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Invitatul revistei

Patimile, după Matei 
(Valeriu Matei)

Valeriu MATEI

„Denunţul la adresa mea nu l-a scris nici 
un coleg rus sau de altă naţionalitate. L-au scris 
basarabenii mei. Spun aşa cum a fost. O spun cu 
tristeţe.”

Vasile Proca: L-am citat, după cum cred 
că ţi-ai dat seama, pe preotul şi scriitorul Vasile 
Ţepordei. Am rugămintea, prietene Valeriu Matei, 
să vorbeşti mai întâi despre cei care ţi-au dat viaţă, 
despre părinţii tăi, oameni de la ţară, pentru care, 
cum e şi firesc, ai un cult asemănător cu cel pentru 
sfinţi.

Valeriu Matei: Părinţii mei au făcut şcoa-
lă românească. Desigur, zona noastră, de pe malul 
Prutului Basarabiei, e zona unde există o interferenţă 
între dialectul muntenesc şi cel moldovenesc al lim-
bii române. Mai având şi o ascendenţă ardelenească, 
pe linia bunicilor mei din partea mamei, îţi dai sea-
ma că practic am crescut într-o ambianţă lingvistică 
aparte. Şi de aceea mulţi dintre prietenii mei remarcă 
faptul că nu prea am acest accent specific moldove-
nesc. Nu l-am avut niciodată, pentru că aşa vorbea 
maică-mea, în special, şi tatăl meu de asemenea. Şi 
spun că în zona aceasta a Prutului se vorbeşte o lim-
bă română literară deosebită. Amintesc dragostea 
mamei mele pentru cântecul popular. Ea avea o voce 
deosebită. În 1940 maică-mea trecuse un concurs 
la Bucureşti, urma să aibă imprimări şi concerte de 
muzică populară. În juriul care o audia se afla şi tână-
ra încă pe atunci Maria Tănase. Mama a avut o voce 
deosebită. Apoi a dat texte de folclor autentic. Este în 
cărţile de folclor din Basarabia, încă de la începutul 
anilor 60. Dragostea pentru cântecul popular a moş-
tenit-o şi sora mea. Am moştenit şi eu vocea. Şi men-
ţionez această dragoste deosebită pentru poezie, pe 

care o avea mama. Scrie şi acum poezie, chiar şi la 84 
de ani. Are foarte multă poezie scrisă. Şi o dragoste 
pentru arta populară: mama ţesea covoare. Lăicere şi 
covoare minunate, cu o gamă coloristică aparte. Noi, 
copii fiind, o ajutam, iar fratele meu mai mic, Iurie, 
azi un foarte cunoscut pictor, a moştenit acest dar al 
picturii.

V.P.: Până îi voi lua un interviu fratelui 
tău, pictorul Iurie Matei, despre care am auzit lu-
cruri deosebite, te rog, dragă Valeriu, să spui câte-
va cuvinte despre el. 

V.M.: Este vorba despre Iurie Matei, care 
recent a avut o expoziţie la Consiliul Europei şi Par-
lamentul european de la Strasbourg. Acum are o ex-
poziţie personală la Rotterdam. Cam a 13-a expoziţie 
personală în Occident. Un pictor foarte cunoscut la 
cei 40 de ani ai săi.

V.P.: Ne întoarcem la fabulosul univers al 
copilăriei tale, la părinţii tăi.

V.M.: Da, mă întorc la universul copilări-
ei. Nu ştiu când am scris primele versuri. Eram copil 
şi mama m-a învăţat să scriu şi să citesc cu alfabet 
latin la 5 ani. Era un risc pe atunci, pentru că alfabe-
tul rus, chirilic, l-am învăţat apoi la şcoală. Dar până 
la şcoală, ea m-a învăţat prima. Luam şi cărţi de la 
biblioteca din sat. Bibliotecară era doamna Maria 
Graur, care trăieşte şi astăzi. Îşi aminteşte şi acum că 
eram singurul copil care citeam la o vârstă fragedă. 
Citeam aproape toate cărţile. Două cărţi m-au mar-
cat în mod deosebit atunci. O cărticică, Luceafărul, 
a lui Eminescu, poem pe care nu îl înţelegeam bine, 
îl înţelegeam cu mintea mea de copil. Dar îl ştiam 
pe de rost. Înainte de a merge la şcoală, culmea, eu 
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recitam Luceafărul, dar fără a-i pătrunde toate sen-
surile. Apoi altă carte: Micul prinţ, de Antoine de 
Saint-Exupéry. Cartea apăruse într-o traducere des-
tul de bună şi ea mi-a modelat visurile. Apoi Coliba 
unchiului Tom, de Harriet Beecher-Stowe. În urmă-
toarea etapă, m-au fermecat Amintirile din copilărie 
de Ion Creangă. Mergând la şcoală, m-am revoltat 
pentru că mă puneau să fac „beţişoare şi ouşoare”, 
cum le spuneam noi. Eu ştiam deja să scriu. S-a pus 
problema să mă treacă în clasa a II-a, dar s-a opus 
o învăţătoare care ne era vecină şi era invidioasă. 
Avea şi ea un copil, care nu ştia nici să scrie, nici să 
citească. Erau lucruri fireşti pentru un sat. Dar îmi 
pare rău că nu-mi amintesc exact când am început 
să scriu. Oricum, lucrurile s-au petrecut în copilărie. 
Cert este că prin clasa a VI-a am redactat revista lite-
rară „Luceafărul”, a şcolii, împreună cu dascălii mei 
de limbă şi literatură română Victor Păvălache, con-
săteanul domnului Mihai Cimpoi, şi Larisa Kirilen-
ko, acum învăţătoare emerită de limba şi literatura 
română. Eram redactor şi aici am publicat primele 
texte. Unele s-au păstrat. Atunci aveam 13-14 ani şi 
publicam versuri. Sigur, eu am început să scriu când 
eram mai mic. Momentul acela îmi scapă. Îmi plăcea 
foarte mult să citesc. 

V.P.: În afară de patima cititului, căpătată 
la o vârstă foarte fragedă, ce alte întâmplări ţi-au 
marcat copilăria?

V.M.: Cititul mi-a adus şi necazuri. Pentru 
că trebuia să merg cu oile la păscut. În special primă-
vara. Am păscut oile în sensul cel mai adevărat. Era 
turma de oi a satului. Mai erau şi capre în turmă şi 
dacă vremea era a ploaie, ştii ce însemna asta: aler-
gam pe toate dealurile, ieşea sufletul din mine. Apoi, 
prin clasa a III-a, aveam norme la prăşit porumb 
vara. Şi îţi dai seama, norma la prăşit pe care o luau 
părinţii era mare. Şi mai ales norma la tutun, la cu-
les frunze de tutun. Atunci, în lanul de tutun, mi-am 
pierdut cunoştinţa. Un copil în lanul de tutun. Era o 
crimă. Când ajungeai în mijlocul lanului de tutun, 
care avea 2 metri înălţime, te înăduşeai pur şi simplu. 
Îţi pierdeai respiraţia. Această plantă, tutunul, emană 
mirosuri toxice puternice. M-au salvat nişte oameni 
care m-au scos la marginea lanului. Această copilă-
rie, într-un fel dramatică şi plină de munci, şi-a pus 
amprenta. De aceea, cum remarcau şi profesorii mei, 
scriam foarte trist. Eram un pesimist. Scriam versuri 
nu prea vesele, dar aveau şi o anumită magie. Magia 
venea din faptul că locuiam la margine de sat. În jur 
erau pădurile, iazurile, unde ne pierdeam zile întregi. 

V.P.: Dragă Valeriu, sunt convins că trăi-
rile din anii copilăriei ţi-au influenţat scrisul, dar 

eu te-aş ruga să vorbeşti şi despre tatăl tău. Bănu-
iesc, desigur, că ai de spus lucruri interesante.

V.M.: De aici, poate, a venit şi această as-
prime a literaturii mele. Ca să nu mai vorbesc şi de 
genocidul spiritual care s-a făcut în Basarabia. Mai 
era şi frica Siberiei. Pentru că ai mei au fost duşi în 
Siberia. Multe dintre rudele mele, pentru că aveau 
pământ, fiind numiţi culaci, au fost duse în Siberia. 
Erau ţărani gospodari. Era o spaimă generală. Ţin 
minte, tatăl meu, care a fost ostaş în armata română, 
era la Alba Iulia. L-a prins acolo 23 august 1944. Noi, 
basarabenii, am fost daţi ruşilor, conform înţelegerii 
de-atunci. Pe soldaţi i-au dus într-un lagăr la Mingir, 
dincolo de Prut, de unde tata a fugit. În lagăr a întâl-
nit doi vecini, moş Ion şi moş Anton Moldovan, şi 
într-o noapte au evadat din acel lagăr, unde îi con-
centraseră sovieticii. Şi astfel n-au mai fost pe frontul 
sovietic. I-au prins şi urma să-i execute. Dar datorită 
bunicii, care a dat celor din noua administraţie din 
sat, nişte militari beţivi, le-a dat acestora covoarele 
din casă, băutură, cercei, inel, tot ce a avut ea în casă. 
Şi în felul acesta i-au dus la Donbas, pe doi ani, la 
muncă silnică în minele de acolo. Dar nu i-au omo-
rât. În minele de la Donbas erau numai basarabeni. 
Doi ani n-au ieşit din mină. Tatăl meu nu ştia ru-
seşte. Primul cuvânt pe care l-a învăţat a fost rastrel, 
adică împuşcare. Când a fost prins după evadare, l-au 
bătut rupându-i coastele. Când era vreme rea, a ploa-
ie, îl supărau coastele. Ţin minte cum în acele clipe, 
el îi înjura pe ruşi. Şi aşa îi numea tata pe ei: „Cei care 
beau vinul din ciubotă, din cizmă”. Eu nu înţelegeam 
de ce le spunea aşa ruşilor. Am crescut mai mare, 
l-am întrebat şi el mi-a spus aşa: Când au ajuns ruşii 
la Alba-Iulia, eu eram ordonanţă la căpitan. Şi căpita-
nul i-a spus tatei: Nicolae, eu nu mă dau cu ei, eu mă 
duc. Ai grijă aici de gospodărie, de cutare, cutare. Era 
şi beciul cu vin. Ruşii au venit, au tras cu automatele 
în lacăt, au dat uşa deoparte, au tras în butoaie, şi-au 
descălţat cizmele şi-au început să bea cu ele vin. Erau 
vestitele cizme de crom, cum li se spunea atunci. Pe 
tatăl meu, martor la întâmplare, l-a impresionat sce-
na şi de aceea spunea acele vorbe la adresa ruşilor. 
Cum el se revolta des, mama îi striga: Taci, măi, că ne 
duc iar în Siberia, taci. Fiind copil, eu nu înţelegeam 
ce-i Siberia, dar mă speriam. Atunci nu eram speriaţi 
cu lupul, eram speriaţi cu Siberia. Spaima de Siberia 
era mai mare decât spaima de lupi. Aceasta a fost o 
altă faţetă a literaturii pe care am scris-o.

V.P.: Te întrerup puţin. Aminteşte-ţi, te 
rog, şi de întâmplarea cu piesa Ivan Turbincă.

V.M.: Am făcut cu profesorul meu Ion Eţco 
teatru. Am montat Ivan Turbincă. Eu interpretam 
rolul lui Ivan Turbincă. Am făcut spectacol de Anul 
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Nou în clubul satului.

V.P.: Asta la 12 ani?
V.M.: Da, eram în clasa a VI-a, îţi dai sea-

ma? Eu îl jucam pe Ivan Turbincă şi în loc de dră-
cuşori, am prins nişte mâţe şi le-am pus într-un sac. 
Ţineam de gura sacului şi cu o vărguţă băteam sa-
cul. Nu dădeam tare. Mâţele oricum erau speriate, 
se zbăteau şi în timpul spectacolului am scăpat din 
mână gura sacului. Mâţele, înnebunite, au ţâşnit în 
sală printre oameni. Ne-au stricat spectacolul, dar a 
fost un râs de nu-ţi mai spun. Până la urmă, specta-
colul a ieşit bine. Atunci Ion Eţco mi-a spus o frază 
pe care n-am uitat-o nici azi: „Valeriu, fii atent, uite, 
tu joci Ivan Turbincă. Băi, rusul ăsta a arestat până şi 
moartea. Înţelegi? I-a dat drumul pe apa sâmbetei. 
Să ştii cum să-l joci”. Ori, această experienţă teatrală, 
fabuloasă pentru un copil, a produs o adevărată ex-
plozie în sufletul şi în mintea mea. Eram mai matur 
pentru vârsta mea, trebuie s-o spun. Asta şi din cau-
za problemelor cu care mă confruntam. 

V.P.: După această întâmplare hazlie, 
dă-mi voie să te citez: „Să nu uităm ce a însemnat 
genocidul ce s-a făcut la adresa celor aproape un 
milion de basarabeni în perioada de ocupaţie so-
vietică. S-a urmărit distrugerea fizică, intelectua-
lă şi spirituală a populaţiei româneşti din stânga 
Prutului. Siberia era plină de basarabeni”. În con-
textul celor afirmate în iunie 2008 la Iaşi, aş dori să 
continui a vorbi despre viaţa ta de copil.

V.M.: Tata era bolnav de cancer. Medicii 
îi depistase un cancer grav, care l-a dus la moarte. 
Multe sarcini gospodăreşti de pe lângă casă mi-au 
revenit. Aveam şi oi, şi vacă. Aveam din nou vacă. 
Şi iar ne-au arat până-n faţa casei. Nu se dădea voie 
să ai animale, dar mai ţineam câteva. Toate trebuiau 
îngrijite. Aveam şi norme la prăşit, norme la culti-
vat, norme la strâns tutun, norme, norme. O viaţă 
normată. Dar trebuia să facem faţă. Mama se ducea 
la muncă. Mai trebuiau făcute şi mâncarea şi cură-
ţenia. Erau foarte multe de făcut. O muncă foarte 
grea. De aceea, când aveam o clipă liberă, eu tremu-
ram citind. Aveam o mare plăcere să citesc. Uneori 
fugeam şi mă ascundeam, având o carte de citit. Tot 
timpul mi se striga că trebuie să fac aia şi aia şi aia. 
Eram deja cunoscut şi ca poet în şcoală. Scriam ver-
suri unde ironia, gluma îşi aveau loc. Îmi zugrăveam 
colegii în versuri, în epigrame. Făceam cu uşurinţă 
aceste epigrame cu zecile. Erau ocazionate de anumi-
te întâmplări, zile de naştere, etc. Bineînţeles, scriam 
şi poezie serioasă. Manualele de literatură din acea 
vreme erau cam subţirele în ceea ce priveşte numele 
scriitorilor incluşi: ceva din cronicari, Costache Co-

nachi, Asachi, Alecu Russo (fără Cântarea Români-
ei), Alecsandri (fără Hora Unirii), Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Creangă, Eminescu, Mateevici. Constantin 
Stere nu era. Când venea vorba de licheleatura so-
vietică moldovenească, aici ţi se strepezeau dinţii 
până ajungeai la poetul Grigore Vieru sau la nume-
le lui Ion Druţă. Ultimii doi erau scriitori adevăraţi. 
Revenind la profesoara care făcea cursuri facultati-
ve de sintaxă, ea ne dădea exemple de limbaj poetic 
şi a început să recite versurile: „Nu-ţi voi lăsa drept 
bunuri, după moarte,/ Decât un nume adunat pe-o 
carte/ Din seara răzvrătită care vine/ De la strămoşii 
mei până la tine”. Atunci, eu am ciulit urechile. Cei-
lalţi colegi erau mai indiferenţi, dar eu am întrebat 
cine-i autorul. Răspunsul profesoarei: Valeriu, rămâi 
la sfârşit şi-am să-ţi spun. Când s-au terminat orele, 
profesoara mi-a înmânat o cărţulie, învelită cu ziar, 
pentru a u se vedea autorul. S-o am când mă voi 
duce acasă, pe deal. Dacă te prindea că citeşti cărţi 
româneşti, era vai şi amar. Te zbura din şcoală. Erai 
aspru pedepsit. Evident, mi-a dat Cuvinte potrivite de 
Tudor Arghezi, carte care m-a marcat puternic, m-a 
uluit. Asta se petrecea în anul 1975, eram în clasa a 
IX-a. 

V.P.: Aşadar, Arghezi era interzis în şcoli-
le din Basarabia?

V.M.: Era interzis categoric. A fost o ocazie 
unică, a fost un eveniment. Aşa l-am învăţat pe de 
rost pe Arghezi. Apoi, bucuros, i-am înapoiat cartea 
profesoarei. Citeam pe atunci şi Istoria ieroglifică a 
lui Dimitrie Cantemir. Nu înţelegeam totul, dar eu 
o citeam cu pasiune. Reuşisem să citesc toate cărţi-
le de la bibliotecă. Nu aveam ce să mai citesc. Când 
sora mea, Maria, ştiindu-mi pasiunea pentru poezie, 
mi-a adus Eminescu în 4 volume, era pentru prima 
dată când apăruse opera lui Eminescu. Bineînţeles, 
fără Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, fără Doina, 
fără poeziile religioase. Dar, oricum, erau patru vo-
lume: şi proză, şi poezie, şi publicistică. Am citit şi 
am citit Eminescu de-l ştiam pe de rost. Se mirau toţi 
de mine, colegi, prieteni, considerau că-i o nebunie. 

V.P.: Luceafărul îl ştiai deja...
V.M.: Da, îl ştiam de mai demult. Un volum 

din Eminescu începea cu La mormântul lui Aron 
Pumnul, De-aş avea, Junii corupţi, Kamadeva şi toa-
te poemele de dragoste. Volumul de publicistică era 
fără articolele despre Basarabia, dar avea o secţiune 
cu unele scrisori. Aceste patru volume m-au marcat 
profund şi au fost cărţile mele de căpătâi din acel 
moment. După ce am absolvit opt clase la şcoala din 
sat, cu notă maximă, am mers la şcoala medie mol-
dovenească nr. 2 din oraşul Leova. O şcoală destul 
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de bună în acel context, o şcoală mare. Majoritatea 
elevilor buni veneau de la sat. Avea şi cămin şcoala. 
Erau elevi interni şi externi. Am fost un elev foar-
te bun. Am fost al doilea elev în istoria şcolii care a 
terminat cu Medalia de aur. Am câştigat mai multe 
olimpiade, la diferite discipline, inclusiv la limba şi 
literatura română. În clasa a IX-a, am fost ales printre 
cei mai buni 20 de elevi din RSS Moldovenească, pe 
baza performanţelor de la olimpiade şi concursuri. A 
fost o selecţie din toate clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a 
din republică. 

V.P.: Bun. După toate aceste mărturisiri, 
te rog să mă crezi că sunt extrem de curios să aflu  
cum ai intrat la Universitatea „Lomonosov” şi 
cum ai terminat studiile acolo.

V.M.: Eu am învăţat la Chişinău primii doi 
ani de facultate. M-au întrebat cei din conducerea 
Universităţii din Chişinău: „Vrei să te duci?”. Cu o 
singură condiţie: „Să susţii examenele de diferenţă de 
program acolo, la Moscova”. Aşa era posibil să plec.

V.P.: Un transfer, dacă-nţeleg bine. 
V.M.: Am făcut transferul într-o lună de 

zile, susţinând nouă examene diferenţă de program. 
În septembrie, de la 1 la 28, eu am susţinut istoria 
Orientului antic, istoria Greciei şi a Romei, istoria 
Evului Mediu, partea a II-a, istoria ţărilor Asiei şi 
Africii în Evul Mediu, franceza ş.a.m.d. M-am dus, 
le-am susţinut pe toate şi am luat 5, nota maximă. 
Aşa era notarea atunci. Cum e la britanici acum. 
Domnule, au rămas cu gura căscată cei de la Chişi-
nău: nu se aşteptau. Am intrat în anul III la „Lomo-
nosov”. Am făcut trei ani la „Lomonosov”.

V.P.: Ai întâmplări moscovite care să tre-
zească un interes aparte?

V.M.: Înainte de a pleca la Moscova, eu, la 
Chişinău, am înfiinţat o grupare, cu Vitalie Varatic, 
care acum e la ambasada României la Moscova, cu 
Gheorghe Negru, care e redactor la „Destin româ-
nesc”, cu Alexandru Moşanu, care ne era profesor 
şi un specialist în problema basarabeană. Mai era şi 
Varvara Buzilă, de la Filologie. În 1980, noi am orga-
nizat sărbătorirea lui Eminescu la Chişinău. Eu deja 
venisem de la Moscova şi am pus acele prosoape cu 
tricolor şi coroane mari de flori. Sunt fotografii făcu-
te la acel eveniment. Nimeni nu mai ştie că noi am 
organizat acel eveniment.

V.P.: În 1980 erai student la Moscova.
V.M.: Da, dar am venit la Chişinău special 

pentru Ziua Eminescu. Noi, cei din acea grupare, am 
pomenit deja nişte nume, ne-am dat jurământul pri-

vind idealul românesc, idealul unirii, limba română 
cu alfabet latin şi aşa mai departe. În acel an, 1980, 
l-am sărbătorit pe Eminescu pe Aleea Clasicilor. Eu 
ştiam Doina pe de rost, cu toate variantele ei. Şi cei 
din jur mă îndemnau să recit Doina lui Eminescu. 
Dar eu scrisesem şi Doina mea, ecou la Doina lui 
Eminescu: „Clopotele bat de seară/ Bat cu jale pes-
te ţară”. Şi când am început să citesc Doina lui Emi-
nescu, au venit doi inşi din mulţime şi m-au înşfăcat 
de mâini. Erau doi securişti. Şi atunci Ilie Bratu, Ghe-
orghe Negru şi ceilalţi prieteni mi-au desfăcut mâi-
nile, s-au încăierat cu ei, cu securiştii. Am fugit, eram 
speriaţi, am fugit în nişte vagoane ale muncitorilor 
din construcţii. Ne-au găsit şi acolo. Am fugit în altă 
parte, spre gară. Acolo eu m-am urcat într-un tren de 
marfă. Şi călătorind zile şi nopţi întregi, m-am întors 
la Moscova, fugind de securitatea de la Chişinău. 

V.P.: Ei, nu te supăra, dar eu consider că 
aceste întâmplări nu trebuie estompate, nu trebuie 
sărite. Sunt sarea şi piperul oricărui interviu. Dacă 
tot ai stat câţiva ani la Moscova, povesteşte-mi 
ceva despre Zagorsk. Denumirea aceasta o ştiu de 
la Cezar Ivănescu. El a fost la Moscova în vizită. O 
delegaţie a revistei „Luceafărul”, revistă unde lucra 
şi el, a fost invitată de redacţia revistei „Iunosti”, în 
schimb de experienţă, dacă se poate spune aşa. Şi 
Lenuşka, cea care îl avea pe Don Cezar în primire, 
l-a dus undeva lângă Moscova, la Zagorsk. Cezar 
Ivănescu refuzase să meargă în uzine şi în fabrici. 
El voia să viziteze lăcaşe de cult. 

V.M.: Zagorsk este reşedinţa Patriarhiei 
ruseşti. După ce-am fost scos din doctorantură, ca 
antisovietic şi naţionalist, în 1983, am reuşit, după o 
perioadă lungă, că nu mă puteam angaja nicăieri, să 
mă angajez la un muzeu care era în afara zonei unde 
nu se făcea vreo înscriere în paşaport, în buletin, ca 
să-ţi trebuiască viză de reşedinţă. Acolo am făcut şi 
o expoziţie de artă medievală, unde erau şi Văluri-
le Liturgice ale Elenei Voloşanka. Este vorba de fiica 
lui Ştefan cel Mare. Zagorsk este construit în secolul 
XVI. Zagorsk înseamnă „dincolo de munte, dincolo 
de deal”. Zona a rămas drept reşedinţă a Patriarhiei 
ruse şi acolo se făceau multe excursii. Erau şi expozi-
ţii de artă bisericească. Era introdus în circuitul turis-
tic, în Centura de aur a Moscovei. Alte monumente, 
ce fuseseră distruse, se refac în momentul de faţă.

V.P.: Dragă Valeriu, scopul meu este să te 
provoc la confesiuni, nu vreau să te mitraliez cu 
întrebări. Ar însemna să nu-ţi dau voie să spui tu 
ce ai de spus. De aceea vreau să insişti pe această 
perioadă moscovită, care ţi-a adus satisfacţii, dar 
şi necazuri.

Invitatul revistei
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V.M.: Mi-a adus multe necazuri, zici bine. 
Perioada moscovită a fost bună într-un fel. Erau pro-
fesori de mare valoare. Ghenadi Evghenevici Mar-
kov, şeful catedrei noastre, a scris o lucrare foarte 
importantă: Popoarele nomade ale Asiei. El nu era 
membru de partid. Ţinea cursuri şi la Bonn. Ştia ger-
mana foarte bine. Profesorul care mi-a condus teza 
mea de licenţă şi apoi cea de doctorat era Lev Pavlo-
vici Laşuk. El făcuse 10 ani de puşcărie în Siberia, pe 
timpul lui Stalin. Fusese turnat de soţia lui. Un om 
admirabil. La catedră erau puţini membri de partid. 
O situaţie de necrezut. În grup era Paula Gars, din 
SUA, soţul ei lucra la Ambasada SUA din Moscova. 
Mike Jacobs era din Ciad. Mai era un ungur din Bu-
dapesta, un evreu din Riga, o uzbecă, eu din Basara-
bia şi o rusoaică din Moscova. Universitatea „Lomo-
nosov” nu era „Patrice Lumumba”. La „Lomonosov” 
erau studenţi care veneau cu o bună pregătire. Erau 
şi din Occident. O universitate de elită. Învăţa aici 
toată elita sovietică de atunci: fiica lui Gagarin, fii-
ca scriitorului Cinghiz Aitmatov. Era şi nepotul lui 
Molotov, ăsta care face acuma pe analistul politic, 
Viaceslav Nikonov. El era atunci secretar al organiza-
ţiei comsomoliste la Facultatea de Istorie. O nulitate, 
care l-a adus pe bunicu-său, pe Molotov, la facultate. 
L-am văzut în carne şi oase pe Molotov pe holurile 
facultăţii. A mers la cei care făceau istoria partidului 
comunist. Erau diverse specialităţi. Noi, care făceam 
etnologie, cei de la arheologie, cei de la istoria arte-

lor, de la istoria antică sau istoria Evului Mediu, noi 
eram altceva. Noi aveam multe cursuri în comun, 
care erau cursuri generale. Ceilalţi, care făceau istoria 
partidului comunist, istoria URSS, studiau tot felul 
de prostii. Acolo specializarea, de la anul I în sus, era 
o specializare îngustă. Nu mai aveai istoria partidu-
lui comunist, socialism ştiinţific şi altele asemenea. 
Se învăţa strict pe specializare. Aveam etnologia po-
poarelor germanice, etnologia popoarelor slave, et-
nologia popoarelor romanice, etnologia popoarelor 
Africii, popoarelor Asiei (chinezii).

V.P.: Necazuri ai avut? 
V.M.: Un necaz mare a fost că în timpul 

acesta am făcut o hemoragie internă. Imediat ce am 
intrat în anul III. Era o hemoragie gravă. După ce am 
susţinut acele examene de diferenţă, m-am întors la 
Chişinău. Mai aveam zile libere până să înceapă cur-
surile. Ai mei erau duşi la adunat de cartofi. M-am 
dus şi eu şi efortul prea mare făcut a declanşat o gravă 
hemoragie internă. Am fost în moarte clinică. Abia-
abia am fost salvat. Atunci am trecut prin tunelurile 
morţii şi am văzut ceea ce nu-mi puteam da seama 
până la vârsta aceea, de 20 ani. A mai fost o recidivă, 
după moartea tatălui meu. Moartea tatălui meu s-a 
întâmplat în 1981 şi a trebuit să întrerup cursurile. 
Medicii mi-au interzis orice efort. Dar a fost un an 
în care totuşi am făcut lecturi extraordinare. Stăteam 
tot timpul în biblioteci. Am reuşit să-mi găsesc şi o 
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muncă de paznic la o grădiniţă de copii, în Moscova. 
Eram paznic de noapte, mi se mai lăsa ceva de mân-
care şi în felul acesta făceam lecturi. Aveam 90 de ru-
ble pe lună. Mai era ceva: fiind unul din cei mai buni, 
aveam şi bursă, cu 10 ruble mai mult decât ceilalţi 
studenţi, fiind student eminent. Dar mai câştigam şi 
alţi bani. Cum am spus, fiind un student foarte bun, 
aveam colegi studenţi din Caucaz, din alte republici 
ale URSS, care aveau de făcut referate, lucrări de curs 
la istorie şi eram căutat. Făceam diverse teme: Codul 
lui Hammurabi, Reformele lui Solon în Grecia şi mul-
te altele. Îmi păstram şi mie un exemplar, pentru alte 
solicitări. Aceeaşi temă o poţi aborda din unghiuri 
diferite. Şi aşa eram plătit. Ei erau cu banii, eu eram 
cu cartea. Munceam pe rupte. Mă descurcam, după 
cum vezi. Erau fii, fiice din nomenclatura sovietică. 
Mă duceam la magazinul „Drujba”, unde era literatu-
ră română. Am cumpărat, în anii studenţiei, pe banii 
câştigaţi, cam 11.000 de volume. Cărţile erau foarte 
ieftine, mai ieftine ca la Bucureşti. Eu câştigând ba-
nii aceştia, trimiteam acasă cutii cu cărţi prin poştă. 
Mama le urca în pod şi Iurie le citea, avea bibliotecă. 
Mai ţineam cărţi şi la cămin, unde locuiam. Făcusem 
poliţe, peretele era plin cu cărţi. În felul acesta mi-am 
făcut o bibliotecă cu multe şi valoroase cărţi. Apoi 
am făcut curăţenie într-o cafenea. Seara trebuia făcut 
curăţenie. Spălai duşumele şi ce mai era de făcut. Ne 
mai lăsa şi ceva de mâncare. Treburile astea erau fă-
cute de studenţii săraci, ca mine. Sau îţi luai o porţiu-
ne de stradă. Aşa zisul dvornic. Curăţai strada de gu-
noaie, de zăpadă, după anotimp. Pentru asta mai câş-
tigai 80 de ruble pe lună. Nu era mult, dar nici puţin. 
Puteai să trăieşti. Eu, în toţi anii studenţiei, am lucrat. 
Soarta studentului sărac. Am descărcat şi vagoane: 
vagoane de pietriş, vagoane de cărbune. Ne duceam 
la gara Belarus, ne angajam şi noaptea descărcam va-
goanele. Eram o echipă de studenţi, munceam câteva 
ore pe noapte, câştigam 20 de ruble de căciulă., ne 
întorceam la cămin, luam o sticlă de vin şi nu aveam 
probleme cu paza. Am făcut toate muncile, vreau să 
spun. La ospătăria nr. 8 a universităţii, chiar în inte-
riorul universităţii, era o ospătărie mare, imensă, pe 
trei etaje. Un etaj era numai pentru sala profesori-
lor. Alte etaje pentru studenţi. Erau mii de studenţi. 
Şi eu spălam podele. Nu eram singur. Ne angajam 
patru-cinci studenţi care, seară de seară, făceam cu-
răţenie. Aveam şi puţină mâncare. Câştigam în felul 
acesta 90de ruble pe lună. În fiecare seară pierdeam 
3-4 ore la spălatul podelelor. Colegii mei din grupă 
nu ştiau ce făceam eu. Toţi colegii mei de la etnologie 
erau din familii bine asigurate. Nu munceau aşa cum 
făceam eu. Nu voiam să ştie. Se uitau apoi cu dispreţ 
la tine. Îmi vedeam de treaba mea. Asta îmi permitea 
să-mi iau şi haine. Mi-am cumpărat şi blugi. Primii 

blugi cumpăraţi au fost de la nişte români de-ai noş-
tri. Ei erau din Sectorul Agricol Ilfov. Întâmplător 
i-am găsit. Prin pictorul Ion Coman, un prieten de-
al meu. Acesta îi trimisese la o piaţă. Ei veniseră la 
Moscova ca turişti, dar vindeau şi blugi. Şi Ion Co-
man – alarmă  mare la telefon: „Vino repede, vino 
repede la mine, vino repede. Dar adu şi bani cu tine. 
Am găsit pantaloni din ăia...”. Vorbea cu subînţeles. O 
pereche de blugi m-a costat 120 de ruble. Erau bani. 
Am cunoscut mai mulţi români la Moscova. Aşa 
l-am cunoscut eu, în 1979, în Piaţa Roşie, pe actorul 
Radu Beligan. Era cu Ovidiu Iuliu Moldovan. Era ve-
nit cu Teatrul Naţional din Bucureşti, la Teatrul Mic 
din Moscova. Cu trei piese venise Naţionalul bucu-
reştean: Romulus cel Mare de Friedrich Dürrenmatt, 
O scrisoare pierdută de Caragiale şi Instituţia de bine-
facere de Antonio Buero Vallejo. Eu stăteam la o coa-
dă imensă, la un magazin din Piaţa Roşie, să cumpăr 
un costum pentru nepotul Octavian, copilul Mariei. 
Se ducea în clasa I şi nu avea costum. Cinci ore am 
stat la coadă. Am luat costumul şi mă duceam spre 
metrou. Şi aud: „Mă, ţi-am spus că nu e în direcţia 
aia, mă. Mă, de ce n-aţi învăţat rusa ca lumea, mă? Să 
putem şi noi întreba”. Şi ajung în dreptul meu şi-i în-
treb: „Vă pot ajuta cu ceva”. „O, ştii şi româneşte?”, se 
miră Beligan. „Eu sunt din Basarabia, sunt student şi 
cutare”. Şi i-am însoţit până unde trebuia să ajungă ei.

V.P.: Aşadar, dragă Valeriu Matei, să con-
tinuăm cu perioada moscovită, cu acele întâm-
plări nemaipomenite, pe care nu ştiu de ce le ţineai 
ascunse. Scutură bine arborele amintirilor. E ului-
tor să afli cum reuşea studentul Valeriu Matei să se 
descurce la Moscova: muncind din greu la descăr-
catul vagoanelor cu cocs, spălând duşumele, fiind 
paznic la grădiniţele de copii. Ar fi interesant de 
asemenea să spui cum i-ai cunoscut pe scriitorii 
români din ţară, din Regat, cum spuneţi voi.

V.M.: Aveam un prieten mult mai în vârstă 
decât mine, acum e în Texas, Statele Unite, Valentin 
Cuiumju din Bălţi, Basarabia. Tatăl lui avea sânge 
de găgăuz, dar mama lui era româncă din Floreşti, 
nordul Basarabiei. El făcuse Universitatea „Lomono-
sov”, secţia matematică. A rămas un timp la Mosco-
va. Soţia lui era din Căuşeni, profesoară de spaniolă. 
Ne-am cunoscut. Valentin Cuiumju a publicat două 
cărţi de proză, a plecat în America după dezgheţul 
din 1990. Copiii sunt şi ei în Statele Unite. Cândva, 
el îl cunoscuse pe Iordan Chimet. Iordan i-a trimis 
Închide ochii şi vei vedea oraşul, prin Laurenţiu Ful-
ga, care venise la Moscova cu Anghel Dumbrăveanu 
şi Mircea Ciobanu. Când i-au telefonat lui, eu eram 
la el acasă, la Moscova. I-au telefonat de la hotelul 
„Moskva”, că, uite, aveţi o carte de la Iordan Chimet. 
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Şi Valentin îmi spune: Valeriu, hai cu mine. Eu ci-
team foarte mult literatură română. Ne-am dus la 
hotel. Acolo ne-am întâlnit cu Laurenţiu Fulga, An-
ghel Dumbrăveanu şi Mircea Ciobanu. Ne-am dus 
la restaurant. Valentin Cuiumju m-a prezentat ca fi-
ind student, dar şi poet din Basarabia. Unul dintre ei, 
nu mai ştiu care, a spus ironic că la noi în Basarabia 
există doar un poet: Grigore Vieru. Chestia asta m-a 
afectat un pic. Da, Grigore Vieru e un mare poet. Şi 
mă îndeamnă ei: Ia recită nişte poeme. Aveam în ge-
anta mea de umăr câteva texte. Eram student, eram 
un puşti. Când le-am recitat poemele, bătrânul Fulga 
a spus: „Tinere, m-ai convins şi-am să-ţi urmăresc 
evoluţia cât voi trăi”. Mi-a trimis apoi pachete cu 
cărţi din biblioteca personală. Mi-a trimis pachete-
le la Moscova, pe adresa căminului unde locuiam. 
Probabil la Chişinău nu le primeam, nu ajungeau. 
Şi Anghel Dumbrăveanu mi-a luat câteva din acele 
texte. Aşa am apărut în „Orizont”, la Timişoara. El 
mi-a publicat primele texte, care mi-au apărut în 
România. Şi cu Mircea Ciobanu am păstrat o rela-
ţie apropiată. A fost şi la mine la Chişinău. Am avut 
relaţii foarte bune cu toţi cei trei menţionaţi. De la 
ei şi alţi scriitori din România au aflat despre mine, 
despre Valentin. Aveau numărul lui de telefon. Eu la 
cămin nu aveam aşa ceva. Aşa l-am cunoscut şi pe 
Ion Cocora, dar şi pe alţi scriitori. Toţi îmi aduceau 
cărţi. L-am cunoscut pe Ion Cocora când eu eram 
prigonit: fusesem scos din doctorantură.

V.P.: Ai precizat că ai publicat în „Ori-
zont”. Dar în alte reviste din România, din Mosco-
va, din Chişinău nu ai publicat?

V.M.: În vremea când eram student, nu pu-
teai publica în revistele ruseşti decât ceea ce le con-
venea lor, celor de la reviste. Nu apăreau nici poeţi 
ruşi consacraţi. Cum să apar eu, cu formula mea şi cu 
temele mele? Nici gând să public. Erau iluzii deşarte. 
Nici la Chişinău nu era mai bine. Acolo mi-au pu-
blicat în 1980, de Ziua Poeziei, mi-au publicat nişte 
poeme. Apoi eu nu am mai apărut. Eram pe o listă pe 
care scria în stil sovietic: „A nu se propaga”. 

V.P.: Adică, spus mai altfel, ca să înţeleagă 
tot omul, erai pe lista neagră?

V.M.: Da. Dacă erai introdus pe acea listă, 
nu mai apăreai nicăieri. A mai apărut înainte de in-
terzicere partea finală a unui poem intitulat Povara 
nopţii. Şi acea parte finală se numea Preludiu. De ce? 
Nu ştiu. A apărut în „Tineretul Moldovei” în 1980. 
Era debutul meu, dacă pot spune aşa. Apoi nu mi-a 
mai apărut nici un text. Aveam texte date la „Lite-
ratura şi arta”. Stăteau în sertar din anii 70. Pe tim-
pul perestroikăi, în 85, mi le-au pubicat trunchiate, 

în „Literatura şi arta”, fără ştirea mea. Iar Arcadie 
Donos le preia aşa trunchiate şi le bagă în Constela-
ţia lirei. Pe mine m-a întristat lucrul acesta. Cei care 
nu ştiau nimic despre cele întâmplate, le-au apreciat 
aşa cum au apărut. În 1982, Ştefan Szabo, un poet de 
limbă maghiară, de la Cluj, mi-a tradus în maghiară 
nişte poeme şi le-a publicat în „Utunk”. Tot la Cluj 
am apărut în „Steaua” şi „Tribuna”. În 1984-85, am 
apărut pentru prima dată la Iaşi, în „Cronica” şi în 
„Convorbiri literare”.

V.P.: Ce s-a întâmplat cu doctorantura? 
Cum ai ajuns în situaţia aceea neplăcută?

V.M.: Aveam dosarul gata, dar a fost cata-
logat „antisovietic şi naţionalist”. Să-ţi povestesc mai 
în amănunt. Eu fusesem scos, cum am spus, din doc-
torantură. Aveam teza gata. Nu mă putusem angaja 
nicăieri. Aveam format un grup la Chişinău. Băieţii, 
prietenii mei, adunau bani şi mi-i trimiteau la Mos-
cova. Eu cumpăram de la magazinul „Drujba” cărţi 
româneşti şi, pachete-pachete, le trimiteam la Chişi-
nău. Mă duceam la gara Kiev, îi plăteam nişte ruble 
însoţitorului de tren, el lua aceste pachete, iar la Chi-
şinău erau preluate de prietenii mei din grup.

V.P.: În primăvara lui 1990, când am fost 
la Chişinău, întrebând de tine şi de alţi poeţi, un 
ziarist, Vasile Năstase parcă a spus că-l cheamă, 
mi-a povestit că la Moscova xeroxai diferite poezii 
interzise şi le răspândeai. A spus c-ai avut necazuri 
şi cu KGB-ul. Există adevăr în spusele acelui zia-
rist?

V.M.: Da, făceam multe alte chestiuni. Eu 
am tras la xerox Doina de Mihai Eminescu şi am răs-
pândit-o peste tot de la Moscova. Nicolae Popa recu-
noştea, în 1990, că de la mine a cunoscut Doina. Cu 
toate variantele Doinei, scrise de mână, cu articolele 
politice ale lui Eminescu, am făcut vreo 20 de exem-
plare tip fotografie, împreună cu Vitalie Varatic şi 
Gheorghe Negru. Astfel, am răspândit acele articole 
despre Basarabia. Ne preocupa Ziua Eminescu şi 
problema Basarabiei. Am făcut şi un registru al tutu-
ror bisericilor, monumentelor care erau distruse. 
Toate acestea le făceam cunoscute. Ne ocupam de 
problema basarabeană fără să ştie nimeni. Vitalie Va-
ratic avea o anumită responsabilitate. Gheorghe Ne-
gru alta. Eu mă ocupam de altceva. Fiecare avea mi-
siunea lui. Aşa se face că Alexandru Moşanu m-a 
propus pe mine preşedintele Comisiei Pactului Mo-
lotov-Ribbentrop. Era tema de care mă ocupam eu 
de când eram student. Asta, cu problema basarabea-
nă, o făceam în paralel cu studiile. Am o bibliografie 
imensă legată de problema basarabeană. Ăia de la 
biblioteci au început să urmărească ce cărţi luam, ce 
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citeam. Bineînţeles că le răspândeam. 
Dar eram tot timpul urmăriţi, după aces-
te acţiuni ale noastre. În 1982-1983, Vita-
lie Varatic, care era mai mic decât mine, 
Gheorghe Negru, mai în vârstă, dar învă-
ţase la Chişinău împreună cu mine, fuse-
seră angajaţi la Academie la Chişinău. Eu 
am absolvit cu eminenţă facultatea la 
Universitatea „Lomonosov”, susţinând 
teza: Valoarea istorico-etnologică a operei 
lui Nicolae Milescu Spătarul, sau Opera 
lui Nicolae Milescu Spătarul – sursă pen-
tru studierea etnologiei istorice a popoare-
lor Siberiei şi Extremului Orient. La susţi-
nere s-a propus publicarea integrală a lu-
crării mele şi să mi se confere titlul de 
doctor în ştiinţe istorice. Comisia superi-
oară de atestare din Uniunea Sovietică a 
spus că aşa ceva nu se poate, că trebuie să 
dau aspirantura. Consiliul ştiinţific al 
Universităţii „Lomonosov” mi-a dat as-
pirantură imediat. Conducătorul meu 
ştiinţific era Lev Pavlovici Laşuk. Dar 
mişcarea organelor din jurul meu pornise 
mai devreme. La Chişinău începuseră să 
fie chemaţi, interogaţi, persecutaţi cei 
care aveau legături cu Vitalie şi Gheor-
ghe. Cei doi mi-au dat semnale în acest 
sens. Eu am înţeles ce se-ntâmplă. La 
Moscova, băieţii din Moldova, care erau 
studenţi în anii mai mici decât mine, erau 
luaţi la facultate la Secţia 1, pe neaşteptate 
şi erau întrebaţi despre mine ce le vor-
besc, ce-i sfătuiesc. Băieţii imediat mi-au spus tot 
despre cei care s-au interesat de la Secţia 1. Dar noro-
cul meu care a fost? A fost conducătorul meu ştiinţi-
fic, Lev Pavlovici Laşuk, care era specialist în popoa-
rele băştinaşe ale Siberiei. În acele zile, i-am dus acasă 
la el un capitol al lucrării mele despre Nicolae Mi-
lescu Spătarul. Avusese un prim infarct şi locuia în 
unul din cele trei blocuri turn de lângă staţia de me-
trou „26 de comisari din Baku”. Aşa se numea staţia 
aia. Cum intru, mă întreabă: „Valeriu, bei  un ceai?”. 
„Da, Lev Pavlovici”, răspund eu. Vine cu ceşcuţa de 
ceai pe farfurioară şi îmi spune: „Cum merg treburi-
le, românaşul meu?”. La care eu mă uit la el şi-i spun: 
„Lev Pavlovici, de ce mă provocaţi?”. Şi el: „Valeriu, 
eu sunt savant şi eu nu mă ocup de politică. De poli-
tică se ocupă ăia de la Securitate. Eu ştiu cine sunteţi 
voi şi ştiu cum aţi ajuns în Uniunea Sovietică. În al 
doilea rând: te văd un băiat foarte deştept, prea căr-
turar ca să nu pricepi aceste probelleme. În al treilea 
rând, te întreb: Nu te-ai ciocnit de KGB?”. „Nu”, îi 
răspund eu. „Ai să te ciocneşti. Eşti prea deştept ca să 

nu te ciocneşti. Ăştia nu lasă nici un om deştept în 
pace. În al patrulea rând, să ţii minte: Eu am făcut 10 
ani de puşcărie pe timpul lui Stalin. Propria mea so-
ţia, curva naibii, m-a turnat. Mai am relaţii doar cu 
fiul meu, cu ea nu. În al cincilea rând, să ştii că ăstora, 
dacă le dai o unghie, îţi trag la ei şi capul. Eşti deştept, 
eşti talentat, să nu le dai niciodată nici măcar o un-
ghie. În mine vei avea totdeauna un sprijin. Să nu 
eziţi să-mi spui. Te voi apăra, voi face tot ce este posi-
bil. Gata, închidem discuţia şi trecem la lucrare”. As-
tea au fost avertizările profesorului. După ce băieţii 
au fost chemaţi la Secţia 1, eu m-am dus la Lev Pavlo-
vici şi i-am spus, cum era şi normal. Şi el îmi spune: 
„Şi eu am auzit la catedră ceva”. Era acolo un băiat 
tânăr, care era secretar de partid la catedră, unul Ni-
kişenkov, şi care i-a spus profesorului: „Nu-i în regu-
lă cu băiatul acesta al dv.”. Cu mine, adică, nu era în 
regulă. Şi profesorul continuă: „Dacă i-au luat pe bă-
ieţii din jurul tău la întrebări, fii sigur, într-o bună zi 
te vor lua şi pe tine. Ţine minte; dacă te găsesc când 
eşti cu băieţii, trimite-i la mama dracului. Dacă în 
schimb eşti singur şi ei sunt mai mulţi, să nu faci lu-
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crul acesta. Te vor bate într-un hal, nu te vor omorî, 
dar te vor distruge. Ei sunt profesionişti. Şi ei ştiu că 
tu, Valeriu, ai avut probleme legate de nişte hemora-
gii interne. Poţi primi o lovitură care să-ţi fie fatală. 
Se va spune că iar ai avut o hemoragie internă. Să nu 
le opui rezistenţă. Lasă-te dus la ei şi acolo să le spui 
că nu ştii nimic. N-au ce să-ţi facă. Să te închidă sau 
altceva. Nu răspunde la nici o întrebare până nu îţi 
pun documente pe masă. Fără documente – nimic. 
Ai umor, ia-i peste picior, nu răspunde la nimic. Ei 
vor căuta să te intimideze”. Şi fiindcă el mă recoman-
dase la doctorantură şi văzând cum stau lucrurile, 
îmi spune: „Mergi să susţii examenele de doctorat 
repede. Fii pregătit. Eu te susţin. Accelerează. Mer-
gem în paralel. Pregăteşti examenele, franceză ştii 
bine, etnologie nu mai vorbim, istoria filosofiei la fel”. 
Dau referatele, îmi pune notele. Note maxime. Susţin 
şi franceza şi celelalte. Într-o dimineaţă de luni, băie-
ţii erau la mine în cameră. Venise la micul dejun, la 
ceai. Eram dus la baie, mă bărbieream. Şi vine Vasile 
Manole la baie şi spune: „Valeriu, a venit unul aşa 
înalt, un cârnat lung, şi întreabă de tine. Eu l-am în-
trebat cine-i şi cârnatul a spus că-i din partea priete-
nilor de la Chişinău”. Bine, du-te în cameră, să nu se 
prindă. Intru şi zic: „Dumneata mă cauţi? Ce do-
reşti?”. Şi el, că-i venit de la Chişinău, de la prieteni, 
că hai să ieşim afară, să discutăm. Îi zic: „Eu nu am 
secrete faţă de prietenii de aici”. Eram şi obosit. Stătu-
sem până la 3 noaptea şi lucrasem la maşina de scris, 
că nu aveam bani pentru tipărit. Trebuia să duc părţi 
din lucrare la referenţi şi lui Lev Pavlovici. „Să ieşim, 
să ieşim”, zice individul. Şi ieşim pe holul blocului. Şi 
ăsta scoate legitimaţia şi mi-o arată. Citesc: Comite-
tul Securităţii de Stat al URSS. Numele trecut acolo: 
Alexeiev Vladimir Pavlovici. Numele individului. „Şi 
ce vreţi de la mine?”, îl întreb. „Tu trebuie să mergi cu 
mine”, îmi răspunde. „Tu eşti dator”. „Nu, eu nu dato-
rez nimic nimănui”, îi spun. Toate întrebările mi le 
pui aici. Nu merg nicăieri, nu fac nici un pas. Sunt 
foarte ocupat. Băieţii mei erau în uşă. Ăla – nimic, 
nu, că trebuie să mergi. Şi eu: „Lasă-mă, domnule, 
dracului în pace. N-am timp. Sunt ocupat”. Văzând 
cum stau lucrurile, agentul Securităţii mă atenţio-
nează: „Lasă că ne întâlnim noi, în alte condiţii”. Şi a 
plecat la lift. Eu locuiam la etajul 7. Îi spun lui Lev 
Pavlovici, profesorul meu, cele întâmplate. „Să ştii că 
te găsesc, data viitoare, în altă parte. Te urmăresc”, 
zice profesorul meu. Atunci, cu băieţii mei, m-am 
gândit să comunicăm şi-n alt mod. Un fel de alfabet 
morse. Dar cu noi, în blocul ăla, vecini era o familie 
venită din RDG. Karpen Schütze se numea familia. 
Lor nu le-am mai spus toate detaliile cu cele întâm-
plate. Le-am spus doar să încuie uşa la bloc când vin 
acasă. Iar când vor să vină la noi, semnalul era trei 

bătăi rare. Trecuseră vreo două săptămâni, eu înain-
tam cu lucrarea. Profesorul era la curent cu cele scri-
se de mine. El trăia în concubinaj cu o profesoară, 
Kozlova, care era specialistă în popoarele fino-ugri-
ce. Profesorul Gromov, care mă simpatiza foarte 
mult, îmi spusese că şi el o să mă apere de KGB. Era 
tot un început de săptămână. Lucrasem până târziu 
şi nu era nimeni cu mine. Prietenii mei erau la came-
rele lor, iar tâmpiţii de nemţi au lăsat uşa blocului 
deschisă. Şi aşa, într-o frumoasă zi de 28 mai, ţin 
bine minte, aud trei bătăi în uşă. Era semnalul stabi-
lit. Întreb cine-i şi nu mi se răspunde. Trag pantalonii 
pe mine, mă duc la uşă, răsucesc cheia şi, într-o frac-
ţiune de secundă, uşa este izbită în mine. În uşă o 
mutră de tătăroi, o namilă de vreo 2 metri. Cu repe-
ziciune, m-a şi înşfăcat de mâna lovită de uşă. Mi-a 
răsucit-o, ducând-o după ceafă. Mi-a pocnit mâna 
din umăr. O durere cruntă. Am urlat la el: „Dă dru-
mul mâinii, idiotule!”. Cu cealaltă mână, liberă, gori-
la mi-a tras una peste gât, am văzut stele verzi şi am 
căzut jos. Când mi-am revenit, ce-am văzut? Mutra 
tătăroiului şi cârnatul ăla lung, care venise prima 
dată. Şi cârnatul îmi spune pe ruseşte: „Ei, ne-am în-
tâlnit în alte condiţii! Acum mergi cu noi”. Şi-mi tra-
ge şi-o înjurătură. Animalul care mă lovise mă ţinea 
iar de mână. În şlapi, în bluză şi în pantaloni, aşa 
m-au luat. Am coborât cu liftul, am ieşit din bloc şi 
m-au urcat într-o Volgă neagră. Stăteam între cei doi, 
în spate. În faţă şoferul şi o altă persoană. De acolo, 
direct la Lubianka. Nu la clădirea din faţă. În spate, 
pe strada Kirov, în Moscova. O fată care mă cunoştea 
tocmai m-a văzut când ăştia mă scoteau din Volgă. 
Cârnatul era lângă mine. Într-un moment de neaten-
ţie a lui am luat-o la fugă spre librăria de vizavi. Eram 
în şlapi şi nu puteam să fug prea repede. Şi tătăroiul 
în urma mea: „Unde mă-ta fugi, curvo?”. Namila, fu-
gind după mine cu pumnul ridicat. Când aproape să 
mă lovească, brusc, m-am întors şi de frică i-am tras 
un cap în burtă. Nici nu s-a clintit. În aceeaşi clipită, 
mi-a tras un pumn în ficat de m-a încovoiat. M-au 
luat pe sus la ei. Unde era paza clădirii, era o scară 
care cobora la subsol. Au deschis o uşă de fier de la 
prima cameră. M-au aruncat acolo. Lumina era ca o 
dunguliţă, undeva sus. Era o banchetă prinsă de 
duşumea, mai multe scaune la fel prinse, o masă 
prinsă şi ea de duşumea. Şi o cutie metalică undeva 
lângă perete. M-au lăsat acolo. Nici ceas la mână nu 
mai aveam. Nu ştiam ce oră este, nu ştiam nimic. 
După un timp, cât o fi trecut nu ştiu, se deschide uşa. 
Intră un bărbat de 50-60 de ani, nu prea înalt, cu o 
mapă subsuoară. Mârâie un „Zdrastvuite”, un „Bună 
ziua” în scârbă. Deschide mapa şi începe să-mi spună 
că situaţia în lume e aşa şi aşa. În Afganistan, cu 
morţi, cu dracu... Uite, în România lui Ceauşescu... 
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Era perioada aceea cu polemica lui Popescu-Dum-
nezeu, din „România literară”, cu „Literaturnaia ga-
zeta”. Cu atacurile acelea. Mă uit la el fără să spun 
nimic şi mă dau brav. Încep a râde. Şi râd, şi râd, şi 
râd. Cum se râde la spitalul de nebuni. „De ce râzi, de 
ce râzi?”, mă întreabă. Şi eu: „Ce bine v-ar sta în man-
tie de lector universitar! Ce-mi ţii, domnule, lecţii 
din astea? Eu sunt la Universitatea Lomonosov, îmi 
dau doctoratul, de ce mă freci la cap cu tâmpenii din 
astea? De ce m-aţi târât aici? De ce m-aţi bătut? Ce 
vreţi de la mine?”.

V.P.: Valeriu dragă, te întrerup un pic 
pentru o constatare care se impune de la sine: ai 
talent de povestitor. Ar trebui să scrii o carte. Tră-
irile astea pline de dramatism, din copilărie şi 
până la maturitate, trebuie cunoscute. Să rămână 
mărturie pentru cei ce vor veni după noi. E o etapă 
din viaţa ta, plină de frământări. Aici nu mai este 
„realism socialist” de tip jdanovist. Mai citez, cu 
voia ta, din Vasile Ţepordei: „Biciul streinului l-a 
durut, dar nu l-a deznădăjduit. El a ştiut să îndure 
vitregia soartei, adesea lăcrimând, uneori revol-
tându-se, alteori supărându-se, dar totdeauna cu 
gândul la Dumnezeu. Basarabeanul nu este bru-
tal, este mărinimos. De multe ori, suferă în tăcere”. 
Continuă, te rog, din camera de la subsol a KGB-
ului.

V.M.: Şi el îmi spune: „Tu eşti un element 
periculos, antisovietic. De aia avem probleme cu 
ăştia ca tine, care sabotează statul sovietic. Sunteţi 
antisovietici şi naţionalişti. Tu cu prietenii tăi din 
Moldova, tu, care îţi permiţi să ataci sistemul şi cu-
tare... bazele sistemului şi cutare”. Eu, întrerupân-
du-l, îi zic: „Nu am de gând să-ţi răspund la nici o 
întrebare, dacă nu ai dovezi. Dovezi, documente pe 
care să le ştiu şi eu. Eu consider că discuţia noastră 
s-a încheiat”. Şi el: „A, vrei documente?”. Şi-mi arată 
mapa. „Uite, nouă ne scriu despre tine”. Şi îl între-
rup cu o obrăznicie. Altă soluţie nu aveam. „Ascultă, 
îi zic, mi-a spus o bătrână ieri, la piaţă, ştii ce mi-a 
spus? Că tu ai violat o fată de 16 ani. Ai făcut viol. 
Nu ştiu cum te cheamă cu adevărat. Te-ai prezentat 
Gheorghe Ivanovici”. Şi el: „Eu nu am dreptul să-ţi 
dau să citeşti”. „Şi eu am dreptul să nu-ţi răspund. Voi 
încălcaţi drepturile omului. Ştii, convoacă şedinţă de 
judecată, daţi-mă-n judecată”. Şi atunci mi-a dat să 
citesc. Era un oarecare Aurel Cepoi, un ţăcănit. Era 
unul care mă invidia. Era din Chişinău. Îl întâlnisem 
în clasa a IX-a, la olimpiada de limbă şi literatură. Mă 
ura pentru că niciodată nu a putut să fie primul. Se 
ciocnea de mine. Nu mai terminase universitatea la 
Chişinău. Devenise turnător, naiba, nu ştiam ce-i cu 
el. Îl luase în armata sovietică şi acolo a scris un caiet 

de matematică pe toate paginile. Începea aşa: „Scris 
28 februarie 1983”. Şi semna. Pe mine mă luase KGB-
ul pe 28 mai 1983. Şi scria turnătorul: că eu le propag 
istoricii burghezi români: Xenopol, Iorga, Giurescu. 
Că eu le spun că în 1812 am fost ocupaţi şi anexaţi 
de ruşi. Că în 1918 ne-am reunit cu Patria Mamă. Că 
nu există limbă moldovenească, că-i limba română. 
Că eu le spun că noi suntem români şi trebuie să ne 
eliberăm, să ne unim cu Ţara. Că Uniunea Sovietică 
este lagărul popoarelor, că este un stat artificial, că 
exploatează popoarele.

V.P.: Ei, naiba de turnătorie, le spunea 
bine turnătorul. Avea dreptate, te făceai vinovat de 
toate astea?

V.M.: Avea, sigur că avea. Dar cei de la Mos-
cova nu ştiau adevărul. Ce, eu vorbeam cu Cepoi lu-
crurile astea? Niciodată. Dar el îşi începea scrisoarea 
aşa: „Eu vreau să vă previn asupra activităţilor unui 
periculos criminal de stat”. Citesc şi zic: „Eu am să 
mă plâng de voi, ăştia de la KGB, la Comitetul Cen-
tral al Partidului Comunist al URSS. Voi nu apăraţi 
statul sovietic şi degeaba primiţi leafa”. „Da de ce?”, 
sunt întrerupt. Păi dacă pe voi ăsta v-a prevenit la 28 
februarie că eu sunt un periculos criminal de stat, 
iar voi m-aţi lăsat liber până la 28 mai, înseamnă că 
în timpul ăsta, eu puteam să iau puterea la Kremlin, 
sau puteam să fac tot ce-mi trecea prin cap. „Îţi baţi 
joc de mine, eşti cinic”, mă întrerupe Ivanovici. „Nu, 
tovarăşe, eu o spun serios. Cinic a fost Stalin”. Îmi bă-
team joc de el, Vasile. Pe urmă mi-a pomenit de alţi 
moldoveni de-ai mei, tot de la Chişinău puşi să mă 
toarne. La Chişinău, toate acţiunile împotriva noas-
tră erau coordonate de unul care învăţase cu Vitalie 
Varatic. Îl chema Anatoli Trifan, din Anenii Noi. O 
jigodie. De bine ce turna, s-a înecat în propria vomă, 
după o beţie în tren. Avea ură pe Vitalie şi pe noi. Era 
mare activist de partid şi de comsomol la Facultatea 
de Istorie de la Chişinău. Apoi a trecut la Securita-
te. Acolo coordona, dirija toate acţiunile astea. De-
nunţul la adresa mea nu l-a scris nici un coleg rus 
sau de altă naţionalitate. L-au scris basarabenii mei. 
Spun aşa cum a fost. O spun cu tristeţe. I-a luat şi 
pe alţii să dea declaraţii împotriva mea. Un singur 
coleg, Ion Calaraş, a venit la mine să se scuze că l-au 
forţat să semneze aceste delaţiuni. Trebuia să-i deie 
apartament şi-l şantajau în felul acesta. El n-a scris, 
dar a semnat hârtiile scrise de alţii. Era un om pe care 
îl ajutasem. „Iartă-mă, ţi-am făcut rău”, se lamenta 
omul. L-am trimis la dracu. Bine că avea conştiinţa 
de a-şi cere iertare. În fine, am mai citit şi alte dela-
ţiuni. Apoi mi-au dat să văd fotografii. Prieteneam 
atunci cu o fată din Italia. Tatăl ei era redactor la 
Mondadori, o mare editură. Aveam o sumedenie de 
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prieteni atunci. Paula Carson a fost cu mine în grupă. 
Am fost la ambasada americană, am fost la ambasada 
britanică, la ambasada Mexicului, toate din Moscova. 
Mai era un grup de pictori nonconformişti. Nicolae 
Guţu, Ion Coman, pictori basarabeni de-ai mei, erau 
şi ei în grup. Li s-a dărâmat expoziţia cu buldozerele. 
Apăruse şi optzecismul rusesc disident. Cu Andrei 
Bitov-Krug, care publicase la Arctis. Ne cunoşteam. 
Şi toţi aceştia erau urmăriţi. În sinea mea, am spus 
atunci: ei şi? Către anchetator: „Tu m-ai fotografiat 
cu italianca. Ei şi? Care-i problema? Nu-s membru 
de partid, nu vă împărtăşesc părerile, nu v-am cerut 
nimic. Ce vreţi?”.

V.P.: Relatările tale, dragă Valeriu, îmi 
amintesc de cuvintele Magistrului Mihai Ursachi, 
spuse în martie 1991, când i-a acordat un interviu1 
lui Emilian Galaicu-Păun: „Era greu să fii român 
la Iaşi, la Bucureşti sau la Paris... sunt sigur că cel 
mai greu era să fi român la Chişinău sau la Cernă-
uţi. Ştiu, de exemplu, că un şef bolşevic din URSS, 
înainte de a fi uns satrap-şef, trebuia să se ilustre-
ze ca mare călău al Moldovei. Aşa a fost cazul lui 
Hruşciov, al lui Brejnev”.

Acum, după ce m-am folosit iar de notiţe-
le mele, te rog să continui.

V.M.: Văzând că nu scoate nimic de la mine, 
a apăsat pe un buton şi imediat a intrat cârnatul ăla 
lung. În mâini avea o mapă. Pe ea scria: Kirâhin V.P. 
La cămin, când mi-a prezentat legitimaţia, scria pe ea 
Alexeiev. Mă uit la el şi-l întreb: „Da tu eşti Alexeiev 
sau Kirâhin?”. „Ce te interesează pe tine?”, îmi răs-
punde KGB-istul. Mai târziu un prieten i-a aflat nu-
mărul de telefon de la locuinţă. Îl sunam, îl înjuram 
şi trânteam telefonul. Eram oarecum asigurat, deoa-
rece cunoşteam la Moscova mulţi ziarişti. Asigurat e 
un fel de a spune. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat la 
Chişinău, eram demult strangulat, îmi suceau gâtul. 
Nu se temeau kgb-iştii de scandaluri, dar le evitau: 
erau ambasade, erau ziarişti din toată lumea. M-au 
lăsat. Probabil s-au dus să mănânce. După un timp, 
s-au întors. Şi se dau tare la mine: Tu spui că limba 
moldovenească şi limba română sunt aceeaşi limbă. 
Cine te-a învăţat? Dar voi le cunoaşteţi, de spuneţi 
că sunt două limbi?, îl întreb eu. Cum vorbiţi despre 
ceea ce nu ştiţi? Voi mie îmi spuneţi în ce limbă vor-
besc şi scriu eu? 

Şi anchetatorul: Cine te-a învăţat pe tine lu-
crul acesta?

Trei oameni m-au învăţat, îi răspund. Scrie, 
ca să ştii. Şi kgb-istul, pregătit să scrie, cine sunt? Zic: 
Marx în Însemnări despre români, Engels în Politică 
externă a ţarismului rus şi Lenin în Dreptul naţiuni-
1 Interviul a fost publicat în revista „Vatra”, nr. 3-4/ 2004.

lor la autodeterminare. Uite, pe ei trei să-i condam-
naţi. Aştia m-au învăţat pe mine. Ce scrie Lenin? De 
ce scrie Lenin că minorităţile de la periferiile impe-
riului ţarist sunt mai dezvoltate decât centrul, inclu-
siv românii din Basarabia? De ce nu-l condamnaţi pe 
Lenin? Şi iar îi iau cu Marx, cu Engels, întrebându-i 
ce spun ei. Au trântit uşile, au ieşit, m-au lăsat singur. 
Eram flămând, eram însestat. După vreo trei ore, se 
întorc şi, mimând un fel de respect, mi se adresează: 
Valeri Nicolae, eşti dintr-o familie de ţărani simpli,-
săraci. Tatăl tău a murit, eşti numai cu mama. Ai un 
viitor strălucit înainte, poţi să ajungi savant. Eşti, fără 
cinci minute, candidat în ştiinţe. La vârsta ta, peste o 
săptămână-două, îţi dai doctoratul. De ce vrei să-ţi 
strici toată cariera? Tu poţi şi pe altă cale să o duci 
bine. Întreb: Voi faceţi carierele de acum? Da, noi le 
putem face sau noi le putem strica. Noi putem să te 
ajutăm, cu o singură condiţie: să colaborezi cu noi. 

Interesant, dar cum?, îl întreb eu. 
Aşa, ne înţelegem. Din când în când să ne 

spui ce se mai discută în mediile astea şi cutare...
Şi le zic: Uite, sucindu-mi mâinile, bătân-

du-mă cu pumnii şi picioarele, voi credeţi că eu pot 
fi şi călău, şi să procedez la fel cu alţii? Nu-mi placeţi. 
Şi nu pot să-mi torn prietenii. N-am făcut-o nicioda-
tă. Dacă voi scrie denunţuri, nu voi mai putea scrie 
versuri. Nu accept propunerea voastră.

Şi ei: Casă nu ai, familie nu ai, serviciu nu 
ai, susţinere din familie nu ai, pe ce te bazezi?, urlau 
la mine. Nu te gândeşti că într-o bună zi poate să dea 
peste tine o maşină? 

Cum ţi-i destinul, cum o vrea Dumnezeu, 
le răspund.

Destinul şi-l mai face şi omul, râd ei a bat-
jocură. Voi sunteţi stăpânii lumii, nu?, îi mai întreb. 
Au ieşit. Peste un timp s-au întors. Şi spun ei: Mă, e 
clar ce-i cu tine. Cu voi, de obicei, se discută altfel. 
Acum eşti liber. Da, pot pleca? întreb eu. Cârnatul 
deschide uşa, eu dau să ies şi, fulgerător, tătăroiul îmi 
trage un bocanc în spate, de m-a izbit în uşă. M-a 
rupt în două. O lovitură groaznică. Atât am mai au-
zit din gura celui cu mapa: succes la susţinerea doc-
toratului. Nu ştiu cum şi când am ieşit pe uşa aceea 
metalică. Afară era noapte, dar eu credeam că-i ziuă. 
Eram ameţit de durere şi de foame. Strada era pustie. 
Nu aveam nicio copeică. Trebuia să iau metroul. Mă 
durea spatele îngrozitor, de abia mă târam. 

V.P.: Aici se termină lunga şi interesanta 
confesiune a poetului Valeriu Matei, drept pentru 
care îi mulţumesc.

(Interviu realizat de Vasile Proca)
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Radu Mareş

(3 martie 1941, Frasin/Suceava –  
25 martie 2016, Cluj-Napoca)

Anunţăm cu durere încetarea din viaţă a 
scriitorului Radu Mareş.

Odihnească-se în pace!

Radu MAREŞ (3 martie 1941, Frasin/Su-
ceava – 25 martie 2016, Cluj-Napoca). Prozator. Fa-
cultatea de Filologie a UBB Cluj (1964). Debut ab-
solut în Tribuna, 1959. Premiul de debut al Uniunii 
Scriitorilor. Volume: Anna sau pasărea paradisului, 
roman, 1972; Vine istoria, reportaje, în colab., 1972; 
Cel iubit, 1976; Caii sălbatici, 1981; Pe cont propriu, 
jurnal, 1986; Anul trecut în Calabria, roman, 2002; 
Manual de sinucidere, 2003; Ecluza, roman, 2006; 
Când ne vom întoarce, roman, 2010 (Premiul USR); 
Deplasarea spre roşu, roman, 2012; Sindromul Robin-
son, 2014.

„Scrisul la un roman care poate dura luni 
de zile, uneori ani, e – zic eu – ca săpatul unei gale-
rii în beznă, pas cu pas. Ce te ţine în formă şi treaz 
în tot acest timp, cel puţin în ce mă priveşte, e plă-
cerea, mai mult decât convingerea sau iluzia că o 
să apară şi luminiţa de la capătul celălalt. Cu o in-
fimă exagerare, aş adăuga: quasierotică. Când trea-
ba-i gata, dacă n-ai ţinut jurnal de bord ca Thomas 
Mann sau Gabriela Adameşteanu, e imposibil de 
reconstituit laborul consumat, aşa că aproape că nu 
mai contează ce-a fost şi cum a fost. Doar experţii, 
şi eu în visele mele secrete mă consider unul dintre 
ei, excavând în burta textului, din motive detecti-
vistice, află câte ceva din traseul parcurs”. (Radu 
Mareş, într-un interviu cu Florin Iorga, 2014)

„Stilist remarcabil, excelent observator al 
vizibilului, adevărat maestru al descripţiei suges-
tive şi simpatetice, subtil iscoditor al percepţiilor şi 
senzaţiilor – îmbogăţite prin revelarea haloului lor 
de conotaţii subiective, asociativ-biografice ori cul-
turale –, M. vădeşte în primele cărţi înclinaţia către 
construcţii rafinate, uneori aparent inutil abstruse, 
aproape enigmatice, cu deficit de epică şi aventură. 
[...] O proză cumva nonfigurativă, care încântă în 
sine, prin savoarea frazelor şi complicaţia construc-
ţiei, fără să impună ori să strecoare vreun mesaj sau 
«sens adânc» explicitabil, parafrazabil, rezumabil. 
Cititorului îi sunt prezentate tablouri stranii şi trăiri 
bogat-îngheţate, fascinante ori tulburătoare, uneori 
ca nişte pânze de Magritte sau de De Chirico. Pro-
zatorul se raliază la ceea ce s-a numit şcoala privirii, 
dar nu o face într-o modalitate tehnicistă, ci într-una 
suculentă, având carnaţia omenescului, cele mai 
bune pagini amintind de un Claude Simon”. (Nicolae 
Bârna)

„Caii sălbatici adună astfel în sine substanţa 
a două romane: cel dintâi, evocativ, nelipsit de o lu-
ciditate nostalgică, de conştiinţa unui eu înaintat în 
vârstă contemplând retrospectiv anii marilor decizii 
şi ai incredibilei inconştienţe, cel de al doilea, un ro-
man al scriiturii, al imposibilităţii de a regăsi, peste 
ani, viaţa, autenticul unor momente semnificative, 
dar, totodată, în subsidiar, al interdicţiei de a scrie, 
de a reda adecvat mimetic, într-un stil ce se voieşte 
a fi documentar, toate implicaţiile etice şi politice ale 
opţiunilor de a face compromisuri cu o putere opre-
sivă, kafkiană, sau, dimpotrivă, de a rezista în numele 
unor idealuri, la rândul lor, quijoteşti. Între aceste di-
leme şi opţiuni existenţiale se desfăşoară traseul per-
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sonajului narator, într-o incursiune în teritoriile me-
moriei care respectă întru totul canoanele scriiturii 
autobiografice, fără a articula, în fond, o arheologie a 
eului”. (Ovidiu Mircean)

„Fără a fi bogată în episoade dramatice sau 
spectaculoase, cu excepţia actului final, materia ro-
manescă satisface foamea de epic a cititorului, care 
se simte smuls şi aruncat în tot pitorescul clocotitor. 
Dacă la început ritmul trenează aparent, treptat se 
precipită spre senzaţional, cu maximă migală meto-
dică, pentru a culmina cu accidentul tragic urmat de 
revanşa femeii care îşi împlineşte ursita în moarte, în 
cutremurătorul act justiţiar. Analiza învolburatului 
final din starea pe loc, în amorţire a satului uitat de 
lume, cu oamenii săi obnubilaţi de climă şi depărta-
re, stagnând sufleteşte, nu incriminează, nu culpabi-
lizează, ci, redând imparţial spectacolul lumii, comu-
nică totuşi sentimentul unei sfâşietoare compasiuni, 
punctează sentimentul tragic al existenţei puse în 
discuţie”. (Liana Cozea despre Când ne vom întoarce).

Cînd ne vom întoarce, „un Roman cu 
majusculă simbolică şi pentru publicul larg, şi pen-
tru cititorii de meserie“ (Daniel Cristea-Enache). 

Cînd ne vom întoarce, „unul dintre cele mai 
complexe şi mai frumoase romane scrise la noi în 
ultimii ani… un roman excepţional“ (Alex. Goldiş). 

„Radu Mareş valorifică remarcabil, cu o re-
găsită melodie a frazei şi un chef renăscut al povesti-
rii, copilăria bucovineană. O face, desigur, în seama 
unor personaje, dar este evidentă împăcarea cu sine 
prin rememorare, chiar dacă, dincolo de cercul im-
perial şi marginal, deopotrivă, de Zwischeneuropa, 
se văd fisuri niciodată vindecate. Când ne vom în-
toarce îl readuce cu sine pe Mareşul Cailor sălbatici, 
adică pe arpentorul în stare să cartografieze pedant 
o lume, o vreme, un loc, să înregistreze psihologii şi 
relaţii, să reconstituie evenimente cu rădăcini greu 
sau imposibil de desluşit. Tot romanul e construit 
cu amestec de bună, tradiţională artă a povestirii şi 
discrete formule moderne, în straturi epice imbricate 
abil, cu reveniri iuţi asupra unor destine şi opriri în 
loc aproape poematice, creatoare de savuroasă atmo-
sferă”. (Irina Petraş)

„După excelentul roman Cînd ne vom în-
toarce, Radu Mareş publică Deplasarea spre roşu, o 
carte aminată ceva vreme, probabil nelimpezită la 
vremea ei. Recunoaştem în Deplasarea spre roşu spe-
cificul prozei lui Radu Mareş: construcţia unui rea-
lism stratificat, vopsit în culori misterioase, din care 
adevărul ţîşneşte incandescent, după ce a fost abil 
întîrziat de istorii cu tîlc”. (Marius Miheţ)

„Realism, cronică a unui cotidian, totuşi, 

tratat cu acizii ficţionalizării, oameni cu fizionomii 
particulare pe care nu îi iubeşti şi nici nu îi urăşti, 
căutând numai să îi pricepi şi încercând să îţi pre-
zervi curiozitatea cu răbdare, până la capăt – aceasta 
este soluţia lui Radu Mareş la o formulă de roman în 
care alţii pariau ba pe o poveste energic trasată, ba 
pe tipologie, ba pe cine ştie ce altceva. Reţeta, cum-
va minimalistă, uscăţivă, e, peste ani, tot cea din Caii 
sălbatici. Remarcabilă consecvenţă, dacă e să îţi spui 
că în vremurile de demult ea părea impusă de lama 
castratoare a cenzurii care acum, pur şi simplu, nu 
mai există. Or, dacă e aşa, se cheamă că acest tipă de 
austeritate e al autorului şi că singurele constrângeri 
de care el ascultă sunt cele ce vin din interioritatea şi 
din conştiinţa lui artistică”. (Ovidiu Pecican)

„Cartea [Când ne vom întoarce] e scrisă în 
stilul cu care Radu Mareş ne-a obişnuit. Un migălos 
creator de atmosferă,cu un simţ deosebit al detalii-
lor, cu o nefirească poezie a câmpiei, cu o minuţioasă 
privire din interior a lumii Bucovinei, cu tablouri de 
o mare plasticitate, cu disecări amănunţite de psi-
hologii şi de situaţii. Mai puţin preocupat de a crea 
conflicte, tensiuni, acţiune. Materialul epic se aglu-
tinează lent, cu reluări şi adânciri succesive, cu un-
ghiuri digresive dominate de şcoala privirii şi de o 
vizualizate seducătoare. Calul şi călăreţul care traver-
sează peisajul iernatic al locului devine emblematic, 
panoramând împrejurimile şi oferindu-le o consis-
tenţă enigmatică, plină de o stranietate cu totul par-
ticulară. O proză de atmosferă şi de analiză de bună 
calitate, rod al unei experienţe epice de maturitate”. 
(Mircea Popa)

„Având în atenţie cronica lui Tudor Vianu la 
primul roman rebrenian, dar mai cu seamă cuvintele 
cu care încheie: „Ion este adevărata poemă a Ardealu-
lui.” (Viaţa Românească, XIII (1921), nr. 1, p. 99), nu 
cred să greşesc câtuşi de puţin dacă, parafrazându-l, 
sunt ispitit să spun că romanul Când ne vom întoarce 
este o poemă a Bucovinei”. (Andrei Moldovan)

„Deplasarea spre roşu este un roman al en-
tropiei postrevoluţionare şi al cauzalităţilor dicta-
toriale. De un scepticism devastator. Deşi discursul 
narativ emană un aer intelectualizant uşor artificial, 
iar „eroii” par deseori lipsiţi de consistenţă psiholo-
gică, există, totuşi, şi fragmente excepţionale de pro-
ză realistă şi analitică. Uneori, chiar cu abur poetic. 
De pildă, cînd se evocă „foşnetul cosmic” al atingerii 
norilor, într-o zi de pace, în liniştea solemnă şi parfu-
mată a unui cimitir”. (Gabriela Gheorghişor)

Filiala Cluj a  
Uniunii Scriitorilor din România
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Bucovineanul
Doina CERNICA

Ultima dată în acest an am vorbit despre 
cartea mea, ,,Ţara de Sus, de mai sus”, pe care o con-
sidera faină, ca şi pe aceea, scrisă împreună cu Maria 
Toacă, despre dulce-amarul Bucovinei. Nu ştiu cât 
avea în vedere conţinutul lor, cred că mai degrabă le 
aprecia ca vorbind despre Bucovina întreagă, iar fap-
tul că, aşa cum am aflat de la prietenul său, Ion Filip-
ciuc, avea încredinţat Editurii Chamides a lui Gavril 
Ţărmure un volum intitulat ,,Bucovina”, îmi susţine 
bănuiala. 

Exigent, devenea generos în aprecieri când 
era vorba de Bucovina natală, de Bucovina părinţilor. 
În toamna anului 2011, când l-am invitat împreună 
cu Micaela Ghiţescu, marea noastră traducătoare, 
redactor-şef al ,,Memoriei, revista gândirii arestate”, 
la ,,Respirări”, preludiu la ,,Limba Noastră cea Româ-
nă”, manifestare pe care o organizam în colaborare cu 
Societatea pentru Cultură Românească ,,Mihai Emi-
nescu” din Cernăuţi, pe cheltuiala sa, a lor, a acceptat 
imediat.

 Cu sprijinul stavroforei Irina Pântescu, sta-
reţa Mănăstirii Voroneţ, au mers atunci împreună cu 
oaspeţii din Bucureşti şi din Cluj-Napoca şi monahi-
ile Elena Simionovici şi dr. Gabriela Platon, şi conf. 
univ. dr. Carmen Cornelia Balan. Din păcate, pentru 
membrii Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi 
(unii chiar prieteni ai noştri), mărunte disensiuni lo-
cale au contat mai mult decât întâl-
nirea cu aceste două personalităţi ale 
literaturii române, astfel că au ratat 
o întâlnire de neuitat pentru cernă-
uţenii care ne-au fost alături, dar şi 
pentru poeţii Robert Şerban, din Ti-
mişoara, şi Grigore Chiper din Chi-
şinău, care, auzind de prezenţa Mica-
elei Ghiţescu şi a lui Radu Mareş, au 
ţinut să participe şi ei la ,,Respirări”. 
Fireşte, m-a mâhnit această absenţă, 
pe de o parte fiindcă se împlineau 
şase decenii de la deportările masive 
ale românilor din nordul Bucovinei, 
prezenţa ,,Memoriei” la Cernăuţi 
căpătând valenţe simbolice, iar pe 
de alta, pentru că romanul lui Radu 
Mareş lansat cu acest prilej, ,,Când 
ne vom întoarce”, fusese proaspăt 
încununat cu Premiul Uniunii Scrii-

torilor din România, eveniment deosebit pentru Bu-
covina nu atât de bogată în scriitori cum cred mulţi 
din cei care publică şi semnează cărţi azi. Dar bucu-
ria doamnei Micaela Ghiţescu, pentru prima dată 
în capitala Bucovinei istorice şi încântarea omului 
şi romancierului Radu Mareş pentru fiecare pas pe 
urmele paşilor mamei sale şi pentru această călăto-
rie aparte alături de cele două monahii cultivate şi 
de prietena lor, universitara, spirit ales, au aşezat ziua 
aceea de septembrie într-un chenar de lumină blân-
dă, ca aurul icoanelor vechi. Încălzit de îndelunga 
noastră plimbare prin Cernăuţi împreună cu Maria 
Toacă, atât de ataşată de oraşul vieţii ei.

Iată însă că doar o lună mai târziu şi Socie-
tatea Scriitorilor Români din Cernăuţi avea să-l aibă 
oaspete pe Radu Mareş, împreună cu mulţi alţi scrii-
tori din sudul Bucovinei şi din alte părţi ale Români-
ei, la sărbătoarea a 70 de ani de la apariţia la Cernă-
uţi a primului număr al revistei ,,Bucovina literară”. 
Cu trimitere şi la gestul scriitorilor cernăuţeni, şi la 
prezenţa palidă a nordului Bucovinei literare în ,,Bu-
covina literară”, Radu Mareş a cerut tuturor să con-
tribuie la realizarea şi fortificarea unităţii culturale a 
Bucovinei. A vorbit cu autoritatea unui condei de eli-
tă şi a unui bucovinean care îşi onora exemplar con-
diţia. Şi a fost ascultat ca atare. După un timp, avea 
să reia şi să dezvolte îndemnul într-un eseu publicat 
în ,,Crai nou” şi după aceea în „Bucovina literară”. Şi 
avea să mă încurajeze, să mă susţină şi atunci, şi altă 
dată în orice proiect care viza dialogul sudului cu 
nordul Bucovinei şi realizarea acestei unităţi, fie prin 
paginile de Literatură şi Artă din ,,Crai nou”, fie prin 
iniţierea sau implicarea în acţiuni culturale creatoare 
de punţi peste graniţă.
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Scriitorul Radu Mareş a intrat în bibliote-
ca noastră cu prima sa carte. Cartea unui bucovi-
nean apreciată de Uniunea Scriitorilor cu Premiul 
pentru Debut! Cum să nu-l urmăreşti, cum să nu-l 
citeşti? Îi preţuiam îndeosebi eleganţa, stilul impe-

cabil, prezenţa aristocratică în lumea 
prozei de astăzi. Când însă am termi-
nat ,,Când ne vom întoarce”, primul 
roman al Bucovinei întregi apărut în 
România după mai mult de jumătate 
de secol, a fost ca un fulger care lumi-
nează o pădure în adâncul nopţii. Am 
avut revelaţia unei cărţi mari. N-o mai 
trăisem de multă vreme şi mult timp 
după aceea am fost un cititor fericit. 
Cât să scriu cu entuziasm despre ea şi 
în ,,Crai nou” Suceava, şi la Bacău, în 
,,Ateneu”, şi la ,,Limba Română” din 
Chişinău, şi să o lansez la Cernăuţi. 
Primise Premiul pentru Proză al Fili-
alei Cluj a Uniunii Scriitorilor şi apoi 
al Uniunii Scriitorilor din România, 

dar consideram că Bucovina îi rămăsese datoare. 
De aceea am propus un premiu care să-i exprime 
preţuirea. Astfel a luat naştere, pentru ,,Când ne 
vom întoarce”, Marele Premiu Bucovina al Socie-

În Cernăuţi, de la dreapta, Ovidiu Vintilă, Petru Ursache, Magda Ursache, Radu Mareş, Carmen Steiciuc,  
Viorica Petrovici, Anica Facina, Doina Cernica, Theodor Codreanu, Veronica şi Marcel Mureşeanu, Sabina Fînaru,  

Liviu Popescu, Constantin Arcu, Vasile Spiridon, Liviu Papuc, Ion Cozmei, Liviu Antonesei, soţii Zetu;  
în faţă, Vasile Tărâţeanu şi Dumitru Brăneanu

Monahia dr. Gabriela Platon, Micaela Ghiţescu,  
monahia Elena Simionovici şi Radu Mareş la Universitatea din Cernăuţi
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tăţii Scriitorilor Bucovineni, ajuns deja la a cincea 
ediţie.

Am trecut pragul casei sale părinteşti 
la Botoşana, i-am cunoscut tatăl, pe admirabilul 
profesor Vasile Boca, fratele, profesorul Octavian 
Boca, o ştiu pe sora sa, doctoriţa Cecilia Petre, de 
care se simţea foarte apropiat şi care l-a şi repre-
zentat la lansarea uneia din cărţile sale la Suceava, 
la care nu a putut să ajungă. Ne-am întâlnit, l-am 
ascultat, am vorbit de mai multe ori. La Librăria 
din Suceava a Uniunii Scriitorilor, proaspăt deschi-
să, pentru lansarea monografiei dedicate de profe-
sorul Vasile Boca Botoşanei, în calitate de fiu, dar 
şi de director al Editurii Dacia din Cluj-Napoca 
dornic de o colaborare constantă cu scriitorii din 
Bucovina, la ,,Labiş”, la decernarea valoroaselor 
Premii ale revistei ,,Ateneu”, când i-a revenit Pre-
miul pentru Proză. Şi nu o dată la telefon, şi pentru 
că ne onora ziarul, paginile de Literatură şi Artă cu 
articole, şi pentru că voia să fie la curent cu tot ce se 
întâmpla în Bucovina literară. Deşi, cu siguranţă, 
ştia mai totul de la prietenul său Ion Filipciuc. 

La sfârşitul lui iulie 2013, mă aflam la 
Gura Humorului, la Muzeul Obiceiurilor Popula-
re din Bucovina, într-unul din momentele de după 
deschiderea amplei expoziţii Löwendal, pierdu-
tă în contemplarea portretelor sale de ţărani bu-
covineni, surprinşi de artist în întreaga nobleţe a 
sângelui lor străvechi. Simţind că nu eram singura 
care privea în aceeaşi clipă spre acelaşi chip, m-am 
întors şi l-am văzut pe Radu Mareş. Avea un pas 
tăcut, felin, în armonie cu pasul Doamnei sale, care 
fusese balerină, dar şi cu firea sa lăuntrică. De altfel 
şi scrisul său de mână avea ceva de gheară scrije-
lind hârtia, încât dedicaţiile îşi păstrau întotdeau-
na partea lor de indescifrabil, de mister. De aceea 
am zâmbit când mi-a spus că venise de pe Doa-
bra, adică din pădurile aşezării mele natale, Vama, 
unde sora sa avea o cabană, în care îi plăcea vara să 
trăiască scriind. Nu am schimbat prea multe vorbe 
atunci, toţi voiau să-l salute: era între bucovinenii 
plecaţi din Bucovina dintre cei cu care Bucovina se 
mândrea. 

Zilele trecute – zile care au început să trea-
că necruţător îndepărtându-ne de om, dar apropi-
indu-ne de amintiri şi de cărţi –, am descoperit pe 
neaşteptate noua ediţie a romanului ,,Când ne vom 
întoarce”. Ştiam de apariţia sa la Polirom, dar nu 
şi cum arată. Mi s-a tăiat respiraţia când am recu-
noscut pe copertă ,,Pălimarul” lui Löwendal. Era 
cumva un semn de la Radu Mareş de dincolo de 
moarte. Un semn de dragoste pentru Bucovina sa. 
Încă unul.
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Jurnal comentat

Publicaţii culturale,  
altele decât cele ale  

uniunilor de creatori,  
finanţate „cu cântec”  

de Ministerul Culturii

Liviu Ioan STOICIU

Încerc să ţin în actualitate această rubrică a 
mea, chiar dacă Bucovina literară apare la două luni. 
În numărul anterior al revistei mă miram de îndărăt-
nicia actualului ministru al Culturii, Vlad Alexan-
drescu (membru al USR, „istoric al ideilor”) de a pune 
în aplicare o lege a finanţării revistelor de cultură re-
prezentative (dominate de revistele editate de USR). 
Între timp, lucrurile s-au rezolvat, dar numai după 
ce USR a luat atitudine publică fermă. Observam că 
„ministrul trimis de stradă” la Cultură (aşa se laudă; 
legitimitatea dându-i-o, trist, „strada post-tragediei 
de la Colectiv”, într-un guvern tehnocrat) este un sim-
patizant al mişcărilor „reformiste” împotriva condu-
cerii actuale a USR (în principal împotriva lui N. Ma-
nolescu), înmulţite de anul trecut, motiv să fie cultivat 
(şi manipulat) de tabăra anti-Manolescu-USR, inclu-
siv de publicaţiile lor (tip Dilema Veche, Observator 
cultural, 22, Timpul, Contemporanul etc.) şi de con-
turi hard Facebook — de aceea căuta nod în papură 
legii finanţării revistelor de cultură reprezentative (ale 
uniunilor de creatori). Îmi încheiam articolul apărut 
în numărul anterior al Bucovinei literare cu: Altfel, la 
„Normele metodologice pentru finanţarea revistelor 
şi publicaţiilor”, ultimul articol subliniază: Finanţarea 
pentru anul 2016 a revistelor şipublicaţiilor culturale, 
altele decât cele propuse de uniunile de creatori, va face 
obiectul altor norme metodologice, care vor fi aprobate 
prin ordin al ministrului Culturii… De aici începe a 
doua parte a comediei ministeriatului domnului Vlad 
Alexandrescu, părtinitor cu bani publici (băgaţi cu 
grămada exclusiv în buzunarul celor simpatizaţi de 
domnia sa; mă rog, indirect, odată ce e ascuns, „legal”, 
în spatele unui juriu de selecţie care e numit de dom-
nia sa). Cum au decurs aranjamentele. Anunţul Mi-
nisterului Culturii: Începând cu data de 10.02.2016, 
Ministerul Culturii a iniţiat procedura de selecţie a re-
vistelor şipublicaţiilor culturale, altele decât cele propu-
se de uniunilor de creatori, în conformitate cu prevede-

rile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de 
cultură reprezentative din România.Termen limită de 
depunere a dosarelor: 24.02.2016. Suma alocată pen-
tru anul 2016:  1.125.000 lei. Suma maximă pentru o 
revistă/ publicaţie culturală câştigătoare: 100.000 lei… 
Criteriile  prioritare de selecţie a revistelor şipublicaţi-
ilor culturale, altele decât cele propuse de uniunilor de 
creatori: a) Valoarea conţinutului şi notorietatea revis-
tei; b) Anul apariţieipublicaţiei, continuitate; c) Ritmi-
citatea apariţiei, tirajul şi gradul de acoperire geografi-
că a distribuţiei; d) Prestigiul colegiului de redacţie şi al 
colaboratorilor publicaţiei; e) Execuţia tehnică şi grafi-
că a revistei/publicaţiei culturale; f) Vizibilitatea web 
(pe internet) şi diversitatea canalelor de promovare. A 
trecut timpul, s-au dat publicităţii, pe site-ul Ministe-
rului Culturii, „Rezultatele sesiunii de selecţie pentru 
Revistele şi Publicaţiile Culturale” la 29.03.2016 (cla-
sificate conform punctajului obţinut), cu sublinierea: 
Sunt eligibile pentru finanţare revistele/publicaţiile cul-
turale care au obţinut minimum 50 de puncte, în limita 
sumei alocate de 1 125 000 lei (conf. Art. 1, alin (2) din 
Legea nr. 136/2015). Cine a câştigat bănuţii alocaţi? 
Pe primele patru locuri, punctaj maximum posibil, 
ce surpriză (citiţi mai sus lista lor la tabăra anti-Ma-
nolescu-USR), taman: Dilema Veche, Observator 
cultural, 22, Timpul! Toate patru, reviste particulare! 
Toate, care-l simpatizează pe ministrul Culturii şi pe 
care Vlad Alexandrescu le simpatizează „demult” şi 
la care mai colaborează, când are timp (când nu pu-
blică, i se ia interviu; le-a dat bani patronilor acestor 
reviste să fie sigur că-i plătesc drepturi de autor?). Nu 
mai pun la socoteală încă o dată că întâmplător aceste 
publicaţii sunt cele mai vocale cu„scandalul” împo-
triva conducerii actuale a USR, susţinând interesele 
„grupului de reformare a USR” (a apărut acum şi un 
„grup de iniţiativă a convocării adunării generale a 
USR”, cu membri necunoscuţi; această „adunare ge-
nerală” contestată, încălcând orice statut, a ales chiar 
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şi o „nouă conducere a USR” pe 19 martie 2016, care 
se consideră singura „legală” şi care a început să emi-
tă „comunicate”către… toţi membrii USR conduse 
de N. Manolescu — numai că această „adunare ge-
nerală”, la care ar fi participat 17 membri ai USR, cu 
o „nouă conducere a USR” aleasă pe 19 martie 2016, 
nu a fost recunoscută şi de justiţie, motiv să intre în… 
aşteptare sau în stand by; bătălia în justiţie pentru 
recunoaşterea „noii USR” continuând; onest ar fi să 
lase USR în pace şi să se constituie într-o structură 
paralelă USR, cu nume nou şi statut etc., eventual în 
genul ASPRO, că are deja destui susţinători de sea-
mă)… Era previzibil, de fapt, să ocupe primele patru 
locuri aceste reviste „de atitudine” (atitudine numai 
de o anumită parte a baricadelor ridicate în cultura 
română) şi nu altele! Ele cultivă spiritul europenesc 
„la vârf” (să nu zic „elitist” liberal-neortodox şi să nu 
mai fac aici caz de corectitudinea politică), nu? Sunt 
37 de reviste care trec pragul celor 50 de puncte (pu-
teţi citi lista lor la http://cultura.ro/articol/908 — de 
majoritatea n-am auzit, sunt reviste de specialitate sau 
ale minoriţilor; nu am înţeles, de exemplu, dacă revis-
ta finanţată cu titlul Dor e a ţiganilor sau a unei orga-
nizaţii civice de casă), între ele şi Transilvania, Zona 
Nouă, Versus, reviste de cultură de interes restrâns, cu 
apariţii incerte, impuse cu siguranţă de „gaşca sibia-
nă şi bistriţeană” coordonată de un tânăr scriitor de 
excepţie, Radu Vancu (devenit un guru influent pe 
lângă actualul ministru Vlad Alexandrescu, după ce 
l-a angajat consilier la AFCN, sucursală plină de bani 
a Ministerului Culturii; Radu Vancu se mândreşte că 
e adversar făţiş al conducerii USR-Manolescu, fireş-
te; tineri scriitori ca el, care dau lecţii de morală, se 

dovedesc a fi atât coruptibili, iată; prin Zona Nouă, 
pe care o credeam numai cenaclu condus de… Radu 
Vancu, poetul are ocazia să-şi bage singur bani pu-
blici în buzunar; sau prin Dragoş Varga; oricum ai 
lua-o, e incorect). În condiţiile în care au fost excluse 
de la finanţare, de cei ce au dat punctajul (deocam-
dată e ţinut secret „juriul de selectare”), reviste pre-
cum Familia, cu apariţie neîntreruptă de 150 de ani! 
Te apucă râsul (dacă nu revolta) când vezi cum Cri-
teriile  prioritare de selecţie a revistelor şi publicaţiilor 
culturale (recitiţi-le mai sus) au fost batjocorite de cei 
din juriul de evaluare, între revistele eliminate fiind 
şi reviste de prestigiu ale literaturii române, care apar 
neîntrerupt de 50 de ani, precum Argeş! Sigur, n-am 
nimic împotrivă să fie finanţate şi acest gen de reviste 
de nişă precum Zona Nouă sau Versus (cândva revistă 
a UBB inventată de Ion Mureşan, azi scoasă la Bistriţa 
de Editura Charmides — o fi redactată tot de simpa-
ticul Luigi Bambulea?), dar nu eliminând Familia şi 
Argeş! Au fost tăiate de la finanţare şi: Confesiuni, Li-
tere, Pro Saeculum, Caiete silvane, Cafeneaua literară, 
Feed Back sau Poezia, să reţin numai şapte titluri de 
reviste (Apropo, pot fi acuzat de pledoarie prodomo 
— nu primesc nici un drept de autor nici de la Argeş 
sau Pro Saeculum, la care am rubrici, şi nici de la ce-
lelalte reviste pomenite acum, la care colaborez când 
sunt invitat, aşa cum nu primesc nici de la Bucovina 
literară, unde scriu aici). Conform punctajului peste 
50, au primit finanţare alte şapte reviste: Contempo-
ranul, Mozaicul, Cronica Veche, Conta, Mişcarea lite-
rară, Manuscriptum, Secolul 21… Mulţumiri pentru 
finanţare!

8 aprilie 2016. BV

Jurnal comentat
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Aforisme

Gheorghe GRIGURCU

„Nobleţea oricărei
speranţe”

Să fie realul doar o prefaţă a imaginarului? Ar 
fi o înţelepciune tardivă, întrucît adolescenţii cred că e 
invers. 

*
Dorinţa supune realul unei hărţuiri simili-

sexuale.
*

Mult mai frecvent decît produsele artei kitsch, 
realul e insuportabil de melodramatic. 

*
„Realizările artistice sînt – pururea – con-

secinţa unei primejdii prin care ai trecut, a unei expe-
rienţe trăite pînă la pragul dincolo de care niciun om 
nu mai poate răzbi” (Rilke).

*
Iluzia nu e mai puţin reală decît realul posac, 

apăsător. Dar ca să-ţi faci această concesie ţie însuţi, 
trebuie să fii ori copil ori bătrîn. 

*
Simţămintele capitale nu sînt deduse (sta-

tistic), ci induse precum manifestări misterioase ale 
singularităţii. Fiecare din iubirile tale, fiecare din de-
cepţiile şi din suferinţele tale sînt cu adevărat unice. 

*
Odihna se deosebeşte de lene prin lipsa sa de 

gratuitate.   
*

Din ce în ce mai convingător, arta modernă 
ne arată că între frumos şi urît există o convieţuire in-
cestuoasă. 

*
Armonia e în sine o dăruire către ceea ce este 

în afara ta şi totodată către tine însuţi. 
*

Nobleţea oricărei speranţe constă în doza de 
utopie ce-o conţine. 

*
Se cuvine să-ţi examinezi cu sinceritate dece-

pţiile pentru a constata cîtă vanitate intră în compoziţia 
lor. 

*
„Sănătatea ne poartă spre obiectele exterioa-

re, boala ne readuce în noi” (Maine de Biran). 
*

Emoţii aduse la cîntec precum respiraţia ce 
însufleţeşte un flaut. 

*
Orgoliul rănit se poate consola pe sine însuşi. 

Vanitatea rănită, numai cu ajutorul lumii, de regulă, 
din păcate, lipsită în asemenea cazuri de bunăvoinţă. 

*
„În fond, merită să fie povestite numai acele 

evenimente ale vieţii mele în care lumina nepieritoare 
a irupt în cea efemeră” (C. G. Jung). 

*
Există o fascinaţie a suferinţei, de-o inextrica-

bilă natură divin-diabolică. Îi putem avea în vedere pe 
acei credincioşi fanatici, care păcătuiesc spre a ajunge 
în Infern şi a fi astfel mai apropiaţi de suferinţa cristică. 

*
„Vreau cu adevărat să fiu ticălos, dar fără să 

mă constrîngă nimeni” (Diderot). 
*

Strigătul, acest ciob ascuţit al tăcerii sparte. 
*

Orice prietenie adevărată conţine o notă in-
fantilă prin inocenţa sa. 

*
Masca e o complicaţie artificială a fiinţei tale, 

căci nu-ţi aparţine. Masca aparţine Lumii.
*

„Există adevăruri care umblă prin lume 
destul de înzorzonate ca să le luăm drept minciuni, şi 
cu toate acestea sînt pure adevăruri” (Lichtenberg). 

*
Dacă accepţi o laudă interesată ce ţi se aduce, 

eşti un farseur în egală măsură cu adulatorul.
*

Paradisul e scutit de întrebări pentru că 
reprezintă un răspuns absolut înainte ca întrebările să 
fi luat naştere. 
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Peisaje umane

Vasile PROCA

POEM TRIST
(dialog optic)

– Pe pământul celor vii
stă o parte din mine
(coloraţi-o cum vreţi)
şi se uită la cealaltă parte din mine
(coloraţi-o, aşa cum o vedeţi)

... aceasta e strategia acestei dimineţi:
să asistaţi la dialogul optic
dintre culori,
fiecare culoare apără un adevăr

... cu sufletul subjugat de griji,
spun: fiecare parte a mea are respiraţie
proprie
şi fiecare parte poate fi vizitată

POEM TRIST
(râul cu zaruri)

– După ce a pavat râul cu zaruri, omul
cu număr câştigător confecţionat din rubrici de ziare
s-a legat de râu trăgându-l în sine
prin liziera de psihopatii nucleare,
când primul Icar cădea din ceasul
Turnului Joyce trecu în alt sine:
drumul de străbătut era lung şi de construit

... din dezintegrarea prejudecăţilor porni să curgă
cenuşa peste picioarele lui,
făcu cale întoarsă în propria-i frică

şi marea frică strigă Cuiva să fie aşteptată
până ce va fi băut tot incendiul corect traducând
parola morilor de vânt la superlativul absolut

... cifra puţinului prezent
traversează liniştea publică spre viitorul doi
pentru a naşte omul cu număr norocos

PEISAJE UMANE (I)

... Mă nasc în fierul
ce-mi prinde mâinile în lemn
şi din răni cresc frunze
de ce, Doamne?

... mă nasc în inima iernii
fereastră spălată cu dimineţi
prin care alb priviţi
ce mai este de făcut
ca lucrarea să fie gata
la timpul promis
de ce, Doamne?

... mă naşte duminica luminii
şi orbii mă poartă de mână
precum o sabie
de ce, Doamne? – întreabă a treia oară
gurile de foc din zidul
ce mă desparte în două tabere
o voce: – priveşte în bethleemuri
au crescut aripile
şi cu alte vieţi pleacă
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PEISAJE UMANE (II)

... Când moartea aruncă pe masă o mână de pământ
dovedeşte astfel că acul busolei
e ţeava de puşcă uitându-se la tine
în timp ce privirile tale ascut
săbiile de Damasc,
iar asfinţitul sângeră
cât toţi răniţii unui secol
umflând gurile de canal

... trop-tropul străzii sub şiruri de oameni
te face să crezi că peste tot
e înmormântare că sunt
soldaţii aceia nebuni care de treizeci de ani
îşi caută comandantul şi dau autografe
pe Cartea Înţelepţilor imaginată
ca o excursie într-un coşmar

... de aceea mă gândesc tot timpul
la celebra întrebare şi nu ştiu
ce cărţi să iau pe o insulă pustie
după ce voi fi fost scăldat
în sânge de dragon

PEISAJE UMANE (III)

– Să treci printr-un imens poligon
şi să nu vezi soldaţi:
doar clădiri şi arme grele
şi pomi sângerând frunze,
iar dealul din faţa ta
cu pacea lui plină de cruci

… totul e un text care ustură ochii
şi emoţia ultimei treceri
se reduce la faptul
că noi am fost lanţurile
propriului trup
într-o zi banală
la periferia lucrurilor mărunte

…doar într-un perete al sufletului
o bătaie timidă:
pe cealaltă parte a durerii
biserici cu trup de oameni:
oamenii îşi scot pielea şi pe ea scriu
lecţiile sufletului
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Reconfigurări

Vasile BAGHIU

Numitorul comun al morţii

Crizele din interior se arată mereu,
mai devreme sau mai târziu, pe esplanadă, 
la plimbare, oriunde, 
trecând cu minute mai înainte de explozii
prin locurile morţii la întâmplare,
la New York, la Paris, la Bruxelles, 
cu doar câteve clipe înaintea dezastrului 

care ne aduce pe toţi
la numitorul comun al morţii. Eşti între noi,
năpăstuiţii de epocă, tu care nu te laşi
impresionată cu una cu două
de nicio scenă? Singuri sau împreună,
încă ne ţinem de mână pe sub copaci bătrâni
care-ar povesti o poveste cuprinzătoare
dacă ar putea înfrunzi nu cu frunze,
ci cu vorbe, cuvinte, expresii, fraze, 
gânduri, sentimente, idealuri, 
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cum i-ar fi plăcut acelui poet român,
drag nouă în tinereţe, 
care îşi zicea al necuvintelor,
Din loc în loc, ne sunt lăsate semne, 
nu prea uşor de lămurit, fanioane 
ale descurajării 
oricărei porniri sincere de bunătate.

Cu bicicleta, pe-afară

Cum nu găseşti niciodată mulţumirea bârfită de toţi 
şi dai numai peste resturi de speranţă expirate 
într-un fel de galantare la care nimeni nu se uită, 
aşa rămâi în urmă, tăcut, pe drumul
obişnuit al prieteniei unde încă se simte 
un rest de undă de încredere
care părea pierdută pe vecie cu numai câteva clipe 

înainte, 
o cărare umbroasă de fapt prin pădurea 
gospodăreşte dotată cu indicatoare pentru biciclişti,
în mica localitate Schöppingen din North-Rhein 

Westfalia,
cu tabăra ei pentru artişti punând la cale
proiecte din ce în ce mai extraterestre, 
din rău în mai rău, pe cale oricum, 
unde lumea noastră alcătuită din oameni de treabă
face coadă la tot ce s-a promis şi nu s-a mai adus, 
doar-doar se va trezi cumva cineva să spună pe 

şleau
că ar fi timpul să plecăm pe la casele noastre 
şi să nu mai inducem în eroare 
cu aşteptarea aceasta care oferă, surprinzător, chiar 

şi acum, 
un motiv solid de a privi în viitor pentru cei ce nu 

ştiu 
din care parte ar putea să ajungă
nesfârşita aceea de disperare tăind din rădăcină
orice elan şi punând capac peste toate. Mai asculţi 
bodogăneala mea ezitantă deşi perseverentă, 
în contrast flagrant cu tupeul anotimpului 

primăvăratic ?
Ne regăsim doar în lucrurile mici,
în amănunte fără noimă, 
în dimineţile acestea egale în care o cafea banală e 

de ajuns
ca totul să pară din nou demn de orice.

Reconfigurare

Tăcerea nu este din lumea noastră, vine
mai de departe şi are viaţa ei încetinită la maximum,

Poesis

precum broaştele ţestoase din gara Atocha.
Presimţiri de mici modificări de traseu au fost,
încă din avion, unde un pahar de vin auriu
mi-a mai tăiat din anxietate, dar nimic nu se 

compară
cu îndrăzneala de a te abate un pic de la linia 

prestabilită,
pe străduţe fluturându-şi rufele colorate
pe sfori întinse de la un perete la altul  
şi uneori atât de jos că trebuie să te apleci 
ca să mergi mai departe, cum nimic nu întrece apoi
bucuria domestică de a sta la cafea
pe terase nefrecventate, ştiute numai
de localnici, oferind ca bonus 
o boltă de crengi înflorite gratis deasupra. Ai fi în 

stare
să treci pe nevăzute 
din umbra protectoare în plină lumină 
ca să oferi o şansă temerilor mele himeriste 
de călător îndărătnic? E portiţa modestă de ieşire,
pe care o şi uit de cum am zărit-o,
atins de febră, cuprinşi împreună de entuziasmul de 

sezon
pentru tot ce-i plăpând şi lipsit de energia vitală,
pentru lumea îndeobşte sumbră dar înveselită brusc
de o neînsemnată rază răzbătătoare.
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Șah orb

Daniel CORBU

PROLEGOMENE DE ŞOAPTE

Zicea: toate uşile dau în haos
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul 
unui cuvânt
Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în 
ziduri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie
pas encore, Monseur Le Best Daniel, pas encore!
Zicea: şi mormintele călătoresc
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are
mormântul în mare!
Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea
                                                       la fiecare răspântie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!

PRIN URECHILE ACULUI DUIOS  
CĂMILA TRECEA

Doamne, nu tulbura apa fîntînii
în care m-am oglindit ani la rînd !
Pentru că nici acoladele nici stressul nimicului
din tirbuşoanele nopții
nici luna uitată pînă tîrziu
                                        în pahar
nici vreo gloriolă amanetînd metropolele lumii
(pe lîngă care minunea de la Cana Galileii
                                        pare un scîncet)
n-o tulbură.
                       E ora astrală în care

vin semne din capitala unui blestem.

Se poate prinde-un atom dintr-o clipă
de geniu  o strigare de gînd ieşit din 
canonicul rînd.
Printre ne-nțelese euhrastii văd îngerul
şi aspectul copulativ al verbului
                                             a fi ființă.
Cui îi pasă că zac în zădărnicii
ca o icoană uitată prin ierburi.
În fiecare noapte
visez nişte caravane-n deşert.
Nu vreau să uimesc.
Acesta e chiar
SFÎRŞITUL.

FERESTRELE  OARBE

Oricînd un vers amar va-ntîrzia în mine.
Trec orb şi surd prin
toamna cu fantomatice suspine
pe-aceleaşi străzi călcate de sclavi
                                           şi de-mpărați.
Mulți zice-vor:
Uite-l pe Daniel Corbu
poetul blestemat ce scrie despre ființă
univers despre necunoscute glorii şi istorii
                                            ale sinelui
despre agonii    cetăți obosite şi alte aiureli
metafizice şi este duşmanul de moarte
al poeziei roz!
Iată-l pe cel jefuit de îngeri şi nopți
pe cel ce poartă în vers holograma ruinii !
Se spune c-ar admira potopiții de haruri
hohotul cruciadei divine
că ar putea purta în fiecare rană un sacerdot
al sardanapalnicei vorbiri.



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 201626

Poesis

           Dar eu sunt trecătorul posac
pe-aceleaşi străzi printre aceleaşi zădărnicii 
sunt cel ce şterge cu grijă 
ferestrele oarbe ale desăvîrşirii.
ORICÎND UN VERS AMAR VA-NTÎRZIA ÎN MINE.

ÎNGERUL  GABRIEL

Astă noapte mi-a căzut din raft
Un veac de singurătate
fantastica baroca celebra carte a lui
Gabriel Garcia Marquez
şi odată cu ea Toamna patriarhului
Colonelului n-are cine să-i scrie şi 
Cronica unei morţi anunţate.
Să fie doar răzbunarea unor cărţi
care se vor recitite sau ce semn îmi dă
regele Gabriel?
Atunci i-am bătut repede cu emailul într-un
geam de laptop prietenului Alvaro Mutis.
Nimic rău, îmi scrise Alvaro
ţi-o fi trimis Gabriel un înger
de mîngîiat nefericirea   un semn al
fericitelor sale totemuri.
Atunci am deschis cartea lui Gabriel Garcia 
Marquez
şi în noaptea limpede am citit:
Viaţa nu este ce ai trăit, ci ce îţi aminteşti
că ai trăit şi cum ţi-o aminteşti pentru a o povesti.
Şi: Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că sunt
o marionetă de cîrpă şi mi-ar dărui o bucată
de viaţă, cu siguranţă nu aş spune tot ce gîndesc, 
dar aş....
Pe urmă am silabisit împreună între cărţile nopţii:
Nu-plîn-ge – pen-tru – că – s-a – ter-mi-nat, zîm-beş-te 
pen-tru – că – s-a – pe-tre-cut!

TRANSCENDENŢA GOALĂ

                                                  Ah, de câte ori voit-am
                                                  Ca să spânzur lira-n cui!
                                                                         Eminescu

Doamne, de vei veni mă vei găsi
ridicat din ungherele cărnii direct în rugăciune
direct în pronaosul flăcăruit de speranţă.
Trec zilele şi-am învăţat doar prima vocală
din Cartea morţilor.
Trec nopţile pline de regi şi eucalipţi
privesc din nou marginea cerului
zdrenţuită de nouraşi decadenţi: nici un răspuns
la vechiul repetatul meu strigăt, Doamne,
nici un răspuns, Cerule, măreaţă vatră,

ani şi ani ai văzut zidul încenuşându-se
ciuperca orgoliilor crescând
drumurile din palmele mele răzvrătindu-se.
În aşteptarea totemului doar în vorbe
am fost fericit.
Dar disperat ca anul acesta
ca în cel care a trecut şi ca de când sunt
n-am fost niciodată.
Nici un răspuns, Doamne, la repetatul meu
strigăt!
Îmi fac de lucru în jurul absenţei
lipăi în preajma unei fericiri iluzorii
tot mai mult cred că Moartea
e singura instituţie care mai impune respect.

MUZEUL  LITERATURII

Tot ce-am avut de învins şi-am învins
se îndepărtează topindu-se în linia orizontului
tot ce-am avut de învins şi n-am învins
fără milă mă urmăreşte din umbră.
Dar de cîte ori n-am salutat
oameni îmbrăcaţi în hainele morţilor
şi cîţi n-au trăit pe spinarea morţilor
ca algele pe cochilia melcului Adeodatus!
Astfel gîndeam bucurîndu-mă de gura
de mîinile mele ca de-o primăvară
bună de spînzurat nelinişti
în dimineaţa care-ncepea ca de fiecare dată cu 

mine.
Cu palmele-nroşite
îngerul ţine în mîini biblia de pîine a unei alese 

seminţii
cineva flutură steagul
altcineva cîntă: Sculaţi, voi, norocoşi ai vieţii!
Tot ce-am avut de învins şi-am învins
se îndepărtează topindu-se în linia orizontului
TOT CE-AM AVUT DE ÎNVINS ŞI N-AM 

ÎNVINS
FĂRĂ MILĂ MĂ URMĂREŞTE DIN UMBRĂ.
Degeaba încrustări pe zidul înalt
al nesupunerii
degeaba rugi sacrosante pentru cei plecaţi în satele
văzduhului!
Cînd Wittgenstein a spus că moartea
n-a fost încă trăită
se gîndea la ea ca la o binefăcătoare stipendie.

ŞAH ORB

O, Feodor Dostoievski, în paginile tale apune luna şi 
răsare Moartea!

Osîndit ca şi tine
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probez labirintul şi deşertul barbar apoi strig:
DACĂ NUMAI PENTRU ATÎT AI FĂCUT  OMUL, 
DOAMNE,
E PREA PUŢIN!
Apără-l, Doamne, pe prietenul meu mort de fericire 

pe cîmpurile sintaxei,
pe actorii aşteptînd replici şi gesturi suflate din
culisele lumii!
Ocroteşte-i, Doamne, pe fumătorii de marijuana 
pe cititorii în stele
pe beţivii din gări şi din porturi modelînd norii 

magelanici ai depărtării!
APĂRĂ-I PE ARTIŞTII BOEMEI, CEI 

ALUNECAŢI ÎN ALCOOLURI
ŞI NU TE BUCURA CÎND VEZI CAM LI SE 

CHIRCEŞTE
                                                     STEAUA
ŞI CUM LI SE USUCĂ TRECUTELE GLORII!

Apără-i, Doamne, pe rătăciţii în inima mea!

STATUIA

În parcul cu mireasmă de tei
pe banca solitară
stă aţipit cerşetorul cel orb
cu muzicuţa şi pălăria alături.
Şi în timp ce cîini vagabonzi îi ling tălpile
şi-l păzesc de trecătorii cei răi
precum regii perşi sau azteci de demult
el visează treceri pe lungi coridoare
urmat de pitoreasca-i camarilă
de dame servitori şi măscărici
spre îmbelşugatele mese din
salonul palatului.
Pe-o bancă în grădina cu mireasmă
de tei
în plin decolteul verii
stă adormit cerşetorul cel orb
cu muzicuţa şi pălăria alături
cu cîini credincioşi apărîndu-l de
       trecătorii cei răi
şi nu ştiu de ce întîrziind cu privirile
mi se pare o veche statuie
cu totul şi cu totul din aur.

FEERICUL  DILUVIU

Dimineață. Şi un gînd ca un foc de armă
care sperie preajma
către cel ce pretutindeni şi nicăieri este.
Surîd depărtării. Deschid ziua cu un cîntec
barbar. Spun:

După moarte
UNDE MĂ VEI GĂSI, DOAMNE,
CÎND PESTE TOT CEEA CE ACUM SUNT
VA DANSA RISIPIREA
CÎND SPAIMA ŞI ÎNTREBĂRILE NU VOR MAI FI?
Te vei plimba prin preajmă
ca atunci cînd nimicul o rană-mi era
şi zilele înflorite precum cireşii de mai
şi privirea mea de zeu tînăr
odihnindu-se pe pietre pe copaci pe spuma de
mare şi pe toate nimicurile tale
cînd tot ce era confuz îmi aparținea
şi eram rudă cu icebergul, cu feriga
cu şopîrla sau cu îngerul sufocat
între paginile cărților mele?

CE-AI SĂ TE FACI, DOAMNE, CU ABSENȚA MEA
cînd gîndurile şi dorințele-mi ca un praf cosmic
nu îți vor mai atinge geana
cînd nu voi mai albi de aşteptarea cîntecului
primordial 
şi nu se vor mai deschide hubloanele visării
cînd întrebările şi mireasma-mi de-omenesc
                                nu vor mai fi
cînd nu voi mai rătăci prin labirintul
literei A şi nu-ți voi mai cerşi
                                forma concretă a zborului?
Ce-ai să te faci, Doamne, cu absența mea
cînd peste tot ceea ce acum sunt
va dansa risipirea?

TATĂL NOSTRU

TATĂL NOSTRU CEL VEŞNIC NECOBORÎT
                                            DIN CERURI
Doamne şi Tată al nostru
care nu mi te arăți vreodată
şi nu mă vezi cum rătăcesc
între mine şi mine între mine şi lume
într-un colț obscur de univers
cum împart aceeaşi casă
cu pîinea şi bezna
        tapițat cu enigmă
                 amestecat cu mister
iartă-mi insistența zadarnică
şi iartă-mi freamătul lăuntric
                                      înspre iluminare
şi dîrele de speranță deşartă
ce urcă în ceruri
şi nedesprinderea de pămînt
pe care ca o pecete a nezborului mi-ai dat-o
şi binecuvîntează, Tată al nostru,
scrisele şi nescrisele manuale
ale implacabilei singurătăți.
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probleme 
cu conexiunea

Felix NICOLAU

hotel victoria

şi dintr-odată vorbind despre poezia lui
l-am văzut cum se îmbată şi ochii îi cad
între sânii meduzei de la masa
vecină
ne-am ridicat împleticindu-ne spre
metrou pe-un umăr îi duceam geanta
pe altul era chiar el deşi uriaş cu
pletele-n vânt şi burta plină de
gemeni
noua mea poezie, ce drăguţă! şi
n-o ştie nimeni, fii atent, numai tu!
auzi măi cât o fi ceasu’? mai prind trenu’
ăla? fii atent, eşti responsabil, mă omoară
nevastă-mea dacă nu ajung deseară!

ale dracu’ puştoaicele tot pe el
îl furau din priviri bălăngănindu-se
pe umărul meu cu pletele-n ochi
plângând de fericire că e genial

în gară ne aştepta criticul şi el
mai tânăr dar atât de sobru de
interbelic
îmi pare bine de cunoştinţă, am început
cu naivitate
aş vrea să pot spune la fel!
şi-n timp ce limba mi se scurgea
la loc în stomac trenul i-a luat de-acolo
abia atunci am observat că picioarele
poetului erau în X, de tipar

maică-mea downloadează un ghiveci cu 
carne de porc care să-mi stârnească ambiţia

maică-mea era Fe
cioară a absolvit şefă de promoţie în 1965 virgulă 3 
dintre 400
de oi. behăia operetă şi usca baterii de pinot gris s-a 
măritat cu un pilot prăbuşit de sute de ori în fotbal 
în bere în tutun în maşini şi motoare 
în pescuit-vânătoare în afaceri murdare în femei 
grase+bârfitoare 
în vise cu vilă în baleare în discuţii fantastic de 
intelectuale
o caftea des? cam de 5 ori pe lună cu genunchiul în 
burtă
cu cotul în gură
doar atunci ea urla traviata
apoi m-au avut pe mine rest la un cărucior de butelii 
luat din talcioc
toate urechile-mi erau ferfeniţă mustaţa pe jumătate 
sfâşiată mă durea exact în bulă priveam baschet şi 
judo armată mai aveam cât berilă
istoria era confortabil decomandată războaiele cu 
violuri în grup se petreceau departe de blocul meu 
şi poate că nici nu se întâmplau

Rachela

Well, am făcut tot ce s-a putut să le
ţin acolo sus pe sârma de telegraf
la început: că da, uau, ce ne place! exact ce
ne doream! de-aici se văd aşa mişto
lanurile de ovăz! aer curat! pot vorbi toate
alea tu chiar înţelegi şi asculţi ce chestie!
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după care: dă-o naibii! asta e dictatură!
mie niciodată nu mi-a plăcut sârma de telegraf!
ce-i aia să tot stai cocoţat acolo
în loc să tragi o sfârâială cu fetele
chiar la piciorul stâlpului prin bălăriile
stropite de navetişti dacă aşa am eu
chef!
let’s clap our hands and sing: obladi
oblada-la-lala-laaaa!

peste câteva toamne le vezi prin porumb prea
grase să ciugulească în lună
soţii de curcan piftioase sărmălite cu târtiţa
cât dovleacu’

aş vrea să-mi aduc contribuţia

parbriz

nici nu ştii ce rău îmi pare că nu am bani să fiu 
amicul tău de facebook!
şi dacă mă lipesc de bara asta şi dau muzica tare 
viteza îmi trage cearcănele în sus spre vârful capului 
tot mai sus pe sub cozoroc

ştiu că pe tăişul ei s-au încleştat sute de mâini 
milioane de labe
aş putea lua o ciupercă la craniu închid ochii 
strălucesc mă ridic 10 cm de la podeaua vagonului 
sunt de sticlă o lentilă un bec
şi uite tot mai fierbinte ard purific totul pe o rază de 
două judeţe
bara se înroşeşte
pe sub unghii mi se scurg reziduuri de engleză 
americană
sunt tot filament inimă de 100 de waţi
ultimele resturi de păr fumegă scot flacără mică şi 
mor

alb curat gol şi mirosind a heliu
admiră-mă şi transpiră de spaimă
singur strălucitor
mânuieşte-mă în folosul tău
steril ca un ac de seringă
fă-ţi curaj şi pătrunde

probleme cu conexiunea

lucky me! m-am născut în cea mai îngustă ţară din 
lume cu cele mai subţiri străzi cele mai ascuţite 
blocuri cele mai strâmte troleibuze până şi curul 
grăsanilor e îngust ca esofagul balenei albastre orice 

respiraţie se transformă în vânt orice băşină în 
uragan
cumpără pentru mine şi-o să cumpăr pentru tine 
vomită pentru mine şi-o să vomit pentru tine mori 
pentru mine şi-o să mor pentru tine

lucky me! dansez step în duodenul strămoşilor 
accelerez în colon şi simte-te ca acasă în intestinul 
patriei mele braţul tău ca o tenie în jurul gâtului 
meu împletit din 4 limbrici

(urmează un poem despre cea mai îngustă europă 
din lume altul despre cea mai îngustă lume din 
lume şi, lovitură de teatru, despre cel mai îngust 
univers din lume)
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Ioan HOLBAN

O frescă  
a României comuniste

Vasile Iancu a venit în proza „de ficțiu-
ne” din publicistică; ziarist cunoscut încă din anii 
ʼ60 în cotidianele din Botoşani şi Vaslui, apoi, 
din Bucureşti şi Iaşi, cu un stagiu important la 
„România liberă”, Vasile Iancu nu scrie proză, mă 
grăbesc să observ, în cheia unui pact ficțional, 
abordând o formulă narativă ingenioasă, în care 
publicistul şi prozatorul se simt foarte bine. În cărți 
precum Sosire tardivă (1992), Prizonierul (1999, 
ediție revăzută şi adăugită – 2011), Fuga în memo-
rie (2003), Când vii din mlaştini (2005) şi, acum, în 
urmă, Viclenia anilor (Editura TipoMoldova 2015), 
Vasile Iancu iscodeşte realul, îl explorează într-o 
dimensiune strict determinată, căutând mereu o 
reconstituire a secolului trecut în ceea ce părea să 
fi fost Apocalipsa însăşi: cele două războaie mon-
diale şi cangrena bolşevică din România anilor 
1948 – 1989. Modalitatea prozei e una originală, 
Vasile Iancu structurând arhitectura cărților  pe o 
relație „de sinceritate”, în orizontul „adevărului” şi 
nu al verosimilului sau al ficțiunii, între narator şi 
martor; altfel spus, prozatorul caută martori şi/sau 
urmaşi ai acestora care să depună mărturie despre 
ceea ce a fost interzis să se vorbească/ să se scrie 
în România jumătății veacului trecut. Se grăbeşte 
pentru că şi martorii sunt din ce în ce mai puțini, 
iar urmaşii lor, credibili încă, mai pot trimite fap-
tul istoric în aburul ficțiunii, al invenției, al roma-
nescului în înțelesul construcției sale din imaginar; 
cu vorbele lui Freud, între amintirile – ecran, cele 
induse de alții: „Tot ceea ce întâlnim în aşa-zisele 
amintiri din prima copilărie – scrie întemeietorul 
psihanalizei – nu sunt vestigii ale unor evenimen-
te reale, ci o elaborare ulterioară a acestor vestigii, 
care a trebuit să se efectueze sub influența diferi-

telor forțe psihice intervenite după aceea. În acest 
fel amintirile din copilărie dobândesc, în genere, 
semnificația de amintiri – ecran şi în acelaşi timp 
evidențiază o remarcabilă analogie cu amintirile 
din copilăria popoarelor, aşa cum figurează ele în 
mituri şi legende”. Vasile Iancu se fereşte de amin-
tirile – ecran şi de tot ceea ce ar putea părea impro-
babil, greu de crezut, documentând fiecare pagină 
a cărților sale. 

În cea mai recentă carte, Viclenia anilor, 
Vasile Iancu îşi caută martorii, bunăoară, în Valea 
Doamnei, o comunitate încă rezistentă la comu-
nism, acroşând sistemul impus cu mijloace de apă-
rare subtile, fixând, iată, identitatea celor veniți, 
după port: căciulă şi pălărie poartă doar oamenii 
locului care vin într-o altă poiană a lui Iocan, cei-
lalți, „covrigarii”, poartă şapcă, semn al noii orân-
duiri. Pe tăpşanul de pe malul pârâului Ciprianca 
se manifestă, ca şi în Moromeții lui Preda, rezisten-
ța tăcută a lumii satului în fața agresiunii sistemu-
lui: „Pe un tăpşan de pe malul pârâului Ciprianca, 
la întretăierea a trei drumuri, unul, dinspre Silişte, 
altul, dinspre țigănie, celălalt, dinspre centru, în 
fiecare duminică, pe la orele zece, de dimineață, 
câțiva bărbați se adună ciotcă. Cu excepția zilelor 
cu ploi îndesate ori cu viscol năprasnic. Bărbieriți, 
în cămăşi albe, cu haine curate, încălțări văcsuite şi 
pălării sau căciuli, după vremuială, ca de sărbători. 
Cine se încumetă să-şi pună pe scăfârlie o şapcă 
e covrigar, trenchea – flenchea, de trei lei perechea 
(...) Străinii care tot veneau prin Valea Doamnei, în 
ultima vreme, ba, să facă o organizație, un comitet, 
o comisie, ba, să strângă cote pentru Uniune, ba, 
să înjghebeze un fel de colhoz, numit întovărăşire, 
toți aveau şapcă pe capetele bine tunse. Dar ăştia 



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 2016 31

nu făceau parte din lumea lor. Puteau să poarte şi 
turbane, şi comănace, că tot cioflingari li se zicea”. 

Vasile Iancu îşi deleagă vocea unui per-
sonaj – narator, Iustin Vălureanu, care, din depo-
zițiile martorilor şi din expertiza ochiului şi sim-
țului său de observație a realului, va reconstitui 
fresca veacului; mai întâi e pierderea vârstei de 
aur şi surparea spațiului de identificare a ființei in-
terioare: Iustin Vălureanu nu mai are unde să se 
întoarcă şi în fluxul acestui complex afectiv se va 
fixa pe vârsta de fier prin care trec locurile copilă-
riei şi oamenii supuşi timpurilor: „Din  an în Paşti, 
poate, şi mai rar în ultima vreme, din păcate, dă 
prin satul pe care l-a părăsit de mult. Ar vrea să 
treacă din nou prin pădurea deasă de stejari, dar 
pădurea e ciuruită şi pustie. Ar vrea să urce coasta 
lină a Muncelului, printre vii şi căpițe, ca apoi să 
coboare în valea largă cu multe livezi de pruni şi 
peri înalți, să râvnească la merele aromate din li-
vada boierească, mă rog, încorporată colectivului, 
însă, păstrată întreagă, de unde se mai înfruptau 
şi copiii, ar vrea să-şi răcorească trupul în şuvoiul 
Moldovei, iar la întoarcere, să-şi potolească arşița 
la budăile cu apă rece din Dealul Bourului, apă de 
o transparență nemaiîntâlnită de-atunci, curgând 
în căuşul palmelor ca o mângâiere de vis frumos. 
Ar vrea să traverseze pârâul limpede  ce taie aşe-
zarea în două cu picioarele 
goale şi să-şi odihnească 
ființa pe tăpşanul Ceriului, 
unde se albeau lungi fâşii 
de pânzeturi, ca nişte pârtii 
de omăt neatins. Ar vrea să 
vadă casele acelea simple, 
învelite cu draniță, cu pris-
pe largi, mărginite de dere-
gi şi înfundate cu scânduri 
traforate. Ar dori să audă 
cum îşi dau binețe oame-
nii, de se cunoşteau, de nu 
se cunoşteau. La fel, ar mai 
pofti aromele copturilor, în 
preajma marilor sărbători 
religioase, balsamul inefa-
bil al toamnelor senine, de 
nuci strivite, de struguri 
storşi în teascuri, de pru-
ne şi pere uscate în loznițe, 
de porumb copt în spuză. 
Toate nu mai sunt”. Anii vi-
cleni au călcat multe desti-
ne şi bune rânduieli.  Nimic 
nu mai e în Valea Doamnei 
din ceea ce va fi fost vârsta 

de aur. Au mai rămas, însă, poveştile unor oameni, 
pe care personajul – narator le adună într-un „sipet 
miraculos”: acolo se află nu atât personaje, cât niş-
te caractere pentru că, iată, Iustin Vălureanu reține 
nu atât figuri, cât imaginea unui personaj colectiv 
structurat mai ales din fizionomii semnificative în 
orizontul unei umanități pe care sistemul bolşevic 
o năruie încet, dar sigur. Unele fizionomii restitu-
ie, în povestea lor, evenimente din cele două răz-
boaie mondiale; astfel, prin Tudor Buraga, invalid 
din primul război mondial, prizonier la austrieci şi 
unul dintre puținii martori „care putea istorisi cum 
au fost luptele”, Iustin Vălureanu recompune ziua de 
12 iulie 1917, pe frontul dintre Ploieşti şi Câmpina, 
pentru ca, intrat întâmplător în echipa care face 
un film documentar despre venirea armatei roşii 
„eliberatoare” în Bucovina, personajul – narator să 
refacă, din istorisirile sătenilor, episodul dramatic 
al rezistenței țăranilor din Bosanci împotriva unei 
unități a armatei sovietice şi, tot astfel, un fost ofi-
țer cu termen redus relatează întâmplări petrecute 
pe frontul de Vest, „într-un orăşel de lângă Banska 
– Bistrica”, iar unchiul Lazăr povesteşte un episod 
de pe frontul de Est, undeva, între sudul Ucrainei 
şi Stepa Calmucă, în vara anului 1942. 

O altă categorie de martori o reprezintă 
foştii deținuți politici, dintre care se rețin unchiul 

N., fost legionar, întemnițat 
în urma unui proces „pus la 
cale de Securitate şi Miliție”, 
eşuat apoi într-un azil din 
Ardeal, din istorisirea căru-
ia se conturează imaginea 
adevărată a Mişcării legio-
nare; sau vărul George, fost 
ofițer de grăniceri pe fron-
tiera cu Ungaria, care a fă-
cut „şapte ani de puşcărie 
politică”; în aceeşi catego-
rie înscrie Iustin Vălureanu 
povestea unor deportați în 
Bărăgan, după ce au tre-
cut pe la Sighet şi Gherla, 
greva minerilor din Valea 
Jiului, în 1977, relatată de 
un fost miner care păstrea-
ză o fotografie „samizdat” 
cu Ceauşescu şi Verdeț, 
precum şi propria mărtu-
rie de la granița amenința-
tă de invazia sovieticilor, la 
21 august 1968. În sfârşit, 
galeria cu cele mai nume-
roase chipuri e a acelora 

Cronica literară
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prin care s-a fixat în România jumătății de veac 
XX ceea ce Marin Preda numea „era ticăloşilor”; 
Nelu Brumărel care a trecut repede şi firesc de la 
legionari la comunişti, tovarăşa secretară Catrina 
care interzice „panarama religioasă” a înmormân-
tărilor în timpul săptămânii, căpitanul de Miliție 
din oraşul B. care hărțuieşte o doctoriță, mecanis-
mul manipulării țăranilor în vederea colectivizării 
şi efectele sale devastatoare („Din ce ne dă colec-
tivul, am muri de foame. Şi noi, şi animalele. Mai 
stai şi cu frica-n sân că te înhață milițianul pentru 
o traistă de grăunțe de pe ogorul tău, cu munca 
ta. Mare blestem pe capul nostru”, spune un per-
sonaj), suspiciunea, vânzarea de frate („Frate să-şi 
trădeze fratele, fiul să-şi vândă tatăl, nevasta să-şi 
trădeze bărbatul. Au fost de când lumea asemenea 
mârşăvenii, dar în ultimii ani ne copleşesc, încep 
să devină regulă. Încotro ne îndreptăm? Şi cât ne 
mai rabdă pământul?”, se întreabă un alt personaj), 
ipochimeni de tot felul, Nică al lui Bolohan, tâlhar, 
apoi, colector de cote, primar şi director de gos-
tat – un studiu de caz antologic, primul secretar 
dintr-un orăşel din Moldova, „un ipochimen com-
plexat şi cu apucături autoritariste”, rinocerul-şef 
, adică, redactorul-şef al ziarului unde lucrează 
Iustin Vălureanu – aceste fizionomii re- prezintă 
tipologia ticăloşilor stupizi, vicleni, grobieni; lân-
gă aceştia sunt „victimele”, artişti precum violonis-
tul Ambrozie, oameni de altădată – Cleopatra şi 
Romeo Zaharescu, doamnele Bratu de la cofetăria 
„Garofița”, maica Eupraxia de la o mănăstire din 
Nord, profesorul Erwin Hrabal sau Erzsebet, fiica 
unor grofi din Transilvania, „pauperizați prin nați-
onalizările din 1948”. Personajul - narator sondea-
ză în multe pagini, cu mijloace narative specifice 
stilului său, adesea, amar-ironic, „tristețile provin-
ciale”, din acea măruntă provincie, strivitoare de 
ființe, bune sau rele, scoțând din om mizerii ne-
ştiute, periferie existențială care a suportat - şi mai 
suportă încă – nu numai sufocanta, paralizanta lip-
să de orizont a trăitorilor de-acolo, dar e apăsată şi 
de nesimțirea, cinismul unor obscuri satrapi locali, 
care se simt în aceste mici provincii ca peştele-n 
apă. În lanțul poveştilor acestor martori creşte isto-
ria însăşi, cu întâmplările şi oamenii ei aşa cum au 
fost: Iustin Vălureanu caută, în primul rând, com-
batanții din cele două războaie mondiale, deținuții 
politici ai regimului bolşevic, pe opozanții acestuia 
(chiar şi într-o discuție cu Danuta, publicistă la un 
cotidian din Varşovia, tot despre opozanți – cei po-
lonezi – va fi vorba) – ultimii martori ai unei istorii 
recente încă nu pe deplin desluşită şi, deopotrivă, 
ai prezentului nostru problematic.                   
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„Desculţi în iarba  
încâlcită a vieţii”

(Marta Petreu)

Constantin CUBLEŞAN

Înainte de a fi devenit o excelentă eseistă pe 
teme filosofice, Marta Petreu s-a afirmat şi s-a impus 
ca o poetă cu personalitate distinctă în peisajul litera-
turii noastre actuale. Lirica sa, cu intense vibraţii dra-
matice, se împlineşte între candoare şi un cinism pro-
testatar, cu halouri nostalgice pentru satul de care se 
simte legată prin obârşii („casa noastră s-a tras la pă-
mânt ca o găoace de ou în care nu mai e nici un pui”; 
„trupul meu ce mă poartă/ vă duce în minte şi pe voi 
Augustin şi Maria /…/ Voi. Tata şi mama. Voi. Tata şi 
mama”), cu vagi melancolii în scurgerea anotimpuri-
lor („Toamna când trupul umed scapă de moarte şi-i 
noapte…”; „Iarnă. Cerul e şperlă şi lumina se pregă-
teşte s-adoarmă…”; „Primăvara îşi creşte culturile ei 
de cucută/ scoate şerpii din găuri ca din oameni ve-
ninul” etc., dar mai ales toamnele şi iernile o înfioară 
prin austeritatea impusă trăirii: „Ce caut eu aici unde 
e frig”), utilizând adesea cuvinte şi expresii de colora-
tură,dintr-un vocabular adus de la ţară („ne leagănă şi 
ne ostoieşte”; „câteva bulendre”; „ziua când se îmblă-
tea grâul”; „limba astaplină/ de hăis şi cea” ş.a.), fără a 
cădea însă, niciodată, în iconograme bucolice. Dim-
potrivă. Nostalgia copilăriei rămâne doar ca fundal 
pentru angajamentul unui existenţial actual bulversat: 
„Nu mai am viziuni nu mai am amintiri nici obsesii/ 
Şi nu mă mai doare/ Merg pieziş sub lumina piezişă” 
(Decembrie). Aceasta e, în fapt, atmosfera dominantă 
a volumului cu titlu tranşant-diagnostical: Asta nu e 
viaţa mea (Editura Polirom, Iaşi, 2014).

Sentimentul neîmpliniri unei iubiri, me-
reu refuzate, neîmpărtăşite („bărbatul acela care nu 
mă bagă în seamă”; „El nu mă bagă în seamă/ Stă în 
depărtarea lui sufletească ca într-un cort”) hrăneşte 
trăiri complexe, pe o scală emoţională bogată, de la 
tristeţea resemnării într-o tandră aducere aminte(„-
Nu mai ştiu despre tine ce şi cum/ şi nu te-ntreb/ mă 

mai gândesc la tine destul de des/ ca la o piatră/ de 
care m-am împiedicat/ în care am vrut să intru şi să 
rămân” –Ca la o piatră)până la revolta în sine, într-o 
mărturisire aproape violentă a culpei pasionale:„Bine-
înţeles că asta nu este viaţa mea/ bineînţeles că te-am 
iubit în genunchi şi pe brânci/ bineînţeles că m-am 
închinat în faţa taca-n faţa idolului/ şi ţi-am lins paşii 
ca bivolii sarea/ eu pentru tine am ars tămâie (…) si-
gur că m-am culcat cu alţi bărbaţi scrâşnind: uită-te ce 
am ajuns/ dacă tu nu mă iubeşti (…) Acum n-ai decât 
să taci ca picătura de apă bombată pe dosul palmei/ 
Acum n-ai decât să mergi la curvele tale plinuţe (…) 
sânt un om sânt un corp ceresc părăsit de lumină” 
(Trec zilele). E aici o profundă înstrăinare. O retragere 
în sine dintr-o lume ce o înconjoară ostilă, ce îi refuză 
cumva prezenţa, angajamentul unei normalităţi exis-
tenţiale:„cineva pune distanţe între moleculele mele/ 
între durere şi strigăt trec câteva vieţi/ materia primă 
din care m-am ales ca untul din lapte/ s-a copt/ şi se 
destramă ca noaptea pe tăcute şi-ncet” (Distanţa). De 
o asemenea viaţă se simte străină („Asta nu este viaţa 
mea/ asta nu ştiu ce este şi nici a cui/ Asta nu este viaţa 
mea şi-asta nu sunt eu” – Asta nu ştiu ce este).

Poezia singurătăţii („m-acopăr să îmi fac 
singurătatea îngustă” – Ninsoarea) e vibrant tensiona-
tă, poeta regăsindu-se pe sine între două realităţi ce 
par a se reflecta una în cealaltă, ea însăşi clamându-şi 
detaşarea de lumea în care nu-şi află rostul:„deasupra 
mării noastre se află o altă mare (…) Sub marea voas-
tră se află o altă mare/ eu despre ea vorbesc/ din ea 
trimit mesaje” (Intrarea în mare). Nu sunt doar me-
sajele unei pasionalităţi imposibile (deşi nu refuză o 
asemenea stare iluzorie, în care se imaginează alături 
de un iubit ideal:„amândoi în iarba încâlcită a vieţii” 
– Locuiai), cât acelea ale denunţului captivităţii într-o 
existenţă amorfă:„Aici e mereu la fel: o vale seacă/ aici 
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e cenuşiul aici este pustia/ Aici splendoarea n-are ni-
mic omenesc/ aici scrâşneşte o materie de dinainte de 
om” (Ţara nu ştiu cui). Aşa încât, e firesc să se apere: 
„ies din mine ca din adâncul fântânii şi privesc rea-
litatea pieziş” – Întoarcerea luiDumnezeu înspre om), 
dezicându-se de coşmarul realităţilor ce i se oferă:„as-
ta nu mai e viaţă – mă pomenesc spunând dimineaţa/ 
când trupul scapă cu bine din somn şi din noapte/ din 
lucrările beznei// şi sunt numai eu şi cu mine” (Trei-
mea). Perspectiva ce i se oferă e una apocaliptică, gro-
tescă, în care trecutul biografic (şi el dureros) îi oferă 
sugestia sfârşitului într-o moarte prea timpurie:„cân-
tăm în gura mare despre morţii ăştia ai noştri/ care 
ne-au umplut ograda/ ca lemnele de foc pentru iar-
nă stau sicriele stivuite până la streaşină/ mort lângă 
mort mormânt lângă mormânt/ nu ne-ntrebăm până 
când/ nu ştim când începe ziua de-apoi (…) şi-i le-
găn/ cântându-le despre boala lor grea/ pe care ne-au 
dat-o şi nouă/ una care îndată ce-o să murim o să ne 
facă nemuritori şi plăpânzi cum sunt ei” (Buna Vesti-
re). E aici o conotaţie religioasă subtextuală, ce rezultă 
din revenirea, mereu şi mereu, la motivul copilăriei, 
ca la o vârstă a sacralităţii existenţiale, când alături de 
părinţii, în care se regăseşte şi pe care, la rândul lor, îi 
regăseşte în sine, primeşte fatalitatea devenirii în viaţă: 
„Nimeni nu ne spune nimic. Nimeni nu ne cântă la 
leagăn ce-o să păţim/ nimeni nu ne spune din vreme 
că gluma asta/ în care n-am ales să jucăm şi ţine cât 
vrea ea/ pe care o târâm după noi cu clopoţei cu tot/ 
e drum prin mlaştină/ este urcuş fără piroane şi corzi 
pe stânci/ ba/ mai rău/ tunel pe care ni-l săpăm de 
zor prin timp (…) Nimeni nu îmi spune nimic care 
săm-ajute/ să trag cumva căruţa asta veselă/ pictată 
ca o curvă/ cât mai departe/ nici că la capăt nu există 
nimic (…) Recunosc: nimeni nu ne învaţă nici măcar 
cum să iubim// Nimeni nu ne spune despre singură-
tatea de-acasă despre durere/ nimeni nu pomeneşte 
despre vânzarea pe câţiva bănuţi (…) toţi aşteaptă să-
mi învăţ singură rolul/ aşa cum singuri murim” (Ni-
meni nune spune nimic). 

Dacă se aşteaptă cineva ca lirica Martei Pe-
treu să se construiască din precepte filosofice poetiza-
te, din aride comentarii ideatice versificate etc., se în-
şeală. Studiile şi eseurile teoretice îşi au obiectivitatea 
lor academică, dacă vreţi, în schimb poezia i se dove-
deşte a fi o tulburătoare coborâre în sine, o sondare 
a propriilor trăiri emoţionale într-o lume bulversată 
şi bulversantă din care se retrage oarecum strategic, 
recuzându-şi complicitatea („asta nu este viaţa mea” 
devine un laitmotiv dominant şi emblematic pentru o 
atare mărturisire) şi denunţând acuzator o actualitate 
depresivă, în viziune metaforică –un prezent repulsiv, 
terifiant, ameninţător asupra propriei individuali-
tăţi,cu posesiva-i maculare: „vulturul gunoier zboară 
în somnul meu de sâmbătă/ E-ntunecat/ Are clonţ de 

os gros ca fierul securii şi-ncovoiat/ Vine din ghenă 
drept spre mine iute ca blestemul/ iese din groapa de 
gunoi din adânc/ ca o boală nouă ce-şi face drum prin 
mine şi când dorm/ sparge geamul/ el e prezentul ime-
diat// vine din ghenă direct spre capul meu/ degeaba 
îmi acopăr eu ochii cu palmele/ vrea să mă arunce de 
sus drept în apa sâmbetei/ el pe mine mă vânează/ el 
în mine îşi are cuibul/ şi face pui/ ca viitorul imediat 
care devine prezent” (Vânătoare cu vultur).

E în această poezie nu neapărat o stare 
disperată cât una de viguroasă renunţare, dacă pot 
spune aşa, o blazare subminată de revoltă ce tinde să 
depăşească aspectul mocnit al nemuţumirii existen-
ţiale: „Nu mai aştept timpul cel bun/ nu mai visez cu 
ochii deschişi/ nu mai umblu desculţă pe lună/ nu 
mai lunesc cu pânzele-ntinse pe largele ape/ nu mai 
am aripi lungi transparente de libelulă buimacă/ nu 
mai umblu pe pământ ca printr-un sat înverzit de 
câmpie/ nu chem noii/ să-mi lingă ca o iapă zahăr cu-
bic din palmă/ nu adulmec grâul în pârg/ nu ascult 
pitpalacul/ şi-n zori nu mai stau răsucită-n cearcea-
furi/ ca o şerpoaică sătulă de nuferi/ citind în oglindă 
ce-mi scrie pe frunte/ ceasul stă-n trup/ Eu încerc să-l 
conţin/ cum aş încerca să astup cu palmele un fluviu 
la vărsarea în mare” (La vărsarea în mare). E multă 
gingăşie totuşi într-o asemenea poezie ce nu e nici la-
mentou şi nici bocet. E un fel de trăire voluntară, pură 
şi sinceră,a vieţii, atât cât îi este îngăduită, pe care în-
săşi caută mereu să şi-o salveze de la eroziunile cotidi-
anului anost: „Dacă strig îmi răspunde ecoul (…) Ast-
fel dragostea mea e o toamnă bogată/ ceaţa se-ntinde 
pe lume ca untul pe pâine/ şi e umed/ eu sunt fericită 
şi bine/ În acest peisaj gloduros nu mai e nimeni/ Ni-
mic de nimic nu mă leagă/ stau sub cerul de piatră ca 
un muc de ţigară sub cismă/ dacă strig/ cândva târziu 
mi se-ntoarce ecoul/ ascultă ascultă/ sunt numai eu şi 
cu mine/ şi urcă în mine pământul” (Ascultă). Ceea ce 
nu înseamnă că nu tânjeşte după o clipă de linişte în 
compania tandră a aproapelui, pentru a-şi putea des-
chide sufletul cu gingăşie feminină spre faptele simple, 
fireşti ale cotidianului: „Mi-ar plăcea să fiu faţă în faţă 
c-un semen să bem o cafea la căldură/ eu – cu ţiga-
ra mea interzisă pe care doctorii nu mi-o pot smulge 
din mână/ să vorbim ca-ntr-o scundă tavernă/ despre 
lucruri frumoase de pildă despre nefericita literatură 
română” (Rugăciune de iarnă).

Poezia unor trăiri dramatice, cu sinceritate, 
răscolitoare de amintiri şi de suferinţe intime, provo-
cator aruncată, adesea cu accente de revoltă, în faţa 
lumii care o înstrăinează, dar păstrându-şi, în acelaşi 
timp, întreagă delicateţea candorilor sufleteşti funci-
are, pe care şi le  cenzurează feminin, nedorind nici 
o clipă să braveze în vreun fel, epatant, impune Mar-
ta Petreu, distinctă şi solitară desigur, în arealul liricii 
noastre actuale.
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Citind o carte 
palimpsest

Lucia OLARU NENATI

A apărut o nouă carte semnată de Elisabeta 
Isanos, fiica poetei Magda Isanos şi a scriitorului me-
ritoriu, dar prea puţin cunoscut – Eusebiu Camilar. 
Până acum am citit mai multe cărţi scrise de aceeaşi 
autoare şi i-am putut constata larga disponibilitate 
pentru genuri diferite: poezie, proză, eseu, tradu-
cere, memorialistică şi, nu în ultimul rând, preocu-
parea pentru recuperarea moştenirii spirituale, edi-
toriale, de familie, dar şi naţionale, prin abordarea 
unor temelor dificile, puţin tratate de alţii, precum 
tema destinului basarabenilor în romanul Amur, sau 
a exodului uvrierilor noştri în occident, în romanul 
Poarta spre vest. 

I-am prezentat, nu o dată, profilul auctorial 
în presă (revista Cultura, Bucovina literară ş.a.), dar 
şi în cadrul festivalului literar naţional de la Suceava 
şi Udeşti, ce purta până de mult numele părinţilor 
săi, schimbat de la o vreme în Rezonaţe udeştene, 
pentru mai larga cuprindere a personalităţilor locu-
lui, dar a cărui axă centrală rămâne tot cea dinainte. 
În toate aceste demersuri am căutat să susţin faptul 
că această autoare continuă tradiţia literară şi cultu-
rală a familiei sale, fiind evident înzestrată şi ea cu 
un viguros, dar şi rafinat talent literar, primit pe cale 
ereditară, dar şi sporit - precum în pilda talantului 
- prin conştiinţa puternică a unei misiuni şi res-
ponsabilităţi ce i se incumbă, aceea de-a duce mai 
departe - lampada tradunt! – făclia harului care n-a 
părăsit-o pe marea poetă care i-a fost mamă până în 
ultimele clipe ale sfârşitului său mult prea devreme 
sosit. Deşi aceasta i-a transmis îndemnul „să nu mă 
cauţi”, spre a-şi scuti copila ce avea să rămână orfană, 
de suferinţa despărţirii, ea este neascultătoare şi se 
înverşunează să-şi descopere părinţii, întregindu-le 
profilul, recuperându-le fragmentele literare rătăcite 

şi editându-le opera în întrupări tot mai apropiate de 
adevărul ei.

În această nouă carte care poartă un nume 
banal şi înşelător, Păsări, curţi şi grădini, şi o coper-
tă ce sugerează mai degrabă un manual de zoologie 
cu poza unui piţigoi în medalion pe coperta verde, 
infanta Isanos nu se dezminte nici acum şi scrie un 
tratat în care cititorul are tentaţia de-a sublinia câte 
ceva la fiecare pagină, exact ca în manualele de stu-
diu pentru  examene. Dar nu din nevoia de-a me-
mora lecţiile în vederea ascultării pentru notă, ci din 
impulsul spontan de-a surprinde şi de-a păstra idei, 
formulări, asocieri insolite, neobişnuite, dar al căror 
adevăr profund se impune şi se tezaurizează imediat. 

Incipitul vorbeşte despre legătura specia-
lă dintre eul narator şi mici fiinţe „din lumea celor 
care nu cuvântă”, dar care ştiu să se exprime şi să co-
munice în chip suprinzător şi înduioşător cu aceşti 
oameni care, spre deosebire de majoritatea semeni-
lor lor, au timp, disponibilitate, atenţie şi afecţiune 
pentru aceste făpturi pe care, fie că le salvează de la 
îngheţ, fie că le tratează şi le repară  neputinţele şi 
rănile iar ele, păsărelele, înţeleg, ştiu şi îşi comuni-
că întrucâtva recunoştinţa pentru aceste intervenţii 
providenţiale. Insănătoşite, vietăţile îşi iau zborul, 
sau îşi urmează calea firească, prilej pentru binefă-
cătorii lor să mediteze la exemple adiacente din vasta 
diacronie culturală a omenirii, ceea ce, de altfel, se 
petrece de-a lungul întregii cărţi de aproape 400 de 
pagini în care se perindă zeci de poveşti, se descriu 
numeroase locuri, clădiri, copaci, ziduri, biserici, fi-
ecare cu istoria sa intarsiată în straturile vechimii lor 
şi pe care oricine altcineva nu le-ar vedea şi nu le-ar 
aduce în raza privirii.

O privire caldă, luminoasă, grea de dulcea 
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povară a unei informaţii culturale copleşitoare care 
sare mereu în ajutorul demersului auctorial, îm-
bogăţind cartea cu dantelăria barocă a crenelurilor 
sofisticate ale frontoanelor străvechi, purtătoare de 
amintiri din vremi rafinate şi iubitoare de frumos. 

Astfel că citind această carte, cititorul face 
o incursiune  fascinantă în trecuturile (căci sunt stra-
turi de trecut, ca într-un palimpsest!) Bucureştilor, 
dar şi o excursie turistică ce beneficiază de un ghi-
daj inestimabil pe care nici un ghid profesionst n-ar 
fi capabil să-l îndeplinească. Sumedenie de poveşti, 
de racorduri culturale, de mini-eseuri, de conexiuni 
fascinante, de expresii în limbi străine potrivite îm-
prejurării, de poeme originale inspirate de subiectul 
în cauză, dar şi de profiluri de personaje adecvate lo-
curilor, parcă înrudite cu acestea, stucaturi şi detalii 
deosebite observate (sau nu!) pe faţadele prăfuite şi 
uitate şi ignorate de toţi, statui, monumente din ci-
mitirele cu depozite de amintiri, fascinante dizertaţii 
filozofice sau filologice pornite pe urmele semnifica-
ţiilor şi evoluţiei semantice a unor cuvinte (ex: xilo-
lalie!) ş.a.md.

De altfel, iată cum sună cuvintele autoarei 
prin care îşi înfăţişează ea însăşi rostul acest deme-
rs literar! „Bucureştiul îl poţi recunoaşte după felul 
cum ard în geamuri lămpile seara, cum se învârt pă-

sările deasupra curţilor interioare, şi cum, văduvit 
de zări, îşi creează propriile perspective din te miri 
ce, dintr-o simplă fantă între ziduri. Există uşi, care 
la prima vedere nu pot să ascundă decât un coridor 
sau un hol, şi dacă le deschizi, vezi la capătul unui 
culoar o ieşire spre curţi sau străzi pe care nu le bă-
nuiai, pătrunzi în labirintul de dincolo de faţadele 
mai mult sau mai puţin aliniate. Bucureştiul se pre-
face a fi disciplinat, şi de-abia aşteaptă să-ţi facă cu 
ochiul prin strâmtoarea dintre două ziduri sau prin 
crăpătura unei uşi. Sunt privelişti pe care trecătorul 
nu le vede, indiferenţa sau graba le condamnă ca pe 
sufletele care n-au ştiut sau n-au putut să fie nici de 
partea răului, nici în tabăra binelui, şi s-au risipit fără 
să lase vreo urmă. Dar e o condamnare nedreaptă, 
cu totul nemeritată. De fapt, aici damnaţii suntem 
noi, cei care, spre deosebire de Dante («Non ragio-
nam di lor, ma guarda e passa...», (Să nu ne gândim 
la ei, doar priveşte şi treci..., Infernul, Cântul III), nici 
măcar nu privim, înainte de a trece. Am încercat, cât 
mi-a stat în putere, să văd ceea ce nu se vede, ceea ce, 
de obicei, nu este privit.”

Această strădanie de-a face să se vadă ceea 
ce nu ştim să vedem în atâta  opulenţă ce ne încon-
joară relevă o densitate de sensuri, o bogăţie pluridi-
mensională de ramificaţii, de conexiuni savante, îm-

pletite, cumva organic, cu o neobişnuită delicateţe, 
afecţiune şi gingăşie pentru fiinţele neajutorate cu 
care comunică, cunoscând parcă nu numai atâtea 
limbi din lumea oamenilor, ci şi limba secretă a vie-
ţuitoarelor ce trăiesc în aceeaşi lume cu noi, cel mai 
adesea de nimeni observate şi iubite.

E o carte densă, o carte-sinteză enciclo-
pedică de umanism, cultură, experienţă, talent al 
exprimării sensurilor dificile, meditaţie profundă 
şi graţioasă pe tema bogăţiei vieţii şi a şansei de-a 
trăi într-o lume atât de consistentă, o carte care 
n-ar trebui să fie citită cap-coadă ca oricare alta, din 
trebuinţa de-a fi isprăvită conştiincios, ci degustată 
pe-ndelete, câte puţin, ca o delicatesă fină, doar în 
anumite momente şi stări speciale în care spiritul 
este apt să se înzestreze cu un asemenea dar de preţ, 
mascat – parcă în chip conspirativ! – sub banalita-
tea unei coperţi de studiu zoologic. 

E o carte care demonstrează, iar şi iar, 
valoarea porfirogenetă a acestei autoare de viţă li-
terară aristocratică, ce ar merita să fie cunoscută, 
preţuită şi premiată, promovată ca model de elită 
a spiritului nostru românesc, dacă am vieţui într-o 
lume normală în care valoarea contează prioritar, 
se vede şi se onorează, chiar dacă nu este susţinută 
de sunetele violente ale tupeului şi indecenţei, ori 
de legăturile oculte ale cumetriilor interesului re-
ciproc.

Cronica literară
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Posteritatea lui G. Călinescu, polarizând 
frontul critic, suferă de nevindecabile răfuieli ciclo-
timice. Spirit conflictual, Călinescu a fost – faţă de 
linearitatea unui Vianu, de pildă – un impetuos şi un 
imprevizibil. Iubind gesticulaţia şi mobilitatea inte-
lectuală, el garanta, calculat, un impozant spectacol 
de personalitate şi ilustra, prin conduita-i reactivă, 
puterea creatoare a contradicţiei, observa Vl. Streinu. 
Fireşte că această mecanică spirituală, dorind a des-
coperi totul pe cont propriu, intra în conflict cu sine; 
Călinescu avea scrupulul de a fi pe deplin edificat, 
dar nu-şi reprima sentimentul aventurii. Ieşind din 
rezerva solitudinii, cădea în excesul de personalism; 
ambalat de demonul contrazicerii, Călinescu – vifo-
ros interlocutor, purtat de frenezia ideaţiei – devenea 
ameţitor (nota Dinu Pillat, fostul său asistent), bra-
va, manifesta violenţe teribile şi naivităţi incredibile, 
contraria. Teatralitatea omului, comentariul gesticu-
lar, fermentul intelectual făceau din G. Călinescu o 
prezenţă anihilantă, s-a spus. Dar acest reper spiri-
tual lăsa, în plină epocă dogmatică, şansa spectaco-
lului inconformist; deformând realităţile, nu puţini 
comentatori au confecţionat imaginea unui G. Că-
linescu versatil, senior al dogmatismului. Într-o pe-
rioadă în care accesul la cultură era problematic şi 
chiar dramatic, Călinescu însuşi era doar un tolerat; 
un „tolerat ornant”, zice I. Oprişan, reconstituind, în 
Asaltul cetăţii (2014), Dosarul său de Securitate. A-l 
culpabiliza fără frână, înseamnă a conserva tenden-
ţioase amintiri „folclorice”. Nu s-a vorbit îndeajuns 
nici despe formidabila capacitate de autoiluzionare a 
lui G. Călinescu, ceea ce ar explica, în mare măsură, 
piruetele viforosului şi suspiciosului critic, tăinuin-
du-şi biografia reală, refuzând prenumele Gheorghe, 
cum îşi dorise mama biologică, Maria Vişan (Vişa, 

de fapt), semnând, de la sfârşitul anului 1926, G. 
Călinescu (după interludiul roman, când devenise 
Georgio). I. Bălu sesiza, în cavalcada acelor întâm-
plări, „negarea unui destin predestinat”. Şi până la 
situaţia ambiguă, după instaurarea comunismului, 
când s-a vrut, savurându-şi pretinsa omnipotenţă, 
„un leu cu cinci picioare”! Prietenia cu Dej, „folclori-
zată”, mai degrabă, i-a întreţinut pervers această ilu-
zie, în pofida acuzelor, dificultăţilor şi nedreptăţilor 
care l-au însoţit; încercând „să se pună bine cu stă-
pânirea”, mărturisea George Muntean (adică „Ştefan 
Dragomirescu”, unul dintre zeloşii informatori), cri-
ticul spera „să treacă o flăcăruie dincolo, pe malul ce-
lălalt”. Partidul îi e alături, orice cerere îi e satisfăcută, 
credea (prin 1960) cărturarul, demult clasicizat, prea 
convins că e şi „un bun romancier”. Chiar dacă Scri-
nul negru îi fusese maltratat, Călinescu recunoscând 
că, acceptând „sfaturile” cenzorilor, îşi „stricase” ro-
manul. Chiar dacă, dorind a fi publicat / republicat, 
metamorfoza arhitectului Ioanide – prin autorescri-
ere – părea, în ochii vigilentului Paul Georgescu, ne-
convingătoare, iar absenţa eroului comunist „o tristă 
şi stupidă eroare”.

Deşi întâmplătoare, şansa fostului licean 
mediocru s-a numit Ramiro Ortiz. Promis, sub men-
toratul lui Ramiro Ortiz, unei înalte cariere de italie-
nist, cu docte studii arhivistice la Scuola Romena (la 
Roma, sub veghea lui Vasile Pârvan), „intrusul” G. 
Călinescu, odată cu Viaţa lui Mihai Eminescu (1932), 
„irumpe spectaculos în prim-planul literar al epocii” 
(1, 95). Însuşi Călinescu îşi anunţa contemporanii că 
orice „carieră epică” începe cu o biografie. Or, pana 
sa de „mare prozator” (2, 715), îngemănând biogra-
fia cu ecourile operei, impune chiar din start; şi, dacă 
nu va acredita un stil (inimitabil, oricum) sau o me-

G. Călinescu,
un „strateg” iluzionat (I)

Adrian Dinu RACHIERU
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todă (greu de aflat la un spirit cu dispoziţii oscilante, 
îmbrăţişând diversitatea metodologică), va dobândi 
rapid, inconfundabil, prin atitudine, un specific al 
criticii, prefăcând-o în creaţie. Tânărul Călinescu ce-
rea criticului „un ochi arhitectonic”, o privire de sus, 
anticipând adevărul („ca sentinţă a vremii”) şi, de-
sigur, abstragerea din colcăiala epocii, ferindu-se de 
„ispita legăturilor sociale”. Ceea ce, se ştie, nu va reuşi 
mai târziu. Critic 
cu viziune „mai 
liberă” şi cronicar 
„prin accident” 
(cum se explica), 
el întrebuinţează 
dezinvolt instru-
mentele creato-
rului (portretis-
tică, epicizare, 
anecdotică). În-
ţelegea exerciţiul 
critic ca un act 
creator ratat şi 
vedea o relaţie de 
contiguitate între 
critică şi istorie li-
terară, ceea ce va 
enunţa, ceva mai 
târziu (1949), dar 
cu ecou, R. Weelek.

Când admira Istoria călinesciană, bravul 
complice Al. Rosetti, un editor „de speţa cea mai 
înaltă”, nu ezita a-l califica pe autor „un monstru” (în 
sens etimologic!), citim într-o misivă expediată la 31 
ianuarie 1941. Iar apariţia Istoriei ar fi „un dar unic 
făcut literaturii române”, recunoştea acelaşi, aflat 
într-o bogată corespondenţă epistolară cu suspiciosul 
Călinescu, temperându-i, cu tact, umorile. Critic-
artist, G. Călinescu vădeşte vocaţie constructivă, 
cheltuind erudiţie şi imaginaţie, lăsând senzaţia de 
avuţie. Istoria sa este, s-a spus, un roman deghizat. Cu 
intuiţie epică şi gesticulaţie tumultoasă, însufleţind 
documentul, ficţionalizând credibil, el propune, 
prin iradianţa ideilor, o proiecţie epopeică, de 
complexitate barocă. Admite, totuşi, lacuna clasică; 
va recunoaşte, ceva mai târziu, că „n-avem trecut 
suficient” (Naţiunea, 6 aprilie 1946), că ideea de 
literatură (în sens occidental) „avea să străbată greu”, 
lipsită de o cultură de salon. Şi îşi îngăduie „o privelişte 
de sus”, cu inevitabile simpatii şi idiosincrazii. 
Temperament proteic, capricios, labil, abundent, 
cu fantezie aprinsă, de extraordinară mobilitate 
intelectuală, Călinescu trăieşte prin spectacolul de 
personalitate, sesiza Vladimir Streinu, mânat de 
„puterea creatoare a contradicţiei” (3, 49). Acest homo 

novus, dezvoltând o irepresibilă „energie primigenă” 
este, de fapt, un spirit conflictual, o personalitate 
complicată, centrifugă, inevitabil „folclorizată” (cf. 
Alex Goldiş). Simte nevoia de a fi însoţit şi admirat, 
vânează efecte actoriceşti, are „o conduită reactivă” 
(3, 50), îşi află combustia în conflictul cu sine însuşi; 
de unde „marile antinomii”, lesne de identificat, 
dezicerile, „fractura schizoidă”, exegeza „ciclotimică” 

(4, 139). Încât, 
ispita de a cerceta 
p r o g r a m u l 
călinescian nu 
poate evita 
o constatare 
la îndemână: 
d e z a c o r d u l 
dintre program 
şi reuşite. 
D e c l a r a ţ i i l e 
„ b a l z a c i e n e”, 
în regim de 
obl igat iv itate, 
într-o epocă 
invadată de 
gidieni nu 
anulează gustul 
farsei şi nici 
romanul satiric 

(cultivat); clasicismul ca program viza, desigur, un 
clasicism viitor (cf. Mircea Martin), „un mod de a 
proiecta”. Călinescu lucrează prin contrazicere şi, 
deliberat, îşi alege un mod de a scrie, deseori, în 
răspăr. Ştie prea bine că „unde este schemă este şi 
şarjă”; vrea să evadeze din local, cunoaşte din interior 
mecanismele romaneşti, le verifică meşteşugit, 
împinge la extrem demonstraţia, vădeşte o curiozitate 
neistovită. Avem de-a face, de fapt, cu un Călinescu 
„împărţit”: un romantic cu program clasicist, de 
„eroism zilnic”, punându-şi probleme „înalte”, cu 
patos rece, controlat şi filtru livresc, un raţionalist 
obsedat de voinţă demiurgică, pregătind „conştiinţe 
eline”. Sub metafora „apropierii de Elada”, apelul său 
vibrant viza educaţia clasică, anunţată strălucit într-o 
cunoscută prelegere universitară (16 ianuarie 1946), 
publicată sub titlul Sensul clasicismului. Şi totodată, 
pe filieră postpaşoptistă, cum observase George 
Neagoe, asumându-şi un program emancipator, de 
extracţie umanistă.

Cartea sa capitală, Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent (FRLA, 1941), era o isto-
rie de valori şi o operă epică, în sens crocean; ea n-a 
ieşit din goluri, a impus o scară axiologică, chiar dacă 
Lovinescu, maliţios, strecura ideea că nu Călinescu, 
cel lipsit de obiectivitate, ar fi fost indicat să o scrie. 

Recitiri
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Scenariu subiectiv, negreşit, monumentul călinesci-
an a devenit grabnic o carte-mit, constestată „cu o 
înverşunare halucinantă” (1, 99). Autorul însuşi, con-
vins că, în perspectiva reeditării, va avea prilejul unor 
„corijări”, a purces la numeroase completări şi în-
dreptări. Dacă un I. Negoiţescu, fără a-i nega vulne-
rabilitatea, dincolo de disproporţii şi opacităţi, afir-
ma neted că Istoria călinesciană are „duh narativ”, 
strălucire portretistică şi relief istoric, ca puncte de 
sprijin, judecând ideologic (5, 188), Ileana Vrancea 
blama impresionismul fără metodă, văzând în acea 
Istorie „o neîmblânzită operă romanescă”. Observa-
ţie recunoscută, implicit, de genialul critic, când afir-
ma: „adesea am trişat, visând pe marginea textelor”. 
O critică creatoare, în efervescenţă, expresivă, sedu-
cător-interpretativă, de mare impact şi forţă modela-
toare. Retipărită, prin strădaniile lui Al. Piru, abia în 
1982, chiar sub interdicţie fiind, Istoria sa, devenită 
obiect de cult, a alimentat atitudini în conflict: fie co-
rul hagiografic, propunând un portret sacru şi un 
Călinescu tiranic, „confiscat”, zicea tot Al. Piru, im-
punând monopolul, fie, dimpotrivă, pe de altă parte, 
repudierea modelului, aruncând călinescianismul – 
prin pasionale războaie de preeminenţă – în eclipsă, 
umbrit de statuia lovinesciană. Văzut ca un „demiurg 
dezlănţuit” de Ov. Cotruş sau, în percepţia lui Vl. 
Streinu, ca „un Rastignac al culturii”, Călinescu a fas-
cinat prin personalism acut şi „lecţia” libertăţii crea-
toare, polarizând frontul critic. Regretabil, zelatorii şi 
denigratorii, adunaţi în tabere cu apetit belicos, au 
împărţit, cu fluctuaţiile de rigoare, câmpul de luptă, 
întreţinând o „încleştare epopeică” (4, 146), prelun-
gită şi în zilele noastre. Iar Călinescu, de pe piedesta-
lul subiectivismului declarat, explica neînţelegerile 
sau rezervele unor contemporani prin absenţa (sa) 
din lume, absorbit de creaţie: „Oamenii empirici, 
perora criticul, îmi sunt indiferenţi”. Inconsecvenţele 
sale bat, însă, la ochi. D. Popovici observase că inteli-
genţa versatilă, delirantă a criticului îşi neagă, uneori, 
cu voioşie, premisele; lui Călinescu, nota profesorul 
clujean, „i se întâmplă să se ridice şi împotriva pro-
priilor păreri”. Nestatornicul Călinescu îl obliga pe 
Felix Aderca să se întrebe nedumerit: Când este el în-
suşi? Forţând nota, putem relua chiar spusele lui G. 
Călinescu despre conu Leonida (v. Domina bona, 
1947), eroul lui Caragiale, fiind echipat cu „o minte 
dialectică”, „sărind iute peste contradicţii”; în acest 
profil putem desluşi, iţindu-se printre rânduri, chiar 
figura marelui critic, mişcându-se într-un larg ori-
zont cultural, producând în cascadă asociaţii şocan-
te, în stilu-i liber, de izbitoare originalitate lexicală, 
umilind clişeele epocii şi propagandistica limbă de 
lemn. Îndeosebi publicistica, se ştie, va fi calul de bă-
taie al celor care, sub flamura revizuirilor, inventaria-

ză zelos scăderile, dezicerile, trădările, „instabilitatea 
de caracter”, „metamorfoza purpurie”, cum spunea 
Ştefan Ion Ghilimescu, a bietului Ioanide, în opţiunea 
sa pentru „noua literatură”, de neînţeles pentru unii 
(7, 8). Un oportunism „probabil congenital”, crede N. 
Manolescu, ar explica entuziasmele facile din foarte 
citita, în epocă, rubrică din Contemporanul (Cronica 
optimismului, începând din 1955), probând „înari-
pare stilistică” (2, 704) şi „fariseism doctrinar” (7, 6). 
Dar Călinescu se aliniase, sub „înflăcărata flamură”, 
de timpuriu (v. Tribuna poporului, 1944), blamând 
partidele istorice, iar la moartea lui Stalin, alături de 
alte prestigioase semnături, va deplânge „O figură gi-
gantică a Istoriei”. Venind în întâmpinarea maselor 
însetate de cultură, el refuza a fi „rezervat”, îşi mani-
festă disponibilitatea, dorinţa de angajare, devenind 
chiar, într-o epocă violent politizată, „un exemplu” 
(8, 359), crede M. Popa. Dar „prepararea” tovarăşilor 
de drum se dovedeşte anevoioasă (8, 359). „Eu nu 
vreau să stau deoparte”, îi va mărturisi lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, într-o întrevedere cu primul secre-
tar al PMR, intermediată de Sadoveanu (9, 232), lide-
rul comunist asigurându-l că se bucură de „o apreci-
ere foarte înaltă” din partea conducerii partidului şi a 
Direcţiei de propagandă (9, 223). Călinescu fusese 
îndepărtat de la Universitate, i se refuza contactul cu 
„elementele tinere”, Ion Vitner, înlocuitorul, îl execu-
tase în Critica criticii (1949) pentru „idealism subiec-
tiv”, manuscrisele îi erau blocate, în pofida silinţelor 
criticului de a da curs îndreptărilor solicitate. Exami-
nând relaţia intelectualului cu acea epocă „grea”, fră-
mântată, dramatică, Marin Preda făcea remarca, va-
labilă doar romanesc, că „lui Ioanide i se deschideau 
toate uşile” (v. Un semn de întrebare, în Luceafărul, 
nr. 37/12 septembrie 1970). În realitate, Călinescu, 
livrând repetate dovezi de entuziasm constructiv în 
„era nouă”, făcând figură de educator al naţiei, trăind 
„în civic”, în stilu-i grandios, larg-cuprinzător, dispo-
nibil, fusese doar decorativ repus în drepturi; rămă-
sese un izolat. Nu va pregeta să-şi toarne cenuşă în 
cap, recunoscându-şi poziţia „confuză” (v. Contem-
poranul, nr. 31/29 iulie 1960). „Noi visăm pentru 
Mâine”, va clama scriitorul, convins că atingem „faza 
monumentalului”. G. Călinescu se vrea, himeric, un 
Ioanide, înţelege oraşul ca „locuinţă publică”, dove-
deşte un spirit critic altoit pe explozii de candoare şi 
juvenilitate. „Două vârste – mărturisea criticul – se 
bat de mult în mine”. Reputat călinescolog, devotatul 
N. Mecu, admirabil în efortul său restitutiv, invoca – 
explicativ – uriaşa capacitate de autoiluzionare (10) a 
celui care, într-un interviu luat de I. Biberi (1945), 
mărturisea: „gândim, clădim şi scriem pitic”. Încât, 
„ascuns” în masa anonimilor, cum fals preciza, ac-
ceptă un şir de umilinţe şi numeroase „concesii tac-
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tice”, sperând să-şi salveze, astfel, opera, dovedeşte 
râvnă în a se „clarifica” politic, participă, cu pana-i 
genială, la bătăliile politice, susţine campanii şi ata-
curi, slujeşte noii diriguitori („forţele progresiste”); 
se înregimentează „în stilul lui personal, adică urie-
şesc” (11, 91). Repetat, se explică, compune nuvele şi 
romane, lansează directive şi mari proiecte, îmbibate 
de enciclopedism, „citind literaturi”, nu tocmai pe 
placul corifeilor realismului socialist. Ştie, însă, şi o 
va spune, voalat sau răspicat, pe suportul fanteziei 
sale delirante, cu asocieri şocante, în lungi peripluri: 
„din constrângere nu iese decât maculatură”. Încât, 

dorinţa sa de poziţionare „corectă”, nu prea rimează 
cu cerinţele; el se simţea bine în bibliotecă, acolo „fe-
bricitează” (11, 99). Sau în turnul de fildeş, înţeles nu 
ca loc de refugiu; are nevoie de distanţare pentru „a 
scruta umanitatea”, adoptă „o atitudine necesară 
pentru observaţie”. Evident, nu de carierism poate fi 
vorba în această, totuşi, aservire, fluturând „vise abu-
roase”. Iar blocarea reeditării faimoasei Istorii, l-a fa-
vorizat, credem; altminteri, G. Călinescu ar fi intro-
dus în corpul lucrării, presupunem, revizuirile cerute 
de corifeii dogmatismului, însoţind adăugirile aluvi-

onare, sub raport documentar, întocmite acribios în 
cazul „minorilor”, îndeosebi, dezechilibrând-o ris-
cant. Avansăm o atare supoziţie deoarece Călinescu, 
intrat în corul lăudătorilor, risipea articole infestate 
ideologic, acele texte „de isonar” (8, 362), cum nime-
rit le botezase Marian Popa. Pomenitul encomiu sta-
linist fusese precedat de alte ieşiri sovietofile în Naţi-
unea; cele trei săptămâni petrecute în URSS (1946) 
vor rodi editorial în notele de călătorie din Kiev, Mos-
cova, Leningrad (1949), iar procesul liderilor PNŢ i 
se păruse, jurnalistului Călinescu, „fără interes spec-
tacular”! Încât acest cinism estetizant putea fi suspec-
tat chiar de „iresponsabilitate ludică” (8, 362). Totuşi, 
înrolat în „tabăra progresistă” după o „convertire su-
bită”, crede Andrei Terian (12, 28), criticul va fi atacat 
cu stăruinţă (purism critic, estetism, „jidovit”, franc-
mason, geniu capricios, caracterul „neştiinţific” al 
Istoriei, oportunism, mai încoace), rulându-se vechi 
etichete, precum impresionism versatil, resentimen-
tar, ciclotimic (deci injust), plebeism (prin condiţia 
bastardă), servilism etc. Critica „pură”, motivată 
strict estetic, acuzată de un Vicu Mândra, în ianuarie 
1948, expresie a utopismului unui umanist hrănit cu 
clasicităţi, coexistă cu simpatiile stângiste, a unui 
fond de stânga, cum zice N. Mecu, întreţinând un 
„discurs dublu” (12, 371). Mizantropul devenise un 
strateg, păşind pe un „teritoriu nou”, pledând înfocat 
pentru „cultura masselor”, oferind, prin acest declic, 
soluţii „realiste”, asortate moralismului civic al noilor 
stăpâni. În mai 1948 va fi titularizat academician 
(odată cu A. Toma), după ce, anterior, primise Tribu-
na poporului şi fusese numit, prin decret, profesor la 
Universitatea ieşeană (1944). Va fi transferat apoi la 
Bucureşti (1945), va conduce Naţiunea, va fi deputat 
de Botoşani şi Brăila, recompensat, aşadar, pentru 
serviciile aduse, în pofida unor derapaje. Treptat, 
însă, va fi „redus la tăcere” (8, 365), eliminat din Uni-
versitate (ianuarie 1949) şi detaşat fantomatic, repa-
ratoriu, la Institutul de istorie literară şi folclor (ine-
xistent, înfiinţat la 3 martie 1949 şi aflat, informa I. 
Oprişan, în „peregrinări”). Încât, „divinul critic”, o 
formulă „grotescă”, zice A. Terian (12, 12), inventată 
de Eugen Barbu, are motive să intre în alertă. Mulţi 
dintre foştii duşmani, metamorfozaţi în aliaţi slugar-
nici, o duc bine. Cum rezolvările dorite întârzie, „se 
tărăgănează”, cere ajutor şi va fi invitat „la o convor-
bire” cu liderul PMR, în 3 martie 1960 (9, 205). Ste-
nograma discuţiei, pornind de la tergiversarea tipări-
rii Scrinului negru, roman blocat pentru numeroase 
„lipsuri”, evidenţiază ridicolul situaţiei. Dej-cititorul, 
înţelegând sever literatura ca exerciţiu propagandis-
tic, îi cere să fie „criticul propriilor lucrări” (9, 206), 
frontul ideologic neadmiţând coexistenţa paşnică. 
Repliat, prozatorul îşi însuşeşte observaţiile, promite 

Recitiri



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 2016 41

corecţii, constatând deloc placid: „noi îmbătrânim, 
ne depăşesc evenimentele” (9, 231). „Încât lucrurile, 
conchide Călinescu, trebuie făcute îndată”1. Peste un 
an, în 1961, Monica Lovinescu va observa că roma-
nul precedent, Bietul Ioanide (1953), fusese violent 
atacat deoarece acolo „nu se zărea picior de comu-
nist” (13, 16). Poate că nutrind ambiţii politice (măr-
turisite), Călinescu dezvolta o „filosofie a oportunis-
mului” (cf. Gheorghe Grigurcu), convocând „probe 
ideologice” nu prea convingătoare. Pare „pe linie”, 
dorind a fructifica şansa reintrării în circuitul public. 
Dar „sinceritatea” lui e discutabilă, rămâne un inco-
mod, pare mai degrabă un „adversar intra muros” 
(12, 373). Serialul lui I. Vitner, replica lui Ion N. Bă-
lănescu, „influenţele cosmopolite”, denunţate de L. 
Răutu (1949), examinând vigilent, sub lupă ideologi-
că, contribuţiile călinesciene, trezeau rezerve, nu fără 
consecinţe. Evident, Andrei Terian are dreptate: sunt 
opinii exprimate, deci „asumate”, sinceritatea lor ră-
mânând o problemă morală, nicidecum critică. Căli-
nescu poate fi citit, neîndoios, printr-o grilă subver-
sivă, încercând a împăca programul clasicist cu ideo-
logia „progresistă”, sensibilă la „ţipetele cetăţii”. Se 
declară învăţăcel silitor, cultivă literatura angajată, se 
retuşează, dar inconsecvenţele deranjează. El rămâ-
ne, înainte de orice alt calificativ, un temperament 
fugos. Bineînţeles, capricios şi oscilant, imprevizibil, 
înţelegând „închiderea în turn” ca fază artistică; în 
rest, vremurile noi îi oferă numeroase „prilejuri de 
expansiune” şi sârguinciosul Călinescu, deşi „elev re-
calcitrant”, se dovedeşte recuperabil. Şi foarte harnic. 
La 9 decembrie 1955, după o vizită „lămuritoare” a 
lui G. Ivaşcu şi P. Ţugui, pare a începe colaborarea la 
Contemporanul, inaugurând Cronica optimismului. 
Şi oferind, săptămânal, câte „un elaborat subiectiv”, 
câteodată ghilotinat (de cenzorul G. Ivaşcu, se înţele-
ge); „cam prea-prea”, se plânge, uneori, Călinescu, 
dar înţelegerea (profitabilă băneşte) rezistă, deoare-
ce, aflăm, „în Republica muncitorească tristeţea tre-
buie alungată” (v. Arta nu e gratuită, 1959). Nici vor-
bă, însă, ca forurile să fie „speriate”, cum insinua 
George Muntean, de ideea acestei cronici săptămâ-
nale. Oricum, probă de solidaritate cu breasla, în 
preajma Congresului scriiitorilor din R.P.R.; coni-
venţa e dubioasă, deşi criticul, pasionându-se de tot, 
e binevoitor şi ascultător. Iată că universul călinesci-
an, aparent haotic, ordonat de o viziune clasicizantă, 
suportă „însufleţirea spontană” a convertitului, în-

1 Într-o carte cu miză polemică, propunând expediţii erudite 
în „istoria ocultă” a literaturii noastre (v. Literatura luciferică, 
Editura Cartea Românească, 2010), Radu Cernătescu, 
războindu-se cu estetismul călinescian (dogmatizat, reductiv, 
inaderent la „subterana conotativă”), avansează opinia că 
Scrinul negru ar fi „primul roman proletcultist”!

cântat de edificarea noii lumi. Mai mult, sunt convin-
geri intime, vrea să ne asigure Geo Şerban în Cuvânt 
către cititori, nicidecum un „oportunism plat” (14, 
7), ca la atâţia alţii. Într-o scrisoare către editorul Al. 
Rosetti, considerat, pe drept cuvânt, „un noroc pen-
tru epoca noastră”, din 8 februarie 1941, Călinescu se 
mărturisea: „alţii vor fi acomodanţi, eu nu” (15, 190). 
Personalitatea sa, de strălucitor polimorfism baro-
chizant, este, într-adevăr, imposibil de a fi redusă la 
un strict conformism interesat, de utilitarism imedi-
at. Chiar anexat, sentenţios, exhibiţionist, cu „rezol-
vări netede”, „urmărind efecte”, Călinescu, percepând 
„nesăţios” lumea ca teatru, vădeşte o teribilă capaci-
tate de iluzionare şi inflamare, sfârşind în automani-
pulare. Subscrie campaniei civilizatorii sub stindard 
partinic, se simte firesc în compania cărţilor, fără a 
cădea în „umoare antropofobă”, recunoaşte că eti-
cheta mizantropului a fost o biată „socoteală redacţi-
onală” doar; totuşi, în ochii urmaşilor (a unora), căr-
turarul face figura unui „maestru detestat” (5, 187). 
Concesiile, paradoxal, merg mână în mână cu este-
tismul excesiv.
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Apeiron

Matei VIŞNIEC

3 fragmente din piesa
Migraaaanţi

sau
Prea suntem mulţi pe

nenorocita asta de barcă,
în curs de apariţie

la Editura Humanitas.

SCENA 5
Tipul cu geanta diplomat, Elihu.

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Cum te chea-
mă? 

ELIHU – Elihu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ia scaunul ăsta, 

Elihu. Aşează-te. Cîţi ani ai? 
ELIHU – Am optsprezece ani.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Crezi în Allah, 

Elihu?
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – E bine. Văd că 

eşti băiat bun. Ţi-e sete? 
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Îţi place să bei 

Coca-Cola?
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT (îşi deschide ge-

anta diplomat şi scoate o Coca-Cola) – Bine. 
Uite, ia o Coca-Cola. E bună Coca-Cola, nu? 
Ai şi un telefon mobil, Elihu? 

ELIHU – Da. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ai să-mi dai şi 

numărul tău de telefon… dacă vrei...
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ştii, Elihu, eu 

nu am mult timp de pierdut. 
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Mulţi oameni 

vor să mă vadă, mulţi băieţi ca tine…
ELIHU – Ştiu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Deci, vezi şi 

tu… Timpul meu e scurt. 
ELIHU – Da…

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ştii să numeri, 
Elihu? 

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Atunci spu-

ne-mi, de ce i-a făcut Dumnezeu pe oameni 
cu două picioare? 

ELIHU – Nu ştiu… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Că i-ar fi pu-

tut face numai cu un singur picior, cu o singu-
ră mînă, cu o singură ureche şi cu un singur 
ochi… Nu-i aşa? 

ELIHU – Da, numai că… da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Numai că în 

bunătatea sa, Dumnezeu a zis: totuşi, lui Eli-
hu am să-i dau două picioare, două mîini, doi 
ochi, două urechi, doi plămîni, doi rinichi, ca 
să aibă el o rezervă. Înţelegi? 

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Dumnezeu a 

vrut să ne dea, la toţi, cîte o şansă. 
ELIHU – Da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ia spune-mi, 

ai văzut pînă acum oameni care trăiesc cu un 
singur picior?

ELIHU – Da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Dar oameni 

care trăiesc cu un singur ochi, ai văzut? 
ELIHU – Nu ştiu… Da… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Dar oameni 

care trăiesc cu un singur rinichi, ai văzut? 
ELIHU – Nu ştiu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Nu ştii pentru 

că asta nu se vede. Dar e la fel ca atunci cînd 
trăieşti cu un singut picior. Poţi trăi o viaţă în-
treagă cu numai un picior şi un singur rinichi. 
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Că aşa ne-a vrut Dumnezeu. Cînd a fost să ne 
dea inimă, a zis „nu, nu e posibil să le dau cîte 
două”. Şi tot aşa cînd a fost să ne dea ficat, a zis 
„nu, nu e posibil să le dau cîte doi ficaţi, nu se 
leagă”. Dar cînd a venit momentul rinichilor, 
a zis „am să-i dau doi lui Elihu ca să aibă un 
capital”. Ştii ce înseamnă asta, un capital? 

ELIHU – Nu. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Un capital în-

seamnă o mare sumă de bani. Iar cei care au 
capital se pot lansa în viaţă, pot reuşi. Iar tu, 
Elihu, asta vrei, să reuşeşti, nu-i aşa? 

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi unde vrei tu 

să ajungi?
ELIHU – În Anglia. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Numai că tu nu 

ştii să înoţi, Elihu.
ELIHU – Nu…. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Dar ai auzit ce 

li se întîmplă băieţilor ca tine care vin din ini-
ma Africii fără să ştie să înoate dar care vor să 
traverseze marea…

ELIHU – Ce?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Se îneacă, Eli-

hu. Iată ce ni se întîmplă nouă, africanilor, cînd 
nu ştim să înotăm şi cînd nu avem capital. În-
ţelegi tu ce spun? 

ELIHU – Nu. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Atunci îţi ex-

plic altfel. (Scoate nişte fotografii din geanta di-
plomat.) Uită-te la fotografiile astea, Elihu. Ştii 
tu ce oraş este ăsta?

ELIHU – Nu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Oraşul ăsta se 

cheamă Birmingham şi se află în nordul An-
gliei. 

ELIHU – Aha!
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Uită-te bine 

aici… Ce-i asta ce vezi tu aici? 
ELIHU – E… o farmacie?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Nu… E o toa-

letă publică.
ELIHU – Aha!
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ştii ce-i aia o 

toaletă publică? 
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Este un loc cu-

rat în care oamenii civilizaţi vin să se pişe şi să 
se... Uite la domnii ăştia… Vezi?

ELIHU – Da. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi uită-te la 

doamna asta… Ştii ce face doamna asta aici?
ELIHU – Nu…

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Doamna asta 
încasează bani, Elihu. Aici, în toaleta asta pu-
blică, trebuie să plăteşti ca să te pişi şi ca să te... 
Iar doamna asta care o vezi aici, şi care e cam 
bătrînă, o să iasă la pensie… Într-o lună. Iar tu, 
Elihu, ai putea să-i iei locul. Iar ca să ajungi la 
Birmingham, ţi-am putea aranja să iei avionul. 
Pentru că ştii şi tu, ca să te urci în avion nu 
e nevoie să ştii să înoţi. Deci, ca să fiu scurt, 
în loc să pleci cu toată gloata prin Macedonia, 
prin Serbia şi mai ştiu eu pe unde ca să ajungi 
nu ştiu unde, eu aş putea să te urc în avion. 
Dacă vrei. Dar eşti sigur că vrei? 

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi de plătit îmi 

plăteşti totul numai după ce ai ajuns acolo. 
Pentru că de fapt tu eşti un om bogat, Elihu. 
Pentru că tu ai un capital. 

ELIHU – Ce capital?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Capitalul tău 

este suma asta mare de bani pe care ţi-a dat-o 
Dumnezeu la naştere.

ELIHU – Care sumă? 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Este vorba de 

rinichii tăi, Elihu. Nu ai tu doi rinichi? Ori, al 
doilea este capitalul tău. Acum înţelegi? 

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Îţi mai este 

sete?
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT (îşi deschide ge-

anta diplomat) – Ţine, mai ia o Coca… 

Muzică africană.
 

SCENA 10
Tipul cu geanta diplomat, Elihu.

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Cum îţi merge, 
Elihu? 

ELIHU – Îmi merge.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Îţi place în Eu-

rope? 
ELIHU – Da, ce să zic...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Am aflat că ţi-a 

fost tare frică în avion. Este adevărat?
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Păi cum e posi-

bil că doar eşti un ditamai flăcău. Ce ţi-a venit 
să începi să plîngi în avion? 

ELIHU – Mi-a venit pentru că...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Era cît pe ce să 

strici totul, măi băiatule… 
ELIHU – Îmi pare rău, şefu’...
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TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi cu engleza 
cum stai, ai început să vorbeşti?

ELIHU – Da. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Cum spui „am 

avut noroc”?
ELIHU – I was lucky.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Bravooo! Ai 

învăţat repede pentru că eşti deştept.
ELIHU – Yes.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi cum se spu-

ne „sunt fericit”?
ELIHU – I am happy.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Chiar aşa, să 

ştii că sunt mîndru de tine, Elihu… Deşi foar-
te fericit nu eşti, dacă stau să mă gîndesc bine. 
Sau mă înşel?

ELIHU – Păi… nu ştiu…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Nu eşti, nu 

eşti… pentru că ţi-e dor de familia ta… Le-ai 
trimis deja ceva bani alor tăi?

ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Cîţi? 
ELIHU – Trei sute de lire…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Trei sute de 

lire? Doar atît? Asta-i tot ce ai putut pune deo-
parte de şase luni de zile?

ELIHU – N-am putut mai mult…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Cam puţin, 

Elihu… Cam prea puţin… N-ai să poţi nici-
odată în felul ăsta să-i aduci aici, nici pe sora 
ta, nici pe fraţii tăi, nici pe maică-ta… Chiar 
dacă ai să începi să lucrezi zi şi noapte, Elihu, 
n-ai să le poţi plăti alor tăi drumul pînă aici… 
Adică, vreau să spun, n-ai să le poţi plăti un 
drum fără riscuri… Din păcate ţara asta nu 
este chiar un paradis pentru africanii ca tine 
paraşutaţi brusc de la cinci mii de kilometri 
distanţă… De muncit ştiu că munceşti, numai 
că eşti prost plătit, este? Ţi-ai făcut măcar ceva 
prieteni, Elihu?

ELIHU – Da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – La moscheie?
ELIHU – Da… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Bine ai făcut, 

dar să fii atent… În ţara asta înainte de toa-
te tot de africani trebuie să te mefiezi… Dar 
cînd ai să-ţi aduci fraţii va fi mai bine… Cînd 
ai să-ţi aduci fraţii şi mama… Împreună o să 
vă ajutaţi unii pe alţii… Şi o să reuşiţi. Iar tu ai 
posibilitatea să-i aduci, Elihu… Poţi să-i aduci 
pe ai tăi chiar foarte repede, în trei sau patru 
luni… Toul depinde de tine… 

ELIHU – Şi cum să fac? 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Vrei să-ţi ex-

plic cum să faci?
ELIHU – Da, şefu’.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Păi, tot Dum-

nezeu te va ajuta… Dumnezeu şi nimeni altul. 
Pentru că Dumnezeu este mare şi în bunătatea 
sa te-a ajutat deja o dată… Iar dacă eşti deştept, 
te va ajuta şi a doua oară… Dar vrei să te ajute 
încă o dată?

ELIHU – Da… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Eşti sigur, Eli-

hu ? 
ELIHU – Da, da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi vrei să-ţi ex-

plic ce trebuie făcut?
ELIHU – Da, şefu…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ridică braţele, 

Elihu… Aşa, şi acum spune-mi, cîte braţe ai? 
ELIHU – Două…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ia mişcă puţin 

din picioare… sau, şi mai bine, sari pe loc, sari 
ca şi cum ai juca baschet… Cîte picioare ai tu, 
Elihu?

ELIHU – Două… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Păi, vezi… 

Dumnezeu ţi-a dat două mîini, două picioare, 
două urechi, doi ochi… 

ELIHU – Ca să pot avea o rezervă, ştiu… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Da, ca să poţi 

avea o rezervă şi un capital… Pentru că în lu-
mea asta totul se cumpără şi totul se plăteşte… 
Nu ştiu prea bine de ce a vrut-o Dumnezeu 
aşa, pe lumea asta, dar nu mai putem să-i fa-
cem nimic… N-o putem schimba… Noroc că 
avem însă fiecare…

ELIHU – Un capital…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ia închide-ţi 

ochiul stîng, Elihu… Mă mai vezi? 
ELIHU – Da.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ţine ochiul 

stîng închis, scoate-ţi telefonul şi fă numărul 
pe care ţi-l spun… Poţi? Zero, zero… patru, 
nouă… şase, şapte, şapte… opt, opt, nouă… 
opt, şapte, şase, cinci… Şi acum sună-mă… (Îi 
sună telefonul în geanta diplomat.) Perfect… 
Deci, Elihu, vezi că se poate trăi şi cu un singur 
ochi? 

ELIHU – Da… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Deci? 
ELIHU – Nu ştiu ce să spun…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Gîndeşte-te 

bine, Elihu… Gîndeşte-te la fraţii tăi şi la su-
rorile tale… Gîndeşte-te şi la maică-ta… Pe 
fiecare dintre ochii tăi, chiar aici pe bulbul 
ochiului, se află aşa… o calotă mică de gela-
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tină… e transparentă şi moale… se numeşte 
cornee… Şi fiecare valorează douazeci de mii 
de dolari… Vezi? Înţelegi ce vreau să spun ? 
Aşa ne-a vrut Dumnezeu, bogaţi… Pentru că 
Dumnezeu şi-a zis „am să-i dau lui Elihu două 
cornei ca să poată avea şi el un capital”… 

ELIHU – Da... 

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – „Pentru ca să-i 
poată aduce în Anglia pe fraţii săi, pe sora sa 
şi pe mama sa». Auzi şi tu vocea Domnului? 
Auzi, băiatule, cum vorbeşte el?

ELIHU – Da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Da’, ce faci, 

plîngi? Măi, da’ prostuţ mai eşti? Iar plîngi… 
ELIHU – Plîng, că de fapt îmi place să plîng… dar 

cum ambii ochi…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Plîngi, Elihu, 

plîngi… Vrei o Coca-Cola?

Îşi deschide geanta diplomat şi scoate o Coca-Cola. 
Muzică occidentală.

SCENA 24
Tipul cu geanta diplomat, Elihu.

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Bună ziua, Eli-
hu… 

ELIHU – Bună ziua.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Îţi mai amin-

teşti de mine? 
ELIHU – Da...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Dar nu prea 

eşti bucuros că mă vezi…
ELIHU – Nu ştiu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Îţi merge bine, 

Elihu? 

ELIHU – Nu ştiu...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ba da, îţi merge 

bine. Văd că ai de lucru, ţi-ai adus toată familia 
cu tine. Eşti un băiat şi un fiu minunat, Elihu.

ELIHU – Da...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi eşti şi un fra-

te minunat… 
ELIHU – Da… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ia priveşte-mă 

drept în ochi… Stai aşa, nu clipi… Incredibil, 
s-ar spune că nu e nici o diferenţă.

ELIHU – Ce diferenţă?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Între ochiul tău 

stîng şi ochiul tău drept. Îţi vine să juri că sunt 
amîndoi la fel. 

ELIHU – Dar nu sunt la fel...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Da, numai că 

din exterior nu se vede nimic. Doi ochi per-
fecţi, gemeni, identici. 

ELIHU – Da, numai că nu sunt la fel…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ce contează… 

Nimeni n-a observat în orice caz nimic, nici 
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măcar fraţii tăi, este?
ELIHU – Ei n-au observat da’ maică-mea da…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Bun, maică-ta 

a înţeles pentru că ea te-a adus pe lume. Aşa 
e cu mamele, au întotdeauna ochiul ager… 
Dar pentru fraţii tăi nimic nu s-a schimbat la 
tine…

ELIHU – Nu.
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Elihu, vreau să-

ţi spun ceva… Ceea ce ai făcut tu pentru fami-
lia ta, se ştie…

ELIHU – Adică?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Eşti un băiat 

respectat, Elihu… Pentru că te gîndeşti la ai tăi 
şi pentru că n-ai uitat suferinţele alor tăi…

ELIHU – Nu…

TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Deci, oamenii 
ăştia care te respectă şi te iubesc vor să te în-
trebe ceva… Şi din cauza asta m-au trimis la 
tine. Dar tu nu eşti obligat să răspunzi pe loc… 
Încearcă doar să te gîndeşti… Să te gîndeşti la 
ce am să te întreb şi să te gîndeşti şi la ceilalţi 
fraţi ai tăi, la fraţii tăi pe care nu-i cunoşti dar 
care şi ei sunt familia ta… marea ta familie… 
Înţelegi, Elihu ? 

ELIHU – Nu…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Bine, să zicem 

că nu înţelegi acum, dar ai să înţelegi… Pentru 
că şi alţi oameni sunt în suferinţă şi au nevoie 
de tine, Elihu… Şi ei ştiu că pot conta pe tine… 
Ei ştiu că tu crezi în Dumnezeu şi că vei fi gata, 
cînd va veni ziua, să le sari în ajutor… 

ELIHU – Şefu’, nu pot eu să ajut pe toată lumea. 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ba da, Elihu… 

Poţi să faci un gest şi mai grandios decît cel pe 
care l-ai făcut deja… Pentru că sufletul tău e 
binecuvîntat… Şi tu ştii că Dumnezeu e cu 
tine. Dumnezeu ţi-a dat două braţe, două pi-
cioare, doi rinichi, doi plămîni, două urechi, 
doi obraji… 

ELIHU – Da, dar ca să pot trăi… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Da, Elihu, 

Dumnezeu ţi-a dat toate astea ca să poţi trăi, 
dar şi ca să-i poţi ajuta pe alţii…

ELIHU – Aha...
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi tu ştii bine 

că, în plus de toate astea, Dumnezeu ţi-a mai 
dat ceva… 

ELIHU – Ce?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ţi-a dat două 

vieţi, Elihu.
ELIHU – A, nu… 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Ba da, Elihu… 

Dumnezeu, în bunătatea sa, ţi-a dat două 
vieţi… Şi a făcut-o pentru că te iubeşte, şi pen-
tru că a vrut ca tu să fii fericit… Aşa a spus 
Dumnezeu cînd te-a făcut… „Lui Elihu am 
să-i dau două vieţi, una pe pămînt şi una în 
Paradis”. Şi tu ştii asta, Elihu, nu-i aşa? 

ELIHU – Ei… Nu, nu ştiu…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Hai că ştii… În 

orice caz, de asta am fost trimis eu aici, că să-ţi 
reamintesc ceea ce ştii. Eşti un om bogat, Eli-
hu, pentru că ai două vieţi. Ai viaţa asta, care 
este cum este, şi cealaltă, care este frumoasă şi 
eternă… 

ELIHU – Da’ eşti sigur, şefu’?
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Da, Elihu, sunt 

sigur… Şi tu la fel, şi tu eşti sigur, pentru că eşti 
un băiat bun şi îţi faci zilnic rugăciunile şi te 
gîndeşti tot timpul la fraţii tăi.

ELIHU – Nu ştiu dacă chiar mă gîndesc tot timpul…
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Şi de aia am ve-

nit acum, ca să-ţi pun această întrebare, Elihu…
ELIHU – Care? 
TIPUL CU GEANTA DIPLOMAT – Întrucît ai două 

vieţi, nu vrei să le dai una fraţilor tăi aflaţi în 
suferinţă? 

Deschide geanta diplomat şi scoate o sticlă  
de Coca-Cola halal. Muzică. 
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Corneliu Botez,  
sau primul enciclopedist eminescian

I. O carte pentru o statuie
Albumele şi numerele de revistă dedicate 

integral sau parţial lui Mihai Eminescu reprezintă o 
categorie aparte în bibliografia eminesciană. Apărute 
la intervale de timp rotunde, de obicei la un multiplu 
de 5 sau de 10 ani de la moartea poetului, iar mai 
apoi punctând în acelaşi fel şi naşterea sa, ele implică 
pregătirea asiduă a publicului (pentru că sunt anun-
ţate din timp), convocarea insistentă a colaboratori-
lor, un moment deosebit al lansării (făcută totdeau-
na cu un fast deosebit) şi, apoi, comentarii, discuţii, 
adânciri ale temelor abordate. Pentru presă, ele sunt 
adevărat prilej de structurare şi difuzare a imaginilor 
succesive despre viaţa şi opera lui Eminescu, fiecare 
astfel de moment având ca rezultat o imagine dobân-
dită şi fixată în memoria colectivă – astfel că aceste 
creaţii ad-hoc „mediază”, adică nimeni nu se referă 
direct la autor, la omul sau creatorul Eminescu, ci 
referinţele se fac prin oglinda prinosului public. Ges-
tul ca atare a reuşit să salveze întreaga temă din zona 
unei idolatrii, care, de altfel, – şi când a încercat să se 
lăbărţeze – a fost resimţită de către spiritul public cu 
totul strident. Când discuţi despre cineva sau despre 
ceva prin intermediul unui lucru deja făcut de altul 
– te păstrezi în limitele culturii critice care este conti-
nuă invitaţie la reflecţie interioară, vie. 

Dintre aceste lucrări dedicatorii (pot fi ci-
tate cu sutele, dacă luăm în consideraţie şi foile vo-
lante ocazionale, şi revistele dedicate în întregime 
sau parţial lui Eminescu), „Omagiul gălăţenilor” din 
1909, coordonat de Corneliu Botez, are o importanţă 
deosebită, din mai multe puncte de vedere, şi încă 

poate reprezenta un model de îmbinare a mozaicului 
critic întrebuinţat. Mai întâi, pentru că este primul 
astfel de album de anvergură, deschizând o serie de-a 
dreptul glorioasă. Îl va însoţi de aproape „Eminescu 
comemorativ”, al lui Octrav Minar, tot din 1909 dar 
lucrarea unui singur autor, şi abia mai târziu se va 
alinia acestor gesturi Constanţa cu albumul său, sau 
Bucureştiul, Iaşul, etc. Conform obiceiului nescris 
după care textele din asemenea lucrări colective nu 
sunt reluate, sau sunt reluate foarte rar de către autori 
în lucrări proprii, informaţia se găseşte numai în ele, 
şi aici constă iarăşi valoarea „Omagiului...” lui Cor-
neliu Botez. 

Dar marea importanţă a acestui album con-
stă în anvergura evenimentelor culturale pe care le-a 
creat între anii 1909-1911. În 1909, la 20 de ani de la 
moartea lui Eminescu, prin campania de presă dusă 
de Corneliu Botez în jurul apariţiei cărţii, sărbători-
le eminesciene devin dintr-odată naţionale, adică se 
organizează în toate oraşele mari sau mici ale ţării, 
şi chiar în provinciile româneşti din jurul Români-
ei politice; ba chiar în marile capitale ale Europei, 
începând cu Parisul, Capitala Luminilor bătrânului 
continent. Se ajunge la această situaţie pentru că au-
torii cărţii au încă un scop pe lângă acela al difuzării 
propriu-zise: ei lansează liste de subscripţii – expli-
când că intenţionează să strângă o sumă suficientă de 
bani pentru a-i ridica o statuie lui Eminescu la Ga-
laţi. Se constituie un Comitet de organizare, se dau 
publicităţii Dări de seamă privind strângerea banilor, 
alegerea machetei, amplasarea statuii, se organizează 
serbări pentru adunarea de fonduri suplimentare – 
într-un cuvânt se creează o adevărată emulaţie în ju-
rul evenimentului. Apelul acestui Comitet condus de 
Corneliu Botez se publică la 28 martie 1909 în ziarul 

Receptarea ziaristicii 
eminesciene (II)

N. GEORGESCU
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Eminesciana

„Dimineaţa” din Bucureşti – şi este amplu reluat de 
către presa din întreaga ţară – astfel că, până la 14 
iunie 1909, când apare cartea şi se programase săr-
bătoarea lansării, chestiunea devine adevărat eveni-
ment peste tot în ţinuturile locuite de români. Numai 
că, în Galaţi se amână serbarea din cauza carantinei 
instituite brusc pentru a preîntâmpina epidemie de 
holeră – festivităţile fiind anunţate pentru octom-
brie. Asta duce la intensificarea propagandei pen-
tru strângerea banilor, iar mai apoi, constatându-se 
că sunt premizele ridicării unei statui impunătoare, 
adunându-se deja 
vreo 6. 000 de lei, Co-
mitetul de organizare 
hotărăşte ca să se mai 
aştepte un an sau doi 
pentru ca lucrul să fie 
temeinic. Statuia se va 
dezveli abia în 1911, 
după ce s-a aprobat 
proiectul lui Oscar 
Han şi apoi s-a respins 
în favoarea celui al lui 
Fr. Storck, după ce s-a 
rediscutat amplasarea, 
etc. – totul, în regim 
de discuţie publică, cu 
presa alături. 

Acest album al lui Corneliu Botez mai este, 
însă, important prin ceva – şi anume prin dezbaterile 
care l-au însoţit. Acestea sunt concentrate mai ales pe 
rolul de ziarist al lui Mihai Eminescu, fiind însoţite 
de ample citate din această zonă a operei sale, toa-
te alese şi interpretate tendenţios, cu o patimă poli-
tică ce va pune în discuţie, pentru omul cultural al 
momentului, însăşi utilitatea/inutilitatea ziaristicii la 
operă. Vom urmări această dezbatere – care va duce, 
în final, la ediţii semnificative din opera eminesciană 
– culminând cu ediţia girată de A. C. Cuza, lucra-
tă de un colectiv de filologi ieşeni şi năzuind tocmai 
echilibrarea operei lui Mihai Eminescu, adică alătu-
rarea ziaristicii la poezie, proză, teatru etc. 

Despre Corneliu Botez se ştiu în general 
puţine lucruri – şi bănuim că uitarea s-a aşternut 
asupra sa şi dintr-un motiv cu adresă, ca să zicem 
aşa scriitoricească. Într-adevăr, ca înalt demnitar în 
justiţie, el va instrumenta, în 1919, faimosul proces al 
colaboraţioniştilor ce-i va duce după gratii pe ziariş-
tii din Bucureşti care au colaborat cu forţele germane 
de ocupaţie între 1916-1918 – între ei, Tudor Ar-
ghezi şi Ioan Slavici. Aceştia vor fi graţiaţi de Rege-
le Ferdinand (şi la presiunea ziarelor), dar Corneliu 
Botez rămâne procurorul, nume ocolit. După 1918 
va lucra intens, ca membru în Consiliul legislativ, la 

unificarea legislativă a României Mari, proces dificil 
dar foarte important pentru sudarea unirii Ardealu-
lui, Basarabiei şi Bucovinei la patria mumă. Se năs-
cuse în 1870, îşi luase licenţa în drept la Bucureşti 
în 1891- şi va face carieră strălucită ca jurist. A fost 
membru al „Institutului social român” şi preşedinte-
le secţiei de studii juridice din acest institut, precum 
şi preşedintele secţiei juridice la „Institutul de Ştiinţă 
Administrativă”. Între 1919-1920 a fost secretar ge-
neral în Ministerul justiţiei. Va trăi până în 1928. 

Legăturile lui cu numele lui Mihai Emi-
nescu sunt puţine, 
dar semnificative. La 
moartea poetului pu-
blică o poezie, „Lui 
Eminescu” ( Româ-
nia literară, Bucu-
reşti, iul-aug. 1889, p. 
194-195) – pe care o 
va relua în volumul 
propriu „Poezii”, 1893 
(Bucureşti, Tipogra-
fia Dor. P. Cucu). Tot 
în România literară 
(acelaşi număr, p. 192-
193) are o intervenţie 
despre epigrama lui 
Macedonski din 1883 

prin care era vizat Mihai Eminescu – intrând, astfel, 
în corul larg al acelora care imediat după moartea lui 
Eminescu în balamuc şi-au adus aminte de primul 
care i-ar fi denunţat public nebunia. Se ştie de iniţia-
tiva unui grup de tineri studenţi de a plasa, în 1889, 
un bust al lui Eminescu în incinta Ateneului Român; 
nu se cunoaşte bustul, dar un discurs al lui C. Esarcu 
mulţumeşte Societăţii „Generaţia viitoare”, personal 
preşedintelui acestei societăţi care aflăm că este Cor-
neliu Botez, pentru iniţiativă şi realizare. În acelaşi 
an se instituie un Comitet studenţesc la Ploieşti, din 
studenţi ieşeni şi bucureşteni, care hotărăşte să se 
adune bani prin colectă publică în scopul ridicării 
unei statui a lui Mihai Eminescu – la Botoşani, însă. 
Corneliu Botez este cel care lansează şi de data aceas-
ta listele de subscripţie. Deducem că tinereţea sa stu-
denţească este legată strâns de ridicarea unor statui 
lui M. Eminescu. Gestul se va realiza abia în 1911, la 
Galaţi. Mai publică un studiu despre locul de naşte-
re al lui Eminescu, în Evenimentul, Iaşi, 18 februarie 
1904. Pentru albumul din 1909, însă, Corneliu Botez 
face ample anchete documentare printre rudele şi cei 
care l-au cunoscut pe Eminescu. Adevărata sa operă 
este acest album, aparţinându-i în propriu multe tex-
te, iar pasajele de legătură şi construcţia arătându-l 
un inspirat arhitect de imagine. Reuşeşte să câştige 
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încrederea unui nucleu foarte important de colabo-
ratori, cu care porneşte cartea şi acţiunea de popula-
rizare a vieţii şi operei poetului. Întreaga corespon-
denţă legată de eveniment se găseşte, separat de ce 
s-a publicat în carte, bine ordonată ca pentru arhivă, 
la Biblioteca Academiei Române. În privinţa ecou-
rilor care au însoţit campania sa din 1909, redăm pe 
scurt (dar în fragmente cât de cât semnificative) fap-
tele. 

II. Timpul dezbinării, timpul îmbinării
Punerea poeziei alături de proza politică 

eminesciană în tre coperţile aceleiaşi cărţi pare, as-
tăzi, un gest firesc edito rial, dar în contextul marilor 
rupturi care au dominat viaţa şi opera lui Eminescu 
până spre anii ’30 ai secolului nostru, un asemenea 
amestec nu putea conveni. De altfel, ca act edito rial 
de acest fel, ediţia A. C. Cuza este unică în cultura 
noastră. Proiectul lui N. Iorga1, cu acea dorinţă a 
savantului de a pu blica Scrisoarea III împreună cu 
textele lui Eminescu de la Timpul, nu s-a realizat ni-
ciodată. Prin Versuri şi proză, V. G. Morţun înţelegea 
creaţii literare, poezii şi nuvele de pildă, in troducerea 
conferinţei lui Eminescu despre Influenţa aus triacă 
asupra românilor din Principate în ediţia sa, din 1890, 
făcându-se în virtutea literarităţii textului, ca pentru 
a arăta lumii un studiu eminescian, nu un articol de 
ziar ori o serie de articole. 

Fiind un gest cultural unic, ediţia A. C. 
Cuza2 are nevoie de înţelegerea contextului. Ea creşte 
1 Vezi N. lorga: Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie, în N. 
Iorga: Eminescu, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bi-
bliografie de Nicolae Liu, Editura Junimea, Iaşi, 1981 (Colecţia 
Eminesciana, nr. 25) — p. 177: „Şi iarăşi — a treia împărţire — 
judecata politică şi socială, aceea are a sta deoparte, cu părerea 
de rău că admirabilele Scrisori nu pot fi puse în mijlocul chiar 
al prozei de studii şi articole de ziar care-i este mediul firesc.”
2 M. Eminescu: Opere complecte. Poezii. Nuvele. Roman. Tea-
tru. Cuge tări. Scrieri: Literare, economice, politice şi filosofice. 
Scrisori. Critica ra ţiunii pure de Kant. Cu o prefaţă şi un studiu 
introductiv de A. C. Cuza. Iaşi. Editat de Librăria românească, 
Institutul de Arte Grafic. „N. V Ştefaniu & Co.”, 1914, IX + 680 + 
errata. Este, poate, impropriu denumită „ediţia A. C. Cuza”. La 
ea au lucrat mai mulţi editori — unul dintre ei, Alexandru Cu-
sin, este amintit de N. lorga, alţii sunt aleşi, probabil, dintre stu-
denţii şi asistenţii lui A. C. Cuza. Unele texte sunt preluate tale 
quale după I. Scurtu (citat la note). A. C. Cuza, el însuşi, a pu-
blicat poezii de Eminescu în Con vorbiri-literare. La un moment 
dat, în note, făcând confruntarea cu alte ediţii, textul fiind pus 
pe două coloane, deasupra coloanei ce indică ediţia stă scris: 
„Ediţia Ştefaniu & Georgescu”. Editorii îşi pun, aşadar, marca 
asu pra cărţii — dar în interior. Ediţia A. C. Cuza este, de fapt, o 
enciclopedie Eminescu, singura de acest fel din cultura română 
(strângând într-un sin gur volum tot ce poate contribui la „com-
pletitudine”), la care s-a lucrat co lectiv şi coordonat, ca pentru 
orice enciclopedie. Cât priveşte adjectivul: complecte, nu-1 sus-

mai puţin din ambiţia de a strânge la un loc moşteni-
rea eminesciană, toată câtă este — cât din dorinţa — 
foarte ambiţioasă, însă — de a răspunde cu o măsură 
unică polemicilor necurmate pe seama operei lui 
Eminescu, polemici ce au întreţinut ziaristica noas-
tră între anii 1909-1911. Lucrurile au rămas, practic, 
uitate în presă — şi în Bibliografia de la sfârşitul edi-
ţiei A. C. Cuza — care, însă, nefiind nici explicată, 
nici comentată, rămâne o simplă listă cu trimiteri, ca 
o scară dezafectată ce nu mai duce nicăieri: nu există 
vreun monument semnificativ — bibliografie, isto-
rie, studii de caz, etc. — dedicat presei româneşti de 
la înce putul secolului nostru. 

Punctăm pe scurt evenimentele — mai 
mult din dorinţa de a explica o experienţă culturală 
ce n-ar avea nevoie de re petare; deşi se repetă atât de 
des. 

„Cel mai poet dintre cuge tătorii români şi cel 
mai cugetător dintre poeţii noştri”

Resurecţia publicisticii lui Eminescu s-a 
făcut în Epoca lui Nicu Filipescu, ziar ce a ambiţio-
nat, în ultimul deceniu al se colului trecut, să ia locul 
Timpului eminescian şi să preia programul teoretic 
al lui Eminescu. La Epoca au scris insis tent: Grigore 
Păucescu, Delavrancea, Al. Vlahuţă, I. L. Caragiale, 
I. Scurtu, N. A. Bogdan, N. lorga, Mihail Dragomi-
rescu — şi Nicu Filipescu însuşi, desigur. Acesta şi-a 
publicat în foileton cartea Către un nou ideal3, care va 
deveni programul parti dului conservator spre anul 
1900 (aşa cum Era noua, cartea lui P. P. Carp, deveni-
se programul junimiştilor politici în 1888). În capito-
lul Credinţele noastre, N. Filipescu analiează pe larg, 
cu citate ample, teoria eminesciană a păturii super-
puse, comparând situaţia descrisă de poet ca ipote-
tică pen tru România — cu situaţia din Chile, unde 
lucrurile se prezin tă mai rău chiar decât în viziunile 
eminescine: acolo poporul autohton a devenit, sub 
pătura superpusă a capitalului finan ciar mondial, un 
popor de sclavi. Important între toate este textul lui 
N. Filipescu din Epoca, 6 decembrie 1896, unde teo-
riile lui Eminescu sunt rechemate să constituie pro-
gramul unui nou partid conservator. 

Epoca lansează atacuri la adresa Junimii 
prin pana lui I. L. Caragiale (20 februarie 1896), dis-
cută despre manuscrisele pierdute ale lui M. Emi-

pectăm de agramatism. Este, mai întâi, în tradiţie moldavă: vezi 
ediţia Poesii complecte scoasă în 1893 de A. D. Xenopol. Apoi nu 
uităm că epoca este saturată de studii clasice. Complect vine de 
la latinescul complecto = îmbrăţişez, iar complet, de la latinescul 
compleo - umplu. Aşadar, opere „îmbrăţişate”, cu sensul buchet 
(întreg), antologie, florilegiu (vezi Criticilor mei: „Unde vei găsi 
cuvântul /Viaţa-n floare să le lege?”)
3 Nicolae Filipescu: Către un nou ideal, Bucureşti, 1896. 
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nescu (21 iunie 1899), fiind unul din tre ziarele care-
1 vor soma pe Titu Maiorescu să doneze Aca demiei 
Române lada cu manuscrise eminesciene, publică 
amintiri despre Eminescu semnate de N. A. Bog-
dan (18 fe bruarie 1902), I. Onea (15 martie 1902), 
E. Baican (2 martie 1906). În 1909, cu prilejul come-
morării a 20 de ani de la moartea lui M. Eminescu, 
Epoca va înteţi atacurile antiliberale folosindu-se 
masiv de texte eminesciene. Articolele sunt, desigur, 
anonime4.  Important este cel din 14 iunie 1909, care 
deschide seria, şi din care cităm: „Marţi, 16 iunie5, 
se vor îm plini 20 de ani de la moartea marelui poet şi 
cugetător Emi nescu, care stăpâneşte şi astăzi inimile 
tinerimii noastre. Alţii vor scrie despre geniala sa acti-
vitate literară, noi vom reproduce cugetări şi fragmen-
te din articolele politice pe care le-a publicat în Timpul 
în anii 1880 şi 1881, prorociri care s-au adeverit pe de-
plin şi care probează o pătrundere şi o preve dere fără 
seamăn. Nimeni n-a iubit şi nu s-a întristat mai mult 
ca el de neamul românesc de pretutindeni, nimeni nu 
a scris cu mai multă căldură pentru reînvierea şi păs-
trarea moravu rilor bune strămoşeşti. Duşman neîm-
păcat al vorbelor goale şi al şarlatanilor politici, el a 
biciuit cu cea mai mare asprime demagogia liberală, 
câştigul fără muncă şi onoarea fără talent. Preocupat 
de consolidarea reală şi temeinică a statului ro mân, a 
apărat din convingere şi cu pricepere programul par-
tidului conservator, fiind încredinţat că numai prin re-
alizarea acestor idei putem ajunge la un program real. 

Suflet mare, care te-ai zbuciumat şi ai sufe-
rit pentru toate păcătoşeniile noastre, apostol sfânt al 
neamului tău, trupul pământului ţi-a fost prea şubred, 
şi nu a putut conţine multă vreme focarul arzător şi 
dătător de lumină ce clocotea în ti ne. Prin moarte ai 

4 Citatele care urmează sunt extrase din lucrarea noastră, mai 
vastă „Ritmul contestărilor lui Eminescu: 1909-1911 - 1924”, 
aflată în manuscris. Acest excurs bibliografic a fost întocmit 
în anul 1986 pentru a convinge forurile de decizie (Ministerul 
Culturii şi Academia Română) de necesita tea unei bibliogra-
fii comentate a receptării ziaristicii lui Eminescu de-a lun gul 
timpului. Ca bibliograf la serviciul de Bibliografie al Academiei 
Româ ne, am propus acest punct de vedere pentru întocmirea 
Bibliografiei Emi nescu, lucrare la care am participat şi care se 
află în arhiva serviciului. Fiind vorba de foiletarea profesională 
a aproape o sută de titluri de perio dice, nu resimţim nevoia de 
a indica, în note, fiecare trimitere în parte. Pen tru definitivarea 
acestui capitol din cercetările noastre, însă, trebuie să-i aducem 
mulţumiri colegei Marina Vazaca — pe care o şi mustram toto-
dată că nu foloseşte imensa informaţie acumulată în decursul 
acestei „munci forţate” la amintita biografie. 
5 Data de 16 iunie a fiecărui an a fost considerată, până în peri-
oada inter belică, zi comemorativă a lui Eminescu. 15 iunie, care 
i-a luat locul după 1939 (semicentenarul morţii poetului) este 
o dată convenţională simetrică faţă de 15 ianuarie, apropiată de 
sărbătorile sfârşitului de an şcolar etc. 

devenit martirul muncii şi al sărăciei, şi ai lăsat nea-
mului nostru cea mai curată şi mai frumoasă glorie. 
(... ) Prorocirile tale s-au îndeplinit. Statul român 
ajunsese la marginea prăpastiei. Am avut revolte sân-
geroase, însă, ca o pe deapsă dumnezeiască, ele au fost 
potolite cu cruzime de în şişi provocatorii lor. Demago-
gii biciuiţi de tine odinioară, cei fără caracter, fără cul-
tură şi talent, prin tertipuri necinstite au devenit mi-
lionari şi spre ruşinea noastră conduc destinele acestei 
nenorocite ţări”. 

Acest editorial anunţă o nouă ediţie Emi-
nescu, necesară, din publicistică, şi dă unele infor-
maţii, nu lipsite de interes, despre vechea ediţie a 
lui Grigore Păucescu, din 1891: „Ca un prinos de 
recunoştinţă pentru Eminescu care şi-a pus din con-
vingere — fără nici un folos material — talentul şi a 
dez voltat ideile sănătoase conservatoare, mândru de 
această onoare, avem o datorie de conştiinţă a tipări 
în ediţii popula re scrierile sale politice şi a le răspândi 
din belşug la toate pă turile societăţii noastre, căci el s-a 
interesat de toate. Cei biciuiţi prin aceste articole au 
făcut ca să dispară colecţiunea publicată în anul 1891 
de regretatul Gr. Păucescu. Vom repro duce mai jos, 
fără nici un alt comentariu, fragmente din arti colele 
acestea, lăsând cititorul a admira puterea de judecată 
şi pătrundere, iar comparând cu starea lucrurilor de 
astăzi se va convinge că s-au realizat pe deplin acele 
prorociri făcute acum 28 de ani. „

Urmează 2 pagini compacte de ziar cu ci-
tate masive din articole eminesciene, iar în numărul 
următor, Epoca va continua cu alte citate, umplând 
încă două pagini cu articole eminesciene an-tilibe-
rale. În numărul din 17 iunie 1909, iarăşi editorial 
des pre ziaristica eminesciană, şi din nou citate masi-
ve din artico le politice eminesciene antiliberale. Este 
prima campanie de presă de acest fel ce se face în 
contul lui Eminescu, dându-se citate lungi „fără co-
mentarii” iar ziaristica sa fiind interpreta tă „profetic” 
ca antiliberală. 

Desigur, gestul nu putea rămâne neobser-
vat. Îl comentea ză ziarul Viitorul, de orientare libera-
lă (brătienist), într-un editorial de pagina l, din data 
de 17 iune 1909: „Cu prilejul comemorării morţii lui 
Eminescu, Epoca publică diferite ex trase politice ale 
poetului. Scrise cu pasiune şi convingere, ar ticolele din 
Timpul sunt desigur caracteristice pentru modul în 
care Eminescu înţelegea lumea reală cu luptele şi ne-
voile ei. De aceea socotim ca o serioasă îmbogăţire a 
cercetărilor despre Eminescu publicarea scrierilor po-
litice ale poetului de către conştiinciosul şi pătrunză-
torul său critic şi biograf, dl. Ioan Scurtu. Credem, to-
tuşi, că Epoca s-ar fi putut lipsi să reproducă cu ocazia 
acestei aniversări ceea ce Eminescu a scris zi cu zi, în 
mijlocul vălmăşagului luptei, despre partidele politice 
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deră coeditor, alături de I. Scurtu, al ediţiei: M. Eminescu: Scri-
eri politice şi literare. La fel, Aurelia Rusu (vezi textul său: „30 
septembrie 1960”, în antologia citată). G. T. Kirileanu a scos, în 
1909, ediţia: M. Eminescu: Icoane vechi şt icoane nouă („Timpul” 
de cembrie 1877), la Vălenii de Munte. Cartea are o prefaţă de 
N. Iorga, iar pe copertă găsim scris: Din scrierile în proză ale lui 
M. Eminescu. Reprodu se cu prilejul comemorării a 20 de ani de 
la moartea scriitorului. Editorul a semnat cu o iniţială, „K”. Des-
pre apariţia ei, Şerban Cioculescu scrie: „La recomandarea lui 
Titu Maiorescu, care-i preţuia cultura şi inteligenţa, P. P. Carp 
i-a pus la dispoziţie (lui G. T. Kirileanu, n. n.) colecţia Timpului 
din anii colaborării lui Mihai Eminescu, spre a-i servi la culege-
rea de articole politice” (vezi Şerban Cioculescu: însemnări în 
marginea „Jurnalului” ine dit al lui G. T. Kirileanu, în antologia 
citată, p. 27. Recunoaştem, aici, condi ţiile editării lui Eminescu: 
girul lui Titu Maiorescu îl determină pe Petre Carp să-1 ajute 
pe editor în alcătuirea ediţiei. De bună seamă, recomandarea 
res pectivă se referea la proiectul lui I. Scurtu (anunţat în Prefaţa 
la Scrieri po litice şi literare) de a edita, în trei volume, întreaga 
publicistică a lui M. Eminescu. G. T. Kirileanu întrerupe, însă, 
colaborarea cu I. Scurtu, scoate singur broşura din 1909 — iar 
apoi proiectul însuşi cade, datorită pole micilor politice din anul 
1911 pe marginea ziaristicii eminesciene. Ediţia din 1910, des-
pre care vorbim, conţine şi texte din broşura lui G. T. Kirileanu; 
de bună seamă, acesta nu este străin de întreprinderea ziarului 
Epoca. I. S. Mugur, însă, în Mişcarea, 22 oct. 1910, p. l, făcând o 
scurtă retrospec tivă a ediţiilor Eminescu, afirmă că ediţia Arti-
cole politice, din 1910, este scoasă de Victor Verzea, funcţionar 
la poştă. 

Eminesciana

şi activitatea lor. Acesta nu este cel mai potrivit chip 
de a sărbători amintirea şi opera celui mai poet dintre 
cuge tătorii români şi celui mai cugetător dintre poeţii 
noştri. În opera celor mai de frunte oameni este o parte 
eternă şi o par te trecătoare. Partea trecătoare din acti-
vitatea lui Eminescu aparţine fără îndoială partidului 
conservator, care a avut norocul să-1 aibă în rândurile 
sale. Atât însă trebuie să îi fie de ajuns. Partidul con-
servator trebuie să se mulţumească cu ceea ce i-a dat 
Eminescu în viaţă, şi să nu caute s-o fructifice şi acum, 
după 20 de ani de la moarte. Astăzi preluăm cu toţii 
ceea ce este vecinie în opera poetului”. 

Polemica se extinde şi la alte ziare, dar se 
stinge repede sub presiunea realităţii contemporane 
care atrage mult mai puternic penele ziariştilor. Din 
aceste două replici, însă, avem de tras câteva conclu-
zii. 

Mai întâi, înţelegem condiţia lui I. Scurtu, 
ca editor al Scrierilor politice şi literare ale lui Emi-
nescu (Editura Minerva, 1904). I. Scurtu se opreşte 
la publicistica de tinereţe a lui Eminescu, cea de la 
Curierul de Iaşi, şi promite că va con tinua cu publi-
cistica de la Timpul. Iată, însă, cât de in comodă este 
ziaristica târzie a lui Eminescu — pentru un pu blic 
care trăia încă viu ideile şi evenimentele anilor 1880! 
Incomdă va fi fost, desigur, şi ziaristica de tinereţe a 
lui Emines cu — dar I. Scurtu are grija clasificărilor 
tematice, aduce în semnări manuscrise ale lui Emi-
nescu, pune capitole de cuge tări — realizează un fel 
de ediţie colocvială, domestică, în ca re durităţile de 
condei sunt digerabile în vecinătatea imagini lor ar-
tistice şi cu note de subsol bine întreţinute. Nucle-
ul dur al publicisticii eminesciene din culegerea lui 
Grigore Păucescu nu dă răgaz de colocviu, este ca 
o masă electrizată ce cu tremură la simpla alegere. 
Viitorului, de pildă, i-ar fi plăcut evocarea ziaristicii 
eminesciene în limitele ediţiei I. Scurtu, pe care-1 la-
udă. Ediţia din care preia Epoca citatele nu-i poa te, 
însă, conveni. 

III. „A fi un bun ziarist înseamnă a fi li-
terat prost”

Efectul acestei campanii a Epocii este apa-
riţia, în 1910, la editura Minerva, a ediţiei M. Emi-
nescu: Articole politice, una dintre cele mai criticate 
ediţii din publicistica eminesciană. Cartea abia se gă-
seşte în câteva biblioteci mari. S-a crezut că editorul 
ei este G. T. Kirileanu, la sfatul şi cu ajutorul lui N. 
Iorga6. Nu poate fi adevărat; greşelile de tipar prezen-

6 G. T. Kirileanu a copiat texte eminesciene din Curierul de Iaşi 
şi Timpul pentru ediţia I. Scurtu, din 1905. C. Bostan, în prefaţa 
şi în notele la antologia pe care i-o dedică (vezi: G. T. Kirileanu 
sau viaţa ca o carte. Mărturii inedite. Ediţie îngrijită şi Cuvânt 
înainte de Constantin Bos tan, Editura Eminescu, 1985) îl consi-
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te la tot pasul, lipsa notelor, cel puţin a celor strict 
necesare — indică o înjghebare în pripă. O semna-
lare din ziarul Minerva îl arată ca editor pe Victor 
Verzea, funcţionar al Ministerelor Finanţe lor (viitort 
director al poştei Române, în timpul războiului din 
1916-1918 va colabora activ cu trupele germane de 
ocupaţie – şi, desigur, rechizitoriul lui Corneliu Bo-
tez de după război în incriminează şi pe el). Cartea 
preia textele din ediţia Gr. Păucescu, despre care Epo-
ca se plânge că a fost ascunsă de către liberali, (dar şi 
din ediţia lui G. T. Kirileanu, din 1909, scoasă la Vă-
lenii de Munte). Tot Epoca o prezintă, într-o notă din 

10 februarie 1910: „A apă rut şi se află de vânzare la 
toate librăriile din ţară şi capitală Articole politice de 
M. Eminescu, care au fost publicate prin ziarul Timpul 
în anii 1877-1880 şi 1881. Prin aceste articole, geni-
alul cugetător apără cu căldură şi pricepere doctrina 
con servatoare, biciuieşte cu asprime demagogia roşie, 
înfierează nelegiuirile din acea epocă şi prevesteşte de-
moralizarea din ziua de azi. Preţul unui volum de 180 
de pagii este de 8 bani”. 

Cartea naşte, desigur, reacţii liberale. Inte-
resată este cea a lui I. U. Soricu, din Adevarul, 9 iunie 
1910: „Literatura este cea mai mare duşmană a ziaris-
ticii, şi vice-versa. Duşmănia dintre cele două manifes-
tări, zise de elită, cedează însă în faţa necesi tăţii ine-
xorabile şi aparenţa suverană a bunei înţelegeri le con-
topeşte pe amândouă în faţa opiniei publice, dar nu şi 
în ochii profesioniştilor. Nu. Un literat mare, un talent 
pasional, o indi vidualitate puternică care la un mo-
ment dat provoacă o oare care nedumerire în jurul său, 
nu poate fi niciodată un ziarist bun. A fi un bun ziarist 
înseamnă a fi literat prost. Ziaristica, acest motiv de 

literatură cotidiană, nu cred că a năzuit vreoda tă a-şi 
identifica laurii cu aceia ai literaturii. Literaţii mari 
merg înaintea popoarelor din rândul cărora se ridică. 
Ei înalţă cu tim pul mentalitatea generală la menta-
litatea lor personală. Ziariştii mari, din contră. Ei îşi 
coboară mentalitatea lor personală la nivelul menta-
lităţii celor la care se adresează. Ziaristul aşteaptă un 
efect imediat, literatura aşteaptă efect îndepărtat. 

Ziaristul se adresează mulţimii, literatura se 
adresează unei pături anume din acea mulţime. Unul 
are nevoie de sufra giul celor mulţi chiar a doua zi 
după cele scrise, altul n-are nevoie a doua zi decât de 

sufragiul restrâns al celor 
câţiva ini ţiaţi şi atâta tot. 

Între ziarist şi 
literat există diferenţe pe 
care niciodată nici oame-
nii nici vremurile nu le 
vor putea şterge, 

Și-aşa fiind, 
mă miră faptul că unul 
dintre confraţii noştri a 
pus chestiunea literatu-
rii în ziaristică. Greşeala 
cea mare a fost însă că 
de data aceasta s-a pro-
nunţat şi numele lui Emi-
nescu. Nu cumva confra-
ţii noştri îşi închipuie că 
Eminescu e mare fiindcă 
a scris şi câteva artico-
le politice! Dacă ziariştii 
se laudă a-1 fi avut şi pe 

Eminescu înscris pe vremuri în breas la lor, ce le rămâ-
ne atunci de făcut literaţilor. Toată lumea ştie: de la 
scrisorile de dragoste şi până la un articol de fond e tot 
atâta diferenţă cam câtă este de la un articol de fond la 
Ru găciunea unui dac.”

Desigur, şi ideea lui I. U. Soricu este intere-
santă şi, poate, din nou actuală — dar surprindem, în 
atitudinea sa, o altă în cercare de disociere. Mai îna-
inte, anul trecut, Viitorul vorbea de ce este etern şi ce 
este pieritor în creaţia oamenilor. Acum se desparte 
ziaristica de literatură. Opera lui Eminescu a trebuit 
să facă faţă tuturor acestor rupturi induse cu fiecare 
prilej al reeditării ei. I. U. Soricu vrea, în fond, impo-
sibilul: să-i despartă pe ziarişti — de Eminescu. Prin 
ziarişti el înţelege, de fapt, reporteri, simpli purtători 
de ştiri, ori agenţi electo rali, propagandişti politici, 
etc. — adică instrumete făcute cu scopul de a domi-
na, într-un fel, masele. Nu mai e nevoie să spunem 
că situaţia pe care o descrie este idilică — şi, că deci, 
demonstraţia sa este un sofism; în epocă ziaristica 
implica po lemica, - ceea ce presupune eleganţă în 
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mânuirea ideilor. Zia riştii monumetului erau, apoi, 
N. lorga, Nicu Filipescu, Al. Vlahuţă, Barbu Ştefă-
nescu-Delavrancea — condeie literare prin excelen-
ţă. I. U. Soricu însuşi era poet şi autor de manuale 
didactice. Alte disocieri vor merge, însă, mai departe: 
creatorul să fie ziarist când face ziaristică, poet când 
face poezie, etc. 

Nu aceasta este însă, polemica ce va face 
necesară ediţia A. C. Cuza. Culegerea inspirată de 
Epoca în 1909 şi apărută în 1910 este una slabă, fără 
prefaţă, fără motivaţie internă, cu texte aranjate în 
grabă, cu multe greşeli tipografice — dar o ediţie cu 
tiraj mare ce răspândeşte opera ziaristică a lui Emi-
nescu în medii largi. Ediţia A. C. Cuza va încerca să 
reabiliteze ziaristica lui Eminescu tratând-o ştiinţific, 
cu mare atenţie faţă de text, cu unele note discrete, cu 
numeroase secţiuni ale operei lui Eminescu pregăti-
toare: poeziile antume, postumele, proza fantastică, 
romanul Geniul Pustiu, traducerea Criticii raţiunii 
pure de Kant, cu note succinte dar exacte la final. 

Colectivul coordonat de A. C. Cuza încear-
că să răspundă ştiinţific, cu toată opera lui Eminescu 
într-o carte, acestor în cercări de rupere în două a ei şi 
de aruncare la coş a ziaristi cii, ca netrebuitoare. Po-
lemica mare pe care o vizează A. C Cuza, şi pe care o 
consemnează în Bibliografia de la sfârşitul cărţii, este 
cea din toamna lui 1911, prilejuită de dezvelirea bus-
tului lui M. Eminescu la Galaţi. 

IV. Galaţi, 1911: după holeră
Acest bust, operă a sculp torului Carol Stork, 

fusese gata încă din 1909, când sărbători le pentru 
marcarea a 20 de ani de la moartea lui Eminescu nu 
înseninaseră numai polemicile din Epoca şi Viitorul. 
În 1909 Corneliu Botez a scos Albumul comemorativ 
Eminescu şi a organizat o sărbătoare culturală la Bu-
cureşti (pentru că Galaţii erau în carantină) în amin-
tirea poetului. La 16 iunie 1909 merseseră în pele-
rinaj la mormân tul de la Cimitirul Belu oamenii de 
cultură importanţi ai mo mentului: Dimitrie Anghel, 
G. Coşbuc, Şt. O. losif, G. Murnu, I. Slavici, Chi-
bici-Râmneanu, I. Scurtu, A. Stavri, Carol Stork. În 
1911, la Galaţi, vor lipsi mulţi oameni de cultură, iar 
sărbătoa rea va fi patronată de guvern. Presa libera-
lă va fi pregătită să discute cu toată răceala necesară 
chestiunea Eminescu. Atenţionăm că Albumul scos 
de Corneliu Botez în 1909 îl reven dică pe Eminescu 
poetul, cu informaţii şi comentarii nu toc mai la locul 
lor privind munca grea a ziaristului, dezamăgirea lui, 
etc. La Galaţi se pregăteşte tot sărbătorirea poetului. 

Încă din primăvara lui 1911 ziarele au în-
ceput să informe ze consecvent publicul despre mer-
sul lucrărilor la monu mentul lui Eminescu şi despre 
pregătirile de la Galaţi. S-a conturat, încetul cu înce-

tul, programul serbării, s-a comuni cat lista invitaţilor 
oficiali şi s-a stabilit data serbării, mai întâi la 9 oc-
tombrie, apoi la 16 octombrie din cauza unei noi epi-
demii de holeră care izbucnise în zonă (iarăşi holera, 
ca şi în 1909: suntem pe vremea aminti rilor lui Pa-
nait Istrati despre hoţii şi bolile din bălţile Dunării). 
S-a comunicat de asemenea hotărârea CFR-ului de a 
face redu ceri de preţuri la bilete pentru participanţi, 
indiferent din ce colţ al ţării ar veni. Comentează, 
totuşi, N. lorga (care venise ca delegat al Societăţii 
Scriitorilor Români). „Sărbătoarea tre buia să aducă 
pe toţi aceia care, mai în vârstă au iubit pe Emi nescu 
ca pe un prieten ori 1-au urmat ca pe un învăţător 
care pierise de sub ochii lor, precum şi pe toţi reprezen-
tanţii pre sei, ai literaturii de astăzi. Din toate colţurile 
ţării ar fi trebuit să alerge tinerii care, acum câţiva ani, 
făcuseră în sufletul lor un altar pentru acest tulburător 
şi împăciuitor de simţuri, în tr-o ţară în care clasele de 
sus s-ar fi împărtăşit într-adevăr de cultura naţională, 
cele mai mari nume ar fi înconjurat marmu ra plină de 
viaţă. Fiindcă niciunul dintre poeţii noştri n-a cu getat 
şi simţit mai mult pentru românii din alte ţinuturi. Cu 
miile ar fi trebuit să alerge fraţii din Bucovina şi din 
Ardeal. Și în jurul statuii ar fi trebuit să fluture steagu-
rile a sute de so cietăţi de tot felul. Această mare mani-
festare de unitate în cul tură nu s-a produs, în «tribuna 
oficială», ca şi în «tribuna pu blicului» lume mai ales 
locală, multe doamne care desigur ci teau cu toatele 
pe Eminescu, deputaţi şi senatori, înalţi func ţionari, 
destui preoţi şi ofiţeri ...”7 Pe N. Iorga îl completează 
Horia-Petra Petrescu: „S-a simţit, totuşi, lipsa d-lor 
Coşbuc, Vlahuţă, Delavrancea. De-ar fi fost de faţă, 
ar fi fost sărbătoarea mai completă. Amânarea a con-
tribuit, desigur, la absenţa lor, precum a contribuit şi 
absenţa d-lui Goldiş, care avea să vorbească în numele 
Comitetului naţional. Dl. Tăslăuanu şi-a scuzat ab-
senţa printr-o scrisoare. Nici dl. Goga n-a putut lua 
parte. A lipsit şi dl. Sextil Puşcaşiu, care avea să re-
prezinte So cietatea pentru cultura şi literatura româ-
nă din Bucovina”8. Prezenţi la Galaţi au fost, totuşi: 
Dimitrie Anghel, M. Sadoveanu, Emil Gârleanu, Di-
mitrie Nanu, Corneliu Moldoveanu (se observă im-
plicarea masivă a Societăţii Scriitorilor Români), dar 
şi Rădulescu-Motru, Duiliu Zamfirescu (ironie Ior-
ga: „în numele Academiei, era gata să arate, cu acest 
prilej, atât de potrivit, că toţi oamenii mari au fost 

7 N. Iorga: Statuia lui Eminescu. În Neamul românesc literar, 
Vălenii de Munte, II (1911), nr. 41, oct. 23, p. 641-643. Reluat 
în N. lorga:Eminescu. Ediţie îngrijită. Studiu introductiv, note şi 
bibliografie de Ntcolae Liu, Editura Junimea, laşi (Colecţia Emi-
nesciana, nr. 25), p. 116-118 (fără comentarii, însă). 
8 în Românul, Arad, 25 oct. /7 nov. 1911, Horia Petra-Petrescu, 
tânăr ziarist lăudat de N. lorga, reia impresii de la sărbătoarea 
gălăţeană în Lucea fărul, Sibiu, 16 nov. 1911. 
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latini sau neolatini”). S-au ţinut, desigur, discursuri, 
s-a omagiat Eminecu. Dar, cum pare a o spune N. 
lorga, lipsea ceva ca să facă din această săr bătoare un 
prilej de unitate naţională. Lipsea, desigur, opera po-
litică a lui Eminescu. Toate aceste prilejuri de întâl-
nire sub semnul lui Eminescu aveau ceva festiv — şi 
ceva bănuit, pre supus, ştiut oarecum în taină: ziaris-
tica sa înflăcărată, de care toată lumea auzise, căreia 
i se dusese faima prin polemici de presă precum cele 
din 1909 — dar care nu prea era bine cu noscută. Un 
amănunt important: la Galaţi s-a jucat piesa de tea-
tru Laïs de Emile Augier, în traducerea lui Eminescu, 
spec tacol care a avut mare succes. Ediţia A. C. Cuza 
va cuprinde şi această piesă de teatru, după ediţia I. 
Scurtu, fără nici o notă; editorii consemnează sursa 
— şi o vor face cu consecvenţă de câte ori apelează la 
texte publicate de altcineva. 

Comentariile încep după sărbătoarea din 
16 octombrie. În numărul din 17 octombrie, Epoca 
dedică pagina întâi în în tregime lui Eminescu, pre-
luând textul lui Titu Maiorescu: „Poetul Eminescu” 
(fragmente), sub rubrica „Primele şi ulti mele ver-
suri” publicând Venere şi Madonă, Kamadeva şi 
Somnoroase păsărele — dar adăugând şi două arti-
cole emi nesciene, cu titlurile din ediţia scoasă anul 
trecut: „Roşii” şi „Cultura roşiilor”. 

Viitorul publică, la 19 octombrie, un articol 
de circum stanţă despre Eminescu — iar Epoca din 
20 octombrie parcă atât aşteaptă, îl şi comentează: „ 
Viitorul s-a apucat să laude pe Eminescu. Dacă 1-ar fi 
criticat sau dacă 1-ar fi tratat de Pantelimon, ne-am fi 
mirat mai puţin. În adevăr, dacă Eminescu s-ar redeş-
tepta şi ar citi că un ziar liberal — al acelui partid pe 
care 1-a biciuit toată viaţa — s-a apucat să-1 laude, 
s-ar socoti foarte nenorocit”. Finalul articolului: „Să 
lase Viitorul pe Emi nescu în pace, fiindcă Eminescu 
pe lângă celelalte poezii a mai fost şi redactor politic 
la Timpul şi a mai scris şi acele Scrisori în versuri care 
au rămas vestite”. Viitorul oferă o re plică ironică în 
numărul următor: „Nu mai rămâne acum de cât ca 
Epoca să propună ca pe viitor poeziile lui Eminescu să 
se vândă în folosul clubului conservator”. 

Intervine în dispută, însă, Voinţa Naţională, 
celălalt ziar liberal, condus de Gr. G. Cantacuzino şi 
adunând în paginile lui politicieni mai tineri. Edito-
rialul său din 22 octombrie 1911 se intitulează Emi-
nescu şi reacţionarii. Cităm in extenso „N-au putut să 
treacă serbarea dezvelirii statuii lui Mihail Eminescu 
la Galaţi fără a amesteca în ea patimile lor politice, 
fără a împrospăta tocmai acea parte din viaţa poe-
tului care nu-i face cinste, nici celor care 1-au împins 
la cele mai nedrep te şi mai oarbe atacuri împotriva 
acelor bărbaţi care au înte meiat România modernă. 
Cu alte cuvinte, reacţionarii au ţi nut să aducă amin-

te generaţiei de azi tocmai acele păcate ale genialului 
poet ce fatal sunt legate de o mână de pământ. Nu s-au 
mulţumit că prin înrâurirea lor au făcut din autorul 
poe ziei Împărat şi proletar, Înger şi demon, etc. — deci 
dintr-un tânăr cu idei înaintate, un pamfletar politic 
care în Satire sau Scrisori a pus în versuri — admi-
rabile, neapărat — arti colele violente şi nedrepte din 
Timpul. Aceeaşi înrâurire fu nestă a avut-o Junimea 
reacţionară asupra lui Caragiale, prefăcându-1 din sa-
tiricul care-ar fi văzut toate ridiculele societă ţii într-un 
pamfletar înverşunat împotriva mişcării liberale, adi-
că împotriva regenerării acestei nenorocite ţări. Cara-
giale însă a scăpat în timpul din urmă de sub tirania 
reacţionarilor. Pentru Eminescu, deşi naţionalist înfo-
cat, deşi îmbrăţişând în iubirea sa de neam pe fraţii 
României de la Nistru pan la Tisa, istoria românilor 
a rămas o carte închisă cu şapte pe-ceţi. El a scos din 
adâncul inimii sale rănite blestemul:

Cine a-ndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima câinii
Mânca-i-ar casa pustia
Și neamul nemernicia. 

Și totuşi s-a făcut apărătorul tocmai al acelui 
partid care a înţeles naţionalismul numai întrucât a 
fost vorba de-a înlătura concurenţa grecilor la tronuri 
şi la boierii; dar au dat în ge nunchi la străinii de la 
toate hotarele, când s-au văzut amenin ţaţi în privilegi-
ile lor extraordinare, în calitatea lor de a stăpâ ni peste 
ţăranii robiţi. 

Partidul reacţionar, în slujba căruia Emi-
nescu şi-a pus ta lentul şi munca, se alcătuia numai 
din acei naţionalişti care înţelegeau naţionalismul ca 
domnia lor, cu condiţia să nu se schimbe nimic în sta-
rea milioanelor de clăcaşi dar şi din acei care niciodată 
nu s-au convertit la ideea naţională, ci au ră mas cum 
sunt şi astăzi, numai cu numele români sau români-
zaţi, dar într-adevăr sunt cu totul stăini de viaţa, de 
simţirea, de interesele poporului român, nu au încre-
dere în vlaga aces tui neam şi sunt pururi gata de a 
sprijini şi azi interesele ce lor mai răi străini, a le jertfi 
neatârnarea economică şi la ne voie chiar şi pe cea po-
litică. 

În slujba acestui partid reacţionar a intrat 
Eminescu, naţio nalistul, îndrăgostitul de tot ce era 
românesc, omul care-şi dă dea seama de primejdia 
ce ne ameninţă dacă nu vom scutura jugul străinilor 
în toate privinţele. 

Eminescu, în nepriceperea lui, nici n-a în-
ţeles de ce naţio naliştii liberali s-au adresat la Cultu-
ra Europei înaintate, s-au insuflat de ideile Revoluţi-
ei Franceze, de pilda Germaniei, ca re, ca să ţie piept 
oştirilor lui Napoleon cel Mare, a dezrobit iobagii şi 
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a aprins flacăra patriotismului în toate inimile. N-a 
văzut, cum n-au voit sau n-au putut să înţeleagă 
nici căpete niile politice ale reacţionarilor, că s-au în-
armat cu ideile şi cunoştinţintele europene tocmai 
fiindcă şi-au dat seama că mân tuirea ţării şi a nea-
mului cere să ne armăm cu toate cuceririle popoa-
relor înaintate şi că nu puteam fi noi nici tari nici 
liberi cu o ţărănime roabă şi o clasă conducătoare 
nealeasă prin re laţia liberă din toate elementele, dar 
cu pretenţia de a guver na pe temeiul aptitudinilor 
moştenite ...”

Desigur, Epoca răspunde: editorialul ei din 
24 octombrie se intitulează: „Să le fie ruşine!”. Tonul 
este cam acesta: „Emi nescu a fost un geniu şi a fost 
un mare naţionalist, de aceea a intrat în partidul 
conservator. Căci în acest partid este foar te greu me-
diocrităţilor să se ridice şi tot atât de greu talente lor 
să nu se impună ...”

V. Opera, sub semnul echilibrului
Mare profit n-ar fi a urmări, în continuare, 

această polemi că, de vreme ce s-a conturat din ca-
pul locului paradigma po litică în care se integrea-
ză majoritatea luărilor de cuvânt. Epoca face două 
greşeli, desigur conştiente. Mai întâi, consi deră că 
partidul conservator de la 1911 este acelaşi de la 
1880 — or, lucrurile sunt departe de a arăta astfel. 
Aşa-zişii conservatori care au deţinut puterea poli-
tică între 29 decem brie 1910 - 28 martie 1912 sunt: 
P. P. Carp (Preşedintele Consiliului de Miniştri), 
Alexandru Marghiolan (Ministerul In dustriilor), 
Titu Maiorescu (Ministerul Afacerilor Străine), P. 
P. Carp (Ministerul Finanţelor), Mihail Cantacu-
zino (Ministerul Justiţiei), Constantin C. Arion 
(Ministerul Instrucţiunilor şi Cultelor), Nicolae 
Filipescu (Ministerul de Răzbtoi), Ion Lahovari 
(Ministerul Agriculturii şi Domeniilor), Dimitrie 
D. Neniţescu (Ministerul Industriilor şi Comer-
ţului), Barbu Ştefănescu-Delavrancea (Ministerul 
Lucrărilor Publice); în ministeria tul anterior, 22 
decembrie 1904-12 martie 1907, mai fuseseră co-
optaţi:Tache lonescu, Alexandru A. Bădărău, Con-
stantin Istrati; în ministeriatul următor, 28 martie 
— 14 octombrie 1912, vom mai găsi pe Theodor 
Rosetti, Emil Pangratti — pentru ca în 1913 să-l 
vedem chiar pe Nicolae Xenopol coleg de minister 
cu Nicolae Filipescu. Acest conglomerat de foştii 
junimişti, foşti liberali, foşti sinceri liberali, etc. , 
nici cu nume le nu mai aminteşte de conservatorii 
de la 1880. Amestecul ca atare, de doctrine politice 
dar şi de caractere, face ca in terpretarea diferită a 
operei politice eminesciene să fie natu rală, fireas-
că: de aceea s-a creat amestecul, pentru că fiecare 
a văzut în felul său. Cât despre Nicu Xenopol, anii 

aceştia sunt anii săi politici importanţi. El devine 
doctrinar ideologic liberal, ziarist şi şef de gazete, 
om politic indispensabil aproape oricărui guvern. 
De pe această platformă îşi va permite atacuri dure 
la adresa Epocii, însoţite de odioase, vitriolate por-
trete ale lui Eminescu (descinse din pamfletul său 
antieminescian din 1882). Epoca greşeşte conşti-
ent, apoi, când îl asimilează pe Eminescu acelui 
partid conservator de la 1880 în virtutea faptului 
că poetul a scris la Timpul şi a susţinut doctrina 
conservatoare. Abia citind ziarul Timpul — ori o 
ediţie Eminescu cât de cât cuprinzătoare — îţi dai 
sama că criticismul eminescian atinge şi destu-
le vârfuri conservatoa re. Chiar fără aceste lecturi, 
lucrul se ştia bine în epocă, de vreme ce, printre 
ziarele care au luat cuvântul în chestiune, putem 
citi în Opinia în Iaşi asemenea observaţii: „Arun-
cat de împrejurări în cercurile Junimii literare de pe 
vremuri, Emi nescu a rămas credincios legăturilor 
sale de prietenie cu co rifeii acestui cerc literar şi îl 
vedem mai apoi luând o parte activă în publicistica 
politică a acestei organizaţii, transfor mată în par-
tid politic. Aceasta nu înseamnă că Eminescu şi-a 
asimilat în totul ideile politice ale prietenilor săi, el, 
care era personalitate cu mult superioară acestora. 
Ca publicist poli tic, Eminescu şi-a manifestat în 
orice împrejurare ideile sale politice bine definite şi 
adesea, foarte adesea, în contrazicere cu ideile domi-
nante în partidul conservator de pe atunci Articolele 
în chestiunea naţională sunt şi astăzi un monument 
de gândire clară şi sinceră, pe care numai un spirit 
înalt ca al lui Eminescu le putea concepe. Conserva-
tor în principiu, Eminescu n-a încetat de a urzi în 
substratul mentalităţii sale conservatoare principiile 
unui democratism raţional şi necesar. Și mult a avut 
el să sufere din pricina aceasta”9.

În aceste condiţii, când se păstrează, încă, 
memoria unui Eminescu independent de partidul 
conservator, este un abuz de încredere a-1 asimila 
pe gânditorul politic de la Timpul chiar vechiului 
partid conservator, dar încă a-1 pune printre con-
servatorii de la 1911. 

Voinţa Naţională, în schimb, îi cântă în 
strună Epocii şi discută despre conservatori ca 
despre boierii de altădată, nu mult diferit de cum 
discuta, în anii 1880, Românul despre boierii de la 
Timpul. Cearta este pentru un trecut de peste o ge-
neraţie. Liberalii de la 1911 nu mai sunt, nici ei, 
brătieniştii şi rosettiştii de la 1880. Încă de la 1900 
liberalii s-au „eminescianizat”, şi-au însuşit, chiar 
împotriva voinţei lor — dar în consens cu evoluţia 
firească a vremurilor — lecţia eminescia nă, astfel 
9 xxx-. /w amintirea unui geniu naţional. Opinia Iaşi, 19 oct. 
1911, p. l. 



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 201656

Eminesciana

că-i auzim în parlament rostind discursuri despre 
protecţionismul vamal, încurajarea economiei na-
ţionale, iubi rea de patrie în limitele graniţelor naţi-
onale, etc. Polemica politică de la 1911 este ceartă 
de nostalgii. Dar aceste certuri pe seama lui Emi-
nescu se vor repeta, de acum înainte, cu un oareca-
re ritual. Acum, în 1911, câştigă liberalii uzând, dar 
şi abuzând de bunul simţ. În 1924, însă, când cearta 
pe Emines cu se va repeta, ca trasă la indigou, avân-
du-1 pe Panait Istrati ca protagonist, bunul simţ va 
fi de partea gazetăriei emines ciene. Cauza princi-
pală este de căutat în suportul polemicii din 1924: 
ea se duce în revistele culturale, nu în ziare de par-
tid. În 1924 îi vor lua apărarea lui Eminescu — ga-
zetarul: I. Slavici, G. Topîrceanu10, Octavian Goga 
— în cele din urmă Pa nait Istrati fiind constrâns să 
încline steagul (el îşi va cere scuze publice pentru 
jignirea lui Eminescu). În 1911 ruptura se face în-
tre liberali şi conservatori (citim simbolic termenii, 
desigur); în 1924 se vor alege de o parte socialiştii 
şi în gene ral intelectualii cu vederi internaţionalis-
te — de cealaltă par te, însă, nu li se va răspunde 
din punctul de vedere al unui partid politic, ci se 
va constitui un lanţ de apărare cultural. Cu oricâte 
exagerări s-a măsurat atitudinea lui Octavian Goga 
din 1924, în răspunsul său la pamfletul lui Panait 
Istrati nu se vede omul politic Goga — ci transpare 
limpede omul de cul tură naţională. 

Momentul 1909-1911 în receptarea ope-
rei ziaristice a lui Emi nescu rămâne semnificativ şi 
arată necesitatea cunoaşterii (editării) acestei ope-
re. Polemica din ziarele centrale s-a re verberat în 
presa din ţară şi în alte ziare din capitală; suprafa-
ţa publicistică defrişată de noi adună peste 50 de 
titluri de periodice care au luat cuvântul în ches-
tiune. Gestul lui A. C. Cuza este menit să spună 
lumii culturale de la noi că nu există doi Eminescu, 
un Eminescu poet şi un Eminescu ga zetar, ci unul 
singur, cu o singură operă. Că această operă uni că 
trebuie citită în curgerea ei firească şi judecată în 
efectele ei fireşti. Că, aşa cum în poezie Eminescu a 
creat şcoală, tot la fel în politică a creat şcoală. Par-
10 Interesantă fusese luarea de cuvânt a lui G. Topîrceanu din 
1911 în Viaţa romînească, nr. 10/1911, el scrie: „... Mihai Emi-
nescu a fost cel mai înainte de toate poet. Mihai Eminescu a mai 
fost şi un gânditor social care a avut o concepţie politică asupra 
vremii în care a trăit. Care dintre aceste două personalităţi a fost 
comemorată la Galaţi? Întârziaţii au sărbătorit mai cu seamă pe 
poet. Moderna generaţie mai mult personalitatea socială a lui 
Eminescu.” În 1924, G. Topîrceanu va fi unul dintre polemiş-
tii redutabili împotriva lui Panait Istrati, reluând atacurile pe 
cont propriu, în Lumea, bazar săptămânal (grupul de la Viaţa 
romînească, patronat de Mihail Sadoveanu, va fi înclinat să dea 
uitării pamfletul lui Panait Istrati şi-l va primi pe scriitor în Iaşi, 
introducându-l între intelectualii moldoveni). 

tidele politice se vor revendi ca, de acum înainte, 
din doctrina eminesciană — acesta fiind semnul că 
Eminescu a fost scos de sub umbrela unui singur 
partid şi pus în centrul magnetic al mai multora, 
poate chiar al tuturor (şi socialiştii se revendică din 
Eminescu întrucât va). În totul, Eminescu este scos 
din cotidian, din politica zia relor şi a străzii — şi 
trecut în domeniul spiritului, în ştiinţă. Bibliogra-
fia din finalul ediţiei A. C. Cuza consemnează zia-
rele şi revistele „de citit” despre Eminescu, fără a 
atenţiona, însă, ce se discută acolo. Nu găsim tot 
excursul nostru docu mentar în această bibligrafie 
(lipsesc trimiterile la Opinia, Viaţa Romînească, 
Ţara nouă, etc. ) — editorii dând doar trimiterile la 
presa care l-a denigrat pe Eminescu. 

O bună ediţie din publistica politică a lui 
Eminescu nu avea nevoie de altceva decât de extra-
se din toate aceste opinii ziaristico-politice, care, 
numai ele, ar fi demonstrat că asupra de măsură 
cât de necesară era opera teoretică a poe tului. Lip-
sa ei duce la apatie, cum demonstrează serbările de 
la Galaţi, iar prezenţa ei fragmentară în pagini de 
ziar duce la răscolirea patimilor prezente, în loc să 
atenţioneze asupra contextului. A. C. Cuza se mul-
ţumeşte cu o prefaţă de circum stanţă, anunţând că 
are în lucru un studiu ştiinţific masiv des pre ideile 
politice ale lui Eminescu. Acest studiu se află scris 
şi depus la Biblioteca Academei Române, secţia de 
manuscrise. 

Ediţia A. C. Cuza a rămas celebră pentru 
partea ziaristicii lui Eminescu. Până la ediţia lui D. 
Murăraşu, din 1931, va fi masiv consultată pentru 
citate, alături de ediţia lui I. Scurtu din 1904. D. Mu-
răraşu, înţelege, însă, că textele eminesciene trebu-
iesc însoţite de note şi comentarii; ediţiile sale sunt 
exemplare din acest punct de vedere, dar incomplete 
da torită volumului mare de text. Astfel că, pe lângă 
ediţiile D. Murăraşu, ediţia A. C. Cuza rămâne de 
consultat pentru tex tele eminesciene pe care le con-
ţine în plus. 

Abia I. Creţu în cele două ediţii ale sale, din 
1939, şi din 1942, epuizează cuprinsul ediţiei A. C. 
Cuza, dar tot fără note mai bogate de subsol. Ediţia 
academică, cu cele cinci volume dedicate publicisticii, 
are aceste note şi comentarii dar tot nu dizolvă edi-
ţia A. C. Cuza într-un corpus organic, necesar. Ediţia 
academică scoate de sub paternitatea lui Eminescu 
câ teva texte importante, atribuite de-a lungul timpu-
lui poetului şi rămase legate de numele lui. . 

Astfel că nu poate fi vorba, încă, de dizol-
varea ediţiei A. C. Cuza (sau a ediţiei D. Murăraşu) 
într-un alt corpus, mai cuprinzător. Textele eminesci-
ene ale ediţiei din 1914, sunt, încă, semne de întrebare 
în eminesciologie. 
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Nici Perpessicius n-a preluat — de data 
aceasta, din mo tive de cenzură politică — toate ine-
ditele din ediţia A. C. Cu za. Poezia La arme! rămâne 
necunoscută marii ediţii Perpe ssicius, la fel ca şi po-
emul Moldova. 

Masiva ediţie A. C. Cuza (680 de pagini) 
este o recapitulare a lui Eminescu în ajunul Primu-
lui război mondial. Cupride toate poeziile publicate 
până atunci din Eminescu, antume şi postume, la care 
adaugă un însemnat număr de poezii din manuscri-
sele de la Academie (Perpessicius consemnează, cu 
acribie, toate priorităţile ediţiei), precum şi poeziile 
populare culese de Eminescu ori aflate între manus-
crisele sale (colec ţia lui Miron Pompiliu). Antumele 
sunt confruntate cu revis tele în care au apărut — şi cu 
manuscrisele. Nu verificăm aceste confruntări pen-
tru că, din sondaje, rezultă că textul se aliniază supus 
la ediţiile Scurtu. În notele din finalul volumu lui se 
anunţă lapidar, pentru unele postume preluate din 
ediţiile Il. Chendi ori N. Hodoşi: „Cu îndreptări după 
manuscri se”. Ar fi nedrept să introducem măsura 
confruntărilor de text pentru o ediţie care se vrea — 
şi este! — un monument atotcuprinzător. Anonimii 
care au lucrat la această ediţie (N. lorga crede că nu-
mai A. Cusin; în realitate munca nu putea fi făcută de 
un singur editor, trebuie că este vorba de un grup mai 
larg selectat, probabil, dintre studenţii şi foşti studenţi 
ai profesorului A. C. Cuza) nu au avut răgazul obiş-
nuirii cu ma nuscrisele eminesciene, nu s-au ilustrat 
ca grafologi. Perpessi cius va discuta, în notele sale, 
câteva descifrări ale ediţiei A. C. Cuza arătând defi-
cienţele — inerente. Ca reuşită editorială în privinţa 
unui text manuscris eminescian trebuie amintită mai 
întâi Critica raţiunii pure, traducerea din Kant, prima 
editare foarte atentă, cu note preţioase de subsol, pe 
care o comentează favorabil şi ediţia academică. Apoi, 
drama Bog dan Dragoş, care propune, semnalate în 
note (p. 675-678) numeroase lecţiuni diferite faţă de 
ediţia lui Iuliu Dragomirescu. Un lucru interesant: 
punând faţă în faţă textele, pe două coloane, deasupra 
primei coloane este consemnată: „Ed. luliu Dragomi-
rescu (Socec)” — iar deasupra celei de-a doua: „Ed. I. 
V Ionescu & N. Georgescu”. Aceştia sunt editorii-ti-
pografi ai cărţii şi vor explica, într-o notă transmisă 
presei, de ce a întârziat tipărirea ei (lipsa prefaţei şi 
abundenţa ma terialului). Sub numele generic „Ediţia 
A. C. Cuza” se regăseş te, aşadar, din voinţa editorilor, 
„Ediţia I. V lonescu & N. Geor gescu”. Ediţia este, în-
tr-adevăr, colectivă: un adevărat şantier pe care A. C. 
Cuza doar îl coordonează. 

La Geniu Pustiu, acesta notă: „Ms. Ac. Rom. 
p. 21-84. Cu îndreptări după manuscris”. Se dă textul 
pe două coloane, dar nu se mai specifică ce termeni se 
îndreaptă, în final: „Restul îndreptărilor se poate ve-

dea comparând ambele edi ţii”. Editorii se despart de I. 
Scurtu, pe care nu-1 numesc, însă, din cel puţin două 
motive. Mai întâi, ediţiile lui I. Scurtu sunt cunoscute 
(fiind singurele, în epocă) — iar apoi editorii vor re-
lua, fără îndreptări, Laїs după I. Scurtu şi numeroase 
texte jurnalistice, cugetări, etc. 

N. Iorga este cel care laudă constant ediţia 
A. C. Cuza, arătându-i importanţa culturală: „Edi-
ţia de Opere complecte pe care o datorăm d-lui A. C. 
Cuza şi colaboratorului său anonim care, dacă nu mă 
îndoiesc, e d-1 A. C. Cusin, care mai târziu a dat ar-
ticole de ziar şi de reviste, are însă un mare merit, în 
ea, pe lângă o mare parte, nu totdeauna rău cetită, din 
lirica păs trată în caietele care le păstrăm noi / la Aca-
demie, n. n. /, se dau încercările de dramă atât de în-
drăzneţe, şi nu numai Săr manul Dionis şi Făt-Frumos 
din lacrimă, dar şi articolele lui, atât de remarcabile 
ca idei, onestele şi pătrunzătoarele ar ticole de critică 
teatrală şi literară din Curierul de laşi”. La rândul său, 
Perpessicius recunoaşte meritele ediţiei A. C. Cuza 
ori de câte ori se confruntă cu texte editate pentru 
prima oa ră în ea. Caracterizarea generală, din tabloul 
ediţiilor, este de asemenea elogioasă. „Punând la con-
tribuţie lucrările înainta şilor cu Chendi şi Scurtu în 
frunte, aducând uneori corectări din confruntarea cu 
manuscrisele şi cu adaose preţioase, precum la postu-
me suava elegie Stau în fereastra susă, pierdu tă totuşi 
din pricina repartizării materialelor printre exerciţii le 
juvenile — ediţia A. C. Cuza a adus, întâia, imaginea 
unui scriitor fecund, de o vastă şi variată activitate şi a 
stimulat mai mult ca orice pledoarie către acea ediţie 
integrală, şi critică, pe cale de realizare”. 

Acesta este semnul sub care putem plasa 
ediţia: a stimu lat. A ambiţionat lumea eminesciană 
către realizarea între gului. Este, în fond, prima ediţie 
enciclopedică eminesciană. 

... Nu cred că a numărat cineva statuile şi 
busturile dedicate lui Eminescu şi presărate prin 
ţară sau prin lume. Dl. Victor Crăciun, care deţine 
o imensă informaţie şi în acest domeniu, adunată cu 
pasiunea de-a lungul unei vieţi dedicate eminesco-
logiei, pregăteşte, după câte ştim, un repertoriu care 
aduce şi contabilitatea la zi. Gestul lui Corneliu Bo-
tez este, şi prin acesta, semnificativ: omul care din 
prima tinereţe a visat la un chip pentru poet a reuşit, 
în 1911, să deschidă o serie şi să impună o ţinută. 
Prin albumul scos de el în 1909 a ţinut în tensiune 
lumea teoretică românească timp de 2 ani provo-
când cea mai amplă dezbatere din cultura română 
pe tema operei eminesciene: şi în acest domeniu 
este un întemeietor. Marile gesturi naţionale se fac, 
la noi, prin reacţie. Trebuie să negi, cel puţin simbo-
lic, ceva – pentru a afirma întregul. 
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Theodor CODREANU

Eminescu,
între fizică şi poezie

Pe la începutul secolului al XX-lea, Eugeniu 
Speranţia spunea că acela în care Eminescu n-a pus 
nimic, ori nu este cult, ori nu este român. De aceea a 
şi fost considerat Eminescu poet naţional, totodată 
– barometru între analfabetism şi şcolaritate, dar 
şi între estetism şi scientism, între disciplinar şi 
transdisciplinar etc. Şi un Ion Barbu a avut o minte 
genială, împărţind-o între poezie şi matematică, 
dar n-a stârnit atâtea controverse precum mărturia 
că el, Eminescu, a avut dintotdeauna o preocupare 
ştiinţifică şi literară (mărturie dintr-o scrisoare 
către Veronica Micle), ordinea celor două cuvinte 
având semnificaţia ei, ocultată sistematic însă de 
mai toţi comentatorii săi. Ion Barbu ne-a uşurat 
identificarea prin dubla lui personalitate realizată în 
operă: matematician, sub numele de Dan Barbilian, 
poet – sub acela de Ion Barbu. Dar autorul Jocului 
secund a ştiut că despărţirea celor două domenii 
este „artificială” (la nivel de limbaj specializat) 
şi ne-a atras atenţia că poezia şi geometria se-
ntâlnesc undeva în înalt, într-un loc luminos, între 
niveluri de Realitate, ceea ce abia transdisciplinarii 
contemporani au înţeles „jocul”. E singura cale de a 
evita confuzia punctelor de vedere, de a distinge în 
disciplinar potenţele terţiului tainic ascuns, dincolo 
de rigorismul raţionalismului cartezian al ştiinţei 
şi esteticii. Fără o asemenea „concesie” translogică, 
oamenii de ştiinţă n-ar fi putut conveni niciodată 
că fotonul este, simultan, corpuscul şi undă. Deşi a 
trăit şi a creat în plină ascensiune a fizicii cuantice, 
un geniu ca G. Călinescu n-a putut să se desprindă 
de zidurile disciplinarităţii, în ciuda strădaniei de a 
fi multidisciplinar şi interdisciplinar, încât dorinţa 
lui de a practica o critică totală n-a ieşit din cadrele 

unei erudiţii impresionante, însă, din păcate, atinsă 
de opacitatea acelor ziduri. Aşa se explică de ce el a 
înţeles doar parţial geniul ştiinţific al lui Eminescu 
(a admis, bunăoară, competenţa în ştiinţa 
economiei), coroborându-i fragmentarium-ul fie 
cu diletantismul, fie cu simptomele produse de un 
imaginar sifilis, care a provocat nu doar tragedia 
ultimilor şase ani de viaţă (vezi intoxicaţia fatală cu 
mercur), dar şi o îndelungată, inutilă controversă 
asupra vieţii şi operei poetului, prelungită până în 
zilele noastre. Slavici, care i-a fost în preajmă, de 
la Viena până la îmbolnăvire, spune în amintirile 
sale: „Nu era ramură şi ştiinţă pentru care el 
n-avea, cum zicea, particulară slăbiciune, şi când 
se-nfigea în vreo chestiune, citea un întreg şir de 
cărţi privitoare la ea.” Ieronim Bariţiu aprecia că 
citea atât de mult şi de divers, încât oricât de genial 
ar fi cineva, n-ar fi putut asimila tot ce parcurgea. 
Avea dreptate, căci Eminescu mai deţinea un secret 
esenţial, acela al vederii dincolo de livresc („Nu e 
carte să înveţi”, zice el în În zadar în colbul şcolii), 
un simţ pe care, astăzi, îl numim transdisciplinar 
şi pe care puţini îl pot înţelege, cu atât mai puţin 
disciplinarii. În cartea sa, de la care am pornit aceste 
glose, profesorul de fizică Ioan Câmpan (Eminescu, 
magul călător, Editura Sigma, 2007), evocă o 
conferinţă a lui Octav Onicescu, de la Academia 
Română, consemnată de Edgar Papu. Cunoscutul 
fizician vorbise despre capacitatea vizionară, în 
spaţiul ştiinţei, a poetului nostru. Iritat, rigurosul 
disciplinar Şerban Cioculescu, aflat la prezidiu, 
l-a contrat la sfârşit: „A avut Eminescu sau nu 
bosă ştiinţifică?” Acad. Octav Onicescu a răspuns 
prompt: A avut bosă umană… Care este infinit 
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mai importantă decât stricta specializare într-o 
disciplină ce te închide în carapacea narcisiacă, fie 
ea şi de grup. 

Exegeza eminesciană a lui G. Călinescu, 
de o amploare unică în cultura noastră, concurată 
doar de Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent, este triumful geniului de romancier şi 
de estet al marelui critic. Cum ar fi reacţionat însă 
Eminescu, în postura cu totul specială de poet na-
ţional, de geniu tutelar al literaturii române, dar, 
în acelaşi timp, văzându-şi preocupările ştiinţifice 
puse pe seama rătăcirilor minţii sau ale diletantis-
mului? Ne putem imagina, luând ca reper răspun-
sul lui Ion Barbu la capitolul pe care i l-a dedicat 
„divinul critic” în Istorie…: a doua zi, după ce a citit 
textul călinescian, indignat, a vândut exemplarul la 
anticariat! Călinescu nu înţelesese esenţialul: anu-
me că ermetismul barbian nu este unul filologic, ci 
canonic! Şi asta fiindcă, prizonier al disciplinarită-
ţii, recte al conceptului de poezie pură, criticul n-a 
văzut că marea poezie se înalţă, în cazul său, spre 
locul luminos dintre algebra axiomatică/geometrie 
şi poezie: Întocma – dogma. Care dogmă înseamnă 
ridicarea gândului uman dincolo de „poezia lene-
şă” (vezi Oul dogmatic) şi dincolo de filosofia lene-
şă, de cadru cartezian (vezi Eonul dogmatic al lui 
Lucian Blaga).

De pe asemenea postament, Eminescu 
aparţine deopotrivă literaţilor şi oamenilor de 
ştiinţă, iar exegeza celor din urmă nu este mai 
puţin importantă decât a celor dintâi. Iată de ce 
diversele discipline şi reprezentanţii lor au drept de 
acces în universul atât de complex al creativităţii 
eminesciene. Veţi găsi studii, articole, cărţi, multe 
dintre ele fascinante şi profunde, care-l abordează 
pe Eminescu dinspre: poetică, jurnalistică, 
filosofie, filosofia istoriei, teologie, istorie, 
lingvistică, fizică, termodinamică, matematică, 
economie, drept, biologie, politologie, geopolitică, 
sociologie, sociogonie, astronomie, cosmogonie, 
antropologie, antropogonie, medicină, tracologie, 
indianologie, sanscritologie, mitologie, statistică, 
egiptologie etc. Dar nu e prea mult? vor zice, cu 
superioritate, monodisciplinarii. Nu, fiindcă 
Eminescu este un geniu care apare o dată la un 
mileniu, deopotrivă de vizual şi de auditiv (Tudor 
Vianu), care gândea arheic (creator al ontologiei 
fundamentale a arheului), în el fiinţând pădurea 
de simboluri, precum pădurea în ghindă (imagine 
a arheului dragă lui). Încercând să caute secretul 
personalităţii eminesciene, Edgar Papu n-a găsit 
altă explicaţie: „Virtual, Eminescu avea într-însul, 

anticipat, toate potenţele umane.” Dar asta a 
spus-o, în varii contexte, poetul însuşi, adoptând 
doctrina identităţii numerice din budism: altfel zis, 
el, aidoma lui Shakespeare, avea darul de a se arăta 
în mii de feţe: „Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe/ 
Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe”. (Cărţile).

Eminentul profesor de fizică din Azuga, 
Ioan Câmpan, face mărturia, deloc singulară, că 
lectura operei lui Eminescu l-a transformat în alt 
om („viaţa mea e alta”, op. cit., p. 83). I-a schimbat 
profund existenţa, ducându-l într-un luminiş al 
fiinţei de ordinul hristosferei. Crede că Eminescu 
însuşi, aidoma lui Pascal, a trăit o asemenea trece-
re, între călătoria peste Carpaţi (octombrie 1866) şi 
aflarea lui în portul Giurgiu (vara lui 1867). După 
ani îndelungaţi de zăbavă asupra textelor eminesci-
ene, a simţit nevoia să-i aprofundeze gândirea pri-
vind problemele moderne ale fizicii. Aşa s-a născut 
cartea revizuită şi adăugită în noua ediţie, cea din 
2007. Autorul e conştient că poate să pară un in-
trus pe tărâmul eminescologiei şi mărturiseşte, cu 
toată modestia de nefilolog, entuziasmat de gândi-
rea „fizicianului” Eminescu: „Poate că am drama-
tizat prea mult expunerea; poate că stilul meu este 
cam necizelat pe alocuri; poate că lexicul este cam 
prea îngust… Eu nu sunt scriitor şi sunt convins 
că valenţele estetice, dacă ar fi fost, ar fi îndepăr-
tat oarecum pe cititor de şirul ideilor. Nu trag alte 
concluzii, pentru că nu mă simt în putere. Acum 
ridicaţi-vă din gânduri şi nu uitaţi că v-am chemat 
într-un joc de fantezie gravă, iar dacă acceptaţi re-
gulile, răspunsurile nu vor întârzia să apară.” (p. 
84).

Să vedem, aşadar, ce surprize ne oferă jo-
cul propus de Ioan Câmpan. Mă voi opri doar la 
câteva aspecte care mi se par vrednice de atenţie, 
chiar dacă unele au fost semnalate şi discutate mai 
demult de către alţii. Autorul trece în revistă nume-
roase cunoştinţe ale poetului care atestă nu numai 
că era perfect familiarizat cu fizica vremii, dar că 
are uimitoare intuiţii de viitor, recurgând la ceea ce 
specialiştii numesc metoda experimentului mintal, 
care duce la protocronii. Astfel (faptul a mai fost 
semnalat), noţiunea de cuant/ă, consacrată de Max 
Planck la 1900, îl atrage pe Eminescu, în spaţiul fi-
zicii, cu treizeci de ani mai înainte: „Electricitatea. 
Este acelaşi cuant de putere, care c-o repejune in-
calculabilă se preface într-un cuant egal în celălalt 
loc, fără a avea necesitate de-un substrat material 
suficient şi proporţional pentru a se comunica. Cu-
rios lucru.” (Mss. 2267). Cuvântul este preluat de 
Eminescu din latinescul quantus („cât”) şi se referă 
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chiar la cuantificarea sarcinii electrice, vizată, mai 
târziu, de constanta lui Planck şi de termodinami-
ca statistică a lui Boltzmann. Eminescu o tratează 
ca pe o mare enigmă („Curios lucru”). Din această 
enigmă se va naşte cea mai importantă ştiinţă a se-
colului al XX-lea – fizica cuantică. Eminescu duce 
modelul poetico-fizic al interacţiunii/toarcerii on-
dusculare (undă-corpuscul) a razelor de lumină 
până la metafora grea gheme de lumină, fenomen 
descris mai târziu de Einstein şi Louis de Broglie. În 
acelaşi mss. 2267, poetul notează: „Să ne închipuim 
că razele soarelui ar fi ca nişte fire subţiri de mătasă, 
din care unele se torc drept, altele c-o ondulaţiune 
din ce în ce mai mare. Ele dau de forţa Pământului, 
moleculul atins de ele începe să se învârtească ca 
un mosoraş mic şi le deapănă în jurul său. Toate 
organismele sunt asemenea unei depănători, cari 
prefac mişcarea în linie dreaptă – care ar fi infinit 
de lungă – într-o linie învălătucită împrejurul ei, ca 
la ghem. Gheme de lumină.” (Vezi şi misterioasa 
sintagmă din manuscrise: curba în infinit a univer-
sului, consubstanţială continuum-ului cvadrimen-
sional einsteinian). Ioan Câmpan recunoaşte aici 
şi efectul fotoelectric descris de H. Hertz, în 1877, 
dar şi dualismul undă-corpuscul, descoperit de 
Louis de Broglie, în 1924. Neavând la îndemână 
un limbaj ştiinţific evoluat, Eminescu se străduieş-
te să-i extragă potenţele din cel poetic. „Cititorul 
poate observa cum poetul nostru se străduieşte să 
scrie româneşte, ceva care nu se mai scrisese încă 
până la el: descrierea fenomenului, corelaţii, ter-
minologie (toate «poetic»).” (p. 19). În cartea mea 
Eminescu – Dialectica stilului (1984), dar şi în di-
alogul cu Mihai Cimpoi din 1989 (Eminescu, Ein-
stein şi legile universului), vorbind despre afinităţile 
dintre simultaneismul dinamic relativist einsteini-
an (cvadrimensionalitatea spaţio-timpului) şi acela 
eminescian, consideram că vizionarismul celor doi 
s-a manifestat, totuşi, în limbaje diferite: Einste-
in în cel fizico-matematic, Eminescu în cel poetic, 
ultimul neavând egali în lirica modernă. Chiar şi 
cu asemenea distincţie n-am scăpat de sancţiunea 
disciplinarilor care au refuzat orice depăşire emi-
nesciană a sistemelor cosmologice platonician şi 
kantian. Iată însă că perspicacele Ioan Câmpan mă 
contrazice, scoţând la iveală, din acelaşi mss. 2267, 
o formulă senzaţională, dovadă că Eminescu nu 
a aprofundat în zadar limbajul fizico-matematic, 
după ce, în vremea şcolarităţii de la Cernăuţi ratase 
matematica din pricina profesorilor: „Vă voi ară-
ta acum o altă formulă din manuscris, dar numai 
dacă vă ţineţi bine firea (atenţie, fizicieni!): v = m x 

c2, unde c este numită de el «repejunea finală», adi-
că viteza limită a propagării interacţiunii, ceea ce 
noi zicem că este viteza luminii. Nu mai contenesc 
cu semnele uimirii, pentru că sărmanul Einstein a 
produs celebra formulă E = mc2 abia în 1905. Ce 
să cred? Că Einstein l-a citit pe Eminescu. A se ob-
serva coincidenţa asupra literei c (de la celeritate) 
la o distanţă de 30 de ani în favoarea lui Eminescu. 
Cine mă contrazice? Contraargumentele de genul 
că, vezi Doamne, mc2 este energia cinetică sau că 
Eminescu ar fi aflat această formulă de la alţii în 
perioada vieneză nu se susţine deloc. În primul 
rând, el ştia că în varianta cinetică acest produs 
trebuia împărţit la doi (se găseşte în alt text!), iar 
în al doilea rând, dacă formula ar fi circulat în me-
diile intelectuale anterior, fiţi siguri că istoria ar fi 
consemnat-o cu mare vâlvă; şi apoi, cine era şi ce 
reprezenta Eminescu în Viena anilor 1869-1872 ca 
să aibă acces privilegiat la ea? Eu nu am găsit nici o 
dovadă.” (pp. 19-20). Aşadar, formula este produ-
sul miraculos al gândirii lui Eminescu!

De aceea, crede profesorul Câmpan, sin-
gura explicaţie ce ne-ar rămâne e că Einstein a avut 
acces la însemnările lui Eminescu, de unde ar fi 
preluat, tacit, ca să ne exprimăm eufemistic, for-
mula eminesciană. Din această clipă, fizicianul de 
azi se trezeşte pe un teren extrem de alunecos, pe-
riclitându-şi întregul demers al cărţii. La postul B1 
TV, s-a şi produs o reacţie radicalizantă, care asi-
milează cazul Eminescu cu acela al descoperitoru-
lui insulinei, savantul Nicolae C. Paulescu. Numai 
la gândul că Einstein l-a citit pe Eminescu, Ioan 
Câmpan ar trezi zâmbete strivitoare, cu atât mai 
mult, cu cât el se bazează doar pe realitatea stranie 
a formulei celebre, prezentă la Eminescu şi la Ein-
stein. Acest detaliu poate genera fel de fel de ipo-
teze fanteziste. Să încercăm a le spulbera din faşă, 
dându-i dreptate, într-o primă instanţă, lui Ioan 
Câmpan, cu atât mai mult, cu cât el, în 2007, nu 
avea nicio dovadă că Einstein ar fi ştiut ceva despre 
existenţa lui Eminescu. Logic vorbind, Einstein ar 
fi putut privi prin manuscrisele lui Eminescu în-
tre 1902-1905, din clipa când Titu Maiorescu le-a 
depus la Academia Română. Ar fi putut şi mai îna-
inte, dacă l-ar fi cunoscut pe critic, dar aşa ceva nu 
s-a întâmplat şi nici despre vreo vizită la Academia 
Română a celebrului fizician nu se ştie, din sim-
plul motiv că nu există informaţii că s-ar produs. 
Şi totuşi una există: între 1902-1904, când încă 
Einstein „dibuia” lucrurile, Maurice Solovine, care 
locuise o vreme în România şi cunoscuse opera lui 
Eminescu, l-a sfătuit pe Einstein să ia în conside-
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raţie şi vizionarismul unor poeţi ca Eminescu, să 
le citească scrierile. Cum Eminescu fusese tradus 
în germană încă de Mite Kremnitz, Einstein putea 
să-l citească pe român, la îndemnul lui Solovine. 
(Mai mult, începând cu 1902, Eminescu intră în 
atenţia studiilor academice din Germania, în isto-
rii de literatură universală şi chiar teze de doctorat: 
Leipzig, 1902, Wittenberg, 1903, Tübingen, 1911, 
Frankfurt, 1912, Leipzig, 1923 etc., vezi Dumitru 
Copilu-Copilin, Eminescu universalul, Editura Bi-
bliotheca, Târgovişte, 2015, p. 115). A doua infor-
maţie, cu mult mai consistentă, datează din anii ’20 
ai secolului trecut, despre care avem dovezi sigure 
că Einstein l-a citit pe Eminescu, ceea ce încă foar-
te puţini români ştiu.

O „restituire” consemnată de „Jurnalul 
literar”, în 2006, dezvăluie faptul „senzaţional” că 
Einstein a aflat, de la o colaboratoare şi prietenă 
evreică a lui, din România, despre tulburătoarea 
viziune eminesciană în spiritul teoriei relativită-
ţii. Aşadar, o a doua semnalare a vizionarismului 
eminescian către Einstein! Este vorba de Melania 
Şerbu, o admiratoare a lui Eminescu. Aceasta a 
purtat, începând cu 1928, o bogată corespondenţă 
cu Einstein. I-a scris acestuia că viziunea lui Emi-
nescu din nuvela Sărmanul Dionis seamănă izbitor 
cu relativismul einsteinian. Tânăra i-a reprodus, 
prin traducere, pasaje din nuvelă. În răspunsul său, 
Einstein îi atrage atenţia că e nevoie, pentru a sta-
bili o relaţie convingătoare, de cunoştinţe de mate-
matică şi de fizică. Însă Melania Şerbu nu cunoş-
tea, se pare, tocmai preocupările eminesciene din 
manuscrise şi nu sunt dovezi că ar fi apelat la alte 
texte, neştiind că poetul năzuia să formuleze chiar 
o „teorie a ecuaţiunii universale”, preocupare cen-
trală a gândirii lui Einstein în acea vreme. Proba-
bil că această idee l-ar fi putut interesa şi influenţa 
pe Einstein. În Sărmanul Dionis, Einstein şi Louis 
de Broglie ar fi putut vedea ilustrat, într-o viziune 
artistică, „paradoxul gemenilor”, imagine strâns le-
gată de teoria continuum-ului spaţio-timpului cva-
drimesional. (Cf. Mircea Valeriu Diaconescu, De la 
Eminescu la Einstein – povestea unei iubiri în timp 
şi spaţiu, în „Jurnalul literar”, serie nouă, an. XVII, 
ianuarie-martie, 2006, pp. 14-15).

Cum însă lucrurile sunt greu de decelat, 
singura explicaţie a „plagiatului” einsteinian ne-o 
oferă tot Eminescu, explicaţie ştiută, de altfel, şi de 
Ioan Câmpan, dar nepusă în ecuaţie. În mss. 2285, 
poetul este optimist în ceea ce priveşte progresul în 
cunoaşterea adevărului: „Progresul, îndeosebi cel 
ştiinţific, nu constă atât în descoperiri noi, cât în 

descifrarea a ceea ce intelectul nostru subiectiv a 
încifrat în natură… Este în afara oricărei îndoieli 
că omul va ajunge cândva în posesiunea adevăru-
lui deplin şi a gândirii deplin corecte.” Şi o directă 
referinţă la pancronia sau la diacronia unor des-
coperiri: „De ce, când cineva (oricine ar fi) citeşte 
biografia unui geniu, cearcă a găsi, încifrează chiar, 
trăsături ale individualităţii sale în acele trăsături 
mari ale unui bărbat însemnat? Fiindcă într-adevăr 
în fiece organism omenesc sunt potenţial coardele 
omenirii întregi. Nu vorbim de treaptă – acestea 
sunt infinite. Poate că de acolo se explică plăcerea 
ce oamenii o găsesc în opera poeţilor, şi de aco-
lo coincidenţa cea adesea uimitoare în pasaje, ba 
în cugetări organice întregi, a autorilor celor mari. 
Este acelaşi om care trăieşte în toţi, şi naturi inferi-
oare cred cum că s-au plagiat unii pe alţii, pe când 
poate nici nu s-au citit…” 

Oare nu este şi cazul lui Einstein în raport 
cu Eminescu? Einstein a avut revelaţia aceloraşi 
adevăruri eminesciene, graţie geniului său, dar 
într-un alt stadiu al progresului spre adevăr, be-
neficiind de limbajul mai evoluat al fizicii, având 
ca precursori imediaţi pe Max Planck şi pe Lu-
dwig Boltzmann, ultimul trecând printr-o dramă 
existenţială provocată de conservatorismul fizicii 
clasice, experienţă trăită, pe alt plan, şi de Emi-
nescu, ambii fiind împinşi într-o depresie bipola-
ră distructivă. Problema reală nu e de a vedea în 
Einstein un „uzurpator” al geniului eminescian 
(teză ridicolă, dacă nu absurdă), ci de a recunoaş-
te măreţia amândurora, ceea ce, din păcate, cu 
Eminescu, posteritatea a fost nedreaptă. Adevărul 
progresează, din fericire şi-n ceea ce priveşte recu-
noaşterea meritelor ştiinţifice ale poetului nostru. 
Începuturile, în ce priveşte fizica, fuseseră făcute 
de personalităţi excepţionale precum Octav Oni-
cescu, Aurel Avramescu, Andrei Dorobanţu, Mi-
hai Drăgănescu (care l-a recunoscut pe poet drept 
principal precursor al ortofizicii), Petre Osiceanu, 
care a publicat în 2010, la Bucureşti, cartea Emi-
nescu şi concepte fundamentale ale fizicii moderne: 
Timp, Spaţiu, Univers ş.a. Ioan Câmpan şi alţi pro-
fesori mărturisesc că predau fizica, în liceu, şi după 
textele lui Eminescu. Dar fenomenul se întâmplă 
şi-n Universitatea Yale, New Haven, Connecticut, 
din Statele Unite, datorită prof. univ. dr. Nicholas 
Andronesco.

Ioan Câmpan identifică şi alte surprinză-
toare intuiţii eminesciene pe tărâmul fizicii. Se cu-
vine a le trata cu aceeaşi detaşare şi înţelegere, dacă 
nu vrem ca efectul să fie contrar aşteptărilor.

Eminesciana
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Portret în cărbune

Al. CISTELECAN 

O cîntare paroxistică

Evenimentul cel mai relevant din lirica ul-
timului val stă tocmai să se petreacă şi el constă în 
ocuparea centrului său tematic de către suferință. 
Fenomenul e mai vizibil (şi cantitativ şi calitativ) 
în aripa feminină a valului – şi lucrul nu poate face 
mirare întrucît, după cîțiva ani de exhibiționisme şi 
de cinisme provocatoare, ostentative, era de aştep-
tat ca rezervele de sensibilitate să se reactiveze. Dar 
temele de traumă şi centrarea viziunii pe trauma-
tic se văd destul de pregnant şi pe celălalt versant. 
Profesia durerii şi a traumaticului (care poate duce, 
fireşte, la riscurile oricărei generalizări, la o modă 
de sezon liric) a adus înapoi poezia la rosturi ce 
păreau anacronice, nu doar emfatice. Suferința re-
lansează misionarismul poetic, nu doar reactuali-
zează stocul de umanitate (şi umanism) dosit pînă 
mai ieri în cămară sau debara, iar poezia redevine 
funcție salvatoare şi exorcizantă. Asistăm la o reon-
tologizare a ei, pe de o parte datorată fondului de 
suferințe şi frustrări din care e sublimată, pe de altă 
parte – din implicita ei reinvestire cu valoarea unui 
limbaj tare, taumaturgic şi salvific. Fie că e vorba 
de copilării strivite şi traumatizate (care au luat lo-
cul copilăriilor evocate idilic-ironic pînă mai ieri), 
fie că e vorba de lirismul direct al fragilității lovite 
din toate părțile ori chiar de descîntece de spital şi 
de boală, poezia ultimilor ani (îndeosebi feminini, 
mai subliniez o dată) e angajată manifest în vinde-
cări de rană. Confesiunea a devenit balsamică iar 
autenticismul ca program a devenit autenticitate 
abruptă. Era şi normal, nu doar necesar ca o ase-
menea rotație de misiune, de la epatare/provocare 
la salvare/exorcizare, să-şi găsească şi un militant 

teoretic, nu doar un susținător „critic”. Şi chiar l-a 
găsit în Radu Vancu, el însuşi, ca poet, un exorcist 
şi un analist de traumă. Fireşte, pe fondul acestor 
scenarii de traumă (eu sper că-s scenarii imagina-
te, nu transcrieri biografice) poezia nu e doar mai 
atentă la vulnerabilitatea ființei, dar şi-a recăpătat 
şi funcția compasională; în cele mai multe cazuri 
fără retorisme şi fără tapaj sentimentaloid (deşi se 
mai întîmplă ca unele poetese să-şi plîngă de milă 
şi să reproşeze lumii situația nedreaptă; unele, de-
sigur, pun în cauză chiar divinitatea, după un obi-
cei mai vechi în lirica de reproşuri).

Nu doar între poeții de traumă (fizică ori 
psihică ori de ambele feluri), ci între toți poeții ti-
neri Medeea Iancu are cea mai acută sintaxă a au-
tenticității. Divina tragedie, apărută la Brumar în 
2011, era un jurnal de rană şi de boală, cu decupaje 
tăiate abrupt dintr-o biografie extrem vulnerabi-
lizată. Recenta Cîntare care a biruit toate cîntările 
(Editura Paralela 45, Piteşti, 2015) face, cu prima 
sa jumătate, unitate vizionară cu volumul anterior 
şi trece, cu a doua parte, la un lirism de incantație. 
Scenariul biografist (chiar dacă e păstrată conven-
ția biografistă) e acum mai sublimat şi referințele 
nu mai au trimiteri concrete. Această detaşare per-
mite imaginației mai mult spațiu de manifestare 
iar poemele îi încredințează ei, mai degrabă decît 
notației, producția de concrete care definesc stări-
le. Iar imaginația Medeei operează în tuşe incisi-
ve, în flash-uri tăioase şi alunecă, precum boabele 
de mercur, printre notațiile care fixează, de regulă, 
cîteva limite aproximative între care joacă tensiu-
nea stărilor. Ceva din nervozitatea imaginativă a 
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Martei Petreu din primele ei volume are şi Medeea, 
după cum s-ar putea zice că are ceva şi din sintag-
matica nominală a Angelei Marinescu în felul în 
care distribuie nucleele poemelor (şi poate ceva 
şi din sintaxa „maculării” de la Angela). În orice 
caz, poemele sunt construite prin alăturări şocante 
de nuclee imaginative, ca şi cum ar fi vorba de un 
discurs făcut din frînturi de notații. Aceste rupturi 
textuale reflectă, pînă la nivelul sintaxei imaginati-
ve, trauma stării aflate în construcție, o stare, de re-
gulă, obținută la limita imploziei psihice: „Stele sol-
zoase-n gura mea./ Îngaimă, îngaimă sîngerînd.// 
Atîta uitare, atîta/ Uitare, o ia-nainte,// Te-neacă, 
oxidabilă fire!// Ca fumul de toamnă/ Ard, înflori-
tă, veştedă,/ Veştedă, înflorită -// Şi mintea, cu spe-
rietorile ei/ Cereşti, gîfîie deasupra// Acestui trup, 
zeama de crini a unui/ Sfînt -// Înflorită, veştedă,/ 
Veştedă, înflorită ard// Cu mintea destrămată, po-
nosită/ Flanelă”. Felul în care sunt dispuse unitățile 
lirice, modul fracturat în care funcționează engam-
bamentele insinuează o poetică dispusă conştient 
să traumatizeze însuşi textul ca atare, nu doar să 
expună un tablou de 
traumă. Figură pură 
a fragilității, poeta se 
mişcă între agresivi-
tăți (agresive sunt şi 
inefabilele şi idilicele) 
ce rănesc şi vindecă 
deodată: „…// Lumi-
na latră, mă/ Resus-
citează.// Mă linge pe 
gură,/ Doar-doar un 
strop de/ Miere să fi// 
Rămas.// O firimitu-
ră, un ac, iscusita/ Mă 
va coase, mă va/ Coa-
se”. Nucleul vizionar 
al poemelor e întot-
deauna un oximoron, 
dar nu atît ca figură 
stilistică, deşi bîntuie 
şi aşa, ci mai degrabă 
ca sinteză de traumă 
şi miraj existențial: 
„…// Nu/ Să mîngîi, 
cît să fiu/ Mîngîiat, 
nu// Să mîngîi, cît să 
fiu/ Mîngîiat -// Mîna 
mea te priveşte,/ Mîna 

mea te/ Priveşte,// Vocea mea este o vie în ruină.// 
Sunt eu o/ Mie de ciocîrlii ucise,/ Sunt eu o mie de 
ciocîrlii// Ucise”. O poezie (şi o poetică), aşadar, de 
paroxisme contopite. 

Poate că şi mai transparentă e această me-
todă a contopirilor în despărțitura a doua a cărții, 
în care adie ceva din agonia lui Iov, împletită cu 
exultanța miresei din Cîntarea Cîntărilor. Aşa cum 
sunt ordonate, poemele sugerează un scenariu de 
stări, o dialectică a prefacerilor interioare, cu pra-
gul inițial în agonie şi cu cel final în incantația ero-
tică. Lamentația inițială e un tablou apocaliptic (şi, 
prin urmare, scenariul poemelor merge în resusci-
tare), un coşmar existențial: „…// O haită de lupi 
îmi intră în vis./ Gurile lor sunt chiparoşi înfloriți./ 
Gurile lor stau de pază, pîlpîind pînă la ziuă./ Di-
mineața aceasta mă poartă ca-ntr-un coşciug.// 
Soarele este un/ Coşciug. Lumină am mîncat,/ În-
tuneric am/ Băut,// O, pasăre, cîntă-ți cîntecul fără 
grai!” etc. Dar unitățile în care lucrează poetica 
Medeei rămîn, de fapt, cu aceeaşi structură oximo-
ronică, au aceeaşi exasperare interioară a fiecărei 

imagini: „Sunt albă./ 
Aprinsă ca puroiul, 
albă ca/ Sarea, limpe-
de ca şi/ Oglinda”. Mai 
liturgice, mai aproape 
de incantația pură, 
poemele de aici pot 
să şi desfacă ghemul 
tensionat al stărilor, 
promovînd nu doar li-
tania, ci şi descîntecul 
de vrajă, într-o etalare 
hieratizată a senzua-
lității: „Şi inima mea 
tot cu tine era/ Înflo-
rită ca un nard.// Le-
gată eram de tine cu/ 
Lîna cea roşie, pe/ 
Brațul tău răsucită, 
albastră,/ Violacee pe 
spice ca şi/ Isopul”. În-
tre cîntecul de traumă 
şi descîntecul de ținut 
în brațe se mişcă poe-
zia Medeei Iancu, mai 
amestecîndu-le, mai 
separîndu-le.  

Portret în cărbune
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Liber pe contrasens

Adrian ALUI GHEORGHE

Colectivismul cultural

Prin anii 80 bîntuia în spaţiul public de la 
noi ideea colectivismului cultural, adică crearea unui 
imens spaţiu/ cadru cultural (mare cît ţara!) din care 
să dispară identitatea autorului/ autorilor. Festivalul 
„Cîntarea României” era un prim pas în acest sens, 
confuzia valorilor, „promovată” astfel, contribuia din 
plin la acest „deziderat” care nu era numit, dar era 
resimţit în spaţiul public. Poetul din uzină şi poetul 
„de la academie” erau una, erau tot poeţi, că, în de-
finitiv şi unul şi altul scria ceea ce părea, măcar din 
punct de vedere formal, tot poezie...! În pictură era la 
fel, în muzică aşijderea ...! Pe acest fond erau aduse 
în discuţie situaţiile din Coreea de Nord şi chiar din 
China, unde ideea artei anonime, bun al întregului 
popor, era înfăptuită sau în curs de înfăptuire. Adică 
scriitorul scria opere pentru buna folosinţă în spa-
ţiul public, aşa cum brutarul făcea pîine şi grădinarul 
planta trandafirii spre încîntarea tuturor, fără să îşi 
semneze „opera”. Evident că ideea şi discuţiile în ju-
rul acestui „colectivism cultural” ne întărîtau, ne im-
pacientau, erau lungi prilejuri de vorbe şi de ipoteze. 
Dar vremea a trecut, „cu momele şi amăgele”, vorba 
lui Creangă, revoluţia ne-a scos din sfera colectivis-
mului, introducîndu-ne, firesc, în zona (re-)afirmării 
individualismului. Autorul care s-a bazat pe propte-
lele ideologice s-a văzut (sau ar fi trebuit să se vadă!) 
dintr-o dată în faţa plutonului de execuţie ... critică. 
Sau neglijat, uitat. Timpul (săracu`) a făcut cea mai 
consistentă „reevaluarea critică”, în lipsa unor instan-
ţe critice care să despartă explicit apele.    

Unde sîntem azi? În zona unei confuzii cul-
turale fără precedent care a dus exact în zona „colec-
tivismului cultural”, incriminat altădată. Dar „colec-
tivismul cultural” nu mai este un „deziderat” ideolo-
gic, paradoxal este rezultatul unui complex de factori 

care ţin de o agresivitate a „diseminării” informaţiei. 
Astăzi se copie orice şi de către oricine, orice „bun 
intelectual” este însuşit ca dintr-o grădină a nimănui. 
„Mărul de lîngă drum” al lui Beniuc, din care orici-
ne putea să ia „fără sfială”, dă rod bogat. Internetul 
a favorizat şi a încurajat plagiatul, însuşirea oricărei 
idei, a oricărui text. Plagiatul în spaţiul public a fost 
dezincriminat prin... abuz. Lucrările de doctorat sînt 
rezultatul unui asiduu copy paste. Politicieni cu pre-
gătire intelectuală extrem de străvezie şi-au agăţat de 
nume titlul de doctor ca şi cum ar fi fost ultimul lucru 
care le mai lipsea dintr-o ipotetică panoplie cu trofee. 
În faţa zecilor de cazuri dovedite ca „furt intelectual”, 
cei care şi-au luat titlurile de doctor „pe bune” se simt 
... dezonoraţi, marginalizaţi, frustraţi. Că „numai 
proştii” mai trudesc în biblioteci, ca să îşi ia un titlu 
de doctor, să ajungă la performanţă intelectuală, cînd 
se poate obţine acelaşi titlu negociindu-l la colţ de ... 
tarabă universitară. În accepţia „străzii”, problema 
nu e că un prim ministru, fost, a plagiat, ci că „a fost 
prins”. Adică nu a furat cu suficient... talent. Pare să 
fie mai ruşinos să fii prins, decît să furi pur şi simplu.  

Muzica este copiată de pe internet ca şi cum 
ar fi vorba de un izvor nesfîrşit de sunete din care 
se poate adăpa oricine, oricînd, fără să dea cont cui-
va, fără măcar să indice sursa. Pictura este modifi-
cată în „fotoşop” şi pusă în mişcare de oricine vrea 
să se considere pictor. Fotografiile din spaţiul public 
circulă în deplin anonimat, sînt preluate fără o mi-
nimă indicare a surselor. Oricine merge pe Athos, 
de exemplu, simte nevoia să lase în urmă o carte. Pe 
care o scrie copiind din altele. E de succes, se vinde, 
face vizibil numele autorului care îşi demonstrează, 
astfel, „apostolatul” făcut pe Muntele Sfînt. Căutînd 
cîteva date despre Athos, am descoperit aceleaşi texte 
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în zeci de cărţi, semnate cu nume diferite. Indicarea 
surselor? Nu se mai practică. Toţi indivizii contem-
porani s-au născut gata informaţi, au preluat infor-
maţiile prin ... genă. Eu însumi mi-am descoperit 
dialogurile realizate cu un ilustru duhovnic, publica-
te, copiate în o mulţime de cărţi, „plastografia” fiind 
dusă pînă la copierea chiar şi a greşelilor de tipar …!  

O situaţie aparte o reprezintă traducerile. 
Cărţi traduse excelent prin anii 60-70 sînt reluate as-
tăzi ca traduceri noi, cu modificări formale, nesem-
nificative. Practica o regăsim chiar la edituri care 
contează. În „Convenția de la Berna pentru protecția 
Operelor Literare şi Artistice”, care datează din 1886, 
fiind revizuită în 1971, „sunt considerate obiecte ale 
proprietății intelectuale toate creațiile originale lite-
rare, artistice şi ştiințifice exprimate prin orice me-
diu şi pe orice suport, tangibile sau intangibile, cu-
noscute acum sau care se vor inventa în viitor”. Intră 
traducerile în această sferă? Am văzut, comparînd 
formal, traduceri din Dostoievski, de exemplu, care 
semănau flagrant, deşi aveau autori ai traducerilor 
diferiţi. Cum am văzut traducerile aceleiaşi opere, 
realizate de acelaşi traducător, la o oarecare perioa-
dă de timp, dar care se deosebeau semnificativ ...! 
Antoaneta Ralian povestea, într-un interviu, cît de 
creativ trebuie să fie un traducător, cum a lucrat de 
multe ori săptămîni şi luni pe o pagină pînă a găsit 
echivalenţele potrivite. Recent, un ziar din Iaşi pu-
nea pe două coloane traducerea din „Viaţa şi opera 
lui Ion Creangă” de Jean Boutière, realizată de Con-
stantin Ciopraga în 1976 şi varianta identică „sută 
la sută” a unei „alte traduceri”, din 2008, care circulă 
în spaţiul public. Autorul „noii traduceri” a motivat 
că fiind vorba de o lucrare ştiinţifică, nu avea cum 
să schimbe vreun cuvînt, sau topica, fără să modi-
fice sensul lucrării. Şi pare să aibă dreptate…! Cine 
poate decide care este adevărul? Pînă unde poate 
merge similitudinea în privinţa traducerii unui text 
literar sau neliterar? O asemenea similitudine, cînd 
e vorba de limbi cu zeci de sensuri la nivelul expre-
siei şi al lexicului, cum sînt franceza şi româna, pare 
să fie asemenea extragerii aceloraşi numere la loto 
în două duminici consecutiv…! E neverosimil, dar 
nu imposibil. 

Un alt pas spre „devalorizarea” literaturii 
şi vulgarizarea actului scrierii îl reprezintă o preve-
dere legală, unică numai în România probabil, prin 
care orice puşcăriaş care „se face autor” şi „trudeş-
te peniţa”, scapă de ani de detenţie. Sînt o mulţime 
de cazuri „célèbre”, care fac ca profesiunea de scri-
itor să pară… ridicolă. Adică un puşcăriaş poate să 
scrie „tratate de specialitate” în puşcărie, avînd la 
îndemînă doar  biblioteca închisorii, iar un „univer-
sitar dr.” se plînge că e greu, cînd are la îndemînă bi-

blioteci universitare sau chiar Biblioteca Academiei? 
Să fim serioşi, a scrie e o bagatelă, chiar şi un semia-
nalfabet o poate face „strălucit” în puşcărie, pare să 
fie concluzia! Că dacă ar fi avut chef să o facă în li-
bertate, vă daţi seama ce ar fi ieşit? Nu exemplific cu 
nume, regula în sine pur şi simplu „sparie gîndul”.   

De unde porneşte răul? E limpede că din 
mediul universitar şi academic, acolo unde a fost lă-
sată garda jos, prea jos. Orice puteam vulgariza în 
ţara asta, numai valoarea culturală şi normele aca-
demice nu. Acceptarea în mediul universitar a „se-
releurilor” care să elibereze diplome contra cost, a 
fost un act de „terorism intelectual” îndreptat îm-
potriva propriei societăţi cu consecinţe greu de cal-
culat acum. M-ar satisface să ştiu că acei care au dat 
aprobările pentru constituirea sistemului universi-
tar paralel, pe principiul „chioşcului cu diplome” de 
la care să se înfrupte toată lumea, vor fi trataţi medi-
cal la bătrîneţe de absolvenţi ai „şcolii universitare” 
promovate şi că nepoţii lor vor fi şcoliţi de profesori 
din aceeaşi categorie.      

Ne e dat să vedem continuu, în spaţiul pu-
blic, la televiziuni sau chiar în spectacolul străzii, 
produsele „colectivismului cultural”. O lipsă de idei 
în conversaţie, sărăcirea limbajului pînă la deşirări 
onomatopeice, lipsă de informaţii, lipsa lecturii for-
matoare. În acest sens spunea recent Evgheni Vodo-
lazkin, autorul romanului „Laur”, într-un interviu 
acordat doamnei Teodora Stanciu: „Gândurile noas-
tre, ale oamenilor, există doar în cuvânt, ele nu pot 
exista altfel. Nici pictura, muzica, n-ar fi existat dacă 
n-ar fi existat cuvântul. Când învelişul lui se distru-
ge, dispare sensul. Rămâne sentimentul, o idee con-
fuză, dar ele nu pot exista în afara cuvântului. Este 
o mare problemă, pentru că acest înveliş de cuvin-
te se distruge la propriu şi el seamănă cu stratul de 
ozon de deasupra pământului, strat care, la rându-i, 
se distruge. Cred că se va termina rău acest lucru. 
Trebuie spus că astăzi vorbirea oamenilor devine tot 
mai primitivă, iar discursul pe internet, vorbirea pe 
chat, vorbirea de la televizor, sunt primitive şi mi-e 
teamă că, într-o zi, cuvântul va fi înlocuit printr-un 
muget, moment în care se va  prăbuşi întreaga bu-
năstare şi consumul. Oamenilor le plac toate valori-
le, în afară de valoarea cuvântului; în lumea întreagă 
se reduc programele institutelor umanitare, în fa-
voarea cercetărilor economice, iar dacă continuăm 
aşa, o să ştim, de la un moment dat încolo, numai să 
numărăm banii şi să mugim. Dar acest lucru nu va 
dura mult timp, pentru că după acest muget va veni 
pierderea totală a conştiinţei, şi, drept urmare, nu va 
mai avea cine să numere banii.” 

Iar în acel moment chiar că nu va mai fi 
nimic de demonstrat. Şi nici pentru cine.

Liber pe contrasens



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 201666

Carnete critice

Cornel UNGUREANU

Alte amintiri  
din Țara Fagilor

Cred că mai rămân încă foartre multe de 
recuperat din imaginea Bucovinei-de-demult, aşa 
cum arată ea în scrisul unor scriitori bucovineni 
uitaţi. Amintiri din Ţara Fagilor de Ovid Ţopa apa-
re în 2012 (volumele 1 şi 2) şi în 2014, volumul al 
treilea. Ovid Ţopa are o biografie demnă de un 
bucovinean de azi şi de odinioară, peregrinând 
prin Bucovina începutului de secol, prin Basara-
bia anilor 1917-1918, pendulând între Cernăuţi şi 
Bucureşti, fixându-se după 1944 în Bucureşti. „La 
înmormântarea sa, care a avut loc în mai 1974, par-
ticipă deosebit de multă lume, majoritatea făcând 
parte din cadrul comunităţii bucovinene din Bu-
cureşti. Discursul funerar a fost ţinut de colegul lui 
junimist Jenică Popovici...”

Din păcate, n-a mai apucat să vadă publi-
cată cartea fiului său Tudor, „Încercarea scriitoru-
lui” şi a murit fără să aibă certitudinea că memori-
ile sale se vor publica vreodată. Tudor Ţopa, autor 
de notorietate, moare în august 2008. Cărţile lui 
Ovid Ţopa apar datorită Iolandei Malamen şi a lui 
Dimitrie Ţopa, recuperatori ai unor pagini defini-
torii pentru Bucovina migraţiilor către Bucureşti. 
Ovid Ţopa este un bun portretist şi întâlnirile sale 
cu marii bărbaţi care pregătesc Unirea sunt folosi-
toare istoricului: 

„Un bărbat pe care l-am cunoscut şi cu 
care am avut multe discuţii la Imperial a fost părin-
tele Vasile Lucaciu, preot greco-catolic din Ardeal. 
Numele mi-a fost cunoscut încă din copilărie, când 
la noi în casă se vorbea de martirajul acestuia. Băr-

bat înalt, voinic, personalitate impunătoare, era în 
societate destul de plăcut, cam teatral la adunările 
naţionale. Se bucura de mare popularitate”.

Întotdeuna e vorba şi de familiile cunos-
cuţilor săi. E un bărbat al tradiţiei care numeşte, 
cu mândrie, eroii arborelui genealogic. Ai ţinutului 
său. Ai ţării sale:

Părintele Lucaciu îl duce la fratele său 
„unde a fost bine primit” „şi a putut admira aceas-
tă bogăţie naturală”. Itinerariile sunt mereu largi, 
drumurile lui Ovid Ţopa trec prin Craiova, prin 
Turnu Severin, ajung la Cladova. „În cinstea Con-
gresului Ligii Culturale sârbii au bombardat ma-
lul unguresc... Mare ne-a fost bucuria când arti-
leria sârbească a lovit din plin vama ungurească 
din Orşova”. A început primul război mondial, 
tânărul Ovid Ţopa se plimbă prin România (încă 
nu Mare) cunoscând oameni politici, bucovineni 
rămaşi aici. În 1917 pleacă împreună cu un prie-
ten în Basarabia, aflată în primejdia bolşevizării. 
Conduce mişcările naţionale, îi învaţă româneşte 
pe posibilii oameni politici din Basarabia: încă nu 
vorbeau corect româneşte. Istoricii se pot baza cu 
încredere pe amintirile lui Ovid Ţopa. Uimitoare 
sunt fotografiile care însoţesc volumului al treilea, 
cu imaginile oraşului Cernăuţi de odinioară, dar 
şi cu pozele familiei Ţopa. Una dintre ele, cea cu 
Ovid Ţopa şi prima soţie a lui Tudor Ţopa, Liliana 
Pavlovici, poate realiza neobişnuite conexiuni cu 
biografia lui G. Călinescu.

Mai sunt şi alte biografii/scrieri uitate. 
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T. Robeanu, de pildă, e pseudonimul sub care îşi 
publică poeziile George Popovici, unul dintre per-
sonajele exponenţiale ale vieţii politice şi, iată, ale 
scrisului bucovinean. E fiul marelui profesor Euse-
biu Popovici, teolog de seamă al Bucovinei şi după 
succese literare şi politice, după ce anunţă o carieră 
strălucitoare, se sinucide. E elogiat de N. Iorga, în 
„Sămănătorul”, 24 iulie 1905, text reluat în prefaţa 
poeziilor sale – apărute postum, în 1908 la editura 
„Minerva”. Scrie Nicolae Iorga:

 „Numai cine n-a trăit o grea viaţă de lup-
tă, în care toate gândurile îţi sunt prefăcute, toate 
sentimentele cele mai bune tălmăcite în rău în care 
zilnic vezi plecând un prieten mai fricos sau mai 
iubitor de sine şi te înfiori câte o dată de cât gol este 
în jurul tău şi a idealului pe altarul căruia slujeşti, 
numai cine n-a fost ofensat şi batjocurit, prigonit 
şi urmărit pentru acel puţin bine ce este în sufletul 
său, numai acela nu va înţelege nemărgenita durere 
ce simt acum când scriu cu lacrimi încete pomeni-
rea bunului mieu prieten George Popovici. Mi se 
pare aşa, că aceasta e ultima scrisoare pe care i-o 
scriu...” Eusebiu Popovici, tatăl, profesorul de teo-
logie, e „pentru oricine-l cunoaşte un sfânt”, scrie 
Iorga, fiul scrie, intermitent, o poezie care nu putea 
să-i displacă marelui istoric. E sămănătoristă, dar 
cu aluzii, cu accente care o pot aşeza într-o istorie 
a poeziei româneşti.

Cum este poetul? Ar fi de subliniat repli-
cile sale din „Convorbiri literare”. În numărul 7 din 
1886 al revistei scriitorul vrea să dea deschideri 
optimiste, într-un scenariu uşor adaptat, Luceafă-
rului:

„Alcovul e în umbră şi tu vii să te culci/
Copilă cu ochi negri şi buze moi şi dulci/ Încet 
ridici perdeaua şi-n raze un balaur/Îţi pare cerul 
nopţii cu ochii săi de aur./El sborul lui de nouri 
spre tine îl îndreaptă.../Tu nu cobori perdeaua şi 
nu eşti înţeleaptă. /Ci gândul de copilă din depăr-
tări lumeşti/Pe Făt-frumos îl cheamă să vie ca-n 
poveşti/Cu farmec de iubire din suflet de viteaz/El 
dorul să-ţi adoarmă şi iar să-l facă treaz/Şi tu în a 
lui braţe voioasă să te culci/Copilă cu ochi negri şi 
buze moi şi dulci”. (Alcovul e în umbră)

Poetul rimează surprinzător pentru aces-
te timpuri ale poeziei şi n-ar fi rău să existe o ediţie 
critică a poeziilor sale.

 

Carnete critice
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„The Romanian writer 
Matei Vişniec is right – 

the centre of the Universe 
is in his town”

Marina CAP-BUN

Sinuciderile în masă ale cercetătorilor brita-
nici nu numai că nu contenesc, dar se amplifică pe zi 
ce trece. Ele au început cu ceva vreme în urmă, când 
preşedintele Obama a anunțat că America e pe punc-
tul să descopere leacul cancerului. Cum aşa? Înaintea 
lor? Fatalitate! Ar fi fost cadoul ideal pentru Maiesta-
tea sa Regina, la împlinirea frumoasei vârste de 90 de 
ani să descopere ei leacul cancerului. Ei, care deschid 
toate buletinele de ştiri cu descoperirile lor, ei ar fi 
trebuit a atingă primii linia de sosire. 

Iar acum, după apariția celui mai recent 
roman al lui Matei Vişniec, Iubirile de tip pantof. Iu-
birile de tip umbrelă…1, sinuciderile s-au intensificat 
exponenţial, pentru că ei nu mai pot suporta şi aceas-
tă nouă umilinţă: doi români, un scriitor din Rădă-
uţi-Paris, pe care îl vizitează din când în când zeii, 
suflându-i la ureche poezii, romane şi piese de teatru, 
şi un hacker genial din Râmnicu Vâlcea (autointitu-
lat, arogant, PoetH007), care a piratat computerele 
NASA, au făcut uluitoarea descoperire că există o axă 
a universului şi că ea e tangentă Terrei într-un punct 
precis, pe linia ferată din Rădăuţi. (Aha! Deci aşa se 
explică gustul inimitabil al murăturilor…!) Cum a 
fost posibil ca nici această senzațională descoperire 
să nu fie făcută de ei?

Oh! These bloody Romanians…! They are 
unstoppable! De atâtea ori au fost opriți pe holuri la 
conferințele de pace, li s-a ignorat constant contribu-
ția la patrimoniul cultural şi ştiințific al umanității, li 
s-a refuzat sistematic un Nobel pentru literatură, în 
ciuda faptului că au produs, în timp, o întreagă ple-
iadă de mari scriitori. Cum ei s-au sinucis în masă ca 
protest faţă de aceste nedreptăţi, am decis să le răs-
pundem cu aceeaşi monedă. Oricât de mult ne-ar fi 
impresionat Wild Carpathia, dacă va trebui să ieşim 
din Uniunea Europeană ca să scăpăm de ei, o vom 
face şi pe aceasta. Out! Get out of Great Britain! You 
bloody, fucking bastards! 

Furia cercetătorilor britanici este pe deplin 
1 Matei Vişniec, Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă, 
Bucureşti: Cartea Românească, 2016.

justificată: romanul este excepțional. După ce i-a 
adus autorului un Premiu Nobel pentru fizică şi, evi-
dent, o mediatizare globală, există cu adevărat riscul 
ca într-o bună zi să-i aducă şi unul pentru literatură. 
Acum că BBC-ul filmează la Rădăuţi documentarul 
„Pe urmele unei geniale intuiții astronomice” şi fil-
mul lui Spielberg  despre adolescența autorului avan-
sează vertiginos, bazele militare americane îşi vor 
disloca trupele de la Kogălniceanu şi Deveselu spre 
calea ferată cu pricina, unde vor construi un „centru 
de date” şi o „poartă stelară” care va pregăti primele 
întâlniri cu civilizațiile extraterestre (care se pare că 
plănuiesc să vină… cu trenul şi nu cu navele spaţiale 
pe care omenirea şi le imaginează de câteva decenii).

Cum? Nu mă credeţi? Citiţi romanul şi veţi 
vedea că n-am făcut decât să amestec un pic ficţiunea 
cu realitatea. Dar, la urma urmei, trăim încă în post-
modernism, nu? Şi, dacă tot îl veţi citi, veţi înţelege 
destul de rapid de ce se cheamă într-un mod aşa de 
ciudat: Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă… 
Pentru că tot ce există pe lume, iubirile, autorii, ci-
titorii, criticii, spectatorii, actorii, regizorii, turiştii, 
poveştile, bîlbîiţii, infracţiunile cibernetice, ba chiar şi 
cîinii şi pisicile, pot fi pantofi răbdători şi pragmatici, 
dedicați trup şi suflet rutinelor zilnice şi acumulări-
lor cantitative lente şi temeinice, sau năstruşnice um-
brele, pe care atunci când le deschizi se şi produce 
miracolul, excepția, saltul calitativ.

Dacă multe dintre poveştile acestui roman 
(despre care am scris pe larg într-un alt context) sunt 
pur ficţionale, şi cer, spre a putea fi descifrate, multe 
lecturi prealabile de cea mai bună calitate, un lucru 
e de netăgăduit: universul are un centru şi acesta se 
află în oraşul natal al scriitorului. Geografia literară a 
romanului o dovedeşte fără drept de apel. În centrul 
ei se află Rădăuţii, cu rădăcini ancestrale prelungite 
spre satul Horodnic şi cu cele două jumătăţi despi-
cate perfect simetric de calea ferată, una de pantof, 
de burg înțepenit în propriile sale tabieturi, cealaltă 
de umbrelă, de „oraş X” în care toată lumea visează 
acelaşi vis într-o noapte. 

Toate călătoriile, spre Bucureşti, Paris, 
Avignon şi spre tot restul lumii sunt dus-întors, căci 
forţele centripete ale gândului converg mereu spre 
acest ombilic al lumii. Restul mapamondului este o 
„lume vagă” (141), a globalizării, populată de oameni 
vagi, fără trecut şi viitor. Faţă de toţi aceşti anti-oa-
meni, el, Matei, are avantajul de-a avea rădăcini „cla-
re şi adînci” (22) pe care le descoperă de timpuriu.

Prima povestire, 1, începutul, facerea lu-
mii, îşi îndeplineşte cu prisosință rolul de captatio 
benevolentie fiind o superbă evocare a unui moment 
fondator al copilăriei, în care Matei dă nas în nas cu 
moartea, află brutal de existența ei şi încearcă s-o 
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înțeleagă prin aproximări contextuale inedite, de la 
faţa de nerecunoscut a bunicii materne, care devine 
o metaforă a des-facerii lumii, a de-cosmicizării („un 
fel de faţă de piatră care se fisura încet”; 8), până la 
intuirea arhetipală a mitului marii călătorii („moar-
tea este de fapt o călătorie infinită prin zăpadă”; 10). 

Asistăm aici la un rit funerar străvechi, 
nealterat de fasoanele modernității, filtrat prin emo-
țiile nelămurite pe deplin ale unui copil, care vede 
cum se năruise din senin un flăcău în putere, de 20 
de ani, de o perfecțiune mioritică. Nevoit să-şi îmbo-
gățească vocabularul cu cuvinte precum „morgă” sau 
„formol”, Matei învaţă temeinic o regulă culturală, 
aceea la „la mort” totul se face „aşa cum trebuie”. Nu 
lipsesc deci: scalda rituală, colacii, primenirea mor-
tului prematur în haine de ginerică, mirosul ameste-
cat de ţuică şi formol (pe care memoria infantilă îl va 
asocia perpetuu cu marea trecere), bocirea „în jurul 
casei” sau „nunta mortului”. Copilul priveghează aş-
teptând „un gest” conspirativ din partea unchiului 
Mihai, o dovadă că nu murise, de fapt, dar urechea 
nu reuşeşte să capteze decât „un foşnet”: „acel foşnet 
a rămas în inima mea ca un prim şi ultim contact 
cu lumea de dincolo, o dovadă sonoră că între toate 
lumile, vizibile şi invizibile, reale şi imaginare, există 
pasaje.” (17)

Se reconstituie aici o mini-monografie a 
mitologiei morții, cu toată recuzita ei teatrală, care 
transformă radical femeile din familie în „fiinţe mi-
raculoase, ceva între zîne şi vrăjitoare”, furnizându-i 
copilului „un frison fondator” şi „sentimentul apar-
tenenței la un grup identitar”. Moartea, deşi atipică 
în cazul unchiului Mihai, care moare nenuntit la 20 
de ani, astfel că trebuie să i se performeze simultan 
nunta şi înmormântarea, este intuitiv percepută ca 
firească reîntoarcere în lut, în cimitirul „primitor”, 
vecin cu cristelnița de botez din biserică, în care co-
piii se joacă, arghezian, „de-a v-aţi ascunselea printre 
cruci în fiecare duminică” (22). 

Acum, după o meditaţie şi o rememorare 
continuă (de 50 de ani) a acelor evenimente, Matei 
Vişniec ne mărturiseşte, că atunci (în 1963) şi acolo 
(în satul Horodnic) a înțeles „diferența dintre haos 
şi cosmos” (22), şi a căpătat definitiv „microbul” tea-
trului: „De cîte ori încerc să identific sursele pasiunii 
mele pentru ceremonii, ritualuri, spectacol uman şi 
teatru în general, îmi vine în minte în mod automat 
moartea lui Mihai.” (22)

Această istorie cu tâlc ne dă cheia întregului 
roman, constând în revelația că viața „are sens”, cu 
condiția să ai privilegiul de a trece, cândva, pe parcur-
sul existenței tale, printr-o „societate cosmică” (22), 
cu rădăcini profunde în mit, care refuză „viața fără 
semnificații transcendentale” (22). Copilul desluşeş-

te intuitiv o poveste cu tâlc oximoronic: aceea că viaţa 
nu poate începe cu adevărat decât atunci când asumi 
că moartea face parte din ea, ba chiar îi dă sens. Abia 
atunci când eşti pregătit să înțelegi „marea călătorie” 
îţi poți rememora „călătoria” cea mică, dinspre cen-
trul lumii (Rădăuții din vecinătatea satului arhetipal, 
solar, dominat de „pîine şi lumină”), spre periferia 
ei, societatea de consum, ruptă de sensul ei cosmic 
primordial, depresivă, suicidală şi laică, pe care doar 
Avignonul o mai poate salva de nonsens, prin omni-
prezența purificatoare a teatrului, prin noul carnaval 
al saltimbancilor, care resacralizează lumea.

Capitolul 19 este o colecție de momente 
reflexive dedicate perpetuului carnaval al cortegiilor 
funerare, organizate muzical, pe principiul temei cu 
variațiuni, asemenea Momentelor caragialiene. Fam-
fara acompaniază solemn toţi morții importanți din 
Rădăuți, dinamizând întreaga comunitate locală, dar 
mai ales pe copii, care, prin hipertrofierea tuturor 
canalelor senzoriale, devin publicul ideal al acestui 
mare spectacol al morţii: „Simţurile lor devenise-
ră nişte pîlnii  de o mie de ori mai mari decît cea a 
trombonului. Ochii, urechile, nările, gurile căscate şi 
mai ales creierele lor cu toate circuitele activate aspi-
rau fiecare detaliu, fiecare gest, fiecare sunet, inclusiv 
mirosul de tămîie şi transpiraţie.” (148) 

Dintre toţi aceşti pitici, Matei va deveni 
singurul bolnav incurabil de spectacol, aşa cum, în 
societatea tradiţională românească, unii oameni că-
deau în patima dansului, şi numai Căluşarii îi puteau 
vindeca. Printr-o buclă narativă demnă de Amintirile 
lui Creangă, motivul îndrăgostirii de teatru prin con-
templarea riturilor funerare revine în forţă: „cînd mă 
gîndesc la sursele pasiunii mele pentru teatru îmi vin 
inevitabil în minte înmormîntările din oraşul meu 
natal pe vremea cînd eram copil.” (150). 

Şi, cum „Teatrul este o asociere de două mă-
şti, una rîde şi alta plînge” (447), trebuie să observăm 
că aceste cortegii funerare sunt faţa tragică a măştii, 
în vreme ce grimasa comică era adusă în Rădăuţii 
copilăriei sale de caravana circului, care întorcea pe-
riodic lumea pe dos. Ca şi Dionisiile greceşti, ambele 
ritualuri durează câte trei zile. 

O superbă povestire fantastică, cu rolul de 
a ne sugera o altă posibilă rădăcină a teatrului, ca 
emoţie individuală şi colectivă, onirică de această 
dată, descoperim în capitolul 25, un veritabil Dosar 
X. Ea ne spune povestea unui burg de provincie, ce 
aminteşte de poescul oraş-ceas Vondervotteimitis, 
prin „febrilitatea mecanică şi ritmul de maşină repe-
titivă a oraşului” (181), dar şi prin invazia brutală a 
incredibilului, căci toţi locuitorii „oraşului X” (Rădă-
uţi) visează acelaşi vis într-o noapte de solstițiu de 
vară, când ştim că se deschid cerurile, dar şi frunta-
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riile dintre vis şi realitate. Tranzitele astronomice au 
fost dintotdeauna generatoare de fantasme culturale, 
orale şi culte, dar primele punți intertextuale la care 
ne putem gândi în acest caz sunt superba comedie 
shakespeariană A Midsummer’s Night Dream, dar şi 
romanul lui Mircea Eliade Noaptea de Sânzâiene.

Locuit în majoritate de pantofi, oraşul îşi 
iese isteric din ţâţâni, unii se adresează poliţiei spre 
a elucida acest mister (precum celebrul personaj 
gogolian tentat să-şi anunţe dispariţia nasului or-
ganelor de ordine), alţii acuză, caragialian, munici-
palitatea de incompetenţă, psihiatrul urbei vorbeş-
te de „o interconexiune cerebrală între toţi locuito-
rii oraşului” (184), iar trupa de actori cataloghează 
dramaturgia interioară a visului drept spectacol 
revelatoriu. Oricum, evenimentul rămâne emina-
mente fantastic, de vreme ce produce, aşa cum cer 
toţi teoreticienii fantasticului, „stupoare”.

Ultimul capitol încheie rotund romanul, 
cu o altă întâlnire cu moartea, stând şi ea ferm sub 
semnul teatralului: incinerarea amicului Christo-
phe, la Avignon, la periferie, adică. Prietenul drag 
moare singur, la doar 50 de ani, într-o casă închiri-
ată de pe o insulă şi prietenii vin să-l comemoreze 
a la français. Ateu convins, ca mai toţi exponenţii 
acestei margini de lume, emancipate de rădăcinile 
ei transcendente, formate mai ales din oameni de 
teatru, el are, totuşi, parte de un fel de priveghi, „o 
ultimă cruntă şi generoasă beţie ca omagiu adus 
lui, o ceremonie bahică a boemei din jurul lui” 
(494), pusă la cale de Florence (actriţa cu memo-
rie perfectă ca şi Domnişoara Ri): „Aducem fiecare 
haleală şi de băut şi stăm cu el” (494). 

Spectacolul meta-teatral al morții se pro-
iectează astfel pe o scenă dublă, supraetajată, cu 
scenarii, actori şi regizori diferiți, având totuşi un 
personaj comun, pe Matei, care joacă, în fiecare 
dintre ele, un rol special. La un capăt al podului 
peste timp stă copilul, ultimul care l-a văzut în via-
ţă pe unchiul său Mihai, la celălalt veghează dra-
maturgul „orfan”, pe care „mizase Christophe în 
ultimii 15 ani” (495) şi care murise lăsând netermi-
nat un spectacol pe una din piesele sale. Mirosului 
de țuică şi formol i se substituie unul mai propriu 
periferiei: „Peste tot mirosea a fum, a sudoare, a 
medicamente, a vomă şi a pubele nearuncate de 
zile întregi.” (496) Iar zânele-vrăjitoare, care ştiau 
să bocească „în versuri” şi să coacă colaci pentru 
tot satul sunt înlocuite de dubluri somnambuli-
ce, „feţe fantomatice, obosite şi uşor dezabuzate” 
(497), plutind printre „maldărele de vase murdare, 
cîteva resturi de pizza, sticlele goale şi scrumiere-
le pline ochi cu mucuri de țigară” (495). Lor li se 
adaugă şi alte personaje care s-au adunat să încheie 

organic romanul. 
Albumul pe care Matei îl găseşte în bibli-

oteca „descoperitorului” său recapitulează vizual o 
carieră, devenind, în acelaşi timp, metafora perfec-
tă a acestui roman-spectacol: „pe cît de mare fusese 
dezordinea în viaţa sa de zi cu zi, pe atît de ordonat 
fusese Christophe cu tot ceea ce ținea de activita-
tea sa teatrală şi de spectacolele sale. Toate fotogra-
fiile, cronicile, comentariile, afişele, fluturaşii, tot 
ce avea legătură cu creațiile sale regizorale, sau cu 
spectacolele în care jucase ca actor, erau organizate 
cronologic, protejate cu grijă de coperte din plastic. 
Nu m-am mirat deci găsind acolo un dosar volumi-
nos cu tot ceea ce ni se întîmplase nouă de la prima 
noastră întîlnire, cu peste douăzeci de ani în urmă: 
scrisori primite de la mine, fotografii în care figuram 
împreună, articole din presa locală şi naţională con-
sacrate pieselor mele montate de Christophe, mate-
riale de promovare distribuite de el ori de cîte ori 
îmi prezentase piesele la Avignon.” (498). 

Prin această veritabilă colecţie de perfor-
manţe şi emoţii comune, Christophe devine co-au-
torul acestui roman al unor destine îngemănate, ri-
dicându-se din propria-i cenuşă ca o miraculoasă 
pasăre Phoenix. 

Ca odinioară, pe când copilul fusese ad-
mis să însoțească mortul nenuntit în „călătoria in-
finită prin zăpadă”, Matei este acum cel care se ofe-
ră să-l conducă pe Christophe Kaplan pe drumul 
ultim, al transformării sale în cenuşă, spre ultima 
sa reprezentație: „şi ne-am trezit cu toţii ca la un 
fel de spectacol, privind spre sicriul lui Christophe 
ca spre o scenă. Mai urma să înceapă piesa, să-şi 
facă apariţia actorii.” (502). Nu lipsesc nici efecte-
le speciale anunțate de uvertura simfonică, „ceva 
amintind de Bach (sau poate de Haendel), inter-
mezzo muzical destinat probabil să ridice gradul 
de solemnitate  al momentului.” (503) Ca şi morţii 
importanţi din Rădăuţi, Christophe are şi el parte 
de un fel de „fanfară.”

Mai toate personajele romanului se adună 
la acest spectacol final, cu rol de epilog, la acest End 
Game cu ecouri din Concert din muzică de Bach. Ca 
orice spectacol, el se termină conform programului 
prestabilit: „Cele 60 de minute rezervate omagierii 
lui Christophe se scurseră extrem de repede, fără 
nici un hiat, într-un fel de complicitate armonică 
totală şi de bună dispoziție crescîndă” (503-4) 

Centrul şi periferia sunt astfel integrate 
unui tot simbolic organic, într-o arhitectură roma-
nescă impecabilă. Cred, de aceea, că acest roman 
de maturitate, cel mai complex dintre romanele lui 
Matei Vişniec, este borna unei noi etape de creaţie, 
care ne va surprinde, pe viitor, cu noi capodopere.
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Cadran

Paris,
un loc bun să te exilezi

Vasile ANDRU

Motto: „Fluctuat nec mergitur”
= Se clatină, dar nu se scufundă.

Suntem în avionul mare cât o şură, compa-
nia Air France. Spre Paris. Noi nu mergem la plimba-
re, ci căutăm un loc bun să te exilezi.

Silvia este la primul ei zbor cu avionul. Eu 
sunt mai bătrân cu 220 de zboruri pe Planetă: o bu-
nicică parte a vieții mele am fost în aer. Sunt semn de 
aer cu foc... Şi iubesc avionul, nu doar pentru viteza 
cu care ajungi oriunde, ci pentru că mi se pare o casă 
mergătoare, uraniană. În zborurile lungi, cabina e un 
birou de lucru şi un living cosmopolit. La bord, scriu, 
îmi fac canonul, ascult muzică, dorm socializez cu 
rase diferite şi religii diferite. Azi o inițiez si pe Silvia 
în taina zborului, spunându-i: Să te simți ca logod-
nicii lui Chagall. Adică acea logodnică plutitoare în 
văzduhul care începe de la inima alesului! Silvia, spe-
riată de asemenea imagine, zice: Prefer să stau aici pe 
jilțul avionului, decît în văzduh! 

Când decolezi, când te înalți deasupra pă-
mântului, parcă începe o altă lume. Eşti la începutul 
lumii. O temporară spălare de lumea de jos. Cu Sil-
via, suntem la primul nostru zbor împreună; primul 
din cele 8 zboruri din acest an, cu rezervările făcute. 
La Chagall, numai logodnica pluteşte în văzduh, iar 
flăcăul stă bine mersi pe pământ, rolul său este să fie 
țăruşul.

Mergem să căutăm un loc bun de exil. 
Viteza minții. Silvia priveşte prin gemuleț, 

să vadă planeta de sus. Apoi citeşte repede, dintr-o 
răsuflare, 74 de pagini din romanul-eseu Ceaikovski, 
de Nina Berberova. Silvia are o viteză mare la citit şi 
ține minte tot ce-a citit, aş trece-o la categoria feno-
men. Mă domoleşte din admirație (care mi se trage 

din vremea cînd ea făcea a doua facultate, medicina 
(se săturase să tot fie directoare de bancă!); citea în 
viteză tratate groase, Arthur C. Guyton, John E. Hall 
şi tot tacâmul, mii de pagini, şi memorând urgent 
toată terminologia aceea, greacă şi latină şi saxonă. 
Mă domolesc aşadar din admirație şi-i spun că da, 
e drept, există şi predecesori care aveau o viteză cos-
mică la citit: N. Iorga şi Marian Popa. Aceştia din-
tr-o privire cuprindeau o pagină întreagă de carte, 
şi nu doar că o citeau, dar o „fotografiau” pe retină, 
reținând cu fidelitate conținutul, în română şi-n trei 
limbi străine. 

Silvia înclină spre un exil german. Să pri-
mească un post de cardiolog la nemți, unde are con-
diții civilizate şi spitale bine dotate. Spiritul ei ordo-
nat, seriozitatea ei ereditară, vrea Germania. Mai 
vine o ofertă dinspre Malta, acolo eşti cardiolog pe 
englezeşte până înveți malteza. 

Eu o deturnez spre francofonie. Rolul meu 
este s-o împrietenesc cu Parisul. În această călătorie, 
o voi împrieteni pe Silvia cu Parisul. Să renunțe la 
oferta de la Munchen. Să renunțe şi la alternativa 
malteză. Nu i-am spus acest gând al meu, dar a pri-
ceput ea ceva. Contez pe faptul că Parisul este şi un 
drog, adică dă dependență. Zic:

–Pentru români, cel mai bun loc să te exi-
lezi a fost Parisul. Din vechime şi până azi. La Paris 
nu te scufunzi niciodată.

Acum Silvia ciuleşte urechea la difuzorul 
care anunță că traversăm Dunărea (deasupra Vie-
nei), dar n-o vedem, căci sunt norii: zburăm deasu-
pra norilor, la 10000 km. Norii trec, orele trec. Am 
privit, am spionat scoarța Terrei, am vorbit, am ron-
țăit ceva, am adormit. Asta fac şi astronauții în aer: 
privesc, spionează cosmosul, ronțăie, sforăie.
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Cadran

Aterizare pe aeroportul Beauvais 
Controlul paşapoartelor este simplu şi me-

canic, căci suntem în U.E., un fel de țară lată, în care 
intră şi Franța, despre care am învățat la şcoală că este 
decadentă. Între decadență şi înapoiere este o diferen-
ță respectabilă. În Franța, salariile sunt, în medie, de 
12 ori mai mari decât în România. Despre România 
pot spune că este o țară precursoare: adică peste un 
timp, toată Europa va arăta sărăcită, lenevoasă ca Ro-
mânia… Asta în cel mai bun caz, că se poate şi mai 
altfel: cineva amenința cu califatul.

În autocarul Beauvais-Paris, Silvia este nu-
mai ochi şi admirație. Trecem în viteză prin burgul 
Beauvais, ne vom opri cândva aici să vedem catedra-
la. Drum prin plaiuri ondulate mioritic. În mintea 
Silviei câmpurile şi luncile se transformă în muzică. 
Nu-ți vine să crezi că țările astea industriale mai au 
crânguri superbe şi sute de hectare de verdeață. 

Treptat, contemplația se preface în moțăială. 
Moțăiala e un aspect al cogitațiunii. În autocar, omul 
moțăie sau sforăie, somnul scurtează călătoria şi lun-
geşte viața. 

Se apropie Parisul, se văd primele construc-
ții, inumane, adică beton, industrie. Şoseaua e tixită 
de camioane şi maşini matinale. Viața lor e alergare şi 
gaze de eşapament, cu mari foloase pentru toți. 

Parisul ca o psihanaliză 
Am intrat în Paris, în Parisul autentic: fiul 

Senei şi al Luteției. Parisul cu blazonul lui istoric: o 
corabie pe valurile Senei, şi deviza „Fluctuat nec mer-
gitur”, adică „Se clatină, dar nu se scufundă”... 

Îi spun Silviei:
–În fața acestui blazon, vom conştientiza 

universalitatea fluctuației. Oare nu aşa ar suna şi devi-
za biruitorului de cursă lungă? Poate şi a României: se 
tot clatină de 2000 de ani, dar nu se scufundă! Acest 
blazon ar fi şi deviza cuplurilor ideale, sau a capodo-
perei. 

Zice: Înțeleg că o descindere la Paris este ca 
o psihanaliză...

Zic: Un pelerinaj te înnoieşte cât o psihana-
liză! Un exil te transformă ca şi vecinătatea morții.

Silvia pune degetul pe rană:
Silvia: Înțeleg că dacă ne exilăm în Paris, ne 

vindecăm şi de stilul living apart together!
Zic: Rezon! 
A pus degetul pe rană. Trebuie să ia sfârşit 

stilul nostru americănesc – living apart together, adi-
că: „a trăi împreună în case diferite, pe continente 
diferite”. Trăiam de ani de zile în case diferite, în con-
tinente diferite, ne vedeam în vacanțe, ea pe post de 
Penelopă stătea cuminte tot aşteptând lungul drum 
spre casă a soțului Ulise... 

Nimburi orbitau pe capetele exilaților 
Îi spun Silviei că ne vom întâlni la Paris cu 

vechii exilați, care mai trăiesc. Pentru mine, Parisul 
este o suprapunere de amintiri. Cu el am început ieşi-
rile în lume, după revoluție, vara lui 1990. 

La Paris am tocat prima bursă de după revo-
luție, înfulecând Orient (şcoli indiene pe rue Sebas-
topol; şcoli zen la dojo Deshimaru), înfulecând Oc-
cident (şcoli rebirthing, sofrologie, preotese druide), 
înfulecând emigrație română. 

Atunci i-am mai prins în viață pe marii oa-
meni exilați sau, mai târziu, emigrați.

Toți confrații din exil, pe atunci, aveau un 
cerculeț fosforescent deasupra capului, pentru că aşa 
erau vremurile: după ce fugeau din România, de în-
dată ce ajungeau la Paris, chiar în gară, li se punea pe 
cap un cerculeț de sfânt liber. Sau se trezeau că le-a 
„crescut” pe cap un asemenea nimb, le apărea din se-
nin, spontan, cerculețul de sfânt...

Grație acestor cerculețe, ei obțineau ceva 
beneficii, vizibilitate şi tiraje; dar erau şi riscuri: se-
curiştii în misiune îi reperau repede, şi-i cotonogeau 
sau îi racolau. 

La prima mea bursă pariziană, în 1990, pe-
rioada exilului se încheia, nu mai erau riscurile eva-
dării sau asceza surghiunului, aşa că aura lor începea 
să pălească până la stingere. Dar primii 2-3 ani după 
Revoluție, aceste cerculețe de sfințişori încă orbitau 
pe capetele exilaților faimoşi din timpul dictaturii. 
La majoritatea, s-au stins repede, conform zicalei: Sic 
transit gloria mundi. 

Eu am mai prins gloria mundi. Chiar şi mie 
îmi apăruse, tranzitoriu, un vag cerculeț sidefiu, când 
am pus piciorul în Gare de l’Est. Dar cerculețele lor, 
a vechilor exilați, erau splendide. Le-am vizionat re-
pede, bănuiam că se vor stinge iute, unele chiar în-
cepeau să se topească sub ochii mei. Unele erau de 
conjunctură, altele erau binemeritate. 

Matei Vişniec avea un nimb albastru-elec-
tric, chiar meritat. Ca fost consătean, m-am dus direct 
la el. Când vine la Paris, bucovinenul caută alt bucovi-
nean. Vişniec m-a ajutat să obțin cazare la complexul 
studențesc, unde el însuşi rezida, într-o garsonieră. El 
îi ajuta cu cazarea în campus pe numeroşii confrați 
români care năvăleau la Paris după revoluție, scăpați 
din țarcul patriei. 

Monica Lovinescu avea un nimb mare, 
semăna cu cercul din jurul planetei Jupiter, am în-
drăgit-o pe loc când am vizitat-o la „Europa Liberă”, 
iar dânsa mi-a luat urgent un interviu pe care mi l-a 
plătit cu 600 de franci (100 de dolari), mai mult decât 
salariul meu de redactor pe o lună, în țară. 

Virgil Ierunca avea în jurul capului un cer-
culeț sidefiu, de-o mare frumusețe, şi Monica Lovi-



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 2016 73

Cadran

nescu îmi zicea că Virgil se dădea în vânt după dez-
văluirile mele sofrologice sau zen, care pe ea o lăsau 
rece. Virgil Ierunca mă invita la o banană flambantă, 
la bistroul chinezesc, şi-mi zicea: „La acest bistro mă 
întâlnem cu Mircea Eliade, Dumnezeu să-l ierte, şi 
mâncam câte o banană flambantă!” 

Ziceam: A propos de Dumnezeu să-l ierte... 
Eliade credea în Dumnezeu? 

Ierunca răspundea: Nu pot spune cum cre-
dea; dar pot spune că Eliade ştia că Dumnezeu există. 

Zic: Eliade avea, pentru citirea lui Dumne-
zeu, chei care azi s-au pierdut. Chei, nu tatonări. 

Petre Țuțea ne spusese: „Eliade e prea rafi-
nat ca să fie creştin.” Am comentat: Da, adică nu avea 
doza de superstiție necesară ca să fii un creştin din 
acela care „pupă poala popii”. 

Eliade cunoştea marile religiile revelate dar 
nu s-a dedicat uneia anume. Îmi vine în minte acum, 
când scriu, că Marian Popa mulțumea lui Dumnezeu 
că „l-a scutit de vreo religie anume”.

–Dar nimbul lui Cioran, ce culoare avea? 
întreabă Silvia ştiind că l-am întâlnit pe marele om.

–Daaa! Când am văzut cercul radiant pe 
creştetul lui Emil Cioran, mi-am dat imediat jos pă-
lăria şi m-am înclinat. Cioran avea un nimb auriu, 
de care unii ortodocşi se speriau, întrebându-se în 
şoaptă: „Ce ne facem dacă Domnul ne va obliga să-l 
canonizăm, într-o zi? Ce ne facem, pe unde scoatem 
cămaşa? Cum să canonizăm un rebel ca acesta?” Şi, 
pe tema asta, se tot ține căte o sesiune de comunicări 
la Sibiu, cu participarea Mitropolitului. 

Vestitul hermeneut Vlaicu Ionescu avea 
deasupra capului un brâuleț sclipitor, cu steluțe. Veni-
se chiar atunci din SUA unde îşi avea exilul său, legen-
da sa, şi mi-a oferit cartea lui masivă, cu interpretări 
despre profețiile lui Nostradamus, interpretări până 
la zi, unde tălmăcise şi împuşcarea lui Ceauşescu. 
Dar admiram cercul eteric de deasupra capului său, 
ziceam, un cerc țintuit cu steluțe, pentru că magistrul 
Vlaicu Ionescu se ocupa cu astrele. 

L-am întâlnit repede şi pe Dumitru Țepe-
neag cu nimbul său oniric. Mi-a cerut imediat un text 
pentru revista sa. 

Confrații din exil se prezentau voios de înda-
tă ce-i sunam la telefon. Georges Astaloş m-a invitat la 
el acasă, avea şi el, deasupra capului, cu un cerculeț de 
emigrant norocos, jucat cu drame pe scene franceze.

„De unde-i scoți aşa repede, tata?” mă în-
treba Tamara, fiica mea - o avangardistă fără voia ei, 
obligată să devină franțuzoaică la 7 ani. Tamara urla-
se tare când, la vamă, au vrut să-i înşurubeze nimbul 
exilului pe creştet. S-a zbătut, a plâns amarnic, şi l-a 
zmuls şi l-a aruncat la gate 3. Dar mitogenul de ser-
viciu i l-a înşurubat rapid la loc, cu nituri de aur! Era 

un nimb mai frumos decât am văzut la alți emigranți, 
avea o strălucire intensă; dar ea nu suporta ornamen-
te din astea. Plângea de se speria tot personalul pe 
aerorport, arunca paşaportul francez, dar degeaba. 
Până la urmă, ziceam, s-a ales şi ea cu un nimb de 
cetățean al lumii libere. I-au trebui vreo zece ani până 
să se adapteze.

Prefața expatrierii
Când îi povestesc Silviei, îi prefațez propria 

ei viață de medic cardiolog în Franța exilului nostru 
(temporar, zice ea, că nu vrea să renunțe de tot la pro-
iectul renan). Zic: 

–Parisul este o suprapunere de straturi de 
amintiri, ca o patrie alternativă. Chiar aceasta e defi-
niția patriei: un balmuş de amintiri! 

Îi mai povesteam, selectiv, despre tinerețea 
mea pariziană (tinerețe tomnatică). Într-un an, i-am 
făcut rost şi lui Mario Sorin Vasilescu (yoghinul) de 
o invitație la Paris; era vrăjit, sorbea peisaje şi mito-
logie, îi plăcea să ia o cafea la mesele de pe trotuar, să 
privească strada şi oamenii ca un film atemporal, îmi 
zicea: „Îți dai seama câte straturi de istorie sunt aici, 
şi cum fiecare piatră pe care-o calci e amprentată de 
paşii a zeci de generații...” 

Deodată, prezentul zgomotos, citadin în-
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trererupe filmul trecutului. Adică autocarul Beau-
vais-Paris intră vijelios pe poarta autogării. 

Numai Fulgence-Marie face un metrou 
valabil

Acum autocarul opreşte lângă metrou Por-
te Maillot, care ne pică bine. Stația Porte Maillot este 
chiar istorică: prima stație din vasta rețea pariziană: la 
anul 1900, s-a inaugurat prima linie, între Porte Mai-
llot şi Vincenne. Şeful lucrării era inginerul Fulgen-
ce-Marie Bienvenue. Numele Bienvenue se traduce: 
bun-venit! Fulgence-Marie pare feminin. Fulegence 
poate fi tradus Fulgențiu sau Fulgenția.

Metroul din Paris este logic, deştept, rapid. 
Când am vizitat Ciudad de Mexico, am auzit că ace-
laşi inginer Fulgence-Marie a proiectat şi metroul din 
capitala mexicană, tot deştept şi logic. E o încântare 
să mergi cu metroul din Mexico, e uimitor de deştept. 
Metroul din Londra este mai obositor, mai teleguță, 
nu ştiu cine l-a făcut.

La biserica exilaților
Metroul ne duce iute la Biserica Română 

„Trei Arhangheli”, unde vom fi găzduiți temporar, în 
tranzit. Relația mea cu această biserică este pe bază de 
1990, când am fost prima dată, şi când mi s-a părut 
foarte stranie: Am găsit aici o populație de seră, o co-
lecție de etnici interbelici, unii cu legende personale, 
alții cu răni necicatrizate, alții cu spaime şi speranțe, 
alții boieroşi. Vedeai aici chipurile emigrației. Liniştea 
îi unifica doar aparent, căci se păstrau diferențele de 
fostă clasă, autonomii prudente. Era un amestec bizar 
şi românesc, moldo-valahi extratereştri. În 1991 am 
revăzut acea lume fracturată, într-o noapte la înviere, 
şi mi s-au părut oameni care ieşeau dintr-un ascunziş. 
Erau resturi ale României Mari, salvații din dezastru. 
Aici cântase în strană şi Brâncusi. Pe aici trecuseră şi 
Eugen Ionescu, şi Emil Cioran.

Relația mea cu biserica s-a reactualizat prin 
2002, cu preotul Const. Târziu. Mie mi-a făcut mult 
bine, m-a găzduit la biserică ori de câte ori veneam 
fără cazare aranjată dinainte. Vedeam adesea emi-
granți săraci care veneau şi Părintele Târziu le dădea 
ceva bănuți sau le aranja un loc de muncă. În bise-
rică, erau şi lupte pentru putere, un consilier biseri-
cesc mi-a spus: „Ştii, biserica asta este o vacă bună 
de muls…” Îmi spunea despre procesele pentru bani, 
între consilierii bisericii. O vacă de muls? Păi deh, 
conform zicerii apostolului Pavel: „Păstorul este în-
dreptățit să se hrănească cu laptele turmei.” 

Părintele Târziu a rezidat întâi în Canada, 
apoi în Franța. Îşi ținea personalitatea făcând din 
biserica aceasta o redută a exilaților. A jucat o carte 
bună. Iar biserica şi-a păstrat faima de „Biserica exila-
ților” multă vreme după Revoluție, când nici nu mai 
existau exilați ci numai emigranți şi nomazi, şi neo-

romi, care-şi însuşeau numele de exilați ca un titlu de 
noblețe. Părintele Târziu încă se mai ținea autonom, 
nealiniat la obediența Patriarhiei, şi asta plăcea mult 
emigranților cu nostalgii de dreapta sau celor care de-
testau în bloc cripto-comunismul postdecembrist. 

Acum părintele Târziu lipseşte din Paris, e 
în România la parastasul părintelui ambiguu Gheor-
ghe Calciu Dumitreasa. 

Aşa că ne primeşte părintele Iulian Nistea. 
Ne descuie camera de oaspeți, care este nu-

mită şi „chilia episcopului”. Căci aici sunt găzduiți 
ierarhii când fac vizite pastorale. Dar episcopul vine 
o dată la doi ani, aşa că azi ne sfințim noi în chilia 
cu două ferestre şi cu un pat vast, nupțial, numai bun 
pentru reîntregirea familiei!

La cele două ferestre sunt vaze cu muşcate 
– flori religioase, văzute numai în mănăstiri, în lama-
serii şi în case preoțeşti. 

După ce ne instalează, părintele Nistea ne 
pofteşte la masă, la un restaurant italian din apropi-
ere, Rue des Ecoles. Primim invitația nu atât pentru 
burtă (în genere, detestăm restaurantele), cât pen-
tru cunoaştere şi convorbire. Nici mâncarea nu-i de 
aruncat. Minestrone, pasta asciutta, nu-i chiar de post 
- este vineri - dar suntem călători, ca atare pr. Nistea 
ne dă dezlegare pe loc! 

Mâncând, comesenii fac politică acerbă, ca 
tot românul patriot. Subiectul fierbinte: Mâine, refe-
rendum Băsescu.

Toată diaspora îl susține frenetic pe bădița 
Traian. 

Soarta catedralei române din Paris
Am urcat în chilie pentru o scurtă odihnă. 
Să dormi în turla unei catedrale construită 

la 1374 este ca şi cum ai călători în timp, e ca şi cum 
ți-ai anti-data viața cu 633 de ani din aceia iluştri, ani 
din vecia franceză. E ca şi cum mai adaugi 633 de ani 
la bătrâna ta biografie.

Asadar suntem recunoscători regimului 
burghezo-moşieresc român care, la 1882, a cumpărat 
această catedrală situată chiar în buricul Prisului, în 
cartirul latin, la doi paşi de Sorbona, la doi paşi de 
Pantheon, la doi paşi de Notre-Dame. 

E o minune că acest lăcaş cu o istorie excep-
țională, este al românilor. Construit de acelaşi arhitect 
(Raymont du Temple) care a lucrat şi la ridicarea Lu-
vrului şi a catedralei Notre-Dame, monumente care 
se adaugă şi ele biografiei noastre danubiene. 

În catedrala asta, română în prezent, s-au 
închinat Ignatiu de Loyola şi Fancisc Xaveriu, care 
acum ni se insinuează în suflet. Apoi au venit aici do-
minicanii, conflictuali. În l880, dominicanii au fost 
alungați din Paris şi catedrala a fost părăsită, tempo-
rar transformată de un evreu bogat în depozit de grîu; 
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dar şi grâul este liturgic, este euharistic. 
În 1882, statul român o cumpără, plătind 

300000 de fanci, sumă mare la vremea aceea. În pe-
rioada interbelică, toți marii exilați români s-au în-
chinat în biserica aceasta, şi preotul Iulian Nistea ne-a 
arătat stranele unde obişnuiau să stea Brâncuşi, Elia-
de, Cioran, Ionescu. 

Cioran cucăind enigmatic în strană
Emil Cioran, în strană, ținea capul plecat, 

asculta slujba, sau poate era cu gândurile lui. 
Cioran, la evlavie, zicea ceea ce n-a zis ni-

ciodată în scrisul său apocalyptic. Iată ce zicea: „Un 

om are o singură datorie în viața aceasta: să se roage. 
Dar eu nu ştiu să mă rog, nu reuşesc. Asta mă chinuie; 
toată viața m-a chinuit neputința asta.” Cioran mi-o 
spusese în 1991, în septembrie, cînd l-am vizitat. I-am 
răspuns magistrului:

„Rugăciunea e un exercițiu de înviere şi nu 
o capitulare în fața lui Dumnezeu, cum o concepe ev-
laviosul tradițional.” 

„Acel evlavios ştia ceva ce eu nu pot şti!” 
mi-a zis Cioran: acel „alt Cioran”, întrezărit doar de 
cei care l-au văzut stând în strană, ascultând slujba cu 
capul plecat, la biserica română din Rue Jean de Beau-
vais. Nu ştiai dacă participă sau doar tace cu sine. 

Nu ştiai dacă se roagă sau face zen… Am o 

fotografie secretă a lui Emil Cioran, ținând mâinile în 
zen-mudra: palma stângă peste cea dreaptă, vârfurile 
degetelor mari, închizând un oval perfect.

Cioran mi-a spus un lucru pe care nu ştiu 
dacă l-a mai spus cuiva: „Budismul m-a salvat de la 
sinucidere.”

Vecernie la Notre Dame 
Acum lăsăm chilia episcopului şi mergem la 

o vecernia la Notre Dame (unde avem şi întâlnire cu 
Tamara.) 

În catedrală, faci experiența vastității. Tu 
nu mai eşti tu, nu mai eşti trup, eşti prezent liturgic, 

contemporan cu Mesia părtaş la postumitatea Sa, la 
moştenire. Şi auzi acel îndemn al Său din Joia Mare: 
„Faceți asta în amintirea mea.” Că amintirea e im-
portantă, amintirea e însuşi sufletul. Suntem plini de 
„Lumină lină”, imnul vecerniei. Silvia este încântată 
de concertul de orgă care a însoțit vecernia. Cum 
dânsa are şi cultură muzicală, a trăit altfel decât noi 
acest crescendo al emoției. 

Întâlnire cu Tamara, în această lumină 
care, din lină ce părea, devine clocot. O îmbrățişăm 
româneşte, cu efuziune, dar ea se fereşte, se apără, de-
testă afişarea emoțiilor în public.

Ieşim, mergem toți trei la Fântâna Saint 
Michel, reper romantic în Parisul etern. Multă lume 
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veselă, deşi indiferentă la aripile desfăcute ale Arhan-
ghelului de la Fântână. Mergem la un bistro din apro-
piere şi luăm o Pinã Colada şi o gustare. Tamara o 
iubeşte pe Silvia, între ele se face o relație strong, din 
acelea bazate pe frustrare şi pe singurătate. Nu sin-
gurătatea străiniei, ci singurătatea omului pe pământ. 

Ele se încing la o discuție care mă exclude pe 
mine, căci totdeauna un bărbat este în plus când se află 
lângă două femei, care vor face imediat o conspirație.

Apoi Tamara ne vizitează la reşedința noas-
tră temporară, catedrala Trei Arhangheli. Conspirația 
ei cu Silvia continuă, erau fericite şi şuşoteau lucruri 
importante, vizita s-a lungit până spre miez de noapte, 
când Tamara a luat un taxi spre căminul ei studențesc. 
Şi am rămas singuri, şi am regretat o viață că ea n-a 
extins acea vizită până la infinit.

Sâmbăta luminoasă 
Dimineața, la Ambasada română, la secția 

de votare. Întrebăm cine-i ambasador acum la Paris, 
ni se spune că unul Gheorghe şi atât. Coadă mare, 
dar merge repede. Într-o oră, am votat cu toții, Silvia, 
Tamare şi moi-meme. Cu datoria făcută, mergem la 
masă.

Dejun Zen-yama, un restaurant japonez 
care mereu stă în calea noastră şi ne taie drumul. Dar 
pe drept! Este şi zen, şi dejun. Meniurile, pe listă, sunt 
numerotate şi ilustrate. Luăm meniul A3 şi A8: supă 
de alge, sushi, frigărui de somon. La urmă: lici, un 
fruct alb. 

Silvia zice că:
oferă masa în cinstea lui Băsescu şi a lui An-

dru şi a Tamarei. Pe primul loc Băsescu, căci a biruit 
la referendum. Dacă ar fi eşuat, am fi scris despre el 
o proză. Dar aşa, dacă a biruit, – n-ai ce scrie. Că te 
mai alegi cu o decorație sau cu alt pripon. Unii con-
frați speră că se vor alege cu ordinul Steaua României 
şi astfel se vor trage salve de tun la voioasele lor fune-
ralii... Iar noi doi nu avem chef să colecționăm salve 
de tun, deşi ele aduc emoții pozitive urmaşilor mei 
Văcăreşti. 

Traseul e drog, ținta e trezire
Ce program ne facem în aceste două-trei zile 

din vecia Parisului? Ca să dai substanță unei călăto-
rii, trebuie să ai o țintă. Doar traseul te face om liber. 
Dar este nevoie de o țintă ca să existe traseu. Spre No-
tre-Dame? Catedrala a devenit un loc suprasaturat de 
emoții religioase, deci s-a apropiat de masa critică de 
unde poate exploda o apariție supranaturală. O teo-
fanie. De ce nu se produc apariții mariane, la Notre 
Dame? De ce să te duci până la Medjugorie ca s-o vezi 
pe Maica Domnului (acolo se arată foarte des, uneori 
zilnic), şi de ce nu se arată aici, la Notre Dame? Poate 
pentru că aici locul e deja sacru, şi nu-i nevoie de nici o 
intervenție supranaturală care să propulseze credința. 

Un anti-erou al timpului nostru
Parisul e o sumă de mituri. Locale, străine, 

române. Dar şi câte un anti-mit: episcopul Radian, 
un personaj ascuns, un anti-erou al timpului nostru. 
A avut o viață ca un roman, începută în Moldova: a 
fost, pe rând sau concomitent: legionar, francmason, 
securist şi episcop. Revoluția din decembrie l-a prins la 
Paris, mare arhiereu, şi a preferat să se pensioneze su-
bit şi să nu se mai întoarcă în România. Trăieşte izolat, 
evitând cu prudență să se expună, stingând stângaci 
un scandal stârnit de publicarea unui microroman 
incendiar despre dânsul. (Autorul microromanului, 
foarte talentatul Ciprian Mega, s-a autoexilat pe o in-
sulă grecească, nu ştiu dacă lehămetesit de acel scan-
dal sau doar urmându-şi destinul.) 

I-am dat un telefon arhiereului, omul sub 
vremi; am spus că vreau să-l văd, la o spovedanie (n-
am spus cine la cine se va spovedi). A răspuns că toc-
mai împachetează să plece în România, făcea vcanțele 
la Techirghiol, la părintele Arsenie Papacioc. Poate era 
doar un motiv, poate era adevărat. Spovedania este to-
tuşi în altă parte. 

Aşadar, continuăm traseul, orbita noetică 
a Terrei. Există acele meridiane noetice, pe care sunt 
locuri-foct, ca acele puncte oe meridianele de acu-
punctură ale corpului uman. Endorfina se produce se 
secretează lesne în coline sau cratere noetice. Să luăm 
doza de endorfină, astăzi. Mergem dinspre Pont d’Al-
ma (podurile magice ale Senei) spre Turnul Eiffel şi ne 
simțim bine. 

Ajungem la Tour Eiffel la o oră încă matina-
lă, 10:45.

Noul blazon al Parisului: Turnul Eiffel
Inginerul Gustave Eiffel a făcut trei lucrări 

mari: Statuia Libertăiții de la New York, Turnul şi ca-
nalul Panama. A fost şi magistrul îndrăgit al lui Henri 
Coandă. Fără Eiffel, Coandă nu ar fi fost Coandă. 

Aşadar, Eiffel era predestinat să schimbe 
emblema Parisului, din corabie în turn.

Corabia fluctuantă rămâne doar un indice 
istoric. La vremuri noi, blazon nou. Ferm, nefluctuant. 
Ascensional.

Ca toate lucrurile mărețe, el nu serveşte la 
nimic. 

Dar îți dă emoții pozitive, precum munții. 
Luăm acum şi noi rația de emoții pozitive, şi apoi fa-
cem fotografii cu un aparat antedeluvian (care impune 
totuşi respect japonezilor).

Silvia zice „Hai să urcăm în vârf!”
Ne apropiem şi vedem că nu se poate urca, 

pentru că turnul este supus unei invazii universale. 
Cum toți vor să urce (logica viului ar fi urcarea, iar 
rezultatul este o stagnare pe culme - aşa sună unul 
din „aforismele” familiei…); cum toți se îmbulzesc 
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Cadran

ascensional, cu mic şi mare, Silvia şi moi abandonăm 
proiectul urcării, şi ne simțim bine, ca toți cei care pro-
gresează fără să urce.

Plecăm aşadar cu amintirea plăcută a inva-
ziei neamurilor (chinezi, ruşi, tătari moderni, adică 
tunşi scurt). Şi mergem să luăm cafea espresso, pe cal-
darâm (aşa cum îi plăcea lui Mario Vasilescu, mutat 
acum la cele veşnice), la „Cafeneaua Tour Eiffel”. Evi-
dent, cu turnul în fața ochilor, continuând să ne um-
plem de emoția pozitivă a obiectelor înalte. Sorbim 
cafea şi, în vagi iluminări, ne ținem de mână. Căci de 
azi voi părăsi formula celibatului clandestin, formulua 
americană living apart together.

Caleaşca de împrietenire. 
Înviorați încă o dată, ne urcăm în Car Rouge, 

un fel de caleaşcă, un autocar etajat care îți arată „ce-i 
mai mândru pe la noi”. Plătim bilete de 23 Euro, şi în-
cepem turul Parisului, cu 8 opriri. 8 este cifra împlini-
rii. (vezi şi: ashtanga, ashta-chakra, ashtavakra). Bună 
invenție acest „Car Rouge”. Ca s-o împrietenesc pe 
Silvia cu Parisul, ca s-o determin la exil parizian (nu 
german, nu maltez!) este nevoie de Car Rouge.

De altfel, cunoaşterea oricărei metropole se 
începe cu un turul celor 8 opriri, în asemenea autoca-
re etajate şi bine îndrumate. Când mă instalez într-un 
oraş nou, prima zi fac un tur de împrietenire cu ceta-
tea. Şi Barcelona, şi Kuala Lumpur, şi Londra, şi Me-
xico-City... aşa le-am luat în primire, cu Auto-caleaşca 
roşie/albastră... 

Apoi vin şi celelalte, exilul sau, în caz fericit, 
retragere spirituală Aşa şi noi, azi, la Paris: un tur mi-
nune. Vezi ce-ți place, te opreşti unde-ți place, iei un 
ceai verde, te urci şi absorbi mai departe.

E soare şi acceptăm cu plăcere iluzia că pla-
neta e frumoasă şi ni se dăruieşte treptat. Uneori râ-
dem foarte tare, căci râsul este o metodă de creativi-
tate, un dialog între om şi tot ce i se opune temporar.

Nu ocolim Luvrul
Mergem la pas, pe Avenue de l’Opera şi ni-

merim la Luvru, unde intrăm gratis cu legitimații de 
presă. Urmează o baie de artă, pe care n-o mai descriu 
aici.

Eu am fost de vreo zece ori la Paris, dar cu tot 
felul de treburi conferințe stagii inițieri... aşa că nu am 
consumat artă. Doar Silvia stă să-mi deschidă porțile 
Luvrului, ale Versailles-ului şi alte porți.

Dar Silvia zice că eu deschid porți: „Astăzi 
m-ai făcut fericită cu Luvrul...” zice.

Luvru începe cu impresii vaste, da-vinciene. 
Şi continuă cu alte piese fierbinți, tablouri şi sculpturi, 
cronici color ale efemeridei numite omul. Arta bună 
e o floare mistică a celor trei instincte: de conservare, 
de reproducere, de mântuire. De aceea, jumătate din 
arta bună este despre splendoarea corpului şi devora-

rea semenului, iar altă jumătate este despre Hristos. 
Restul sunt detalii, ornamente, enluminures, floricele 
pe câmpiile emoției. 

Farmecul Luvrului îl completează barul din 
holul mare, la o cafea şi un croasant. O cafea la Luvru 
/ Paris (sau un ceai băut la British Museum / Londra) 
- îți bucură setea cât secole de artă.

Silvia mai descoperă că aici, la Paris, croa-
santul are savoarea generică, de aliment nefalsificat.

Paris e o fabrică de legende
Începând să facă dependență de Paris, Silvia 

zice:
– Dacă Noaptea împăratului, sau Grădinile 

ascunse, ar fi scrise în franceză, azi puteai să candidezi 
şi tu la un Prix du Nouveau Roman. De ce n-ai rămas 
tu la Paris, atunci?

– Cred că viața pe care am dus-o a fost exact 
cea potrivită cu natura mea, cu ostoirea mea. E o mâ-
nare dinlăuntru să am patrii alternative, să plec de-
parte, doar ca să am de unde să mă întorc. E drept, 
Parisul ar fi propulsat scriitorul, Parisul este o fabrică 
de legende. Uite, alte centre culturale mari nu reuşesc 
să fabrice legende. În Wellington, în Noua Zeelandă, 
eu aveam impresia că este un loc unde sau te îngropi, 
sau să devii un mistic tăinuit... Poate şi Bucureşti este 
un loc unde să te îngropi... sau să fii un mistic tăinuit. 
Şi atunci care-i calea? Calea este a merge.

Pornim spre reşedință, pe jos, doi paşi pe 
străzile animate, globalizate. Mă revigorez din oste-
neala zilei furând un sărut sănătos, încasând mus-
trările de rigoare, cum că la Paris nu prea vezi oamni 
etalându-şi afectele pe stradă, că şi pe aici ne mai cu-
noaşte câte cineva, precum pe vestitul popă de la Ba-
loteşti. Mai vorbim şi despre noi, că ne aşteaptă mari 
încercări. 

Vecernie la Notre Dame 
Sâmbăta vecernia este mai frumoasă. Mai 

mult cântări decît teologhisiri. Şi simt că mereu sun-
tem tot mai aproape de masa critică a unei apariții 
mariane.

Ieşim pe stradă, şi ni se pare că vecernia con-
tinuă. Seara asta, tot Parisul pare o vecernie.

Pauza s-a terminat
Va trebui să vedem Parisul ca un viitor câmp 

al muncii.
Până acum, Parisul mi se părea doar un loc 

al artei şi al erudiției, un loc al masturbației cerebrale. 
Mi se părea locul avangardei de toate zilele, 

de care cândva aveam nevoie ca şi de pâine. Peste pu-
țin vom zice: Gata! Pauza s-a terminat! 

Mai lupt cu senzația că locuința din Bucu-
reşti este pentru mine ca un schit vechi şi vital... Încă 
mai zic: La Paris, sfârşitul lumii nu-i mai departe decât 
la Bucureşti. 
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Antropologica

Daniela MICU

Reconfigurarea ideii  
de spaţiu şi timp  
în antropologie  

versus recuperarea  
prin jurnalul de călătorie  

a obiectului pierdut

Criza postmodernă a atras după sine nece-
sitatea reconfigurării conceptelor de timp şi spaţiu. O 
astfel de încercare face Marc Augé prin introducerea 
unui nou termen – supermodernitatea – ca o alterna-
tivă pozitivă la postmodernitate: „Am putea spune 
că supermodernitatea este o faţă a monedei a cărei 
revers reprezintă postmodernitatea: partea pozitivă 
a uneia negative.”1 Deşi excesul este cuvântul de ordi-
ne al acestei ultime modernităţi, ea este reprezenta-
tivă prin căutarea unui sens, într-un moment în care 
exista o criză de sens, strâns legată de sentimentul de 
dezamăgire survenit în urma intensificării graduale a 
senzaţiei că istoria personală este conectată la istoria 
mare şi evenimentele ei marcante. 

Augé identifică trei tipuri de excese co-
respunzătoare supermodernităţii: excesul de timp, 
excesul de spaţiu şi, nu în cele din urmă, excesul de 
ego. „Pentru un număr de intelectuali, timpul nu mai 
este astăzi un principiu al inteligibilităţii.”2 Ne con-
fruntăm cu o accelerare a evenimentelor istorice, iar 
această abundenţă se află în strânsă legătură cu do-
rinţa omului de a conferi un sens existenţei sale pre-
zente. Individul este focalizat pe acum, el nu mai este 
dispus să aştepte schimbări treptate. El acţionează şi 
vrea să vadă un rezultat iminent, iar nerăbdarea sa 
vine din excesul de ego, identificat de antropologul 
francez. Omul supermodernităţii este conştient că se 
află la baza societăţii şi că el este capabil să modifice 
istoria, nu numai a lui, ci a tuturor, dar pierde din 
vedere paradoxul că el însuşi este un construct so-
cial. Această dublă ipostază a fiinţei umane i-a atras 
dintotdeauna pe antropologi, chiar şi când atenţia lor 

1 Augé, Marc, 1995, Non-places: Introduction to an Anthropology 
of Supermodernity, London: Verso, p. 30. (t. n.)
2 idem: 24 (t. n.)

este îndreptată spre societăţi exotice. 
Spaţiul este o altă manifestare a excesului în 

supermodernitate. Mijloacele de transport ce au făcut 
ca distanţele să nu mai pară atât de mari, televiziu-
nea, internetul ne conectează la evenimente care se 
petrec departe de casa noastră, la care în trecut ar fi 
trebuit să fii martor pentru a le cunoaşte. Acest lu-
cru s-a schimbat. Deşi există pericolul informaţiei 
falsificate sau distorsionate, cantitatea informaţiei 
de care dispunem este imensă, iar spaţiul din care 
aceasta provine este mult mai accesibil. Planeta toată 
pare cuprinsă în monitorul unui computer conectat 
la internet şi variantele de a o cerceta sunt aproape 
nelimitate.

Caracteristicile supermodernităţii – exce-
sul de timp şi excesul de spaţiu – se opun ideii tra-
diţionale de timp şi spaţiu clar delimitate, asociate 
gândirii lui Marcel Maus. Deoarece aranjamentele 
spaţiale definesc identitatea unui grup, una dintre 
preocupările antropologiei a fost să identifice sau să 
delimiteze ei înşişi spaţii în lume, care pot fi înţelese 
ca un întreg: „societăţi identificate prin culturi înţe-
lese ca întreg: universuri de sens, în care indivizii sau 
grupurile din interiorul lor sunt doar o expresie ce 
îi defineşte după aceleaşi criterii, valori sau aceleaşi 
valori interpretative.”3 În viziunea lui Marc Augé, ex-
cesul de spaţiu nu afectează atât de tare antropologia 
prezentului, al cărei obiect de cercetare este încă, aşa 
cum o face excesul de timp cu istoria, căreia îi este 
din ce în ce mai greu să identifice un sens, o „inte-
ligenţă a timpului”. Noile spaţii sunt terenuri noi de 
cercetare pentru antropologi. Faptul că au apărut atât 
de multe noi terenuri de cercetare produce o mutaţie 
majoră la nivelul programului antropologic: „antro-

3 idem: 33 (t. n.)
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pologia aproapelui”. Sintagma este referitoare la situ-
aţia că în ultimii ani există tendinţa ca antropologia 
să nu-şi mai îndrepte atenţia către cercetarea lui „în 
afară”, încă o sursă neepuizată de informaţii valoroa-
se despre fiinţa umană în dubla sa ipostază, biologică 
şi culturală. Privirea ei se reorientează către un peisaj 
mai apropiat de propria cultură, pe care globalizarea 
a transformat-o într-un fenoment pluri-cultural, sau 
chiar în interiorul propriei culturi, deoarece nu ne-
apărat spaţiul geografic interesează, ci contempora-
neitea însăşi cu toate aspectele agresive şi deranjante 
ale realităţii imediate4. Se pare că în cele din urmă 
conceptul de timp este cel care trasează noile graniţe 
şi recartografiază terenul de cercetare. Contempora-
neitatea, cu transformările ei surprinzătoare şi spec-
taculoase, i-a luat prin surprindere. Dintr-o dată, 
cercetarea exoticului părea un act nepresant, deoare-
ce viza societăţi care aveau să se transforme lent, sau 
oricum nu la fel de repede că propria societate. Mul-
te dintre societăţile considerate primitive au rămas 
la fel ca acum sute de ani, fără să suporte modificări 
semnificative la nivel de ritual, organizare socială etc. 
Ca să înţelegem mai bine, ne putem folosi de urmă-
toarea analogie: privind pe fereastra ce dădea afară, 
în propria casă a început să se schimbe mobilierul cu 
unul nou, ultra-modern. Mobilier pe care chiar noi 
l-am ales, dar fără să fim atenţi la el; l-am ales pentru 
că acesta se fabrica, la acest moment, pe piaţă. Din-
tr-o dată ne-am trezit cu o casă dotată cu lucruri pe 
care nu ştim să le folosim şi trebuie să învăţăm. An-
tropologia s-a divizat în două segmente: cea clasică, 
preocupată în continuare de exterior, şi cea care îşi 
pune probleme în legătură cu momentul, cauzele şi 
efectele schimbării din propria gospodărie. Ambele 
orientări sunt necesare.

Criticile aduse antropologiei de proximi-
tate, ce s-a dezvoltat în diverse ramuri, printre care 
antropologia urbanului, au în vedere metodologia de 
cercetare, nu şi obiectul cercetării. Cercetarea pre-
zentului şi a unei societăţi pluri-culturale, aflată în 
neepuizată transformare, nu permite formularea de 
concluzii, prezentarea clară a organizării pe categorii 
a diverselor aspecte din viaţa unei societăţi, activitate 
specifică etnografiei. Numărul elementelor ce până 
acum trebuiau cuantificate creşte odată cu trecerea 
timpului şi cu gradul de globalizare. Înţelegerea so-
cietăţii actuale prin cuantificare nu mai este sufici-
entă, avem nevoie de alte instrumente care să gră-
bească cunoaşterea ei, deoarece antropologul nu mai 
ţine pasul cu măsurătorile sale acestor transformări. 
De aceea este atât de pertinentă, de exemplu, o an-
tropologie complementară a subtilului, aşa cum a fost 
ea abordată de profesorul Nicolae Panea, în cartea sa 
4 idem: 19 

Oraşul subtil (2013). Atenţia nu mai cade doar asu-
pra culturii/ civilizaţiei ca produs al individului, ci, în 
primul rând, asupra individului ca produs al propri-
ei culturi şi asupra modului cum acesta face acestui 
”monstru” creat chiar de el. Din această necesitate 
cognitivă s-a născut, de pildă, antropologia riscului, 
orientată spre cercetarea modului în care individul 
reacţionează în situaţiile de risc sau criză.

Terenul de cercetare antropologică a de-
venit atât de complex, încât efortul de a-l generaliza 
a devenit inutil. Tendinţa actuală este de a secţiona 
realitatea contemporană în segmente cât mai mici, 
mai accesibil de pătruns, care să ajute la crearea unei 
reprezentări cumulate a realităţii. 

În timp ce antropologia trece prin aceste 
crize de reprezentare, de sens şi suferă modificări se-
rioase la nivelul obiectului cercetării – cultură/ civili-
zaţie străină – jurnalul de călătorie dispune de foarte 
multe dintre metodele ei de cercetare şi păstrează 

acea trăsătură a antropologiei clasice, care pare să-i 
scape celei contemporane: călătoria şi cunoaşterea 
propriei culturi prin intermediul cunoaşterii altei 
culturi, de obicei exotice. Dintre metodele de cer-
cetare, ce includ metode de colectare şi interpretare 
a datelor, antropologia şi jurnalul de călătorie au în 

Antropologica



Bucovina literară • 3 – 4 (301 – 302), martie – aprilie 201680

comun observaţia directă, o observaţia participativă, 
interviul, documentarea, fotografia (metode de co-
lectare a datelor) şi descrierea şi interpretarea infor-
maţiei de pe teren (metodă de interpretare a datelor). 

În România, tradiţia jurnalului de călăto-
rie debutează în secolul al XVII-lea, odată cu vizi-
ta lui Nicolae Milescu Spătarul în China, în urma 
căreia acesta realizează o monografie a civilizaţiei 
chineze, cuprinsă în lucrările Jurnal de călătorie în 
China şi Descrierea Chinei, publicate ulterior. Deşi 
aceasta este piatra de temelie a acestui gen literar, 
primul jurnal de călătorie a văzut lumina tiparului 
în urmă cu aproape două sute de ani, când boierul 
muntean Dinicu Golescu publică, după o lungă pe-
regrinare prin Europa de Vest, Însemnare a călăto-
riei mele Constantin Radovici din Goleşti făcută în 
anul 1824. 1825 şi 1826. Lucrarea descrie trei dru-
muri în afara ţării noastre, parcurse în trei ani con-
secutivi şi este importantă mai ales prin iniţiativa 
autorului de a o avea publicată, conştient de faptul 
că acest gen literar, biografic, lipseşte din peisajul 
cultural autohton care, aşa cum acesta observase, 
rămăsese mult în urma celorlalte culturi vizitate.

Secolul al XIX-lea este cel mai important 
pentru dezvoltarea acestui nou gen literar: „Se cre-
de că românii sunt sedentari, scrie criticul, aşa am 
crezut şi eu până ce am cercetat cu luare aminte în-
semnările de călătorie ale logofeţilor şi cărturarilor 
din secolul al XIX-lea şi am observat că, înţelegând 
spiritul veacului, ei povestesc deodată despre Eu-
ropa... românii vor să iasă din inerţia răsăriteană 
pe măsură ce deprind gustul de călătorii.” (Simi-
on 2002: 198) Din acest punct de vedere, această 
perioadă le aparţine Peregrinului transilvan, de Ion 
Codru Drăguşanu, Escursiunilor în Germania me-
ridională. Memorii artistice, istorice şi critice, a lui 
Nicolae Filimon, notelor de călătorie ale lui August 
Treboniu Laurian, Dinicu Golescu, Dimitrie Bo-
lintineanu, Nicoale Iorga sau Vasile Alecsandri.

Secolul al XX-lea se împarte în două mo-
mente, reprezentate din punct de vedere al jurna-
lului de călătorie, de două personalităţi reprezen-
tative ale genului. Este vorba despre Mircea Eliade, 
cu însemnările sale de călătorie în India, semnifi-
cative în istoria genului pentru prima perioadă a 
secolului, şi, în perioada comunistă, despre G. Că-
linescu, cu monografia sa despre cultura şi civili-
zaţia chineză. Dacă în prima parte a secolului XX 
apetitul pentru călătorie tocmai ce se dezvoltase pe 
fondul călătoriilor realizate în urmă cu un secol, 
comunismul a înfrânat această poftă. Erau permise 
călătorii doar în ţările din blocul comunist, jurna-
lele care arătau buna funcţionare a unei civilizaţii 
construite pe normele acelui regim, realizate de 

autori agreaţi de acesta. Din punct de vedere an-
tropologic, G. Călinescu realizează în aceste con-
diţii una dintre cele mai importante monografii ale 
Chinei, din România.

Perioada postdecembristă îi surprinde 
pe români cu o poftă inegalabilă de a călători, de a 
cunoaşte, de a scrie, de libertate. Din acest motiv, 
jurnalul de călătorie cunoaşte cea mai mare popu-
laritate pe care o avusese vreodată, chiar şi decât 
cea din secolul al XIX-lea, deoarece, de data aceas-
ta, diariştii aveau şi mijloacele necesare prin care 
să călătorească mai uşor. S-ar putea spune că „după 
1989 există o modă a jurnalului”5. Dorinţa călăto-
rilor este de a merge cât mai departe de casă, de a 
întreprinde drumuri către locaţii cât mai exotice, 
care să nu le amintească de experienţa tragică de 
acasă, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, să vadă cu 
ochii lor acele culturi şi civilizaţii descrise atât de 
înteresant de puţinii norocoşi care avuseseră oca-
zia să le viziteze.

Jurnalul de călătorie poate fi un mijloc 
complementar de reflecţie antropologică, în con-
textul crizei de reprezentare din interiorul ştiinţei, 
dar şi un prilej de a surprinde informaţii cu privire 
la mentalitatea şi comportamentul românului care 
are dintr-o dată posibilitatea de a călători oriunde, 
nelimitat. Jurnalul de călătorie, ca instrument al 
ceretării antropologice, ne oferă o nouă perspecti-
vă, cea de a înţelege cum se vede realitatea unei alte 
civilizaţii prin ochii unui om care, într-o exprimare 
neacademică, este scăpat din cuşca comunismului. 
Are el tendinţa de a-l exagera, în sensul de a-l înfru-
museţa pe „celălalt”? Ştie doar a se minuna? Când 
este cazul, are capacitatea de a empatiza cu statele 
care trec prin situaţii asemănătoare? Sau arată milă 
faţă de cele ce-i par inferioare? În ce fel îşi pune 
amprenta asupra descrierii cuprinse în jurnal ne-
cesitatea călătoriei sale, care a fost iniţial dorinţa sa 
de libertate? Răspunsurile la aceste întrebări sunt 
cu siguranţă importante pentru înţelegerea mai 
profundă a evoluţiei mentalităţii româneşti şi un 
alt pas în cunoaşterea propriei culturi prin anali-
za modului de reacţie la întâlnirea cu alteritatea. 
Pentru că, obiectul pierdut al antropologiei super-
modernităţii este tocmai această alteritate, a cărei 
cercetări este lăsată pentru moment în aşteptare. 
Jurnalele de călătorie, în sensul clasic al cuvântu-
lui, îndeplinesc această trăsătură – orientarea spre 
celălalte culturi şi civilizaţii – trăsătură care con-
stituia, până acum, obiectul principal al cercetării 
antropologice. 

5 Dumitru, Anastasia, „Jurnalul de călătorie vs. proza poetică” 
în Monitorul Cultural, revista on-line, an VI, Nr. 9/2011, 
consultat la data de 31.01.2016.

Antropologica
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Grâul şi neghina

Magda URSACHE

1 aprilie, 2016, „Dealul Copoiului”

Dragă Luca,

Spuneam în feuilleton-ul precedent, des-
pre eseul lui Gabriel Mardare1, că epoca non-mo-
ralia nu s-a încheiat la sfârşit de ‚89: „lumea, zice 
G. M., alias Master X, la p. 107, „se yesman-eşte 
(ează)”. Stelele de pe umeri n-au căzut, doar stele-
le-n cer s-au stins. A lui Mihai Drăgan, în primul 
rând, din „plăcerile negaţioniste”, cum le numea 
Petru Ursache, ale unor scârbavnici denigratori 
care-l invidiau: o prostească invidie pe un om de-
dicat cărţii. Drăgan a fost atacat ca şi tine din light 
– boats (în traducerea lui G. Mardare, „libărci”), 
din cutere (ortografiat „cutre”), de pe corvete, de 
pe vase de drageur, ale căror nume G. Mardare le 
oferă bilingv: „Ambiţioasa”, „Bătăioasa”, „Îmbuf-
nata”... „Curioasa”, Carmen pe nume de cod DUI, 
nu poate fi decât o mârţâitoare „în moliereză”; la 
Victorieuse – niciuna; la Généreuse – niciuna; la 
Sérieuse? O profă ocupată de „marinarea textelor 
în borcănaşe”; Răutăcioasa (La Malicieuse), Batjo-
coritoarea (La Moqueuse) sunt cu toatele. Cheflia 
(La Lurnne) Nu recunosc decât Chelia prorectoru-
lui Arvinte, în varianta (folclorizată rurban) a lui 
Mihai Ursachi, având „7 ţucale în care îşi ţine ide-
ile sale”. Oricum, Gabriel Mardare optează pentru 
incifrare, nu pentru descifrare; lasă AVISO-urile 
nedevoalate. Textul său nu-i inteligibil instant şi nu 
numai pentru că e un făurar de vocabule de negăsit 
în dicţionare (uneori, crezi că Luca Piţu vorbeşte, 

1 R Elpi (Luca Piţu), Registrele navale & psihonautice ale 
Magistrului de la Cajvana. Defragmentate de G: Master X & 
Dr. A. Kulakov, Iaşi, Junimea, 2016.

nu autorul eseului), ci pentru motivul că-i greu de 
crezut ce ţi s-a întâmplat ţie, nesocialistul (cum te 
pictau sursele vigilentele), ele, colegele socializde. 

Tu ai aşteptat lăsarea la vatră universita-
ră, ţi-ai dorit-o, ştiu acuma. Cât se putea respira 
într-un mediu ostil, chiar dacă aşa cum scrie Ma-
rin Ifrim, în Letopiseţul lui Marin (24 martie 2016) 
erai antrenat „în rezistenţa la necazurile şi ucazuri-
le vremurilor.” Numai că Universitatea avea nevoie 
ca de aer de tine. Ca şi Uniunea Scriitorilor: „USR 
ar avea nevoie de un Luca Piţu. De virgulele sale 
de aur, de un contabil al moralei.  De virgulele sale 
morale puse între cifre, precum cele de pe extrasul 
de cont al unei afaceri spirituale de pe urma căreia 
toată lumea are de câştigat” (confer „Luceafărul de 
dimineaţă”).

Trebuia să fii instanţă etică, Luca, a Univer-
sităţii, ocrotit ca un arbore rar, aşa cum voia să scrie 
Petru Ursache în Istoricul Facultăţii de Filologie/
Litere. O fac eu, în felul meu, scriindu-ţi ţie despre 
Universitatea care se sinucide, iar arhiva lui mă va 
ajuta. Petru a colecţionat afişe din avizierul central, 
de la intrarea cu ceas. Iată două dintre invitaţii: „Fii 
membru al unei familii americane”, „Work in USA: 
indiferent de studii şi experienţă, asigurându-ţi un 
trai mai bun.” Aha: indiferent de studii, trai bun, în-
demn într-un afişaj universitar. Ceea ce dovedeşte 
odată în plus că Universitatea e acuma „pe lei”. Ai 
carte ai parte? Ştiinţa de carte nu-ţi dă/face parte. 
Biblioteca Facultăţii de Litere a fost evacuată într-o 
cantină de campus, barul de la parter fiind mai uti-
l(izat). Iar confreria de bar, afinităţile de Cotnar tre-
buie tactic practicate. Or, nici tu, nici Bătrânu meu 
n-aţi deţinut arta combinaţiei. Şi tu, şi Petru aţi vrut 
să trăiţi pentru cultură şi prin ea. 
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Spune Umberto Eco: „Dacă Dumnezeu 
ar exista, ar fi o bibliotecă.” Există, Luca. Acolo, în 
grădina de sus, voi aveţi cea mai vastă bibliotecă, 
doar ştii că în mănăstirile bucovinene îngerii sunt 
figuraţi cu cărţi în mâini. Eu am credinţa că tot ce 
face omul aici, jos, face şi acolo, sus. 

Îmi amintesc de lecţia de erudiţie dată de 
voi, tu şi Bătrânu, într-un entretien de miercuri. De 
ce nu v-am înregistrat? Pentru că am urât şi urăsc 
TO, Tehnica Operativă, instrumentare Secu.

Dialogul pornise de la o idee a Bătrânului 
că omul tradiţiei („temelia temeiului” după Brân-
cuşi) a făcut, paremiologic, o distincţie presaussuri-
ană: „Şi boul are limbă, dar nu poate vorbi.” Nu-l 
lasă limba lată sau incapacitatea de a gândi? Şi aici 
Bătrânu a răspuns cu alt decupaj din Zanne: „Limba 
nu are oase, se îndoaie după gând.” Precizare, a sub-
liniat el, „de mare subtilitate şi profunzime”. 

Îi cerusem lui Petru, dată fiind uluitoarea 
ta capacitate de gândire - vorbire, să te tragă spre 
teme familiare lui. Să vedem, ziceam eu, dacă Luca 
e la fel de ştiutor în toate domeniile. Ai fost. Cred 
că era o miercuri spre vară, dacă discuţia a pornit 
de la Tammuz, a cărui moarte e plânsă de sirieni 
în iulie. Ucis de stăpân, ca blândul păstor mioritic 
– obsesia de-o viaţă şi de-o carte (Mioriţa. Dosa-
rul mitologic al unei Capodopere, ed. a treia, Eikon, 
2015) a lui Petru. Au urmat trimiteri peste trimiteri 
la Fr. Boas, la Mannhardt, la Ovidiu, la Rudolf Otto, 
la Hippolit... O seară întreagă aţi vorbit despre At-
tis din Frigia, păstorul preferat al zeiţei Cibelle. Vă 
contraziceaţi: Attis a fost fiul sau iubitul Cibelei, 
Mama Zeilor? Şi cum a murit? Ucis de mistreţ? Tu 
erai sigur că s-a castrat sub un pin (de unde supra-
numele de omul-pin). Argument: preoţii săi făceau 
la fel de Ziua Sângelui, când se împleteau în jurul 
pinului ghirlande de viorele, crescute din sânge-
le lui Attis. Vorbeai de iedera lui Attis şi aminteai 
de tatuajele preoţilor eunuci, întruchipând frunza 
de iederă. Bătrânu mergea pe mâna lui Sir James 
Frazer: spicele de grâu din vârful bonetei lui At-
tis. Surpriză: tu văzuseşi statuia lui Attis, cu bonetă 
frigiană în vârf cu spice, într-un muzeu din Roma, 
dacă nu mă înşeală memoria. 

Să continui? În memoria lui Tammuz, si-
rianul, femeile nu mâncau nimic din grâu măcinat; 
la fel, în memoria lui Attis: ca să nu fie rănit din 
nou trupul zeului.

Pentru mine, Holstein e o marcă de bere 
şi atât. Pentru tine şi pentru Bătrânu, localitatea 
unde, la tăiat grâul, se face din ultimele spice o pă-
puşă, numită Muma grâului şi se aduce acasă cu 
carul ultim. Pusă în hambar, alungă şoarecii, iar 
cununa din spice şi flori se aşază pe capul celei mai 

frumoase fete din sat. De aici, voi, în unitate de 
gând – rostire, ajungeaţi uşor la Betlehem – „casa 
pâinii” şi la spusa lui Iisus: „Eu sunt pâinea vieţii.”

 „Ce vechi e obiceiul cununii!”, a exclamat 
Bătrânu mereu obsedat de unitatea originii: „E 
la fel şi-n Valahia, şi-n Transilvania. Şi la noi, în 
Moldova, ultimele spice de la seceriş se împletesc 
cunună, iar fata care o poartă e stropită de băieţi 
cu apă, ca să se asigure rod bogat în anul ce vine. 
Şi, pentru continuitate, grâul de sămânţă vechi se 
amesctecă bine cu boabele abia coapte.”

Gata, am încheiat lunga digresiune pri-
vind erudiţia. Şi ce spontani eraţi! Cu voi în casă 
şi la masă, n-aveam nevoie de enciclopedii, de dic-
ţionare, de Google... Tu însuţi fiind, după Gabriel 
Mardare, „un corsar al lexicoanelor”. Şi el recon-
stituie din „cioburi de memorie”, cu rolul vertebrei 
zoologistului Cuvier, „monstrul sacru al erudiţiei” 
numit Luca Piţu.

După pensionarea ta, din 2012, miercuri-
le n-au mai fost atât de bogate. Nici Universitatea 
„Al. I. Cuza.”. Numai „socializdele” au cârâit uşu-
rate. Toate, de la vache qui rit la vache folle. Pen-
tru „(ne)academicele colege” (zice G. M.), temele 
lui Luca erau deocheate, în limbaj buruienos. Bi-
bliografia lui? Terra incognita. „Curioasa” (pentru 
mine, transpare prea evident cine este) era atentă 
la look-ul Luca: taşca bucovineană i se părea a fi ... 
legionară. Ţinută scandaloasă şi scandalie pentru 
„Preţioasa”. „Colectivul didactic”, de la rău început, 
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l-a respins pe „jargonautul Luc”, cum te numeş-
te G. Mardare, deranjat de jocurile de cuvinte ale 
„nebunului” ultrainformat. Didacţii corecţi, atinşi 
de „morbus sycophanticus” (G.M., lucr. cit., p.97) 
s-au întrecut în note informative (în fond, ar fi tre-
buit să-ţi mulţumească, dragă Luca: au devenit au-
tori; de „opere delaţionale”, ce-i drept). „Anal-iştii” 
(des-cifrat: autorii de insipide referate şi recenzii 
publicate în anale universitare) erau contrariaţi de 
topoi marca Luca, de variile lui stratageme ca să 
scape de „ciurul cenzorial”. Iar colegii-info îl tre-
ceau prin ciur şi prin dârmon pe deviantul de la 
temele impuse. Consideraţiile ermetice, pentru a 
fenta cenzura, erau cale închisă. Tu căutai şi găseai 
sensul ascuns, să nu te priceapă „sursele”. În viziune 
info, executai la cursuri şi la seminarii citări imo-
rale din autori imorali: Jarry – alcoolicul, Artaud 
– dementul, Adamov – „perversul sexual”...Sade, în 
loc de Sadoveanu! Te-oi fi crucit că, postsocialist, 
Sade a fost tradus la ... Pisica neagră (nume de edi-
tură bucureşteană) tocmai de una dintre „avizoa(r)
ele” tale (şi-n cazul asta G. Mardare lasă de-o parte 
„pudoarea eufonică”), persoană înrolată în Marina 
Avizoare (p.112), Marina, ah, Marina! însărcinată 
cu muncă de răspundere, nu glumă, privind edu-
carea studentină conform codului socialist. Numai 
că, parcurgând copia după Dosarul de Urmărire 
Informativă dăruită nouă de El Pitso se vede lim-
pede că autorii de note informative se contraziceau: 
erai când gay, când hetero, când zoofil, când asexu-
at, chiar „palmier”. Păreau cu toatele preocupate de 
sexul luc, de neatins. Adept al textelor „ad usum 
delphini”, Gabriel Mardare evită pasajele aşa-zis 
nepotrivite, chit că „pornocratul” Luca le folosea 
fără păs, din insurgenţă ironică. Şi nu te-ai pocăit, 
chiar dacă erai chemat pe Triumphstrasse, adresa 
Securităţii iaşiote. Dar de păcălit te-au păcălit in-
formatoarele: le-ai crezut pe păsăruici în travaliu 
cognitiv, când ţi-au cerut permisiunea de a asista 
la cursuri, însă ele erau în misie: cu microfon în 
poşetă sau în... zizi de-a dreptul. Mai puţin pudic 
decât Master X, tu vorbeşti de microfon intromis 
în vagin, mai sigur decât geanta. 

O precizare: naşii tăi căjvăneni te-au nu-
mit Luca, după fiul lor ucis în luptele de la Odessa. 
G. Mardare te botează ingenios: Mac Pitoo Kaas-
van Eulukas, Great Luke, Pitou le Grand, Saint 
Luke O’Pitso, şi câte altele; în dedicaţii pe cărţi, în 
scrisori şi-n e-mailuri, tu însuţi te amuzai să sem-
nezi în fel şi chip.

Şi aici am ajuns la un adevărat bestiariu 
descoperit de G. Mardare pe solul şi-n apele Cate-
drei de frânceză: galinacee, „patrupede dihornice”, 
batraciene multe, ornitorinci, un „mândru cocoş”, 

dar mai puţin galic, să n-o supere pe soeure Fran-
ce, ţânţari de tău şi gândaci de cloacă... Caracatiţe 
da, rechini nu – şi nici balenă. Ce kit să te poată 
înghiţi pe tine?

Şi, cum locul eseului îl ia proza, iată citaţia 
doveditoare (p. 145): „moluşte cefalopode, cu ochi 
mari şi opt tentacule înzestrate cu ventuze, putând 
atinge o anvergură de nouă metri şi capabile, când 
se credeau ameninţate, să atace omul”. 

Într-un loc îl contrazic: hermina albă eşti 
chiar tu, Luca, preferând să moară decăt să se mur-
dărească.

Poate că ideea acestui bestiariu i-ai dat-o 
chiar tu, scriind despre „refuzul de a imita stridiile şi 
imbecilii – qui, seuls, adhèrent (v. şi jurnalul apocrif 
al ofiţerului Tsopy sau Tsop- ir sau Tsop – Ir –Land). 
Într-adevăr, cum a susţinut în cuvântul ei Marianne 
a ta, nome de plume Anişoara Bobocea, ai avut so-
urde oreille la necinste (şpagă la grade didactice în 
parfumuri şi săpunuri de lux, adaug eu), la furt (in-
telectual, recte plagiat), potrivnic imprudent la  min-
ciună, la titilare de tălpi. Virtuţi obsolete de ţărănoi 
neoprotestant: „cel ce nu e cu / ca noi”?

N-ai aderat. „Iar universitarii” sugerau 
(eufemistic vorbind) candidaţilor la gradul didac-
tic unu să includă în bibliografie un titlu din seria 
operelor „tovăraşului”, chiar dacă, la limbile străine 
(moderne) tematica se referea la vreun autor neim-
plicat ideologic sau la structurile morfo-sintactice”, 
scrie G.M. la pag. 90.

Pentru „găinăreme”, Mardare preferă ter-
menul „galineme”, derivat din Hjelmslev. În cuvân-
tul de prezentare a sa, nu a cărţii, Eugen Munteanu 
declara: „m-am temut pentru paşaport”. Şi tu, 
Luca, şi Bătrânu meu aţi preferat să fiţi irevocabil 
prizonieri ai Securităţii. Bătrânu n-a obţinut nici 
postsocialist un lectorat peste hotare. Cât despre 
avansări, zice G. Mardare la p.100, ce ştim cu toţii: 
„puteai avansa într-un deceniu cât alţii în patru, 
deschideai uşi universitare pentru progenituri.”

În închiderea volumului, Gabriel Mardare 
imaginează un dialog în oglindă între DAK (Dr. A. 
Kulakov) şi MX (Master X, DAK a(u)scultându-l 
bine pe insurgent: 

„DAK: Crezi deci că lupta lui Mac Pitoo a 
fost zadarnică? Eu aş avea  rezerve...

MX: Nu văd unde i-ar fi câştigul.
DAK: se află acolo unde nimeni nu l-a 

căutat: e construirea rezilienţei personale şi – à la 
longue – ar putea fi o pildă.”

Şi-mi vine în minte spusa lui Pascal, apud 
P. Ursache: „Ce pierzi când câştigi?”

Închei cu ticul tău verbal, Luca:
„Asta-i treaba!”
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Petru URSACHE

Clipa Basarabiei

Moto
„A rosti numele Basarabia e una cu a pro-

testa contra dominaţiunii ruseşti. Numele Basarab 
şi Basarabia exista cu mult înaintea vremii în care 
acest pămînt devenise românesc; acest nume sin-
gur este o istorie întreagă”.

(Eminescu,  Opere  X.  Publicistică. Editura 
Academiei, 1989, p. 57).

„Deşteaptă-te, pămînt român! Biruie-ţi 
durerea, e vremea să ieşi din amorţire, seminţie a 
domnitorilor lumei!… Aştepţi oare, spre a învia, ca 
strămoşii să se scoale din morminte?… Într-ade-
văr, într-adevăr ei s-au sculat, şi tu nu i-ai văzut… 
Ei au grăit, şi tu nu i-ai auzit… Cinge-ţi coapsa ta, 
caută şi ascultă… Ziua dreptăţii se apropie… toate 
popoarele s-au mişcat… căci furtuna mîntuirei a 
început!”

(Alecu Russo,  Cîntarea României, versetul 
62).

„Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în 
Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul.”

(Grigore Vieru)

De la inversarea, cu intenţie, a geografi-
ei istorice, fapt posibil doar pe hartă şi în cabinetele 
diplomaţilor, se ajunge la fenomene de aculturaţie 
şi de colonizare (sau, într-o retorică mai nouă, pen-
tru întreţinerea orgoliilor „celui tare”, a „sălbatecului 
modern”), la „ciocnirea civilizaţiilor”; dar şi la bătălia 
pentru triumful adevărului în temeiul documentului 
de arhivă, ca să se dea o umbră de speranţă majorităţii 
păgubite. Basarabia reprezintă un caz tipic în această 
privinţă, destinat să întreţină nu doar starea conflic-
tuală, „ciocnirea”, ci vrajba şi înrăirea, căderea din sta-
rea de umanitate.

S-a început cu o minciună imperială, trata-

tul de la Lutk. (Se întîmpla, totuşi, dincolo de Nistru 
şi de seria de cetăţi de strajă, preexistente: Hotin, So-
roca, Tighina, Cetatea Albă); s-a continuat, după un 
secol, printr-un rapt monstruos, pe măsură (la 1812), 
ca atacurile împotriva insulei de romanitate, „de la 
Nistru pîn’ la Tisa”, să capete forme dramatice, fiind 
vizată îndeosebi fibra etnică, situarea spaţio-tempo-
rală, jurisdicţia istorică, deprinderile cutumiare şi eti-
ce. Dezbinarea şi acapararea au fost legile de fier ale 
năvălitorilor colonializatori. Ei au reformulat datele 
realităţii milenare, pentru a da faţă convenabilă, însă 
înşelătoare, ordinii impuse în folos propriu. Ce în-
seamnă Moldova versus Basarabia, decît o nemaipo-
menită contrafacere geo-politică, o sfidătoare siluire a 
adevărului? Moldova şi-a luat numele de la un rîu ca-
re-şi poartă undele pe o întindere de teren aflată „din-
coace”; şi de la o legendă intrată în conştiinţa tuturor 
românilor. Între Baia şi Siret se cuprinde spaţiul de 
întemeiere şi de extindere a Moldovei lui Alexandru 
cel Bun, a lui Ştefan cel Mare, a lui Dimitrie Cantemir. 
Mişcarea întemeietoare de viaţă istorică şi culturală a 
pornit dinspre Carpaţi spre Nistru şi mai departe. Nu 
invers. Pe-atunci, ruşii abia se organizau în jurul No-
vgorodului, ajutaţi de suedezi; Kievul avea să se înalţe 
în spiritualitate abia o dată cu Petru Movilă, iar curtea 
ţaristă se putea făli, ceva mai tîrziu, să aibă în mijlocul 
ei un reprezentant al Academiei din Berlin, în per-
soana înţeleptului, dar naivului domnitor, Dimitrie 
Cantemir. Lucrurile trebuie spuse răspicat în litera 
lor. Şi tot aşa: ce înseamnă Moldova versus România? 
Este o nouă şi diabolică intenţie de spintecare a trun-
chiului comun şi indivizibil, nu numai teritorial, de 
data aceasta, dar şi etnic, lingvistic, spiritual. După ce 
criterii îşi fabrică manualele istoricii si lingviştii din 
cabinetul comunistului şi românofobului Voronin? 
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Nu ne rămâne decît să ne angajăm, în bătălia pentru 
adevărul istoric, cu cărţile pe masă, pentru a discuta 
coerent, cu măsură, temeinic şi în firea lucrurilor.

O astfel de carte doveditoare, de replică este, 
fără îndoială, Basarabia necunoscută, elaborată în mai 
multe volume, începînd cu anul 1993 („Universitas”, 
Chişinău şi continuînd: 1997, „Museum”; „Museum”, 
2002; „Museum”, 2006) de energicul publicist şi om 
de cultură basarabean Iurie Colesnic. Ni se înfăţişea-
ză, pe mai multe sute, chiar mii de pagini, „o clipă” 
din viaţa Basarabiei, cea mai semnificativă şi impună-
toare dintre toate. Ea corespunde momentului de ilu-
minare şi de voinţă, cînd forţele autohtone şi patrioti-
ce au ascultat chemarea pămîntului, au înfiinţat Sfatul 
Ţării, în tradiţia vechilor domnitori şi au decis, „în-
tr-un glas” cu fraţii ardeleni, Unirea cu Ţara. Aceas-
tă „clipă” aurorală nu însemna numai redeşteptarea 
Basarabiei. Era şi „clipa României” reîntregite. Basa-
rabia a dat prima tonul, cum se ştie, în mod decis şi în 
perfectă cunoştinţă de cauză, ca partea cea mai îndu-
rerată şi cea mai încercată din fiinţa etnică. Atunci s-a 
cîntat pentru toţi românii Limba noastră, în chip de 
imn, de doină şi de rugăciune. Să se reţină: o poezie 
alcătuită de un preot, fiu de plugar. Şi să nu uităm: 
tot un basarabean a fost primul care a pus în frază şi 
în ton melodios imaginea de glorie şi de îndurerare a 
României. L-am numit pe Alecu Russo. El este unul 
dintre aceia care au lucrat cu meşteşug şi înţelepciune 
ca numele Ţării să intre în gînd şi în inimă. Şi tot el 
a salvat şi dăruit pentru memorie Mioriţa, „cea mai 
frumoasă epopee păstorească din lume” (cuvintele îi 
aparţin). Aşadar, „clipa Basarabiei” este însăşi „clipa 
României” din totdeauna.

Basarabia necunoscută  cuprinde succinte 
schiţe de biografie culturală privind personalităţi ale 
locului, care s-au afirmat în anume planuri ale vie-
ţii politico-administrative şi spirituale, reuşind, prin 
lucrare grea şi la unison, să menţină suportul moral, 
continuitatea şi coerenţa etnică a elementului româ-
nesc dintre Prut şi Nistru, împotriva tendintelor vrăj-
maşe, din afară, de dispersare şi de nimicire. Unii au 
roit, după împrejurări, spre alte centre de cultură, în 
interiorul ţării sau în afara graniţelor. Reveneau, însă, 
de fiecare dată cînd situaţia celor rămaşi locului deve-
nea critică, reangajîndu-se, cu putere, întru ajutorare. 
Se asigura ochiul de veghe, necesar şi vital.

Autorul, Iurie Colesnic, a trecut dincolo de 
nume de primă mărime, ca Alecu Russo, Hasdeu, 
Stere, care aparţin, în fond, tezaurului general româ-
nesc. S-a procedat aşa, după cîte se pare, din două 
motive. În primul rînd, personalităţile citate îşi fac 
simţită peste tot prezenţa, îndeosebi Alecu Russo şi 
Constantin Stere. Cel dintîi şi-a consacrat definitiv 
numele prin cultivarea neostenită a românismului şi 

a unitătii, în spiritul avîntat şi sacrificial, specific epo-
cii lui Nicolae Bălcescu şi Vasile Alecsandri, cei doi 
mari prieteni ai autorului poemei Cîntarea Români-
ei. Patruzecioptiştii au fost unionişti înainte de toate. 
De altfel, ei au şi realizat acest ideal naţional, într-o 
primă etapă, decisivă. După înfăptuirea lui, orice în-
cercare de dezbinare a fost totdeauna înţeleasă drept 
antiromânism, asasinat etnic, pînă la etnocid.

În ce-l priveşte pe Constantin Stere, el a pre-
luat ideea unităţii neamului la scară lărgită, pînă la 
cuprinderea organismului în totalitatea lui naturală şi 
istorică şi a cultivat-o cu aceeaşi înflăcărare pe care 
o întîlnim la Goga şi la Iorga. Profesor la Iaşi, înfi-
inţa revista „Viaţa Românească”, în amintirea „Daciei 
literare”, publicaţii de cultură în general. Cu gîndul la 
basarabenii săi, însă, şi la partea din trupul românis-
mului aflată în pericolul înstrăinării forţate, înfiinţa 
reviste unioniste în folosul direct al locuitorilor dintre 
Prut şi Nistru; şi tot el a fost cel mai activ şi influent în 
acţiunea de întemeiere a Sfatului Ţării, nucleul politic 
al dezvoltării Basarabiei viitoare, revenită în compo-
nenţa naturală a Ţării. Lui Constantin Stere i se dato-
rează înfiinţarea ziarului „Basarabia” (ajutat de Zam-
fir Arbore, Ion Pelivan, Emanuil Gavriliţă), la 1906, 
primul în limba autohtonilor, adică româna. În acea 
vreme, română însemna unire. Au urmat „Viaţa Ba-
sarabiei” (1907) şi „Cuvînt moldovenesc” (1914). Ca 
amănunt: toţi cei trei mari basarabeni, Alecu Russo, 
B. P. Hasdeu şi Constantin Stere au fost adversari de 
neîmpăcat ai rusificării şi ai colonizării.

Din derularea destinelor acestor cărturari 
de seamă rezultă că ideea Unirii venea din timpuri în-
depărtate, pentru basarabeni, ca un vis încă neîmpli-
nit, cum spunea poetul, sprijinind speranţa încă îna-
intea înfăptuirii ei. De altfel, scriitorul de la Chişinău 
şi autorul  Basarabiei necunoscute, care s-a afirmat, 
am putea spune ireproşabil, deopotrivă, în domeniul 
istoriei şi teoriei literare (a se vedea Literatura româ-
nă, „Museum”, Chişinău, 2000, 520 p.), i-a consacrat 
lui Constantin Stere o cercetare temeinică, de arhivă 
(Constantin Stere, Documentări politice. Museum 
– Fundaţia Culturală Română. Bucureşti-Chişinău, 
2002, 638 p.), corectînd necesar şi pertinent şablonul 
narodnicist cu care ne-au obişnuit manualele comu-
niste, ca şi prea mult lăudata şi amalgamata monogra-
fie a lui Z. Ornea. Pe scurt, aceeaşi menire de corecta-
re şi cuprindere largă a imaginarului politico-cultural 
are şi cartea, în completare, Basarabia necunoscută.

Autohtoniei i se adaugă educaţia civică alea-
să (dobîndită-moştenită), în măsură să întărească 
statura morală a combatanţilor. Ca să facem o sta-
tistică lămuritoare, din cele 46 de chipuri evocate în 
primul volum, o treime sunt preoţi, cu 4 mitropoliţi 
printre ei, iar majoritatea celor rămaşi (de regulă, ca-
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dre didactice, jurişti, scriitori, ziarişti, actori, pictori) 
şi-au început cariera trecînd prin seminarii şi acade-
mii teologice. Alexandru Cristea şi Alexandru David 
sunt preoţi, muzicieni şi publicişti; Ion Buzdugan, 
jurist, economist, poet şi jurnalist; Alexei Mateevici, 
preot-poet şi erou. Biserica, şcoala, tradiţia istorică îi 
menţineau în permanentă vibraţie. Li se adaugă pro-
fesori de mare profil ştiinţific şi profesional, asemenea 
lui Ştefan Ciobanu ori Al. Boldur. Găsim în paginile 
cărţii lui Iurie Colesnic informaţia, neştiută de multă 
lume, că unul dintre cei patru generali ai României, 
anume Alexandru Averescu, a fost basarabean. Cum 
vedem, sunt prezentate în carte caractere puternice, 
încercate. Este şi cazul preotului şi mitropolitului Ga-
vriil Bănulescu-Bodoni, cu care se deschide volumul 
întîi. Era „fiu de răzeş şi ostaş de frontieră”, unul din-
tre marii misionari ai românismului în prigoană, în 
legătură cu care s-a păstrat duşmănoasă tăcere. Şi-a 
început şcoala în Transilvania, unde avea un unchi 
preot şi a continuat-o la Budapesta, ca să urmeze 
Academia teologică din Kiev. După un stagiu la Iaşi, 
călătoreşte în Orient şi în sudul Dunării, la Constan-
tinopole, Smirna, Patmos, Afon; se întoarce iarăşi o 
vreme în ţările române (Cozia, Iaşi) şi ajunge din nou 
la Kiev, Poltava, Odessa. Peste tot ţine cursuri la insti-
tute teologice şi predici de suflet în biserici şi mănăs-
tiri. Ajunge episcop al Cetăţii Albe şi al Benderului şi 
e numit mitropolit al Moldovei şi Munteniei, „fiind 
sfinţit la Iaşi”. În cele din urmă, „se retrage la Chişi-
nău şi este nevoit s-o înceapă cu organizarea unei noi 
eparhii a Basarabiei”. Remarcabilă este şi figura lui 
Vasile Gafencu, de asemenea fiu de plugar la origi-
ne. I se potriveşte perfect strofa lui Mateevici: „Limba 
noastră-i limbă sfîntă,/ Limba vechilor cazanii/ Ca-
re-o plîng şi care-o cîntă/ Pe la vatra lor ţăranii”. Pen-
tru că a făcut parte din Sfatul Ţării, Vasile Gafencu a 
fost deportat şi s-a pierdut, prin 1940, într-un gulag 
din pădurile îndepărtatului Arhanghelsc. Fiul său, 
Valeriu Gafencu, „sfîntul închisorilor”, cum i se spu-
nea printre deţinuţii de la Piteşti, avea să sfîrşească şi 
el dramatic; iar unchiul lui Valeriu şi fratele lui Va-
sile Gafencu, anume Grigore Gafencu, fost ministru 
în Guvernul României interbelice, s-a văzut nevoit să 
fugă din ţară sub ameninţarea tancurilor cu stea roşie. 
O familie zdrobită de comunişti, ca multe altele din 
spaţiul eminescian „de la Nistru pîn’ la Tisa”.

Cum spuneam, Iurie Colesnic a dat priori-
tate elitei culturale, locale deocamdată, dorind să se 
afle că lumea intelectuală a basarabenilor nu se redu-
cea la cîteva nume cunoscute doar din surse publicate 
sub cenzură. Exista la faţa locului o categorie întrea-
gă, bine constituită, de oameni activi şi curajoşi, pre-
gătită să întîmpine tendinţele potrivnice, dirijate de 
aproape sau de departe. De aceea, în special volumul 

întîi pune în faţa cititorului schiţe de portret ale unor 
cărturari, participanţi direct la momentele conflictu-
ale de la începutul secolului trecut. Se lămureşte, in-
direct, cealaltă problemă de fond din istoria mai nouă 
a Basarabiei, ca un adaos la ce s-a spus deja: dorinţa 
generală de unire cu Ţara nu s-a produs spontan, sub 
impulsul împrejurărilor de moment. Ea s-a născut 
din interiorul organic, cu răspundere şi cu asumare 
şi a fost sprijinită de forţele locale care au pus în prac-
tică o comandă transmisă imperios din generaţie în 
generaţie. Dovadă că în „clipa” dată s-au ivit oamenii 
necesari şi vrednici care au fost recunoscuţi ca mesa-
geri ai adevărului, intrînd glorios în istoria politică şi 
culturală a României: Pantelimon Halippa, Ion Incu-
leţ, Ioan Pelivan, Anton Crihan, Vasile Gafencu, Li-
viu Marian, etc.; ca să nu mai vorbesc de profesori de 
înaltă valoare, de savanţi, îndeosebi filologi, de artişti 
şi de actori celebri.

De reţinut modul tenace al basarabenilor 
de angajare pe toate planurile împotriva ţarismului, 
îndeosebi pentru libertate etnică şi democraţie. Doar 
un singur caz citez, figura de legendă a lui Zamfir 
Arbore, după însemnările unui martor de epocă: „În 
casa lui Arbore, veneau toţi acei care erau împotriva 
ţarismului, pentru eliberarea Basarabiei şi a Poloniei. 
Întîlneai acolo oameni de diferite neamuri, din dife-
rite medii, din diferite ţări, de diferite dogme politice, 
dar legaţi toţi printr-un profund sentiment contra ţa-
rismului şi pentru eliberarea popoarelor de sub jugul 
lui. Şi toţi găseau la el un cuvînt de îmbărbătare, de 
îndrumare şi ajutor” (Cf. Iurie Colesnic,  Basarabia 
necunoscută, ediţia, 2002, p. 8).

După pilda lui Zamfir Arbore (din viţa cele-
brului hatman de la Hotin?), acţionează şi basarabe-
nii de astăzi, cu aceeaşi sete de libertate, organizaţi în 
societăţi culturale, instituţii publice, case de editură, 
fundaţii politice internaţionale. Dificultatea, ca o spo-
rire a răului, constă în faptul că oamenii lui Voronin 
sunt mai pătimaşi decît slugile ţarului. Dacă asta e po-
sibil! Probabil că se doreşte o încheiere ruşinoasă, fără 
margini, a domniei comunismului. Partea neplăcută 
este că a căzut năpasta pe biata noastră Basarabie, 
adică „cealaltă” Românie, să fie scena pentru ultimul 
act al sinistrei istorii. Îndemnul lui Alecu Russo încă 
este de actualitate: „Cinge-ţi coapsa, ţară română… 
şi-ţi întăreşte inima… miazănoapte şi miazăzi, apusul 
şi răsăritul, lumina şi întunerecul, cugetul dizbrăcă-
tor şi dreptatea s-au luat la luptă… Urlă vijălia de pe 
urmă… Duhul Domnului trece pre pămînt!…” Ca şi 
oastea de preoţi basarabeni, şi scriitorul de pe malul 
Bâcului dădea un înţeles înalt psalmic scrierilor sale. 
De aceea a şi compus Cîntarea României; de aceea se 
dovedeşte a fi mai mult decît utilă cartea lui Iurie Co-
lesnic, Basarabia necunoscută.
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Epicurianul

Leo BUTNARU

Dacă ar fi s-o luăm strict în spiritul literei 
filosofiei civile, ar reieşi că eu nu sunt decât omul 
– bine, fie, cetăţeanul, aproape inculpatul! – lipsei 
de acţiune. Cel puţin, a acţiunii exterioare. Asta e: 
oamenii nepredispuşi exteriorităţii preferă să gân-
dească, să filosofeze, să cumpănească, bineînţeles 
– cu oarece doză de orgoliu şi egoistă bucurie, că 
ceea ce le vine lor în cap – gânduri, idei, precepte, 
concepte, ecuaţii, spaţii – da, da, şi spaţii, mirifice, 
misterioase! – nu le pot vizita materia cenuşie şi al-
tora, nimănui altcuiva, şi, curios, atare stare de fapt 
intim sugerează că astfel tu ţi-ai petrece plăcut tim-
pul, ţi-ai trăi nobilissim viaţa, ţi-ai... Uite, să zicem, 
eşti cuprins nu doar de curiozitatea de a te gândi la 
cele pe care le gândeşti, ci şi – la cum le gândeşti... 

Nu este cazul să cauţi explicaţii şi revelaţii 
inutile, de fapt, dacă nu ţie, în totalitate, inutile to-
talităţii ca lume; explicaţii nici pe departe la locul 
lor, deoarece, în realitate, nu explică nimic... Nu 
explică sensul existenţei, am vrut să zic... Dar, atâta 
timp cât nu încerci să afli sensul vieţii, se mai poate 
trăi cât de cât; adică viaţa e aproape suportabilă... 
Astfel că nu te dezminţi şi satisfă-ţi enorma, uni-
versala, cosmica plăcere de a, pur şi simplu, gândi, 
medita, cumpăni, desface firul în patru, a... 

E drept şi altceva: uneori, tu însuţi nu-ţi 
pari decât un tipicar, un ins... nu – o fiinţă plictisi-
toare şi insuportabilă în insistenţele sale întru me-
ditaţie. Însă chiar şi aşa e mai uşor să afli satisfacţie 
în trăirile şi retrăirile, pe alocuri intertextuale, ce 
par fără scop în rutina acestei existenţe europene 
mărginaşe... Pentru că gândul te poate acapara atât 
de mult – fascinantă covârşire! – încât s-ar putea 
ca, atunci când vei încerca să-l exprimi în auzul 
tuturor, el, gândul, să pară excesiv de impulsiv, ca-

tegoric, fără drept de apel, încât tu însuţi să te miri 
neplăcut, deteriorându-ţi confortabila – până la 
acel moment – stare de spirit...

În atare condiţie de interiorizare, însă, ni-
meni nu-ţi poate spune: „eşti genial”, iar tu – chiar 
s-o crezi, şi – de mare emoţie, de bucurie struni-
tă, ca nu care cumva, de-i exterioriza-o, să superi 
pe cineva, deci, de atare bucurie, emoţie gata-ga-
ta să dea peste marginile intimităţii tale – spre a 
fi împărtăşită, strigată – fireşte, cu necesara doză 
de eleganţă, nu ca la stadion, la fotbal, – de atare 
intensă emoţie ce-ţi rămâne în interiorul firii, ne-
lăsată de tine să-ţi răspândească, să-ţi pulverizeze 
intensitatea, forţa în lume, de atare emoţie forte, 
precum combustia în stare de explozie a unui mo-
tor cu ardere internă ce nu are ieşire în lume – o fi 
blocată ţeava de eşapament! – de atare trăire su-
prafirească – ţi s-a spus că eşti geniu! – ai putea să 
încerci un şoc psihic, dar mai curând, în astfel de 
cazuri unice, se întâmplă, aproape sigur, un atac de 
cord. Iar, precum se ştie, premiul Nobel nu se acor-
dă post-mortem, şi chiar de s-ar acorda, oricum, 
vorba lui Shakespeare, celor morţi – gloria nu le 
foloseşte la mare lucru... 

Deci, rămânând acolo, în forul tău intim, 
eşti protejat de bineintenţionata „agresiune” (in-
voluntară... dar niciodată nu se ştie cu adevărat de 
este sau nu voluntară...) a celui ce te proclamă ge-
niu, pentru că, de nu te nenoroceşte bucuria, te-ar 
putea răpune necazul, găsindu-se un altul care să-ţi 
spună că nu eşti – ce geniu?! – decât un fitecine, un 
pigmeu, un... ex-sovietic, un... Iarăşi şoc – de data 
aceasta „pe negativ”, „pe minus”, din nou – posibil 
atac de cord, insult, Doamne fereşte... 

Astfel că rămâi acolo, în forul tău intim, 
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nu ieşi în forul roman, în Agora, unde alde Cezar a 
fost înjunghiat, iar, mai înainte, prin Elada – Socra-
te – condamnat la cucută... (Elada – e lada... coş-
ciugului, adică...) Singur cu tine însuţi – ia amin-
te, fii înţelept, deoarece ai toate datele pentru aşa 
ceva! – de unul singur vizavi de tine, dacă nu toate, 
foarte multe pot fi deplin îndreptăţite, legitim(at)e, 
în conformitate cu Biblia, dar şi constituţia (ame-
ricană, probabil, care, se zice, este cea mai...); toate 

ţi se arată corecte, şi sub aspect politically, deoare-
ce acolo, în forul tău intim, nu poate pătrunde ni-
meni, nici chiar tâmpitul de preşedinte al ţării sau 
al globului pământesc, pentru ca să-ţi spună că nu 
ai avea dreptate în asta, în cealaltă, şi nu vei fi îm-
povărat de îndoiala, apoi spaima că un altcineva ar 
putea avea cu totul alte opinii decât ale tale. Iu-hu-
hu! – e mult mai simplu, chiar simplissim, aş zice, 
să polemizezi cu tine însuţi, deoarece, în fine, unul 
din cei „doi” va avea dreptate, iar oricare din ei – 
tot pe tine te reprezintă, eşti tot tu şi cu tine însuţi 
– va cădea de acord cu propriul tău „eu”, ba chiar, 
în cele mai multe cazuri, va fi în deplină armonie 
cu „eu” şi alter ego, încât nu va avea nimeni motive 
(în forul tău intim nu oferi nimănui ocazii de a-ţi 
fi judecător) să surâdă condescendent, mijindu-şi 
perfid-manierist-maniheist ochii, pentru a cău-
ta „argumentele” potrivite, ca să-ţi spună, cu alte 
cuvinte, un „nu” dezagreabil, dezarmant, ruinător 
de bună dispoziţie, întunecător de seninătate su-
fletească. E adevărat că şi acolo, în forul tău intim, 
apar fel de fel de probleme inventate, umflate din 
nimic şi cu nimic, numai că, dragul meu, polemica 
ta interioară e da capo predispusă la compromis... 
Ce dracu’ m-a apucat să mă tot autodevorez?... 
Ia ducă-se ei şi toate celelalte la mama dracului... 
Noapte bună, filosofule! 

EU, EA…

Şi am început a-i spune, a mă destăinui. 
Aşa, brusc, blitz, cam ameţită de alcool, cum sunt 
în clipele astea. Ştii, zic, ştii, eu îndelungă vreme, 
chiar ani în şir, mi-am căutat o candidatură. Potri-
vită, speram. El trebuia să fie unul experimentat şi 
îndemânatic, pentru ca să facă ASTA cât mai puţin 

dureros posibil şi, dacă 
îi ieşea pasienţa, chiar 
plăcut. Am găsit ceva. 
Pe cineva. Nu cred că 
mi-am respectat întru 
totul doleanţele iniţia-
le, dar am găsit. Can-
didatul. Şi el a făcut 
ASTA. Nu chiar cum 
mă gândeam eu, nu 
abil, sută la sută, dar 
nici prea departe de 
ce-mi doream. Însă nu 
aş zice că ar merita să-i 
fiu foarte recunoscă-
toare. Ieşise ca şi cum 
un fifty-fifty niţel ciu-

dat, neprotocolar, să zic. 
Chiar dacă faţa lui nu era împovărată ba-

rem de un strop de intelect şi alte semnalmente ce 
ar trezi interesul cuiva ce ar vrea, eventual, să se 
îndrăgostească. Putere brută, nimic altceva. Însă 
noi, femeile, ştim că, uneori, forţa brută a oricărui 
bărbat are un magnetism irezistibil. 

Cum s-ar spune, şi-ţi spun şi eu acum, 
am pus piesa în scenă cu un accent pe carne, nu pe 
spirit. Crezi că geaba am recurs la măsuri atât de 
cardinale şi imprevizibile? Pentru că, oricum, oda-
tă şi odată trebuia să mă hotărăsc şi eu. Da, poate 
că odată şi odată, dar nu oricum... Da, sigur, după 
expresia feţei tale înţeleg că, în alegerea tacticii, 
am cam clacat. Şi, ca să ies din situaţie, ar fi ne-
voie de măiestrie în strategie... Iartă-mi năzbâtiile 
astea... Ţi-am spus doar, sunt cam băută... Euforică 
şi derutată... Şi însingurată... Şi o să-ţi mai spun. 
Indiferent ce crezi tu. Asta e, şi ea ţine de destin... 
Ca o engramă în primul gen din care am pornit 
eu, omeneşte, dar – ca la începutul începuturilor – 
dumnezeieşte... Uite, o dau în vorbe mari... Ca mai 
totdeauna când sunt niţel băută, plus ceva euforie 
şi derută and singurătate. Da, cred că mai pot gân-
di... pentru că nu mi-am băut de tot gânditoarea... 
Ştii?... Se spune că, în genere, femeile nu că ar fi 
doar mai longevive, ci şi trăiesc mai bine, hai să zic 
– mai confortabil în toate decât bărbaţii... Sigur, ce 
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vorbesc eu de bărbaţi, dacă nu am cunoscut decât 
pe unul singur... Mă rog, să zicem că sunt cam li-
vrescă. Şi de vină e internetul. De acord? De acord. 
Tăcerea e semnul asentimentului. Dar dacă m-ai 
întreba de ce acele alde noi mai că huzuresc în ra-
port cu acei alde ei, o explicaţie ar fi că ele, adică 
noi, nu încercăm sentimentul de vină faţă de lume. 
’Nţeles?... Încearcă să înţelegi... e ceva adânc... mai 
că filosofie, aş zice... Din contră, femeile sunt ab-
solut suprasensibile faţă de fel de fel de compor-
tamente neceremonioase ale lumii, universului, 
existenţei faţă de ele... E adevărat, uneori suntem 
în stare – sau cel puţin eu una – să elaborăm te-
oria generală a ghinioanelor, neşanselor, catastro-
felor de două parale... Nu crezi?... Crezi... Pentru 
că tăcerea e semnul asentimentului... Da, molcia-
nie znak soglasia... Am spus acelaşi lucru, numai 
că de data aceasta în ruseşte... Încă nu ai uitat ru-
seşte?... Cred că eşti pe cale de a slăbi în continu-
are la această materie... Pagubă în ciuperci... De 
taiga... ciupercile... siberiene... Pentru că, oricum, 
înaintăm spre occident, nu? Oricum, înaintăm ori-
cum... Ce dracu’ s-a legat de mine acest oricum?... 
Oricum-oricum ar fi un fel de spiegel im spiegel... 
Uite, două-trei cuvinte, sau două jumătate, din cele 
pe care le cunosc şi eu în nemţeşte... Ştii de unde 
le-am aflat?... Este titlul unei celebre lucrări a ne-
maipomenit de fainului compozitor estonian Arvo 
Part... E foarte popular... A fost şi este... Chiar dacă 
eu am aflat cam târziu, descărcând din google mu-
zică piratată... Partată – de la Part, piratată – de la 
pirat... Analogii de doi bani... Dar e frumos – nu? – 
spiegel im spiegel... Piesa e dedicată unei gagici. Sau 
poate soţiei. Nu contează. Şi încruntatul Beethoven 
are un For Elise... Aşa ceva... De ce nu ar avea bal-
ticul?... For Gagica... Importă că e de import şi mă 
emoţionează... 

Ghici la ce mă gândesc acu... Bine, firul 
gândului vine de mai demult, l-am mai depănat şi 
altă dată, dar, iată, îţi spun abia azi... Câteodată, îmi 
zic că nu ai fi decât un personaj creat de mine şi, 
nu încape vorbă, mă tot gândesc să te ajut să scapi 
de fobia apocaliptică ce te mai cuprinde din când 
în când... Cred că te încearcă şi acum... Altfel de ce 
ai tăcea cu atâta, pardon, nesimţire?... Bine, să-mi 
duc gândul la capăt... Doar la capăt, dacă nu-mi va 
ieşi să-l duc şi la bun sfârşit... Pricepi nuanţele, în-
tre capăt şi bun sfârşit?... Pricepi, ştiu eu... Te cam 
cunosc ce poamă eşti, duduiţă... Uite, vreau să te 
conving că ceea ce simţi sau îţi imaginezi tu nu e 
decât un soi de spaimă pe cât de banală, pe atât 
de prostească. Însă, până să reuşesc să formulez în 
cuvinte această idee, ca să înţelegi şi tu, chiar poate 
surveni sfârşitul lumii. Apocalipsa... Ca lipsa to-

tală de ceva vital... Dar în viaţă, cine manipulează 
omul?... Gândul sau simţul, conştiinţa sau impre-
sia?... Naiba ştie... Or, aş vrea să cred că... Dar nu, 
nu, renunţ... Nu mai vreau să cred... 

Uf, cam obosesc să-ţi tot spun, da’ tu să nu 
mă stimulezi măcar cu un cuvinţel... De încuviin-
ţare sau reproş... Mi-e egal... 

Dar la ce ţi-aş spune toate astea?... Parcă 
ar fi posibil să redai în cuvinte senzaţiile, sentimen-
tele, emoţiile?... 

Să ştii că o dau intenţionat în fraze mari, 
în grandilocvenţă... Să uit totuşi de forţa aia bru-
tală... Cu toate că nu a fost chiar rău... Cât mai pu-
team să rămân eu domnişoară învăţătoare, ca să nu 
zic fată bătrână?... Da, fată bătrână, la douăzeci şi 
nouă de ani... Da, sunt o atipică... Ca şi cum am 
fost deja... Iar forţa aia brutală... cum să-ţi spun?... 
e din clasa a douăsprezecea... Repetată... E un re-
petent de bani gata, să zic... Multe i se iartă... Îl iert 
şi eu... Cu toate că s-a întâmplat cu asentimentul 
meu, bineînţeles... Dar, totuşi, e un necioplit, tână-
rul... Ce, puteam eu să-i spun ceea ce-ţi spun ţie?... 
Să fim serioşi... Serioase... Da, femeile cred în forţa 
de atracţie a forţei brute... Bărbăteşti... Viguroase... 
Şi suportă consecinţele... Uneori chiar plăcute, al-
teori... Cum să spun eu?... Mă rog, asta-i viaţa... 

Tu ce crezi, ce zici de toate astea?... Au 
vreo noimă?... 

Continuăm a privi una la alta, una în ochii 
celeilalte, afundându-ne, treptat, în acea lume de 
nescris (şi de... ne-deschis!), care nu-i mai poate 
fi nimănui altuia dat s-o vadă... Poate că doar lui 
Dumnezeu... Dacă există... Şi ar fi bine să... Pentru 
că l-aş ruga să mă ierte că am încurajat unul din li-
ceeni să mă... Da, ce mai calea valea – să mă fută!... 
Pardon, sunt cam băută... Ce leşie pe suflet!...

*
Uite, de atâta vreme îi tot spun, o întreb, 

dar ea tace... Ar fi, nu ar fi de acord cu mine?... Se 
îndoieşte totuşi de ceva, dacă nu-mi răspunde... 
Tace, şi nu pot şti ce crede... La rândul meu, ce să 
cred?... Cu toate că o ştiu prea bine, noi nu avem 
nevoie de cuvinte pentru a comunica. A ne con-
fesa. A ne înţelege. Cuvintele sunt unelte foarte 
inadecvate. În cazul nostru. Sunt îngreunate şi in-
abile, aproape că nu mai exprimă nimic şi nu mai 
înseamnă nimic. 

Gata, m-am supărat, m-am săturat, nu-i 
mai spun un cuvânt-cuvinţel... Între timp, mi-a 
mai şi trecut din ameţeală... Nu, nu-i mai cer să fie 
atentă... 

Mă încrunt, oftez. Şi mă întorc de la oglin-
dă... Ei, oglinzii, i-i indiferent cum mă reflectă –
face sau spate... 
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…Vă mai aduceţi aminte de cântecul Ca-
prei la Creangă? Iată-l după manuscrisul autorului:

Trei iezi, cucuieţi,
Mamei uşa descuieţi
Că v-aduce mama vouă
Brânză-n buze,
Lapte-n ţâţe;
Drob de sare,
Pe spinare
Mălăieş
În călcăieş,
Smoc de flori
Pe subţiori

Nu diferenţele de text mă interesează (în 
spinare, la subţiori, etc.), nici cele de punctuaţie. 
Vreau să-mi explic şi eu, ca şi unii dintre dumnea-
voastră poate, cum aduce Capra la iezii ei, desculţă 
fiind ca orice capră, mălai (fie de porumb, fie de grâu 
sau orz) – în călcâi?! La noi, în Muntenia, e o vor-
bă, cică: îţi cântă greierii în călcâie, adică ai călcâiele 
crăpate de alergătură (şi de munca de peste an; se în-

tâmplă mai ales toamna, la claca de porumbi, când 
ne căţărăm toţi pe grămada imensă de ştiuleţi puşi 
undeva, a acioală, unii mai sus, alţii mai jos, cum 
ne găsim loc şi culcuş, astfel că ni se văd picioarele 
goale – că doar nu ne-om urca încălcaţi pe roade)…
Aşa să fie, adică mama capra şi-a îndesat mălăieşul în 
crăpături?! Sau, mă rog, între copitele ei – mici, dar 
patru la număr, s-ar aduna ceva-ceva pentru iezişorii 
ei. Aşa ceva nu se poate, dom’le! 

Ei bine, chestia e că eu am reuşit să leg lu-
crurile cumva, dar mi-e cam greu să vă explic. O iau 
pe îndelete, cu binişorul, să nu se supere unii şi alţii. 
Aşadar, făceam curăţenie prin bibliotecă, tot adu-
nând pentru a nu ştiu câta oară cărţile care nu-mi 
trebuie pentru a le pune în saci (iar sacii…să-i trimit 
la moara timpului, adică să-i mai desfac la Sfântul 
Aşteaptă). Având câteva ediţii Creangă, m-am decis 
să opresc doar două, pe Iorgu Iordan şi pe G. T. Ki-
rileanu – şi am dat deoparte, între altele, hârţoagele 
vechi din BPT, de la începutul secolului al XX-lea, 
acelea pline de greşeli de literă, de cuvinte… Ştiţi cum 
era: BPT-ul a fost la început o colecţie respectabilă şi 
respectată pe drept cuvânt, foarte corectă cu textul – 
dar a avut principiul prelungirii continue de tiraj, pe 
măsura vânzărilor, fără a nota că este o ediţie nouă, 
a câta ediţie este, ci păstrând doar numărul de ordi-
ne al cărţii din colecţie. Aşa se face că poţi avea un 
BPT Creangă, crezând că este ediţia princeps (aceea 
din 1892) – dar să fie, de fapt, o carte cine ştie când 
retipărită, recorectată după reforma ortografică din 
1904, de pildă, reculeasă, , etc. Dacă nu stabileşti că 
o ediţie veche, ai o copie oarecare. Îmi propusesem, 
dar n-am studiat-o, o ţineam mai mult de decor, ca 
prima carte a operelor lui Creangă. Aşadar, jos cu ea, 
cine ştie când voi mai avea eu timp de lucruri atât de 
graţios gratuite.

Totuşi, i-am mângâiat pentru ultima oară 
coperta – şi am deschis întâmplător una dintre cele 
cinci broşuri. Nimeresc tocmai la Capra cu trei iezi, 
chiar la cântec – şi citesc:

Mălăieşi
În călcâieş
Îmi atrage strident atenţia pluralul: se for-

mase reflexul mălăeş în călcâieş. Cine ştie, mi-am zis, 
greşelile lor. Iau ediţia Iordan: mălăieş. Ediţia Kiri-
leanu: mălăieş. Convorbirile literare din 1875 (sunt 
pe Internet) cu prima tipăritură: la fel. Glosarele, 
la ambele ediţii, nu au termenul, desigur pentru îl 
consideră cuvânt curent, cu sensul obişnuit. Trec, 
leg sacul, îl las în plata Domnului (nu-i mai dau de 
urmă, o fi fiind pe la ţară, pe undeva) – dar îmi ră-
mâne în minte acest plural, care-mi leagă bine, dar 
bine de tot, lucrurile. Am gândit, adică, aşa: dar dacă 
tipograful n-a greşit, ci a simţit termenul? Poate că e 
vorba de ceva cum ar fi mălăieş,  mălăieşi, mălăieşuri. 
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Ar fi o iarbă, cum e măcrişul, untişorul, ceva cu gust, 
un „condiment” de pus la mâncare. Păi, sigur că da: 
capra, ca orice capră, are copite – dar ceva mai sus de 
ele mai are cei doi pinteni, puşi la capătul unei alte 
articulaţii, pe care sprijină piciorul când merge, mai 
ales când urcă: acesta este „călcâieşul” ei, ea n-are de-
cât să agaţe în aceşti pinteni o iarbă cu gust pentru 
iezişori. Mai jos, vedeţi cum spune: „Smoc de flori / 
pe subţiori”. Pentru vaca mea, din copilăria, ziceam 
că acest sprijin de rezervă că se cheamă chişiţă (şi am 
argumente să cred că de aici vine şi numele Chişină-
ului…dar cu altă ocazie). Memoria îmi aduce în faţă 
caprele ieşind de prin stufărişuri, de pe deal: poar-
tă pe drum fire de iarbă încurcate în acest „călcâieş” 
până acasă. Iată, Capra lui Creangă a ştiut unde să 
calce ca să le aducă iezilor ceva bun, o iarbă acrişoa-
ră. 

Da, dar caută acum prin dicţionare o plantă 
numită mălăieş cu pluralul mălăieşi/mălăieşuri. Nu 
există, eu am căutat cuvântul în toate dicţionarele pe 
care le-am găsit. Există, totuşi, ceva: o localitate prin 
Vâlcea, cu numele Mălaia. Nu, nu vine de la mălai, ci 
de la o … plantă care se cheamă mălaie, este galbenă 
ca untişorul (ca mălaiul de porumb) şi creşte pe pan-
tele însorite ale dealurilor dimprejur. E aromată, zi-
ce-se. Este un augmentativ: mălai – mălaie (un fel de 
mălai mare). Dar diminutivul, n-o fi existând? Am 
întrebat pe cineva din zona Râmnicu Sărat-Brăila, şi 
mi-a confirmat că mălăieşul e o plantă aromatică de 
pe la ei, un fel de măcriş. N-am confirmarea din te-
ren, însă, şi există posibilitatea ca  doamna să fi vrut 
doar să-mi dea dreptate, pentru că i-am explicat mai 
înainte ce caut de fapt. 

Despre mălăieş în călcâieş a scris, într-o re-
vistă celebră un filolog celebru. Este vorba de Emil 
Vrabie, mare slavist, specialist în etimologii, şi tex-
tul său „Mălăieş în călcâieş” s-a publicat în revista 
Limba română, a Academiei Române, în 1970, fiind 
apreciat de Iorgu Iordan şi alţi mari filologi ai mo-
mentului. Face parte din lecturile mele de studenţie, 
şi reţin bine ideea. Autorul este la fel de nedumerit ca 
mulţi dintre noi: cum poate Capra să poarte mălai în 
călcâi? Pe scurt, el emendează textul, considerând că 
Ion Creangă n-a înţeles vorba populară: era „mălă-
ieş un călcâieş” – şi explică: în limba veche „călcâieş” 
înseamnă şi „căuş”, „coltuc”, o bucată mică din ceva: 
asta aduce capra, nu în, ci un călcâieş de mălai. De-
monstraţia este superbă (şi spumoasă: autorul anali-
zează traducerile din Creangă în franceză, germană, 
rusă, maghiară –  arătând absurdul sensurilor)…Dar 
se referă la al doilea termen din expresie, eu ce să-i 
fac dacă tipograful BPT-ului l-a greşit pe primul? 
Menţionez probitatea ştiinţifică a lui Emil Vrabie: nu 
cere schimbarea textului, ci doar o notă marginală – 

pentru el, ca filolog – aşa cum ar trebui să fie pentru 
toţi filologii – textul fiind  de neschimbat.

Nici prin gând nu-mi trece, nici mie, să-l 
schimb pe Creangă – dar de explicaţii este nevoie. 
Totuşi, priviţi facsimilul din ediţia G. T. Kirileanu (dă 
în fotografie exact pagina cu scrisul lui Creangă la 
cântecul Caprei): povestitorul pare a fi scris mălăieşi, 
se vede un adaos la finalul cuvântului.

Dacă e aşa, rezultă că tipograful de la Con-
vorbiri literare, din 1875, a înţeles că este diminutivul 
de la mălai, şi textul tipărit a îngheţat astfel peste tot. 
Dar faceţi, rogu-vă, singuri constatarea, eu ştiu doar 
să leg lucrurile, nu şi să le (mai) dezleg. Ca să nu se 
mai complice, probabil, Iordan nu dă facsimilul în 
ediţia sa (la Academie se păstrează patru file din Ca-
pra cu trei iezi, el dă numai trei dintre ele). Poftim de 
compară – ceva, cu nimic. Drept pentru care,  pentru 
că  eu ştiu doar să leg lucrurile, nu şi să le (mai) dez-
leg, luaţi de-l comparaţi singuri doar pe Kirileanu cu 
el însuşi.

Notă
Lucrurile acestea, ca şi altele de acelaşi fel, 

le-am discutat de mult, de mai multe ori, cu prie-
teni în diverse alcătuiri/banchete – ultima oară, cu 
amicul Ion Filipciuc între ei,  în jurul lui 15 ianua-
rie 2016, chiar la Suceava, – drept pentru care, sti-
mulat şi de interesul său, m-am hotărât să le aştern 
pe hârtie – şi, desigur, i-am trimis lui prima formă/
schiţă a textului, pe care o publică într-un text al său, 
în ultimul număr al „Bucovinei literare”. Îmi spusese 
el, ce-i drept, cam lupeşte, că are să-mi dea o repli-
că… am să văd eu. Şi iată că văd: el deţine o carte de 
aur, dicţionarul botanic al lui Simion Florea Marian, 
despre care aflu de pe Internet că este editat de cu-
rând, după manuscrisele rămase de la savant în mu-
zeul sucevean ce-i poartă numele, dicţionar pe care 
nu-l găsesc prin biblioteci (eu consult cu grijă mai 
ales Biblioteca Academiei), iar de la Muzeu înţeleg 
că sunt trei volume masive şi le-aş putea achiziţiona 
dar numai după ce fac dânşii un fel de reparaţie la 
clădire… În fine, amicul Ion Filipciuc sare ca mâţa-n 
prun, cum zicem noi, valahii,  în cartea lui de aur, la 
literă, şi-şi verifică prin destin, ca să zic aşa, avatarul 
de Părintele Ghermănuţă: găseşte că mălăieşii sunt 
nişte ciuperci. După descriere, la noi în Valahia aceşti 
„mălăieşi” se numesc „spurcaci”, au cozile mai mici – 
dar am mâncat destui pe deal (când îi găseşti, îi pui 
între bureţii din traistă ca să dea ai casei peste ei şi să 

Miscellanea
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se bucure de delicateţe proaspete până se fac pe pli-
tă ceilalţi). Nu ştiu dacă mai cresc şi cum se numesc 
astăzi în Bucovina. Îi propun prietenului meu să ne 
întâlnim la Humuleşti, fiecare cu al său. 

Dar… chestiunea nu prea e botanică, e filo-
logică mai degrabă, şi-mi pare rău că dânsul n-a citit 
textul lui Creangă pe care i l-am indicat şi apoi ataşat 
(motivează verbal că nu i se deschide fişierul; asta nu 
se poate, dacă textul meu s-a putut citi, fotografiile 
din el era obligatoriu să se poată vedea): e vorba de –i 
final din mălăeş/i/ faţă de lipsa lui clară din călcăeş: 

rezultă că Ion Creangă a pus pluralul – şi singura gre-
şeală tipografică apare în prima tipăritură, cea din 
„Convorbiri literare” 1875, cu „mălăeş”, care apoi s-a 
perpetuat în lanţ, trecând peste „greşeala” din exem-
plarul văzut întâmplător de mine, acela cu „mălăie-
şi”, care a declanşat investigaţia de faţă. Oricum, nu e 
vorba de diminutivul de la mălai (de porumb); de al-
tfel, cum ar fi găsit cumătra Capra, în pădure, o moa-
ră ca să ia mălai pe călcâi de acolo? Oricum, iarăşi: 
textul lui Creangă nu-l putem schimba punând plu-
ralul, aşa cum nici Emil Vrabie n-a schimbat pe „în 
călcâieş” cu „un călcâieş”, (şi apoi, ar trebui „iotaci-
zat” totul, cam aşa: „mălăieşi în călcâieşi”, că, doar, 
capra n-ar fi adus pe un singur călcăi trufandaua re-
spectivă, să zici că merge-n trei picioare până acasă, 
nu este aşa?...) dar trebuie să discutăm. Cel mai bine 
ar fi într-o ediţie, într-un glosar (al nostru, nu al lui 
Creangă sau al lui Kirileanu, unde nu e înregistrat 

termenul), poate chiar şi în manualele şcolare care 
mai publică povestea. Dar e bine, desigur, şi în aceas-
tă revistă – care va rămâne, de acum, legată istoric de 
iezii lui Ion Creangă. Aproposito: cum ar fi să schim-
băm: iezi cucuiaţi, ca să se vadă mai clar că vine de la 
cucui, adică de la corniţele care împing să iasă… cum 
zice Horatius: „Cui frons turgida cornibus/ Primis et 
Venerem et / Proelia destuinat”? (ied „a cărui frunte e 
tulbure de primele corniţe ce-l pregătesc şi către iu-
bire, şi către lupte”; la Creangă sunt trei, toţi pregătiţi 
către… către luptele cu lupul).

Până la proba contrarie, adică până când 
nu voi epuiza investigaţia mea, şi rezultatul nu va fi 
negativ, eu rămân la soluţia unei ierbi condimen-
tate, un fel de măcriş, măcrişul iepurelui, sau un-
tişor, ceva – soluţia Părintelui Ghermănuţă părân-
du-mi-se prea complicată… Trebuie să ia şi coada 
ciupercii, ca s-o agaţe în „pintenii” amintiţi, de unde 
atâta dexteritate la cornul sau limba sa, poate, copita 
bietei Capre?

Dar… urma alege, aşadar: la Humuleşti. El 
să vină cu „mălăieşii”, şi eu voi veni cu „spurcacii”, 
însă în buzunar eu voi avea şi o frunză mai mică 
de mălaie, fapt pentru care va trebui să merg pe la 
Mălaia, satul vâlcean; dacă o găsesc, cu nume cu tot, 
vom demonstra, încă o dată, că acest cântec al caprei 
este cam… panromânesc – ca şi altele: „Ţac, ţac, ţac 
căpriţă fa,/ Că numai frunză ţi-oi da,/ Şi de fragă şi 
de tei,/ Că ne-or da boierii lei” … nu lupi. (N.G.)
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Gânduri  
de simplu privitor

Monahia Elena SIMIONOVICI

Găzduită cu generozitate de Muzeul Obice-
iurilor Populare din Gura Humorului, pe data de 7 
aprilie a.c., expoziţia pictorului Radu Bercea încân-
tă privitorul atât prin armonia culorilor, cât şi prin 
bogăţia stilurilor folosite. În plină primăvară vărati-
că, concurând florile din afara zidurilor expoziţiei, 
această îngemănare de tablouri cheamă vizitatorul la 
reverie.

Pentru început am privit cu încântare chi-
purile copiilor. Şi ingenui, şi grave, şi enigmatice, cu 
titluri pe măsură: Artista, Încotro, Seriosul, Olimpica, 
Nedumerire.

Le-am privit, am trecut mai departe şi iarăşi 
m-am întors socotind, pe baza a celor ce tablourile 
sugerau, că mă aflu în faţa unui fin psiholog, încântat 
de lumea mirifică a copilăriei. Le-a surprins eroilor 
săi şi puritatea vârstei, şi maturitatea gândirii, şi ne-
dumerirea în faţa vieţii. 

Am trecut apoi la un alt palier cu alte culori 
şi teme amintind de pictura marilor clasici. Anotim-
purile cu toată splendoarea lor sunt surprinse şi suge-
rate prin mijloace şi sobre, şi jucăuşe, fără a face risipă 
de culoare. Prin puţine imagini orice privitor atent 
simte şi trăieşte şi armonia anotimpurilor, şi ceea ce 
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este odihnitor pentru minte şi suflet, sau strecoară fi-
ori de îngrijorare. Sugestive sunt pastelurile intitulate: 
Linişte, Vara, Iarnă timpurile, Răchitiş sau Toamnă în 
Bucovina. Toate aceste tablouri vădesc har, ochi atent 
şi suflet sensibil la frumuseţea pe care bunul Dumne-
zeu ne-a dăruit-o, dar şi o putere creatoare ce merge 
spre esenţele celor prezentate. 

Am rămas un timp îndelungat, apropiin-
du-mă şi îndepărtându-mă, pentru a putea privi şi 
înţelege mai bine tâlcul picturii în faţa unui tablou 
fără nume. N-am observat că avea un R, deci mai 
plăcuse cuiva, şi mă tot întrebam ce nume să-i dau. 
Prin sobrietatea culorilor, prin însingurarea faţă de 
ambianţa înconjurătoare puteam să-l numesc Mo-
nahi (Monahul închinându-se Sfintei Treimi). Trei 
arbori, uşor clătinaţi de vânt potrivnic, dar cu rădă-
cinile adânc şi temeinic înfipte în pământ – lumea 
credinţei – împreună ca la o slujbă de miezul nopţii şi 
totuşi fiecare singur în chilia sa, doar cu bunul Dum-
nezeu. Maestrul Radu Bercea mi-a observat atenţia 
sporită şi, la mâhnirea mea, abia atunci văzând R, 
mi-a spus cu o bucurie nedisimulată: „Într-o săptă-
mână vă voi aduce la Mănăstire un tablou cu aceeaşi 
temă, dar mai frumos decât acesta”. L-am crezut şi 
aştept cu nerăbdare împlinirea promisiunii.

Mi-am continuat, în murmur de glasuri ale 
celor mai aleşi oameni de cultură ai oraşului, călăto-
ria mea prin drumul artei culorilor. Glasurile erau o 
muzică odihnitoare care îmi spunea că oamenii iu-
bitori de frumos găsesc timp să evadeze din cenuşiul 
cotidian al existenţei şi să-şi bucure ochii sufletului 
cu frumuseţea culorilor măiestrit adunate de un pic-
tor.

Deodată am încremenit de uimire. După 
portretele copiilor, după pastelurile despre anotim-
puri şi case româneşti, Case din Humor, Casa Netea, 
Muzeul Satului – Suceava, cu culori calde şi blânde, 

mă aflam în faţa unor tablouri realizate după o altă 
tehnică şi cu un alt colorit dominant. Privind case-
le auzeam Rapsodia I de George Enescu, urmărind 
tablourile cu roşu dominant: Zbor, Animal fantastic, 
Cavalcada, Zbor în amurg, Zbor stelar parcă întreză-
ream în siluetele pictate ceva din zborul Măiastrei lui 
Brâncuşi. Aspiraţia spre înalt, spre absolut, evadarea 
prin frumuseţe era mai pregnantă aici decât în cele-
lalte cuminţi tablouri.

Şi am ajuns şi în zona sacră închinată mă-
năstirilor şi sfinţeniei. Oricine rosteşte Voroneţ se 
gândeşte la albastru, cine rosteşte Humor vede în 
amintire roşul. Aici toate aceste mănăstiri pe care 
pictorul le-a ales: Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Râş-
ca, Probota, Putna, Slatina, Pătrăuţi sunt învăluite în 
lumină de aur. Doar toamna, prin octombrie, când 
razele soarelui se strecoară printre ramurile teilor, la 
Voroneţ, Icoana Judecăţii de Apoi e învăluită în lu-
mină de miere. Atunci poate aşa ceva o fi surprins şi 
pictorul şi, atunci, le-a îmbrăcat pe toate în lumină 
aurie.

Mi-au atras atenţia şi picturile cu fond do-
minant negru: Sf. Sisoe, Sf. Cruce, Lumea tăcerii, dar 
şi cele mai luminoase izvorâte din amintirile ţărilor 
pe care pictorul Radu Bercea, ca invitat de onoare, 
le-a vizitat: Grecia, Brazilia, Croaţia, Franţa. 

Am ajuns la vernisaj după ce au fost pre-
zentate, de către un privitor avizat, tablourile. Nu 
ştiu ce a spus, am auzit doar ultimele intervenţii 
despre omul de cultură şi bunul creştin al oraşu-
lui – Radu Bercea. M-au bucurat cuvintele calde de 
preţuire rostite de părintele paroh Mircea Nuţu, cât 
şi cele ale primarului Marius Ursaciuc. Împreună 
cu toţi cei prezenţi am trăit clipe de aleasă bucurie 
şi i-am urat maestrului Radu Bercea, în voce sau 
în gând, ani mulţi cu sănătate şi rodnică activitate 
artistică. 
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Singurul Ulise  
care nu a ajuns acasă

Doina CERNICA

Celebră în Bucureşti îndeosebi prin convin-
gerea gânditorului căruia îi poartă numele că „Nimic 
nu ne aparţine, doar timpul este al nostru”, sub egida 
căreia a fost concepută şi amenajată, ,,Seneca Antica-
fe”, librăria-sală de lectură, dar şi spaţiu destinat ma-
nifestărilor culturale, de pe strada Arh. Ion Mincu, 1, 
a găzduit în a doua parte a lui aprilie prima din mani-
festările dedicate cărturarului Cezar Papacostea, de la 
a cărui naştere şi moarte se împlinesc, în 2016, 130 şi, 
respectiv, 80 de ani. 

Iniţiativa acestei dintâi in memoriam a apar-
ţinut sculptoriţei Daniela Nenciulescu din Milano, 
care s-a bucurat de susţinerea Consulatului General al 
României la Milano şi a Centrului Cultural Italo-Ro-
mân din Milano – Italia şi de sprijinul, substanţial, al 
Fundaţiei Culturale Memoria Bucureşti – România, 
fundaţie condusă de cunoscutul om de litere Micaela 
Ghiţescu. Manifestarea a avut două componente, evo-
carea cu glas tare a personalităţii lui Cezar Papacos-
tea, prilejuită de lansarea a două apariţii editoriale, şi 
vernisarea, în tăcere, a unei expoziţii-omagiu. Cărţile 
la care ne referim sunt primele reeditări ale unor lu-
crări reprezentative pentru Cezar Papacostea: Homer, 
,,Odysseia, I-XII”, Traducere de Cezar Papacostea, 
1929. Introducere, notă asupra ediţiei, note şi indice 
de Ioana Costa, Editura Muzeul Literaturii Româ-
ne, Bucureşti, 2013 (Colecţia Primordialia) şi Cezar 
Papacostea, ,,Evoluţia gândirii la greci”, 1927 * ,,Şte-
fan Zeletin. Viaţa şi opera lui”, 1934. Cuvânt înainte 
de acad. Şerban Papacostea. Ediţie îngrijită de Ioana 
Costa. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2015 
(Colecţia Primordialia). Invitaţii de onoare ai eveni-
mentului şi ai Danielei Nenciulescu au fost, cumva 
,,scrişi” chiar de pagina de gardă a acestor cărţi, marii 
noştri specialişti în istorie şi în filologia clasică - acad. 
Şerban Papacostea, universitara Ioana Costa şi Nico-
lae Şerban Tanaşoca, de la Institutul de Studii Sud-Est 

Europene. Cum despre ,,Ştefan Zeletin. Viaţa şi opera 
lui”, vom scrie altundeva şi altcândva, acum vom ră-
mâne în lumea vechilor greci. Ca să menţionăm im-
portanţa studiului lui Cezar Papacostea, în fapt o va-
lorificare a tezei sale de doctorat, scoasă în evidenţă 
de cuvântul lui Nicolae Şerban Tanaşoca, şi a acestei 
jumătăţi de traducere a faimoasei epopei, cu rolul său 
în susţinerea afirmaţiei Ioanei Costa: ,,Dacă numărăm 
traducerile Odiseei homerice din ultima sută de ani, 
avem bune temeiuri să ne mirăm şi să ne bucurăm: 
sunt patru şi jumătate. Patru traduceri integrale ale 
unuia dintre textele fondatoare, într-un singur secol, 
înseamnă respect şi iubire pentru literatura majoră şi 
pentru generaţiile succesive, inclusiv pentru generaţia 
căreia îi aparţinem. Şi mai înseamnă, deopotrivă, tran-
spuneri felurite în limba română: în proză, în octave 
rimate, în endecasilabi iambici, în hexametri”. Adică 
a lui Eugen Lovinescu (1935), George Coşbuc (1966), 
George Murnu (1924), precum şi cea a lui Dan Slu-
şanschi (1997) şi aceea a lui Cezar Papacostea (1929), 
transpunere care, preciza tot Ioana Costa, ,,este prima 
încercare extinsă de asumare a hexametrului dactilic”, 
tot Domnia Sa atrăgând atenţia asupra limbajului ales, 
limbajul basmului românesc, fără ca acesta să afecteze 
în vreun fel fidelitatea clasică a traducerii. Dimpotrivă, 
mărindu-i atractivitatea pentru cei care venim din co-
pilărie însoţiţi de poveştile noastre.

Născut la 11 noiembrie 1886 în Moloviş-
tea Macedoniei şi stins fulgerător din viaţă la 5 iulie 
1936, în timp ce conducea comisia de bacalaureat a 
unui liceu din Brăila al cărui elev fusese cândva, Cezar 
Papacostea, profesor la Catedra de limba şi literatura 
greacă de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Univer-
sităţii din Iaşi, membru corespondent al Academiei 
Române, rămâne în bibliotecile cercetătorilor şi inte-
lectualilor români şi cu traducerile din Platon (căruia 
i-a consacrat un studiu monografic), şi cu lucrarea 
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,,Filosofia antică în opera lui Eminescu” (1930), şi cu 
gramaticile şi studiile de cultură şi civilizaţie greacă 
şi română pentru liceeni (liceenii vremii sale!), dar 
şi cu meritul de a fi fost cofondator al revistei de stu-
dii clasice ,,Orpheus”, continuată de ,,Revista clasică”. 
Sunt, desigur, doar câteva elemente reţinute din por-
tretul personalităţii complexe a lui Cezar Papacostea 
făcut de Nicolae Şerban Tanaşoca, istoric şi specialist 
în filologia clasică, în studiul civilizaţiei bizantine şi al 
culturilor din Balcani, mulţi ani director al Institutului 
de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti (instituţie 
care le continuă pe cele create de Nicolae Iorga şi Vic-
tor Papacostea, fratele lui Cezar), şi cu atuul desprins 
din mărturisirea ,,familia mea se cunoaşte cu familia 
Papacostea de vreo sută cincizeci de ani”. Familie care 
a fost adusă la această comemorare de reprezentanţi 
ai unor diverse ge-
neraţii, începând cu 
nonagenarii acad. 
Şerban Papacostea 
şi dr. Petre Papa-
costea, continuând 
cu literata Micaela 
Ghiţescu, cu sculp-
toriţa Daniela Nen-
ciulescu şi ajungând 
la micuţa Marta, fii-
ca arh. Magdalena 
Ceauşescu. Rapor-
tată însă la partici-
pare şi la bucuria 
ei, trăită evident 
cu o solidaritate de 
origine etnică prin 
reprezentanţii co-
munităţii aromânilor din Bucureşti şi cu una generată 
de cunoaşterea şi iubirea pentru valorile literare ale 
Antichităţii prin distinşi filologi şi cercetători, ideea 
de familie a fost bogat extinsă de această exemplară 
manifestare culturală. Cum însă nu-i putem pomeni 
pe toţi membrii ei, în afară de cei deja menţionaţi, îi 
vom reţine în aceste rânduri pe cei pentru care Dani-
ela Nenciulescu şi-a exprimat public gratitudinea: Ro-
dica, sora, şi Anca, soţia prof. univ. dr. Nicolae Şerban 
Tanaşoca, Oana Ichim, de la revista ,,Memoria”, soţii 
Silvia şi Valerian Horlescu, soţii Florentina şi Con-
stantin Niţă, împreună cu fiica lor, Ana Maria, veniţi 
special din Brescia (Italia) şi cu prietenii lor, Gabriela 
şi Gheorghiţă Enache, veniţi special din Bacău, Gra-
ziella Baicu, Luana Săvescu, familia Maria şi Dumitru 
Marin şi nu în ultimul rând, gazda, Anastasia Staicu.

Pentru că nu s-a spus, deoarece se ştia sau 
mai curând deoarece nepoata, sculptoriţa Daniela 
Nenciulescu, a vrut să focalizeze interesul celor pre-
zenţi exclusiv asupra bunicului Cezar Papacostea, nu 
voi trece peste faptul că artista, fiica universitarului Ni-
colae Nenciulescu, arhitectul Palatului Regal, stabilită 

în Italia, unde a absolvit şi facultatea de specialitate, 
a realizat la ,,Seneca Anticafe” şi un omagiu exprimat 
în limbajul talentului, vocaţiei şi destinului său. Este 
vorba de ciclul de cinci lucrări ,,Buna Vestire 2016” şi 
de un mănunchi de libri d’artista, cărţi de artist, foarte 
la modă ca gen în Italia, dar care obişnuit nu fac par-
te din preocupările Danielei Nenciulescu, aşa cum le 
cunoaştem din prima sa expoziţie în ţara natală, de 
astă toamnă, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, 
,,Umbra coaselor şi steaua polară” (curator Anna Co-
mino), şi din reproducerile care au ilustrat primul nu-
măr pe acest an al revistei ,,Bucovina literară”. Lucrări 
sculpturale, ca şi cele din ciclul ,,Bunei Vestiri”, căr-
ţile de artist ale Danielei Nenciulescu (expoziţia este 
şi acum deschisă la librăria-sală de lectură) cinstesc 
memoria bunicului cărturar, cu portretul şi numele pe 

cotor, într-una, cu 
gândurile despre 
,,Divinismul şi arte-
le plastice” într-alta, 
dar şi pe prietenii 
poeţi ai nepoatei, 
Menotti Lerro, Flo-
rentina Niţă şi Pa-
ola Pennecchi, cu 
poezii din lirica lor.

Dacă înţe-
legem ,,Odiseea” ca 
epopeea închinată 
călătoriei lui Uli-
se de la Troia până 
în Itaca sa, atunci 
,,Odysseia” lui Ce-
zar Papacostea este, 
jumătate de tălmă-

cire, povestea singurului Ulise din literatura traduce-
rilor în limba română, care nu a ajuns acasă. Dar graţie 
acesteia, mai exact primei sale reeditări, ca şi a ,,Evo-
luţiei gândirii la greci”, am participat la emoţionanta 
manifestare in memoriam Cezar Papacostea, în fapt, 
Bună Vestire!, o deplină ajungere a cărturarului în 
orizontul culturii actuale, o splendidă întoarcere aca-
să. Nu putem să vedem altfel nici călătoria îndelungă 
a Danielei Nenciulescu spre ţara ei şi neamul ei. Cu 
,,Umbra coaselor şi steaua polară”, şi cu organizarea 
acestei sărbători închinate aducerii aminte, cărţii şi ar-
tei, într-un fel, la rându-i, a ajuns tot acasă. Şi pentru că 
în aceste călătorii memoria a avut un rol esenţial – ne-
uitarea celor care nu au murit cu totul, dar şi Fundaţia 
Culturală Memoria şi ,,Memoria, revista gândire ares-
tate”, conduse de descendenta lui Cezar Papacostea, 
omul de litere Micaela Ghiţescu, promotoare ale ma-
nifestării, să ne gândim la Ulise, împreună cu fiul său 
şi cu urmaşii acestuia, ca la un erou pe care furtuni, 
pericole, vremuri adverse l-au legat uneori de catargul 
sorţii, dar nu au reuşit să-l împiedice să-şi continue 
drumul spre casă. Pe firul, pe talazurile memoriei sale. 
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