmea onorurilor, a vrut
sã-]i ]ii demnitatea rangului tãu; a[adar,
prime[te aceastã povarã. Ne cucere[ti
aten]ia, ne atragi privirea, î]i urmãrim
faptele, cãci nici o vorbã din gura unui prin]
nu rãmâne ascunsã. Fii mãrea]ã,
înfrânge-]i durerea; înfrunt-o, cel pu]in, atât
cât se poate într-o constan]ã netulburatã.
Ce dovadã mai bunã a virtu]ilor tale ]i-am
cere decât sã-]i împline[ti îndatoririle de
prin]esã romanã? Nimeni nu se poate
sustrage ursitei; lacomul luntra[ ne
a[teaptã pe to]i [i barca lui abia încape
pe mul]i sosi]i. Acolo ne ducem to]i; spre
acela[i ]el mergem cu pa[i largi, moartea
ne supune legilor sale neclintite; ea
amenin]ã cerul, pãmântul [i marea a cãror
triplã nimicire este prezisã(8).
Curaj deci [i când universul ajunge-n
ruinã nu-]i îndrepta privirea doar cãtre tine,
cãtre pierderea pe care ai suferit-o. Fãrã
îndoialã, Drusus era cel mai mãre] dintre
tinerii romani, nãdejdea patriei sale, cinstea
familiei sale, dar era muritor [i tu însã]i,
când pleca la rãzboi, nu erai sigurã de soarta

X. Umbra lui Drusus vorbe[te
mamei sale
Dacã din ]ãrmul întunecat al
Avernului, Drusus ar vorbi, el ]i-ar spune
cu voce rãspicatã: „De ce îmi numeri anii?
M-am maturizat înainte de vreme; vârsta
e datã de fapte; pe acestea trebuie sã le
numeri; prin ele, nu prin anii de[er]i, mi-am
împlinit via]a. Sã aibã du[manii mei o
bãtrâne]e îndelungatã. Asta am învã]at de
la strãbunii mei, Neroni(12), care au nimicit
puterea Cartaginei; asta am învã]at de la
familia mãre]ului Cezar din care cobor prin
tine: Acesta, mamã, acesta a fost sã fie
destinul meu. Nici onoruri nu mi-au lipsit,
cu toate cã faptele mele strãlucesc prin
sine mai mult; vezi, mamã, câte titluri
glorioase pe numele meu; consulul Drusus
[i Germanicus biruitor al unei lumi
necunoscute unde a murit pentru patria sa.
Fruntea mea glorioasã este încãrcatã
cu laurii lui Apollo; am vãzut eu însumi cu
mândrie fastul funeraliilor mele; am vãzut
întrecerea acestor rãzboinici, fo[tii mei
tovarã[i; ofrandele regilor [i fiecare cetate
reprezentatã prin diversele sale nume; am
vãzut, credincioasã prieteniei mele,
aceastã tinerime cândva atât de neînfricatã
în luptã, purtându-mi sicriul; am auzit
elogiul rostit pentru mine de gura sacrã a
lui Cezar [i i-am smuls lacrimi acestui zeu.
Cine m-ar gãsi acum demn de plâns? A[a
cã, o, mamã nu mai plânge, ]i-o cer eu
care sunt pricina lacrimilor tale”.

Aceste gânduri roste[te Drusus, dacã
o umbrã mai gânde[te. Iar tu, Livia, nu te
a[tepta de la un bãrbat atât de mãre] la
cuvinte mai mãrunte. Î]i rãmâne un fiu, [i
mã rog sã-]i fie precum mai mul]i fii. Fie
ca acest prim rod al pântecului tãu sã fie
salvator pentru tine. Ai un so], apãrãtor
de oameni; cât acesta este teafãr nu se
cuvine, Livia, ca familia ta sã rãmânã în
doliu.
XII. Note
la Consola]ia cãtre Livia
Drusus, fiul lui Tiberius Nero [i al
Liviei, frate al împãratului Tiberius,
desemnat în acest poem cu numele
patronimic de Nero. A fost un prin] strãlucit
iubit de Augustus, a fost pretor, consul [i
imperator, a învins pe gali, pe germani, pe
grisoni, dar într-o expedi]ie pe Rin, pe care
o comanda împreunã cu fratele sãu
Tiberius, s-a acoperit de glorie [i armata
i-a conferit titlul de imperator [i onorurile
unui triumf. Când se pregãtea de noi
cuceriri, moare, s-a spus, printr-o cãdere
de cal, la vârsta de 30 de ani.
(1) Tiberius [i Drusus sunt fiii Liviei de la
primul so], Tiberius Nero,
(2) Marcellus, fiul Octaviei, sora lui
Augustus, care s-a cãsãtorit cu Iulia, fiica
lui Augustus. La acest Marcellus se referã
Vergilius, în Eneida, VI, v. 885.
(3) Dupã moartea lui Marcellus, primul so]
al Iuliei, Augustus o cãsãtore[te cu
M. Agrippa (v. Suetonius, Augustus, LXIII).
(4) Tiberius Nero, numit astfel mereu în
acest poem.
(5) În urma unei victorii, în cortegiul
triumfal, fasciile erau purtate drepte [i
încoronate cu lauri. În cortegiul funerar,
dimpotrivã, erau întoarse, în semn de doliu
(cf. Vergiliu, Eneida, XI, 95). Acest rit s-a
perpetuat pânã azi.
(6) [tim, de la Suetonius, Claudius, cât
de mult Augustus îl iubea pe Drusus.
Augustus l-a declarat como[tenitor alãturi
de fiii sãi, îl lãuda în public [i ruga zeii
sã-l ocroteascã.
(7) Referire la Iulius Cezar [i la Augustus
cãrora Venus le fãgãduise nemurirea. Se
[tie cã Romulus a fost ridicat la cer [i
onorat de romani ca zeu.
(8) Aluzie la Lucre]ius, De rerum natura,
V, . 95), „Principio maria ac terras
caelumque tuere/ Horum naturam
triplicem, tria corpora, Memmi,/ Tres species tam dissimiles, tria talia texta/ Una
dies dabit exilio”.
(9) Probabil fluviul Visurgis de care
vorbe[te Florus în rela]ia cu expedi]ia lui
Drusus.
(10)Apulum, cetate în Dacia, azi în
Transilvania. Era o colonie romanã numitã
Alba Iulia, ca [i astãzi.
(11) Pannonia, regiune întinsã între
Danubius [i Sava. Fãcea parte din Iliria.
Azi, pe o por]iune, se aflã Ungaria.
(12) Titus Livius, AUG., XXVIII, c. 46-49
se referã la Livius Salintor [i Claudius Nero.
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locul. Într-adevãr, nu a putut sã fie vãzut
din nici o parte a lumii [i ziua a venit fãrã
sã fie anun]atã de vestitorul sãu. Aceastã
dispari]ie a astrului amenin]a pãmântul cu
o catastrofã [i prevestea cã un prin], nobilã
luminã a imperiului, avea sã disparã în
apele Styxului.
Dar tu, Tiberius, ultima consolare a
mamei îndurerate, fie ca, sub ochii ei, sã
ajungi la o vârstã înaintatã! Fie ca tu sã
adaugi mul]ilor ani ai tãi, [irul întrerupt al
anilor fratelui tãu; fie ca tu [i mama sã
îmbãtrâni]i împreunã. Dorin]ele mele vor
fi ascultate, Fortuna, pentru a uita trecutul,
î]i rezervã, Livia, dupã moartea lui Drusus,
numai prilejuri de bucurie. [...]

Amancio Gonzalez Andres

sa. Via]a ne-a fost datã sã ne bucurãm de
ea, ne-a fost datã cu împrumut, fãrã
dobândã, dar [i fãrã termen de restituire.
Fortuna rostogole[te timpul dupã
bunul sãu plac; rãpe[te pe tineri, cru]ã pe
cei bãtrâni; peste tot se nãpuste[te, ca o
nebunã; trãsnetul ei cade peste întreg
universul [i orbi bidivii poartã triumfãtori
aceastã oarbã zei]ã. Fere[te-te, Livia,
s-o mânii cu plânsetul tãu pe aceastã
cumplitã reginã; fere[te-te sã rãscole[ti
resentimentele acestei atotputernice
stãpâne. Dacã tu i-ai resim]it asprimea o
singurã datã, de câte ori însã nu te-a ocrotit
cu prietenie? cã te-ai nãscut într-un rang
înalt, cã ai dat via]ã la doi eroi, cã e[ti
înruditã cu marele Jupiter, cã Cezar dupã
fiecare nouã victorie asupra lumii, s-a
întors mereu la tine, cã a izbândit
totdeauna în lupte, cã speran]ele tale
materne au fost împlinite de cei doi fii ai
tãi, cã de atâtea ori i-a învins pe du[mani,
cã martorii triumfurilor au fost [i Rinul [i
vãile Alpilor [i fluviul Itargus(9) cu apele
înro[ite de sângele negru [i nãvalnica
Dunãre [i dacul din Dacia Apulensis(10),
exilat la marginea lumii, spre care drumul
cel mai scurt este Pontul Euxin, [i
armeanul pus pe fugã [i dalmatul rugãtor
[i panonicul(11) hãituit pânã pe crestele
mun]ilor sãi, [i întreaga Germanie, pânã
atunci necunoscutã de romani. Câte
binefaceri ale ursitei fa]ã de o singurã
loviturã a ei! Mai mult, Drusus a murit
departe de tine, ochii tãi n-ar fi putut suporta
ochii lui pe jumãtate stin[i. Durerea însã
apasã mai pu]in asupra sufletului tãu
prãbu[it [i obligat sã primeascã impresii
doar prin auz. În împrejurãri primejdioase,
teama de rãu ne face sã-l sim]im înainte
de a sosi; sentimentul acesta te stãpânea
atunci când se povestea despre primejdiile
pe care Drusus le înfrunta. Durerea te-a
cople[it nu brusc, ea te-a pãtruns pe cãile
imperceptibile pe care teama le deschisese.
Jupiter însã ]i-a prezis aceastã
groaznicã nenorocire atunci când trãsnetul
sãu a lovit, cu tunet înfrico[ãtor, trei temple
odatã; al Iunonei, al rãzboinicei Minerva
[i palatul sacru al marelui Cezar; s-a spus
cã atunci stelele au dispãrut de pe boltã
[i cã luceafãrul de diminea]ã [i-a pãrãsit

Daniel CORBU
Grigore Vieru s-a nãscut într-o zodie
bunã. A traversat sãrãcii, a parcurs iluzii,
a avut împliniri, multe întâmplate chiar
înainte de termen. Grigore Vieru, iatã un
poet cu destin! Dintre cei care-[i agitã
acum orgoliul prin peisajul literar românesc,
nu [tiu câ]i, peste vreo sutã de ani, vor fi
aminti]i mãcar pe vreo listã. Grigore Vieru
va rãmâne. Grigore Vieru este o excep]ie.
Cel mai eminescian dintre poe]ii
rãsãri]i peste veac. Drumurile sale de
rouã, ca [i cele cu hârtoape sociale i-au
o]elit condi]ia de „po»te maudit”, poet al
suferin]ei.
De titlul acestui articol se leagã
voca]ia sacrificialã a lui Grigore Vieru.
Spirit înalt, Grigore Vieru nu numai cã iubea
cu patimã pãmântul patriei, semenii sãi,
limba românã, dar a vrut sã facã ceva
concret. Nimic nu l-a ademenit, adicã nu
l-a sustras de la menirea sa! De aceea,
atunci când vorbim despre Grigore Vieru,
trebuie sã vorbim despre
GRIGORE VIERU POETUL,
GRIGORE VIERU ÎNVÃ}ÃTORUL,
GRIGORE VIERU TRIBUNUL.
Spre deosebire de al]i poe]i ai
genera]iei sale lirice (sã amintim doar pe
Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Ioan
Alexandru, Ioanid Romanescu, Cezar
Ivãnescu), Grigore Vieru, devenit poet
popular mai întâi în Basarabia [i apoi în
România din dreapta Prutului, a beneficiat
în timpul vie]ii de câteva monografii,
precum [i de douã cãr]i de evocãri, cu
ocazia împlinirii a 60 [i, respectiv, 70 de
ani. Condeie diverse [i-au dat cu pãrerea
despre poetul [i omul Grigore Vieru.
Ce-i drept, omul Grigore Vieru era pe
mãsura poetului. Dãdea impresia de
fragilitate, dar o fragilitate dublatã de o for]ã
neobi[nuitã, [i de o fermitate a ideilor în

social, care i-au adus în ultimii douãzeci
de ani titlul de tribun. {i nu e de mirare,
]inând seama de atmosfera socialã [i
politicã din Basarabia. Voi spune oricând
cã dacã în cazul oricãrui poet autentic al
lumii este obligatoriu sã vorbim despre
locul [i limba în care s-a manifestat
poetice[te, în cazul lui Grigore Vieru
trebuie sã accentuãm elementele. Nãscut
în România, în localitatea Pererita, de pe
malul stâng al Prutului, la 14 februarie
1935, el va deveni la cinci ani cetã]ean al
Republicii Sovietice Moldovene[ti, ]inutul
românesc numit Basarabia fiind arondat
de Stalin în 1940 imperiului bol[evic.
Astfel, toatã copilãria, adolescen]a [i o
bunã parte a maturitã]ii, poetul n-a putut
privi România, de fapt doar dealurile
Miorcanilor lui Ion Pillat din dreapta
Prutului, decât „prin sârma ghimpatã ce
trecea prin fundul grãdinii”. Oricine ia în
discu]ie „cazul” lui Grigore Vieru, va trebui
sã porneascã nu doar de la talentul
autentic [i for]a liricã absolut debordante,
ci [i de la priva]iunile spirituale ale tânãrului
Grigore Vieru. Sã ne gândim doar la faptul
cã pânã la douãzeci [i trei de ani el nu
citise Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga,
poe]i interzi[i în Basarabia. Când a citit
poezia [i publicistica lui Eminescu, pe
ascuns, dupã propria-i mãrturisire,într-o
edi]ie interbelicã, Grigore Vieru avea sã
scrie un poem tulburãtor, Legãmânt, care
a însemnat de fapt consfin]irea repunerii
în circula]ie, în Basarabia, a geniului nostru
tutelar [i a luptei pentru limba românã
strãmo[eascã.
Dacã spunem cã, prin Grigore Vieru,
poezia românã se întoarce la izvorul curat
al gândirii [i sim]irii poeziei populare, nu e
o afirma]ie nouã. E una vehiculatã, dar
adevãratã. Însã asta nu înseamnã cã

poezia sa nu este de o izbitoare
modernitate, poetul fiind, prin sincronia sa
cu ceea ce se scria în ]arã, un portdrapel
pentru poezia din Basarabia. În fond,
Grigore Vieru este un neoromantic din
falanga metafizicã a poeziei române,
venind pe linia de aur deschisã de
Eminescu, continuatã de Bacovia, Magda
Isanos, Labi[, un poet la care întâlnim un
sentiment al naturii asemãnãtor cu al lui
Blaga, o concentra]ie a limbajului deseori
asemãnãtoare cu Bacovia [i destule
sclipiri lingvistice care-l apropie de Nichita
Stãnescu.
Demonstrând în cãr]ile sale de debut
cã e un excelent poet al copilãriei, al
jocului care recreeazã lumea, al paradisului
recuperat de cel vârstnic prin candoare [i
fast imaginativ, Grigore Vieru a devenit
repede, mai ales din 1968, când publicã
volumul Numele tãu, poetul-simbol al
Basarabiei, un poet cãruia i se recunoa[te
faptul cã a revigorat poezia tradi]ionalã.
Mama [i maternitatea sunt teme esen]iale
ale poeziei lui Vieru. George Co[buc a
scris poezia Mama [i a devenit cunoscut
datoritã manualelor [colare, Grigore Vieru
are peste cincizeci astfel de excelente
poeme, de la Mâinile mamei la Micã
baladã , de la Fãptura mamei la
extraordinarele, profundele Litanii pentru
orgã, fiind unul din cei mai mari poe]i ai
temei. Nu întâmplãtor, unul dintre criticii
no[tri literari, Alex {tefãnescu, fãcea
afirma]ia cã, dacã s-ar institui un premiu
pentru poezia despre mamã, Grigore Vieru
este primul poet al lumii care ar trebui
sã-l primeascã. Dar [i celelalte teme,
Patria , Na[terea, Moartea , Iubirea,
Casa, Pãmântul, Eminescu , Limba
românã, se întâlnesc obsesiv tratate în
formulã proprie, în toatã lirica sa.

Daniel Corbu (stânga), Grigore Vieru
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Grigore Vieru [i misiunea cristicã pentru poporul român
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Ca [i Mihai Eminescu, modelul
nostru în absolut, cel care ordoneazã [i
azi cultura românã, am credin]a cã Grigore
Vieru a avut o misiune cristicã pentru
poporul român. La un spectacol în fa]a
Teatrului Na]ional din Chi[inãu, în 28 iunie
1991, fiind de fa]ã [i scriitorii Nicolae
Dabija, Leonida Lari, I. Vatamanu [i al]ii,
a jurat pe Biblie, rostind cuvintele: ,, Jur
în fa]a lui Dumnezeu sã nu vâr cu]itul
în inima fratelui român de peste Prut
[i sã nu fac pe placul Satanei, care
ne-a tulãmãnit. Sã lupt pânã la
capãtul vie]ii pentru Unirea cu ]ara”.
A[a a fost. A[a a fost Grigore Vieru.
A iubit cu patimã ]ara, limba românã,
oamenii cãrora s-a dãruit necondi]ionat. În
timp, când totul va reintra în matca
fireascã, aceste lucruri se vor limpezi [i
augmenta.
Când scriem aceste rânduri, sunt
aproape zece ani de când Grigore Vieru
ne-a pãrãsit. Ne-a rãmas bucuria de a-i
citi opera, de a-i onora personalitatea [i ai pãstra actualitatea.
De aceea, chiar [i în posteritatea abia
începutã, obi[nuita urare pe care i-o
spuneam când trãia [i ne aflam împreunã:
îi spuneam cu solemnitate cã-i doresc
Lini[tea lui Hamlet, Mediocritatea lui
Shakespeare [i Anonimatul lui Iisus.

Vitraliu

Vieru se adãuga acuza]ia de „na]ionalist”,
egalã cu aceea de du[man al poporului.
Fiind în Basarabia un poet al
resurec]iei, Grigore Vieru [i-a luat
în serios [i rolul de tribun [i
iluminator
iluminator.. Altfel, cum s-ar explica truda
asupra paginilor unui Abecedar (1970),
alcãtuit împreunã cu scriitorul Spiridon
Vangheli, asupra atâtor culegeri pentru
[colari, asupra clasicului [i modernului
manual de scriere [i citire Albinu]a
(cartea de cãpãtâi a copiilor din Basarabia)
[i cum s-ar explica câteva tiraje de cãr]i
topite, pentru cã poemele cuprindeau în
metafora lor tricolorul [i limba românã?
Cum s-ar explica prezen]a înflãcãratã,
împreunã cu al]i intelectuali basarabeni,
în bãtãlia pentru impunerea limbii române
ca limbã oficialã [i revenirea la alfabetul
latin? Demersuri reu[ite, dar nu îndeajuns
pentru readucerea românilor din Basarabia
în albia normalã. Încã din 1989 Grigore
Vieru a realizat cã Basarabia nu mai
trebuie pierdutã din nou
nou,, ci câ[ti
câ[ti-gatã. El a dus, în acest sens, o activitate
neobositã, obstruc]ionatã `ncontinuu de
mancur]i. Pentru cã el dorea cu ardoare
întoarcerea Basarabiei la trupul ]ãrii, pentru
a reface România interbelicã.
Grigore Vieru ar fi putut fi [i azi printre
noi. O întâmplare nefericitã pe [oselele
Basarabiei („S-a gãsit [i pentru Vieru o
[osea!”- Nicolae Dabija) l-a fãcut sã plece
mai devreme la poporul stelelor, adicã
acum aproape zece ani. Ne-a rãmas
bucuria de a-i citi opera, cu sentimentul
cã sãrbãtorim în acest fel pe unul dintre
poe]ii de primã linie a liricii noastre [i o
con[tiin]ã a neamului românesc.
În momentul în care a plecat
spre satele cere[ti, poetul Grigore
Vieru era, cel pu]in pentru partea
de est a României, pentru Basarabia,
un mit plutitor
plutitor.. Era, a[a cum am spus,
Poetul, era Învã]ãtorul, Tribunul [i,
de ce nu, Profetul Iubit, a[teptat de
cititorii de toate vârstele, Grigore Vieru
ie[ea din tarele obi[nuite. Avea o continuã
stare de dãruire, de maximã combustie.
Acest lucrãtor întru frumos [i bine pe
ogoarele limbii române nu [tia decât sã
dãruiascã. A dãruit cãr]i de înaltã inspira]ie
[i izbitoare originalitate, [i-a luat în serios,
cu o sobrietate magneticã, rolul de tribun
într-o agorã plinã de pericole, a fost un
luptãtor pentru adevãr. De aceea, peste
tot, în Basarabia [i în ]ara-mamã, era
a[teptat în ultimii ani ca un [aman, ca un
alinãtor. Vocea sa a devenit una ascultatã,
chiar de temut pentru rusofilii, mancur]ii,
pentru vânzãtorii de ]arã [i neam. Pornind
de aici, îmi rostesc fãrã ezitare credin]a
cã lui Grigore Vieru Dumnezeu i-a dãruit o
misiune cristicã pentru poporul român.
Poet na]ional [i popular, oracular-mesianic,
dar [i personalitate fabuloasã, ale cãrei
energii s-au revãrsat în [uvoaie, unul din
rarii patrio]i ai acestor timpuri, dedicat
patriei, neamului, limbii.

Napoleon Tiron

Marin Sorescu spunea, cu dreptate,
cã Grigore Vieru ,,atacã poezia frontal [i
cu cea mai mare simplitate, cu candoarea
[i nevinovã]ia celor care umblã pe
acoperi[uri. A[a cum pe copii, câinii nu-i
mu[cã [i frigul nu-i taie, a[a cum pe
somnambuli îi ]ine aerul, arti[tii umblã pe
muchea dealului [i muntelui din cuvinte,
cu lira sub bra], nepedepsi]i cu prãbu[irea.
Cãci [i acolo sus este pãmântul natal, ce
nu te poate lãsa sã cazi. {i cerul de
deasupra este tot cer natal [i nu te poate
lãsa sã te prãbu[e[ti.” Deosebit [i adevãrat
spus! Un alt poet congener din dreapta
Prutului, Ioan Alexandru, total cucerit,
vorbe[te despre Grigore Vieru ca despre
«un poet care [i-a asumat greul unui grai
trecându-l prin inima sa [i, încãrcat de
rãbdare, în]elepciune [i nouã frumuse]e,
îl întoarce semenilor sãi care-[i deschid
de bunãvoie inima sã-l primeascã, pentru
a-[i duce mai demn pe mai departe via]a
în spiritul credincio[iei fa]ã de cele
nepieritoare [i al nãdãjduirii ce nu poate
da gre[, un asemenea poet rãmâne-va
„suflet în sufletul neamului sãu”. O astfel
de întruchipare excep]ionalã este acest
poet, acest om cât o lacrimã în rostogol
pe obrazul planetei.» Superbã schi]ã de
portret, de la care au pornit în demersul
lor mai mul]i critici literari!
În ce mã prive[te, voi spune cã
întreaga liricã a lui Grigore Vieru este
construitã cu fiorul adevãrului [i cu o
captivantã sensibilitate etnicã, învãluitã
într-o muzicã originalã, inconfundabilã, una
dintre cele zece pârghii ale canonului,
pentru cã Grigore Vieru este un poet
canonic. În poezia lui Grigore Vieru întâlnim
misterul cosmic, taina, natura în
plenitudinea ei, în „fireasca ordine”, dar [i
o dimensiune moralã care ordoneazã.
Aceastã dimensiune moralã e pregnantã
mai ales în poezia oracular-mesianicã, în
poezia de strigãt existen]ial. Prin aceastã
poezie, poetul a devenit un tribun în
apãrarea limbii române [i a fiin]ei
române[ti. Într-un scurt poem, Pe
sângele nostru , spune poetul: ,,Pe
sângele nostru,/ Pe sângele nostru/ De
soare vãzut/ Curg florile/ Alfabetului latin./
/ Curajul de-a trãi,/ Curajul de-a muri –/
Iatã cele douã aripi/ Care pot/ În ceruri sã
te ridice.”
Cum spuneam, Grigore Vieru face
parte din genera]ia poeticã ’60, al cãrei
buzdugan e considerat Nicolae Labi[, din
care fac parte Nichita Stãnescu, Ioan
Alexandru, Marin Sorescu, Ana Blandiana,
Ion Gheorghe, Adrian Pãunescu, Ioanid
Romanescu, Cezar Baltag etc., poe]i care
au reu[it sã refacã, fiecare cu pecetea
personalitã]ii sale, pun]ile de legãturã cu
poezia româneascã interbelicã, distruse
în perioada proletcultistã, îmbâcsitã de
ideologia comunistã. Dacã aceastã pleiadã
de poe]i români din dreapta Prutului era
acuzatã de „estetism de[ãn]at”, de
abatere de la ideologie, în cazul lui Grigore
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„O poveste fantasmatic\...”
(Legenda primei exegeze a operei bacoviene)

Liviu Chiscop

Dacã Vasile Alecsandri, cel dintâi
mare scriitor ivit pe meleaguri bãcãuane,
în secolul al XIX-lea, pãrãsea aceastã
lume (la 22 august 1890) purtând în suflet
regretul de a nu fi izbutit sã afle informa]ii
certe, bazate pe documente pozitive
privitoare la obâr[ia sa, la arborele sãu
genealogic, tot astfel, în veacul urmãtor,
George Bacovia, celãlalt mare poet al
Bacãului, pleca [i el la cele ve[nice, tot
într-o zi de 22 (mai, 1957) [i tot cu un regret în suflet, acela de a nu fi apucat sã
vadã tipãrit în volum niciun studiu analitic
asupra crea]iei sale (a[a cum existau deja
în cazul lui Arghezi, Blaga [i Barbu), „nici
mãcar în Mica bibliotecã criticã”, a[a cum
scria el – cu naivitatea-i caracteristicã –
în acele nota]ii memorialistice, din 1955,
intitulate Divagãri utile. Iatã însã cum o
bizarã coinciden]ã fãcea ca tocmai atunci,
în acel an, o absolventã a Universitã]ii din
Zürich (Elve]ia) sã-[i sus]inã acolo examenul de doctorat în filosofie, la 17 decembrie
1955, cu teza intitulatã Existence poétique
de Bacovia. Cine era autoarea diserta]iei
[i cum ajunsese ea sã aleagã opera lui
Bacovia drept subiect al tezei sale de
doctorat, care va fi nu doar prima exegezã
a operei bacoviene, cronologic vorbind, dar
[i cea mai valoroasã sub raport axiologic,
rãmasã neîntrecutã pânã astãzi gra]ie
profunditã]ii remarcilor [i genialitã]ii
intui]iilor critice? E o poveste interesantã,
care meritã a fi rememoratã [i consemnatã...
O ereditate amestecatã...
Tânãra doctorandã (avea doar 27 de
ani) se numea Svetlana Matta [i se
nãscuse în Bucure[ti tot într-o zi de 22
(august 1928), având o na]ionalitate
extrem de complexã [i o ereditate
amestecatã. Tatãl ei, inginerul Walter
Matta, de origine germano-chileanã, iubea
mult muzica (violoncelul [i orga), pasiune
pe care o va mo[teni [i Svetlana. Mama
ei, Tatiana Galisevskaia, de na]ionalitate
ruso-polonezã, frecventase cândva, la
Bucure[ti, cursurile lui Nicolae Iorga.

158

Liviu Chiscop

octombrie 2018

Svetlana Paleologu Matta la 90 de ani

Privind portretul Svetlanei Matta de pe
man[eta cãr]ii Existen]a poeticã a lui
Bacovia (Edi]ia a doua, revizuitã [i
adãugitã. Traducere în limba românã,
studiu introductiv, interviu, medalion
biobibliografic [i îngrijire edi]ie de Lucia
Olaru-Nenati. Bacãu, Editura „Ateneul
scriitorilor”, 2013) e[ti frapat de
asemãnarea izbitoare a trãsãturilor sale
cu cele ale aborigenilor din America de
Sud...
Copilãria, petrecutã în orã[elul Ismail
din sudul Basarabiei, i-a fost nefericitã,
din cauza divor]ului survenit între pãrin]i.
În urma ultimatumului sovietic din 28 iunie
1940, când ru[ii ocupã Basarabia, inginerul
Walter Matta pãrãse[te în grabã totul [i
vine la Bucure[ti împreunã cu fiica sa,
care încã nu împlinise 12 ani. Vor reveni
probabil acolo între 1941 [i 1944, întrucât
într-un text autobiografic, postat în mediul
virtual [i intitulat Esen]a unei vie]i ,
memorialista va evoca orã[elul de pe
malul Dunãrii [i casa bunicului dinspre
mamã, în care se afla o vastã bibliotecã.
„Fãrã sã vreau – spune ea acum, dupã
mai bine de [apte decenii – mã gândeam
cã la 13 ani, la Ismail, veneam în biroul
bunicului matern, demult mort. Dar totul
rãmãsese intact, pânã [i scaunul
balansoir, preferatul meu. {i luam liber,
nestingheritã, din bibliotecã, când Evgheni
Oneghin, de Pu[kin, când Iarmarocul din
Saracinsc al lui Gogol. Mã îndurera duelul
lui Lenski [i aria lui ce o cânta înainte de

a cãdea: „Unde, unde v-a]i îndepãrtat,
aurite zile ale primãverii mele? Zadarnic
privirea mea le cautã...”
„Cum am ajuns eu la ideea cu
Bacovia”?
Stabilitã, dupã Rãzboi, în Bucureºti,
Svetlana Matta îºi va continua studiile
secundare la ªcoala Centralã de Fete,
unde, ca ºi în ºcoala primarã, va fi mereu
premiantã, dupã cum i se confesa, în 2006,
prietenei sale Lucia Olaru Nenati: „Eu am
fost mereu premiantã [i în [coala primarã,
[i în liceu, îmi plãcea studiul, eram artista
[colii, în picturã [i la pian, desenam cel
mai bine [i-mi amintesc cã odatã l-am
fãcut pe Eminescu dupã o fotografie. Dar
abia la Bucure[ti am început sã înfloresc
într-adevãr”. (Din volumul Existen]a
poeticã a lui Bacovia, ed. cit., p. 134)
Acolo, la {coala Centralã de Fete, în ultima clasã de liceu, se va produce [i primul
ei contact cu poezia lui Bacovia: „Dar cum
am ajuns eu – se întreabã acum Svetlana
Matta în men]ionata autobiografie – la ideea
cu Bacovia? Ciudat era, vãd acum, cã
venise în ultimul an de liceu la {coala
Centralã din Bucure[ti, o nouã profesoarã
de românã. Micã, slãbu]ã, ea citea tot
timpul la catedrã poeziile lui Bacovia. Era
so]ia poetului, Agatha. Mã surprindeau
versuri precum „Sunt câ]iva mor]i în ora[,
iubito, / Chiar pentru asta am venit sã-]i
spun.../ De cãldurã cadavrele se

În 1950, familia Svetlanei este
expulzatã din Republica Popularã Românã
întrucât tatãl ei, Walther Matta, avea
cetã]enie elve]ianã. Ajunsã la Zürich, a
trebuit, fire[te, sã-[i finalizeze studiile
universitare începute la Bucure[ti. Dar,
fiindcã la Universitatea din Zürich nu se
putea studia nici pictura, nici muzica,
Svetlana Matta e nevoitã sã aleagã
literatura – în cadrul Facultã]ii de limbi
romanice – cu materia principalã franceza.
„Îl venerez pe Théophile Spoerri, profesorul
de literaturã – spune ea în textul Esen]a
unei vie]i –, iar Arnald Steiger, lingvistul
[ef de catedrã e interesat de limba românã.
Cãci e singura limbã neolatinã din estul
european, pãstrãtoarea aspectelor
dispãrute la surorile din Occident.” Probabil
cã prin 1953-1954, dupã ce-[i va fi sus]inut
examenul de licen]ã, Svetlana Matta se
înscrie la doctorat, alegându-[i ca tezã
Existen]a poeticã a lui Bacovia, întrucât
– spunea ea – „ploile [i plumbul poetului
nu mã deprimau atunci, cãci tinere]ea
vede lucrurile prin altã prismã, mai veselã
cumva”. În dialogul cu Lucia Olaru Nenati,
din 2005, Svetlana Matta va aduce
informa]ii suplimentare, relevante [i
edificatoare asupra circumstan]elor în care
[i-a ales tema tezei de doctorat. „Era atunci
acolo – spune ea, referindu-se la
Universitatea din Zürich – un mare
profesor, Arnald Steiger, care a spus cã
neapãrat trebuie sã facã o catedrã de
românã la Universitate. El spunea cã
româna este a[a de bogatã, dând un
exemplu simplu: ea este în latinitate a[a
cum este al patrulea picior la o masã, adicã
o masã nu poate sta în trei picioare. Limba
românã este, în primul rând, o latinitate
orientalã, care nu este slavã, [i are ni[te
reminiscen]e foarte vechi. Are ni[te bogã]ii
pe care alte limbi nu le au, plus cã este [i
frumoasã [i este foarte importantã pentru
studiu. Alte limbi au evoluat foarte mult,

dar româna mai lent, cu nãvãlirile [i
celelalte cauze istorice, [i apoi a fãcut o
„curã” de neologisme când a fost nevoie.
A[adar, acest profesor m-a pus sã fac o
diserta]ie de românã [i atunci am ales
Bacovia.” (În vol. Existen]a poeticã a lui
Bacovia, ed. cit., pp.136-137)
Cu o bursã de trei luni la Paris
Se pare cã acolo, la Zürich, nu se
aflau pe-atunci ([i poate cã nu se aflã nici
astãzi) nici volume de versuri de-ale lui
Bacovia [i cu atât mai pu]in studii critice
referitoare la opera sa. A[a încât, Svetlana
Matta e trimisã la Paris cu o bursã de trei
luni în vederea redactãrii tezei de doctorat.
„O bursã pentru Paris (Sorbona) –
precizeazã ea în Esen]a unei vie]i – mã
duce la profesorul Jean Boutière, care
vorbea despre ritmul în poezia lui
Eminescu. Am aflat însã cã pasiunea lui
erau trubadurii. Frecventez astfel acest
curs încântãtor...” Dar la Paris, tânãra
doctorandã va avea prilejul nu doar sã
cunoascã pe profesorul Boutière, autor al
celei dintâi cercetãri monografice
consacrate lui Creangã (La vie et l’oeuvre
de Ion Creangã, 1930), ci [i o serie
întreagã de intelectuali de marcã ai
României, nevoi]i sã aleagã calea exilului.
Întrebatã de Lucia Olaru Nenati, prietena
ei de la Lugano va preciza: „Era [i Mircea
Eliade, care ]inea conferin]e la un cerc de
societate savantã. L-am audiat. Apoi mai
erau Vuia, Munteanu, Buhoci, era Paul
Deleanu care era filosof. Acesta mi-a zis
cã dacã vreau sã scriu despre Bacovia,
sã-l citesc pe Kierkegaard. {i a[a am
vãzut cã Bacovia este acolo. Adicã asta
înseamnã sã mori fãrã sã mori. Asta este
o „maladie à la mort”: „Plumb [i sicriele
lui, este lugubru, dar era poet autentic.
A[adar am scris despre el în lucrarea mea
de doctorat în 1955. (În vol. Existen]a
poeticã a lui Bacovia, ed. cit. , p.137)
Despre întâlnirea providen]ialã cu Paul
Costin-Deleanu, cel care îi va semnala
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descompun”... Pãrea o poveste fantasmaticã.”
Dupã bacalaureat, promovat tot la
{coala Centralã, Svetlana Matta va deveni
studentã, mai întâi la Conservatorul
bucure[tean „la clasa de pian cu
concertista Lidia Cristian, pe care o va
evoca [i în interviul acordat Luciei Olaru
Nenati, în 2005, la Lugano, unde locuie[te
acum: „Luam lec]ii particulare, fiindcã nu
se putea altfel. Doamna Lidia Cristian
mi-a arãtat cum sã ]in mâinile, mi-a
explicat cã orice sonatã, de pildã, de
Beethoven, e deja o orchestrã. În partea
aceasta e flautul, acolo e vioara. E foarte
greu sã faci sã se simtã asta la pian. Nu e
muzicã descriptivã; e ceva ce transpune
ni[te lucruri în altele. {i toate astea m-au
ajutat, au intrat în mine ca într-un burete”.
(În volumul Existen]a poeticã a lui
Bacovia, ed. cit., p. 135) Din pãcate însã,
din cauza unui nefericit accident suferit la
degete, Svetlana Matta e nevoitã sã
abandoneze pianul [i sã se îndrepte cãtre
artele plastice, domeniu pentru care, ca
[i Bacovia, era cel pu]in tot atât de
înzestratã. „Fervoarea pentru artã – va
preciza în Esen]a unei vie]i – mã împinge
spre Belle Arte cu maestrul Camil Ressu.”
Anii 1947-1950 au reprezentat, probabil,
cea mai frumoasã perioada din întreaga
existen]ã a Svetlanei Matta. „Mi-a plãcut
perioada de studen]ie bucure[teanã – i se
va destãinui prietenei sale Lucia Olaru
Nenati, dupã mai bine de o jumãtate de
veac – Eram fericitã, era o nebunie! Atunci
eram to]i sãraci [i începea sã valoreze un
anumit talent artistic..” ( În vol. Existen]a
poeticã a lui Bacovia, ed. cit., p. 134)

Doctor în filo
s ofie cu o tezã
filos
despre... Bacovia!
Revenind la tânãra doctorandã ajunsã
la Paris, în „Ora[ul-Luminã” despre care
va spune cã „este electrizant [i are ceva
legendar în istoria lui”, constatãm cã ea
rezistã oricãror altor tenta]ii [i ispite,
obsedatã fiind de teza despre Bacovia,
pentru care nu avea încã niciun fel de
material. Dar – dupã cum deducem din
Esen]a unei vie]i – [ansa o ajutã din nou,
fiindcã iatã ce scrie: „{i cum aveam
preocuparea scrierii tezei mele bacoviene
– da vai, neavând textul! – dau chiar pe
cheiul Senei, la anticari, de „bucã]i”
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(literalmente) din volumul de negãsit
Plumb. Le iau desigur cu mine”. În cele
din urmã, în pofida penuriei izvoarelor
bibliografice, Svetlana Matta reu[e[te sã
finalizeze lucrarea consacratã poeziei lui
Bacovia, diserta]ia intitulatã Existence
poétique de Bacovia, fiind sus]inutã la
Universitatea din Zürich., în ziua de 17
decembrie 1955 [i apreciatã cu
calificativul Magna cum laude, înso]it de
motiva]ia: „redactatã cu un foarte subtil [i
singular sim] al frumuse]ii”. ( „Profesorul
A. Steiger – î[i va aminti, peste decenii,
autoarea – îmi dã în diplomã un predicat
nea[teptat: „Subtilissime et singulari
pulchritudinis sensu conscriptam”.) E de
precizat cã diploma, care conferea
de]inãtoarei titlul de doctor în filozofie, va
fi eliberatã ca atare abia peste patru ani,
la 10 noiembrie 1959, fiind redactatã în
limba latinã [i semnatã de prof. dr. Emil
Steiger, rector al Universitã]ii din Zürich.
Între timp însã respectiva lucrare de
doctorat fusese tipãritã în volum, având
pe pagina de titlu urmãtorul text: Dr.
Svetlana Matta, Existence poétique de
Bacovia. „Dedié à mon cher Maître, Monsieur le Professeur Arnald Steiger, en
temoignage de profonde gratitude”. Editions P.G.Keller- Winterthur, 1958". S-au
împlinit, a[adar, la 17 decembrie 2017,
exact 62 de ani de la momentul diserta]iei
purtând titlul Existence poétique de
Bacovia, iar în 2018, când autoarea
aniverseazã frumoasa vârstã de 90 de ani,
se împlinesc [ase decenii de la apari]ia,
în volum, a celei dintâi exegeze asupra
operei bacoviene.

fire[te, juvenilã, în conducerea întreprinderii sale de aprofundare hermeneuticã
a „existen]ei poetice” bacoviene”. (Idem,
p 12)
Dar Existence poétique de Bacovia
nu este singura contribu]ie a Svetlanei
Matta la promovarea valorilor culturale
române[ti în spa]iul european. Încã în
urmã cu trei decenii, într-o recenzie la
volumul Eminescu [i abisul ontologic,
eminentul cãrturar [i patriot Edgar Papu
]inea sã precizeze cã Svetlana Matta nu
este doar cea care ne-a dat „prima [i
revelatoarea monografie Bacovia”, ci „este
[i o constantã descoperitoare de prioritã]i
ale noastre”. (Fiin]a poetului, în Luceafãrul
din 27 noiembrie 1988) {i fiindcã veni vorba
despre contribu]ia incornturnabilã a
Svetlanei Matta la exegeza eminescianã
(volumului mai sus men]ionat, din 1988, i
se adaugã, în 1997, cel intitulat Jurnal
hermeneutic), e de amintit aici cã {tefan
Teodorescu, cel care i-a sugerat sã-l
interpreteze pe Eminescu prin prisma
Ontologiei lui Heidegger, ar fi exclamat la
citirea cãr]ii Eminescu [i abisul ontologic:
„Pu]ini vor în]elege, dar ceea ce ai scris
este fundamental!” (Svetalana Paleologu
Matta, Callicantus. Scene din via]a lui
Cristal, Timi[oara, Editura „Augusta-Art
Press”, 2005, p.85)
A[a încât, pentru zelul [i
cmpetitivitatea cu care a propagat valorile
spiritualitã]ii române[ti în mediul academic
european, pentru românismul ei sincer [i
constant, rãmas nealterat în ciuda
vicisitudinilor unei existen]e zbuciumate,
hermeneuta elve]ianã – pensionatã în 1990
de la Universitatea din Zürich, unde slujise
22 de ani, ca „docentã de românã” –
binemeritã astãzi, la ceas aniversar, de la
patria natalã, dacã nu un cuvenit fotoliu
de academician, cel pu]in un titlu de doctor honoris causa la una dintre cele douã
universitã]i din urbea lui Bacovia!

Sincronism [i protocronism
Publicat a[adar, cum spuneam, exact
în urmã cu [ase decenii, excelentul eseu
al Svetlanei Matta reu[e[te sã demonstreze existen]a în cultura românã a unui
fenomen Bacovia, de o originalitate totalã:
occidentalizarea în marginea Europei, pe
care n-o cunosc alte popoare vecine [i a
cãrui esen]ã este contemporaneitatea
naturalã cu Occidentul, fãrã decalaj, ceea
ce, sã recunoa[tem, într-o culturã
obsedatã de ideea sincronismului, este
foarte important” – dupã cum observã, cu
juste]e, Lucia Olaru Nenati în medalionul
biobibliografic intitulat Svetlana Paleologu
Matta – un nume de referin]ã în exegeza
bacovianã [i cea eminescianã. (Existen]a
poeticã a lui Bacovia, ed. cit., p. 10) Mai
mult decât atât – constatã, tot acolo,
prefa]atoarea primei edi]ii în limba românã
– „în iure[ul demersurilor comparatiste” din
diserta]ia aflatã aici în discu]ie, Bacovia
„apare adesea pe acela[i plan sau chiar
cu un merit în plus fa]ã de nume precum
Georg Trakl, Kierkegaard, Pascal sau
J.J. Rousseau, manifestând în toate
acestea o uimitoare lipsã de inhibi]ii fa]ã
de marea autoritate culturalã a miezului
Europei, ba chiar o atitudine temerarã [i,
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similitudinile frapante dintre poezia lui
Bacovia [i ideile pastorului danez,
Svetlana Matta va vorbi [i în Esen]a unei
vie]i, unde evocã momentul cu fireascã [i
nedisimulatã nostalgie: „Eu însã la Paris
am auzit o voce ca de tunet citind
fragmente celebre din Heraclit, zis
„Obscurul”. Era în cartierul latin, într-un
interior tapisat cu ziare [i un zâmbet amar
– era al filosofului Paul Costin-Deleanu. Îi
plãcea mai ales sã umblãm pe stradã
de-a lungul Grãdinii Luxembourg, el
vorbind încontinuu fie de Revolu]ia
Francezã, ori de moartea zeului Pan „care
a lãsat lumea fãrã cãpãtâi.” Totul era
interesant pentru mine pe atunci, fiind
studentã venind din mediul helvet”. Dar
cine era, de fapt Paul Costin-Deleanu?
Ziarist de meserie (ca [i Vintilã Horia ori
Constantin Virgil Gheorghiu, stabilit [i el
la Paris dupã multe peripe]ii...), Paul
Costin-Deleanu era doctor în filozofie al
Universitã]ii din Bucure[ti [i prieten, între
al]ii cu sociologul Anton Golopen]ia.
Fusese coleg – poate nu doar de
genera]ie... – [i cu {tefan Teodorescu
(autor al cãr]ii Spre un nou umanism –
Editura „Funda]iile Regale”, 1937), celãlalt
filosof care va marca destinul Svetlanei
Matta, îndrumând-o în conceperea [i
redactarea remarcabilelor sale scrieri
despre Eminescu. Nu întâmplãtor, edi]ia I
a lucrãrii Eminescu [i abisul ontologic
(editatã în Danemarca, la Aarchus, în
1988) va fi dedicatã „Memoriei lui {tefan
Teodorescu, homo philosophicus [i o inimã
de valah”. În ianuarie 1941, cei doi tineri
filosofi pãrãsesc România, stabilindu-se
în Germania unde, vreme de câ]iva ani,
audiazã cursuri de filozofie la mai multe
universitã]i, dupã care drumurile lor se
despart: Paul Costin-Deleanu pleacã în
Fran]a, iar {tefan Teodorescu ajunge
profesor de filosofie la Universitatea din
Stuttgart. Ilustrativ pentru destinul tragic
al acestei genera]ii poate fi [i amãnuntul
cã, o jumãtate de veac mai târziu, în 1991,
când Paul Costin-Deleanu (n. 1905) se
stinge din via]ã la Garennes Colombes,
s-a constatat cã în aceastã a doua parte
a vie]ii lui, el nu mai avusese niciun act
de identitate...

Unul dintre poe]ii remarcabili ai
genera]iei [aizeciste, tot mai pu]in
men]ionat în ultimele decenii, este Florin
Mugur. Reamintirea lui mi se pare utilã
astãzi pentru cã, redusã la modelele
Nichita Stãnescu-Mircea Ivãnescu-Leonid
Dimov, genera]ia 60 poate sã aparã
excesiv de unificatã, nu doar ca limbaj
poetic, dar chiar [i ca orizont tematic [i
decupaj istorico-cultural. Mugur mi se
pare, astãzi, chiar mai bine pozi]ionat
pentru o recuperare comprehensivã, în
contextul în care unele dintre înrudirile sale
livre[ti [i existen]iale (Bruno Schulz,
Norman Manea) sunt astãzi mai elocvente
decât erau în anii 80, când s-au
manifestat. Poezia sa livrescã, dar [i fiorul
sãu existen]ial atât de pronun]at, rezisten]a
moralã manifestatã în volumele ultimului
sãu deceniu, ca [i mistica literaturii, atât
de prezentã în eseurile [i cãr]ile de
convorbiri pe care le-a realizat îl indicã
drept una dintre vocile distincte [i, mai
ales, actuale, care pot fi profitabil recitite
în contextul literaturii revoltei [i a misticilor
laici ai poeziei contemporane, de la
Cãrtãrescu la Radu Vancu.
În primele sale douã volume, Florin
Mugur a fost tributar romantismului socialist al anilor ’50, glorificând, în ton cu
lozincile vremii, „lupta pentru pace”,
tinere]ea comunistã, munca activi[tilor,
responsabilitatea celor angaja]i în
construirea noii lumi [i scriind versuri
epice, lipsite de personalitate. În câteva
rânduri, o notã de candoare labi[ianã se
resim]ea, în cultul camaraderiei [i în
pudicele înfiorãri sentimentale. Al treilea
volum, Visele de diminea]ã (1961), se
deschidea timid cãtre poetica modernistã.
Chiar dacã linia generalã a volumului
rãmânea aceea partinicã, multe texte
cultivau noua poeticã pe care o va impune
genera]ia ¼60. Arborii care „vibreazã”,
ploaia „fosforescentã”, ca [i dramatismul
împrumutat dintr-o copilãrie bântuitã de
spectrele rãzboiului îi erau îndatorate lui
Nichita Stãnescu, noul lider al genera]iei.
Un poet original, cu un profil aparte,
devine Mugur începând cu volumul Mituri
(1967). Limbajul poetic a evoluat pânã la
un modernism curajos, de o mare
densitate metaforicã, rezultând din
deschiderea limbajului cãtre asocierea
liberã de imagini care conflueazã sugestiv.
Mai toate metaforele cardinale [i
simbolurile obsedante ale operei scriitorului
sunt deja prezente în acest volum. Poetul
î[i construie[te o mitologie personalã
folosindu-se de figuri extrase din cultura

universalã sau din folclorul românesc:
Hamlet, Falstaff, Ioan fãrã de }arã, Oedip,
Dionysos, calfele me[terului Manole [i,
mai ales, mit personal, „Jumãtate de om
cãlare pe jumãtate de iepure [chiop”. Unii
critici au notat existen]a unor ecouri din
Emil Botta, o notã declamatorie, teatralã,
susceptibilã de artificialitate. Cu toate
acestea, poemele lui Florin Mugur nu sunt
timorate de prestigiul marilor modele;
poetul reinterpreteazã dezinvolt piesele
clasice, le adapteazã cu ingeniozitate
temei proprii. Tema sa este, deocamdatã,
incertitudinea ontologicã, nesiguran]a
existen]ialã a individului în mijlocul unui
univers fizic precar [i al unei lumi sociale
de o nemãrginitã violen]ã, sau, mai târziu,
sentimentul de precaritate al celui demis
din propria existen]ã, a celui sosit
„întotdeauna prea târziu la locul gloriei”.
Aceastã nesiguran]ã este numitã „fricã”,
exprimatã prin „tremur” ca semn al
umanitã]ii profunde, al nevoii de protec]ie;
de aceea, din Hamlet, figura decupatã este
curteanul Polonius: „Aici, cu frica,/
ambasador al cenu[ii,/ lãsându-[i umbra
pe creierul meu subjugat./ Aici, slujba[ al
nemuririi altora/ care nu-mi dau voie sã
mor” (Elsinore). Provenien]a livrescã a
„miturilor” îi impune o rela]ie indirectã cu
lumea realã, iar tema volumului urmãtor,
Destinele intermediare (1968), prive[te
tocmai caracterul derivat al experien]ei
celui lipsit de voca]ia eroului. În volumele
urmãtoare, simbolurile livre[ti devin mai
personale, o parte dintre aluziile
shakespeariene sunt resorbite, iar masca,
de provenien]ã livrescã, a prin]ului care
cite[te o carte ascunde chipul poetului.
Poetul este omul generic, explorând soarta
speciei sale; cartea sa este lumea însã[i,
pe care o cite[te cufundându-se în
existen]ã. Actul de a scrie este o metaforã
pentru încercarea de a construi un sens
existen]ei incerte, dialogând cu moartea.
În volumul Piatra palidã (1977), via]a

poetului este „arta fricii”: „O, arta fricii! Prea
grãbite fapte./ El tremurã-n amurg atât de
tare/ de parc-ar stãpâni deodatã [apte/
suflãri [i [apte trupuri muritoare.// Cum
sã-l omori de [apte ori deodatã?/ Pe
armele întinse din pove[ti/ pe umbra lor
în iarbã nemi[catã/ se-a[azã moale
cãrãbu[i rege[ti.// E-o primãvarã cu
fantome. }ine/ în stãpânire [apte duhuri
de poet./ Ridica]i armele, }inti]i-l bine/ va
trebui sã-l omorâ]i încet” (Veche baladã
despre prin]). Figura majorã a poeziei lui
Mugur rãmâne Jumãtate de om, cãruia îi
sunt dedicate numeroase poeme, dar [i
un remarcabil eseu de dimensiunea unei
cãr]i, Cartea numelor (1972), un volum
despre singurãtate [i înstrãinare, despre
cel care se [tie izolat [i detestat,
interpretare liricã a basmului lui Aleodor
Împãrat din culegerea lui Petre Ispirescu,
în care apare aceastã unicã figurã
folcloricã. Pe urmele lui Cãlinescu din
Estetica basmului, preluând ecouri din
Platon („fiecare dintre noi este o jumãtate
de om”), Shakespeare, Eschil [i Caragiale,
eseistul descrie „monstrul din regatul
necesitã]ii”, victima predilectã, strãinul ca
pe delegatul condi]iei umane puse sub
semnul fragilitã]ii, incertitudinii [i
temporalitã]ii.
Începând cu volumul Portretul unui
necunoscut (1980), poetica lui Florin Mugur
devine, treptat, alta. Nota de autoderiziune
devine mai pronun]atã; o altã dezvoltare
ineditã este latura de protest politic,
cãpãtând forme tot mai pu]in mascate.
Ciclul Vara genialã din volumul din 1980
vorbe[te despre istorie ca loc rãu, folosind
formula prozodicã a lui Emil Brumaru [i
recuzita din povestirile fantastice ale lui
Bruno Schulz („acel fante de spatiu/
frumosul Bruno, scamatorul, cabotinul”),
scriitorul polonez ucis de cãtre nazi[ti în
1941. Poetul apare drept victimã predilectã
a istoriei (a cãrei muzã, Clio, „rânje[te între
douã crize”) [i totodatã ca o con[tiin]ã
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cel rãu. Tot mai numeroase poeme
intitulate Un minut fericit con]in imagini
condensate, care nu se mai lasã toarse
metaforic, cãpãtând o expresivitate de tip
aforistic, multe dintre ele cu ascu]i[
antitotalitar: „adevãrul a murit de mult –
tu, julien, îi editezi memoriile”; „de atâ]ia
ani în cãutarea unui du[man leal [i
negãsindu-l”, „sã-]i ba]i joc de tine însu]i –
da, însã cu entuziasm!”, „niciun loc pentru
tine în fanfara mãcelarilor”, „nu po]i fi decât
un rãzboinic, dar cum sã lup]i împotriva
unui du[man care-]i furã proviziile, î]i cere
bac[i[ [i te întâmpinã cãscând?”.
Florin Mugur a scris [i prozã, eseu [i
importante cãr]i de convorbiri, în special
cele cu Marin Preda (1973) [i cu Paul
Georgescu (1982). Romanele sunt
îndrãzne]e la nivel de construc]ie,
veritabile provocãri atât naratologic, cât [i
prin subiect. Aproape noiembrie (1972) reia
substan]a unei cãr]i anterioare, Serile din
sectorul nord (1964), topind-o [i
resemantizând-o. Prima parte relateazã
experien]a ruralã a unui proaspãt profesor
din anii ’60, face portretele elevilor, ale unor
muncitori care vin la [coala seralã, ale unor
sãraci cu duhul etc. Partea a doua
cuprinde reflec]iile redactorului de carte
care prime[te spre lecturã manuscrisul
primei pãr]i [i se strãduie[te sã-l în]eleagã
mai bine pe autorul lui, explorându-i
sensibilitatea bine mascatã. Romanul Ultima varã a lui Antim (1978) este scris la
persoana a doua, expunând conflictul
dintre douã genera]ii, cea care a cunoscut
stalinismul [i cea a tinerilor din anii ’70.
Mai vârstnicul Alexandru Antim vrea sã-i
împãrtã[eascã, prin scrisori, tânãrului
Adrian Sterescu secrete despre pãrin]ii
acestuia, dar numeroasele sale digresiuni
aratã mai mult o con[tiin]ã luptându-se
cu propriile vinovã]ii. Volumul Schi]e
despre fericire (1987) cuprinde pagini de
jurnal de creator [i cititor de literaturã, cu
sugestive portrete ale unor scriitori precum
Marin Preda, Nichita Stãnescu, Emil
Brumaru, Norman Manea [.a. Un volum
postum, Scrisori de la capãtul zilelor
(2002), înregistreazã atmosfera de înainte
[i dupã decembrie 1989, moartea so]iei
sale în anul revolu]iei, dupã o suferin]ã
chinuitoare [i îndelungatã, [i coborârea
scriitorului în „golul interior”.
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revoltatã tragic în fa]a abuzurilor politice.
Poemele încãrcate de energia ludicã [i de
imaginarul exuberant al lui Schulz din
celebrul volum interbelic Sanatoriul cu
clepsidrã vin sã sugereze rezisten]a artei
în fa]a agresiunii. Tema este reluatã în
Via]a obligatorie (1983), unde artistul este
reprezentat subversiv prin imaginea
clovnului. Clovnii sunt arti[ti ai subversiunii
care î[i practicã arta derizorie, parodicã,
pentru a denun]a puterea: „vin arti[tii,
pãzea!/ fal[ii ciungi, fal[ii [chiopi, fal[ii regi
[i mini[tri/ [i sperietorile falselor ciori//
spioni, trãdãtori [i briganzi/ pofticio[i/
violându-]i grãdinile june-n aprilie// mint cu
marile rãni/ mult cãscate/ ca gurile
pro[tilor// mint [i miorlãie:/ vai, ochii mei
detuna]i [i cenu[ile lor/ cum în dulcile urne
le port// mint [i miorlãie:/ vai, bra]ul meu
retezat de un fulger timid/ într-o vineri la
cinci” ( Regii-cer[etori). Înrudirea cu
Norman Manea, autor în 1979 al eseului
Anii de ucenicie ai lui August Prostul, este
cu atât mai relevantã cu cât Manea însu[i
folose[te versurile citate ca pe un memento istorico-cultural în memoriile sale
publicate în 2003, Întoarcerea huliganului.
Pentru Mugur, în aceastã etapã, cartea
nu protejeazã, ci se îmbolnãve[te ea
însã[i de bolile sociale, iar poetul, pãrând
a rãmâne la uneltele proprii, formuleazã o
acuza]ie la adresa puterii abuzive. În
poemul Semne de carte, fâ[ia de carton
a[ezatã printre pagini evocã denun]ãtorii
care circulã printre indivizii ne[tiutori,
informatorii care otrãvesc corpul social,
stârnind repulsia oamenilor unii fa]ã de
al]ii, ca [i cum organele aceluia[i trup
s-ar respinge anarhic. Pulsiunea eticã
devine tot mai puternicã, stârnind
considera]ii deznãdãjduite, lipsite de iluzii:
„nelãmurirea/ veche de pe când eram coleg
de clasã cu frica:/ fluturii devin viermi ori
viermii fluturi?” (Via]a obligatorie). Rictusul
sardonic caragialian este [i el invocat,
într-o formã pe care o vor relua [i
aprofunda poe]i precum Ion Stratan:
„Muzica! muzica! strigã Miticã/ plasatoarea
îi dã fiecãrui spectator un bac[i[/ vine
Galibardi, pleacã Galibardi/ cineva aruncã
în salã programe cu chenar de doliu
pembé/ ne doare inima de atâta râs/ ne
pa[te congestia/ ne pa[te râia caprei [i
ne pa[te capra/ [i calul [i pa[tele cailor”
(Personaj). Ultimul volum, Firea lucrurilor
(1988), merge cu autoderiziunea mai
departe decât celelalte, apropiindu-se mult
de confesiunea biograficã, cu o umoare
mai neagrã [i o ironie mai apropiatã de
sarcasm, pãrând astfel sã vinã în
întâmpinarea poeziei cotidianului
practicatã programatic în acela[i timp de
cãtre poe]ii optzeci[ti. Florin Mugur
rãspunde astfel atmosferei tensionate a
finalului anilor ’80, dar [i nefericirilor
personale, mor]ii sau suferin]ei terminale
a celor apropia]i, a cãror soartã rimeazã
îngrijorãtor cu tragedia colectivã din
România. O nouã figurã de basm î[i face
apari]ia în acest volum, Scufi]a ro[ie, al
cãrei sânge circulã pe strãzi o datã la douã
zile (o aluzie la hemodializã) ca sã culeagã
globulele ro[ii pe care i le consumã lupul
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Mi-au trebuit 3 ani sã cer azil
politic!
...Iarna lui ‘83. O mãtu[ã pe care nu
îmi aminteam sã o fi vãzut vreodatã în
via]ã, tanti Tina, a venit în Bucure[ti, de
la New York, la sora ei Zorica, mama care
m-a nãscut. Pentru cã eu am avut [i o
minunatã mamã, Emilia, care m-a crescut
de pe la vreo patru ani[ori, Dumnezeu sã
le odihneascã în pace pe ambele...
Întâmplarea a fãcut ca, la vizita mãtu[ei
din New York la sora ei mai mare, sã se
afle [i so]ia mea Cornelia... Eu nu puteam
sã o întâlnesc pe tanti Tina, eram ziarist
la „Sportul”, în presa... centralã, controlatã
de partid, [i mi-era interzisã întâlnirea cu
orice persoanã din strãinãtate!
...A doua zi, în parc, la „Polivalentã”,
în plimbarea noastrã de searã, Cornelia
mi-a zis direct: „Mãtu[a ta, tanti Tina, care
pare o femeie tare de treabã, m-a rugat
sã-]i transmit cã te va blestema Ducu,
dacã nu-l vei scoate din închisoarea asta
de ]arã! Cã e[ti incon[tient, chiar de
condamnat, dacã tu te plimbi o datã pe an
pe afarã, iar la copil nu te gânde[ti!”...
Ducu mai avea trei luni [i fãcea [apte ani!...
De atunci, din ianuarie ‘83, cuvintele lui
tanti Tina au început sã mã urmãreascã,
sã mã chinuie ca o obsesie durã...
...Martie ’83. Plec cu Na]ionala de
tineret în India, la un turneu interna]ional
de fotbal, `n Cochin, un orã[el de...
600.000 de locuitori în, sud-vest, în
regiunea Kerala. {i la ducere [i la
întoarcere, escalã la Roma.... La
întoarcere, în noaptea petrecutã în
Cetatea Eternã, m-a frãmântat tot timpul
ideea de a rãmâne. Pânã [i pe aeroport în
drum spre gate-ul de îmbarcare. N-am avut

curaj!... Poate [i pentru cã eram în interes
de serviciu, ca ziarist, [i a[ fi fost
condamnat [apte ani...
...Octombrie ’83. Reu[esc sã plec,
ca turist, cu so]ia, în Italia [i Fran]a,
dormind zece nop]i din [aisprezece la
hotel-restaurant Dacia 1300, cu ea
plecasem. Restul, lângã Bologna, unde
ne-a trimis un cunoscut, la doi pa[i de
Floren]a, la cronicarul sportiv Benito
Polverosi, minunatul prieten fãcut în urmã
cu zece ani, la Turneul de la Viareggio,
unde fusesem ca ziarist cu na]ionala de
tineret, [i la Paris, la o cuno[tin]ã de-a
cumnatei mele... Pe Sena, cu o noaptea
înaintea plecãrii spre casã, i-am spus
Corneliei: „Ce facem, rãmânem?!”... Nici
n-a vrut sã audã. „Ducu e mic, încã are
nevoie de noi, de mine în primul rând!” a
sunat motiva]ia ei... Un telefon la sora mea
vitregã din Los Angeles, pe care o
vãzusem o datã în via]ã, m-a lini[tit. Reta
încerca sã mã convingã sã nu cumva sã
rãmân acum, mai ales cu so]ia, cã e razie
împotriva comuni[tilor în America, cel mai
bine este sã mã întorc la Bucure[ti, cã o
sã aranjeze ea cu ni[te cãlãuze sã mã
scoatã prin Iugoslavia!... Adicã, eu eram
la Paris [i ea îi dãdea cu nu [tiu ce cãlãuze
iluzorii sã mã ducã în lagãrul de lângã
Belgrad?!... Parole, parole pentru nou
nãscu]i...
...Toamna lui ’84. Din India, anul
trecut, m-am întors cu o amintire
neplãcutã. Un microb care mi-a atacat
mielita la piciorul drept, acea substan]ã
care ]ine nervii mu[chilor. Din decembrie
’83 s-a declan[at calvarul... Nu puteam
sã calc ca lumea cu piciorul drept pe
pãmânt, sim]eam de douã-trei ori cu]ite-n
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...Fotbalul m-a ajutat [i de data asta.
În aproape o lunã, în noiembrie ’84, am
avut vizã de douã sãptãmâni pentru
Italia... Am plecat singur cu ma[ina Dacia
1300. Cu nici un dolar în buzunar. Cu patru
canistre de benzinã, „rezolvate” la trecerea
frontierei de prietenii mei de la „Poli” [i cu
mâncare pentru o sãptãmânã: grisine,
brânzã topitã, conserve, salam de Sibiu,
zece sticle de apã mineralã... Nu [tiam
dacã va rezista piciorul... Spaima m-a
]inut, însã, în prizã. Am înnoptat la
Timi[oara. Apoi, am dormit în ma[inã,
într-un ]arc pentru rulote lângã Venezia,
unde nu se plãtea o lirã...
...A doua zi am ajuns la Verona, la
Firutza, o prietenã a mamei care m-a
nãscut. Atunci am cunoscut-o. Am fãcut
un du[, ea [i Carlo m-au dus la restaurant
lângã vestita Arenã Verona, la întoarcere
am adormit bu[tean... Diminea]ã eram OK
pentru un drum scurt la Floren]a... La
„Colazione”, citindu-mi gândurile, parcã,
Firutza m-a întrebat dacã nu mã gândesc
sã rãmân?... Ea rãmãsese, cu vreo [ase
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mu[chii piciorului... Toate cuno[tin]ele
mele [i ale rudelor, colegilor, prietenilor
s-au pus în mi[care... Controale peste
controale. La „Panduri”, la „Elias”, la
„Colentina” [i „Fundeni”... O internare de
douã sãptãmâni... Nicio ameliorare... De
aproape un an îmi tot târam piciorul drept,
în apreschiuri, primãvara, sã-mi atenueze
contactul tãlpii cu asfaltul...
...Norocul meu s-a numit sora unei
prietene, fostã asistentã medicalã, la
„Urgen]a” bucure[teanã, de doi ani în Italia,
la Prato, lângã Firenze. Ne-am întâlnit
întâmplãtor pe Bulevadrul Magheru. A
zâmbit, vãzându-mã a[a caragios, cu
apreschiuri... M-a întrebat ce am [i
Dumnezeu mi-a reaprins speran]ele.
Cristina lucra la un spital din Firenze, unde
mul]i s-au dus cu probleme la mers [i
s-au întors refãcu]i, mi-a zis Adriana. Mia dat telefonul Cristinei... Mai rãmânea sã
reu[esc sã ob]in o vizã de turist...

...Doctorul m-a primit peste douã zile,
la 10 diminea]a. I-am fãcut istoricul bolii,
a studiat analizele aduse [i m-a dus într-o
camerã echipatã cu aparate nevãzute de
mine pânã atunci. Radiografie, ecografie,
tomografie computerizatã... Nu [tiam cum
sã-i spun cã eu n-am decât 150.000 de
lire, tot încercam sã sar peste vreo
investiga]ie, deodatã m-a apucat o
cumplitã durere de cap. Am cerut o pastilã,
îmi zburau creieri... Cristina m-a „citit” [i
mi-a [optit: „Fii relaxat, nu te costã o lirã!
Asta-i treaba mea!”... Of, Doamne, banii
ã[tia...
...Dupã vreo douã ore cu tot felul de
analize, doctorul m-a chemat în cabinetul
lui [i mi-a zis: „Ai noroc! Ai venit la timp.
Se poate reface ]esutul, nu-i tot afectat!”...
Am ridicat bra]ele spre cer [i i-am mul]umit
Bunului Dumnezeu. Lacrimi de fericire
m-au podidit... Nu-mi pierdeam piciorul la
39 de ani!... Doctorul s-a luminat [i el la
fa]ã de bucuria mea, însã a completat: „Î]i
fac acum o injec]ie, cu extract din creier
de bovinã. O repe]i încã cinci zile la rând!...
Dupã care, î]i voi da încã 12 fiole pe care
le vei face, acasã la tine, peste o lunã, în
douã reprize de câte [ase, cu interval de
treizeci de zile între ele!”... Brusc, m-am

164

...Eram în al nouãlea cer. {i, totu[i,
un vierme umbla prin gândurile mele. Dacã
nu ob]in încã o vizã de turist?! N-ar fi mai
bine sã rãmân acum?!
...N-am avut curaj!

schimbat la fa]ã. Unde stau eu încã cinci
zile [i cine-mi face injec]iile?!... Cristina
m-a salvat din nou: „Injec]iile ]i le fac eu,
nu te preocupa!”... I-am mul]umit mult
doctorului, i-am dat o pungã cu piese de
artizanat românesc, o ploscã de ]uicã,
m-a îmbrã]i[at [i mi-a mai dat o loviturã:
„Ne vedem în martie-aprilie, anul viitor, la
control!”... Signore, eu trãiesc în România,
[i a[a sunt un privigeliat al sor]ii cã am
ob]inut o vizã de turist, a doua în [ase
luni nu cred cã o mai pup, cât a[ fi eu de
comentator sportiv, monologam cãtrãnit
în drum spre ma[inu]a mea hotel-restaurant Dacia 1300... Cristina [i-a cerut scuze
cã nu mã poate gãzdui, era cãsãtoritã de
nici un an [i stau într-o garsonierã, dar va
încerca sã-mi gãseascã loc sub un
acoperi[... I-am mul]umit, am rugat-o sã
nu-[i facã griji, m-a ajutat enorm [i a[a,
iar eu sunt obi[nuit cu dormitul în ma[inã...
A rãmas sã ne vedem a doua zi, la ora 12,
pentru injec]ie!
...Când i-am povestit lui Benito, a
chiuit cum nu l-am auzit vreodatã:
„Bravooo! Sincer, mã temeam cã ai venit
prea târziu!... Dormi la noi, ai camera ta,
de acum doi ani, când ai fost cu Cornelia.
Trebuia sã o iei [i pe ea, acum... Putem
aranja sã-]i facã injec]ia o sorã de aici!”...
Eram salvat!... Am sim]it ce înseamnã
sã fii fericit...
...Am sunat-o [i pe Cornelia sã-i dau
minunata veste...
...În fiecare diminea]ã, dupã
Colazione, micul dejun, plecam din
Montelupo Fiorentino, cu Dacia 1300, cam
30 de kilometri, pânã la clinica de la
marginea Floren]ei...

...Am oprit la Verona, era 7 seara, nu
mai puteam trage pânã la Trieste. Se
scurseserã 12 zile de când treceam grani]a
din România în Iugoslavia. Mai aveam trei
zile sã nu sar de cele 15 zile în care
m-am obligat sã fiu acasã. {i era gatagata sã nu ajung... În final de noiembrie,
iarna urcase pe mun]ii dintre Trieste [i
Sezana, prima localitate din Iugoslavia.
TIR-urile curgeau la vale, cu spatele, pe
un ghe]u[ cumplit, „Dãciu]a” mea era o
coajã de nucã lângã mon[trii din toatã
Europa. De douã ori n-a vrut sã mai urce,
m-au ajutat camionagii... Doamne, am
vãzut moartea cu ochii, înghe]at!
...Calvarul drumului de întoarcere nu
trecuse. Am zis sã mã întorc prin Sofia,
nu o vãzusem niciodatã, eu, care bãtusem
Europa. La Sofia, pe înserat, a început sã
plouã. Eram fericit cã vãzusem frumoasa
Catedralã Alexandr Nevski, fie [i pe-afarã,
[i glon] spre Plevna. Drum pe perne de
apã, dar gol, asta m-a ajutat mult. La Biala,
cu 60 de kilometri înainte de Giurgiu, a
început sã ningã ca-n pove[ti. Când am
trecut „Podul Prieteniei”, zãpada se pusese
vreo 15 centimetri, erau pârtii pe drum [i
tot ningea... Vame[ii din Giurgiu, microbi
de fotbal, mã cuno[teau de la TV, m-au
sfãtuit sã înnoptez în motelul de alãturi,
cã drumul spre Bucure[ti e ca [i închis!
Mi se pãrea caraghios sã vin o mie de
kilometri, sã fiu la 60 de kilometri de Ducu
[i Cornelia [i sã nu ajung dupã miezul
nop]ii acasã. Era ora 23:50!...

...Ziua plecãrii. Benito mi-a fãcut
plinul la ma[inã, mi-a umplut portbagajul
cu sucuri pentru Ducu [i mi-a dat 500.000
de lire sã am pe drum...
...Am plecat sã fac ultima injec]ie [i
de acolo înainte, spre vama de la Sezana,
dupã Trieste, dacã mã va ]ine piciorul...

Yoshin Ogata
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ani în urmã, trecuse [i prin Lagãrul din
Latina, n-a stat mult, acolo, cã a venit
viitorul so], Carlo, [i a luat-o... I-am
mãrturisit cã am Ideea asta în cap, dar nu
sunt pregãtit încã... „Dacã nu e[ti tare, nu
rãmâne!” a conchis Firutza. „Tu o duci bine,
dar gânde[te-te [i la copilul tãu! Eu o
duceam bine în România, fa]ã de al]ii,
eram asistentã la Spitalul Filantropia, dar
am fãcut-o ca sã o aduc pe Carmen, fata
mea!”... Brusc, am reauzit, parcã, vocea
lui tanti Tina: „Te va blestema Ducu, dacã
nu-l vei scoate din închisoarea asta de
]arã! Cã e[ti incon[tient, chiar de
condamnat, dacã tu te plimbi o datã pe an
pe afarã, iar la copil nu te gânde[ti!”... La
plecare, Firutza mi-a dat 150.000 de lire
italiene [i mi-a spus cã mã a[teaptã ori
de câte ori am drum prin Verona...
...De la Verona, pe „Strada Statale”,
nu pe Autostradã, care se plãtea, am
sim]it dureri în piciorul bolnav. Era întâia
oarã de la plecarea din Bucure[ti. M-am
oprit de mai multe ori, alertat, [i mi-am
întins, în reprize scurte, piciorul pe
canapeaua din spatele ma[inii. Pe la cinci,
spre searã, am ajuns la vreo 30 de kilometri
de Floren]a, pe drumul spre Pisa, la
Montelupo Fiorentino, `n magazinul lui
Benito. Nu [tia cã vin. S-a bucurat mult,
când m-a vãzut. I-am povestit necazul cu
piciorul drept, mi-a zis sã fiu optimist, se
va rezolva. I-am arãtat numele clinicii unde
lucra Cristina. Nu [tia de ea. Am sunat-o
pe Cristina la ea acasã. Un chiot de
bucurie m-a întîmpinat în telefon. Era pusã
în gardã, a [i vorbit cu un medic specialist, un expert în materie, dar nu [tia când
vin. Urma sã o sun a doua zi, la ora 10,
sã-mi spunã când [i unde sã mã prezint
la control. „Sper cã ai adus toate analizele
cu tine!”... Le adusesem!

...Am ie[it pu]in agitat din vamã, sã
mã duc la Motel, dar, în ultima clipã, am
zãrit un Jeep cu numãr american tãind u[or
zãpada [i mi-am zis cã, dacã mã ]in dupã
el, ajung sigur la Bucure[ti. Numai cã, la
ie[irea din Daia, am sim]it cum dâmburile
de zãpadã mã aruncã [i mã înghit, la doi
pa[i de un pom. Am ie[it din ma[inã,
Jeep-ul nu se mai vedea, era viscol înte]it,
nu-mi rãmânea decât sã a[tept, cu motorul
pornit. Sã vinã cineva sã mã salveze sau
sã mor între zãpezi... Când a]ipisem,
buimãcit în pragul mor]ii, douã faruri mi-au
tãiat creierul. Era [eful sec]iei de Mili]ie
din Daia, cu un tractor. M-au scos dintre
mormane mari viscolite, m-au dus la
sec]ie, o odaie cu o sobã rece, [eful a
aprins imediat câteva lemne, mi-a dat un
scaun [i a plecat prin zonã sã caute [i al]i
sinistra]i. N-aveam decât 300 de lei la
mine, cu atâ]ia bani aveam voie sã ie[im
din ]arã, i-am dat, n-a vrut sã-i ia, i-am zis
sã-[i cumpere ]igãri sau o cafea, cã are o
noaptea-co[mar, a[a a acceptat...
...La ora 7 diminea]a, l-am rugat sã
dau un telefon acasã. Am gãsit-o pe
Cornelia înainte sã plece la serviciu, am
rugat-o sã sune, pe la 8:30, în redac]ie, la
„Sportul”, sã anun]e cã sunt înzãpezit la

...Peste [ase luni, norocos, cu încã
o vizã pe o lunã, am ajuns `n Prato, la
control! Eram scãpat!... La întoarcere, am
înnoptat la Verona. Dupã ce am ciocnit un
pahar-douã, pentru salvarea piciorului meu,
înainte sã plec la culcare, Firutza m-a
întrebat dacã m-am decis sã merg în
Lagãr?... Cu greu, i-am mãrturisit cã nu
mã simt pregãtit. Atunci, s-a înfuriat pu]in
[i mi-a zis: „Dragã Mircea, sincer, nu te
în]eleg, tot zici, de aproape doi ani, cã vrei
sã rãmâi, sã-i faci un viitor lui Ducu, dar,
acum, când ai avut norocul sã te vindeci,
e[ti tot indecis! Nu te supãra, dar ridici
semne de întrebare! Nu oi fi vreun securist
sub acoperire?!... Dacã-i a[a, casa mea
nu te mai poate gãzdui! Numai dacã-i pea[a”.... Am plecat spre ]arã cãtrãnit, uite
cum se poate gândi despre mine...
...Am ajuns la Bucure[ti, în noapte,
pe la 4! Am tras un somn de [ase ore [i
m-am pregãtit sã plec la redac]ie, sã
predau pa[aportul [i sã dau de bãut pentru
vindecarea mea. N-am mai apucat sã plec.
La u[ã a sunat, pe la 11, cumnata mea
Rodica. Plângea. „Cum sã î]i spun?!...

...Era într-o vineri, 4 iulie 1986, când,
surâs al Destinului, am plecat cu Dacia
mea 1300, din fa]a blocului de la
Polivalentã, spre...America!... Luni 7 iulie
1986, pãrãseam România, la un ultim control, chipurile... Escalã la Verona, o noapte
[i o zi, apoi, douã zile lângã Floren]a. La o
sãptãmânã dupã ce evadasem de-acasã,
vineri 11 iulie, am plecat de la Montelupo
Fiorentino spre Lagãrul din Latina! Nu
puteam crede cã eu sunt cel care a luat o
asemenea decizie!... Pe drum, am început
sã plâng! Mã rugam sã se defecteze Dacia
1300, plinã de haine [i mâncare de la
Benito, sã nu mai ajung la 80 kilometri de
Roma... Îmi fac curaj, amintindu-mi de
umilin]a din octombrie 1970, când, dupã
triumful de senza]ie al „Bãtrânei Doamne”
la Arad, unde a eliminat titanul Feyenoord,
am fost propus de redac]ia ziarului
„Munca” sã plec cu UTA, la Belgrad, pentru
meciul cu Steaua ro[ie. Am fost chemat
la pa[apoarte, fãcut pui de trãdãtor,
„nãpârcã” (aveam sã mai aud acest cuvânt
securist!) [i interzis sã pãrãsesc ]arã, cãci
aveam o sorã vitregã în California pe care
nici nu [tiam exact cum o chema, eu
ziceam Reta, ei Elizaveta!!... Momentul
acela cumplit, în care am plâns, crezând
cã s-a zis cu ziaristica sportivã, mi-a dat,
acum, curaj... Ajung pe înserat în Latina.
Întreb de Lagãr. Mã trezesc în fa]a unor
barãci. Trag ma[ina peste drum, intru
într-un bãrule], tare înghesuit, cu trei mese
[i în stradã, „La Musta]ã” e numele lui,
cer o cafea, aud la o masã doi polonezi
vorbind greu în italianã, le cer informa]ii,
sfios, ca un iepure, mã uit în stânga [i în
dreapta, mi-e fricã [i de umbre... Îmi spun
cã trebuie sã predau pa[aportul ca sã pot
intra în Lagãr... Unul mã mai lini[te[te,
zicându-mi sã mai a[tept câteva minute
cã vin [i români pe la bãrule] [i îmi vor
spune ei toate detaliile... Un tremur se
cuibãre[te în mine...{i dacã ã[tia anun]ã
Securitatea [i vin [i mã-nha]ã?!... Îmi vine
sã las baltã toatã aventura asta, simt cã
n-am genã de aventurier, vreau sã mã
întorc Acasã!
...{i Ducu?!...

11 iulie 1986
...Dupã nici o jumãtate de orã a[ezat
la mãsu]a bãrule]ului de pe Viale XXIV
Maggio, frãmântat de tot felul de gânduri,
cele mai multe negre, apare un tânãr bãlan,
cu ochi verzi. Cei doi polonezi îi spun cã
a mai venit un român de-al lui, mã aratã,
bãiatul vine la mãsu]a mea, întinde mâna,
se recomandã, Cornel Lucescu îl cheamã,
vreau sã mã prezint, zâmbe[te, mã
cunoa[te de la TV... Îi iau o cafea [i lui, îi
spun cã vreau sã cer azil politic, însã nu
m-am decis, râde, îl întreb tot felul de
nimicuri... Îmi spune de la început cã
nu-i deloc u[or în Lagãr, dar cã sunt destui
români [i asta face via]a mai suportabilã,
important este sã [tiu pentru ce am venit
la Latina!... Îmi spune povestea lui, e una
de film, a fost muncitor în Suceava, a
trecut Dunãrea înotând aproape de
Moldova Nouã, timp de evadare calculat
ca un psiholog rasat, exact în timpul finalei
de la Sevilla, în 7 mai, când toatã lumea,
inclusiv grãnicerii, cã-s oameni [i ei, nu-i
a[a, se uita la meciul acela de Legendã,
când Steaua a câ[tigat Cupa Campionilor
Europeni!... Cornel înotase de douã-trei ori,
în Dunãre, în aval, câte 110 de minute,
fãrã întrerupere, gândind cã meciul are 90
de minute, cu o pauzã de 15 minute, plus
alte 3-5 minute de prelungiri. Norocul lui
au fost, însã, cele douã reprize de
prelungiri, alte 30 de minute, plus penalty-urile, dupã o orã [i ceva era sfâr[it
în mijlocul Dunãrii, „M-a salvat Duckadam
[i pe mine!” râde plin... Îi spun, mândru,
cã eu am fost la Sevilla, dar nu am venit
în Latina direct de acolo, am mai trecut
pe-acasã, mã prive[te dând din cap [i mai
mult monologheazã: „N-o sã vã fie u[or în
grajdurile de aici!”... Mi-a propus sã merg
sã vãd cum aratã... Campo dei Profughi,
sugerându-mi sã nu scot nici o vorbã când
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S-a dus!”... M-am sprijinit de perete, lovit
în moalele capului, am încercat sã o
întãresc, [tiam cã minunatul meu socru,
academicianul Ion F.Radu, care se apropia
de un secol de via]ã, e bolnav, purtat prin
spitale... Nu era vorba, însã, despre el, ci
despre Mama mea care m-a crescut,
Emilia! Atac cerebral din senin... „Nu se
poate!” am urlat [i am plecat glon] la Morga
de la Spitalul Colentina, unde venise [i
surioara mea Mona, [i Cornelia, nevastã-mea... Tot speram cã a fost o gre[ealã,
cã Mama încã trãie[te... Iluzii!
...Bine cã n-am luat drumul spre
Lagãrul din Latina, sã cer azil politic, cã
m-am întors [i de data asta din Italia!...
Dacã a[ fi rãmas, toatã via]a a[ fi crezut
cã Mama [i-a dat duhul de supãrare cã
i-am pãrãsit!

Yoshin Ogata

Daia, mã gãsesc la Sec]ia de Mili]ie... La
8:35, a sunat un colonel, care rãspundea
de dezãpezirea drumului GiurgiuBucure[ti, m-a întrebat dacã am nevoie
de ceva, n-aveam, m-a îmbãrbãtat cã mã
vor lua printre primii, cum se face pârtie,
l-a cerut înapoi pe mili]ianul din Daia, dragul
de el a devenit statuie vorbind cu ditamai
colonelul, „N-ave]i grijã, [efu’! Îi asigurãm
toate condi]iile, cum primesc semnalul îl
aduc eu, cã rãmân aici pânã se terminã
deblocarea traficului”...
...La ora 9, m-a sunat colegul de
birou Georgicã Nertea. Eram pus sã scriu
cronica la meciul Sportul Studen]esc-Jiul,
dar o s-o facã altcineva... Sã stau lini[tit,
a vorbit redactorul [ef la Direc]ia Generalã
a Mili]iei sã aibã grijã de mine... Mili]ianul
de la Daia era în culmea fericirii: „Acu’ îmi
amintesc cã v-am vãzut la televizor!
Doamne, ce oaspete am avut eu noaptea
asta!”...
...La 10:30, un echipaj special a venit
dupã mine la Daia. M-a dus 8-10 kilometrii
într-o orã... Apoi, pe la Cãlugãreni, ne-am
blocat vreo douã ore. Curând, la radio, a
început emisiunea „Fotbal minut cu
minut”. Ascultând emisiunea în ma[ina
înghe]atã, a[teptarea a devenit mult mai
u[oarã. Cei din echipajul de Mili]ie mi-au
adus ceai, un sendvi[ [i cafea. Am început
sã plâng, fãrã sã vreau. Îi iubeam brusc
pe ace[ti oameni necunoscu]i, niciodatã
n-am avut Mili]ia la suflet, acum, însã, ei
m-au salvat, ei mã fac mândru cã sunt în
România, de unde sã [tie ei cã era gatagata sã rãmân, sã fiu, acum, prin Lagãrul
din Latina... Puteam, însã, sã fiu [i gãsit
mort între zãpezi, la Daia. Au lipsit câteva
minute, probabil...
...La ora 18:20, parcam ma[ina pe
zãpadã, în fa]a blocului de unde plecasem
cu 15 zile în urmã. Cu piciorul ca [i
salvat... Mul]umesc, Doamne!... M-am
întors! Am fãcut bine, am fãcut rãu?!...
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u[ã din placaj ce nu se prea închidea. I-am
mãrturisit lui Gigel cã am ma[ina parcatã
afarã, poate ar fi mai bine sã dorm în ea,
n-a[ vrea sã-i fac necazuri, din moment ce
am intrat ilegal în Lagãr, el mi-a dat o pãturã
[i m-am trântit pe patul de lângã fereastrã,
luminat firav de un felinar de afarã... La un
moment dat am a]ipit, m-au trezit ]ipetele
unei femei, am aflat cã o violau doi albanezi
sub geamul nostru, sub privirile so]ului ei,
sunt dese scenele astea, am vrut sã strig
„Ajutor!”, Gigel [i Todorel mi-au fãcut semn
sã nu scot un cuvânt... N-am mai putut a]ipi,
mãcar, prin gânduri apãreau când albanezii
care au violat femeia, la geamul meu, când
securi[ti care au venit sã mã înha]e, dacã
eu am intrat bine mersi fãrã sã mã întrebe
Paza ceva, ei o pot face mult mai u[or... În
noaptea asta simt cã sunt slab, cã n-am
for]ã sã trec peste himere, peste primele
obstacole, mici fa]ã de ce aveam sã
descopãr, am sãrit brusc din pat, i-am [optit
lui Gigel Dumitrescu, la ureche, cã plec sã
dorm în Dacia mea, parcatã în stânga, cum
ie[i din Camp, iar, diminea]a, dacã vrea,
ne putem întâlni în fa]a... Hotelului Dacia
1300. Când am ie[it pe poarta deschisã
larg a Lagãrului, am respirat u[urat, mi s-a
dus piatra grea care se a[ezase pe sufletul
meu. M-am încovoiat în ma[inu]a mea, era
3 noaptea, nu [tiam ce vreau, eram speriat,
rãvã[it, ]ipetele acelei femei nevãzute din
curtea Lagãrului îmi tãiau mintea, sufletul,
nu mai voiam niciun azil politic... Noul
Alfabet, al Libertã]ii, pãrea prea dur pentru
mine!
...Pe la 10 diminea]a, sâmbãtã 12 iulie,
Gigel, Todorel [i Cornel au venit la ma[ina
mea, întrebându-mã dacã nu vreau sã merg
sã iau micul dejun în Lagãr. Dacã a[ fi crãpat
de foame, n-a[ mai fi intrat în curtea
Campului, ilegal!... Aveam, în portbagajul
autoturismului, multe alimente scumpe de
la Benito, i-am servit [i pe ei, am mers
într-un parc din apropiere, San Marco,
ne-am întins pe peluza de iarbã, ei mã
încurajau sã rãmân, sã a[tept ziua de luni,
când se va lucra la Birouri [i mã pot preda
oficial. Eu am întrebat unde-i o Po[tã cu
telefoane, sã o sun pe sora mea vitregã
din Los Angeles, Reta, sã-i spun cã vreau
sã cer azil politic, am sunat, i-am spus cã
am ajuns la Latina, din California m-a
întâmpinat o voce asprã „Ce mã deranjezi
la ora asta?!”... Uitasem cã, acolo, între
nababii din Beverly Hills, era cu trei ore mai
devreme decât la New York!... Mi-am dat
douã palme [i le-am mãrturisit prietenilor
mei cã plec acasã!... Surprin[i [i ei de replica sorei din California, fie [i vitregã, m-au
lini[tit imediat: „Nu-i nimic, dacã nu vã
asigurã ea sponsorizare, sunt în Lagãr
asocia]ii speciale care fac a[a ceva!
Dumneavoastrã sunte]i cineva, ziarist, sigur
vã sprijinã! Asocia]ia Tolstoy e cea care
mã va gira [i pe mine!” m-a lini[tit Cornel...
...Seara, tot cu „collect call”, adicã
plata la cel care primea telefonul, am sunat
la veri[oara mea Nu[i, din New York, fata
lui tanti Tina. Nu o vãzusem în via]a mea.
Ea plecase cu acte din ]arã, a[teptând cam
doi ani. Nu[i m-a întâmpinat numai o
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vom intra [i vom trece prin fa]a Pazei!
„Vorbi]i doar cu mine, domnul Ionescu, [ti]i
bine italianã, discutãm de fotbal, aici il
Calcio e mereu la modã. Sunte]i prietenul
meu, dacã întreabã ceva, rãspund eu,
OK?!”... Au urmat clipe în care sângele îmi
zvâcnea în tâmple, picioarele mi s-au
înmuiat la poarta deschisã a Lagãrului, era
o clãdire cu un etaj în centrul cur]ii, cu o
fa]adã într-un gri spãlãcit, aici se gãseau
Birourile, o alee prin stânga, alta prin
dreapta, am luat-o prin dreapta, vorbind
despre... Sevilla, carabinierul sau ce era
cel de la Pazã nu ne-a întrebat nimic, privea
ceva pe un mini-televizor, am ajuns în fa]a
unui grajd-vagon, tencuit pe-afarã, Cornel
Lucescu a luat-o înainte pe un culoar cu
lumini mici, de o parte [i de alta, camere,
cu unele u[i întredeschise, se auzeau
zgomote, voci bãrbãte[ti amestecate,
]ipete, mi s-a fãcut fricã sã nu-mi dea cineva
în cap, Cornel a deschis o u[ã, în stânga,
erau acolo [ase tineri, to]i români, unul urcat
pe o masã, dând fericit din mâini. „O sã
ajung milionar în America, bãi, dacã am
scãpat de la moarte, milionar o sã ajung,
sã moarã mama!”... Era un tinerel din zona
Aradului, Titi îl chema, fãcuse 18 ani [i a
trecut Dunãrea cu un prieten, „Nicu nu mai
e!” [i a început sã plângã dureros, parcã
voia sã-[i rupã tricoul de pe el, „Bãi, îl vãd
[i acum, în fa]a mea, cum l-a spintecat
[alupa bulangiilor ãlora de la Frontierã,
comuni[ti împu]i]i, vedea-v-a[ îneca]i!”...
Titi nu se putea ab]ine din plâns, un bãiat
l-a bãtut pe umãr a încurajare, i-a dat o sticlã
cu bere, un „Moretti”, a golit-o dintr-o suflare,
„Milionar am sã ajung, bãi, criminalilor!” se
certa el cu cei de la invizibila Pazã de
Frontierã... Cornel Lucescu m-a prezentat,
„Avem un nou coleg, fra]ilor, domnul Mircea
M. Ionescu, ziarist cunoscut, a venit de la
Sevilla, eu sunt prietenul lui!”... Ceilal]i au
aplaudat, „Bine a]i venit, colegul nostru de
suferin]ã [i speran]ã” mi-a zis, politicos,
unul, doi [i-au reamintit cã m-au vãzut
comentând meciuri la televizor, când altul,
Florin, din Ploie[ti, îmbrãcat elegant, cu
aere de boss, a rotit privirile în jurul meu [i
m-a luat tare: „Auzi, ziaristule de la Sevilla,
nu cumva mata e[ti vreun securist împu]it
introdus aici sã sal]i pe careva sau sã afli
cine [tie ce detalii despre noi?!”... S-a lãsat
o tãcere grea ca lespedea pentru mine,
sim]eam ochii lor, auzeam atâtea întrebãri
nespuse... „Jur cã n-am avut în via]a mea
legãturã cu Securitatea, nici n-am fãcut
armatã!... Am un bãiat de 10 ani, acasã, la
Bucure[ti, [i vreau sã-i fac un viitor!”
m-am trezit vorbind... „Bravo, nea Mircea!”
m-a sus]inut Cornel... „{i eu am plecat
numai pentru Ina mea!” m-a completat
Gigel, bucure[tean [i el, care s-a oferit sã
mã gãzduiascã noaptea asta în camera lui,
unde e un pat liber, cã Romeo, un inginer
din Moldova Nouã, colegul de chilie, e plecat
cu un transport de mobilã la Torino... Florin,
ploie[teanul, a ie[it nu prea convins de
statutul meu, mi-a mai aruncat o privire
ciudatã, eu am plecat cu Gigel într-una din
camerele mici cu patru paturi, cu o fereastrã
fãrã geamuri, cu plastice în locul lor, cu o

bucurie, fericitã cã am avut acest curaj:
„Mircea, dragã, dacã eu, femeie, am rãzbit,
sigur o sã reu[e[ti [i tu! }ine-mã la curent
cu mersul cererii tale de azil politic. Sunãmã, oricând!... Sãptãmâna viitoare, dupã
ce vei avea actele legale, î]i voi trimite ceva
bani de buzunar... Fii sigur, Ducu tãu va fi
fericit, când va afla ce tatã curajos are!”...
Nu[i m-a umplut de entuziasm, alungase
spaimele din mine, oricum nu mai pot da
înapoi, negre[it unul dintre cei de asearã,
[i mã gândesc la Florin, ploie[teanul, va
anun]a pe cine trebuie [i nici nu ajung la
Bucure[ti cã se va [ti cã am vrut sã cer
azil politic!... Am scos câte ceva din
proviziile din Hotel-Restaurant Dacia 1300,
am mâncat, am bãut cu to]ii câte o cutie
de bere, Benito mã aprovizionase serios.
Bãie]ii au plecat în Camp sã serveascã
masa de searã, eu am tras de timp,
pierzând timpul pe strãzile [i prin parcurile
din jur, pânã a trecut de miezul nop]ii. Atunci,
m-am revãzut cu Gigel, Todorel, Titi [i Cornel în fa]a Lagãrului, am intrat, am mers la
omul de la Pazã, i-am spus cã vreau sã
cer azil politic, am predat pa[aportul, mi-a
repartizat un loc într-o chilie, urmând ca,
luni diminea]a, când vor lucra cei de la
Birouri, sã încep discu]iile cu autoritã]ile
italiene, sã primesc legitima]ia de refugiat
politic!... Era duminicã 13 iulie, 13, cifra mea
norocoasã!...Gata, MMI-ului, ai decis,
rãmâi!...
...Am privit curtea Lagãrului, cele douã
grajduri-vagon [i o întrebare mi-a aprins
creierul: rezist, oare, aici, eu, învã]at cu
hoteluri de 5 stele [i restaurante de lux,
aici, unde, ca sã ajung la toaletã a trebuit
sã-mi suflec pantaloni [i sã pã[esc prudent, în vârful picioarelor, printr-o inunda]ie
de vreo palmã de urinã?!...

*Din volumul „Jurnalul unui trãsnit”, în
curs de apari]ie la Editura Libris.

Motto:
„Lãsând toreadorul nemi[cat
reu[i sã fugã din arenã.
Î[i spunea cã la sfâr[itul strãzii
vor începe
libertatea lui [i tihna...
... dar i-apãru în fa]ã câmpul ro[‘-aprins
andaluzul câmp împurpurat
[i-nnebunitul taur î[i înfipse
coarnele-n ]ãrânã
aruncând spre ceruri
rãdãcini [i floare,
sângele de maci.”
(motto cenzurat din versurile lui Garcia Lorca,
ales de Leo Butnaru pentru poemul
Motiv hispanic, 1972)

literaturã sau poezie ca expresie – a ta
pentru al]ii, ca scriere a lor, prin modificare,
potrivire, stilizare. Astfel cã acele prime
imbolduri pot fi oarecât identificate, dar mai
curând presupuse, potrivite. Poate ie[i din
asta un pasaj autobiografic frumos, la unii
– destul de... mustos. Însã, important e
totu[i cã, oarecând [i oarecum au existat

Yoshin Ogata

Simona-Ioana Cucuian
Cucuian: Când a]i
avut primul impuls în a potrivi versuri?
Leo Butnaru
Butnaru: Nu existã exactitate
în a identifica, retroactiv, momentele în care
a prins a te bântui gândul la literaturã, la
poezie. Chiar a[a zic: la literaturã, la
poezie, pentru cã po]i avea gânduri...
literare, poetice[ti, fãrã sã fii atras de

acele momente ce-]i dãdeau fiori întru
crea]ie, poetice[ti, îmboldindu-te (literar
spus: impulsionându-te) sã scrii, sã-]i
croie[ti pârtii de versuri sau de prozã
în[iruite în rândurile celor dintâi pagini ale
tale de pre-debutant sau debutant mai
rãsãrit, mai de luat în seamã.
Simona-Ioana Cucuian
Cucuian: Pute]i
identifica un minim context legat de toposul
începutului poetic? O vocabulã generatoare
de vers? O „madlenã” proustianã?
Leo Butnaru
Butnaru: În ce mã prive[te, cu
oarece exactitate, cred cã misteriosul primimpuls de a potrivi versuri mi s-a întâmplat
în toamna anului 1964. Numai cã nu a[
putea numi cu aceea[i „precizie” [i locul:
sau cã în livada unei case de la numãrul
28 al strãzii Krutaia (Abrupta) din Chi[inãu,
sau în patul din acea casã, spre un miez
de noapte, înainte de somn. Sau poate în
clasele [colii medii nr. 11 „Ion Creangã” din
capitala RSS Moldovene[ti, unde
ajunsesem de-a dreptul amãrât cã, într-o
[coalã dintr-un sat de pe Rãut, Chi]cani,
eram nedreptã]it la note, pe multe din care
eu mi le-a[ fi vrut maxime, însã pe care
profesorii neospitalieri din acea localitate
mi le dãdeau înapoi, mi le scãdeau cu cel
pu]in un punct. Tristã [i nici pe departe
exemplarã îndoielnica lor pedagogie fãrã
niciun Dumnezeu...
S. I. C.
C.: Rãmânând în sfera
rememorãrii, adolescentul poet cum
ajungea în a concretiza muza?
L. B.
B.: Da, la Chi[inãu am fost
adolescentul care trãia... imprevizibil,
„neplanificat” o copilãrie de... scriitor care
tindeam sã ajung... Junele ins care î[i purta
prin locurile mai ferite ale ora[ului triste]ile
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itinerante de adolescent aflat în grea
perioadã de desprindere de sat [i de
integrare urbanã. Con[tient sau fãrã a
realiza acest fapt, novicele ce eram
încerca sã-[i stimuleze posibilele
întâmplãri „de crea]ie” sau chiar
evenimente ale spiritului sãu avid,
nelini[tit, ce l-ar conduce spre o mai bunã
cunoa[tere a tainelor îndeletnicirii profesiei
jinduite, cea de scriitor, care ar vrea sã i
se întâmple, în mod... accelerat, abundent, conform naturii sale.
S.I.C.: Dar, dacã a]i fi rãmas în satul
sovietic?
L. B.
B.: Acum, bineîn]eles, cã mã
ispite[te [i întrebarea de sine, dacã,
rãmânând la Negureni, la Rãut, a[ fi
început sã scriu versuri? Cred cã da.
Numai cã pe acolo, la ]arã, în
modestele biblioteci din Negureni [i
Chi]cani, sigur cã ar fi evoluat altfel
adolescentul care gãsi curajul sã se
„transplanteze” (el singur pe sine) din satul
sovietic mole[it, adormit, indiferent [i
speriat de fantome în ora[ul ceva mai liber,
mai dezinvolt, mai curajos în cele
existen]iale. Astfel, încetul cu încetul, în
vãlmã[agul reac]iilor de la [coalã, dar mai
ales al vãlmã[agului stradal, cotidian,
începea sã priceapã cât de pernicioasã
este ideocra]ia utopicã, partocar]ia
comunistã în melanj inevitabil cu
[ovinismul [i imperialismul rusesc.
Probabil, acolo, pe lunca Rãutului,
mai amânat, totu[i, ar fi venit timpul, de
dupã anumite acumulãri, când tânãrul sau
relativ tânãrul om, creator, ar fi fost tentat
sã înainteze... în sine, sã încerce a se
„ghici”, a se surprinde în procesul de
ideogen]ie, adicã de iscare [i formare a
ideilor care duc la apari]ia [i formarea unui
text literar, fie poetic, fie prozastic.
S. C.
C.: A]i scos în lumea receptoare
vreun poem? Când?
Leo Butnaru
Butnaru: Fiind elev, neofit în
ora[, trimiteam texte la redac]ii. Unele din
ele erau remarcate [i chiar... elogiate la
„Tinerimea Moldovei”, ceea ce – avea
sã-mi spunã odatã {tefan Lozie – îl
supãrase nu se [tie de ce pe mereu [i
oriunde supraveghetorul Arhi. Cibotaru. Iar
5 mai 1967 ar fi data la care am fost pentru
prima oarã consemnat, ca debutant, în
registrele neoficiale ale literaturii, dar oficiale
ale presei: mi se publicau douã poeme în
ziarul republican „Tinerimea Moldovei”.
S. C.
C.: {i cum a]i schimbat macazul
de debutant?
L. B.: Apoi, ajuns student la jurnalism
[i litere, de asemenea gra]ie mediului,
anturajului, am început sã... dibui, parcã,
ceva mai lucid deja, încercând sã aplic
alte principii de raportare la cuvânt, fa]ã
de cuvântul terfelit în banalitã]ile
versifica]iilor realist-sociali[tilor de la
Chi[inãu, dar [i din întreaga Uniune
Sovieticã. Bineîn]eles, cu anumite
excep]ii, cu anumite îndrãzneli de a trece
pe pistele poeziei europene moderne, cum

se întâmpla printre unii poe]i din ]ãrile
baltice. Mai pu]ini, dar existen]i, totu[i, [i
prin Georgia, Armenia.
Cred cã am sim]it nu repede, ci
aproape brusc, din primul meu an de
studen]ie, diferen]a de manifestare fa]ã de
averea, mai bine spus – fa]ã de spuza de
culturã literarã cu care venisem de la ]arã
(unde mã întorsesem dupã un an de studiu
în Chi[inãu), eu reu[ind a mã conecta avid
la alte registre de lecturã, cunoa[tere, la
alte spa]ii estetice spre care îmi orientam
plãpândele tentative de crea]ie, dându-mi
deja clar seama de limitãrile acestora, de
pã[unismul în oarece melanj cu ideologia
oficioasã, pernicioasã. Încercam jindul de
a mã încadra în modernitate [i dorin]a de
a fi sincron cu cei de o seamã cu mine,
debuta]i în dreapta Prutului, pe care îi
cuno[team din „Luceafãrul”, „România
literarã”, „Contemporanul”, alte reviste care
erau, mi se pãrea, destul de generoase
cu semenii mei români transfrontalieri.
Cu ajutorul Domnului [i al muzelor,
începusem a mã ini]ia în literatura lumii,
înaintând încetul cu încetul în imensitã]ile
ei, cea basarabeanã, studiatã la cursurile
universitare, trezindu-mi tot mai multe [i
acute semne de întrebare [i dubii tot mai...
certe (!), încât, de la un moment încolo,
prinsei a încerca mai curând dragostea
fa]ã de cel depãrtat, decât fa]ã de cel
apropiat. Adicã voiam sã în]eleg scriitorii
de peste mãri [i ]ãri, cãr]ile cãrora nu le
mai întâlnisem pânã atunci, la 17-18 ani
(Witman, Pound, Jimenez, Montale,
Apollinaire, Ritsos, Elytis, Dsenos, Trakl,
Celan, Rilke, Lorca etc., etc.), în timp ce
sentimentele [i interesul pentru „apropia]ii”
chi[inãuieni de pe axa Lupan–Cibotaru–
Bo]u etc. îmi erau în continuã scãdere,
pânã la – deja! – persiflare, parodiere.
Între „depãrta]i” [i „apropia]i” se aflau,
fire[te, „intermediarii” literaturii noastre
române autentice, despre care era interzis
sã se vorbeascã la cursurile universitare
de la Chi[inãu – Barbu, Bogza, Blaga,
Arghezi, Bacovia etc., pentru a se ajunge

la Sorescu, Stãnescu etc. {i deci am
temei sã consider cã perioada mea de
formare între debut [i tânãr scriitor cu ceva
contur recognoscibil s-a întâmplat tocmai
în mereu cre[terea de intensitate a
„dragostei pentru cel depãrtat”,
îndepãrtându-mã tot mai mult de „cel
apropiat”. Ba chiar, fa]ã de unii troglodi]i
ce erau scriitori, încercam o adevãratã
repulsie. Antiteza era fireascã [i venea
exact în linia remarcii lui Nietzsche cã:
„Însu[i dezgustul dã aripi [i puteri, ce simt
izvoarele proaspete”.
Era o perioadã de neofit în ora[, când
ispitele sunt mari, irezistibile, [i tu, cu pu]ina
ta experien]ã de via]ã, trebuie sã spui da
sau nu posibilei aventuri, excentricitã]i,
revolte, care-]i puteau fi [i utile, însã care
se puteau întoarce împotriva-]i. Plus cã,
– [ti]i dumneavoastrã! – la aceastã vârstã
cam e[ti chinuit de micile succese
publicitare care ]i se par, totu[i, inferioare
speran]elor tale de adolescent nerãbdãtor
[i maximalist.
S.I.C.: Ce fel de timp al „dezgustului”
a]i sim]it cã trãi]i atunci?
L. B.: Eram la vremea încercãrilor,
pe care le faci tu, dar [i încercãrilor la care
e[ti supus, inerent, de condi]ia ta de scriitor
în formare; vârsta maturizãrii harului de
creator care î]i oferã impulsuri esen]iale
pentru arta ta ce ar putea ajunge sã se
contopeascã deja indisolubil cu existen]a
ta de om [i de artist. Arta întrupatã în
destin.
Dar ar trebui sã amintesc [i ceva
„paralel” poeziei: cu foarte pu]ini bani la
îndemânã, un adolescent venit la ora[ e
încercat [i de stãri psihice deficitarexisten]iale, zise [i depresii. Doamne
fere[te ca aceasta sã ducã la oboseala
de a fi tu însu]i, cum citisem undeva!
Trebuie sã te încãpã]ânezi a-]i face curaj
în fa]a vie]ii, sã-]i alungi ispititoarea fricã
ce s-ar putea degrada în la[itate.
Arabii au un proverb excelent:
„Oamenii seamãnã mai mult cu timpul lor,
decât cu pãrin]ii”. Astfel cã debutantul care

Concomitent cu metafora, sau în
metaforã, mergeam în linia poeziei cu
oarece calitã]i ra]ionale, pe altã pistã decât
sentimentalismul liricoid cam generalizat
pe atunci în Interriverania, în cenacluri [i
gazete. Ra]ionalul, gândul, ideea sunt de
neevitat în artã, inclusiv în poezie, pentru
cã, precum remarcase Jean Burgos, noi
„ne prefacem a crede în for]a vie a
imaginilor, dar, de fapt, ra]ionãm tot asupra
for]ei ideilor”. Încercam sã în]eleg, sã
studiez, sã creez poezia ca pe un câmp
de for]e: ideea, sentimentul, rigorile formei,
stilului, tensiunea dintre emo]ie [i dorin]a
de cumpãnire „la rece” a rezultatelor.
Cu modestia fãrã preten]ie de rigoare,
a[ putea sã-mi trec în cont – în paralel cu
învã]ãtura pe care o asimilam la facultate
– studii libere de poeticã. Studii destul de
intense, programatice, chiar dacã ar fi fost
ele mai mult intuitive decât metodice, pe

La ziar, eram [i un cronicar începãtor
care aveam timide [i, poate, complezente
pãreri despre vreo carte sau alta, însã
uneori, din pãcate, nu din cele mai indicate de a fi luate în seamã...
Poezia lumii o citeam oricând [i
oriunde. Lecturile din poe]ii lumii (din unii
deja traduceam) îmi ofereau, îmi
deschideau mai multe [anse în
descoperirea unor viziuni, abordarea unor
teme, ispita unor noi metafore, oarecum
de altã facturã [i cromaticã decât mi le
puteau oferi versifica]iile ce predominau
în literatura moldoveneascã, o parte din
care era „a secretarilor” de pe la USM.
S. I. C.: În afara poeziei ce mai
exista?
L. B.: Dar, bineîn]eles, mã acapara
nu doar poezia. O parte dintre numele
autorilor frecventa]i de mine, din titlurile
cãr]ilor pe care le-am citit, le regãsesc în
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care le sim]eam oarecum imperativ
necesare.
S. I. C.: Ce au însemnat anii de
studiu pentru dumneavoastrã?
L. B.: Studiam de sine stãtãtor
filosofia de pânã la împieli]ãrile ideologice
ale marxismului, dar mai ales ale
leninismului. Frecventam pildele [i
subiectele mitologice, pe cele religioase,
acestea de pânã la înrãitul ateism, care,
la universitate, ni se preda ca materie
obligatorie, cu consecin]e în matricola de
note, iar aceasta cu verde sau ro[u, la
acordarea bursei studen]e[ti. Apoi, odatã
cu înaintarea mea în maturizare...
studen]eascã [i a condi]iei de debutant în
literaturã, presupuneam, cu grija de a nu
mã face, totu[i, auzit, cã genera]ia 60 nu
prea dãduse, nu prea dãdea reprezentan]i
care, pe lângã harul lor, sã fie [i excelent
sau doar temeinic pregãti]i intelectualice[te, ba chiar se întâmpla ca vreunul
din ace[tia sã ne someze, sã ne înjure în
cenacluri pe cei care ne afi[am bruma de
învã]ãturã acumulatã deja la universitate,
mai ales prin studiu autodidact.
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cisco Isidoro Luis Borges Acevedo (î]i
treceai în carnet numele deplin, lung al
acestui scriitor carismatic, cunoscut, de
fapt, ca: Borges), care pescuia, sã zicem,
metaforele folclorului nordic: barba –
pãdurea fãlcii; bra]ul – piciorul omoplatului;
vulturul – coco[ul mor]ilor; berea – valul
paharului; inima – dura ghindã a min]ii (ce
unificare ra]iune-sim]ire!); corbul –
pescãru[ul urii; spada – vâsla sângelui;
limba – vâsla gurii; sângele – berea
corbilor... Spune]i [i dumneavoastrã de nu
e superb! Men]ionez aceste lucruri, pentru
a recunoa[te cã [i atunci, demult, la debut, dar [i acum, în plinã maturitate, sunt
fascinat de metafore, le caut, le admir [i
mã rãzboiesc cu cei care crâcnesc contra lor. Dân[ii nu o fac decât din neputin]a
lor de a le gãsi, de a le crea; ura lor e de
fapt semnul recunoa[terii capitulãrii fa]ã
de unele din supremele cerin]e ale artei:
afirmarea prin metaforã, pe care, pe drept
cuvânt, precum spuneam, cineva a numito „strop de eternitate”. Metafora este cel
mai indestructibil element al artei, poate
cã e [i liantul ei sine qua non.
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am fost semãna cu ceea ce se întâmpla,
ca mi[care de idei, culturã, dar [i
represiune ideologicã, în Chi[inãul anilor
’60. Dar [i cu mi[carea studen]eascã din
Fran]a anului 1968, pe atunci eu însumi
fiind student în anul doi universitar. Cu
zguduirile din Cehoslovacia, când tinerii
ca noi se autoincendiau, protestând fa]ã
de invazia sovieticã în ]ara lor. Semãnam
cu cei din ghettoul samizdatului din URSS,
cu exuberan]a poeticã a genera]iei lui
Voznesenski... Semãnam cu astea [i
atâtea altele, eu, cel care eram în regimul
con[tiin]ei, timpului [i spa]iului interioare,
secrete, ale unui tânãr de la jurnalism
relativ informat, cu timpanele sensibile la
vocile radiourilor occidentale.
În anii 1968-1969, prin cãminele
noastre studen]e[ti se auzea [i Tom
Jones cu melodiile sale de protest, în una
din ele existând [i memorabilul refren la
care ne fãcurãm aten]i: „Cât timp trebuie
sã mai trãiascã omul,/ Pentru ca sã
devinã liber?” Cântãre]ul întreba [i din
partea noastrã, a acelor cãrora nu le era
permis sã întrebe de mai multe lucruri ce
se întâmplau în comunism. Erau aten]i la
atare întrebãri mai ales scriitorii încã
studen]i, care începuserã deja a vedea [i
a interpreta altfel realitatea socialã,
imperialismul ruso-sovietic, decât ar fi dorit
oficialitã]ile universitare, ca sã nu mai
vorbim de mãhãrimea trogloditã din CC-ul
antina]ional. În instinctul unora dintre noi,
studen]ii, ce fãceam parte dintr-o categorie
nu prea numeroasã de cetã]eni, curioase
[i nelini[tite, nelini[te ce trecea, treptat,
în nemul]umire, în care se trezea ca
predestinat acel ovidian Mitimur in vetitum semper, cupimusque negata: Nãzuim
mereu la ceea ce este interzis [i dorim
ceea ce ni se refuzã.
Pe la anul trei sau patru de studen]ie,
mi s-a propus sã fiu angajat pe jumãtate
de salariu la sec]ia artã-culturã a ziarului
„Tinerimea Moldovei”. De aici încolo,
parcã, am început sã pricep mai limpede
cã poetul, oricât de visãtor [i cu capul în
nori ar fi el, nu poate evita totu[i proza
utilitarã a vie]ii cu listele ei de angajãri [i
oarecare leafã încasatã. În toate astea
bineîn]eles cã apãreau destule
impedimente [i imposibilitã]i, care fãceau
ca spiritul [i dorin]a lui de a se modela, de
a se constitui scriitorice[te, de a se orienta
în jinduitele perspective sã-[i scape sie[i
ca posibilitate de con[tientizare [i
consolidare.
{i, permanent, obsesional (îmi aduc
perfect aminte acele stãri!) implica]iile
euristice personale [i deduc]ii pe bazã de
similitudini – vezi, cite[ti la al]ii, dupã care
„scotoce[ti” în propria ta fire, sã te
dumire[ti, dacã e posibil, cam ce
înzestrare ai tu pentru poezie, vei fi tu în
stare sã dai ceva de, cel pu]in, valoarea
nepieritoare a unor metafore drept „stropi
de eternitate”, precum le numise cineva
[i pe care le culegea cu grijã Jorge Fran-
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jurnalul meu de student. Spre exemplu, în
vara anului 1971 – Simone de Beauvoir
„O moarte u[oarã”, Stendhal „Ro[u [i
negru”, Juan Rulfo, nuvele, Leonid
Leonov, eseuri, Alexandru Robot, poemele
[i publicistica, Moravia, „Povestiri din
Roma”, Voltaire, „Povestirile filosofice”,
Domenico Rea, prozã, Benvenuto Cellini,
via]a pictorilor, „Mãicu]a-glie” [i „Adio,
Gulsarî” de Aitmatov...
De regulã, lectura cititorului (de
rând...) e una afectivã, distractivã; lectura
scriitorului (în special a celui în formare) –
una implicit programaticã, de studiu.
S. I. C.: Cum descrie]i mecanismul
ingerin]elor ideologice ale sistemului realist-socialist în literaturã?
L. B.: Pe mãsurã ce înaintam în
debut, ajuns la ziar, unde deja mã
întâlneam relativ des cu scriitori afirma]i,
mã apropiam, cum s-ar zice, de uniunea
scriitorilor, în]elegând cã cei de la pupitrele
puterii culturale oficiale, inclusiv
func]ionãrimea organiza]iei scriitorice[ti,
î[i creau legãturi sus-jos-pretutindeni, când
cu lingu[irea, servilismul, când cu
informa]ii „utile” despre cutare sau cutare
coleg care e un poten]ial nemul]umit de
starea de fapt generalã. Ã[tia, vechilii
puterii ideologice, ajungeau în angrenaje
fals-valorice, pe pistele promovãrii de sine,
coco]ându-se pe treptele iremediabil te[ite
ale realismului socialist.
În fine, nu prea mul]i scriitori reu[eau
sã se opunã bizarelor ingerin]e ideologice,
preceptelor programate partinic
constrângãtoare care fãceau ca spiritul
omului de crea]ie sã nu mai fie ce ar fi
trebuit sã ajungã în virtualitatea
poten]ialului sãu, intelectului, originalitã]ii
sale ca dat nativ [i fortificat prin achizi]ii
spirituale, studiu, în virtutea preferin]elor,
chibzuin]elor con[tiente fire[ti ale unui
program de edificare de sine ca om de
crea]ie.
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Prin urmare, la o vârstã la care ceea
ce s-ar numi ideal (se mai nume[te [i
azi?...), ceva care, precum se [tie, de
obicei, e de neatins, totu[i, (sau ceea ce
ar fi proiec]ie de scop relativ îndepãrtat)
am debutat [i eu. Apoi aveam sã-mi scriu
câteva cãr]i în acele timpuri, în care
uniunea scriitorilor era for]atã sã devinã o
institu]ie primitiv-standardizatã, strânsã în
chingile ideologicului, realismului socialist, dacã ne gândim la ce li se cerea
condeierilor sã scrie ca servitori obedien]i
ai puterii. Libertatea de crea]ie nu era,
lumea scriitoriceascã fiind „diriguitã” prin
inocularea [i însu[irea unor norme sociocomuniste aberante.
Dintr-un posibil Ego în deplinã for]ã
de crea]ie, originalitate [i demnitate,
comunismul uneori fãcea altceva, orice
virtualã personalitate de crea]ie ajungând
un... micro-ego terorizat de supu[enie [i
spaimã. Un micro-ego greu de identificat
pânã [i sub puternicul microscop al
psihanalizei (sãnãtoase).
Sper cã, în mãsura în care se putea,
totu[i, m-am opus înregimentãrii [i
cântãrii în falset la drapelul cu secera [i
ciocanul pe el, ]inând sã fiu un autor
(auto)crescut în cultul valorilor vie]ii în
libertate, cel pu]in a celei interioare, a
valorilor literare, artistice universale, [i nu
a servilismului ticãlos fa]ã de bol[evismul
opresiv.
S. I. C.: În]eleg cã a]i refuzat orice
tip de compromis...
L. B.: Poate e prea gravã întrebarea,
cu o parte de afirma]ie în ea... Însã, din
cauza neînregimentãrii mele, sigur cã mi
s-au fãcut nedreptã]i, [i atunci când am
fost scos din pâine de la „Tinerimea
Moldovei”, [i atunci când mi se repartizase,
în sfâr[it, o casã de la uniunea scriitorilor,
însã dupã care decizia a fost anulatã,
pentru cã unul dintre secretari, L. D., a
considerat cã e bine sã i-o repartizeze unei
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dactilografe. Iar pânã atunci, un alt
secretar, A. B., i-a oferit o garsonierã fiului
sãu. De fapt, acei secretari mereu se
contrau în nedeslu[ita problemã între ei,
care e al doilea, imediat dupã primul, Bo]u,
[i care este al treilea, iar [mecherul de
prim-secretar la scriitori lãsa deliberat
intriga deschisã, [tiindu-se astfel, implicit,
venerat – nu? – odatã ce ceilal]i doi ]ineau
mor]i[ sã se alinieze imediat în urma [i
umbra sa. Au fost cazuri [i necazuri,
cãrora a trebuit sã le fac fa]ã, ba chiar
pentru depã[irea cãrora „mã înarmasem”
cu o concluzie cvasi-optimistã a lui
Gheorghe Bezviconi: „În muncã sã ne
rãzbunãm fa]ã de orice încercare sau
rãutate omeneascã. Capacitatea nu poate
sã nu triumfe. Va veni o zi, care va fi a
noastrã, chiar dacã va întârzia”. Munceam,
con[tient cã sunt net superior celor
„noroco[i”, agrea]i de secretarii scriitorilor
sau cei de la partid, de bicisnicii diriguitori
de pe la edituri.
S. I. C.: Vã mul]umesc.

interviu - Constantin }inteanu

Având o ramã

Constantin }inteanu

Discu]ia ramelor

Ion Grigorescu
Grigorescu: Nu ar fi nevoie de vreo introducere, pentru cã vom vorbi despre
rame (Ce e o ramã? E o închidere [i o deschidere în acela[i timp, poate [i mai mult, la
fiecare ramã e încã mult de discutat). De am zice cã facem o introducere – o trimitere
înãuntru – cum!?, dacã rama e o despãr]ire între un înãuntru [i un în afarã? Doar dacã
vorbim despre tot spa]iul [i despre inten]ia de a privi ceva anume din împrejurimi.
{i anatomic e o pereche: sphincter [i lumen. Dar de ce o fi intrat pe acest post
sfinxul?
Presimt cã un motiv este locul, un fel de cloacã, de fund murdar, nu numai ca orice
vizuinã cu resturi de mâncare [i excremente, dar [i un loc unde ne întrebãm ce cãutãm
noi, cum de am ajuns acolo, oare am fost atra[i? Cãci a apãrut ca o boalã, într-un loc pe
care-l [tiam sãnãtos. Altfel cum, pentru cã sfinxul e parte om, e compus, ambiguu.
Al doilea motiv ar fi cã sfinxul restrânge sãnãtatea, opre[te na[terile. Ar reprezenta
calea [i proba de trecere spre „civiliza]ie”, de la primul amestec de om [i animal, de la
„murdãrie” la „curã]enie”. În]elegem cã rama protejeazã [i ne atrage aten]ia asupra valorii
[i, indirect, asupra nonvalorii. Cum procedeazã ho]ul? Trage sertarul [i aruncã împrejur
tot ce nu e de valoare, bijuteriile le ia cu el, iar rama (sertarul) rãmâne gol.
{i rama poate lipsi, dar reprezentãrile tot au o limitã (lumea în întregime deci nu are
valoare), care poate fi violentatã, spre exemplu: actorii pot ie[i din scenã în sala unde
sunt spectatorii, [i pot reintra, imaginea [i obiectele pot fi „tãiate” de limite, ca în banda
desenatã, planul se poate ridica spre relief, sau poate fi gãurit. Efectul de strangulare a
prezentãrii sau a luminii, însã rãmâne.
Noi cei civiliza]i nu vom vorbi de sfincter [i lumen, ci despre o mi[care de perdele,
despre diafragmã, despre u[i [i coper]i, cutii [i capace [i în special despre ... rame.
Iatã ceva de care nu [tiam încã în prima conversa]ie: rama cu care suntem noi
obi[nui]i, cea occidentalã, se ridicã treptat ca un amfiteatru, fãcând o umbrã din ce în ce
mai mare pe peretele de care se separã. Nu [tiu când exact, poate odatã lansate toate
marile modernisme, deci prin anii ’30, ’40, sau poate dupã rãzboi, a apãrut rama care
coboarã invers, de la planul reprezentãrii spre perete, probabil când peretele devine
neutru, dispar de pe el tapetele, aplicele, [i vrea sã fie o repunere în valoare a peretelui
fond, tipicã artei abstracte, apare la cimaise, vederea în ansamblu a „pieselor” într-o
epocã în care arhitec]ii deseneazã clãdirea în stil, pânã la tablourile din hol, de pe scarã,
[i sculpturile din grãdinã [i birou.
Privind doar rama sã distingem acest efect al orientãrii reliefului ramei, similar unui
guler ce poate fi ridicat sau culcat, pentru a re]ine sau a risipi cãldura proprie a gâtului.

Ion Grigorescu
Grigorescu: Vã întreb, a]i spus
cã despre rame s-ar putea scrie o carte
întreagã, da]i-mi ni[te detalii. Poate a]i
vãzut cãr]i despre...
Constantin }înteanu
}înteanu: Sunt astfel
de cãr]i, mai ales tratate stilistic, tehnic,
oarecum arid. Se poate scrie [i altfel. Dacã
am încerca sã în]elegem cum sunt
percepute, în ce rela]ie ne aflãm [i ce
a[teptãm de la ele, ar fi probabil mai
interesant, mai atractiv. Fiind o plajã largã
de manifestare, se pleacã de la o
respingere totalã [i se ajunge în punctul
unde rama devine omniprezentã, este cea
mai vocalã. Cele douã extreme
încadreazã perfect tabloul complex al
acestui subiect, metaforic vorbind, propun
sã o acceptãm ca fiind prima ramã din
discu]ia noastrã.
I.G.
I.G.: {i ce a]i spune în carte?
C.}.
C.}.: Nu am un plan anume. A[
începe cu ceva neimportant, a[ cãuta sã
descopãr apoi lucruri neobi[nuite care sã
mã surprindã, mi-a[ pune întrebãri. Ar fi o
cãlãtorie cartea aceasta.
I.G.
I.G.: Eu de exemplu îmi aduc aminte
de un muzeu de la Milano, muzeu unde e
[i Academia de Arte, tablouri foarte
cunoscute [i mi-am impus, nici nu aveam
mult timp, trebuia sã strãbat toatã galeria,
sã mã uit numai la rame. Ramele erau
foarte interesante, puteai sã vezi tot atât
de multe lucruri ca [i în centrul ramei.
Muzeul acesta al Academiei e într-o
clãdire veche, nu [tiu, poate de secol 19
sau neoclasicã, poate chiar realmente
clasicã, foarte mare [i el însu[i un tablou
a[a, cu... Nu sunt numai cuburi [i
paralelipipede care sã nu te deranjeze
foarte mult, nu. Fiecare e o intrare, o
pregãtire de a intra în sala cutare, în spa]ii
interioare ale Academiei, ni[te logii,
balcoane, mã rog. Stâlpi, tot felul de
elemente de arhitecturã care sunt prezente
[i în icoanã, pardon, în ramã.
C.}.
C.}.: Sunt [i icoane care au ramã,
avem câteva chiar aici.
I.G.
I.G.: Da, sunt [i par facute dintr-un
singur bloc de lemn, nu chiar a[a, însa
faptul cã sunt pictate, grunduite, lemnul
sculptat...
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I.G.
I.G.: În prim-plan este un personaj
cu un par sau o prãjinã pe umeri, care nu
[tiu dacã e înso]it de un câine sau nu,
pare cã se plimbã, cã vagabondeazã,
adicã timpul este suspendat [i e liber sã
umble. Într-un fel, fiecare ramã are, ca
fiecare u[ã, fiecare intrare are ceva
somptuos, ceva magnific, anun]ã... Nu e
ca Infernul unde lãsa]i orice speran]ã.
- Intra]i cu încredere.
I.G.
I.G.: Da, e spre binele vostru.
C.}.
C.}.: Eu îmi imaginam cã orice
împrejmuire este [i o ramã, curtea, zidul
acela, un zid mare cu poartã impunãtoare
cu ni[te lei care troneazã acolo.
I.G.
I.G.: La hiti]i sunt construc]ii de
piatrã, pietre imense cu multe detalii, dar
cea mai vestitã era aceastã poartã cu lei,
simetrici, a[eza]i simetric [i care vorbe[te
despre putere, despre regele animalelor.
C.}
C.}.: La noi astãzi leii de la por]i
sunt de ipsos vopsit, mai apar [i vulturi
câteodatã, chiar [i o combina]ie, vulturi
cu lei.
I.G.
I.G.: Arhetip.
C.}.
C.}.: Nici leii nu mai sunt ce erau
odatã!
I.G.
I.G.: Mai rãpciugo[i. Dumneavoastrã
a]i lucrat mult, sunt aici câteva lucrãri,
pornind de la un obiect gãsit [i care e pus
într-o ramã. Sunt de exemplu undele
acelea de sus, pe urmã mai multe cu
litere, e un fel de sitã.
C.}.
C.}.: Sita pe care a]i remarcat-o a
stat multã vreme abandonatã în spatele
casei de la ]arã. Nu voiam sã o stric dar
nici sã o protejez, în final s-a descompus
de la sine, a putrezit lemnul rãmânând doar
tabla. I-am facut un cadru care este pe
interior nu pe exterior, stã pe un cadru.
I.G.
I.G.: Cum adicã?
C.}.
C.}.: Tabla stã pe ramã, nu este în
ramã. Deasupra are un ornament, avem
în acest caz o asociere, un mariaj. Sunt
obiecte efemere, soarta lor este sã ajungã
la gunoi.
I.G.
I.G.: {i ce [ti]i acum dupã atâta
experien]ã, ce [ti]i despre ramã, are a[a
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C.}.
C.}.: Rama cu scene, ornamente,
voleuri este o continuare a icoanei, face
parte integrantã din compozi]ie.
I.G.
I.G.: Eu cred cã mai degrabã se...
cum po]i sã spui cã de exemplu intri
într-o camerã, intri printr-un canat cu profile, cu tablete, eventual chiar [i cu un vârf
deasupra intrãrii sau pe partea cealaltã la
ie[ire, pe urma dai de o camerã în care ai
[i ni[te ferestre, care nu sunt pur [i simplu
drepte ca în socialism. Ramele ferestrelor
au despãr]iri în ferestre, tavanul pe urmã
poate sã aibã în jurul lãmpii un relief. Toate
acestea sunt de fapt pentru con]inutul
camerei, ele presupun un om, o familie.
{i nici pere]ii nu pot fi goi [i nici pere]ii nu
pot sã fie... Într-o asemenea familie nu po]i
sã vezi o pânzã de exemplu, un tablou
fãrã ramã. Oare de ce? Înseamnã cã rama
are ceva din camerã, camera are ceva din
întreaga casã cu acoperi[.
C.}.
C.}.: În primul rând delimiteazã un
spa]iu, pentru unii oameni o pânzã fãrã
ramã pare neterminatã, se simt
inconfortabil, vor o finalitate.
I.G.
I.G.: Bine, dar de ce, de ce?
- Poate fi o cerin]ã a subcon[tientului,
o nevoie de ordine.
I.G.
I.G.: Fiecare imagine de pe perete
este de fapt o icoanã la care ai anumite
rugãmin]i, ai anumite speran]e, anumite...
Spânzurat într-un fel de ele, cu a[teptãri,
cu... Fãrã ele po]i sã fii Omul de o]el,
omul din „A[a s-a cãlit o]elul”, de Ostrovski,
sau [tiu eu, Om Nou, gol, complet lipsit
de coordonate, sau al viitorului.
C.}.
C.}.: Este interesant ce spune]i, nu
[tiu de ce mã duce cu gândul la pictura
chinezeascã. Aceasta are douã baghete,
sus [i jos, nu are ramã.
I.G.
I.G.: Sã ne gândim cum e casa
chinezeascã, nici ea nu e ca o casã solidã,
e facutã din paravane transparente, lumini
filtrate prin lampioane.
Uite peisajul acesta sumbru, planurile
de margine, partea de jos, stânga,
dreapta, pu]in col]urile din stânga sus,
dreapta sus, sunt întunecate [i
face luminã infinitul de lângã mun]ii
din zare [i totul e a[a...
Sti]i ce este de fapt? O cutie muzicalã
de secol 19, facutã în Fran]a.
Pute]i sã-i da]i drumul?
C.}.
C.}.: Este defectã, din pãcate.
Putem sã cercetãm cum aratã mecanismul în schimb. Cilindrul cu protuberan]e
din interior se rotea, trecea peste lamelele
de o]el [i producea muzicã.
I.G.
I.G.: E ca [i cum ai zice, cum ai
relua vestitul dicton al lui Marx sau nu [tiu
cui cu „religia este opiul popoarelor”. Un
ansamblu de iluzii mic-burgheze.
C.}.
C.}.: Aparent este un tablou cu
ramã. Dacã suntem aten]i însã,
descoperim cã e o cutie muzicalã. Priveai
un peisaj, o scenã italianã sau olandezã,
omul punea o melodie [i se sim]ea bine.
Când ascultai muzica era un tablou care
î]i cânta.

cum vedem aici de exemplu, are un
acoperi[, are un pervaz?
C.}.
C.}.: Când fac o ramã aproape
întotdeauna pornesc de la interior, fie ea
o pânzã, un obiect sau [tiu eu mai ce.
Foarte rar merg în sensul celãlalt, sã
alcãtuiesc ceva fãrã o destina]ie precisã.
I.G.
I.G.: Vreau sã spun cã vãd aici
picioare de masã sau de mobile, existã o
anatomie sau sunt doar patru laturi absolut
identice?
C.}.
C.}.: Fiecare ramã este diferitã,
existã o anatomie a individualitã]ii.
I.G.
I.G.: Uite asta cu undele!
C.}.
C.}.: Dar [ti]i ce este? A fost un
zolitor. Pentru spãlat rufe.
I.G.
I.G.: Un fel de reliefuri, a[a?
C.}.
C.}.: Se punea în lighean cu apã [i
spun, rufele se frecau de undele acelea.
I.G.
I.G.: Cum se freacã de pietrele de
râu.
C.}.
C.}.: Aici sunt elemente adunate
din mai multe locuri, combinate, puse
împreunã. Jurnalul cãlãtoriei din acea varã.
Zolitorul l-am descoperit în podul casei unui
bãtrân, într-un sat de lângã Baraolt.
Scândura de stejar este de la Râ[ca, apoi
lemnul mai întunecat la culoare l-am gãsit
la Sulina. Provine de la o barcã
pescãreascã, are [i smoalã pe el.
I.G.
I.G.: Temã acvaticã sau marinã.
C.}.
C.}.: Da, sã zicem. Dar mai este [i
stejarul de pe uscat.
I.G.
I.G.: Super rama! Cred cã e [i
importantã [i somptuoasã a[a, [i are, cum
sã spun, are o majestate, este impunãtoare în sensul cã nu-]i po]i permite
glume, trebuie sã o iei în serios.
C.}.
C.}.: În cazul de fa]ã zolitorul cu
vãlurele a impus forma care se vede. Eu
doar m-am conformat.
I.G.
I.G.: Zolitor cu Z? De la zoaie, nu?
C.}.
C.}.: De la a zoli, a da rufa peste o
suprafa]ã denivelatã. Zolitorul...un obiect
tare frumos prin simplitatea lui, culoarea
pe care o capata dupa ani de folosire, acel
gri albicios catifelat precum penele
porumbeilor... iar cuvântul e foarte
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românesc. Uita]i, avem [i aici un leu, cã
tot vorbeam de lei.
I.G.
I.G.: Cap de leu sau cap de maimu]ã?
C.}.
C.}.: Cap de leu. Obiectele vechi
au energii care te cãlãuzesc, te inspirã.
Scândura de acolo, ce frumoasã este!
Cândva a ars pu]in. Dar [ti]i ce e în mijloc?
Un ornament de la o casã din India, o
pasãre.
I.G.
I.G.: Da, da. Pasãre care stã pe un
fruct? Are o formã de frunzã, stã pe un fel
de...
A[a pare, sunt balizele acelea, ba nu,
e ca o floare, ca un fruct.
C.}.
C.}.: Doream sã o pun într-un loc
unde sã fie vãzutã mai bine, sã se
deta[eze de tot ce este în jur.
Dar tendin]a aceasta, tendin]ele
acestea contrare, de deta[are [i în acela[i
timp de extindere, cã nu ai unde sã
deta[ezi doar propria ei limitã, ci pui încã
o ramã pentru început, îi pui un fond
urmãtor, pe urmã încã o ramã mai largã.
C.}.
C.}.: Într-adevãr, unde te opre[ti,
ajungi la capãtul ramei, o pui pe perete,
apoi vezi cã de fapt rama interac]ioneazã
cu celelalte rame.
I.G.
I.G.: Are oare un capãt?
C.}.
C.}.: Nu are un capãt, capãtul e în
capul nostru.
I.G.
I.G.: Po]i sã pui foarte multe? Nu
prea po]i sã pui foarte multe!
C.}.
C.}.: În sensul acesta existã un
numãr limitat de op]iuni.
I.G.
I.G.: Dar eu mã întreb dacã nu
cumva [i în ramã nu e reprodusã, daca
]ine de acela[i arhetip reprezentat la
covoare, adicã acele chenare care se
mãrginesc cu fonduri.
C.}.
C.}.: Cred cã rãspund unor nevoi
comune de accentuare, de ordonare [i
delimitare.
I.G.
I.G.: Da, dar covorul, undeva foarte
departe existã o semnifica]ie pe care unii
o spun al]ii nu o spun, sau poate doar
criticii au inventat-o, vãzând cele [apte
ceruri [i de barierele care le separã,
trecerile, por]ile care existã între ele.
C.}.
C.}.: Îmi aduc aminte de o hartã a
cosmosului desenatã de un trib din jungla

Amazonului. Între lumile de acolo, trecerile
se fãceau cu ajutorul unor liane. Undeva
în partea din stânga sus era cerul în care
stãtea Dumnezeul omului alb, mi s-a pãrut
foarte amuzant.
I.G.
I.G.: De ce amuzant? Asta e
constitutiv pentru toatã umanitatea.
C.}.
C.}.: Mi s-a pãrut amuzant deoarece
era Dumnezeul omului alb, dar nu [i al lor.
Totu[i foarte pre]uit, mã gândesc, a[ezat
fiind acolo sus. În partea cealaltã, în
dreapta, stãtea [i zeul pe care îl venerau,
Marele {aman Primordial.
I.G.
I.G.: {i nu sim]i]i [i pentru dumneavoastrã aceastã împar]ire, pentru to]i
oamenii?
C.}.
C.}.: Pentru mine împãr]irea este
foarte importantã. Tot ce fac se referã la
împar]iri, delimitãri, echilibru. Când lucrurile
sunt îndreptate în direc]ia cea bunã pare
u[or [i simplu. O ramã poate sã strice
dacã nu e gânditã [i lucratã cum trebuie.
Am fost la o expozi]ie în Bucure[ti cu
Domnul Matei Lãzãrescu, dupa ce ne-am
uitat la picturi, am analizat [i ramele. Cât
de prost erau alese, nu am vãzut una care
sã fie potrivitã! Poate singura bunã era
cea a lui Bitzan, dar nici aceasta în
totalitate. Datoritã timpului sau neglijen]ei
proprietarului, placajul de la caseton se
desprinsese, nu se mai potrivea. Se putea
restaura cu u[urin]ã, însã nimeni nu î[i
bate capul, poate nici nu observã.
I.G.
I.G.: Ion Bitzan?
C.}.
C.}.: Da. În rest, nu numai cã nu
ajutau, ci fãceau un imens deserviciu
lucrãrilor. Am vãzut o picturã de Horia
Bernea, una de Horea Pa[tina, masacrate
de rame scumpe [i proaste. Erau
cacofonii acolo de tot ce vã închipui]i:
formã, culoare, ritmuri, e ca [i cum te-ai
duce la operã [i dai drumul la o sirenã.
Apoi stingi lumina.
I.G.
I.G.: Dar existã picturi care exclud
rama?
C.}.
C.}.: Pot fi rame care exclud
picturile! Dacã sunt stridente, dacã au
propor]ii nepotrivite, sunt varii motive
pentru a se ajunge aici. Pe de altã parte,
acum imi aduc aminte, era o lucrare fãrã
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ramã în expozi]ie, de Paul Gherasim. Dupã
câte [tiu, Domnia Sa cam evita sã
înrãmeze lucrãrile, mã în[el?
I.G.
I.G.: Nu, cam! A introdus în arta
noastrã aceastã modã sau acest obicei
sã zicem, o modã de a scoate rama. El
când fãcea expozi]ii [i aducea o lucrare
veche, de exemplu dintr-un muzeu sau din
altã parte, cerea sã fie dezrãmatã, sã
scoatã rama.
C.}.
C.}.: E un punct de vedere pe care
îl în]eleg [i îl pre]uiesc, mai ales venit de
la Paul Gherasim.
I.G.
I.G.: Dar cum vi-l explica]i?
C.}.
C.}.: În primul rând, rama este un
volum, o sculpturã, domnia sa nu prea
iubea sculptura [i sculptorii.
I.G.
I.G.: Soclu?
C.}.
C.}.: Soclu sau chiar sculpturã,
depinde cum preferi. Eu le consider
sculpturi.
I.G.
I.G.: Dânsul nu iubea sculptura
pentru cã spunea despre ea cã sunt idoli,
idoli ciopli]i.
C.}.
C.}.: Spunea ca sunt idoli, totu[i
nu a ezitat ca în anumite expozi]ii sã
introducã lãzi de zestre, felurite unelte,
care pânã la urmã tot sculpturi sunt.
I.G.
I.G.: Nu numai asta, dar a expus
Silvia Radu, Gorduz [i...
C.}.
C.}.: Da, deci o contradic]ie.
Revenind la lucrarea din expozi]ie, era o
micã arinã, fãrã ramã cum am spus. Un
singur lucru nu-mi plãcea: capsele de pe
marginea pânzei. Se vedea urât. O baghetã
ar fi fost mai potrivitã decât acele fire
metalice care mã împiedicau sã mã
concentrez asupra lucrãrii. Oamenii au
concep]ii diferite, de aceea cred cã totul e
relativ, nimic nu este absolut.
I.G.
I.G.: Dar noi trebuie sã ne ferim de
un relativism din ãsta fãrã sens, lipsit de
sensuri.
C.}.
C.}.: Dar nu e vorba de sens. Toate
sunt relative deoarece nu de]inem o
formulã universalã, un remediu care sã le
vindece pe toate. Trebuie sã gãsim
rãspunsul potrivit de la caz la caz când
ne raportãm la ramã. Sunt împrejurãri în
care renun]i cu totul la ea, sunt cazuri în
care faci exces pentru cã a[a cere situa]ia.
Câteodatã vrei sã protestezi prin
intermediul acesteia, alteori devii modest
[i faci un pas în spate.
I.G.
I.G.: Dar Domnul Gherasim a
încercat sã expunã strict gestul pictorului,
inten]ia pictorului sã nu fie alienatã în nici
un fel, sã nu aibã nimic strãin în ea.
C.}.
C.}.: {i ce te faci când iei pictura
de pe [evalet? Chiar [evaletul poate fi
socotit o ramã, pui lucrarea pe perete [i
acolo observi cã interac]ioneazã cu tot ce
o înconjoarã. Spa]iul în care a[ezi pânza
nu-i tot o ramã?
I.G.
I.G.: În plus era problema aceasta
de care v-am mai spus, cã un ansamblu
de picturi, când sunt mai multe picturi
alãturate, nu pot sã aiba o diversitate de
rame în a[a fel încât sã nu poatã sã stea
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una lângã alta, din cauza ramelor. Atunci
e mai bine fãrã ramã.
C.}.
C.}.: Este important ca acestea sã
fie compatibile, sã se poten]eze între ele.
I.G.
I.G.: Fotografii, am fost chiar acum
la un fotograf, au obiceiul ãsta relativ stupid de a face aceea[i ramã, acela[i format, aceea[i gamã.
C.}.
C.}.: Acest automatism banalizeazã imaginea [i o duce spre derizoriu,
nici mãcar nu o mai vezi. Depui atât de
mult efort, pasiune [i suflet în a face o
imagine pentru a o arunca apoi pe un
perete, într-o ramã de plastic, cu un
paspartu meschin care nici nu-si are rostul,
pe o hârtie care se onduleazã, cu o culoare
parcã luatã dintr-un ziar. E pãcat de toatã
aceastã muncã [i dãruire. Rama este [i
un omagiu adus picturii, aratã pre]uire.
I.G.
I.G.: Într-o simezã sunt zece,
douãzeci de picturi dar la un moment dat
trebuie întrerupt. La fotografii, la desene,
uneori se practicã [i patruzeci de fotografii
întinse pe o simezã, pe un singur fir. Vreau
sã spun cã ce se poate face, cum sã le
prezin]i, trebuie sã le pui ceva care sã
creeze mãcar ni[te cezuri, ni[te ritmuri,
ni[te... Altfel fãrã ritm, o linie de simezã
foarte egalã, lucruri foarte egale
deranjeazã. Omul nu poate sã sus]inã o
chestie atât de liniarã [i are tendin]a pe
modelul armoniei sã scandeze, sã
despartã.
C.}.
C.}.: Sunt necesare [i puncte de
disonan]ã, ruperi care sã te scoatã din
monotonie, altminteri te plictisesti de
moarte. Am fost la o expozi]ie de
fotografie, m-a cople[it, era un bazar, puse
aleatoriu imagini fãrã nici o legaturã intre
ele. Erau [i foarte mul]i expozan]i acolo,
ce-i drept. Unul, cel mult doi gãsiserã o
formulã de prezentare, restul la
întamplare, tot a[a, cu rame prefabricate,
de gata, care nu se potriveau. Plasticul
nu-[i are rostul la nimic, eu l-a[ desfiin]a.
Plasticul nu are ce cãuta la o ramã, orice
ai pune în ea.
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I.G.
I.G.: Ramele astea lucioase.
C.}.
C.}.: Fiecare lucrare trebuie tratatã
ca [i cum ar fi cea mai importantã din
lumea aceasta. Dacã nu porne[ti de aici
nu po]i ajunge la un rezultat acceptabil
când faci o ramã.
I.G.
I.G.: Bine, sunt lucrarile de Pop Art
care cedeazã importan]a asta [i aspectul
vernisat al tabloului clasic, sunt populare,
Pop Art nu? Sau vor sã fie.
C.}.
C.}.: Au cãzut foarte mult [i în zona
aceea a vulgarului.
I.G.
I.G.: Da, dar cum prezin]i o asemenea lucrare?
C.}.
C.}.: Cum o prezin]i? În primul rând,
într-o expozi]ie, le-a[ rãri foarte mult, nu
a[ aglomera decât dacã inten]ia este sã
introduc un sentiment de angoasã
privitorului.
I.G.
I.G.: Existã o ramã care sã fie [i ea
Pop Art? {ti]i, de exemplu, existã rame
de oglinzi fãcute din oglinzi, din cioburi
de oglinzi.
C.}.
C.}.: Am vãzut, mã înfior când mã
gândesc. Însã unii le gustã, unora le place
a[a ceva.
I.G.
I.G.: Cu scoici sau de...
C.}.
C.}.: Aceasta e o poveste foarte
interesantã, nu putem sã le ignoram, nu
trebuie nici sã le iubim.
I.G.
I.G.: Po]i sã faci rame din cuie, din
[uruburi, din fiare.
C.}.
C.}.: Din cuie am fãcut [i eu una.
Mi-a spus odatã cineva, ce-ar fi sã faci o
ramã cu scoici [i i-am rãspuns cã nici nu
pot sã mã gândesc la o asemenea
propunere. Poate sã fie un test totu[i, sã
abordezi un subiect atât de compromis [i
sã reu[e[ti.
I.G.
I.G.: {i tot a[a, într-un [ir de ãsta
prea lung de lucrãri, o simezã prea lungã,
o salvare ar fi de exemplu sã se alterneze
dupã un anumit numãr de lucrãri
dreptunghiulare cu câte una ovalã sau
rotundã sau mãcar un romb.
C.}.
C.}.: Rezultatul final sã fie o lucrare
de sine stãtãtoare, o lucrare care sã stea
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în picioare. Toatã expozi]ia e o lucrare,
nu-i a[a?
I.G.
I.G.: Ave]i de a[ezat cincizeci de
lucrãri într-o singurã salã de muzeu,
cincizeci de lucrãri dintr-o anumitã epocã,
toate picturi, toate dreptunghiuri [i cauta]i
o solu]ie sã nu fie tot egale, egale, egale.
C.}.
C.}.: Trebuie sã vezi [i sã crezi.
Depinde [i de lucrãri, cui te adresezi, care
e mesajul. La „Podul lui Ion Grigorescu”
dumneavoastrã a]i a[ezat totul diferit fa]ã
de cum era configurat ini]ial. Pentru cã a]i
vrut sã transmite]i o stare. Dacã a]i fi
ordonat în mod clasic, dacã a]i fi pus pe
perete frumos [i cuminte, n-ar mai fi fost
la fel. Conteazã ce î]i propui sã faci. Dac\
vrei sã vinzi, aranjezi astfel încât ocupi
fiecare centimetru pãtrat de perete, fiindcã
peretele costã.
I.G.
I.G.: {i la saloane era a[a?
C.}.
C.}.: Când mergeam la unii prieteni
care aveau câte un magazin, cu un
tabloua[ sã-l pun la vânzare, ziceau c\
da, dar uite, pe mine metrul pãtrat de perete
mã costã atât pe sãptãmânã. A[a se
gânde[te!
I.G.
I.G.: Ca la pia]a de flori.
C.}.
C.}.: Exact. {i astfel trebuie sã
înghesui pictura cât încape, pânã se
desface la cusãturi. Am vãzut locuri în
care nici nu se mai puneau pânzele pe
simezã, se depozitau sprijinite de zid
precum cãr]ile în bibliotecã. Arta devenise
o comoditate, nu mai era nimic altceva,
doar marfã destinatã vânzãrii. Ce fãceai
mai departe cu lucrarea te privea, i]i luai
poate o ramã de plastic, o aga]ai pe
peretele din sufragerie [i gata.
I.G.
I.G.: Spune]i-mi ce tipuri de ramã
s-au clasicizat? În primul rând, sigur ar fi
rama barocã, a dat si exemplarele cele
mai folosite. Când vezi de exemplu tablouri
de Grigorescu, ai ni[te rame care au o
la]ime aproape cât tabloul, aceea[i lã]ime
ca tabloul, nu e[ti nemultumit ci...
C.}.
C.}.: Nu sunt impresionat de genul
acesta de ramã dar nici nu-l resping. Le-am
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C.}.
C.}.: Atunci o transformi într-o
sculpturã, o a[ezi într-un fel apoi te rote[ti
în jurul ei.
I.G.
I.G.: {i ce dacã? O pânzã cu spate.
C.}.
C.}.: Am citit undeva cã cineva într-o
comisie mãsura grosimea stratului de
vopsea cu ruleta. Dacã acesta depã[ea
trei milimetri declara cã lucrarea nu este
picturã [i era respinsã.
I.G.
I.G.: Dacã avem un prapor pictat
pe ambele pãr]i ...
C.}.
C.}.: Dar praporul ce este, o picturã?
I.G.
I.G.: Un steag, e un steag. Steagul
are [i el [nururi, are ... Poate fi [i el tivuit.
C.}.
C.}.: Deja e altceva, un steag nu are...
I.G.
I.G.: Nu e altceva, e tot o imagine,
pur [i simplu e o imagine.
C.}.
C.}.: Rama se adreseazã cui are
nevoie de ea, un steag nu are nevoie de
ramã.
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poate fi [i prin paspartu odatã, existã
paspartuuri foarte simple ca la graficã, dar
deja muchia lor, felul de a tãia oblic sau
drept sau [tiu eu, altfel, zdren]uit ca la
fotografi. Dar, voiam sã spun cã împiedicã
ceea ce, cu un termen relativ contemporan, se nume[te concretul operei de
artã. Arti[ti ca Diet Sayler sau al]ii vorbesc
despre arta concretã, {tefan Sevastre [i
al]ii care au încercat sã limiteze în
concretul pânzei, al...
C.}.
C.}.: Dar pânã la urmã pânza aceea
trebuie sã o aduci în spa]iu, trebuie sã
decizi ce faci cu ea, cum [i unde o a[ezi.
I.G.
I.G.: Nu, eu a[ spune mai mult, cã
acest concret ar trebui, încã nu este tratat
în felul acesta, ar trebui extins pânã la
spatele lucrãrii. Adicã noi vedem lucrarea
lipitã de perete, adosatã, sim]im cã
peretele nu urcã pe ramã sau chiar pe
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lucrare, cã nu existã o continuitate, sim]im
cã e un spa]iu în care po]i bãga o foaie de
hârtie sau o lamã de cu]it, ai loc, dar
atunci `]i pui problema, artã concretã, vrei
sã fii total, concret în ceea ce faci [i pe
tine nu te intereseazã peretele. Nu se
poate sã nu te intereseze peretele.
C.}.
C.}.: Nu po]i sã faci asta, e ca [i
cum ai ie[i pe stradã [i faci abstrac]ie de
caldarâmul pe care pã[e[ti. Pânza nu stã
în aer sau suspendatã în eter, trebuie pusã
undeva, interac]ioneazã obligatoriu cu ce
este în jurul ei.
I.G.
I.G.: Da, dar vede]i, discutam la un
moment dat, de aceea ramã de tip
american care încearcã sã mai arate din
drumul ãsta spre spatele lucrãrii.
C.}.
C.}.: Totdeauna trebuie sã iei în
calcul [i aspectele practice. Un artist poate
pãcãtui [i prin faptul cã nu e, cum sã
spun, practic. Po]i sã-]i dore[ti sã faci dar
sã nu reu[e[ti. Sunt cazuri în care faptul
cã expui lateralul hârtiei sau al pânzei nu
e atât de important sau poate sã arate urât.
Nu ai cum sã vezi în acela[i timp [i
spatele pânzei [i fa]a.
I.G.
I.G.: De ce sã nu ai? Po]i sã ai.
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adâncimi, cu reluãri, cu argintãri, cu
por]iuni lucioase, mate.
C.}.
C.}.: {i cu personaje, o bogã]ie de
cupidoni, heruvimi, lei chiar [i grifoni am
vãzut.
I.G.
I.G.: La iconostase s-au fãcut
traforuri, asta la cele ortodoxe, dar s-ar
putea sã le fi luat tot din Rococo sau din
[tiu eu...
C.}.
C.}.: {i ramele din Rococo sunt
foarte ornamentate, cu ghirlandele acelea,
cu tot felul de bucle, cu mult farmec de
altfel, mie îmi plac. Spuneam cã mi-a[ fi
dorit sã traiesc în secolul 18, acum nu
[tiu dacã realitatea era atât de frumoasã
cum mi-o imaginez eu, probabil cã nu.
I.G.
I.G.: Se zice cã realitatea era vis [i
carnaval, totul era mascã pânã nu se mai
putea distinge diferen]a dintre...
C.}.
C.}.: Vis [i realitate, nu?
I.G.
I.G.: Era un fel de irealitate, dupã
care a venit Revolutia [i a tãiat nodul
gordian care se strânsese.
C.}.
C.}.: A „rezolvat” totul.
I.G.
I.G.: {i ar mai fi o problemã în rama
sã zicem obi[nuitã a tabloului, creeaza
un surplus fa]ã de ce a fãcut pictorul,
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vãzut atât de des, încât m-am obi[nuit cu
ele. Nu este solu]ia cea mai bunã, dar
presupun cã multe sunt din timpul vie]ii
lui Grigorescu, poate cã unele au fost alese
chiar de el.
I.G.
I.G.: Existã ni[te fotografii din
atelierul lui în care lucrãrile nu aveau ramã.
C.}.
C.}.: Nu aveau ramã? Clien]ii lui
atunci, posibil sã le fi comandat la Paris
sau în Bucure[ti. Problema cu astfel de
rame este cã nu mai sunt rameuri care
sã le facã, nu numai la noi ci peste tot în
lume. Sunt rame care erau sculptate cu
multã migalã, fiecare buca]icã în parte, cu
detalii, dupa aceea mai veneai cu
stucatura, cu foi]a [i a[a mai departe.
I.G.
I.G.: Am vorbit cu un restaurator
de picturã muralã care mi-a spus cã are
legãturi sau chiar avea participãri la o
companie de rame, Sebastian Bil]iu
Dãncu[, un nepot al pictorului Traian Bil]iu
Dãncu[, [i vorbea despre un mic atelier
care lucra cu computerul rame sculptate.
Deci imitau la computer ramele sculptate
de mânã în lemn [i spunea cã au o valoare
mult mai mare decât ramele turnate,
ramele la care reliefurile sunt turnate în
ipsos.
C.}.
C.}.: {ti]i care e diferen]a, se
distinge cu u[urin]ã obiectul fãcut manual
pentru cã are imperfec]iunile date de mânã
[i ochi, imperfec]iuni care dau individualitate. Ceva fãcut de ma[inã, reprodus
mecanic, e repetitiv, se vede modelul
repeti]iei.
I.G.
I.G.: S-ar putea sã le fi terminat cu
mâna, le mai cioplesc pu]in. El vine pe
urmã cu un grund, vine o aurire, vine o
matisare a bolului, bolul colorat apoi foi]a
de aur. Dar alt gen, de exemplu spunea]i
cã în China existã baghetele acelea
rotunde care au însã douã capete, ni[te
mãciulii care se ruleazã.
C.}.
C.}.: Se ruleazã, se ]ine în etui,
ocazional te ui]i la ea sau o pui pe perete.
Are un aspect practic dar ]ine [i de cultura
lor.
I.G.
I.G.: Miniatura persana nu are rame?
C.}.
C.}.: Multe erau ilustra]ii de cãr]i,
au [i text.
I.G.: Ilustra]iile acelea nu au ramã?
C.}.
C.}.: Au ramã în cadrul paginii.
I.G.
I.G.: {i chiar pagina de carte cu
scrisul, cu scrisul ornament, cu un
personaj la ini]iale, toate creazã a[a, un
fel de ramã, specificã paginii de carte.
C.}.
C.}.: Mai mult sau mai pu]in în toate
ariile culturale este nevoie de o delimitare,
de o ramã.
I.G.
I.G.: {i de un... de exemplu în imaginile tantra, toate sunt pornite dintr-un centru
[i ele sunt învelite, au înveli[uri a[a, pânã
ajungi la margine. Sau zeitã]ile indiene
care sunt în centru [i în rest înconjurate
de flãcãri, flãcãrile sunt înconjurate de stiu
eu mai ce. Existã totu[i mai multe tipuri
de încadrare dar cei care [i-au dat, care
au fãcut, pânã au epuizat subiectul au fost
arti[tii din Baroc. Au fãcut rama cu
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I.G.
I.G.: Eu nu am nevoie. De exemplu
lucrarea mea cu ho]ul, cu criminalul care
a ie[it din închisoare nu are. Fluturã. Po]i
sã o vezi mai palidã [i de la spate.
C.}.: Acum depinde ce inten]iona]i
sã face]i.
I.G.
I.G.: Artã concretã. Artã sincerã.
Sã-i ar\]i spatele. Altfel faci un tablou foarte
frumos, nu [tiu ce, un subiect respectabil,
serios, dar poate cã la spate s-au a[ezat
ni[te pãianjeni sau...
C.}.
C.}.: Sunt [i aceia frumo[i.
I.G.
I.G.: {i un [oricel sau [tiu eu ce
mizerie în spate acolo, poate e o declara]ie,
o înjurãturã sau... {i semnãturi, tot felul
de...
C.}.
C.}.: Un univers. Cine are curiozitatea sã se uite pe spatele unei icoane
pe sticlã, sã zicem veche de o sutã de
ani, poate vedea aceste lucruri. Descoperi
genera]ii dupã genera]ii de felurite
musculi]e, furnici, pãianjeni care [i-au dus
veacul acolo ne[tiu]i de nimeni. Apar când
sco]i lemnul de pe spate. E o via]ã pe
care nici nu o bãnuiai.
I.G.
I.G.: {i atunci autorul cum poate
sã aibã autoritate asupra întregului?
Înseamnã cã el abandoneazã jumãtate din
lucrarea lui, spatele lucrãrii, o
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abandoneazã, o ascunde. Cum sta]i
dumneavoastrã acum, cu obiectul acesta
întors cu spatele spre mine, eu îi vãd doar
spatele.
C.}.
C.}.: Au fost cazuri în care am
urmãrit ca spatele ramei sã fie mai frumos
decât fa]a, am protestat astfel împotriva
lenei [i superficialitã]ii. Mã gândesc la un
experiment în care sã fac o sculpturã
foarte elaboratã, dupa aceea sã o îngrop
în ceva acoperit cu o tablã. Ea sã existe
acolo, feritã, sã [tiu numai eu. Este aici
dorin]a de a ie[i din lumina reflectoarelor,
de a ocoli critica sau lauda celor din jur.
Un fel de anonimat, nu numai al autorului
ci [i al lucrãrii, o existen]ã ne[tiutã,
asemenea musculi]elor despre care
vorbeam. Ramele fãcute la noi prin anii
50-60, dacã le cercetezi spatele observi
numeroase accidente [i nepotriviri. Po]i
sã te zgârii, sã te în]epi dacã nu e[ti atent,
sunt total denivelate.
I.G.
I.G.: Sau se poate gãsi un ziar vechi,
cu [tiri de pe vremuri.
C.}.
C.}.: Se poate, gãse[ti orice. {i de
ce se procedeazã astfel? Pentru cã este
pe spate, crezi cã nu-l vede nimeni, îl
neglijezi, îl faci prost. De ce spatele ramei
sã fie tratat în mod diferit? {i, ca sã-l citez
pe Mihai Sârbulescu, „nu cumva “spatele
picturii” înseamnã dosul pictorului?”
I.G.
I.G.: Acum obiectul contrar tabloului
pus pe perete este lada, lada care în loc
sã deschidã, închide.
C.}.
C.}.: Ascunde. Închide [i protejeazã.
I.G.
I.G.: Ca [i cum ai intoarce o picturã
cu fa]a în jos [i ai vedea doar capacul ei,
spatele. Dar existã legi [i pentru lãzi, [i
lãzile au fa]a lor, mai multe fe]e. În afarã
de fund, fundul rãmâne, în caz cã nu este
ornamentat pur [i simplu cu patru picioare,
existã [i lãzi cu picioare, cassone.
C.}.
C.}.: Putem spune cã lada poate fi
[i ea o ramã?
I.G.
I.G.: Întoarsã pe dos. O ramã dacã
o pliezi, o faci cutie [i o întorci cu imaginea
înãuntru.

C.}.
C.}.: {i ascunzând ceva treze[ti
un sentiment, nu? Curiozitate, ce o fi acolo.
Orice. Stampele, japonezii nu le expun, le
]in în dulap sau în ladã, sunt privite rar.
Dacã le vezi zi de zi se golesc de emo]ii.
I.G.
I.G.: A[a [i cu gravurile rulate. {i
cu cutia muzicalã?
C.}.
C.}.: Bineîn]eles!
I.G.
I.G.: La lãzi, în caz cã nu au altceva,
au toarte, au balamale, au încuietori. O
broascã centralã eventual.
C.}.
C.}.: Privi]i aceastã ladã, cred cã
este englezeascã, are [i o datã 1676,
ini]iala proprietarului, a fost captu[itã pe
interior cu xilogravuri din secolul 17. E posibil
sã fie singurele supravie]uitoare din seria
lor. Am mai vãzut gravuri asemãnãtoare
la Victoria&Albert Musem din Londra, sunt
rare. {i ca orice ladã trebuie sã fie [i plinã
cu ceva. Dacã acel om n-ar fi ales sã-[i
înfrumuse]eze cufãrul cu xilogravurile,
demult ele s-ar fi pierdut. Au stat în schimb
cu tot felul de lucruri într-un pod [i s-au
salvat.
I.G.
I.G.: E ca un sarcofag plin de obiecte
importante.

*Discu]ia ramelor a avut loc duminicã,
6 noiembrie 2016, în preziua deschiderii
expozi]iei „Podul lui Ion Grigorescu” de
la Galeriile Karo.
O neintroducere la aceast\ discu]ie a
fost scrisã de Ion Grigorescu luni, 26
decembrie 2017, în a doua zi de
Crãciun.

Leonidîci, fericit cã fusese acceptat
în acel serviciu secret, nu prea avuse idee
cu ce se mãnâncã o atare ciorbi]ã. Ini]ial
nici abrevierea KGB, care pentru mul]i se
identifica cu frica, teroarea, închisoarea,
ridicarea [i strãmutarea, iar pentru foarte
mul]i chiar [i cu moartea... pe el nu l-au
speriat. {tia doar cã i se deschide o mare
perspectivã. Greu a tras la cântar [i faptul
cã i se deschidea posibilitatea sã-[i
asigure copiii cu cele necesare. Cel mai
mare avantaj era cã foarte curând avea
sã elibereze camera pe care o închiria
întru-un apartament unde proprietarii se
]ineau de be]ii de diminea]a pânã seara.
{i noaptea la fel. Închiria o camerã pentru
cã nu-i ajungeau bani sã închirieze un
apartament, chit cã apartamente la cheie
nici nu se dãdeau în chirie. Nu existau în
naturã. Sã se vadã la casa lui. Ãsta a fost
cel mai plauzibil argument pe care mereu
l-a înaintat [i care de fiecare datã a fost
acceptat, crezut.
Fiind o fire tenace [i perseverentã,
imediat s-a încadrat în regimul sever
impus fãrã preget. Se acomodase la
regimuri [i mai severe, în armatã fiind. Ba
mai mult, îl cople[ea un soi de mândrie:
cã poate, cã are capacitã]i deosebite, cã
este printre pu]inii chema]i, ale[i, selecta]i
ca sã-[i serveascã ]ara într-un astfel de
serviciu serios [i secretizat. Uneori î]i
clãde[ti viitorul pentru a-]i demonstra sie[i
cã po]i, cã e[ti în stare, alteori o faci pentru
a le demonstra [i altora capacitã]ile tale.
Se întâmplã sã o faci [i pentru a te
eviden]ia, pentru a te etala în fa]a femeilor
care te râvnesc... Ultimul criteriu se pare
sã fi fost primul stimulator.
Când i-a trebuit sã concretizeze
anumite detalii dintr-un dosar, a mers întâi
de toate pentru o consulta]ie specialã cu
superiorul lui nemijlocit. Ierarhia! Apoi [i-a
solicitat câteva zile de muncã în arhive.
Cã era urmãrit, nu [tia. Doar bãnuia cã-i
pus sub o lupã invizibilã.

Nu lucrase pânã atunci în arhive [i,
practic, nu [tia ce înseamnã arhivele unui
organ atât de sever. A ob]inut semnãturã
[efului pe un permis [i s-a grãbit sã execute sarcina. Fãrã timiditate deschise
acea u[ã grea, blindatã. Sim]i cum este
învãluit de un aer stãtut. Mirosea a praf
uscat, cald, [i imediat [i-a amintit de aerul
din podul unei case pãrãsite din mahalaua
de lângã [coalã, prin care se zbenguise
în verele toride. Podul era pustiu ca [i
casa, dar se sim]ea un miros de [oarece.
În acele arhive, prin defini]ie prezen]a
[oarecilor era exclusã. Deratizarea se
petrecea cu regularitate. De fiecare datã
când a mai intrat pe u[a arhivelor, de
fiecare datã l-a izbit în nas acel iz de
[oarece cãldu].
A fost întâmpinat de un veteran de
rãzboi de mult pensionat, îmbrãcat într-o
tunicã militãreascã, nouã. Vãzându-l
pentru prima datã, veteranul l-a examinat
cu suspiciune, privindu-l lung, pe sub
sprâncene. Sã fie asta o metodã de
intimidare a celor slabi ori era modul lui de
lucru? Leonidîci, chiar dacã fusese
proaspãt angajat – nicicum nu putea sã
se sperie de o privire încruntatã sau de o
pereche de sprincene atât de
asemãnãtoare cu ale lui Brejnev. Veteranul
se mândrea [i se considera o sosie, pentru
cã chiar avea afinitã]i vãdite cu Leonid Ilici.
La sprincene. Iar când a citit numele
înscris în permis, când a vãzut cã poartã
acela[i prenume [i patronimic cu
secretarul general, pe loc s-a îmblânzit,
mai sã i se închine, [i vãdit surprins, i-a
strâns vârtos mâna! Mai rar o atare
coinciden]ã! A exclamat de câteva ori [i
pe loc au devenit prieteni, pe loc a început

sã-l stimeze, sã se mândreascã. Tot atunci
fusese rebotezat Leonidîci. Un nume
preluat mai apoi de to]i. Cu o mândrie de
neexplicat i l-a prezentat [i colegului din
sec]ia alãturatã, practic în sec]ia a doua
a [i lucrat mai mult. Colegul se dovedise
a fi mai suspicios. Nu s-a mirat de
prenume [i patronimic, ele nu l-au îmbunat
ca pe primul veteran. Avea misiunea, sau
o fãcea pe cerberul din proprie ini]iativã,
pentru cã firea lui era mai severã? Ce
altceva mai putea pretinde de la un veteran atât de vajnic? I se pãru cã [i acela
mirosea a [oarece, doar cã avea un iz de
[oarece rece. Mereu îi sim]ea privirea
iscoditoare, venitã de sub ni[te ochelari
cu lentile groase, pline de pete [i amprente
vizibile, bune pentru identificare chiar [i
în lumina sumbrã a subsolului. Era
arhivarul propriu-zis. Un rus gras care-l
privea cu severitate, în ochii cãruia se
citea cã-i gata sã-l arunce dupã u[ã, cu
interdic]ia de a mai intra pe teritoriul lui,
peste care este stãpân inamovibil. Din
cauza acelui iz sau poate la vederea
veteranului prea înveterat l-au trecut valuri
de fiori pe spate. Veteranul [i-a împins
ochelarii mai spre rãdãcina nasului, a cerut
sã citeascã permisul, pe care sine qua
non trebuia sã-l aibã la el. {i iar l-a privit
cu suspiciune, încât Leonidîci se întrebã
dacã este sau nu angajatul acestei
organiza]ii, sau doar i se pare. Era. {i era
la început de cale. Apoi veteranul verificã
minu]ios dacã cel care semnase avea
dreptul la semnãturã pentru intrarea în
arhive. S-a gândit atunci cã [efii lui sunt
ni[te copila[i pe lângã acest copoi ce îl
scruteazã ca o gardã de corp inamicã.
Fãrã grabã [i-a notat numãrul permisului

177

nr. 41

nr. 49

octombrie 2018

Mihaela Perciun

Mihaela Perciun

Vitraliu

Fragment din romanul
“Str. Calea Basarabiei”

178

toate instan]ele [i în final refuzat fãrã motiv
de cei de la Comitetul Central. În virtutea
capacitã]ilor lui, de mult trebuia sã ajungã
redactor-[ef. Probabil au motive serioase,
î[i spuse Leonidîci în sinea lui. Decât vreun
denun] sau mai multe, ce alta i-ar putea
stopa ascensiunea lui? Fãrã sã-l anun]e,
fãrã sã-i împãrtã[eascã suspiciunile, a
decis sã caute în dosare, sã în]eleagã
adevãratul motiv.
Aerul era cald [i uscat. Imediat
începu sã-l apese atmosfera din subsolul
burdu[it cu dosare vechi [i mai noi... care
mereu îl împingeau afarã. A rãsfoit [i a
citit minu]ios mai multe file, ca sã
descopere documentul ce cântãrea greu
în defavoarea prietenului. L-a gãsit într-un
târziu. O foaie de caiet în pãtrã]ele. Pe ea
– o mãrturisire a unui participant la o
adunare, într-o varã, într-o pãdure, la care
s-a discutat despre politicã, despre
ultimele deportãri din 1951 [i la care, printre
cele patru nume, era [i un unchi de-al
prietenului. O fi discutat! Câte nu pot fi
discutate într-o noapte, la un pahar de
vorbã? Multe. Uite, s-a gãsit unul dintre
cei patru care a scris un denun]. Cu multã
aten]ie a examinat acea foaie, a întors-o
[i pe verso unde mai avea câteva
cuvinte... Cãuta sã-i gãseascã data când
a fost scrisã. idula nu era datatã. Sã
însemne cã nu are termen de prescrip]ie?
Cu mâna tremurândã, Leonidîci o bãgã la
loc. Bãnuise adevãrata cauzã a
tergiversãrilor [i refuzurilor. Se întristã
pentru acel prieten. Regreta cu sinceritate
cã prietenul lui n-are nicio [ansã sã ajungã
redactor-[ef vreodatã. Mult mai târziu
Leonidîci l-a întrebat, ca printre altele, ce
rude mai are. I-a povestit despre acel unchi
care de mult fusese executat cu
men]iunea du[man al poporului. Adevãrat.
Cusutã la dosar era [i sentin]a de
executare.
Acel prieten i se destãinui fãrã
rezerve [i-i povesti cum trecuse urgia
deportãrilor peste familia [i neamurile lui,
cum nop]i la rând fugise [i cum se
ascunse în pãdure, sub un stejar enorm,
cu un câine pripã[it [i el, nu departe de
un izvor. Unchiul lui era pe atunci elev la o
[coalã de agronomie. Se pregãtea sã
devinã slujitor cinstit în colhoz, învã]a,
deprindea meseria cu poftã. Ziua era la
lec]ii, iar pe searã se refugia sub stejar, în
caz cã vin dupã el, sã nu-l gãseascã în
dormitoare. Diminea]a cu precau]ie se
apropia întâi de ospãtãrie, unde î[i întâlnea
colegii. Dupã lini[tea lor interioarã
în]elegea cã nu se întâmplase nimic grav,
cã nu fusese cãutat. {i iar mergea la lec]ii,
iar pe searã îl apuca un fel de fricã, [i iar
pãrãsea dormitorul ca sã se aciueze în
pãdure, sub stejar, unde acel câine î[i
a[tepta bucata de mãmãligã. Ani la rând
n-au avut nici o explica]ie, n-au [tiut
adevãratul motiv al executãrii lui. Ani la
rând au trãit în ne[tire [i tocmai Leonidîci
le-a adus lãmurirea la cele întâmplate,
împreunã cu sfatul prietenesc sã nu mai

aspire la postul de redactor, sã se
mul]umeascã cã-i lãsat sã lucreze la ziar.
Pentru binele lui.
A avut posibilitatea sã caute informa]ii
[i despre [coala pe care o absolvise.
Dintr-o curiozitate. A gãsit dosarul
directorului ce fusese destituit în baza unei
scrisori parvenite din colectiv. S-a mirat,
nu i-a venit sã creadã când a recunoscut
scrisul caligrafic. Era al dirigintelui. În ]idulã
se vorbea despre o bãnuialã cã alimentele
procurate pentru elevi sunt insuficiente din
cauzã cã directorul furã produsele pentru
familia lui.
Directorul [colii? {i parcã erau
prieteni? î[i aminti Leonidîci timpurile
trecute. Nu auzise despre astfel de
încãlcãri atâta timp cât a fost elevul acelei
institu]ii, nici n-a observat ca directorul sã
plece acasã cu geanta plinã. Se alimenta
în aceea[i cantinã, împreunã cu ei, la fel
ca [i ceilal]i pedagogi. Din aceea[i crati]ã.
Cã a fost destituit, a aflat din dosar, unde
era [i sentin]a – închis pe cincisprezece
ani. {tia din alte surse – cã actualmente
director era fostul lui diriginte. Ce metodã
sigurã pentru o avansare rapidã!
Câte adevãruri [i câte minciuni sunt
stocate în aceste cutii, pe aceste rafturi?
Oare se cunoa[te numãrul lor adevãrat?
Nici cu cred cã s-ar interesa cineva de
numãrul lor real. La ce bun? Probabil nici
nu se prea dore[te sã se afle adevãrul.
Vãzând sumedenia de rafturi cu dosare,
Leonidîci [i-a propus sã mai caute. S-a
prezentat cu un alt borcan, la care a mai
pus o pâine [i jumãtate de kil de salam.
Se poate ca dupã un astfel de gest sã nu
fie considerat prieten? I-au indicat câteva
rafturi pline toate cu acela[i sau
aproximativ acela[i con]inut. Dosare ale
împu[ca]ilor, executa]ilor pentru cã cineva
din mahala [i-a imaginat cã l-a vãzut sau
cã i s-a pãrut cã a fãcut, cã a auzit, cã a
visat, cã a spus ceva despre...
A cãutat mapele cu documentele
deporta]ilor. Îl interesau motiva]iile. De ce
unicul sãu unchi a fost deportat? Pentru
cã avea alte idei despre via]ã? Învã]ase
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[i numele într-un registru, apoi i-a arãtat
raftul în care avea dreptul sã-[i caute
informa]iile pentru care fusese delegat [i
împuternicit.
Ca sã ob]inã un permis îi trebuiau
motive serioase, altfel cine i l-ar fi semnat?
Confruntarea datelor din dosarul unei
persoane, numele cãreia apãrea într-un alt
dosar, era o procedurã de rutinã, dar
obligatorie. Avea nevoie sã cunoascã
adevãratele origini ale persoanei, uneori
[i ale celor din anturajul ei. Rapoartele
trebuiau verificate. Interesante în acest
sens erau denun]urile, adicã donosurile.
Denun]ul – o metodã de trãdare ascunsã,
foarte stimulatã [i încurajatã în toate
timpurile. Nu to]i se aventurau, nu to]i
sim]eau nevoia sã scrie, sã toarne, sã
trãdeze. Dar când aceste scrisori erau citite
în public, alteori publicate în presa localã,
sim]eai un avânt tineresc când cel despre
care tu ]i-ai dat cu pãrerea într-o astfel de
scrisoare era chemat, scuturat, dat afarã.
Tu i-ai fãcut-o inten]ionat! Ai dorit sã-l vezi
cu botul pe labe! Oare aceastã dorin]ã [i
satisfac]ie nu era un motiv plauzibil pentru
a însãila cu repeziciune noi denun]uri? Noi
[i noi donosuri! Motive [i teme întotdeauna
se gãseau. Conta inten]ia [i mai conta
seriozitatea cu care asemenea scrieri erau
analizate, verificate. Se credea cã
denun]urile con]in informa]ii utile, parvenite
nemijlocit din primã sursã, [i nici într-un
caz nu erau ignorate. Leonidîci trebuia sa
le verifice prin contrapunere.
Concentrat asupra filelor din dosar
citea atent [i î[i fãcea noti]e. Absorbit de
cele citite, avea senza]ia unui disconfort
inexplicabil. Ridicã ochii ca sã observe cã
era urmãrit. Cerberul, folosindu-se de o
oglindã retrovizoare montatã pe unul din
rafturile dintr-un col], îi urmãrea pânã [i
paginile. La sigur n-o fãcea din proprie
ini]iativã. Altãdatã venind cu o misiune mai
dificilã a decis sã le devieze, sã le
sustragã aten]ia [i i-a ademenit pe cei doi
veterani-cerberi cu un borcan cu vin.
Pentru a-i îmblânzi. În acel caz ar fi fost
binevenit [i un kil de salam... dar câte
mul]umiri primi pentru vinul bun! Li s-au
luminat fe]ele, i-au zâmbit cu larghe]e,
în]elegãtor, i-au arãtat raftul cu pricina [i
l-au abandonat preocupa]i fiind de
con]inutul captivant al borcanului. Sã-l
isprãveascã! Cât or fi cei trei litri de vin la
doi veterani sãnãto[i? O nimica toatã!
Pe-o mãsea.
Inten]iona personal sã-[i clarifice
ni[te detalii legate de unul dintre prietenii
din studen]ie care fusese înaintat pentru
a doua oarã la func]ia de redactor-[ef [i
nu putea în]elege din ce motive fusese
refuzat [i a doua oarã. Tergiversarea
ascensiunii lui carieriste avea un substrat
pe care nici el, nici prietenul nu [i-l
explicau. De ce un membru de partid,
foarte disciplinat, serios, care de ani este
[ef de sec]ie la ziar, nu poate fi numit redactor-[ef? O altã candidaturã mai potrivitã
nici cã ar putea fi! Fusese acceptat de
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sã le tacã, sã se pãzeascã de to]i. Avea
[ase copii [i n-a lãsat sã-i fie dusã vaca
de la casã. Fericirea nu i-o dai omului cu
sila! Gãsise aceastã frazã într-un denun]explica]ie precum cã ar fi scãpat-o unchiul
sãu. Fraza lui fatalã!
Desigur, sistemul venea sã-]i impunã
o fericire dupã alte calapoade. Rãsfoind
arhivele, analizând mapele cu materialele
în care schematic era expus programul
de pregãtire pentru deportarea miilor de
locuitori, a fost [ocat de cât de arbitrarã
pânã la urmã a fost fãcutã ridicarea lor.
Totalã lipsã de argumente, de criterii, de
motive.
Pe 18 mai 1949, a fost expediatã
telegrama prin care se impunea urgentarea
[i finalizarea dosarelor pânã la 22-23 mai.
Întârzierea opera]iunii îi enerva pe cei de
la partid, mai ales dupã ce au în]eles cã
informa]ia secretã se scurgea în mase,
se strecuraserã zvonurile despre
iminentele deportãri, [i ele porneau chiar
de la cei din serviciile secrete, care erau
nerãbdãtori, fibrilau în a[teptarea marii
bucurii – solu]ionarea problemei locative.
A[teptau ziua când aveau sã-[i aleagã
dupã bunul lor plac locuin]ele promise,
multe dintre care aveau sã fie foarte bine
mobilate. Iatã unul dintre interesele ce
percuta în mai multe documente [i
donosuri despre deportãrile orã[enilor.
Într-o altã notã explicativã, cei de la
partid îndemnau lumea sã nu cumpere nici
mãcar ouã de la culaci, cu explica]ia cã ei
se grãbesc sã-[i vândã gospodãriile, iar
mili]ienii trebuie sã fie pe fazã [i sã nu le
permitã sã-[i iroseascã averile, pentru cã
foarte curând vor fi confiscate de stat.
Despre deportãri auzise [i de la
bunica unui bun prieten, coleg de bancã,
când fusese la el în vizitã. Vorbea în
[oaptã, cu mare fricã, apoi când a intrat

Marea deportare a moldovenilor de
la ba[tina lor spre nord a fost organizatã
minu]ios [i fusese întitulatã Opera]ia „Iug”.
O demonstreazã abnega]ia cu care s-au
perfectat documentele, meticulozitatea cu
care s-au calculat vagoanele, cum au fost
numãra]i [i repartiza]i solda]ii care trebuiau
sã cutreiere satele ca sã scoatã lumea
din casã în dricul nop]ii, sã supravegheze
ma[inile ce a[teptau deja la poarta lor. A
gãsit în acele documente pânã [i numãrul
exact de scânduri necesare pentru
blocarea ie[irilor din vagoane. În acelea[i
documente se cereau vagoane, dar [i
vagoane pentru oameni, liudschie, deci
preponderent erau vagoane neliudschie –
marfare sau pentru vite. Etapele executãrii
opera]iunii au toate cifrele incluse,
avertizãrile, sau trãdãrile localnicilor, cu
rãspândirea în ora[ a informa]iei despre
deportãri. Planul de asigurare cu vagoane
pentru transportarea persoanelor în
Opera]ia “Iug” din iulie 1949: în total sta]ii
de îmbarcare, 25, e[aloane, 30, vagoane,
1798, numãr total de familii, 12.718.
Semnat de Benenson, Davîdov, Mordove],
Ermolin.
Ce simplu se rezolvã unele probleme!
Opera]iunea avea fixat timpul de
sosire [i plecare a vagoanelor. Într-o listã
specialã se indicau categoriile celor ce
urmau a fi deporta]i: culaci, fo[ti proprietari,
comercian]i, simpatizan]i ai românilor,
agenturã, conducãtori sau membri ai
partidelor, garda albã, activi[ti ai sectelor
ilegale. La 28 mai, în aten]ia tov. Ermolin,
[ef al MGB1 al URSS, este expediatã
informa]ia ce con]inea: din numãrul de
17.868 de dosare ale familiilor incluse în
contingentul special, sunt 336 familii de
culaci, comercian]i [i fo[ti proprietari sunt
260, rude apropiate ale celor ce-[i fac
serviciul militar, doar 5, iar 1.427 dintre
familii sunt membre ale colhozurilor. {i
12.718 familii au fost gãsite bune pentru
deportare. Ce oameni plini de ardoare!
S-au strãduit [i au introdus în liste cu 5.150
mai mul]i decât numãrul programat ini]ial.
Te întrebi cine-s cei care s-au implicat
plenar, cine-s cei care au participat la o
astfel de opera]iune?
Nebunii? Nu cred! Ei sunt mai
omeno[i? Câinii turba]i, ei, cei turba]i nu

Descoperind aceste atrocitã]i, cum
ar fi trebuit sã procedeze Leonidîci? Sã
plece din serviciu? Putea s-o facã, dar asta
ar fi echivalat cu semnarea verdictului.
{tiind ce metode au în arsenal [i cu ce
arme opereazã ei, prea târziu a aflat de
ele, n-a mai putut abandona sistemul.
Sistemul l-ar fi strivit. Sistemul nu iartã.
Sistemul nu acceptã la[i [i trãdãtori. Odatã
angajat, nu mai po]i ie[i din joc, la cerere,
la dorin]ã. Doar dacã te elibereazã ei,
trimi]ându-te în tribunal cu eticheta de
trãdãtor al patriei sau executându-te,
exterminându-te prin metode clasice.
Da, a avut [i bucuria beneficiilor
materiale, a posibilitã]ilor nelimitate oferite
de sistem, au fost multe pe care nu i le
putem inculpa. Alãturi de dispre]ul pe care
îl sim]ea din partea unora cu care n-a reu[it
sã se împrieteneascã, sã se facã în]eles,
de la al]ii care i-au [tiut de fricã. Con[tient
era [i de consecin]ele fricii pe care unora
le-a insuflat-o chiar el. Au fost multe, a
fost o via]ã... N-a putut fi altul în acele
condi]ii [i mediu. Nu-l acuz. Nu-l acuz [i
pentru cã a încercat sã-i fereascã de
gre[eli pe mul]i dintre prietenii [i cunoscu]ii
lui fistichii. Pe mine m-a strâns de printre
vagoane, m-a îndrumat [i ocrotit ca un
veritabil pãrinte.
Note
Note:
1
Ministerul Securitã]ii de Stat
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au nimic, nici chiar câinesc în ei. Câinescul
este mai uman, oricum. Cine î[i
deporteazã vecinii, consãtenii doar pentru
cã aceia sunt mai gospodãro[i, [tiu sã-[i
chiverniseascã [i chibzuiascã munca [i
avu]ia mai bine. Ceea ce doare încã foarte
tare este faptul cã totul s-a fãcut cu aportul
sãtenilor, al celor cu care î[i împãr]eau
bucata de pâine [i stropul de vin la o
bucurie. Au fost du[i gospodarii pãmântului
ca sã rãmânã tâlharii [i lene[ii în locul lor.
Casele prãdate [i abandonate, cu
trecerea anilor, se afundau parcã în
pãmânt, se aplecau, se ru[inau de starea
deplorabilã în care erau lãsate sã se
prãbu[eascã. Eram mic [i cu al]i copii ne
zgâiam prin ferestrele cu geamuri sparte.
Câtã triste]e... ce fiori, ce emo]ii [i durere
vãzuserã acei pere]i dãrãpãna]i. De la o
casã destul de modestã a fost ridicatã o
familie din patru persoane. Peste ani s-au
întors doar cele douã fiice. Au venit la
cuibul lor trist, dãrãpãnat, friguros, cu miros
de cenu[ã rece rãvã[itã din vatrã, pe care
vântul a vânturat-o prin casa golitã,
podeaua de lut cojitã, zdrelitã, crãpatã. Au
încercat sã-[i readucã cãminul la via]ã.
Dar triste]ea n-au mai putut-o alunga. Ruina
lor sufleteascã era mai mare decât ruina
casei la care reveniserã. Ruina sufleteascã
nu poate fi reparatã, depã[itã, [tearsã,
uitatã. Nu mai mergeau în ospe]ie, nu se
mai întâlneau cu cei din mahala, erau
retrase. Strãine, singure, triste, obosite
deja de via]ã. Satul parcã le compãtimea,
dar nu le în]elegea pânã la capãt.

Vitraliu

so]ul ei, a tãcut. A ezitat s-o mai întrebe.
Colegul de bancã i-a povestit în mare secret despre vãrul bunicului, Firapont
Cri[avi]chi care recent revenise din Kurgan
[i to]i, chiar [i bunelul, au plâns tãcut, [i
dacã [i-au povestit câte ceva, au fãcut-o
când el nu mai era acolo, cãci a trebuit sã
plece. Copil fiind, l-a întrebat cu naivitate:
de unde s-a întors? Din Kurgan, i-a mai
repetat pe aceea[i notã, atunci l-a mai
întrebat: Da‘ de ce s-o dus acolo? L-au
dus, scãpase bunicul cele douã cuvinte,
ca sã fie urmate de o alã întrebare: {i ce
a fãcut? N-a [tiut sau n-a mai vrut bunicul
sã-i rãspundã, cãci a pus degetul la gurã,
semn cã trebuie sã tacã, sã nu-l mai
întrebe. A tãcut. Dar n-a uitat.

Constantin TTrandafir
randafir
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Estudiantina. Alt\ `ntors\tur\ a vremii

Bucuria studen]iei are [i umbre
nea[teptate. Rãscrucea socialã capãtã
la un moment dat chip de furca drumului,
bântuitã de spirite în general care inspirã
teamã [i, în cazul nostru, mai pu]in
revela]ii de lucruri sacre. Potrivit
simbolisticii, rãspântia mai înseamnã loc
unde te po]i debarasa de anumite for]e
reziduale negative. Par]ial sau care pot
reveni cu altã înfã]i[are. De data asta,
diavolii [i vrãjitorii poate nu se mai întorc
pentru a-[i pregãti celebrarea sabatului.
E toamnã frumoasã [i destul de
înstãritã, cum ni se pare nouã, tineri din
popor. Deocamdatã nu func]ioneazã
cantina, dar în Pia]a Sfântul Spiridon
gãsim la pre]uri modice ceea ce dorim,
[i poftim pu]in. Abia peste o sãptãmânã
cantina intrã în func]iune [i putem servi
hranã caldã. „Coada” este enervantã. Dar
am [i eu norocul meu. Mã întâlnesc cu
Stoica Lauren]iu, fost coleg la gimnaziu,
clasa paralelã, acum în anul al doilea. E
un tip de excep]ie, care cite[te mult,
activeazã pe toate liniile ca [i cum ar
vrea sã nu piardã nici o fãrâmã de timp.
E înalt, drept, slab, gâtul lung pe care
gliseazã omu[orul, pãrul ondulat, ochii
de o rarã vioiciune. E cam palid. Angi
îmi spune cã e bolnav. Amabil. Ce mai
faci, Dante? îmi zice cu simpatie [i ironie
tandrã. Eu scriam versuri proaste la
gazeta de perete [i le semnam
copilãre[te cu pseudonimul Dan
Theodoru. De ce versuri proaste? Pentru
cã am ajuns la convingerea cã pânã pe
la 20 de ani nu po]i scrie poezie
adevãratã, doar cei cu voca]ie certã abia
dacã pot sã lase sã se întrevadã asta,
în stare latentã. Copiii [i adolescen]ii
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pot, în cazuri rare, sã cânte la
instrumente clasice [i chiar sã compunã
texte muzicale izbutite, reu[esc sã
picteze mãiestrit, pot sã realizeze
coregrafii experte, sã scrie versuri naive, poezii nu. Lauren]iu e implicat pânã
peste cap în treburi sociale, la Asocia]ie,
UTM, Casa Studen]ilor [i la alte zone
de conducere. Ce sã fac, mãi Laure, trag
mâ]a de coadã prin aceste sfere
intelecte. Imediat mã desemneazã la
cantinã ca reprezentant al controlului
studen]esc. Doamne, ce minune!
Trebuie sã trec prin interiorul bucãtãriei,
unde e [i un birou foarte mic pentru administrator, [i sã semnez cã am luat
seama de cantitatea [i calitatea
alimentelor! {i-au gãsit controlorul! Totul
e bine, confirmat prin semnãturã.
Bucãtãresele mã admirã pentru
pricepere [i mã servesc cu chiftelu]e.
Sau altceva bun: salam, cafea cu lapte,
fructe, douã napolitane sau douã eugenii.
Fire[te, Lauren]iu nu poate face
nimic în legãturã cu dormitul. Trebuie sã
îndur cele mai grele cazne. Am fost
totdeauna sensibil cu somnul, chiar dacã
am trecut prin douã internate. Dar felul
în care suntem noi caza]i seamãnã cu
lagãrele de concentrare. Într-un hangar
uria[ (ce-o fi fost aici mai înainte? lângã
Operã, în spatele Teatrului Na]ional) s-au
adus paturi de fier, probabil împrumutate
de la cazarmã, puse unul lângã altul,
fãrã intervale, decât cu un mic spa]iu la
capãtul celor trei [iruri. Dacã e[ti culcat
[i vrei sã ie[i, trebuie sã te retragi cãtre
capãtul din partea picioarelor. Somnul e
fãrã orar: unii se culcã la miezul nop]ii,
niciodatã mai devreme, al]ii, pe rând în
orele urmãtoare pânã la [ase diminea]a,
când unii se scoalã [i al]ii abia se culcã

[i sforãie intens de obosealã [i de
satisfac]ie. Se întâmplã, mereu, sã nu
mai ie[im pe micul interval, ci sã pã[im
de-a dreptul, transversal, pânã la u[ã [i,
de aici, într-o încãpere de alãturi
supraîncãrcatã cu geamantanele
noastre, apoi într-o baie pentru cinci [i
cu bunãvoin]ã zece persoane. Într-o
margine a bãii sunt douã cabine WC care
au devenit nefolosibile. Dejunul e între
[ase [i opt, repetabil, ceai cu
marmeladã. Pe Atase nu l-am vãzut aici
nici într-un loc, abia la ora nouã când
reu[esc sã ajung la cursuri îl vãd în
acela[i loc, venit de la [apte. Sigur n-are
gazdã. N-a vrut sã-mi spunã cu niciun
pre] unde doarme, unde se spalã, dacã
a mâncat. Aratã proaspãt, ca sã zic a[a.
Eu am cearcãne [i dacã n-a[ mânca
bine la cantinã, a[ slãbi ca o caprã.
Trebuie sã facem un efort [i în curând
se vor aranja cãminele „30 Decembrie”,
nou-nou]e, pe strada Ana Ipãtescu. E
sfâr[it de noiembrie. Pesemne le
inaugurãm la data denumirii lor.
Nici matelotul Romulus nu [tie care-i
programul rãbdãtorului Atase, antrenat
cu anduran]a la Liceul Militar de la
Câmpulung Moldovenesc. Mi-a trecut
prin gând, tot nu dorm cum trebuie
noaptea, s-o fac pe detectivul. Am
încercat ni[te fente subtile [i m-am lãsat
pãguba[, padre este indescifrabil. Eu
mai chiulesc de la cursurile pe care le-am
mai fãcut de curând, numai cã am prins
o obi[nuin]ã, mai ales impulsionat de
noul meu prieten Sandu Mihãescu de
prin zona Buzãului. Are omul ãsta un chef
de plimbare de nu-]i dai seama. Poposim
zilnic la Actualitã]i, în marea Bibliotecã
de la parter. Tot cu el [i cu ajutorul
sfântului Lauren]iu am fãcut rost de carte
de intrare la „Documentare” [i astfel mai
suplinim slava veche, dialectologia,
socialismul [tiin]ific [i economia politicã.
Doamne, altã via]ã la „fondul vechi”!
Parcã suntem într-o lume fabuloasã.
Citim cu o poftã de scribi medievali sau
ca aceia din perioadele romane târzii.
Ziare [i reviste de pe la începuturile
presei, mai mult din perioada interbelicã.
Conu Mihãescu îmi atrage aten]ia asupra
unei domni[oare studioase, chipe[e cât
se poate. Dar e loc [i timp de flirt?
S-a fãcut distribuirea func]iilor la
nivel de grupã. Atase e [ef la grupa lui,
cu îndatorirea principalã de a consemna
prezen]ele [i absen]ele la cursuri [i
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seminarii. Bine c-am scãpat de el [i el
de mine. Nu [tiu cum se face cã e numit
[i staroste la uteme. Oare superiorii no[tri
sã fi avut în vedere [coala absolvitã de
el [i ceva caracterizãri de-acolo [i de prin
alte pãr]i? Chiar cã e o curiozitate.
Superrezervatul Atase sã fie bãgat în
dublu activism? {eful meu de grupã e
pâinea lui Dumnezeu. Suntem [i în
aceea[i camerã [i îl stimulez, cã-i de-o
modestie vecinã cu smerenia, [i din cauza
unei deficien]e capilare.
Cãminele A [i B sunt moderne, cu
patru etaje, primitoare. În camere sunt
câte cinci paturi, nu departe e baia cu
patru cabine de spãlat, [ase chiuvete
strãjuite de oglinzi mari, luminoase. La
intrarea în cabinã se poate pune un
cearceaf pentru protejarea intimitã]ii. Apa
caldã e dupã un program strict [i scurt.
În capãtul holului e o sãli]ã de lecturã,
unde, la etajul nostru, lucreazã Atase,
cãci în camera unde are patul se joacã
table [i [eptic [i se fumeazã în draci,
sã tai fumul cu cu]itul. Niciunul dintre
colegii mei de camerã n-are darul
fumatului. Pânã se mai regleazã
treburile, sunt unele mici dificultã]i cu
cãldura, deci [i cu apa caldã, cu lini[tea
nocturnã, când, de pildã, glume]ii aruncã
de-a dura borcane pe cimentul holului,
dintr-un capãt în celãlalt. Dar asta din
urmã e o constatare de fandosi]i. La
cursuri, îmi place cel mai mult profesorul
Al. Dima, cum predã Domnia Sa literatura
universalã, iar la seminare mã atrage
îndrumãtoarea noastrã de grupã, cã-i
drãgu]ã [i e încântatã cum „citesc” eu
textele paleografice. Dintre colegii de
grupã, remarc pe Tivia [i Roni, veri[ori,
evrei. Conu Mihãescu, [i mai sunt
câ]iva, îi detestã sau nu-i bagã în seamã
din pricina etniei. Eu nu în]eleg criteriul
acesta de apreciere, dimpotrivã îmi induce o impresie plãcutã de exotism. Iar
când e vorba de Ina (cum i se spune
Tiviei), am o slãbiciune separatã. De

când am pã]it-o cu Olga [i am mai
crescut, nu mã mai pierd cu firea. Dar
Ina, nu exagerez, e o raritate. Pânã
acum trei brunete sunt, din punctul meu
de vedere, cele mai minunate fãpturi
feminine: Angi, Audrey, Ina. E plinã
lumea de frumuse]i feminine, dar
preferatele mele reprezintã frumuse]ea
supremã. Fa]ã de Ina pãstrez o discre]ie
afabilã, dar ea, fiicã a Evei, a în]eles.
Poate mai are [i al]i admiratori ascun[i,
bine cã nu-i cunosc, chiar [i a[a sunt
gelos pe presupunerea asta. Fãrã prea
mari eforturi, mã stãpânesc, mã arãt
numai vesel în prezen]a ei [i oarecum
„indiferent” în alte privin]e. Ea locuie[te
la o gazdã împreunã cu o colegã [i prin
nu [tiu ce manevrã colegialã le-am vizitat
[i le voi mai vizita. M-am comportat
firesc, glume], Ina spune cã-i plac
oamenii care au sim]ul umorului. Un singur
lucru a fost mai nea[teptat, eu n-am vrut
sã abuzez de ospitalitatea lor, de douã
ori am vrut sã mã ridic [i sã plec. A treia
oarã, aflat în picioare, ele s-au repezit,
stai domnule, m-a apucat fiecare de câte
o mânã [i m-au proptit pe canapea
pentru încã jumãtate de orã. Râsete în
paradis. Ca sã nu uit, prin nu [tiu ce
împrejurãri, fotografia Inei, mãritã, a
ocupat vitrina atelierului Foto din centru,
de pe strada Lãpu[neanu. Sunt pus într-o
adevãratã dilemã: s-o admir când trec
zilnic pe aici, ori sã nu-mi convinã rela]iile
prin care a fost fãcutã expunerea? Nu-i
a[a de izolatã cum mi s-a pãrut...
*
Începe un fel de perioadã îndreptatã
mai cãtre noi, na]ionalistã i se mai spune.
De 1 Mai am fost mobiliza]i de un pluton de animatori sã mergem la
demonstra]ie. E cam rece, a[a cã iau
balonzaidul vernil. La fel are [i Atase
care e în fruntea noastrã, cu alurã
amfibologicã, militarã [i stânjenitã. E un
grup de lozincarzi, al]ii înal]ã drapele,

Totul ar fi bine dacã n-ar apãrea [i
ni[te distorsiuni. A[a e via]a. Lauren]iu
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fete [i bãie]i în costume populare merg
într-un fel de mi[care dansantã, se cântã
„Iar ei azi sãrbãtoresc / 1 Mai
muncitoresc”. Eu cânt, Atase murmurã,
mi[cã abia perceptibil buzele lui vizibile,
cea de jos mai reliefatã... Ciudat, e luna
mai [i dintr-odatã începe o ninsoare de
nu se vede om cu om. Cei mai mul]i se
retrag în mici refugii, mai pu]ini rãmân
pe aliniamente, lângã ei Atase
neschimbat, pu]in panicat, doar cã a scos
din geantã un [epcoi ca sã-i apere capul
cu pãrul rãrit. Am pãrãsit a[a-zisele
adãposturi [i ne-am cãutat lãca[uri mai
primitoare, cu o halbã, douã... Pe diverse
cãi, am fost detecta]i [i admonesta]i cã
am pãrãsit câmpul de luptã la apari]ia
câtorva fulgi de nea. }ara poate pieri în
orice clipã cu luptãtori ca voi. Adevãrul
e cã dispãruse repede ninsoarea, ie[ise
soarele [i manifestan]ii, rarefia]i, au
continuat parada.
Ceea ce-am observat cu ochiul
liber, ]ara [i partidul au fost evocate, fãrã
interna]ionalism proletar, de[i 1 Mai e
planetar. Nici mãcar mãrea]a Uniune nu
a mai fost pomenitã. Lucrul acesta l-am
bãgat de seamã mai clar pe 8 mai la
`mplinirea a 40 de ani de la na[terea
PCR. Întru cinstirea marelui eveniment
am fost mobiliza]i din timp, pentru coruri,
dansuri populare, recitãri [i alte forme
de manifestare a ata[amentului.
Eu am fost cuprins în echipa pentru
demonstra]ia de pe stadion. Zilnic
antrenorii ne învã]ã ce mi[cãri sã facem,
ce lozinci sã strigãm, îmbrãca]i în
tricouri [i pantaloni ca spuma laptelui,
în picioare cu teni[i albi. Opt ore pe zi
de antrenament, bãie]i [i fete, de o
staturã potrivitã, între 1,70 [i 1,75. Eu
m-am nimerit cu o elevã blondã [i zveltã
din clasa a XI de la liceul Oltea. Trebuie
sã ne ]inem de mãnã [i cu cealaltã sã
fluturãm un steag ro[u, sã facem [i alte
figuri, depãrtãri laterale [i apropieri,
schimbãri de locuri ]inându-ne de mâinile
celelalte, inclusiv sãrituri [i aplecãri într-un
genunchi. Eleva, îmbrãcatã cu fusti]ã [i
bluzi]ã albe, e foarte mândrã [i
sârguincioasã. Ni s-a atras aten]ia sã
zâmbim larg. Exersãm tot timpul gestul,
nu mai a[teptãm ziua demonstra]iei.
Clementina, a[a o cheamã, nu locuie[te
prea departe de stadion [i eu îmi fac
datoria de cavaler [i o conduc acasã, pânã
la poartã, cã are o locuin]ã particularã de
modã veche, foarte arãtoasã. Am învã]at
bine toate mi[cãrile fãcute în ritmul unei
fanfare înregistrate, a[a fel cã în
demonstra]ia de pe 8 mai a ie[it splendid.
Clementina strãluce[te de încântare.
Cât de ocupat sunt, poate [i ea,
aranjãm sã ne mai întâlnim în ora[, sã
ne plimbãm, sã stãm în parc, sã mergem
la cofetãrie...

Povesta[ul Mache are ba una
caldã, ba una rece, se întâmplã lucruri
ale nea[ezãrii, ceea ce ni se pare normal, când [tim cã nu existã statornicire
niciodatã. El relateazã despre persisten]a încã a unor excese, cum ar fi
propor]ia la Institutul Pedagogic, limba
românã-limba rusã, cu toate cã ru[ii s-au
retras de pe pozi]ii. Catedra de rusã, cel
mai bine dotatã. Trei asisten]i [i o
profesoarã înaltã [i slãbãnoagã, [efa
catedrei, pe care au botezat-o „Capra cu
trei iezi”. De[i-i româncã, este atât de
rusoaicã încât ar fi în stare sã le predea
[i ru[ilor limba rusã. Tot „Capra”, la
fiecare miting desfã[urat pe Stadionul
Portu Ro[u, la care noi, studen]ii,
îngro[ãm rândurile, fluturã ostentativ un
steag mare ro[u. Asta pânã când într-o
duminicã deasupra tribunei de unde
vorbeau oficialii, chiar deasupra estradei
oficiale, careva a înãl]at un drapel tricolor, care, atins de un curent de
înãl]ime, s-a desfã[urat în toatã
splendoarea sa, încât celor de pe iarba
stadionului li s-a pãrut cã acoperã tot
cerul. Unii dintre cei prezen]i, cu
imagina]ia mai înfocatã, sus]in cã pe
steag era stema regalã, cu pajura ]inând
în cioc crucea [i cu cei doi lei de-o parte
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[i de alta a insignei rege[ti, cã fireturile
[i cusãturile de aur strãluceau în soare
de-]i luau ochii. Dar asta n-a durat decât
cel mult un minut, douã, pânã când
grupul de mili]ieni, cã]ãrându-se pe o
schelã, au pus mâna pe cel cu drapelul.
Chiar a doua zi, luni fiind, toatã
studen]ime pedagogicã a fost adunatã
în aula mare. Dupã o a[teptare de mai
bine de douã ore, [i-a fãcut apari]ia toatã
conducerea institutului [i câ]iva in[i
asuda]i, în costume de culoare gri, care,
cu mi[cãri agitate, au luat loc la o masã
lungã instalatã pe estrada aulei. Într-o
ordine socotitã de ei, au luat cuvântul [i
au vorbit îndelung despre încrederea
nestrãmutatã pe care o acordã partidul
tinerelor genera]ii. A luat cuvântul [i
„Capra”, exprimându-[i totala dezaprobare
fa]ã de incident, unul dintre cei costuma]i
în gri a solicitat pãrerea, a[a, democratic,
marii mase de studen]i. Un individ mult
mai în vârstã care, în loc sã ia cuvântul
la seminarii [i colocvii lucra cu ochiul [i
timpanul, acum ia cuvântul în numele
„colegilor”, ]epos, plin de patos, incriminând cu mânie proletarã incidentul, care
a fost pus la cale [i îndeplinit întocmai
de un coleg de-al nostru cu educa]ie
retrogradã, cu concep]ii [i convingeri
legionar-fasciste.
S-a auzit cã rãspunde cu capul, nu
[tiu în ce fel, cã e a[a cum spuneai tu
cã e vorba despre o slãbire a chingii. În
Consiliul de conducere al institutului s-au
purtat dispute care au transpirat pânã la
noi, în esen]ã s-au contrazis partinicii
ortodoc[i cu adep]ii relaxãrii. Ace[tia din
urmã au biruit pe considerentul cã alãturi
de steagul ro[u trebuia sã fie [i steagul
României, dacã nu cumva se cuvine sã
fie numai el, drapelul na]ional. De la
excluderea din facultate [i punerea la
îndemâna „organelor”, Flavius Mo]oc,
învinovã]itul, a trebuit sã suporte o
exmatriculare pe douã sãptãmâni, iar cei

pu]ini, care nu au votat în public
excluderea din facultate a colegului, au
primit mustrare scrisã cu avertisment de
la Uniunea Tineretului.
Pentru cã e[ti curios cum mai stã
treaba cu „Garda pretorianã”, î]i rãspund:
din ce în ce mai bine. A început sã se
poarte minijupa. În jurul meu foiesc ni[te
picioare halucinante pe care am dreptul
sã le admir [i sã le pipãi. Tatiana,
ploie[teanca, se ocupã de hrana mea,
[terpele[te de la ghi[eu o farfurie în plus
pentru mine, „Chi[toc” din Buzãu,
Cornelia, îmi spalã [i calcã cele douã
cãmã[i [i, când e nevoie, pantalonii.
Mihaela din Bucure[ti ia cele mai complete cursuri din toatã grupa, îmi cite[te
[i din când în când mã verificã dacã am
în]eles. Suntem prieteni la cataramã, ele,
drãgu]e, au iubi]i, numai „Chi[toc” tot
prospecteazã pia]a bãie]ilor în cãutarea
iubitului ideal. Nu de mult timp s-a
procedat la un transfer de la câteva institute pedagogice din ]arã. Desigur,
dominat de fete. Printre ele [i o
craioveancã, Mariana. Dumnezeule
mare! De la ea mi s-a tras. Când cineva
spune cã i-a fost sãgetatã inima, nu este
deloc o figurã de stil, o metaforã. Pur [i
simplu, este o realitate clinicã, foarte
gravã. Sim]i cum inima sãgetatã începe
sã sângereze ca dintr-o ranã deschisã,
î]i dispare sângele din obraji, capul î]i
vuie[te în lipsã de sânge [i de oxigen,
tremuri tot, lipsit de vlagã, î]i dispare
complet pofta de mâncare. Cu un efort
suprauman, i-am declarat dragoste
Marianei, [i din acea zi am devenit
inseparabili. În afarã de aspectul ei fizic,
pe care ea nu conteazã prea mult,
Mariana e inteligentã [i de-o vitalitate de
excep]ie. A preluat responsabilitã]ile [i
a început sã-mi citeascã ea cursurile în
timp ce eu lenevesc în poala ei. {i e
atât de imprevizibilã, cã te descumpãne[te. Într-o dupã-amiazã, când în
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e tot mai bolnav [i-i determinat sã se
interneze la spitalul Parhon. Încerc sã-l
vizitez, dar nu mi se permite. Aud cã
asesorii populari î[i fac treaba [i în
Universitate. Dej devine pre[edinte al
Consiliului de Stat, numai cã exagereazã
când anun]ã cã 83,7 % din suprafa]a
agricolã a ]ãri e colectivizatã. {i prin
alte pãr]i se petrec abuzuri, cum ar fi
începerea zidului Berlinului. Nu prea
]inem noi, tinerii, cont de astea, la
„Actualitã]i” mai rãsfoiesc câte un ziar
în mare grabã [i de ce sã nu recunosc,
cel mai mult mã atrage sportul: titlul de
campion al lumii ob]inut de luptãtorul
Valeriu Bularca la campionatul mondial
de la Yokohama, Iolanda Bala[
realizeazã al paisprezecelea record
mondial la sãrituri în înãl]ime, 1,91. Au
murit Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu,
Lucian Blaga, Ion Barbu, Gala Galaction.
Zborul primului cosmonaut din lume, Iuri
Gagarin, [i alte zboruri în spa]iu, sau
cucerirea titlului suprem de cãtre
reprezentativa femininã de handbal a
României, nu pot sã [teargã încercãrile
lumii, cum ar fi conflictul din Vietnam,
tensiunile coreene, tunelul sãpat sub
zidul Berlinului prin care 12 est-germani
evadeazã, asasinarea lui Kennedy. Se
mai nasc oameni, mai pier oameni. Au
mai plecat la cer William Faulkner,
Georges Bataille, Georges Braque, Jean
Cocteau, Silvia Plath, Aldous Huxley,
Edith Piaf, Tristan Tzara, Simion
Mehedin]i, Radu Stanca, Camil Ressu,
Ion ]uculescu, Vasile Voiculescu, Ion
Agârbiceanu.

*
Dupã noul înghe] bocnã din
perioada 1958-1960, cu teribilele
înscenãri împotriva unor intelectuali, cu
[edin]e publice de incriminare, de
execu]ie moralã, se simte, de la un timp,
un aer împrospãtat, deocamdatã mai
mult în culturã, domeniu care mã
intereseazã cu precãdere. Dar sunt [i
alte noutã]i, cea mai [ocantã este
eliberarea unor de]inu]i din închisori. A[a
ceva pare de neînchipuit, dar se
întâmplã cu adevãrat unele semnale. Le
vãd bine sau e numai o visãtorie? Abia
a[tept sã iasã din spital Lauren]iu, care
[tie foarte multe [i cu mine e binevoitor
peste mãsurã. Îl simt, cu toate cã e o
fiin]ã greu de în]eles, aproape stranie...
Nu cred cã semnele oscila]iei sunt de
inspira]ie hru[ciovistã, cã numai a
destindere nu seamãnã pantoful
rusnacului trosnit în masa prezidiului de
la ONU. Parcã îl vãd pe uvrierul Dej,
care era [i el la fa]a locului flancat de
trei înso]itori, fapt care i-a determinat sã
se opreascã la Paris ca sã-[i revinã din
tulburare. Atingem cu fiin]a noastrã o altã
lume? Se poate a[a ceva în tipul acesta
de societate autoritarã? Îndrãznesc sã
mã bag în sufletul lui Atase [i sã-l
descos ce crede el despre mi[carea asta
de ventilare. Se code[te, pun pe seama
obsesiei lui în legãturã cu frica [i
pruden]a. Poate cã e o tainã care impune
tãcere. Nu, zice, situa]ia trebuie
promovatã, aci nu sunt eu acela care s-o
fac\. Dacã n-am accepta lumea cum e,
unde ar fi locul nostru? Strânge buzele,
mãre[te ochii [i a[a mari [i mã
îndeamnã cã e mai bine sã dezleg
bogã]ia cursurilor noastre. Face aluzie
la absen]ele mele.
Nu-i chip sã scot mai mult de la el.
Dar nu mã las. Mai bine sã-l provoc pe
conu Mihãescu, e cu trei ani mai în
vârstã, are o culturã apreciabilã,
mo[tenitã [i din familia lui de intelectuali,
nu [tiu prin ce filierã cite[te Le Monde.
El e cam contra [i nu [tiu cât rezultã de
aici adevãrul. Conu spune mai mult

metaforic cã ne susurã sirena iugoslavã,
cã e un fel de apã de ploaie muta]ia
asta, cã rãdãcinile sunt prea adânc înfipte
în solul uscat. Ceva franc nu vrea sã
spunã. Îmi dã firimituri: afacerea
Watergate, criza rachetelor din Cuba. Nu
insist, sã nu-[i închipuie cã intru în
ascunzi[ul lui, prieteni ca prieteni, nu
am ]inut niciodatã sã aflu mai mult dintr-o
rela]ie ocultã pe care o are cineva, mai
ales el. Cum cred, unele mutãri se vãd
cu ochiul liber. Nu mai spun de indiciile
unei destinderi patronate de cele douã
superputeri, cum ar fi decretarea de
cãtre sovietici a unei amnistii pentru
anumite categorii de drept comun [i
disiden]i politici, reforme în diverse
domenii. Parcã îmi vine sã zic precum
conu, apã de ploaie, dar apa de ploaie e
bunã, numai sã ]inã. Probele de
liberalizare la noi par neînsemnate, dar
sunt [i vorbesc de întorsãturã. Nu-i lucru
de neglijat cã nu se mai dau la [coalã
manuale de rusã [i elevii sunt întreba]i
pentru ce limbã opteazã. Majoritatea
preferã franceza. Firma librãriei Cartea
Rusã dispare, ca [i firma Muzeul
Româno-Rus. Nu mai e nici faimosul
Institut Maxim Gorki. Bra[ovul nu se mai
nume[te Ora[ul Stalin. La sala Dales s-a
deschis o expozi]ie americanã, vizitatã
masiv. Difuzarea cântecelor ruse[ti s-a
redus la minimum. Unde-i, nea Gicã, M-am
îndrãgostit de tine, Moscova? Acum
rãsunã [lagãrele italiene, fran]uze[ti [i
spaniole. Vin în turnee Domenico
Modugno, Sarita Montiel (în rela]ii foarte
amicale cu Ion Dichiseanu), Charles
Aznavour, Gilbert Bécaud, Dalida. E clar.
{i Angi a observat, mã întreabã dacã
am remarcat [i eu [i râde cu patos
pentru gluma ei. Îi spun despre
reconsiderãri scriitorice[ti, Arghezi,
Blaga, cã de-acum în acolo România se
va scrie cu â . O invit la prima edi]ie a
festivalului de muzicã u[oarã de la
Mamaia, unde se anun]ã Constantin
Drãghici, Margareta Pâslaru, Gigi Marga,

Luigi Ionescu [i al]ii. Mai scoatem [i noi
capul în lumea bunã, mi[care începutã
cu teatrul na]ional: Cezar [i Cleopatra
de G.B. Shaw, În amurg de Gerhart
Hauptmann, Romagnola de Luigi
Squarzina, Richard III de Shakespeare,
Capul altora de Aymé Marcel, Cãsãtoria
de Gogol [i, cel mai recent, Festivalul
de tragedie anticã (Eschil, Euripide,
Sofocle).
A ie[it din spital marele [i drãgu]ul
de Lauren]iu. Uitai sã spun, a rãmas
asistentul profesorului Ilie Grãmadã la
Universitate. {i Angi a terminat Farmacia
[i e repartizatã la Roman, unde nu-i
convine cu niciun chip.
Anul acesta încheiem [i noi, trupa
autoriceascã, facultatea, vom sus]ine
examenul de stat. Pânã atunci, facem
lucrãrile de licen]ã cu mai multã sau mai
pu]inã responsabilitate. Mã mir cum mai
pot tovarã[ii sã piardã timpul [i hatârul
schimbãrii cu o [edin]ã-mamut de tipul
„obsedantului”, ca sã ne mu[truluiascã
pe noi câ]iva capsomani pentru unele
nereguli: cã avem absen]e, cã nu am
plãtit cotiza]ia la uteme, cã am lipsit chiar
[i de la pregãtirea militarã. Lauren]iu,
zâmbitor, îmi spune cã e un fel de cântec
de papagali. Nu s-a lãsat cu nicio
sanc]iune evidentã. Doar un dascãl care
se ]ine de tipicul vechi ne atrage aten]ia
cã prestigiul Universitã]ii nu se va lãsa
înnãmolit de iresponsabili. Profit de o
relaxare la Ciric [i, în mediu natural, îl
asaltez pe Lauren]iu sã mã mai lumineze
[i pe mine cu numita destindere despre
care se face atâta vorbire, cel mai mult
de alaltãieri de la Declara]ia Partidului.
Laur intrã adânc în subiect, face exerci]ii
[i ca asistent de tip nou, al profesorului
Ilie Grãmadã, contextualizãri, analogii,
disocieri.
- Dante, simpaticule, bine ai fãcut
[i încã faci sã mergi [i la cursul de istorie
a filozofiei-sociologiei al profesorului
Grãmadã, am cu cine sã vorbesc.
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institut nu se mai zãrea nici urmã de
student sau de profesor, în timp ce mi-a
spus sã o a[tept într-un col] umbrit al
unui hol, s-a dus ]intã la portar [i am
auzit-o zicându-i sã-i dea cheia de la
Catedra de rusã, cã tova [i-a uitat caietul
de conferin]e la plecare [i i-a cerut sã i-l
ducã ea. Apoi mi-a fãcut semn s-o
urmez. Din prima încercare u[a s-a
deschis. A încuiat-o pe dinãuntru [i cu o
voce u[or schimbatã mi-a zis doar atât:
„Hai!”. {i în acel feeric amurg ne-am
drãgostit pe masa de lucru a „Caprei”.
Cât a durat îmbrã]i[area noastrã, am tot
auzit scrâ[netul de hârtie al numeroaselor manuale [i dic]ionare româno-ruse
[i invers.

Yoshin Ogata
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Au pus umãrul {tefan Voitec, Paul
Niculescu-Mizil, aflat acum sub influen]a
vestului. Nu-i exclus sã fie [i Constantin
Pârvulescu. Eu l-a[ trece aici [i pe
Leonte Rãutu... Ce te crispezi a[a?
Cameleonul, stalinist de frunte în
deceniul anterior, e cultivat, cite[te
literaturã occidentalã, aceea[i pe care
nu demult o condamna public. Rivalul
sãu Grigore Preoteasa s-a alãturat
comisiei centrale dupã marginalizarea lui
Iosif Chi[inevschi, dar a murit în
accidentul acela de la aeroportul din
Vnokovo. {i Rãutu a fost rãnit atunci,
dar, revenindu-[i, a ob]inut controlul total, auzi domnule, controlul total asupra
culturii, bineîn]eles cu acordul marelui
ceferist din Balcani. În timp ce intrã în

(Fragment din romanul în lucru,
Marile cotituri)
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- Mersi, maestre! Profesorul e o
excep]ie. De la cursul sãu am aflat ni[te
lucruri interesante care nu rimeazã cu
ceea ce bântuie prin lumea noastrã. Fã-i,
rogu-te, o foarte scurtã biografie, cã tare-i
plãcutã vremea [i rece berea.
- Obâr[ia sa, intrã Dafin repede în
subiect, e ruralã de prin pãr]ile Sucevei,
studii la Universitatea din Cernãu]i,
asistent la Universitate din Cernãu]i, mã
rog, de culoare germanã, doctor în
filozofie. Are preocupãri experte pentru
istorie medievalã universalã, istoria
artelor; licen]e în sociologie, limba
românã, istorie, teologie. Abordeazã
fenomenele culturale din cele mai diverse
epoci [i spa]ii. Câteva titluri:
Confucianismul [i morala cre[tinã,
Religia [i divinitatea în filosofia
bergsonianã, Tragedia anticã greacã. Mã
opresc aici, cã-i tare lungã lista...
- Vezi, de unde pot eu afla mai bine
ce e cu povestea asta despre abaterea
din drumul în zbor?
- Mai întâi, drãgu]ule filos logos,
mai tempereazã-]i euforia, rãsucirile nu
înseamnã [i rupturi, apoi ai tot dreptul
sã visezi la o îmbunãtã]ire. {i ea chiar
se frãmântã sã fie beneficã. Se vrea o
plãmãdire care se va întâmpla, dar nu
se [tie cât se va coace. Nu putem
prevedea viitorul unui întreg sistem.
- Un demon al curiozitã]ii mã
îmbolde[te sã întreb cine sã fie autorii
mai de prim-plan?
- Nu cred cã e vorba de persoane,
ci de un climat, de o tendin]ã, de re]ea.
„Mi[carea” s-a pornit din 1962 [i a atins
cota de sus acum, dã, Doamne, s-o ]inã
tot a[a. Dacã e[ti atât de curios, sã
nominalizãm, de dragul personajului, sã
numim gruparea/camarila din jurul lui
Gheorghiu-Dej. Premierul Ion Gheorghe
Maurer are un rol de primã importan]ã.

dizgra]ie cei mai mul]i, el, Lev
Nicolaievici Oigenstein, devine supervizor ideologic, antrenor intelectual al lui
Dej. {tii, acum la Facultatea de Filozofie
a prezentat Declara]ia care e un pas
înainte în emanciparea elitei politice,
criticã momentele penibile din trecut
când tovarã[ii se ploconiserã în fa]a
câte unui Pisarev sau Dobroliubov,
ignorându-i pe Maiorescu [i Hegel.
- În literaturã, intervin eu, lucrurile
îmi sunt lãmurite [i mã minuneazã.
Mãcar cã tu le [tii, sã repet câteva,
pentru mândre]ea lor, într-un sistem,
totu[i, totalitar. A apãrut antologia nuvelei
americane contemporane în douã volume, în Biblioteca pentru to]i, au ie[it în
vileagul lumii noastre douã volume de
teatru francez contemporan la editura
Univers, care îl includ [i pe Eugen
Ionesco. Dej a participat la premiera
piesei Rinocerii, cu Radu Beligan în rolul
principal. Geo Bogza îl supune unui
discurs fulminant pe Beniuc, care e
mãtrã[it de la conducerea Uniunii
Scriitorilor. Urcã în locu-i descul]ul Darie.
Cine ar fi crezut cã însu[i Leonte Rãutu,
care îl numise pe Titu Maiorescu „pontif
al formalismul în artã”, sã-i aprobe
profesorului Liviu Rusu publicarea unui
text masiv de reconsiderare a mentorului
junimist? Nu mai spun de alte surprize.
- Pentru cã tot ne-am dat în vorbã
pe aceastã temã [i iatã cã se însereazã,
sã nu uitãm decizia care pentru mine
este cea mai considerabilã, amnistierea
de]inu]ilor politici. Aproape fãrã
comentarii.
Nu l-am mai vãzut pe sobrul
Lauren]iu a[a de entuziasmat.

În numãrul 4 din 22 ianuarie 1989 al
sãptãmânalului de orientare declarat
liberalã „Moskovskie novosti“, apãrea un
interviu cu Gheorghi Vladimov, realizat
de scriitoarea Elena Rjevskaia, care
pornea de la faptul cã, în numãrul din
februarie 1989 al Revistei „Znamia”,
urma sã aparã povestirea lui Vladimov
„Ruslan cel Fidel” (povestea unui câine
de pazã dintr-un lagãr). Gheorghi
Vladimov trãia atunci în orã[elul vestgerman Niederhausen. Interviul
reprezintã o sursã nepre]uitã de
informa]ii referitoare la geneza povestirii,
dar nu numai atât: este presãrat cu
informa]ii, adesea destul de [ocante,
despre realitatea politicã, socialã,
economicã, culturalã [.a.m.d., care vor
fi de un real folos pentru cititorul
fragmentului din povestire, publicat în
paginile anterioare.

E.R.
E.R.: – Gheorghi Nikolaevici, de
bunã seamã, apari]ia în patrie a povestirii
are asupra unui scriitor emigrant un impact deosebit.
G.V
G.V.. : – Este, cred, un semn cã
]ara ta nu poate [i nu vrea sã te ignore,
cã rãmâi o pãrticicã a culturii ei, a vie]ii
ei spirituale. Când mi-a telefonat Grigorii
Baklanov (redactorul-[ef al Revistei
„Znamia”), ca sã-mi comunice hotãrârea
[i sã-mi cearã consim]ãmântul, m-am
bucurat cã se schimbã atitudinea fa]ã
de „transfugi” [i cã „Ruslan” este încã
actual. Nu mã voi plânge cã sunt lipsit
de aten]ie în Occident: nu o singurã datã
el a apãrut aici în rusã [i în alte limbi [i
continuã sã se tipãreascã. În doze mici
el a pãtruns [i în Rusia, transmis prin
radio, pe calea undelor. Dar toate
acestea sunt de necomparat cu o
apari]ie larg deschisã fa]ã de cititorul din
patrie, cãruia i-a [i fost adresatã în primul
rând aceastã povestire.
E.R.
E.R.: – Îmi amintesc de prima ei
variantã. Era atunci o povestire de mici
dimensiuni [i era ciudat cã tema
lagãrelor staliniste era abordatã de un
scriitor tânãr, autor al „Marelui zãcãmânt”
[i care pãrea cã nu avusese nimic de
suferit...
G.V
G.V..: – Nu era nimic ciudat cã mã
preocupa aceastã temã. Eu cred cã în
Uniunea Sovieticã se pot gãsi doar
pu]ine familii care sã nu fi sim]it, mãcar

din depãrtare, adierea GULAG-ului.
Mama mea a fost arestatã în 1952
„pentru discu]ii”, mi se pregãtea [i mie
un dosar, însã moartea lui Stalin l-a
închis. Dosarul începuse din 1946, când
eu, în vârstã de 15 ani, elev într-o [coalã
militarã, dupã ce am citit rezolu]ia
privitoare la revistele „Zvezda” [i
„Leningrad”, m-am prezentat la locuin]a
lui Mihail Zoscenko sã-i exprim
compasiunea mea. (Pe anchetator îl
interesa foarte mult de ce oare nu o
vizitasem [i pe Anna Ahmatova. Lucrul
acesta i-ar fi u[urat, cu siguran]ã,
„desãvâr[irea” dosarului. Însã eu pe
atunci încã nu-i citisem versurile.) În anii
1956-1959 am lucrat în sectorul de prozã
de la „Novâi mir” [i am citit aproape
toate „Povestirile din Kolâma” ale lui
Varlam {alamov. Eram suprasaturat [i
de mãrturisirile orale ale fo[tilor de]inu]i;
în primul rând, desigur, ale mamei. Într-un
cuvânt, eram pe deplin copt. {i pentru
mine n-a fost o senza]ie apari]ia cãr]ii
„O zi din via]a lui Ivan Denisovici”, ci a
fost semnalul cã por]ile temei lagãrelor
s-au deschis.
E.R.
E.R.: – {i pentru ce, dispunând de
un bogat material, a]i ales drept erou
principal un câine?
G.V
G.V..: – M-am aflat timp îndelungat
în cãutarea acestui erou. Sã gãse[ti
eroul este mare lucru; e deja jumãtate
din treabã. Eroul cu destinul lui exprimã
filozofia unei crea]ii; to]i ceilal]i sunt în
slujba lui. Chiar dacã a[ fi considerat un
conservator, mie îmi este strãinã a[a-numita „prozã polifonicã”, unde autorul este
indiferent fa]ã de personaje [i nu acordã
prioritate nimãnui. Mi se pare cã dacã
nu existã un erou principal, nu existã nici
o idee centralã.
E.R.
E.R.: – Dar poate cã însã[i ideea
autorului poate sã devinã un astfel de
erou, ca la Tolstoi în „Rãzboi [i pace”!
V. G.
G.: – Eu cred cã ea este totu[i
personificatã. Nu în Platon Karataev
cum, desigur, gândea autorul, nici chiar
în Kutuzov, ci în Nata[a Rostova. Toate
evenimentele principale „se învârt” în
jurul ei, se rãsfrâng în destinul ei.
Folosind cuvintele lui Tolstoi, el iube[te
în ea [i „ideea de familie” – despre rolul
[i predestinarea femeii –, [i chiar „ideea
militarã”. Sã luãm acel episod când „mica
contesã” Rostova porunce[te sã se

arunce din cãru]e averea familiei, [i
cãru]ele sã fie oferite ofi]erilor rãni]i. Nu
e pu]in lucru, [i el reprezintã rãzboiul
popular, pe care Napoleon nu-l a[tepta
în Rusia...
Întorcându-ne la tema GULAG-ului:
cine putea sã fie eroul lui? Mi-am
reprezentat o figurã virtualã, care sã vadã
în aceastã întreprindere monstruoasã nu
[tiu ce sens suprem, nu [tiu ce caracter
ra]ional suprem; o utopie înfãptuitã. Se
întâmplã ca un sus]inãtor plin de zel sã
dema[te ideea mai profund decât to]i cei
care vor sã o dãrâme. Iar o astfel de
figurã noi nu vom gãsi nici printre
victime. În acest sens ele sunt antieroi.
Cu greu îl vom putea gãsi [i printre cãlãi;
ã[tia au fost în suficientã mãsurã cinici,
[tiau ce fac. Poate cã doar oamenii
credincio[i ar fi putut sã-[i primeascã
suferin]ele ca pe o binecuvântare, ca pe
o încercare trimisã din înalturi. Însã aici
pentru autor se ascundea un pericol: sã
ajungã [i sã îndreptã]eascã iadul. {i iatã
cã într-o bunã zi scriitorul N. Melnikov –
un colaborator la „Novâi mir”, care se
întorsese din Temirtau, unde mai înainte
existase o „sta]iune stalinistã” – mi-a
povestit, printre altele, despre câinii de
escortã, care nu se [tie de ce nu
fuseserã împu[ca]i, cum prevedeau
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instruc]iunile, ci pur [i simplu izgoni]i.
Înflãmânzi]i, fãrã sã accepte hranã din
mâinile nimãnui, ei continuau sã-[i
îndeplineascã serviciul. Dacã vedeau
vreo adunare sau vreo oarecare coloanã
în mers, o înso]eau [i pe oricine ie[ea
din rând îl împingeau îndãrãt. {i iatã
cã în felul acesta mi-am gãsit eroul.
E.R.
E.R.: – {i cum a evoluat în timp
destinul povestirii?
G.V
G.V..: – S-a ob]inut o povestire în
genul unei satire usturãtoare, dar extrem
de transparente, la adresa unui temnicer
în piele de câine. Cei de la „Novâi mir”,
în genere, aveau fa]ã de povestire o
atitudine binevoitoare, cereau doar sã o
mai curã] de antropomorfismul excesiv,
sã-l apropii pe erou mai mult de felul de
a fi al unui câine. Dar urma sã mai am o
întâlnire cu Alexandr Tvardovski,
redactorul-[ef care, cu mândrie dar pe
drept, se autointitula „cititor calificat”. Eu
însumi mã adresam acestui cititor cu
toate îndoielile. O luã pentru lecturã vreo
orã [i jumãtate [i apoi îmi spuse: „Ce
mai, o putem bãga. Eu, ca redactor-[ef,
nu sunt împotrivã”. Dar iatã cã acest
„bãga” m-a zdruncinat. „Dulãului
dumneavoastrã i-a]i dat în cap fãrã nicio
milã, face]i din el un rahat de poli]ist,
însã dulãul î[i are propria-i tragedie”, a
spus Alexandr Tvardovski.
E.R.
E.R.: – {i dacã n-ar fi fost discu]ia
cu Tvardovski, povestirea, nu-i a[a, ar
fi apãrut...
G.V
G.V..: – ...Povestire care mie acum,
ce mai, m-ar face sã nu mã simt deloc
în apele mele. Tvardovski nu mi-a dat
niciun fel de sfaturi. La [edin]ele
consiliului de redac]ie, el spunea: „Un
autor [tie despre eroii lui mai multe decât
noi to]i lua]i împreunã”. Dar mi-a fost de
ajuns pãrerea lui ca cititor ca sã-mi iau
înapoi manuscrisul. {i pentru mult timp.
Treptat am ajuns sã mã conving cã nu
sunt necesare niciun fel de alergii, cã e
nevoie doar de un câine zmeu [i naiv,
în[elat de noi, oamenii. {i tragedia a
apãrut ca de la sine.
E.R.
E.R.: – {i neîndoielnic, aici a apãrut
[i cel mai dificil lucru: sã se pãtrundã în
ra]iunea unui câine, sã i se descopere
„concep]ia despre lume”.
G.V
G.V..: – Da, întrucât aspectul exterior al problemei – nãravurile, obiceiurile
câinilor, procedeele de dresaj – îmi era
cunoscut. În copilãrie, înainte de rãzboi,
am lucrat într-un cerc de tineri crescãtori
de câini. Pregãteam pe „elevii” no[tri ca
sã-i dãruim grãnicerilor. Pe cel mai iste],
pe care l-am numit Ingus, l-am trimis
vestitului grãnicer Kara]upa. Nu [tiu unde
mai erau trimi[i [i ce alte „cursuri speciale”
mai urmau, poate cã [i de escortare. Mã
cuno[team cu dresorii [i îmblânzitorii de
circ, îi vedeam la lucru, la repeti]ii. Însã
acum înaintea mea se aflã o supersarcinã:
sã se vadã iadul prin ochii unui câine [i
sã se considere cã acest iad este raiul.

E.R.
E.R.: – La sfâr[itul povestirii apar
datele: 1963-1965, 1974. Cea de-a douã
datã, anul 1965, mãrturise[te întreaga
lipsã de speran]ã de a vedea povestirea
publicatã.
G.V
G.V.. : – Da, în timp ce eu
„transformam câinele în câine”, l-au dat
jos pe Hru[ciov, iar por]ile temei lagãrelor
s-au închis ermetic. Am ascuns noua
variantã cât mai departe [i m-am strãduit
sã uit de ea. De-abia în 1974, când mi
s-a propus publicarea în Occident a
povestirii, am scos-o la luminã [i am
scris-o încã o datã.
E.R.
E.R.: – În „Znamia” va apãrea
aceastã variantã, deja a treia?
G.V
G.V..: Din nou cu îndreptãri nu prea
mari din partea autorului. Cu trecerea
anilor întotdeauna se gãse[te câte ceva
de îndreptat.
E.R.
E.R.: – Anatolii Pristavkin scrie în
„Nedelia” cã povestirea „Ruslan cel Fidel”
[i apari]ia ei în Occident au constituit
cauza atacurilor la adresa dumneavoastrã. A[a au stat lucrurile?
G.V
G.V..: – A[a a putut sã i se parã
lui, întrucât toate necazurile multor colegi
a[a [i începeau. Însã cu mine a fost
mai curând invers. Pe atunci organiza]ia
scriitorilor din Moscova a fost condusã
pentru nu prea mult timp de S.S. Smirnov,
autorul „Fortãre]ei Brest”. El nu cerea de
la mine acte de cãin]ã; a reu[it sã ob]inã
tipãrirea romanului meu „Trei minute de
tãcere”, roman deja de [apte ani în
a[teptare; chema la „reîntoarcere în
literatura sovieticã”. El a fost ultimul din
conducerea de pe atunci cãruia sã nu-i
pese cã scriitorii pleacã în emigra]ie.
Dupã moartea lui, scriitorii au început
pur [i simplu sã fie expulza]i. Atmosfera
devine sufocantã, [i eu am ie[it din
Uniunea Scriitorilor. Atacurile au început
tocmai din cauza faptului cã respectam
literalmente statutul Uniunii. Titlul de
literat mã obliga sã apãr pe oamenii
persecuta]i pe nedrept, sã iau atitudine
[i împotriva deciziilor guvernamentale,

care amenin]au ]ara mea cu consecin]e
imprevizibile. Voi aminti, ca exemple,
deportarea academicianului Saharov [i
Afganistanul. Întregul sortiment de
persecu]ii care s-au nãpustit asupra mea
– deconectarea telefonului, scrisori de
amenin]are, urmãrirea permanentã,
perchezi]ii [i celelalte – le-am înfã]i[at
în povestirea „Nu acorda]i aten]ie, Maestro!” Se vede din titlu ce atitudine
aveam fa]ã de toate acestea, pânã ce
mi-a fost confiscatã [i ma[ina de scris...
E.R.
E.R.: – Cred cã procesul de
restructurare care se desfã[oarã acum
în Uniunea Sovieticã nu poate sã nu vã
mi[te. Dar cum vede]i din depãrtarea
dumneavoastrã: a atins oare acest
proces pragul de ireversibilitate?
G.V
G.V..: – Într-un anumit sens toate
procesele istorice sunt ireversibile. Ele
lasã urme. Ireversibil a fost [i
„dezghe]ul” hru[ciovist; foarte mul]i nu
l-au putut uita [i n-au putut sã se
adapteze „stagnãrii”. În primele mele
interviuri în Occident, în 1983, spuneam
cã tendin]a democraticã, tendin]a spre
deschidere [i transparen]ã, din moment
ce a apãrut, nu mai poate sã moarã; e
ca [i cum ai încerca sã anulezi legile
lui Arhimede ori cele ale atrac]iei
universale. Spuneam cã în locul
conducãtorilor de 70 de ani vor veni
conducãtori din genera]ia mea, ocolindu-i
pe cei de 60 de ani. A[a s-a [i întâmplat.
Mihail Gorbaciov este nãscut în anul
1931. Însã eu în]eleg cã acest proces
este de lungã duratã, este greu [i plin
de suferin]e pentru cei ce trãiesc în
Uniunea Sovieticã, [i eu nu vreau în
legãturã cu tot ce se petrece nici sã
persiflez, dar nici sã cad în euforie. E
posibilã o recidivã, o nouã „stagnare”?
Nu o exclud. Însã ea ar fi [i mai de
neîndurat [i de aceea de scurtã duratã.
Nu existã o altã cale decât de a deveni
o societate deschisã, nu în vorbe, ci în
fapte. O ]arã democraticã; istoria nu
oferã o altã cale.
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G.V
G.V.. : – De asemenea, într-un
singur episod, poate cel mai dificil. Este
vorba cã e relativ u[or sã schi]ezi
portretul unui om nu prea înalt, cu
obrazul cam ciupit de vãrsat, cu pipã,
cu accent caucazian [i cu „ochi de tigru”
(el de fapt nu avea ochi de tigru; privirea
tigrului este imperceptibilã). Mai greu
este sã în]elegi cauzele puterii lui, nu
numai materiale, ci [i spirituale, asupra
oamenilor acelui timp. Mi se pare cã în
aprecierea acestui om noi suntem
prizonierii unei celebre formule: „Geniul
[i fãrãdelegea sunt incompatibile”. Formula aceasta este minunatã, însã
pentru alte timpuri...
E.R.
E.R.: – Conta]i oare pe faptul cã
romanul va fi tipãrit [i în patrie?
G.V
G.V..: – Nu contez de mai înainte,
în sensul cã nu mã strãduiesc sã fac
pe placul cuiva, sã mã dau bine pe lângã
cineva. Însã nãdãjduiesc, a[a cum am
nãdãjduit [i în privin]a lui „Ruslan”. A[a
cum nãdãjduiesc cã mai devreme ori mai
târziu mã voi întoarce în Rusia.

Yoshin Ogata

prin radio capitole din romanul „Generalul
[i armata lui”. Este oare acesta romanul
despre care au circulat zvonuri cã
generalul este Vlasov?
G.V
G.V..: – Iatã cã din cauza acestei
exagerãri, nu se [tie de cine pusã în
circula]ie, am [i fost nevoit sã-l ascund.
Generalul [i armata lui nu sunt Vlasov
[i Armata rusã de eliberare. Generalul
meu este fictiv, cu toate cã se bazeazã
pe un prototip; el comandã o armatã care
a ocupat un cap de pod pe Nipru, în
apropiere de Kiev, în toamna lui 1943.
Însã amintirile – ale lui [i ale oamenilor
din jurul lui – se întind [i spre alte
perioade ale rãzboiului, printre care [i
spre bãtãlia pentru Moscova. {i acolo
apare într-adevãr generalul Vlasov într-un
episod în care decide sã continue
ofensiva, în pofida primelor insuccese.
Mare[alul Jukov, în amintirile sale, dã o
înaltã apreciere ac]iunilor Armatei a 20-a
în decembrie 1941, însã cu toate
acestea nu pomene[te numele
comandantului. Nu a[a trebuie scrisã
istoria. În afarã de aceasta, atmosfera
romanului obligã personajele sã
reflecteze asupra tragediei celor care s-au
gãsit de cealaltã parte a frontului [i [i-au
întors armele împotriva alor sãi. Extrem
de adesea oamenii, care [i-au atribuit
dreptul de a vorbi în numele patriei, i-au
numit trãdãtori pe cei cãrora ei în[i[i le-au
pricinuit rãul [i care s-au ridicat împotriva
acestui rãu. La judecata supremã – [i
aceastã judecatã se aflã în competen]a
literaturii – [i unii, [i ceilal]i trebuie sã
se afle cel pu]in pe aceea[i bancã a
acuza]ilor. Iar printre judecãtori, se
impune sã adãugãm, se aflã nu numai
autorul, ci [i cititorii.
E.R.
E.R.: – Se aflã în roman [i alte
personalitã]i istorice?
G.V
G.V..: – Mare[alul Jukov, generalul
de armatã Vatutin, generalul-locotenent
Hru[ciov. Dintre nem]i – Guderian,
Manstein. Celelalte figuri, din diferite
cauze, sunt pu]intel camuflate, însã
cunoscãtorii le vor ghici.
E.R.
E.R.: – Va fi [i Stalin?
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E.R.
E.R.: – Dumneavoastrã a]i plecat
în anul 1983, în vârstã de 52 de ani, fãrã
o cunoa[tere suficientã a limbilor strãine,
[i era [i prima dumneavoastrã cãlãtorie
în Occident. În astfel de circumstan]e,
adaptarea la o via]ã nouã este peste
mãsurã de dificilã...
G.V
G.V..: – Eu nici nu aveam în vedere
sã mã adaptez. Universitatea din Köln
mã invitase pentru un an ca sã sus]in
prelegeri despre proza rusã sovieticã.
Cei care mi-au întocmit actele pentru
plecare mi-au spus cã întoarcerea mea
depinde de cum „mã voi comporta”. Însã
decretul de retragere a cetã]eniei a fost
semnat dupã o lunã. Adevãrul e cã eu
nici nu avusesem timp sã fac cine [tie
ce fapte incriminatorii. Sus]ineam
prelegeri, spuneam cã peste cinci ani în
U.R.S.S. vor începe schimbãri...
Adaptarea nu intrã nici acum în planurile
mele. Cuno[tin]ele de limbã, englezã [i
germanã, îmi sunt suficiente pentru
strictul necesar – magazin, frizerie,
sta]ie de benzinã – [i pentru ca sã
compar o altã via]ã cu cea din Rusia.
De mi-ar fi ajuns for]ele sã mã adaptez
la ce se petrece acum în Rusia! Atâtea
ar trebui sã citesc! [i nu numai noutã]i,
ci [i „Doctor Jivago”, „Casa Pu[kin”,
„Via]ã [i destin”, „Facultatea lucrurilor de
prisos”. Le-am citit la Moscova, dar
parcã se citesc oarecum altfel acum în
paginile revistelor din capitala rusã. În
ceea ce prive[te a[a-numitele „condi]ii
de trai” – nu din confortabila [i sãtula
Europã, unde se aude chiar prea strident
procesul de mestecare –, se cuvine sã
explic eu compatrio]ilor mei care postesc
cã nu sunt necesare chiar eforturi peste
mãsurã de mari ca sã te men]ii „pe linia
de plutire”. Îmi este de ajuns cã am unde
sã tipãresc, cã am posibilitatea sã
lucrez în tihnã, fãrã sã ascund
manuscrisele [i arhiva, cum se întâmpla
la Moscova.
E.R.
E.R.: – {i în legãturã cu acesta,
întrebarea tradi]ionalã: ce scrie]i în
momentul de fa]ã? În revistele din
emigra]ie s-au tipãrit [i au fost trimise
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Vijelia î[i fãcuse de cap întreaga
noapte, felinarele se clãtinaserã cu
scrâ[nete, clãn]oaia de-afarã zdrãngãnise, însã spre diminea]ã s-au instalat
lini[tea [i calmul. ªi a venit [i Stãpânul.
Acesta stãtea pe un scãunel,
cuprinzându-ºi un genunchi cu mâna lui
ro[ie, zornãitoare [i fuma; a[tepta ca
Ruslan sã termine de hãpãit zeama lungã.
Stãpânul î[i adusese [i automatul [i-l
agã]ase de-un cârlig dintr-un ungher al
boxei. Asta însemna cã se prefigura
Serviciul, care deja de mult timp nu mai
avusese loc, [i de aceea se impunea sã
mãnânce fãrã sã se grãbeascã, dar [i
fãrã sã zãboveascã.
Însã lui Ruslan i se nimerise acum
un os mare, dulceag, care promitea atât
de multe, încât ar fi vrut sã-l ducã
numaidecât în ungher [i sã-l vâre în
a[ternut, pentru ca mai apoi sã-l ron]ãie
cum se cuvine – pe întuneric [i de unul
singur. Dar de fa]ã cu Stãpânul se jena
sã-l scoatã din strachinã, a[a cã pentru
orice eventualitate roase toatã carnea de
pe el; experien]a îi spunea cã la
întoarcere s-ar putea sã nu-l mai
gãseascã. Cu nasul, grijuliu, dãdu osul
într-o parte, hãpãi grãsimea de deasupra,
apoi se apucã sã înghitã cocolo[ii din
fiertura cãldu]ã, pierzându-i [i prinzându-i,
când deodatã Stãpânul se mi[cã [i
întrebã nerãbdãtor:
- Gata?
ªi, deja în picioare, azvârli chiºtocul
spre podea. Chiºtocul nimeri în strachinã
[i sfârâi. A[a ceva nu se mai întâmplase
vreodatã, însã Ruslan nu lãsa sã se
în]eleagã cã ar fi uimit ori jignit, ci î[i ridicã
privirea spre stãpân – semn de
recuno[tin]ã pentru trata]ie [i cã este
gata, la rândul lui, sã-ºi achite datoriile.
Spre os nu-ºi mai permise sã se uite;
doar terminã de hãpãit în grabã zeama.
Acum era pe deplin gata.
- Atunci, sã mergem!
Stãpânul îi oferi zgarda, iar Ruslan
se împinse în ea cu plãcere, începând
sã-[i mi[te urechile, bucurându-se de
atingerile mâinilor Stãpânului, care o
închiseserã ºi care controlau dacã nu e
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cumva prea strâmtã. O parte din curelu[ã
Stãpânul [i-o înfã[urã pe mânã, iar
capãtul ei îl fixã de centurã; în felul
acesta, în toate ceasurile de Serviciu, ei
erau lega]i unul de altul [i nu se pierdeau
unul de altul. Cu cealaltã mânã î[i aruncã
automatul pe spinare, ]inându-l de curea,
cu ]eava asudatã spre jos, iar Ruslan î[i
ocupã locul obi[nuit: alãturi de piciorul
stâng al Stãpânului.
Trecurã prin coridorul mohorât, spre
care dãdeau u[ile tuturor boxelor, u[i
înzestrate cu grilaj gros [i printre ]evile
cãruia se uitau cu ochi piezi[i [i apoºi
câinii. Ace[tia, înflãmânzi]i, schelãlãiau
[i-[i loveau frun]ile de grilaj. Chiar în
capãtul coridorului, schelãlãia, de sã-]i
frângã inima, un câine. De invidie
rãutãcioasã [i arzãtoare însã, Ruslan era
mândru cã astãzi el, primul, este scos la
Serviciu.
Dar de-abia fu deschisã u[a ce da
în afarã, cã o luminã albã, strãlucitor de
orbitoare, îi nãvãli în ochi, iar el, clipind,
se dãdu îndãrãt mârâind.
- Ho! spuse Stãpânul [i smuci
curelu[a. Te-ai lenevit, mortãciune! Ce
te dai înapoi? N-ai mai vãzut zãpadã?
Iatã ce urlase a[adar astã-noapte!
ªi cum s-a mai a[ezat – un covor gros [i
pufos, peste careul pustiu, peste
acoperi[urile cazãrmii, depozitelor [i
garajului, ca ni[te cãciuli pe felinare, pe
bãncu]ele din jurul lãzii cu chi[toace.
Cãzuse zãpadã de multe ori în via]a lui,
însã întotdeauna de ea se lega ceva
necurat. El [tia cã la Stãpâni asta se
cheamã „zãpadã”, dar nu era sub niciun
chip de acord ca ea sã se numeascã într-un

fel ori altul. Pentru Ruslan ea era pur [i
simplu albul. ªi din cauza ei totul î[i
pierdea numele, totul se schimba, tot ce
era obi[nuit pentru vãz [i miros; lumea
se pustia [i amu]ea, toate urmele se
ascundeau. Se vedea doar o fâ[ie clarã
dinspre bucãtãrie spre prag – erau urmele
cizmelor Stãpânului. În clipa urmãtoare
albul i se înfipse în nãri, [i Ruslan fu
cuprins de o emo]ie atotstãpânitoare. Î[i
cufundã în zãpadã capul pânã la
sprâncene, mirosi, î[i umplu gura de
zãpadã, o scuipã imediat, cuprins de
grea]ã, [i chiar lãtrã spre ea într-o bucurie
cam nãtângã. Acest lãtrat însemna, cu
oarecare aproxima]ie: „Min]i. Te cunosc
eu!” Stãpânul nu-l mai re]inea; curelu[a
se lungise în toatã întinderea ei, iar Ruslan
ba rãmânea în urmã, ba o lua înainte,
deja alb-alb, sprâncene albe, gene albe,
[i nu mai putea sã se lini[teascã, sã-ºi
opreascã respira]ia [i sã punã capãt
eforturilor de a gãsi vreo dârã de miros.
Zãpada asta îl fãcu sã comitã o
gre[ealã, ºi anume cã nu se uitase unde
se cuvine sã te ui]i când e[ti scos la
Serviciu. Însã ceva totuºi, acum,
scãpând oarecum de teroarea zãpezii, îl
îngrijorã. Î[i înãl]ã urechile [i rãmase în
nemi[care. O alarmã tulbure îi dãdea
târcoale. Se uitã în jur [i vãzu în dreapta
stâlpii [i sârma ghimpatã, iar mai încolo
câmpia pustie [i peretele negru zdren]uit
al pãdurilor, în stânga aceia[i stâlpi [i
aceea[i sârmã ghimpatã, însã doar cu o
bucatã de câmpie, dar pe ea erau
împrã[tiate barãci – scunde, ca ni[te
beciuri, din bârne, înnegrite de bãtrâne]e.
ªi ca întotdeauna barãcile se uitau spre
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bãlãngãnea în jos, iar celãlalt, rânjind prin
sticla spartã, atârna de un cablu. Se
fãcuserã nevãzute [i cojocul alb, [i
cãciula cu clape, [i ]eava neagrã
col]uroasã, îndreptatã mereu spre
pãmânt. Pânza ro[ie decoloratã de
deasupra por]ilor rãmãsese încã, dar
cineva o ferfeni]ise, [i fâ[iile atârnau
caraghios, fluturate de vânt. Cu cear[aful
ãsta ro[u, cu inscrip]iile lui albe, pline de
mister (pe astfel de cear[afuri de obicei
se scria: „MUNCA ÎN U.R.S.S. ESTE O
CHESTIUNE DE ONOARE, O
CHESTIUNE DE GLORIE, CURAJ {I
EROISM. I. STALIN”), Ruslan avea rela]ii
personale. I se întipãriserã adânc în
suflet, când în serile negre de dupã
muncã, pe orice fel de vreme – pe ger,
pe viscol, pe ploaie toren]ialã –, coloana
de de]inu]i, cu Stãpânii [i câinii pe de
lãturi, se oprea în fa]a cear[afului, iar
amândouã proiectoarele, aprinzându-se,
î[i îndreptau spre cearºaf razele lor
fumegânde. Cear[aful se desprindea cu
totul, pe toatã deschizãtura por]ilor, [i
de]inu]ii, fãrã sã vrea, î[i înãl]au capetele
[i, tremurând, î[i împlântau ochii în aceste
inscrip]ii orbitoare. Lui Ruslan nu i-a fost
dat sã pãtrundã întreaga în]elepciune
misterioasã a inscrip]iilor, însã [i ochii lui
erau pi[ca]i pânã la lacrimi, [i el era
cuprins brusc de fior, de amãrãciune
dulceagã, de un avânt de neoprit, încât
toate mãruntaiele îi erau cuprinse de le[in.
Aceste pierderi [i distrugeri îl uluirã
pe Ruslan; impertinen]a fugarilor îl fãcu
sã-[i piardã cumpãtul. Cum puteau ei sã
fie siguri cã acum nu vor fi ajunºi din urmã?
ªi cum au [tiut ei to]i din timp cã va cãdea
zãpadã [i cã toate urmele vor fi [terse [i
cât de greu îi este câinelui sã lucreze pe
ger? Însã cel mai parºiv lucru era cã ei,
fugarii, nici nu se mai prefãcuserã! El,
Ruslan, î[i amintea prea bine cum în toate
aceste ultime zile de neîn]eles (când câinii
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cã [i în stomacul Stãpânului se cuibãrise
frigul, dar nu era nimic de mirare în asta,
când te gânde[ti câte se aflã de fãcut
astãzi înaintea lor! Ruslan se pitulã spre
mantaua Stãpânului, î[i frecã de ea
umãrul. Asta însemna cã el în]elege totul
ºi este pregãtit pentru orice, chiar dacã o
fi [i sã moarã. Lui Ruslan nu îi fusese
încã dat sã moarã, însã vãzuse cum fac
lucrul acesta [i oamenii, [i câinii. Nu
existã nimic mai înfiorãtor, dar dacã el
este împreunã cu Stãpânul, e o altã
treabã; el va fi la înãl]ime. Doar cã
Stãpânul nu-i remarcã atingerea, nu-l
încurajã cu vreun rãspuns, cum fãcea
întotdeauna, punându-ºi mâna pe fruntea
lui Ruslan [i asta deja îl mâhni peste
mãsurã.
ªi brusc vãzu cã pãrul de pe grumaz
i se zburli de la sine, iar în gâtlej începu
sã-i clocoteascã mârâitul. Ruslan nu se
remarca printr-un vãz bun; î[i recuno[tea
acest pãcat [i-l rãscumpãra prin
strãduin]ã [i miros. Îi sãrirã în ochi por]ile
principale ale lagãrului în clipa în care,
împreunã cu Stãpânul, pãºi prin porti]ã
spre prima zonã exterioarã. Înfã]i[area
acestor por]i era atât de stranie, încât era
peste putin]ã sã ]i-o închipui. Erau
deschise vrai[te, scâr]âiau în vânt din
balamalele lor lungi [i ruginite, [i nimeni
nu alerga spre ele, cu ]ipete [i
împu[cãturi, nimeni nu se grãbea sã le
închidã numaidecât. ªi, ca [i cum n-ar fi
fost de-ajuns, [i a doua poartã, cea
dinspre zona exterioarã, care nu se
deschidea niciodatã în acela[i timp cu
prima, era [i ea deschisã vrai[te. Drumul
alb care pornea din lagãr nu mai era
îngrãdit [i pãzit de nimic [i de nimeni;
dispãrea în pãduri, în orizontul
întunecat…
Vai, dar ce s-a întâmplat cu turnul
de pazã? A orbit de-a binelea! Un
proiector, acoperit de zãpadã, se
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el prin ferestruici cu promoroacã, oarbe,
ca albea]a ochilor. Toate se aflau la locul
lor, nimic nu se mi[case din loc. Dar o
lini[te nemaiauzitã se lãsase peste lume;
pa[ii Stãpânului se afundau în ea de
parcã ar fi mers pe un a[ternut de pâslã.
ªi mai ciudat încã: nu se sim]ea în
spatele acelor ferestruici nicio privire sã
iscodeascã ce se mai întâmplã în lumea
largã (cãci în privin]a asta, bipezii nu se
deosebesc câtu[i de pu]in de câini!).
Barãcile, parcã vãruite în alb, erau straniu
de ponosite [i nu scoteau niciun sunet.
Ca [i cum deodatã to]i, cei care locuiau,
fãceau zgomot ºi împrã[tiau în ele
mirosuri respingãtoare; pieriserã într-o
singurã noapte.
Dar cum naiba? Dacã ar fi pierit, pãi
atunci el ar fi sim]it! Dacã nu el, ceilal]i
câini, cuiva neapãrat i s-ar fi nãzãrit [i i-ar
fi trezit pe to]i cu vuiet! „Ei nu sunt acolo
– decise Ruslan. Unde s-or fi ascuns?”
Dar pe loc se ru[inã de propria-i lipsã de
perspicacitate. „Ã[tia nu au pierit, ci au
fugit!” Începu sã tremure cuprins în
întregime de fior, începu sã rãsufle
zgomotos [i fierbinte, voia sã tragã de
cureluºã [i sã-[i târâie Stãpânul, cum se
întâmpla în acele zile rare [i neobi[nuite,
când alergau câteodatã [i câteva verste
[i-i ajungeau neapãrat din urmã – nici o
singurã datã nu a fost ca sã nu-i ajungã
din urmã! – [i atunci începea Serviciul
veritabil, cel mai formidabil lucru care i-a
fost dat lui Ruslan sã guste.
Totu[i nu chiar toate erau la locul
lor, chiar [i în acele zile rare [i
neobi[nuite. Ruslan cuno[tea cuvântul
„evadare”, distingea chiar „evadare de unul
singur” de „evadare în grup”, însã în astfel
de zile era întotdeauna mult tãmbãlãu,
învãlmã[ealã nervoasã, stãpânii nu se
[tie de ce rãcneau unii la al]ii [i unde mai
pui cã [i câinilor le era dat sã îndure multe.
ªi astfel, câinii, înnebuni]i, î[i pierdeau
cumpãtul [i începeau sã se încaiere, [i
lini[tea revenea doar atunci când începea
hãituiala. Dar o lini[te ca acum nu-i
fusese dat sã audã nici o singurã datã [i
faptul acesta îl fãcea sã fie încercat de
cele mai sumbre bãnuieli. Puteai crede
cã o porniserã în goanã to]i locuitorii
barãcilor, iar Stãpânii se porniserã în urma
lor [i într-o a[a grabã, cã nu avuseserã
timp sã ia [i câinii. Iar fãrã câini, ce
urmãrire mai poate oare sã fie? {i acum
doar ei în doi, Stãpânul [i Ruslan, trebuie
sã-i gãseascã ºi sã-i goneascã înapoi,
sã aducã îndãrãt turma împu]itã,
]ipãtoare [i bezmeticã.
Sim]i aleanul [i groaza, sim]i un frig
în burtã [i alergã sã priveascã fa]a
Stãpânului. Însã [i cu Stãpânul se
întâmplase ceva nelalocul lui: se cocârjise
într-un chip neobi[nuit, se uita tulbure în
jur, iar mâna, trecutã pe sub cureaua
automatului, o ]inea nu pe curea, ca
întotdeauna, ci ºi-o vârâse zgribulit în
buzunarul mantalei. Ruslan chiar se gândi

Arãtã cu mâna spre câmpia de de-a
lungul drumului alb, [i asta nu putea sã
însemne altceva decât „Cautã, Ruslane!”
Astfel de lucruri Ruslan le în]elegea [i
fãrã comandã, doar cã el nu dãdea de
niciun fel de urmã, fie ea cât de
neînsemnatã.
Aruncã spre Stãpân o privire rapidã
[i alarmantã, apropiatã de disperare, [i,
dupã ce-ºi aplecã botul, spulberând
zãpada cu nasul, fãcu ocolul cuvenit.
Mirosea a ierburi uscate, a putreziciune,
a ºoareci, a cenu[ã, însã a bipezi – nu.
Fãrã sã se opreascã, fãcu [i un al doilea
ocol, mai larg. ªi iarã[i nimic. Trecuserã
fugarii pe aici cu destulã vreme în urmã,
cã era chiar o neghiobie sã încerci sã
gãse[ti ceva cât de cât acãtãrii! Iar ca
sã mintã, sã o apuce la întâmplare
încotrova ºi apoi sã joace o scenã cum
cã însu[i Stãpânul a încurcat nu se [tie
ce, iar ]ie sã ]i se pretindã sã te descurci
– treburi din astea Ruslan nu [i le permitea.
ªi Stãpânul n-ar fi putut încurca ceva; ei
ie[iserã dincolo de por]i, era mai limpede ca
lumina zilei, a[a cã descurcã-te! Dar pe
Ruslan îl pãrãsirã curând puterile; se
sim]ea ca [i cum ar fi avut mãruntaiele
scoase [i se trânti cu fundul în zãpadã.
Dupã ce-[i scoase limba fumegândã,
clipind vinovat, miºcându-[i urechile, î[i
recuno[tea cinstit neputin]a.
Stãpânul se uitã spre el [i-[i strâmbã
rãutãcios buzele. Ruslan nu gãsi nici cea
mai slabã compãtimire în ochii lui – douã
opai]e fermecãtoare umplute cu o
albãstrealã tulbure –, ci doar rãcealã [i
surâs dispre]uitor. ªi îi venea sã se
întindã cât era de lung, sã se târâie pe
burtã, mãcar cã [tia întreaga inutilitate a
implorãrilor [i jalbelor. Tot ce voiau aceste
opai]e prea iubite, totul se îndeplinea,
oricât ai scheuna [i oricât ai linge cizmele
date cu cremã în]epãtoare [i urât
mirositoare. Cândva tocmai Ruslan
încercase sã o facã, iar odatã chiar
vãzuse cum face asta un biped, dar nici
bipedului nu i-a fost de ajutor.
- Vrei mai încolo? întrebã stãpânul.
Ori vrei aici, mai aproape de casã?
Stãpânul se uitã îndãrãt spre por]i
[i-[i coborî automatul de pe umãr.
- Tot un drac, se poate [i aici.
Ruslan începu sã tremure [i un
cãscat nea[teptat îl fãcu sã-ºi desfacã

fãlcile, însã î[i cãpãtã stãpânirea de sine
[i se ridicã. Altfel nici nu ar fi fost posibil.
Tot ce este mai îngrozitor trebuie sã i se
întâmple stând în patru labe. El deja
în]elesese cã acest tot ce este mai
îngrozitor venise spre el în ziua asta albã,
doar cu foarte pu]in timp în urmã, [i cã
ce urmeazã nu poate fi evitat [i cã dacã
vrei sã învinovã]e[ti, nu ai pe cine. Cine
e vinovatul atunci când [i el, Ruslan, a
încetat sã în]eleagã ce [i cum?
El [tia bine cã lucrul ãsta se întâmplã
atunci când un câine înceteazã sã
în]eleagã ce [i cum. Aici nu te salveazã
niciun fel de merite din trecut. În amintirile
lui, întâia oarã asta s-a întâmplat cu Rex,
un dulãu peste mãsurã de experimentat
[i plin de zel, favoritul stãpânilor, pe care
el, Ruslan, tânãr pe atunci, îl invidia peste
mãsurã. Ziua cãderii lui Rex a fost cea
mai obi[nuitã [i niciunul dintre câini nu
avusese vreo presim]ire. Ca de obicei,
au preluat coloana atunci de la paza din
lagãr [i, tot ca de obicei, au fost numãra]i
[i rãsnumãra]i to]i bipezii [i s-au rostit
vorbele obi[nuite. ªi iatã cã aici – deabia se îndepãrtaserã de poartã – un
de]inut începu brusc sã ]ipe sãlbatic, ca
[i cum ar fi fost mu[cat de viperã, [i o
luã la sãnãtoasa. Smintitul, unde ar fi putut
sã se ascundã pe câmpul larg deschis [i
încã în vãzul tuturor! De ascuns nu s-a
ascuns nicãieri, cãci ]ipetele încã se
auzeau când automatele au început sã
trosneascã din trei-patru guri, iar din turn
li s-a alãturat mitraliorul. Da, iatã de ce
neghiobii – oricât este de ciudat – sunt în
stare uneori bipezii! Însã prin neghiobia
lui, bipedul l-a înfundat groaznic pe Rex,
care mergea alãturi [i ar fi trebuit sã fie
cu ochii în patru [i sã presimtã totul, iar
dacã a fost cu gura cãscatã [i a comis
boacãna, trebuia sã se arunce din urmã
[i sã-l azvârle pe biped la pãmânt cât ai
zice pe[te. Însã Rex, atras de spectacol,
stãtea cu limba scoasã ºi astfel cã încã
vreo trei încãlcarã ordinea, ]ipând cãtre
stãpâni [i dând din mâini. Cu paturile
pu[tilor furã pu[i numaidecât la locul lor;
ajutarã [i câinii, însã Rex nici mãcar la
asta nu luã parte. El încetase complet
sã în]eleagã ce [i cum. Se aruncã asupra
bipedului din câmp, care nici mãcar nu
mai horcãia, ºi-ºi înfipse col]ii în mâna
lui dreaptã. Era o neghiobie de neînchipuit,
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se zbãteau ca de moarte în absen]a
Serviciului [i venea doar Stãpânul lui
Ruslan – sã-]i închipui, fãrã automat! –
sã le dea de mâncare [i sã-i
dezmor]eascã pu]intel în curticica de
plimbare), cum s-au comportat în tot
acest timp de]inu]ii. Ciudat, în cel mai
înalt grad cu putin]ã: au hãlãduit în
herghelii prin întreaga zonã, au zdrãngãnit
din armonicã, au cântat de-au rãgu[it [i
s-au mai apucat [i sã zãdãrascã câinii
a[a, din senin [i fãrã niciun rost! ªi cum
Stãpânul nu observa nimic din toate
acestea, în timp ce to]i câinii, to]i, sim]eau
cã ceva nu e cum trebuie [i cuprin[i de
amãrãciune furioasã, î[i rodeau propriile
a[ternuturi!
Ruslan nu-ºi învinovã]ea Stãpânul,
nu-i fãcea repro[uri. El deja nu mai era tânãr
[i [tia cã stãpânii uneori gre[esc. Însã lor
li se permite. Le este interzis sã gre[eascã
bipezilor [i câinilor, care rãspund
întotdeauna pentru propriile gre[eli [i adesea
pentru gre[elile stãpânilor. ªi dacã a[a stau
lucrurile, aceastã gre[ealã – el [tia – va
trebui sã o împartã cu Stãpânul, va trebui
sã ajute sã fie îndreptatã, oricât l-ar fi costat
asta. ªi gândindu-se cu câtã abilitate fugarii
l-au tras pe sfoarã pe Stãpân, Ruslan se
autoasmu]ea, mânia cre[tea în el, mânia
[i ura îl fãcurã sã-[i iasã din fire. Mânia
avea culoare galbenã. În galben se
vopsiserã cerul [i zãpada, galbene se
fãcurã chipurile fugarilor, galbene urmele
pa[ilor lor. ªi dupã ce vãzu pe viu tot acest
galben, nu se mai putu stãpâni; se aruncã
înainte cu un lãtrat furios, întinzând cureluºa
latã [i tãbãcitã [i târându-ºi Stãpânul spre
por]i.
- Ce-i cu tine? Ce te-a apucat,
mortãciune?
Stãpânul era cât pe ce sã se
prãbu[eascã. Îl trase pe Ruslan spre sine
[i, ca sã-l domoleascã, se folosi de
procedeul obi[nuit: smuci într-atât de
zgardã, încât Ruslan se pomeni înãl]at
în sus, cu labele din fa]ã atârnându-i în
aer. Ruslan nu mai mârâia; horcãia doar.
- Unde te-arunci? În rai n-o sã
nimere[ti! Numai de-ã[tia ca tine mai este
nevoie acolo! Apoi îi dãdu drumul,
deschise zgarda, înfã[urã curelu[a [i o
bãgã în buzunar.
- Iar acum du-te! Mergi înainte, sã
nu mai faci vreo boacãnã!
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Sau cum, nu e[ti [ef? Vrei sã verifici
permisul? Pãi iatã cã nu l-am luat cu
mine. Te pomene[ti, mai [tii, cã n-o sã-mi
dai drumul, ha?
ªi începu revoltãtor, respingãtor sã
necheze, lãsându-se pe portierã [i
punându-ºi piciorul bãgat într-un pâslar
pe [enilã. Stãpânul nu rãspunse la
întrebãrile [i nechezatul lui, [i Ruslan [tia
cã nici n-o sã rãspundã. Acest obicei al
Stãpânilor nu înceta sã-l entuziasmeze
pe Ruslan: la întrebãrile unui de]inut ei
nu se grãbeau câtu[i de pu]in sã rãspundã
sau nu rãspundeau deloc, ci doar se uitau
la el rece, de sus [i batjocoritor. ªi nu
trecea prea mult timp înainte ca amatorul
de întrebãri sã-ºi coboare ochii [i sã-ºi
tragã capul între umeri, iar câte unuia
obrazul i se acoperea de sudoare. ªi doar
nimic rãu Stãpânii nu le pricinuia; înseºi
tãcerea [i privirea produceau acela[i
efect ca [i pumnul îndreptat spre nas ori
clinchetul închizãtorului pu[tii. La început
lui Ruslan i s-a pãrut cã Stãpânii
apãruserã pe lume cu aceastã însu[ire
fermecatã, dar mai târziu a remarcat cã
ei între ei î[i rãspundeau cu plãcere, iar
dacã întreba Stãpânul Principal, pe care
îl numeau To’ãº’--C’tan-P’m’te]’-S’-R’tez,
pãi atunci rãspundeau chiar foarte repede
[i-ºi întindeau palmele de-a lungul
pantalonilor. De aici Ruslan a ajuns sã
bãnuiascã faptul cã [i Stãpânii sunt
învã]a]i în mod special cum sã se
comporte cu de]inu]ii, exact ca [i câinii.
[ ........................................ ]
ªoferul clãtinã din cap, luã loc în
cabinã cu aceea[i mutrã triumfãtoare,
trase de portierã, dar brusc privirea îi cãzu
asupra lui Ruslan. Î[i aminti parcã de
ceva; pe frunte i se ivi o încre]iturã, semn
cã în minte îl zgândãrea o idee:
- Da’ de ce vrei sã-i faci dulãului
capãtu’? Cãci cred cã ã[tia au
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câine nu [i-ar fi dorit totu[i un altfel de
sfâr[it; de pildã, sã fie alungat dincolo de
por]i [i sã fie astfel nevoit sã cer[eascã
alãturi de rãpãno[ii câini de ogradã, care
se repezeau la groapa de lãturi de
bucãtãrie sã se îndoape cu mizerii. Nici
Ruslan nu [i-ar fi dorit a[a ceva.
De aceea nu se târî, nu schelãlãi
pentru îndurare, nu încercã sã fugã. Dacã
Stãpânul i-ar fi vãzut ochii – galbeni, care
deja nu mai clipeau, cu pupile adânci,
bine conturate, ca ni[te ]evi întunecate –,
el n-ar fi descifrat în ei nici urã, nici mânie,
nici durere, nici implorare, ci doar
a[teptare supusã. Însã Stãpânul se uita
undeva pe deasupra cre[tetului capului
lui Ruslan, iar ]eava automatului o ridicase
spre cer. Ceva din spatele lui Ruslan îl
împiedicase sã tragã. Ruslan î[i înturnã
capul [i se dumiri. El [i mai înainte
observase ceva cu un capãt de ochi,
auzise cu o jumãtate de ureche trosnete
[i zãngãnituri, dar se sfor]ase sã nu le
dea aten]ie, preocupat în întregime cu
identificarea urmelor.
Pe drumul alb se îndrepta spre lagãr
un tractor cu [enile care târa dupã el pe
o sanie o namilã de vagon fãrã ro]i.
[ ........................................ ]
Ruslan începu sã mârâie [i se dãdu
în lãturi. Tractoarele nu erau o noutate
pentru el. Ele cãrau bu[teni de pe
exploatarea forestierã [i din cuno[tin]a
cu ele nu-i fusese dat sã aibã nimic de
bine. Din pricina gazelor negre de
e[apament, î[i pierdea pe mult timp
mirosul [i devenea cea mai neajutoratã
fiin]ã de pe pãmânt. ªi unde mai pui cã
lucrau pe ele „libertaºi”, fãpturi care-i erau
complet strãine [i foarte ciudate: aceste
fãpturi hãlãduiau întotdeauna fãrã escortã
[i nu arãtau respectul cuvenit fa]ã de
Stãpâni. ªi, pe lângã altele, î[i gãseau
singuri drumul spre zona de muncã; în
timp ce coloana de-abia pãtrundea în
pãdure, ã[tia deja hodorogeau pe-acolo.
Nesuferite creaturi!
Tractorul se mai târî [i se opri, dar
nu amu]i de tot; ceva în el continua sã
vâjâie revoltãtor, [i prin acest vâjâit
[oferul azvârli spre Stãpân ni[te vorbe
care s-ar fi vrut un salut. Ele îl uluirã pe
Ruslan pânã peste margini. În felul
acesta, cât ]inea el minte, nu i se
adresase Stãpânului niciun biped:
- Sal’tare, neisprãvitule!
Înfã]i[area însã[i a [oferului era
revoltãtoare – o mutrã ro[catã [i lucitoare,
o gurã buzatã fumegândã, un surâs
dispre]uitor pânã la urechi. Iar de sub
cãciula pe care nu [i-o scosese în fa]a
Stãpânului, îi atârnau pe frunte [uvi]e
blond-spãlãcite lipicioase, lucru de
neconceput pentru un de]inut; [i unde
mai pui cã-i adresã Stãpânului una dupã
alta mai multe întrebãri:
- Nu mã a[teptai sã vin? Ce, n-auzi
ce-]i vorbesc? Lucruri de-ale traiului am
cãrat; unde, drace, porunce[ti sã le pun?

Napoleon Tiron

încât nici el, Rex, nu mai mârâia, ci doar
schelãlãia de ]i se fãcea milã. Stãpânul
lui Rex îl târî [i de fa]ã cu to]i îi aplicã lui
Rex câteva lovituri zdravene de cizmã
sub burtã. În ziua aceea lui Rex i-au mai
permis sã escorteze, însã to]i câinii au
în]eles cã se petrecuse implacabilul, iar
Rex a în]eles asta mai bine decât to]i. A
zãcut, ca un bolnav, într-un ungher de
boxã [i nu s-a atins de mâncare, însã
noaptea deodatã s-a apucat sã urle, încât
to]i câinii [i-au ie[it din min]i de presim]iri
funeste [i nu au mai putut sã închidã
ochii. Spre ziuã Stãpânul a venit sã-l ia
[i oricât a schelãlãit Rex, oricât i-a lins
stãpânului cizmele, nimic n-a ie[it! A fost
dus dincolo de sârma ghimpatã, pe
câmpie, to]i au auzit o rafalã scurtã, [i
Rex nu s-a mai întors. Dar n-a fost dat
ca sã disparã imediat pentru totdeauna;
câteva zile prezen]a lui s-a auzit în zonã:
câinii vedeau nu departe de drum
spinarea buhãitã a lui Rex, pe care
hãlãduiau ciorile, [i [i-au bãgat bine în
cap gre[eala îngrozitoare a lui. Apoi n-a
mai rãmas nicio urmã. Boxa lui Rex a
fost spãlatã cu sãpun, i-au schimbat
strachina [i a[ternutul, au agã]at pe u[ã
o altã tãbli]ã, [i acolo s-a instalat novicele
Amur, care avea tot viitorul înainte.
A[a se întâmpla cu to]i, mai
devreme ori mai târziu. Unii î[i pierdeau
mirosul sau orbeau de bãtrâne]e, al]ii se
obi[nuiau din cale-afarã de mult cu
escorta]ii [i începeau sã le facã cine [tie
ce favoruri, însã mai erau [i din cei care
de Serviciu prea îndelungat erau lovi]i de
o îngrozitoare întunecare a min]ii, care-i
fãcea sã mârâie [i sã se arunce asupra
propriului Stãpân. Iar sfâr[itul era unul
singur: to]i o apucau pe drumul lui Rex,
dincolo de sârma ghimpatã. }inea minte
doar o excep]ie, când un câine a murit în
propria lui boxã. Când lui Buran, într-o
încãierare cu doi fugari, ace[tia i-au rupt
[ira spinãrii cu o ]eavã de fier, Stãpânii l-au
adus din pãdure pe o manta; îl mângâiau,
îl trãgeau de ureche, spunând: „Buran e
formidabil, bravo Buran, nu te-ai lãsat, i-ai
prins!” [i nici nu mai ºtiau cu ce sã-l
îndoape. Dar spre searã nu se [tie cu ce
l-au mai îndopat, cã Buran [i-a dat pe loc
duhul în spasme.
A[a se fãcea cã Serviciul pentru un
câine întotdeauna se încheia cu moarte
de mâna Stãpânului, [i în cei opt ani trãi]i
în zona lagãrului, pe Ruslan nu l-a pãrãsit
sim]ãmântul cã [i lui cândva îi va veni
rândul. Asta îl îngrozea, îl fãcea sã aibã
visuri de co[mar, din pricina cãrora se
trezea în urlete macabre, dar încetul cu
încetul s-a obi[nuit; a în]eles cã de evitat
nu se poate nicidecum, dar sã amâne da,
se poate – doar cã trebuise sã se
strãduiascã, sã se strãduiascã din toate
puterile. ªi ceea ce urma sã i se întâmple
începu sã i se parã o încununare fireascã
a Serviciului, a[a cum era însu[i Serviciul
– cinstit, corect, de onoare. Cã doar niciun
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antrenament, nu glumã. Mã-ntreb la ce
oare atâta antrenament, chiar [i atunci
când se apropie sã fie sco[i la pensie?
Iar tu e[ti deci executantul? Poate cã n-ar
trebui. Dulãul e o comoarã. Nu ni-l laºi
nouã? N-o sã aibã ce sã pãzeascã?
- De pãzit o sã vã pãzeascã de n-o
sã fi]i bucuro[i, spuse Stãpânul.
ªoferul se uitã cu respect înspre
Ruslan.
- Dar sã fie reeduca]i?
- Cine-a putut sã fie, ãia to]i au fost
deja reeduca]i.
- Mda.
ªoferul îºi clãtinã capul cu
amãrãciune:
- Iar ]ie, neisprãvitule, ]i s-a dat cea
mai parºivã însãrcinare – sã împuºti câini.
Ca sã vezi! Pentru Serviciu credincios –
un glon] de nouã grame. Da’ de ce numai
pe el? Nu ºi-a fãcut Serviciul aºa cum se
cuvine?
- Întinde-o ºi mai scuteºte-mã, spuse
Stãpânul.
- Pãi iatã cã mã duc, spuse [oferul.
Privirile lor se ciocnirã. Cea
nemi[catã, de ghea]ã a Stãpânului [i cea
veselã, cenu[iu-tulbure a [oferului.
Tractorul dudui [i se învãlui în rotocoale
de fum negru. Stãpânul se dãdu fãrã
plãcere într-o parte. Însã tractorul î[i
alese o altã direc]ie. Dupã ce se smuci
în fel [i chip, î[i întoarse botul dinspre
poartã [i o apucã de-a curmezi[ul peste
Fâ[ia Intangibilã.
O furie care izbucni instantaneu îl
azvârli pe Ruslan, dintr-un singur salt, pe
drum. Ro[ea]a zmeurie a vagonului,
scrâ[netul tãlpilor saniei îl duserã la
exasperare, dar el vedea limpede doar
un lucru – cotul gros al [oferului prin
spãrtura portierei. Setea nãprasnicã sã-ºi
înfigã col]ii [i sã-l mu[te pânã la os.
Ruslan începu sã mârâie, urlã, îi curgeau
balele, se uita pieziº la Stãpân cu
implorare. A[tepta, se ruga din toatã
fãptura lui sã audã „Salt!” ªi n-o sã
întârzie sã audã; fa]a Stãpânului se înãlbise deja [i din]ii îi scrâ[nirã. Da, o sã audã
numaidecât strigãtul acela ro[u-exploziv,
care parcã nu iese din gurã, ci din mâna
aruncatã înainte: „Salt, Ruslane! Salt!”
Cãci doar atunci începe [i veritabilul
Serviciu. Entuziasmul supunerii, sãritura
mânioasã de neoprit, salturile în[elãtoare
dintr-o parte în alta; Du[manul se zbate,
nu [tie dacã sã fugã ori sã se apere; [i
atunci, ultima sãriturã, cu labele în pieptul
lui; îl trânte[ti pe spate, cazi [i tu
împreunã cu el, mârâi peste fa]a lui
schimonositã, însã îi apuci doar mâna,
doar pe cea dreaptã, unde are ceva
ascuns, ºi nu îi dai drumul, nu-i dai
drumul, auzind cum ]ipã [i se zbate, iar
gura ]i se umple de salivã caldã [i
ame]itoare, pânã ce Stãpânul nu te trage
de zgardã cu for]a. ªi numai atunci sim]i
[i tu toate loviturile [i rãnile pe care le-ai
cãpãtat la rândul tãu…

Trecuserã de mult vremurile când
pentru asta ]i se dãdea o bucatã de carne
sau un pesmete, însã [i atunci el le lua
mai curând din polite]e decât ca o
recompensã, decât ca o rãsplatã; oricum,
sã mãnânce în astfel de momente, el n-ar
fi fost în stare. ªi nu considera cã este
vreo rãsplatã [i când, mai apoi, în lagãr,
înaintea careului sumbru-încrâncenat de
de]inu]i, era îndemnat sã-l sfâ[ie pu]intel
pe cel prins. Cãci acesta deja nu se mai
împotrivea, ci doar ]ipa jalnic, [i Ruslan
îi sfâ[ia mai mult zdren]ele decât trupul.
Cea mai adevãratã recompensã
pentru Serviciu era Serviciul însu[i [i e
chiar ciudat cã Stãpânii, în pofida întregii
lor de[teptãciuni, nu în]elegeau pânã la
capãt acest adevãr [i erau de pãrere cã
mai trebuie sã stimuleze cu ceva.
Undeva, într-un fund al con[tiin]ei,
într-o cea]ã galbenã, i se întipãrise, nu
se [tersese ceea ce Stãpânul avusese
de gând sã îi facã, dar fie ca acel lucru
sã i se întâmple mai apoi, iar acum, acum
sã aibã parte de Serviciul-recompensã,
sã i se strige în sfâr[it „Salt!” [i se vor
gãsi în el puterile [i neînfricarea sã sarã
pe [enila zãngãnitoare, sã-l smulgã pe
Du[man din cabinã, sã [teargã de pe
mutra lui impertinentã surâsul acela
cãruia nu i-a putut veni de hac nici privirea
atotputernicã a Stãpânului.
Nerãbdarea îi încle[tã fãlcile, dãdea
din cap [i schelãlãia, însã Stãpânul tot
zãbovea [i nu striga „Salt!” Iar în timpul
acesta se petreceau lucruri înfiorãtoare,
ru[inoase, care pur [i simplu nu puteau
sã se petreacã. Botul ghiorãitor [i
ºuierãtor se împlântase într-un stâlp de
sus]inere a sârmei ghimpate; ]i se pãrea
cã-l miroase, urlând de rãutate. Stâlpul
nu se mi[ca din loc, [enilele se învârteau
[i se învârteau, stâlpul scrâ[nea ca
rãspuns, se cãznea sã reziste, dar deja
pe încetul se aplecã trãgând dupã el
strunele zdrãngãnitoare [i, deodatã, se

prãbu[i cu trosnet de tun. Acum doar
sârma nu-i dãdea voie sã se prãbu[eascã
de-a binelea, însã botul se târa îndãrãtnic
înainte, [i sârma, strunã dupã strunã,
cãdea în zãpadã; [enilele o frãmântau, o
strângeau în ghemotoace, tãlpile saniei
treceau peste ele cu ]iuituri. Iar când
stâlpul î[i fãcu din nou apari]ia, stãtea
alungit, ca un om care cãzuse pe spate
cu bra]ele rãsfirate.
Apoi tractorul se opri ghiorãind de
satisfac]ie. ªoferul coborî ca sã admire
ce fãcuse. Era [i el satisfãcut [i cu
veselie rãcni cãtre Stãpân:
- Ce te-ai fi fãcut fãrã de mine,
neisprãvitule? Înva]ã cât mai ai timp! Cã
nu e[ti bun decât sã împu[ti câini.
Pieptul [oferului, într-o scurtã vãtuitã
descheiatã, era peste mãsurã de potrivit
pentru împu[cãturã. Însã Stãpânul î[i
agã]ase deja automatul de încheietura
cotului, scosese de sub manta port]igaretul
[i lovea o ]igarã de capac. Se uitã la
desenul de pe acest capac, desen scrijelit
de el însu[i cu o sulã de cizmar, [i surâse.
Îi plãcea sã se uite la acest desen [i
întotdeauna surâdea, nu se [tie de ce, iar
când îl arãta [i altor Stãpâni, ace[tia mai
cã se prãvãleau de râs. ªi vârând la loc
port]igaretul, se uita cu acela[i surâs cum
tractorul î[i croia drumul înfiorãtor spre cel
de-al doilea rând de sârmã ghimpatã; [i
acolo, se cãznea cu un alt stâlp, care se
dovedea mai puternic, a[a cã trebui sã se
avânte de mai multe ori spre el.
ªi când, în sfâr[it, se prãbu[i [i
acesta, Stãpânul se întoarse spre Ruslan,
de parcã acum îl vedea pentru întâia oarã:
- Mai e[ti încã aici? Pãi doar ]i-am
spus: întinde-o! Cu cine vorbesc?
Î[i întinse mâna cu ]igara fumegândã
din nou de-a lungul drumului, spre pãduri:
- ªi sã nu te mai vãd niciodatã,
în]eles-ai?
Nu era vorba de faptul cã putea ori
nu putea sã în]eleagã; era vorba de faptul

Amancio Gonzalez Andres

***
Gheorghi Nikolaevici Vladimov
(numele adevãrat de familie – Volosevici;
1931, Harkov – 2003, Frankfurt pe Main)
a terminat în 1953 dreptul la Leningrad.
În 1954 îºi începe activitatea de critic
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literar, iar în 1960 pe cea de prozator.
Crea]iile în prozã ale lui Vladimov („Marele
zãcãmânt”, 1961; „Trei minute de tãcere”,
1969; „Ruslan cel Fidel. Povestea unui
câine de pazã dintr-un lagãr”, 1975; „Cel
de-al ºaselea soldat”, 1981; „Nu acorda]i
aten]ie, Maestro!”, 1983; „Generalul ºi
armata lui”, 1994 ºi altele) sunt veritabile
dezbateri de mari ºi dureroase probleme
morale, sociale, istorice. Intrând în contact cu oficialitatea dogmaticã sovieticã
(sã amintim doar cã era conducãtorul
sec]iei „Amnesty International” din
Moscova, cã în 1975 i-a apãrut în Occident „Ruslan cel Fidel” – în U.R.S.S., pânã
în 1989, a circulat „pe sub mânã” prin
„samizdat”), în 1983, aflându-se în
R.F.G., i s-a retras cetã]enia sovieticã,
dupã o lunã, deºi plecase legal, fiind
invitat de Universitatea din Köln sã
sus]inã prelegeri despre proza rusã
sovieticã. Într-un interviu din 1989,
declara: „Mai devreme ori mai târziu mã
voi întoarce în Rusia”, dar se vede cã a
fost o speran]ã deºartã.
Numele lui Vladimov rãmâne, vrem
ori nu vrem, intim legat de Ruslan cel Fidel. Dincolo de orice discu]ie, avem aici
de a face ºi cu ineditul lucrurilor, ºi cu
ineditul subiectului, autorul propunându-ºi,
dupã propria mãrturisire, sã prezinte
cititorului „iadul, prin ochii unui câine, care
considerã acest iad drept raiul”.
Propunem cititorilor revistei „Vitraliu”
primele pagini din povestire. Ruslan, dupã
desfiin]area lagãrului (prin aceste lagãre
au trecut, dar ºi-au dat ºi duhul, zeci ºi
zeci de milioane de oameni. Ele au fost
lichidate în anii imediat urmãtori mor]ii lui
Stalin, ºi lichidarea lor este legatã în
primul rând de numele lui Hruºciov), este
izgonit. (Conform instruc]iunilor, câinii au
fost împuºca]i, dar în cazul lui Ruslan ºi
al altora, s-au petrecut ºi excep]ii.)
În continuarea povestirii, Ruslan,
trãdat ºi umilit de Stãpân, îºi va continua,
în „libertate”, cel mai adesea pe cont
propriu ºi de unul singur, Serviciul de
urmãrire, de supraveghere ºi de escortare
a bipezilor, mai ales când el îi mirosea
cã sunt foºti locuitori ai lagãrelor ori cã
au toate „ºansele” sã devinã în viitor.
(Cititorii vor în]elege, desigur, cã
To’ãº’-C’tan-P’m’te]’-S’-R’tez reprezintã în
oralitate formula „Tovarãºe cãpitan,
permite]i sã raportez!”, iar cei doi bipezi
]epeni din scuar sunt Lenin ºi Stalin.)
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dispre]uia din tot sufletul [i pe care mai
cã nu-i considera câini. ªi pentru ce
aceasta? De ce? Cãci doar nu sãvâr[ise
vreo faptã pentru care i s-ar fi cuvenit
aceastã pedeapsã, nemaivãzutã [i
nemaiauzitã!
Însã porunca Stãpânului era o
poruncã, [i unde mai pui cã era [i ultima,
a[a cã Ruslan alerga de unul singur pe
drumul cel alb, spre orizontul întunecat
[i zdren]uit. ªtia cã va alerga mult, mult
timp, poate cã o zi întreagã, tot prin pãdure
[i prin pãdure, [i cã în amurg va vedea,
de pe un deal înalt, printre copaci,
dantelãria luminilor unei a[ezãri. Acolo
vor fi trotuare din scânduri, care prin
zãpadã au miros de rã[inã, [i garduri
compacte, de înãl]imea barierei de pe
terenul de instruc]ie, cã va inhala fumul
[i mirosurile cãsu]elor scunde, din care
prin obloanele groase de-abia strãbate
câte-o luminã, iar mai departe fum de la
trenuri [i, în cele din urmã, va ajunge în
fugã direct în micul scuar rotund din fa]a
gãrii. În acest scuar se gãseºte de
asemenea ceva ce îi este cunoscut, vãzut
[i pe terenul de antrenament – doi bipezi
]epeni, de culoarea strãchinii de aluminiu,
cã]ãra]i nu se [tie de ce pe ni[te suporturi
[i care înfã]i[eazã cam urmãtorul lucru:
unul, cu capul gol, î[i întinde mâna înainte
[i are gura cãscatã [i care parcã a
aruncat un bã] [i acum comandã „Aport!”;
celãlalt însã, cu chipiu, nu aratã spre
nicãieri; are mâna bãgatã pe sub tunicã,
însã prin întreaga lui înfã]i[are dã sã se
în]eleagã cã „Aport!” se cuvine sã i se
aducã lui.
ªi va mai fi acolo [i o rampã latã,
chiar în capãt, pe care po]i sã sari de pe
pãmânt. Benzile lungi ale [inelor,
împleticindu-se [i învãlãtucindu-se, trec
pe alãturi; ziua sunt uneori albãstrii, iar
seara trandafirii. Însã [inele care vin spre
rampã sunt mereu ruginite [i se terminã
brusc în spatele ei. Capetele lor îndoite
în sus sus]in o grindã neagrã cu un felinar,
care se aprinde întotdeauna în ro[u când
se apropie un anumit tren, tren mult
a[teptat. Trenul poate fi verde, cu grilaj
oblic pe ferestre, dar poate fi [i ro[u fãrã
niciun fel de ferestre, fãrã nici cea mai
micã gaurã. Aici se încheie drumul lui
Ruslan – unicul drum pe care îl [tia.
El alerga într-un trap mãsurat, fãrã
grabã, însã brusc, într-o strãfulgerare, o
luã la goanã cât îl ]ineau puterile. Ghicise
de ce fusese trimis. El trebuie sã fie
acolo, pe rampã, când se va aprinde
felinarul ro[u [i în înfundãtura cunoscutã
va pãtrunde încet trenul mult a[teptat,
cu bipezii evada]i!

Vitraliu

cã Ruslan nu putea sã fie de acord cu
a[a ceva pentru nimic în lume. Pentru
întâia oarã era trimis nu într-acolo unde
se impunea sã se arunce fãrã nici cea
mai micã întârziere, ci într-o complet altã
parte. Bipedul se apropiase de sârmã, o
fãcuse ferfeni]ã [i, nemaipomenit [i
nemaivãzut, fusese iertat, în timp ce în
al]i bipezi se trãgea fãrã vreo soma]ie. ªi
de aceea ura lui Ruslan fa]ã de mutra
[oferului, care prin îndrãzneala-i
neobrãzatã îi salvase nu numai via]a lui,
ci [i a celorlal]i câini, care-ºi a[teptau
rândul în boxe, se fãcu [i mai cumplitã.
Cu toate acestea, se supuse [i
plecã. Fãcu mai mul]i pa[i, auzi cã
stãpânul nu vine dupã el [i-ºi întoarse
capul. Stãpânul mergea înapoi spre lagãr,
trecu printr-o gaurã fãcutã de tractor,
]inându-ºi de curea automatul în a[a fel
cã patul armei mai cã se târa prin zãpadã.
ªi uitându-se la spinarea aplecatã a
Stãpânului, Ruslan sim]i brusc cã atât el
însu[i, cât [i automatul nu mai sunt
câtu[i de pu]in de folos Stãpânului. De
disperare, de ru[ine, îi venea sã se arunce
cu fundul în zãpadã, sã-ºi înal]e capul
spre soarele galben-cenu[iu [i sã-ºi urle
amarul fãrã de capãt. Mai rãu chiar decât
se temuse vreodatã, se dovedea sfâr[itul
Serviciului. Iatã de ce a fost scos dincolo
de sârma ghimpatã – ca sã-l alunge
definitiv, ca sã-l oblige sã cer[eascã alãturi
de rãpãnoºii câini de ogradã, pe care-i

Ozana Kalmuski Zarea

De[i i s-au cântat de multe ori
liedurile bacoviene, în ]arã, în Europa [i
Statele Unite, Felicia Donceanu le-a
ascultat pentru întâia oarã în Bacãu, la
edi]ia XXV a Festivalului Interna]ional
„Zilele Muzicii Contemporane”. Asta
dupã ce trecuse prin fa]a Teatrului
Bacovia, pe locul casei în care s-a
nãscut. Emo]ii la amintirea târgului
înglodat de altãdat’, a întâlnirii cu George
Bacovia [i a anilor de demult când, în
studen]ie, i-a vocalizat Fanfara. Lucrarea
de care tânãra compozitoare voia sã se
dezicã, primul lied pe care îl compune,
avea sã cucereascã definitiv publicul.
„{i tot ora[ul întristat
Fanfara militarã...
Tîrziu în noapte la gradinã,
Ce tristã operã cînta
Fanfara militarã”.
Sunetele din Prozã, Amurg antic,
Note de primãvarã, Balet, Fanfara,
Lacustrã, Searã tristã, a[a cum le trimite
Felicia Donceanu spre noi [i genera]iile
ce vor urma, te îndeamnã sã „Auzi cum
muzica rãsunã clar”.

O a[teptãm [i în aceastã toamnã,
când i se va cânta la Sala „Ateneu”,
balada pentru narator (actorul Gh. Geo
Popa) [i orchestrã de coarde, La piatra
de hotar.
În primãvara anului 1947, Mihail
Jora compunea primele cântece
române[ti pentru voce [i pian op.15 pe
versuri bacoviene: Moinã, Pastel, Note
de primãvarã, Furtunã [i Prozã. Le-am
interpretat Odinioarã, împreunã cu
mezzosoprana Antonela Bârnat, când
Bacãul era capitala poeziei române[ti.
“-Adio, picã frunza
{i-i galbenã ca tine, Rãmâi, [i nu mai plânge,
{i uitã-mã pe mine. (...)
- Mai stai de mã alintã
Cu mâna ta cea micã,
{i spune-mi de ce-i toamnã
{i frunza de ce picã”...
Pastel, aceastã poezie a lui George
Bacovia, apãrea, în octombrie 1916, `n
Plumb.

Ozana Kalmuski Zarea

De ea sunt legatã cu iubire, pictatã
cu tu[e sub]iri, în amurg. Clavirul din
casa lui Bacovia, pãlãria neagrã cu pene
atârnatã în cuier [i ce[cu]ele de cafea
de por]elan, parfumul rozelor mov,
negre, ce se vestejesc în curtea casei
memoriale, au rãmas martori ai visului
fãrã sfâr[it.

Autoarea ciclului „Odinioarã” pentru
voce [i pian pe versuri de Bacovia –
Felicia Donceanu – a fost fascinatã de
rime [i ritmuri, de acea atmosferã
inconfundabilã, pe care a imaginat-o
regizoral, cu decoruri colorate, pictural,
valsând printre simboluri.
„Uitate, statuile albe privesc,
Albe visînd c-un aer ce plînge –
[i lasã amurgul pe ele culori:
De sinealã, de aur, de sînge”.
(Amurg antic)
Discipolã a lui Mihail Jora – pe care-l
sãrbãtorim la 137 ani de la na[tere,
având privilegiul de a-l cunoa[te pe
Bacovia – de la a cãrui na[tere au trecut
137 de ani, Felicia Donceanu –
câ[tigãtoarea din anul 2011 a Marelui
Premiu al Uniunii Compozitorilor [i
Muzicologilor din România – ne-a onorat
cu distinsa-i prezen]ã la Sala „Ateneu”,
cu o vioiciune de spirit, o neostoitã sete
ludicã, aceea[i disponibilitate de a crea,
care fac sã fie invidiatã, pre]uitã [i
admiratã pentru sensibilitatea [i fine]urile
sale.
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Caleidoscop muzical

De[i 2018 nu s-a încheiat, se
contureazã deja un e[ec rãsunãtor în
ceea ce prive[te modul în care românii
au marcat împlinirea a 100 de ani de la
Marea Unire. Se poate observa cã, pânã
acum, sãrbãtorirea Centenarului
urmeazã, cu mici excep]ii, douã direc]ii: una
formal-festivistã [i alta perfid-subversivã.
Prima dintre ele se rezumã la
evenimente mai mult sau mai pu]in
provinciale (plasate, negre[it, sub sigla
oficialã), care împing lucrurile spre
ridicol. Cealaltã cultivã scandalul [i
cautã sã submineze, cu tot dinadinsul,
un construct european (realizat cu
acordul Marilor Puteri), transformând
Centenarul Unirii în Centenarul
Dezbinãrii. Indiferent de forma de
manifestare, ambele riscã sã
compromitã un ideal. Un ideal pentru care
au luptat câteva genera]ii, începând cu
pa[opti[tii, continuând cu fãuritorii
României moderne (în epoca junimistã)
[i culminând cu genera]ia Primului
Rãzboi Mondial, care a pus în act un
vis mai vechi al românilor.
De ce s-a ajuns în aceastã situa]ie?
De ce nu putem oare duce mai departe
formidabila mo[tenire lãsatã de cei de
la 1918? Cum e posibil ca un asemenea
moment sã fie tratat astfel? Care sunt
cauzele neputin]ei/nepãsãrii noastre?
Iatã doar câteva întrebãri la care meritã
sã reflectãm. Iar posibile rãspunsuri ne
oferã romanele lui Eugen Uricaru, în care
este urmãritã evolu]ia României în
ultimul secol, cu accent pe evenimentele petrecute dupã 1947. Lectura
celor cinci texte dedicate lumii române[ti
postbelice (Supunerea, Cât ar cântãri un
înger, Plan de rezervã, Beniamin [i Permafrost) prezintã nu doar aspecte din
istoria noastrã recentã, ci dezvãluie [i
mecanismele subtile de func]ionare a
Puterii, într-o serie care mi-a amintit de
cãr]ile lui Marin Preda sau ale lui Eugen
Barbu.
Începutã în anii premergãtori celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, nara]iunea
urmãre[te, la suprafa]ã, muta]iile care
se produc în societatea româneascã

dupã venirea comuni[tilor, prelungindu-se
pânã în actualitate. Firul ro[u al
nara]iunii este Neculai Crãciun, un
personaj misterios, care a în]eles cã tot
ceea ce ni se întâmplã se înscrie într-un
scenariu scris undeva în umbrã. El
însu[i om al Puterii, Crãciun are
în]elepciunea de a pricepe cã altcineva
este stãpânul [i cã el trebuie sã se
pozi]ioneze de fiecare datã de partea
celor care controleazã jocul. De partea
celor care [tiu cã nu existã decât anarhie
controlatã [i cã nimic nu e la voia
întâmplãrii. De aceea, el nu va ezita sã-[i
ucidã camarazii (Todor Grancea) sau
complicii (colonelul Panduru), pentru cã
esen]ial este sã ai un trecut curat, fãrã
pete care te pot compromite.
Încã din Supunerea el dirijeazã
destinul Petrei Maier, o de]inutã care a
scãpat în chip miraculos din lagãrul de
la Dalstroi 27 [i care are un copil, Cezar,
cu puteri supranaturale. Acest Cezar
poate vedea viitorul, iar Crãciun sperã
sã îl poatã folosi. Din nefericire, bãiatul
moare în timpul unui le[in (în fapt o stare
de transã), pentru cã nu respectase una
dintre regulile despre care îi vorbise
mistagogul sãu, Basarab Zapa: sã nu te
împotrive[ti rãului. Capabil de a-l readuce
pe bãiat înapoi din cãlãtoriile sale
paranormale, în care spiritul i se
detaºeazã de trup, Basarab atrage
atenþia preaputernicului tovarãº Todor

Grancea, care îi încredinþeazã lui Nicolae
Crãciun misiunea ultrasecretã de a-l
cerceta pentru a preveni orice i-ar fi putut
periclita cariera strãlucitã care îl aºtepta
la centru. Însã Basarab nu cedeazã la
interogatoriu, stãpânindu-ºi tentaþia de
a spune ce ºtie, prin practici învãþate
de la Dorji Lama. Aºa cã jaful asupra
Po[tei din Peta va rãmâne o enigmã, iar
autorul, Grancea, îºi va putea urma
cariera la Bucureºti. Pentru cã, a[a cum
deduce, în]elege Crãciun, „important
este sã previi trecutul, nu viitorul.”
Acest Neculai Crãciun face [i
desface jocurile. În Plan de rezervã, el
pregãte[te, abil, opera]iunea „Fata
Morgana”, dar planurile îi vor fi încurcate,
în romanul urmãtor, Beniamin, de apari]ia
personajului omonim, un individ la care
lumea vine în pelerinaj ca la un sfânt,
ceea ce amenin]ã sã pericliteze întreaga
opera]iune. De aceea, Crãciun se vede
nevoit sã iasã la luminã [i sã plece la
Timi[oara, unde se va descotorosi de
vechiul sãu camarad Todor Grancea,
împu[cându-l, dupã care va conduce, el
însu[i, transportarea cadavrelor primilor
revolu]ionari uci[i la Crematoriul Cenu[a,
curã]ând, fire[te, orice urmã care l-ar fi
putut incrimina. Romanul devine, din
aceastã perspectivã, o replica datã celor
care mai cred în ideea de revolu]ie
spontanã în 1989.
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Fascina]ia Puterii în romanele lui Eugen Uricaru

Actan]ii Puterii

putea striga – las¼ cã te [tiu eu pe tine.
În schimb, prin natura meseriei, erau
oameni verifica]i [i ]inu]i din scurt din
motive lesne de în]eles – erau singurii
civili get-beget care lucrau cu secrete
de stat.” E limpede cã asemenea oameni
au fost trimi[i sau lãsa]i sã iasã în fa]ã
pentru a distrage aten]ia de la
adevãratele evenimente. Nimic nu a fost
rolul hazardului, fiindcã Neculai Crãciun
„[tia din lunga lui experien]ã cã mul]imea,
masele nu ies în stradã. În stradã ies
doar cei organiza]i [i naivii, poate pro[tii
sau intelectualii. Iar ca sã-i organizezi
î]i trebuie organizatori. Împotriva
sistemului nu pot lupta decât
organizatorii sistemului. Ã[tia sunt [efii
mici. {efii de echipã, de sec]ie, de halã,
secretarii de partid de la grupe [i
organiza]iile de bazã, singurii care au
contact cu oamenii reali. Restul [efilor
n-au decât contact cu hârtiile, între ei [i
cel mult cu [oferul sau secretara.
{efimea asta mãruntã e adevãratul
garant al puterii.”

Interesantã este [i problema
actan]ilor Puterii. Eugen Uricaru face
câteva distinc]ii subtile, vorbind despre
diferen]a dintre disiden]i [i opozan]i, cu
precizarea cã noi n-am avut decât
disiden]i, iar ace[tia s-au înscris într-un
scenariu bine pus la punct în
laboaratoarele Puterii, ca alternativã, ca
plan de rezervã, în eventualitatea unor
evenimente imprevizibile. Este [i cazul
„grupului de la Acvariu”, oameni lãsa]i
sã comenteze la adresa partidului [i a
conducãtorului iubit tocmai pentru a crea
impresia cã cineva s-a împotrivit
regimului. Reunind intelectuali [i
beizadele, grupul se bucurã de o lesã
mai lungã, în condi]iile respectãrii
regulilor nescrise ale jocului. Când însã
maistrul Nelu Pãrãlu]ã se apucã sã scrie
lozinci anticomuniste (în urma discu]iilor
cu inginerul Valer Negrea-Negrescu), o
mânã din umbrã ac]ioneazã: Pãrãlu]ã e
„sãltat” [i dus cu ambulan]a la spitalul
de nebuni, unde i se administreazã haloperidol, iar inginerul, exilat la mina de
piatrã din Surule[ti, un tãrâm izolat, de
unde nu existã scãpare. La fel se
întâmplase [i în Beniamin, unde apari]ia
acestui personaj cu alurã de vindecãtor
este toleratã de bãie]ii care îl fileazã pânã
în clipa în care el sãvâr[e[te o minune,
înviind un câine pe care ma[ina
mili]ienilor îl cãlcase. În jocul Puterii pot
fi acceptate multe, dar nu [i lucrurile care
scapã de sub control.
A[a cum bine observã Neculai
Crãciun, în medita]iile sale, pentru
preluarea [i legitimarea Puterii au fost
folosite douã categorii socio-profesionale:
actorii [i geologii. De ce ei, ne-o spune
acela[i personaj: „Actorii, pentru cã
puteau fi recunoscu]i de oricine, aveau
avantajul aplauzelor, iar geologii pentru
cã erau absolut anonimi, nimeni nu

Finalul Permafrostului ([i, implicit,
al pentalogiei) are ceva din fatalismul
tragediei antice. Internarea maistrului
Pãrãlu]ã la ospiciu, uciderea câtorva
sute de nevinova]i în decembrie,
reapari]ia osetinului Belia în biroul lui
Crãciun, moartea suspectã a unor ofi]eri
[i procurori sunt doar câteva dintre
elementele care îl fac pe Neculai Crãciun
sã în]eleagã cã nu el e stãpânul jocului.
Cã undeva se hotãrãsc destinele lumii,
fãrã ca noi, oamenii obi[nui]i, sã [tim.
Cã trãim într-o piesã abil regizatã din
culise.
E un final implacabil, cu efect de
loviturã nãucitoare, care te duce cu
gândul la cunoscutul vers eminescian:
„Toate au trecut numai Rãul a rãmas”. A
rãmas nu doar ca prezen]ã exterioarã,
ci, mai grav, ca parte integrantã din noi.
Iar dacã ne întrebãm de ce suntem cum
suntem [i de ce nu reu[im sã ne
eliberãm din capcana dezbinãrii [i a
nepãsãrii, rãspunsurile trebuie cãutate
tocmai în formidabila parabolã a puterii
pe care ne-o propune Eugen Uricaru,
unul dintre cei mai subtili prozatori
contemporani. O distopie cu accente
mistice, în care lumea româneascã este
radiografiatã cu luciditate. Nu cunosc,
în romanul postdecembrist, vreun
prozator român care sã fi surprins cu
atâta fine]e&acuitate mecanismele
complicatului joc al Puterii [i care sã ne
fi pus în fa]ã o asemenea oglindã
nefardatã, care sã ne arate a[a cum
suntem. E, în definitiv, un act de curaj.
Napoleon Tiron
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Întreaga pentalogie este, de fapt, o
parabolã a puterii. Despre cum sã rãmâi
în preajma Puterii, fãrã sã fii înghi]it de
ea. Despre cum sã drãmãluie[ti Puterea,
fiindcã naratorul atrage aten]ia, în
Beniamin: „Nu erau prea mul]i oameni
care sã [tie cum se administreazã
puterea asta. Era greu de luat, dar [i mai
greu de stãpânit.” Despre comuni[tii care
pun mâna pe Putere dupã rãzboi [i
despre comuni[tii români (Todor
Grancea) care schimbã macazul [i îi
eliminã pe cei vechi, prosovietici
(Pantelei Marcencu). Despre cultul
personalitã]ii [i despre concentrarea
puterii în jurul Cabinetului 1 sau 2.
Despre jocul abil fãcut de Ceau[escu,
dar [i despre în]elegerea celor mari,
peste capul sãu, pentru a-l scoate din
scenã, când devine incomod [i amenin]ã
cu bomba atomicã, pe care România ar
avea-o. Iar Neculai Crãciun va reu[i, de
fiecare datã, sã rãmânã în umbrã, de
unde poate ac]iona pentru a se salva.
Fiindcã „în]elesese – cum ni se spune
încã din Supunerea – cã adevãrata
putere era sã fii în stare sã previi, sã
împiedici toate planurile care nu-]i convin
sã se înfãptuiascã decât sã pedepse[ti
pe fiecare dupã faptele sale.” {i sã nu fii
suficient de vizibil pentru a fi luat la ochi.
Dileme are [i activistul Todor
Grancea, cãruia nu îi este limpede este
ce rol (mai) îndepline[te. Trecut prin
câteva epurãri, el a reu[it sã rãmânã la
suprafa]ã, dar va fi lichidat de Crãciun,
fiindcã în momentele tulburi din
decembrie 1989 nu a în]eles încotro
merge Istoria. Existã totu[i, la acest
personaj, un moment de luciditate, când
presimte cã îi scapã ceva [i cã urmeazã
schimbãri despre care nu i-a spus nimic
concret: „Iar acum era un moment din
acelea, neclare, în care nu se [tia prea
bine cine erau fiecare, el Todor Grancea,
cine era – stãpânul ori prada?”
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E vorba despre prietenii lui Bacovia.
La evenimentele importante, nu-i vezi
(cu o excep]ie, I.M. Ra[cu, la
sãrbãtorirea a 75 de ani, în decembrie
1956) niciodatã aproape, nu zic alãturi.
Întrebatã, de pildã, de Ioan Dãnilã dacã
avea, Agatha rãspunde cã „pu]ini”,
motivând vag de ce: „împrejurãrile, via]a
poetului, conjunctura acestei existen]e”
(v. „Cred cã se exagereazã acest
pesimism al lui Bacovia”, în Bacoviana,
1, nr. 1, 2011, p. 10; interviu realizat în
ziua de 25 septembrie 1981). Mai încolo,
citeazã totu[i, în acest sens, pe
Macedonski, „primul dintre litera]i care
a avut intui]ia sigurã [a marelui talent
care era Bacovia]” [i pe Constantin
Banu, „care cu propriile sale fonduri [...]
a publicat volumul «Plumb»”. Însã
Macedonski (n. 1854) era om dintr-o altã
genera]ie, iar Banu (n. 1873) mai mare
cu opt ani, ceea ce în epoca respectivã
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men]ionate mai era actualã: cea cu
Grigore Tabacaru (interviul în care-l
citeazã e din 1927). Mã întorc la fraza
de mai sus. Supãrãtoare în ea e acea
referire distantã („unul Bonta[“), ca [i
cum i-ar fi uitat prenumele. Mihai Banta[
era un „ratat”, dar nu un anonim, cum s-ar
putea deduce. „Ratarea” sa e explicatã
– direct [i clar – de celãlalt prieten, I.M.
Ra[cu, astfel: „Dintre noi [grupul de la
Versuri [i prozã], cel mai productiv [i
mai hãzos era Banta[ – tânãr înzestrat
cu toate talentele [i care, totu[i (din
tembelism, lipsa de încredere în sine
sau lupta grea cu nevoile vie]ii), nu [i-a
cultivat, cu tot dinadinsul, nici unul [i
nu s-a realizat pe deplin în nici una din
disciplinele în care ar fi putut desigur
strãluci...” (v. Amintiri [i medalioane
literare, EPL, 1967, p. 63). Banta[ se
nãscuse în Ia[i, la 7 noiembrie 1890.
Acolo a urmat Liceul Na]ional, pe care la absolvit la 1 iulie 1909, când a devenit
student al Facultã]ii de Filosofie [i Litere,
terminatã în 1914. Care au fost itinerariile
lui pânã la data interviului lui Bacovia
(1929)? Informa]iile pe care le în[ir provin
dintr-un memoriu de-al sãu. A[adar: în
1915-1916, a domiciliat în Gala]i, în 1916
(probabil în a doua jumãtate a anului) în
Bucure[ti, în 1918, iarã[i în Gala]i, în
1918-1919 în Boto[ani, în 1919-1923, în
Foc[ani, unde a debutat editorial cu un
volum de Versuri (semnat Pierrot) [i a
înfiin]at (împreunã cu I.M. Ra[cu)
Societatea „Grigore Alexandrescu”. Din
1923, ajunge din nou în ora[ul natal,
profesor la Liceul Militar [i la Liceul
Na]ional. Cunoscãtor al limbii franceze
[i al celei germane, a colaborat cu
traduceri, note [i recenzii la reviste pe
care, aproape sigur, Bacovia nu le-a citit,
de unde impresia sa cã fostul „prieten”
era total pierdut pentru literaturã:
Cuvântul (Ia[i, 1913), Însemnãri literare
(1918), Gândul nostru (1926-1928) sau,
mai apoi, Însemnãri ie[ene (1936-1940).
Între recenziile sale una e la Scântei
galbene. O fi [tiut Bacovia de ea? S-au
mai revãzut, oare, cei doi vreodatã? Cert
e numai faptul cã Banta[ nu [i-a pierdut
pre]uirea fa]ã de poet, dovadã paragraful
elogios pe care i l-a acordat în conferin]a
]inutã la sfâr[itul anului 1941 despre
Versuri [i prozã (text pãstrat în
manuscris).
Arta prieteniei cere sã te interesezi
de celãlalt. Ceea ce mã contrariazã la
Bacovia e lipsa semnelor de
reciprocitate. Or, el – cum observa dr.
C.D. Zeletin – „avea o neutralitate, o
parcimonie de valen]e inversã admira]iei
[i curiozitã]ii de care era înconjurat”
(Scrisoare din 29 mai 1918, p. 1). La
terminarea studiilor, pãrãse[te Ia[ul fãrã
a-[i mai contacta prietenii: „[i într-o zi
«s-a dus cum a venit», fãrã urãri de
revedere [i fãrã nici o prealabilã anun]are”
(v. I.M. Ra[cu, op.cit., p. 72). Reîntâlnirile
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conta; pe deasupra, în cazul acestuia,
era [i diferen]a de statut social, el fiind
deputat, director de ziar [i de revistã,
ministru etc. E adevãrat, cei doi l-au
sprijinit, dar nu din prietenie, ci din alte
sentimente. Prietenia e mai presus de
empatie [i caritate, ea presupune
întâlniri frecvente, coresponden]ã [i un
grad de intimitate. Or, în raporturile cu
cei cita]i, a[a ceva n-a existat.
Argumentele prin care Agatha încerca
sã demonstreze contrariul nu sunt cele
adecvate. Ea justifica prietenia lui
Macedonski prin faptul cã i-a dãruit lui
Bacovia o fotografie de-a sa, având drept
dedica]ie cunoscuta epigramã „Poete
scump...” etc., pe care o va publica în
Flacãra. Aceasta nu schimbã însã ceea
ce-am zis. Gestul Maestrului nu era unul
excep]ional, îl fãcuse, probabil, de
numeroase alte ori, pentru a-[i flata
discipolii. De asemenea, Agatha
aminte[te cã Macedonski „l-a vizitat la
Bacãu”. A venit aci – trebuie de adãugat
– cu un interes particular, nu special din
curiozitate fa]ã de starea confratelui mai
tânãr. De altminteri, revederea dintre
Maestru [i discipol are loc dupã „13 [12]
ani” de la cea din 1903, interval în care
Bacovia s-a apropiat de Caion, iar apoi
s-a mutat cu [coala la Ia[i. Dupã
reluarea legãturii, nu cred cã au urmat
alte vizite. În vremea rãzboiului, ambii
rãmân în Capitalã. Mã întreb acum: l-a
vizitat Bacovia barem o datã? Cât despre
prietenia (în sensul men]ionat mai sus)
cu Constantin Banu, dovezi în afarã de
colaborarea la Flacãra nu sunt, iar fostul
ministru, care a contribuit la angajarea
poetului ca func]ionar, trãie[te pânã în
1940.
Bacovia reprezintã cazul dramatic
al celui care – pentru a vorbi simplu – se
pierde mereu de cârd. Firea lui l-a fãcut
inapt pentru prieteniile lungi. Prietenia
func]ioneazã bine între oameni sãnãto[i.
În interviuri, el citeazã, înso]indu-le
numele de caracterizarea de „prieten”
sau „bun priten”, doar patru in[i: pe
Grigore Tabacaru („un bun prieten”), pe
I.M. Ra[cu („un bun prieten”), pe „unul
Bonta[“ (Mihai Banta[) („un prieten”) [i
pe Iosif Wertenstein („prietenul [i colegul
[de liceu]”). Din anii liceului mai
„pãstreazã în amintire” pe Mircea
Cancicov, viitorul ministru, [i pe Eugen
Ciuchi, „poet [i dânsul”. Curios, din
primele sale douã etape bucure[tene (de
student, apoi de func]ionar), nu-i amintit
nimeni. [i la fel de surprinzãtor e când
vorbe[te, într-un fel prematur, de
prietenie la trecut: „Aveam pe atunci [în
epoca ie[eanã] un prieten, unul Bonta[,
care scria versuri bune” (v. „Cântec
târziu”/ Romanul unui poet, Interviu
realizat de I. Valerian în 1929, în Opere,
Ed. Minerva, 1978, p. 434). „Bonta[“
trãia! De altminteri, la data acordãrii
interviurilor, o singurã prietenie dintre cele
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cu el n-au pic de efuziune: „M-am
apropiat cu multã prietenie [i dragoste
de vechiul meu colaborator – relateazã
în mod elegant autorul citat –,
strângându-i mâna [i amintindu-i în
câteva vorbe, întâlnirile noastre
camaradere[ti, de altãdatã, precum [i
vechea noastrã activitate literarã. Poetul
– prin atitudinea sa – pãrea sensibil la
aceste scurte evocãri, dar nu-[i exprima
deloc bãnuita lui stare sufleteascã prin
cuvinte. Un zâmbet timid [i jenat, o
îngânare pare-se aprobativã a fost
[întâlnirea s-a produs dupã 19 ani] tot
ce am putut ob]ine din partea mult
doritului meu prieten. Nu [tiu dacã
puteam sã iau ca o mângâiere faptul cã
[i altor cunoscu]i de-ai sãi, care
veniserã sã-l salute, le-a rezervat
aceea[i primire reticentã [i-o spun fãrã
ocol – descurajantã” (Ibidem, p. 78-79).
Ca biograf, am fost dezolat, de exemplu,
sã nu-i întâlnesc numele alãturi de cei
ce au participat la înmormântarea lui
Tabacaru, unul din salvatorii sãi. În fine,
de nicãieri n-am dedus cã, la
sãrbãtorirea de la Bacãu din ’47, i-ar fi
invitat pe Nicolae Anghel [i pe
Munteanu-Muntmarg, care l-au gãzduit,
nu o datã, la Scor]eni. Riscantã sub
aspectul sociabilitã]ii, izolarea sa
frizeazã abulia [i indiferen]a. Sã nu
dore[ti sã vezi sau sã fii vãzut de cei ce
]i-au fost, în anumite momente, prieteni
nu-i nicidecum un lucru de admirat!
Vrând-nevrând, lipsa de voca]ie în acest
domeniu te calificã drept „suspect”. Câtã
diferen]ã, în aceastã privin]ã de Gala
Galaction, care declara undeva: „Sunt
un conservator în ceea ce prive[te
prieteniile”, enumerând pe Arghezi, Vasile
Demetrius, I.G. Duca, Sadoveanu,
N.D. Cocea, Ibrãileanu [.a.
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Un „tip blond”?
Încep cu o declara]ie: îmi place
formatul ales de academicianul
Alexandru Surdu pentru ultimele sale trei
cãr]i – adevãrate breviare – acela[i, de[i-s
scoase la edituri diferite: e chiar mai mic
[i mai suplu (între 180 [i 250 de pagini)
decât al clasicelor „poche”-uri. Au [i în
interior o mãsurã justã: cuprind, douã,
15 [i una 16 eseuri. Cât prive[te
con]inutul lor, el e variat (de la istorie [i
economie, la religie [i literaturã), consistent, echilibrat, de un interes cert.
Împreunã, aceste elemente sunt dovezi
ale unei personalitã]i puternice, cu ]inutã
distinsã, elocvent în fiecare act [i gest.
Fapt indenegabil, dl Alexandru Surdu
reprezintã una dintre vocile cele mai
remarcabile din cultura românã
contemporanã. Concizia [i economia
scrisului sãu sunt o replicã datã
manufacturierilor din toate genurile.
Scrie cumpãnit, edificat, convins [i
convingãtor, pentru a sublinia idei [i
semnifica]ii. Vorbe[te aidoma: cugetat,
într-un discurs sobru, cu fermitate. L-am
ascultat atât direct, cât [i la radio (în
dialogurile cu Constantin Aslam) [i la
televizor (intervievat de Ioan Cãrmãzan).
Cu mici varia]iuni [i nuan]e, în toate
ocaziile, e egal cu sine, pãstrând
acelea[i ra]ionamente [i aceea[i
manierã. Atitudinea riguroasã, expresia
cu ornamente tradi]ionale [i pasele de
un irepresibil sarcasm, îl fac sã parã distant, chiar rigid, însã, dupã o oarecare
familiarizare cu „rostirea” sa, consta]i cã,
nu o datã, e un evocator cald, de un
lirism atent controlat. De altminteri,
cunoa[te intim, ca [i Constantin Noica,
literatura popularã [i pe marii poe]i:
Eminescu, Blaga, Bacovia. Despre

acesta din urmã are „amintiri” ce denotã
o puternicã afec]iune fa]ã de poezia lui,
pe care – relateazã – la un concurs ]inut
când fãcea armata la Boto[ani, a recitat-o
[i a imitat-o cu succes. Exemplul sãu
confirmã ceea ce-am spus în mai multe
rânduri: promo]ia ’60, una cu propensiuni
spre boemã, îl iubea pe Bacovia.
Aceasta (poe]i, prozatori, critici [i
filozofi) a impulsionat receptarea lui,
interven]ia ei având consecin]e care
continuã [i acum.
Dl Alexandru Surdu a inclus
mãrturia sa („Gânduri despre George
Bacovia”) în Pietre de poticnire (Ed.
Ardealul, 2014), un titlu sugestiv pentru
o carte de eseuri. Unii – probabil – [tiu,
al]ii nu, cã vorbele din titlu se întâlnesc
în câteva locuri din Biblie (Romani 9, 3233; I Petru 2,8) [i la scriitori religio[i
(Galaction, Opere , 8, Academia
Românã, 2003, p. 245). Se poate glosa
îndelung asupra lor. „Piatra de poticnire”
este „piatra din capul unghiului”, „de mare
pre], bine pusã în temelie” (Isaia 28,16),
dar ignoratã de cei fãrã credin]ã. Evreii
captivi ai legii vechi – explica Apostolul
neamurilor o situa]ie – „s-au poticnit de
piatra poticnirii”, care e „o piatrã de
încercare” [i „stâncã de smintealã”.
Când te poticne[ti, te împiedici, aluneci,
scape]i. În plan moral [i religios –
tãgãduie[ti, negi, cazi în eroare.
Pe lângã „piatra” din Scripturi, în
via]a curentã ne lovim de numeroase alte
„pietre de poticnire”: amintiri, impresii,
judecã]i superficiale asupra unor
oameni, evenimente [i lucruri, supersti]ii.
De ce anume ne poticnim la Bacovia?
Dl Alexandru Surdu crede cã de
imaginea sa. „Din pãcate, ne-am obi[nuit
– observã dânsul – cu o pozã a poetului,
agreatã de so]ia acestuia [...], a unui
bãtrân ftizic pe patul de moarte. Cum
arãta însã poetul Bacovia, care [i-a scris
poeziile înainte de 22 de ani? Adicã la
vârsta noastrã de atunci a recitalurilor,
cu 50 de ani mai tânãr decât poza aceea.
Sunt câteva poze care îl aratã mai tânãr,
dar fiind «alb-negru», ca [i pozele rudelor
sale, avem imagini ale unei persoane
extrem de brunete, chiar negricioasã, de
unde [i descrierile ulterioare ale unei
«figuri funebre». Dar dispunem de o
descriere a lui Aurel Savela care îl
înfã]i[eazã pe poet cu totul altfel: «Tipul
era un omule] de 22-23 de ani, o figurã
finã de visãtor, ai cãrui ochi mari, alba[tri
aveau strãluciri magnetice. El purta plete
blonde [...]». Adicã arãta exact ca noi,
tinerii studen]i bra[oveni cu plete
blonde, dupã terminarea liceului” (op.cit.,
p. 90-91).
Evident, pentru dl Al. Surdu,
Bacovia blond e o certitudine. Lucrul nu
mi se pare atât de sigur, ca în deduc]ia
sa. Dovadã cã elementele de portret,
prezentate diferit în descrieri, m-au
preocupat, am încercat sã le pun cap la
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lungã pe cronici [bolnavii cronici] ar [ti
ceva. Îndeob[te, observãm [i noi o virare
cu timpul a nuan]ei pãrului, probabil prin
intrarea în ac]iune a altei gene”. În ideea
cã-mi pot fi utile, adaugã însã douã
exemple bine cunoscute lui, produse –
a specificat – dupã „evenimente acute”:
acela al poetei Zoe G. Frasin (1872-1940)
[i cel al poetului Dimitrie Iov (18881959). Dupã moartea Cordeliei, unica sa
fiicã, Zoe G. Frasin, so]ia lui G.
Tutoveanu, „a albit de pe o zi pe alta”,
iar D. Iov, care „se bucura în tinere]e de
o claie de pãr”, dupã sinuciderea
logodnicei „într-o odaie alãturatã
petrecerii”, [i-a pierdut pãrul dintr-odatã.
„În medicinã, aceastã entitate morbidã
– mi-a precizat doctorul Zeletin – poartã
numele de peladã”. Sper cã nu m-am
pripit trãgând concluzia cã schimbarea
de care mã interesam e posibilã. N-am
mai apelat deci la dermatolog.
Anterior anilor în care e vãzut cu
„barbã neagrã” [i „musta]ã întunecatã”,
Bacovia trecuse printr-o „crizã” dintre
cele mai dramatice. „Era slab de tot –
î[i aminte[te un nepot – [i avea întipãritã
pe figurã o adâncã triste]e [i o
deznãdejde [...]. Sta zile întregi [în odaia
sa] fãrã sã scoatã un cuvânt, [doar] din
când în când un râs nervos îi zguduia
pieptul slãbit” (v. Maximilian Vasiliu,
Amintiri despre poetul Bacovia, Ed. Babel, 2017, p. 14). Atunci i s-a fãcut pãrul
blond pãr negru? Nu! Atunci i s-a închis
[i mai mult la culoare pãrul castaniu,
cãci a[a era pãrul lui Bacovia (v.
documentul din 1921, citat în Dosarul
Bacovia I, p. 263, [i v., de asemenea,
tabloul lui Tache Soroceanu).
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(v. Pan M. Vizirescu, „G. Bacovia”, în
Convorbiri literare, 132, nr. 1, ianuarie
1999, p. 30).
S-ar putea obiecta cã, datã fiind
distan]a de timp, pentru a-[i împrospãta
amintirile, ultimii trei cita]i au recurs la
fotografii sau la alte descrieri, [i – pentru
a pãstra limbajul ales de dl Alexandru
Surdu – s-au „poticnit”. Rãmâne însã
primul exemplu, acea consemnare
publicatã dupã mai pu]in de o lunã de la
întrevederea cu poetul ([ezãtorile
revistei Gândirea au avut loc în aprilie
[i mai). Iar ca un atu, rãmâne mãrturia
so]iei, care, relatând prima vizitã în
Bacãu (era iarnã), scrie: „Echipat cu un
palton gros, purtând o cãciulã de lutru
neagrã ce-i încadra minunat figura, din
nou finã, palidã. Acum purta pãrul negru
spre spate” (v. Poezie sau Destin, Ed.
Eminescu, 1972, p. 127). „Spre spate”,
ceea ce înseamnã cã î[i lãsase plete.
Se poate schimba, în mod natural,
ca efect al unor emo]ii sau boli, culoarea
pãrului cuiva? Un caz mi-a fost evocat
cândva de Ion Apetroaie, pe vremea
când î[i pregãtea teza despre Vasile
Voiculescu: autorul lui Zahei Orbul ar fi
intrat în închisoare cãrunt [i a ie[it din
ea cu pãrul negru. I-am adresat totu[i
întrebarea doctorului Constantin
Dimoftache Zeletin, eseistul subtil, care
a avut privilegiul de a fi primit de Agatha
[i George Bacovia, într-o vizitã facilitatã
de Petre Pascu, fãcutã împreunã cu
G.G. Ursu. Rãspunsul sãu (o scrisoare
de trei pagini mari, bogatã în observa]ii,
dintre care pe una am folosit-o deja în
textul dinainte) evitã sã fie categoric:
„Poate un dermatolog cu experien]ã
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cap [i sã le lãmuresc într-o „anexã” la
Dosarul Bacovia, I (v. „Cum arãta
poetul?”, p. 260-263). În ciuda concluziei
la care am ajuns acolo, ceva a continuat
sã mã „roadã”: ce fel de pãr avea, totu[i,
poetul, cãci relatãrile sunt diferite?
Dl. academician considerã cã to]i
cei ce spun altminteri decât a spus
Savela [i decât spune d-sa acum,
respectiv „blond”, s-au împiedicat de
„piatra” care o constituie fotografiile.
Acest lucru mã „provoacã” (pentru a
folosi un termen la modã) sã reiau
chestiunea. Sunt de acord cã acea
„piatrã” existã. Am constatat [i eu,
rãsfoind ziarele vechi, privind chipuri de
scriitori, actori, oameni politici: nimeni
nu pare blond sub stratul de cernealã
neagrã. Ca sã-l deosebe[ti pe acela care
e, se cere, dacã pot zice a[a,
perspicacitate: fotografiile blonzilor au
adesea fine reflexe albicioase ori „trag”
spre sepia.
Ciudat e – situa]ie ce-ar fi trebuit
sã genereze o oarecare îndoialã – cã,
în afarã de Savela, nici o altã persoanã
nu afirmã cã Bacovia ar fi fost blond.
Contrariul îl fac câ]iva. De pildã, Cezar
Petrescu, într-o dare de seamã
nesemnatã: „La Bacãu, din cãsu]a cu
livadã, am scos din umbra perdelelor
trase, la lumina vie]ii de-afarã, poetul
acela fãrã pereche al desnãdejdilor
provinciale care e Bacovia. Singuratic,
ne[tiut de concetã]eni, bolnav [i cu
barba crescutã întunecat pe figura aceea
strãvezie, cu ochii stin[i; poetul
mahalalelor mocnite în ploaia toamnei,
a privit cu spaimã avalan[a noastrã
tinereascã izbucnitã în tãcerea cãmãrii
lui, ca o hoardã barbarã” (v. „Cutreerând
]ara, cu prilejul [ezãtorilor «Gândirei»...”,
în Gândirea, 3, nr. 1-2, 5 [i 20 mai 1923,
p. 25). Rãspunzând unui chestionar, un
fost elev de-al poetului, pedagogul
Constantin Moscu, a oferit urmãtoarea
descriere: „Când s-a deschis u[a, [i-a
fãcut apari]ia un om slab [i palid, cu o
barbã neagrã tunsã scurt, cu
sprâncenele [i cu pãrul negru pieptãnat
cu cãrare, cu ochii vii [i mari, cu pasul
încet [i pu]in nesigur!” (Manuscris, p.
1). Cu o barbã neagrã l-a vãzut, în casa
tatãlui sãu, [i un alt tânãr, Nicolae C.
Cristoveanu, colaborator la primul numãr
al Ateneului cultural cu o recenzie despre
Lângã pãmânt de Adrian Maniu (v.
„Bacovia [i Bacãul”, în Ateneu, 29, nr.
10, octombrie 1992, p. 3). Iatã [i a patra
mãrturie, venitã de la un publicist, dupã
prima întâlnire fa]ã în fa]ã: „Pãrea mai
trecut decât în fotografia apãrutã în
revistã [Orizonturi noi]. Slab, dintr-odatã
te cople[ea blânde]ea tristã a privirii lui,
ochii mai încercãna]i [i adânci]i în
ogivele de sub fruntea [i mai înaltã [i
mai obositã, cu obrajii sup]i [i musta]a
grea, întunecatã, prea grea pentru fa]a
aceea trasã [i de o paloare ca de cearã”
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Înfã]i[ându-l blond pe poet – Savela care
– n-am uitat! – era fratele cumnatei lui
Bacovia [i a stat adesea alãturi de el,
inclusiv într-o fotografie – a creat,
involuntar, iatã, o „piatrã de poticnire”.
Descrierea sa e inexactã chiar în punctul
pe care îl discut. Ce cred cã s-a
întâmplat? A confundat (nu-i imposibil,
mul]i o fac) „castaniul” cu „blondul”, care,
de altfel, se potrivea [i mai bine cu
restul: „epheb”, „senzitiv”, „ochi alba[tri”,
„cap frumos”, „frunte cuminte”. {i ca totul
sã se încadreze în „figura finã de
visãtor”, a omis sã spunã cã avea „fa]a
smeadã”.
Posibilitatea ca autorul textului din
Cronica Moldovei (semnat Lambert) sã
nu fi gre[it ar putea fi justificatã doar de
urmãtoarea ipotezã: aceea cã „omule]ul”
prezentat blond sã-[i fi vopsit (o vreme)
pãrul, pentru a se încadra în figura de el
însu[i doritã. Precedentul – [i mai
grozav – îl fãcuse viitorul [ef al
simboli[tilor de la noi: Minulescu. Faptul
a fost amintit în treacãt de Camil Ressu,
într-un interviu: „M-am reîntors în ]arã
dupã revolta din 1907. [...] Am tras la
Hotel English. ]in minte ca acum: era
searã [i obosit de drum m-am culcat
imediat. A doua zi, diminea]a, am ie[it
din hotel în Calea Victoriei, fãcând
socoteli [i parasocoteli. Vãd pe unul cu
barbã ro[ie care trece pe lângã mine [i
mi se pãrea cã-l cunosc. Mã uit bine la
el. Minulescu!” (v. „Cu pictorul Camil
Ressu despre el [i despre al]ii”, Interviu
realizat de A. Dumbrãveanu, în Rampa,
15, nr. 3627, 19 februarie 1930, p. 3).
Cafeneaua literarã (desigur [i strada) a
fost impresionatã [i a pãstrat
„evenimentul” între legendele ei.
Perpessicius l-a luat ca punct de plecare
pentru unul dintre entrefilet-ele sale: „Mi-ar
fi plãcut – zice el, scriind despre autorul
Roman]elor pentru mai târziu – sã-l vãd
– cum povestesc unii martori de boemã
retrospectivã – cu barbã. {i încã ro[iearãmie. Amintind în acela[i timp de
Domitius Ahenobarbus, dar [i de fiu-su,
de fel sanguinar, ca acesta desigur, dar
nu mai pu]in adept al egoismului. «Qualis
artifex» – a fost totdeauna, de altminteri,
formula – dacã se poate spune –
autocraticã [i criticã a cântãre]ului
«Roman]elor pentru mai târziu»” (v. „Ion
Minulescu”, în Dictando divers, 1925-1933,
Funda]ia pentru Literaturã [i Artã, 1940,
p. 145). Sã fi experimentat [i Bacovia
boema printr-o atare extravagan]ã?
Tenta]ia de a [oca nu i-a lipsit.
Când a murit, la catafalcul lui a venit
[i Maria Banu[. În necrologul ei se
gãse[te aceastã frazã: „[...] în fa]a
mumiei mici, lângã fruntea lui de filde[
îngãlbenit sub aura pãrului cânepiu, mã
închin” (v. „Amintiri la moartea lui
Bacovia”, în Gazeta literarã, 4, nr. 22,
30 mai 1957, p. 4). Dupã dic]ionar,
„cânepiu” înseamnã „cenu[iu închis”.

Dimensiunea moralã a societãþii
din ultimii aproape o sutã de ani nu
poate fi înþeleasã fãrã contribuþiile lui
André Gide [i Albert Camus, douã
oglinzi ce mãresc [i deformeazã, în
acela[i timp, realul [i în care vezi
evoluþii, dezechilibre [i nevoi ale lumii
din vremea lor. Dar [i criza moralã
profundã a condiþiei umane. Dacã
admitem, [i trebuie sã admitem, cã
revolta, cu toate avatarurile ei sociale,
literare, artistice, filozofice, politice,
spirituale etc. pune, în general, capãt
moralei tradiþionale, atunci e
obligatoriu sã vorbim despre ei. De ce?
Fiindcã André Gide e la originea
revoltei, iar Albert Camus îi face
bilanþul...

André Gide
André Gide (1869-1951) ne face sã
în]elegem cum criza moralã a vremurilor
moderne se situeazã în perspectiva
vechiului conflict dintre adevãrata via]ã
[i via]a adevãratã. Situa]ia tradi]ionalã
a omului interzicea adevãrata via]ã. Dar
situa]ia nouã?
Mii de ani, revolta împotriva vie]ii
adevãrate, prezentã, probabil, în inima
multor oameni, nu putea lãsa urme decât
dacã se orienta pe calea stoicismului [i
a sfin]eniei. Baudelaire [i Rimbaud au
început sã ne intereseze din momentul
când progresul [tiin]ific [i tehnic, pe care
ei îl ignorau sau îl dispre]uiau, ne-a lãsat
sã sperãm cã „piuli]a” milenarã ce bloca
via]a adevãratã putea fi ”de[urubatã”.
Dilemei lui Rimbaud, pe care
Claudel o rezolvã prin exaltarea tradi]iei,
Gide rãspunde prin respingere. El e primul
om care a repudiat public morala
tradi]ionalã, care a hulit-o, care, în via]a
sa cotidianã, oficialã ori privatã, a
recuzat deschis vechile norme,

beneficiind, încã din timpul vie]ii, de pe
urma acestei nega]ii, fãrã cãin]ele lui
Villon, închisorile marchizului de Sade,
nebunia lui Nietzsche, de considera]ie,
glorie [i respect. E într-adevãr
remarcabil cã omul care scrisese „Nu
cred în pãcat [...] Familii, vã urãsc...” a
primit premiul Nobel pentru literaturã,
titlul de doctor honoris causa al
Universitã]ii Oxford [i a fost invitat chiar
de cãtre Stalin sã ]inã discursul funebru
la moartea lui Maxim Gorki (nu insistãm
asupra fatului cã, rãspunzându-i lui
Barrès, în 1898, proclamã cã to]i copiii
trebuie dezrãdãcina]i din casa lor [i
lãsa]i pe drumuri!); acest om, cunoscut
ca ignoant al oamenilor obi[nui]i,
aproape un mizantrop, care î[i adusese
so]ia într-o stare de maximã disperare,
acest om deformat din punct de vedere
sexual [i prizonier al atâtor constrângeri
excep]ionale, ei bine, acest om a fost
salutat pretutindeni ca autorul unei noi
evanghelii morale!
E drept, critica lui solidã se
îndreaptã nu numai împotriva moralei
tradi]ionale, ci [i împotriva celei

Gheorghe Iorga

Gheorghe Iorga

scientiste, ai cãrei apãrãtori credeau,
la 1900, cã pot s-o impunã fãrã prea
multe eforturi. Dar, mai ales, Gide explicã
în mod strãlucitor noile valori ce aveau
sã domine în bunã mãsurã lumea dupã
moartea sa. Poate cã aceastã criticã
acerbã câ[tigã în for]ã prin caracterul ei
relativ sumar. „Porunci ale lui
Dumnezeu, mi-a]i îndurerat sufletul.
Porunci ale lui Dumnezeu, ve]i fi zece
sau douãzeci? Pânã unde vã ve]i
restrânge limitele? Omul în]elept trãie[te
fãrã moralitate, dupã în]elepciunea lui.
„Pãrãsiserãm Siracuza [i alergam
pe un drum anevoios, unde Taormina se
une[te cu Môle, strigând, ca s-o chem
în mine: O nouã fiin]ã! O nouã fiin]ã!”
Fiin]a aceasta pe care Gide pretinde cã
o descoperã este „fiin]a autenticã”,
„vechiul om”, „cel ce nu voia Evanghelia”.
Totul în jurul nostru, cãr]i, mae[tri ai
gândirii, pãrin]i, trebuie suprimat.
„Trebuie sã scuturãm aceste încãrcãturi
excesive. {i eu mã comparam cu
palimpsestele...”
Binele este a[adar spontaneitatea
naturalã. De ce sã nu fie permis ceea
ce î]i este necesar? Consimte sã nu mai
nume[ti pãcat ce nu-]i po]i ierta! Morala
tradi]ionalã mutileazã, schimbã bucuria
în durere, ucide originalitatea, cãutarea,
angajeazã omul în sarcini imposibile [i
sterile; genereazã înfrico[ãtoarea
remu[care nedefinitã; ucide fiin]a. „În
privin]a mea, fiind altãdatã fãrã lege,
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Doi morali[ti ai revoltei:
André Gide [i Albert Camus

Amancio Gonzalez Andres

crede în progres, într-un progres destul
de vag, încã vecin cu progresul individual al clasicilor, dar totu[i un progres
ce „devoreazã orice om” [i blocheazã
în mod necesar tradi]ia. Apoi, critica lui
Gide e mai pu]in generalã; aceasta
vizeazã doar puncte precise: cele în care
morala tradi]ionalã amputeazã, ucide,
e[ueazã într-o înver[unare sterilã: „Ieri,
recãdere abominabilã, ce-mi lasã trupul
[i spiritul într-o stare vecinã cu
disperarea, cu sinuciderea, cu nebunia...
E stânca lui Sisif ce recade la poalele
muntelui a cãrui pantã încerca sã o urce
din greu, ce recade odatã cu el,
rostogolindu-se peste el, antrenându-l în
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trãiam, dar când a venit porunca, pãcatul
s-a trezit la via]ã, iar eu am murit.”
Iatã de ce povestea de via]ã a lui
Gide se rezumã la o revoltã împotriva
educa]iei sale: „Tristã educa]ie pe care
noi am avut-o, ce ne-a fãcut sã
presim]im, plânsã [i mâhnitã sau chiar
[...] solitarã, voluptatea totu[i glorioasã
[i seninã.” E vorba despre ideile
fundamentale ale doamnei Juliette Gide,
în care conlucrau datoria conjugalã [i
datoria economicã: „Mama mea mã
învã]a sã-mi golesc mereu paharul de
cidru înainte de a mã ridica de la masã,
sã nu iau mai multã pâine dacã n-o pot
mânca... Rãmânea preocupatã de al]ii
[i de judecã]ile lor; totdeauna doritoare
de un mai bine rãspunzând unor reguli
admise; mereu strãduindu-se cãtre mai
bine [i fãrã mãcar sã se îndoiascã ([i
prea modestã pentru a recunoa[te) cã
lucrul cel mai bun în ea era chiar ceea
ce ob]inea cu cel mai mic efort.”
Esen]ialul motivelor revoltei sale se aflã
probabil în faimoasa scrisoare pe care
Gide o scrie mamei sale la 15 martie
1895: „... Nimic nu mã iritã mai mult ca
nevoia ta de a interveni în faptele altuia,
ceea ce le face poate pu]in mai ra]ionale,
dar le face sã piardã orice valoare odatã
ce emanã de la tine mai mult decât de
la o altã persoanã, – le face sã piardã
orice «originalitate» ([i te rog sã nu iei
acest cuvânt alfel decât în sens
etimologic” (sensul uzual, în epocã, era
„stranietate”, „bizarerie”, n.n.).
În aparen]ã, am putea deslu[i, în
cuvintele de mai sus, credin]a banalã [i
manifest contrarã realitã]ii experimentale
în omul „ nãscut bun [i depravat de
societate”, cu care se amãgise deja
Rousseau. Ne-am în[ela. Mai întâi, Gide
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greutatea ei moralã [i scufundându-l din
nou în mocirlã. Ce? Va trebui încã [i
pânã la sfâr[it sã facã acest efort
lamentabil? („Jurnal”, 15 octombrie
1916). Aici, Gide se întâlne[te cu Freud,
chiar dacã îl descoperã în 1922 (o
însemnare din „Jurnal”, 4 februarie 1922),
[i îl anticipeazã pe Camus, din „Mitul lui
Sisif”, cu toate interpretãrile diferite.
De[i Gide î[i dã seama cã tehnica [i
[tiin]a conteazã prea pu]in pentru el, î[i
plaseazã deja revolta în concret [i judecã
o moralã prin rezultatele ei observabile,
factuale.
Astfel, de[i critica moralei
tradi]ionale rãmâne fatalmente par]ialã,
de[i aspectele sociale ale evolu]iei îi
scapã aproape în întregime, de[i pare a
nu acorda niciun rol muta]iilor economice
[i tehnice din vremea sa [i ignorã cã
succesul aventurii personale nu e posibil
[i nu-i intereseazã pe oameni decât în
mãsura în care condiþia umanã s-a
schimbat, de[i „problema” lui e pur [i
simplu egotistã („voi îndrãzni oare sã
numesc virtute cea mai naturalã
înclina]ie a inimii mele?”) – cãutarea lui
Gide, afirmarea noilor valori rãmân
exemplare. Întemeiazã o moralã à
rebours.
La început, a fost afirmarea libertã]ii,
a inova]iei, a actului absolut nou: refuzul
predeterminismului; fiindcã reac]ia contra trioului Taine-Zola-Renan nu e mai
pu]in pãtrunzãtoare ca a lui Claudel;
odatã cu morala tradi]ionalã, Gide refuzã
concep]ia despre lume pe care [tiin]a
epocii o voia ca substitut al învã]ãturilor
biblice: aceea a purului determinism îl
face sã-i scrie lui Zola: „Nu existã
principiu; nu sunt decât legi [...] nu
acceptãm liberul-arbitru [...] omul nu-i
pentru noi decât o ma[inã animalicã
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perfectã”. Sã fie mesajul lui Gide?
„Cre[tinismul înainte de sfântul Pavel?”
Nicidecum. Gide nu vrea, de fapt, sã
transmitã niciun mesaj; el prezintã doar
o experien]ã; invitã la noi încercãri.
Dacã scrie „formule” (unele rãmase vii
în memoria contemporanilor sãi [i nu
numai), acestea sunt vagi:„Sã-]i faci din
via]ã o operã de artã”, „Sã-]i asumi cât
mai multã umanitate posibilã”, „Sã
cãsãtore[ti cerul cu infernul”, „Trebuie
sã încercãm sã ajungem la o imoralitate
superioarã” etc. „Scopul sãu, scrie
despre Goethe, dacã a avut vreun altul
în afarã de a trãi pur [i simplu posibilul,
e cultura, nu fericirea.” Iatã o întâlnire
nea[teptatã!
E evident cã omul care a deschis
atâtea crize nu e a priori capabil sã le
rezolve; acestea, legate de evenimente
cu amploare aproape cosmicã, nici nu
pot fi, deocamdatã, rezolvate. Rãmâne
sã ne gândim la un Gide scriind despre
Goethe, folosindu-l drept exemplu,
surâzãtor [i grav totodatã, de ceea ce
omul, fãrã vreun ajutor din partea Gra]iei
divine, poate ob]ine de la el însu[i. Dar
acest lucru devine cu adevãrat
extraordinar la un om „deformat” în modul
de a gândi, în condi]iile în care nevoile
complementare ale majoritã]ii oamenilor
sunt dramatic disociate, gusturile [i

Vitraliu

Paradoxal, descoperirea alegerilor
multiple s-a nãscut dintr-o veritabilã
oroare de a alege: „Carnea asta [...] mor
de a nu-i epuiza atrac]ia [...] N-am [tiut
niciodatã sã renun], protejând în mine
lucrul cel mai bun [i lucrul cel mai rãu,
am trãit sfâ[iat [...] Nu doream sã scap
deloc de ceea ce revigora toate
virtualitã]ile fiin]ei mele [...] Necesitatea
op]iunii mi-a fost mereu intolerabilã;
op]iunea îmi apãrea nu atât alegere, cât
respingere a ceea ce nu alegeam [...]
Mi-e teamã [...] de a limita, prin ceea ce
fac, ceea ce a[ putea face.”
Sunt temeri care anun]ã ceea ce s-a
numit genera]ia încercãrilor (încercarea
obligã fie la superficialitate, fie la
specializare; e firesc ca un om de calitate
sã fie, în acela[i timp, încântat de
diversitatea posibilelor [i întristat cã
trebuie sã aleagã, n.n.). Dar încercarea
cere sinceritate, o valoare care te poate
tortura, stimula sau te poate perverti,
cum i se întâmplã lui Gide: „Mã agit în
aceastã dilemã: sã fii moral; sã fii sincer.
Morala constã din a submina fiin]a
naturalã (vechiul om) în favoarea unei
fiin]e preferate. Dar, atunci, nu mai e[ti
sincer. Vechiul om era omul sincer...
(„Jurnal”, 11 ianuarie 1892). În
„Fasificatorii de bani”, gasim aceastã
idee ce rãmâne [i astãzi una dintre cele
mai acerbe critici împotriva moralei de
ieri: cã ea genereazã ipocrizia; îl face
pe om sã-[i dea „false ra]iuni sã comitã
toate actele pe care dore[te sã le comitã
[...] veritabilul ipocrit e cel care nu-]i mai
dã seama de minciunã [...] e cu totul
pãtruns de aparen]ã.”
Putem în]elege, astfel, cã nevoia
de justificare ucide comunicarea cu
realul, prin urmare, a fiin]elor între ele;
ucide cea mai înaltã valoare a omului:
iubirea. „Nu legea: iertarea. Asta-i
emanciparea prin iubire, – [i îndreptarea
prin iubire cãtre o ascultare distinsã [i

Napoleon Tiron

ac]ionând sub influen]a ereditã]ii [i a
mediului.” Gide deschide o serie lungã
de arti[ti [i intelectuali protestatari, de
la Apollinaire la Picasso, de la André
Breton la Boris Pasternak, care au negat
cu vehemen]ã preten]iile [tiin]ei
secolului al XIX-lea de a guverna orice
formã de manifestare a realului: e
adevãrat, de la Zola pânã târziu, în
modernitate, [tiin]a secolului al XIX-lea
a deturnat orice curent literar-artistic [i
religios prin spiritul [tiin]ific experimental, creând, astfel, o schismã ale cãrei
urme, ascunse, se vãd [i astãzi. Încã
din 1899, în „Prometeu rãu înlãn]uit”,
Gide semnaleazã problematica unei noi
morale, cu urme [i la Dostoievski, apoi
în „Pivni]ele Vaticanului”; îi verificã
existen]a în rubricile de „fapt divers” din
unele ziare ale epocii (rezultatele se
gãsesc într-o „Cronicã” publicatã în
„Nouvelle Revue Française”). A[a
ajungem sã în]elegem importan]a vitalã
pe care autorul „Falsificatorilor de bani”
a acordat-o realitã]ii „actului gratuit, ce
nu e motivat de nimic [...] actul
dezinteresat; nãscut din sine; actul [...]
fãrã scop, deci fãrã stãpân; liber; Actul
autohton; ” – acest act pe care [tiin]a
timpului sãu nu [i-l putea explica, nici
chiar sã-l admitã, care n-are cauzã
cunoscutã, dar existã în realitate, noi îl
recunoa[tem astãzi; el deschide douã
concepte-cheie ale [tiin]elor umaniste
contemporane: aleatoriul [i autonomul.
Dacã problema actului aberant [i
inexplicabil i-a bântuit mintea multã
vreme, ceea ce a contat cu adevãrat în
gândirea lui Gide se traduce prin spiritul
contemporan al alegerilor multiple, al
abunden]ei posibilelor, al atrac]iei
încercãrilor, al necesitã]ii op]iunilor.
Dostoievski l-a învã]at coabitarea în om
a sentimentelor contradictorii [i „resursa”
regiunilor abjecte, lini[tite, murdare,
generatoare de noutate; de posibilitã]i.
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repulsiile sunt bine orientate, iar
insuficien]a vitalã [i dificultatea de a fi
sunt a[a de limpezi. „Noi nu suntem,
Dragã, dintre cei prin care se nasc fii ai
oamenilor („Paludes”). Descriind, în „Et
nunc manet in te...?”, cãlãtoria sa de
nuntã la Roma, Gide clarificã disocierea
radicalã dintre cortex [i instinct,
specificã în cazul sãu: „...Am [tiut bine,
de altfel, sã dovedesc cã nu eram
incapabil de elan (vorbesc despre elanul
care procreeazã), dar cu condi]ia ca
nimic intelectual [i sentimental sã se
amestece aici.”
Opera lui Gide, nocivã, pentru unii
contemporani, în ceea ce prezintã cu
for]ã [i prestigiul unor exemple
deformante, e, înainte de toate, o
pledoarie fãcutã de un membru al unei

infime minoritã]i în favoarea acesteia:
sunt un om anormal [i totu[i exist; sunt
rar, dar sunt. Circumstan]ele intelectuale
[i sociale, punerea în discu]ie a moralei
tradi]ionale ce implicã marea
metamorfozã a secolului trecut, toleran]a
ce le poate acorda membrilor sãi o
societate lipsitã de amenin]ãri, spiritul
de inventar [i cercetare cu implicarea
metodei experimentale, în sfâr[it,
talentul lui Gide [i înalta calitate a
gândirii lui, când nu e obnubilatã de viciile
sale cunoscute, toate acestea fac dintr-o
mãrturie cu caracter confiden]ial un
succes mondial! „Fructele pãmântului”
au revelat largi falii în casa tradi]ionalã.
Dar ideile sale n-au edificat nimic care
sã le permitã oamenilor sã se
adãposteascã în ea!
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Albert Camus
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Opera lui Gide apar]ine unei fiin]e
care nu gãse[te nici plãcerea, nici
echilibrul acolo unde aproape toatã
lumea le gãse[te; pledeazã pentru
dreptul minoritã]ilor la via]ã (cineva
inspirat le-a numit „infimitã]i”). Ne-a fãcut
sã în]elegem cã societatea viitorului va
fi mai tolerantã, mai eclecticã, mai pu]in
„centratã”; ne-a arãtat cã progresul vine
deseori din anormal [i anomal.
Cu Albert Camus (1913-1960)
suntem mai aproape de normalitate: fiul
unui muncitor agricol [i al unei menajere,
autorul „Anchetei în Kabylia” este, alãturi
de Charles Péguy [i Sant-Exupéry, unul
dintre rarii intelectuali care [tiu despre
ce vorbesc când le vorbesc oamenilor
[i când vorbesc despre oameni.
Sensibilitatea [i generozitatea sa l-au
fãcut sã trãiascã o epocã crucialã, de la
venirea la putere a lui Hitler [i a lui Stalin
pânã la eliberarea Angliei, prima sa
patrie. O experien]ã umanã care a lãsat
urme semnificative în vremea lui. Pe
bunã dreptate, Academia Regalã din
Suedia a motivate acordarea premiului
Nobel prin „ansamblul unei opere punând
în luminã problemele ce se pun în zilele
noastre con[tiin]ei oamenilor”.
Din punct de vedere moral, opera
lui Camus e capitalã: într-o limbã
accesibilã oricãrui cititor, captivantã prin
stil, aceasta face bilan]ul a douã mari
cãi deschise umanitã]ii prin moartea
zeilor: aceea a absurdului [i aceea a
revoltei (în care revolu]ia nu e decât o
ramurã). Prin urmare Camus închide
secolul deschis de Baudelaire, Marx [i
Rimbaud [i-l deschide pe cel al cercetãrii
[tiin]ifice, cercetare de unde poezia,
sentimentul, sensibilitatea, mistica nu
vor fi exilate.
Punctul de plecare e mereu
Rimbaud. Camus judecã via]a adevãratã
în numele adevãratei vie]i: realul e deci
absurd. Sã ac]ionezi într-o lume absurdã
înseamnã sã fii revoltat. Dar revolta
deschide mai multe cãi: toate sunt
impasuri, cu excep]ia unuia ce dã sens
vie]ii.
Un om aspirând la adevãrata via]ã
nu poate gãsi vreun interes pentru via]a
realã; e strãin în lume. Meursault: „Seara,
Marie a venit la mine [i m-a întreat dacã
voiam sã mã cãsãtoresc cu ea. I-am
spus cã mi-e indiferent [...] I-am explicat
cã asta n-avea nicio importan]ã. Din
strãfundul viitorului meu, în timpul întregii
vie]i absurde pe care am dus-o, un suflu
obscur urca spre mine de-a lungul anilor
ce nu veniserã încã [i acest suflu
egaliza în trecerea sa tot ce mi se
propunea atunci, în anii mai reali pe care-i
trãiam. Ce importan]ã aveau Dumnezeul
sãu, vie]ile ce se alegeau, destinele ce
se alegeau, odatã ce un singur destin
trabuia sã mã aleagã”? (trad.n.).
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un factor fãrã de care totul e absurd. Din
câte [tim, Camus nu le-a enun]at nicãieri
în opera sa. E „o idee pe care o aflase
pe strãzile vremii sale” (frazã a lui
Camus, citatã de Morvan Lebesque, în
legãturã cu absurdul, în „Camus”).
„Revolta e mi[carea prin care un om se
ridicã împotriva condi]iei sale [i împotriva
crea]iei întregi [...] Revolta împotriva
condi]iei ce-i este stabilitã în mãsura în
care este om [...] El opune principiul
dreptã]ii, care este în el, principiului
dreptã]ii, pe care îl vede în lume”
(trad.n.). Cerul e contra omului: e „un cer
inamic. Dacã rãul e necesar crea]iei divine, atunci aceastã crea]ie e inacceptabilã” (trad.n.).
Demersul gândirii pare a fi
urmãtorul: gãsesc în mine dreptatea,
binele (adevãrata via]ã); gãsesc în lume
nedreptatea, rãul (via]a adevãratã); deci
Dumnezeu nu existã.
{i, tot în „Omul revoltat”, aflãm [i
motivul cel mai temeinic al lui Camus,
solidaritaritatea cu oamenii: „Mul]imile la
muncã, obosite de suferin]ã [i moarte,
sunt mul]imi fãrã Dumnezeu. Locul
nostru e [...] lângã ei, departe de vechii
[i de noii doctori” (trad.n.).
2.Însã opozi]ia adevãrata via]ã/
via]a adevãratã are o altã consecin]ã,
care a jucat un mare rol în gândirea
contemporanã: „noi suntem to]i ni[te
vinova]i”. E una dintre ideile majore ale
lui Camus, oricum, cel mai dificil de
în]eles; o expune în multe locuri. E [i
subiectul „Cãderii”. Iatã temele lui
Clamence: „Cine ar îndrãzni sã mã
condamne într-o lume fãrã judecãtori
unde nimeni nu-i inocent? [...] În filozofie,
ca [i în politicã, sunt adeptul oricãrei
teorii ce refuzã inocen]a omului [i al
oricãrei practici ce-l trateazã ca vinovat
[...] Meciurile de duminicã, într-un stadion
plin pânã la refuz, [i teatrul pe care l-am
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stalinistã: intelectualii francezi trãiau cu
teama de ocupa]ia sovieticã. Nu exista
nici mãcar o fisurã în teroare. „Omul
revoltat” e înainte de toate o operã de
caracter. Dar depã[e[te cu mult
circumstan]ele.
Înainte de a rezuma bilan]ul
revoltei, am vrea sã spunem câteva
cuvinte despre patru probleme
importante, în viziunea noastrã, ale cãror
date [i solu]ii complicã [i mai mult
lucrurile, dacã nu cumva pervertesc
gândirea. Sunt patru subiecte ce au
dominat o bunã parte a secolului trecut.
1.De ce Camus respinge existen]a
lui Dumnezeu? {i de ce dã acestui refuz
o a[a importan]ã? Saint-Exupéry î[i
construie[te concep]ia despre lume
plecând de la realitate [i constatã, în
subsidiar, cã lumea e încoronatã de
prezen]a lui Dumnezeu. Totu[i nu crede
în aceastã prezen]ã, dar asta nu-l face
sã renun]e la construc]iile sale
intelectuale; nu gãse[te în niciun chip
lumea absurdã.
Dimpotrivã, Camus pleacã de la
certitudinea cã Dumnezeu nu existã. Or
tocmai aceastã certitudine dã lumii
noastre strãine caracterul absurd.
Absurdul e „pãcatul fãrã Dumnezeu”.
Moartea lui Dumnezeu [i absen]a
supravie]uirii sunt mult mai grave pentru
Camus decât pentru Saint-Exupéry. În
acest sens, bilan]ul lui Camus e bilan]ul
omului con[tient de absen]a lui
Dumnezeu. Dar de ce respinge existen]a
lui Dumnezeu? În matematicã, se poate
demonstra cã o propozi]ie e adevãratã
când contrariul ei e absurd. Când Camus
gândea cã lumea fãrã Dumnezeu e
absurdã, îi opunea acesteia, probabil, o
lume în care Dumnezeu e prezent. Dacã
lumea fãrã Dumnezeu este neîndoielnic
absurdã, atunci Dumnezeu existã.
Trebuie sã ai motive întemeiate sã negi

Yoshin Ogata

S-ar putea crede cã acest destin e
un dincolo tradi]ional [i cã solu]ia lui
Camus e aceea[i ca a lui Claudel. Însã,
pentru Camus, nici Dumnezeu, nici
supravie]uirea nu existã. Rãmâne doar
absurdul: o fiin]ã condamnatã sã
trãiascã o via]ã pentru care nu-i fãcutã.
La fel, „Caligula” e drama unui om
care pânã la adolescen]ã a crezut cã
adevãrata via]ã existã aici, pe pãmânt.
Era fericit: trãia în iluzie. Într-o diminea]ã
urâtã, î[i dã seama cã „oamenii mor [i
nu sunt ferici]i.” Atunci îl cuprinde ura
împotriva celor ce disimuleazã absurditatea lumii: „vreau sã trãiesc în
adevãr”; prin crimã [i distrugere,
împãratul îi va face sã în]eleagã despre
ce adevãr este vorba. Omul este
implicat într-o „istorie neverosimilã”
(„Neîn]elegerea”); e „redus la Dumnezeu”,
care nu existã.
„Strãinul”, „Caligula” [i „Neîn]elegerea”
nu se terminã decât prin crimã. Caligula
spune:„Sã ucizi nu e o solu]ie”(trad.n.).
Camus e un om normal, [tie esen]ialul
despre via]ã: ardoarea de a trãi: „Nu
existã decât o singurã iubire în lume. Sã
strângi în bra]e un trup de femeie
înseamnã sã pãstrezi în tine aceastã
bucurie stranie ce coboarã din cer spre
mare. Numaidecât, când o sã mã arunc
în pelinuri ca sã-mi pãtrundã parfumul
lor în corp, voi avea, în ciuda tuturor
prejudecã]ilor, con[tiin]a cã înfãptuiesc
un adevãr care e al soarelui [i care va fi
[i al mor]ii mele. Într-un sens, îmi fac
chiar via]a mea aici, o via]ã cu gust de
piatrã caldã, plinã de suspinele mãrii [i
ale greierilor ce încep sã cânte
acum”(trad.n.).
Astfel, lumea instinctului îl salveazã
pe Camus de delirul gândirii. „Ciuma”
vaccineazã „Strãinul”. Bilan]ul
absurdului se face în „Mitul lui Sisif”:
„Spuneam cã lumea este absurdã [i
mergeam prea repede. Lumea nu-i
ra]ioalã, e tot ce se poate spune despre
ea [...] Lupta [...] e suficientã pentru o
inimã de om. Trebuie sã ni-l închipuim
pe Sisif fericit” (trad.n.). Omul scapã
distrugãtoarei absurditã]i a lumii luptând
împotriva ei; e revolta.
Mãre]ia lui Camus constã din a fi
analizat acest concept ce, pentru
oamenii din vremea aceea, era un mit
prestigious. „Omul revoltat” e aproape o
operã [tiin]ificã. Distinge revolta de
revolu]ie [i distinge marile tipuri de
revoltã; demitizeazã mitul.
Mai întâi, Camus a observat cã
lupta împotriva societã]ii nu e totul:
„Cãderea” e con[tientizarea obstacolelor
pe care omul le aflã în el însu[i în
aspira]iile lui la adevãrata via]ã.
Astfel, egoismul, lenea, la[itatea
existã în om. Înseamnã cã revolu]ia nu-i
totul; ea este cel mai adesea un alibi; o
oroare în plus. Î]i trebuia un mare curaj
în 1951, în Fran]a, ca sã denun]i tirania

206

fie exilat. Veritabilul proces istoric n-a
constat din faptul cã unii oameni au
acaparat al]i oameni spre a-i exclude, ci
din faptul cã oameni fãrã privilegii, care
altãdatã nu puteau trãi, au trãit. Secolele
al XVIII-lea [i al XIX-lea nu sunt istoria
excluziunii proletarilor, ci, încã de la
apari]ia lor, a subzistenþei [i incluziunii
lor. Ne imaginãm cã dacã Albert Camus
ar fi în]eles aceste lucruri, gândirea sa
ar fi fost alta. Astãzi, credem cã, pentru
el, no]iunea de drept nu e decât un vis,
dacã nu se încadreazã în realitatea
posibilului. Desigur, asta nu înlãturã
critica profundã pe care Camus o face
societã]ii occidentale contemporane lui,
„societate mediocrã [i lipsitã de
adevãratã noble]e; care î[i ob]ine
bucuriile din munca a milioane de suflete
moarte” („Omul revoltat”, trad.n.).
Bineîn]eles, societatea, economia fac
încã parte din lumea oribilã a
instinctului...
4. În sfâr[it, o altã idee bântuie
gândirea lui Camus. E aceea care face
obiectul „Celor drep]i”. Camus o rezumã
printr-o frazã pe care o gãse[te la Karl
Marx: „un stop ce are nevoie de mijloace
injuste nu e un scop just.”
Revolta s-a nãscut din moartea lui
Dumnezeu. „Obosit de suferin]ã [i
moarte”, omul a respins explica]ia
consolantã [i sterilã. Destui oameni [iau pus mari speran]e în „suprimarea” lui
Dumnezeu: eliberat de „cãlãul” sãu, omul
ar putea accede la adevãrata via]ã. Dar
revolta metafizicã n-a dat rezultatele
scontate. Cele trei modalitã]i fundamenale, cele trei momente decisive ale
sale sunt nega]ia absolutã, refuzul
salvãrii supranaturale, afirmarea absolutã
a omului. Camus le incarneazã în trei
oameni: Sade, Ivan Karamazov (în
„Omul revoltat”: „Credin]a presupune

acceptarea misterului binelui [i rãului,
resemnarea în fa]a injusti]iei [...] chiar
dacã via]a nemuritoare ar exista, Ivan
ar refuza-o”, trad.n.), Nietzsche. Însã
istoria lor nu face decât sã dubleze ceea
ce Camus a comunicat prin „Strãinul”,
„Neîn]elegerea”, „Caligula”: crima [i
nebunia sunt singurele epiloguri.
Astfel, secolul al XIX-lea a
experimentat ideea cã Dumnezeu n-are
defecte ce i-au fost împrumutate;
„suprimarea” sa nu e suficienã pentru
realizarea justi]iei, adevãrata via]ã.
Revolta metafizicã nu e suficientã. Aici
e criza absurdului.
Nu se poate ie[i din asta decât prin
ac]iune. Prin urmare revolta ia forma
politicã, devine revolu]ie. Nu e suficient
sã-l „ucizi” pe Dumnezeu, trebuie sã-l
ucizi pe rege; acesta din urmã e
adevãratul obstacol în calea adevãratei
vie]i [i a libertã]ii. „Mort Dumnezeu,
rãmân oamenii, adicã istoria pe care
trebuie s-o în]elegi [i s-o construie[ti; e
revolta istoricã” (trad.n.). Camus face
studiul critic al mi[cãrilor revolu]ionare
din ultimii 150 de ani, de la moartea lui
Ludovic al XVI-lea la Stalin. Dacã
procesul stalinismului avea, în 1951, o
importan]ã politicã deosebitã, totu[i
problema [tiin]ificã [i moralã a eficacitã]ii
[i legitimitã]ii revoltei revolu]ionare
rãmâne miezul „Omului revoltat”. Camus
aratã cã stalinismul este rezultatul logic,
ineluctabil, al revolu]iei istorice.
„Revendicarea ira]ionalã a libertã]ii va lua,
paradoxal, ra]iunea drept armã, singura
putere cuceritoare ce pare pur umanã [...]
Crimelor ira]ionalului, omul, pe un
pãmânt pe care-l [tie de acum solitar, le
va adãuga crimele ra]iunii” (trad.n.).
Care va fi scopul revolu]iei?
„Începând cu secolul al XIX-lea (sub
influen]a lui Hegel, n.n.), omul nu are o
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iubit cu o pasiune fãrã egal sunt singurele
locuri din lume unde mã simt inocent”
(trad.n.).
Iar, în „Omul revoltat”, aceastã frazã
celebrã: „Omul nu e în întregime vinovat:
el n-a început istoria; nici cu totul
inocent, fiindcã o continuã” (trad.n.).
Fiecare om e vinovat pentru cã acceptã
o via]ã absurdã. Fãcut pentru adevãrata
via]ã, acceptã via]a adevãratã. Acceptã
compromisul, mutilarea, se minte pe el
însu[i etc. E situa]ia din „Caligula”.
Absurditatea lumii implicã deci nu numai
inexisten]a lui Dumnezeu, ci culpabilitatea fiecãruia, din moment ce poate
compara ceea ce dore[te cu ceea ce
are.
3. La Camus, ca la Sartre, desigur,
în imaginea adevãratei vie]i, justi]ia [i,
mai ales, justi]ia economicã, are o largã
reprezentare. Aici, ideile lui Camus [i
ale lui Sartre se întâlnesc cu cele ale lui
Marx. Pânã prin anii ’60 ai secolului
trecut, sentimentul vinovã]iei devenise
banal în Europa; asta venea din
acceptarea unei economii injuste. {i
dacã sentimentul culpabilitã]ii economice
a fost resim]it în general, dacã pentru
Camus a devenit calea cãtre acceptarea
culpabilitã]ii globale, aceste lucruri au
drept cauzã mitul proletarizãrii.
Simone Weil, a cãrei operã a fost
editatã, printre al]ii, de cãtre Camus, a
decis într-un mod dramatic procesul
proletarizãrii, a[a cum au fãcut-o atâtea
tratate, marxiste sau nu: „de[i rãma[i
pe loc din punct de vedere geografic, ei
(proletarii, n.n.) au fost moral
dezrãdãcina]i, exila]i [...] Nu sunt acasã,
nici în uzine, nici în locuin]e...” (trad.n.).
Or, dacã e adevãrat cã proletariatul
nu e nicãieri acasã în interiorul na]iunii,
e fals cã el a fost exilat: pur [i simplu,
ar fi trebuit sã fie admis undeva ca sã
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Mai-marii lumii, militan]i [i
intelectuali, dupã mai mult de douã
secole de patimi verbale [i politice, ne
înva]ã un lucru simplu: cã nu e suficient
sã omori zeii [i regii pentru a face umanã
o societate. Trebuie sã învã]ãm sã trãim
[i sã murim. „Face]i din via]a voastrã o
operã de artã!”, spune Gide. „Trãi]i ca
sã crea]i ceea ce sunte]i”, spune
Camus. În privin]a lui Sartre, revãzut de
Simone de Beauvoir [i Francis Jeanson,
ne e încã dificil sã-l în]elegem: ce ar fi
fost, de exemplu, societatea occidentalã
dacã omul obi[nuit ar fi fost
existen]ialist?
Adevãrata via]ã a murit odatã cu
romantismul... De la doamna Bovary neau rãmas gondolele [i ... hamacurile...
Morala tradi]ionalã a dispãrut în mare
parte odatã cu via]a tradi]ionalã. Dar ce
se întâmplã cu... morala [tiin]ificã?
Aceasta nu existã încã [i, probabil, nici
nu va exista vreodatã... E...gradul zero
al moralei?

Yoshin Ogata
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naturã umanã datã o datã pentru
totdeauna; nu e o creaturã terminatã, ci
o aventurã, unde poate fi în parte
creatorul [...] Valoarea e deci reportatã
la sfâr[itul Istoriei. Pânã atunci, nu
existã criterii proprii sã fondezi o judecatã
de valoare [...] Cum sã trãie[ti atunci,
cum sã supor]i, când prietenia e pentru
sfâr[itul timpurilor?” (trad.n.).
Stalin a ajuns la putere nu printr-un
accident aleatoriu; stalinismul ]ine de
natura revoltei istorice: „Contradic]ia
ultimã a celei mai mari revolu]ii pe care
istoria a cunoscut-o nu e [...] ce pretinde
justi]iei, de-a lungul unui cortegiu
ceîntrerupt de nedreptã]i [i de violen]e.
Tragedia e cea a nihilismului, se
confundã cu drama inteligen]ei
contemporane, ce, aspirând la universal, acumuleazã mutilãrile omului [...]
teroarea rãmâne cel mai scurt
drum...”(trad.n.).
Astfel, revolta istoricã îl conduce pe
om la impasuri atroce ca revolta
metafizicã. Revolta nu voia, în principiu,
decât sã-[i cucereascã fiin]a [i s-o
men]inã în faþa lui Dumnezeu. Dar ea
(fiin]a, n.n.) î[i pierde memoria originilor
[i, prin legea unui imperialism spiritual,
iat-o în drum spre imperiul lumii, de-a
lungul crimelor multiplicate la
nesfâr[it.”(trad.n.).
Sfâr[itul revoltei? Nu, fiindcã ea
rãmâne ceea ce Camus nume[te
„gândirea de la amiazã”: „Revolu]ia e
condamnatã sã renun]e la propriile principii [...] pentru a regãsi sursa creatoare;
[...] în loc sã ucizi [i sã mori ca sã produci
fiin]a care nu suntem, noi avem de trãit
[...] pentru a crea ceea ce suntem.
„Revolta se desãvâr[e[te [i se
perpetueazã în crea]ia [...] care trebuie,
începând cu o societate în impas [...]
sã facã sã renascã o civiliza]ie.
„Trebuie sã plecãm de la pu]ina
fiin]ã pe care s-o descoperim în noi [...]
spre a învã]a sã trãim [i sã
murim...”(trad.n.)
„Omul revoltat” mãsoarã mãre]ia
tragicã a crizei morale ce a înso]it
revolu]ia industrialã; umanitatea a plãtit
deja scump marea sa metamorfozã [i
va continua sã plãteascã. Dar concluzia
cãr]ii ni se pare cã e o propozi]ie de pe
la sfâr[itul lucrãrii, o propozi]ie cât o
lume: „aici se sfâr[e[ete romantismul”.
Aici începe spiritul [tiin]ific. Albet Camus
a îngropat sensul istoriei . Era
certitudinilor s-a încheiat. Revolta a arãtat
cã, în prezen]a sau în absen]a lui
Dumnezeu, nu ajungi u[or la starea de
umanitate. Cu rege sau fãrã rege, o
societate poate u[or deveni atroce.
Revolta nu moare. Desigur, revolta
în concep]ia lui Camus, adicã voin]a de
a ameliora soarta, de a nu accepta ceea
ce se poate schimba. Dar dupã revolta
metafizicã [i revolta istoricã, iatã, a venit
revolta experimentalã.
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