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Introducţie la „Dacia literară“

Mihail KOGĂLNICEANU
La anul 1817, dl Racocea, translator românesc în Lemberg, publică prospectul

unei foi periodice ce era să iasă pentru întâiaşi dată în limba românească. Planul său nu
se putu aduce în împlinire. La anul 1822, dl Z. Carcalechi, în Buda, cercă pentru a doua
oară o asemene întreprindere, dar şi aceasta fu în zadar. În sfârşit, la 1827, dl I. Eliad vru
şi ar fi putut, pe o scară mult mai mare, să isprăvească aceea ce Racocea şi Carcalechi nu
putură face. Ocârmuirea de atunce a Ţării Româneşti nu-i dădu voia trebuincioasă. Aşa,
puţinii bărbaţi care pe atunce binevoia a se mai îndeletnici încă cu literatura naţională pier-
dură nădejdea de a vedea vreodată gazete româneşti.
Numai doi oameni nu pierdură curajul, ci aşteptară
toate de la vreme şi de la împrejurări. Aceştii fură dl
aga Asachi şi dl I. Eliad; unul în Moldavia, altul în Va-
lahia păstrau în inima lor focul luminător al ştiinţelor.
Aşteptarea lor nu fu înşelată. Împrejurări cunoscute
de toţi le veniră întru ajutor. Aşa, la 1 iunie 1829 în
Iaşi, Albina românească văzu lumina zilei pentru în-
tâiaşi dată. Puţin după ea se arătă şi Curierul românesc
în Bucureşti. De atunce, unsprezece ani sunt aproape;
între alte multe înaintări ce s-au făcut în ambele prin-
cipaturi, literatura n-a rămas în lenevire. Ajutată de
stăpânire, apărată şi îmbogăţită de nişte bărbaţi mari şi
patrioţi adevăraţi, a cărora nume vor fi trainice ca vea-
curile, înlesnită prin miile de şcoli ce s-au făcut în târ-
gurile şi satele Moldo-valahiei, literatura noastră făcu
pasuri de uriaş şi astăzi se numără cu mândrie între li-
teraturile Europei.

Dupa Albină şi după Curier, multe alte gazete
româneşti s-au publicat în deosebitele trei mari pro-
vincii ale vechii Dacii. Aşa, în puţină vreme, am văzut în Valahia: Muzeul naţional, Ga-
zeta teatrului, Curiozul, Romania, Pământeanul, Mozaicul, Curierul de ambe sexe,
Vestitorul bisericesc, Cantorul de avis; în Moldova: Alăuta românească, Foaia sătească,
Oziris; în Ardeal: Foaia Duminicii, Gazeta de Transilvania şi Foaia inimii. Unele dintr-în-
sele, adică acele care au avut un început mai statornic, trăiesc şi astăzi; celelalte au pierit
sau din nepăsarea lor, sau din vina altora. Cele mai bune foi ce avem astăzi sunt: Curierul
românesc, sub redacţia dlui I. Eliad, Foaia inimii a dlui Bariţ şi Albina românească, care,
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în anul acesta mai ales, au dobândit îmbunătăţiri simţitoare. Însă, afară de politică, care le
ia mai mult de jumătate din coloanele lor, tustrele au mai mult sau mai puţin o coloră lo-
cală. Albina este prea moldovenească, Curierul, cu dreptate poate, nu prea ne bagă în
seamă, Foaia inimii, din pricina unor greutăţi deosebite, nu este în putinţă de a avea îm-
părtăşire de înaintirile intelectuale ce se fac în ambele principaturi. O foaie, dar, care, pă-
răsind politica, s-ar îndeletnici numai cu literatura naţională, o foaie care, făcând abnegaţie
de loc, ar fi numai o foaie românească şi prin urmare s-ar îndeletnici cu producţiile româ-
neşti, fie din orice parte a Daciei, numai să fie bune, această foaie, zic, ar împlini o mare
lipsă în literatura noastră. O asemenea foaie ne vom sili ca să fie DACIA LITERARĂ; ne
vom sili, pentru că nu avem sumeaţa pretenţie să facem mai bine decât predecesorii noştri.
Însă urmând unui drum bătut de dânşii, folosindu-ne de cercările şi de ispita lor, vom avea
mai puţine greutăţi şi mai mari înlesniri în lucrările noastre. Dacia, afară de compunerile
originale a redacţiei şi a conlucrătorilor săi, va primi în coloanele sale cele mai bune scrieri
originale ce va găsi în deosebitele jurnaluri româneşti. Aşadar, foaia noastră va fi un re-
pertoriu general al literaturii româneşti, în care, ca într-o oglindă, se vor vedea scriitori mol-
doveni, munteni, ardeleni, bănăţeni, bucovineni, fieştecare cu ideile sale, cu limba sa, cu
tipul său. Urmând unui asemene plan, Dacia nu poate decât să fie bine primită de publi-
cul cititor. Cât pentru ceea ce se atinge de datoriile redacţiei, noi ne vom sili ca moralul să
fie pururea pentru noi o tablă de legi şi scandalul o urâciune izgonită. Critica noastră va fi
nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăjmaşi ai arbitrarului, nu vom fi ar-
bitrari în judecăţile noastre literare. Iubitori ai păcii, nu vom primi nici în foaia noastră dis-
cuţii ce ar putea să se schimbe în vrajbe. Literatura noastră are trebuinţă de unire, iar nu
de dezbinare; cât pentru noi, dar, vom căuta să nu dăm cea mai mică pricină din care s-ar
putea isca o urâtă şi neplăcută neunire. În sfârşit, ţelul nostru este realizarea dorinţei ca ro-
mânii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi.

Dorul imitaţiei s-a făcut la noi o manie primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul
naţional. Această manie este mai ales covârşitoare în literatură. Mai în toate zilele ies de
sub teasc cărţi în limba românească. Dar ce folos! că sunt numai traducţii din alte limbi şi
încă şi acele de-ar fi bune. Traducţiile însă nu fac o literatură. Noi vom prigoni cât vom
putea această manie ucigătoare a gustului original, însuşirea cea mai preţioasă a unei lite-
raturi. Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre ţări sunt destul de mari,
obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice, pentru ca să putem găsi şi la noi
sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta trebuinţă să ne împrumutăm de la alte naţii.
Foaia noastră va primi cât se poate mai rar traduceri din alte limbi; compuneri originale îi
vor umple mai toate coloanele.

Dacia, ce prin urmare va cuprinde toate ramurile literaturii noastre, va fi despărţită
în patru părţi. În partea dintâi vor fi compuneri originale a conlucrătorilor foaiei; partea a
doua va avea articole originale din celelalte jurnaluri româneşti. Partea a treia se va înde-
letnici cu critica cărţilor nou ieşite în deosebitele provincii ale vechii Dacii. Partea a patra,
numită Telegraful Daciei, ne va da înştiinţări de cărţile ce au să iasă în puţin, de cele ce au
ieşit de sub tipar, relaţii de adunările învăţaţilor români, ştiri despre literatorii noştri şi, în
sfârşit, tot ce poate fi vrednic de însemnat pentru publicul român.

Iaşii, 30 ghenarie 1840
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Textul petiţiei lui M. Kogălniceanu, prin

care cere să i se acorde „învoirea” de a edita

„Dacia literară”

„Voind a tipări în tipografia Sfintei Mitropolii, ce este supt privighierea mea, o

foaie periodică, după datorie plecat, rog pre Secretariatul de stat a-mi da trebuincioasa în-

voire. Această foaie, numită „Dacia literară”, va fi cu totul străină la orice interes politic,

se va îndeletnici numai cu literatura străină şi naţională şi va ieşi o dată pe lună în cinci,

şesă coale în 8º. Preţul foaiei pe an va fi pe hărtie de tipar doi galbini, iar pe hărtie velină,

trii galbini. 

Făgăduind a fi următor la toate regulele aşăzate pentru publicaţiile periodice, rog

pre înălţatul Secretariat de stat să-mi deie şi instrucţiile trebuincioase, spre a cunoaşte care

sînt datorinţele, ce trebuie să le păzesc cătră cenzură, ca tipograf, ca editor şi ca autor.

Aceste instrucţii plecat le cer, pentru ca, supuindu-mă la dispoziţiile pravilnice a cenzu-

rei, să fiu atunce asigurat de orice întâmplare arbitrară pentru viitorie şi prin vro stavilă ne-

prevăzută şi nemeritată din partea mè, să nu fiu oprit în publicaţia foaiei aceste menită

numai pentru unirea şi înaintirea literaturei noastre”.

Iscăleşte M. Kogălniceanu

24 ghenarie 1840

(Arhivele Stat. Iaşi, Secretariatul de stat, dosar �r. 650, f. 37).

Textul rezoluţiei Secretariatului de stat, prin

care i se acordă lui M. Kogălniceanu dreptul de 

a edita „Dacia literară”

În urma cererii ce ai făcut prin jalba dumitale din 24 ghenarie 1840, Secretaria-

tul de stat, luând în băgare de samă deosăbitele împrejurări înfăţoşate de dumneta, îţi dă

cuvenita învoire pentru foaia periodică numită „Dacia literară” ce este a se publica supt re-

dacţia dumitale şi în tipografia Sfintei Mitropolii.

Cât pentru ceea ce se atinge de instrucţiile ce dumneta cei, lămuritoare de dato-

riile şi regulele ce ai a păzi, cătră cenzură, Secretariatul de stat îţi face cunoscut că stăpî-

nirea, spre a opri împrăştierea în public a ideilor şi a principiilor primejdioase şi crude, au

socotit de cel mai mare folos aşăzarea unei cenzuri. Cenzura fiind deci menită a priveghia

la toate lucrările ce au a se da în public, a îndrepta gustul, a înlesni pe drumul cel mai

drept luminarea naţiei, a opri orice poate fi împotriva religiei, împotriva moralului şi îm-

potriva legelor şi aşezămintelor ţării. Fieştecare individuu, ce lucrează pentru public sau

ca tipograf, sau ca editor, sau ca autor este dator a-şi lua încuviinţarea cenzurii, înainte de

a-şi împrăştia lucrarea în public şi însuşi de a o pune supt tipar.
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Dumneata, dar, urmând acestei regule, mărginindu-te a nu tipări decât compu-

nerile ce au primit aprobaţia cenzurei, poţi fi sigur că foaia dumitale va fi totdeauna apă-

rată de stăpânire şi niciodată nu vei ave a te teme de orice act arbitrar.

Secretariatul de stat, în sfârşit, socoate de datoria sa de a-ţi aduce aminte de ce

răspundere este un redactor a unei foi periodice însuşi cătră compatrioţii săi, fiindcă în

mâna sa stă de a împrăştia idei bune sau rele şi prin urmare a folosi sau a strica.

Dumneata, dar, sigur te vei sili a nu primi în coloanele „Daciei” decât aceea ce

poate contribua la înaintirea literaturei, a civilizaţiei, a ideilor sănătoase şi a supunerei

cătră stăpânitorul domn.

Urmând aşa, îţi vei câştiga bunavoinţa ocârmuirei şi mulţămirea compatrioţilor”.

(Arhivele Stat. Iaşi, Secretariatul de stat, dosar �r. 650, f. 38).

Textul scrisorii lui M. Kogălniceanu către 

Constantin Hurmuzache, prin care îi anunţă apariţia

Revistei sale „Dacia literară”

Iaşi 21 martie 1840

Milostivul meu Domn,

Această scrisoare v-o scriu în tipografia mea în mijlocul teascurilor şi a zeţarilor.

În minutul acesta am primit scumpul dumiilor voastre răvaş, şi îndată mă grăbesc

a vă răspunde. Pricina cea mai mare a lungei mele tăceri au fost că îndată după primirea

manuscriptului dumilor voastre, am fost trimis de către Înălţimea sa la Bucureşti, împreună

cu beizade Iorgu Suţu, spre a lucra la unirea ocnelor Moldoviei şi a Valahiei – lucru ce din

pricina muntenilor nu s-au putut aduce în împlinire. Eu m-am întors sunt vr-o triizeci de

zile de la Bucureşti şi deşi eram foarte îndeletnicit cu aşăzarea tipografiei, totuşi n-am lip-

sit de a întreba pe d. Echard de sosirea dumiilorvoastre. Ştiţi ce răspuns mi-au făcut! Acum

mă bucur că v-aţi întors înapoi, pentru că, aşa pot să scriu o carte lungă şi să pot convorbi

cu dumniavoastră macar prin scris. Novitatea cea mai de căpetenie a fost să vă dau veste

că tipografia mea s-au tocmit şi că „Dacia literară” s-au ivit în public, alaltăieri pentru în-

tăiaşi dată. Umedă încă de supt teasc, ţi-o trimit, ca la un barbat ce n-au uitat încă că-i

român. În introducţia mea când vorbesc de bucovineni am socotit la dumniavoastră şi nă-

dăjduiesc că acturile care vroiai să le daţi în tipar la Braşov, le veţi trimite „Daciei”. Ma-

nuscriptul l-am primit, este un lucru rar; l-am dat cu voia dumiilvoastre să-l prescrie, pentru

că mă gătesc a publica pre scriitorii întâmplărilor româneşti. Scriptores rerum rumanica-
rum sive valachicarum.

În această colecţie vor intra pentru Moldovenia, vornicul Ureche, Miron Costin,

Neculai Costin, Cantimir, Hatmanul Ioan Neculce, Gheorghi Carp, Beldiman; pentru Va-

lahia, Radu Greceanu, Radu Popescu şi o călugăriţă anonimă; pentru Ardeal, pre Şincai.
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Un scriitor lucrează zi şi noapte la copierea manuscrisului, aşa dar nădăjduiesc

să vi-l trimit prin d. Cobelca; dacă însă până atunce nu sa va pute sfârşi, aştept hotărârea

dumilorvoastre.

Asemine pregătesc istoria literaturei româneşti cu o antologie din prozaiştii şi

poeţii vechi şi noi. Dumniavoastră sigur veţi apreţui această întreprindere şi aştept co-

operaţia patriotică a dumitale, trimiţându-mi ori ce documenturi puteţi ave şi eu cu mul-

ţămire vi le voi întoarce înapoi.

Cât pentru litere, nu pot destul a vă mulţămi pentru bunătatea ce aţi avut de a stă-

rui să se sfîrşească mai degrabă, fiindu-mi foarte trebuitoare.

Novitale am foarte puţine să vă dau; mai toate le veţi găsi în Telegraful Daciei.

Negruzzi şi eu am luat asupra-ne direcţia teatrului franţez şi românesc din Iaşi

pentru iarna viitoare. Pregătirile s-au şi început şi nădăjduiesc că la anul viitor vom ave ac-

tori româneşti destul de buni.

Cât pentru ceea ce atinge de ştiri politice avem destule. Poşlina sau dritul expor-

taţiei grâului şi popuşoiului s-au vândut iconomicos, sau mai moldoveneşte, tâlhăreşte;

consulul au protestat; o a doua vânzare s-au făcut şi, cu această vânzare a doua, visteria

au câştigat trei milioane de lei.

Asemine se zice că şi ocnele se vor vinde a doua oară. Lupuşorul Balş se vorbeşte

că se va numi logofat, din lăuntru, iar nu a dreptăţei. Însă nici aceasta nu o cred, pentru că

el nu a fost cel mai mare stăruitor ca să se vânză poşlina tâlhareşte.

Cea mai mare a me rugăminte este ca să binevoieşti a ne cinsti cu colaboraţia du-

mitale, după principiile arătate în Introducţia „Daciei literare”.

Alte novitale nu ştiu nici de cum. Toate sunt liniştite, dar pentru aceasta toate nu

sunt bune.

În norod domneşte o mare ură asupra deputaţilor carii nu s-au arătat nici într-un

chip vrednici de chemarea lor. Şi ce este de mirat, tocmai acei tineri, tocmai bărbaţii vea-

cului al nouăsprezecelea sunt acei carii au mai puţin ambiţie şi carii pentru o sută de gal-

beni sunt gata a-şi vinde ţara. Publicul îi numeşte căţăluşi, pentru că tocma ca nişte căţăi

umblă prin pregiurul visternicului.

O mare ură este şi asupra călugărilor greci carii au jumatate din moşiile Moldovei.

Toţi doresc şi aşteaptă ca stăpânirea să le ieie aceste averi şi să le unească cu ve-

niturile statului. Însă pentru aceasta va mai trece încă multă apă pe subt podu roşu de pe

Bahlui. Căci stapânirea, din nenorocire, este oprită de a face un asemenea pas. 

Aştept, domnul meu, cu cea mai mare nerăbdare răspunsul dumitale, mai ales în

ceea ce se atinge de manuscript şi de colaboraţie şi sunt a dumitale prea plecată slugă şi

prieten adevărat.

(semnează) Kogălniceanu

(în Maria Platon, Dacia literară. Destinul unei reviste. 
Viaţa unei epoci literare, Iaşi, Junimea, 1974)
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Textul poruncii domneşti nr. 40, 

dată la 23 august 1840, 

prin care „Dacia literară” este suprimată

Fiindcă redactorul foii numită „Dacia literară”, depărtându-se de îndatoririle ce-l

îngrădesc condiţiile publicaţiei acestii foi, împotriva legăturilor care mărginesc pe fiişte-

care de asemene antreprindere, în loc de obiesturi de literatură, singurul ţel a acestei pu-

blicaţii, care negreşit ar fi putut avea şi isprăvi folositoare obştii, el s-a abătut în defăimări

şi prihăniri jignitoare bunelor rânduieli pe care se reazimă soţietatea, ca întrând în parti-

cularităţi de familie, s-au atins anume de persoane, păşind peste toată cuviinţa, la care fieş-

tecare din clasele soţietăţii ar avea dreptate, încât au aţâţat feluri de tânguiri şi au dat prilej

la întâmplări apărătoare din partea acelor obijduiţi, care foarte departe de a aduce un folos

obştii, au ajuns a fi o pricină de scandal şi de simţire învrăjbitoare, urmare cu totul împo-

triva bunelor noastre cugetări şi a doritei uniri între simpatrioţi. Şi văzând, în sfârşit, că

această foaie, din începutul ei, culegând materiile sale din filele cele mai mârşave ale is-

toriei s-au nimicnicit şi s-au făcut vrednică de râs, încât desfiinţarea ei ar fi fost un rezul-

tat neapărat al displăcerii cetitorilor.

Noi, în privirea acestora şi în urmarea răspunderii la care se supune redactorul

prin actul învoirii publicarisirei acestii foi, găsim de cuviinţă şi poruncim postelniciei de

a opri cu desăvâşire înaintirea publicaţiei „Dacia literare”, şi a fi cu priveghere ca de acum

înainte oricare redactor ar îndrăzni ca să deie în tipar vreun fel de scrieri fără avizul ţen-

zurei, îndată să se închidă tipografia, după care să nu mai fie iertat a tipări nici un fel de

foaie periodică. Se porunceşte ţenzurii a fi cu ace mai aproape luare aminte, căci la tipă-

rirea a orice fel de necuviinţă va pica cu grea răspundere.

(Arhivele Statului Iaşi, Secretariatul de stat, dosar 522, f. 31).
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Stimate domnule Preşedinte,*

Un grup de iniţiativă, constituit din Val CONDURACHE, Daniel DIMITRIU şi
Lucian VASILIU, membri ai Uniunii Scriitorilor, supune atenţiei D-voastră următoarea
propunere:

– reapariţia, la Iaşi, după exact 150 de ani, a primei noastre reviste literare,
DACIA LITERARĂ, care să reia punctele esenţiale cuprinse în celebrul „program” al lui
Mihail Kogălniceanu. 

Argumentele noastre ar fi următoarele:
1. În acest fel Iaşul (centru universitar cu peste 300.000 de locuitori) va avea o a

doua revistă literară patronată de UNIUNEA SCRIITORILOR;
2. Posibilitatea de a atrage mai concret şi substanţial în circuit cultural naţional

intelectualitatea basarabeană şi bucovineană;
3. Revista va avea şi caracter de publicaţie care să valorifice moştenirea noastră

culturală (în arhiva Muzeului de literatură română din Iaşi există multe documente inedite
care ar putea face obiectul noii „Dacii literare”);

4. Dacia literară să fiinţeze pe lângă Muzeul de literatură română din Iaşi (cu se-
diul la Casa „Pogor” – Casa „Junimea”), în acest fel având asigurat spaţiul redacţional;

5. Revista va publica şi colaborări ale românilor stabiliţi în străinătate; 
6. Pe lângă Convorbiri literare, cu apariţie săptămânală, Dacia literară (cu apa-

riţie lunară, format carte, cu un număr de 100 pag.), difuzată într-un tiraj de 20.000 exem-
plare (iniţial), va face notă distinctă şi, sperăm, distinsă, în peisajul cultural contemporan;

7. Primul număr ar urma să apară în luna iulie, continuând perfect, la 150 de ani,
seria întreruptă, abuziv, de autorităţile vremii, în iunie 1840;

8. În acest fel s-ar face şi un act de reparaţie istorică pentru Iaşul lui Dosoftei,
Miron Costin, Mihail Kogălniceanu, Mihai Eminescu etc., în sensul că, din cele 5 mari re-
viste literare naţionale apărute aici (Dacia literară, România literară, Convorbiri lite-
rare, Contemporanul şi Viaţa Românească), 3 ar continua să apară la Bucureşti şi 2 la
Iaşi;

9. Ca schemă de funcţionare, propunem următoarea formulă: 1. Redactor-şef; 
2. Redactor-şef adjunct; 3. Secretar general de redacţie; 4. Publicist-comentator; 5. Şef-sec-
ţie; 6. Redactor şef rubrică; 7-8. Redactori; 9. Secretar de redacţie; 10-11. Corectori; 12.
Secretar-dactilograf.

Vă mulţumim,

Daniel Dimitriu Val Condurache Lucian Vasiliu 

2 mai 1990, Iaşi

Domnului Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, Mircea Dinescu

* Text conceput de Lucian Vasiliu şi asumat de cei doi cofondatori.
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CUVÂNT ÎNAINTE
*

Aflând că la Iaşi urmează să re-apară „Dacia literară”, un prieten ne-a întrebat:
„Titlul acesta nu este o pălărie prea mare pentru capetele voastre?”. Întrebarea ne-a des-
cumpănit, dar ne-a dat şi răspunsul: noi nu re-edităm istoria. Aşa cum, în 1971, la reapa-
riţia „Convorbirilor literare”, nimeni nu şi-a propus să fie Titu Maiorescu, nici acum, în
1990, nimeni nu se gândeşte să intre în rolul pe care l-a jucat Kogălniceanu.

E mai uşor să inventezi o revistă decât să pleci, după un secol şi jumătate, de la
programul care a stat la baza literaturii noastre moderne. Ideea care ne călăuzeşte nu este
imitaţia. Noi nu refacem „Dacia literară”, ci, în prelungirea programului ei, ne întoarcem
la sursele spiritului critic. Profitând de deschiderea care ni se oferă, încercăm să revenim
în Europa. Unii vor spune că nu am părăsit-o niciodată. Într-adevăr, prin câteva din căr-
ţile noastre, noi am rămas europeni. Conştiinţa noastră intelectuală a fost, însă, mutilată.
Între noi şi Europa s-a săpat o prăpastie. Cultura noastră a început să semene, tot mai mult,
cu celelalte culturi din Est. N-am mai primit cărţi. N-am mai primit reviste. Existenţele
noastre au început să semene tot mai puţin cu existenţele semenilor noştri din Vest. Noi tră-
iam dramele noastre prin cărţile noastre şi prin cărţile lor. Am devenit produsul literaturii
noastre şi al literaturii lor. O asemenea scindare nu s-a mai petrecut în istoria omenirii. Ea
poate fi privită şi dintr-o parte şi din alta.

Ce ne interesează, într-o primă etapă, este „recensământul” literaturii contempo-
rane. Noul spirit critic va trebui să discearnă, între valorile conjuncturale, valorile perene.
Am trăit într-o literatură bolnavă. Intoxicaţi de politică, am sfârşit prin a-i ceda tot mai
mult. Dincolo de atitudini, cărţile sunt singurele care ne justifică existenţele. Până la 22 de-
cembrie a funcţionat intoleranţa, benefică politic, la actul festivist. Acum a început să func-
ţioneze intoleranţa de sens contrar. Disidenţa a devenit un apanaj al talentului, colaborarea
cu regimul – un semn de impostură. Numai judecata critică a operei poate aduce lucrurile
pe terenul normalităţii. Ideal ar fi ca oamenii de litere să fie conştiinţele timpului lor. Is-
toria ne demonstrează că aceste cazuri sunt mai degrabă rare. Nu putem şi nu avem drep-
tul să citim literatura prin atitudinea civică a autorilor ei. Oricâtă tristeţe şi deziluzie ne-ar
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produce viaţa scriitorilor, priviţi ca oameni, nu putem împinge judecata din planul vieţii
în planul artei.

„Dacia literară” este revista românilor de pretutindeni: a celor din ţară, a celor din
exil politic şi din exil istoric. Singura graniţă pe care o cunoaşte este aceea a limbii. Lite-
ratura exilului este în câteva din punctele ei, la nivelul cel mai înalt al literaturii române
contemporane. Dacă am face, vreodată, o hartă a literaturii române, ea s-ar întinde dincolo
de graniţele convenţionale. Literatura română are scriitori în America, în Canada, în Franţa,
în Marea Britanie, în Spania, în Germania, în U.R.S.S. Transparenţa graniţelor este prima
condiţie care se pune în faţa statelor Europei.

Profilul revistei se deschide către istorie, filosofie şi arte. Istoria va încerca să
acopere cei cincizeci de ani de minciună. Filosofia se va întoarce la sursele ei, prin textele
fundamentale. Artele vor fi prezente în arie universală. „Dacia literară”, a fost, în 1840, o
revistă de avangardă şi-şi va păstra statutul. Cititorul este rugat să aibă răbdare şi să ierte
redacţia, dacă aceasta din urmă nu va şti să găsească, de la primul număr de apariţie, linia
dreaptă. Ca orice publicaţie, la început de drum, şi „Dacia literară” va promite cititorului
mai mult decât poate să facă.

Seria nouă a „Daciei literare” a fost gândită cu un an în urmă. Ideea a fost expri-
mată public în câteva rânduri, încă de la jumătatea anului 1989. Ea a fost reluată de câteva
ori şi propusă Uniunii Scritorilor din România în primăvara anului 1990. Comitetul de
iniţiativă nu a avut cunoştinţă de alte întreprinderi, materializate între timp. Vom edita
„Dacia literară” seria Iaşi, în ideea că şi prima serie a revistelor „Dacia literară”, „Româ-
nia literară“, „Convorbiri literare”, „Contemporanul” şi „Viaţa românească” au apărut aici.

(Val Condurache şi Lucian Vasiliu)

* DACIA LITERARĂ, Iaşi, nr. 1, serie nouă, oct. 1990.
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Sunt bucuros că am prilejul de a prezenta, aici, câteva reflecţii legate de ideea
Unirii, ca element structurant al unei complexe deveniri istorice, mai ales că festivitatea
are loc în chiar ziua noastră naţională. Academia Română a fost mereu sensibilă la această
temă, cultivarea limbii şi a istoriei noastre constituind de la început o vocaţie definitorie.

Ezitând între atâtea soluţii de tratare a acestei teme, una din cele mai anevoioase
şi mai des antamate din istoriografie, m-am gândit că ar fi util să evoc pe cât posibil fap-
tele, în diacronia lor legitimă, convins, ca şi alţi profesionişti ai domeniului, că ele au ca-
pacitatea de a-şi dezvălui oarecum sensurile, dacă sunt bine alese şi atent integrate
spaţio-temporal.

Pentru oricine studiază istoria cu harta dinainte (cum altfel ar mai fi azi posibil?)
românii apar ca o mică insulă de latinitate în spaţiul carpato-danubio-pontic, la confiniile
a trei imperii care şi-au disputat acolo, îndelung, hegemonia. O atare pozi ţie le-a decis
conduita în raport cu puterile vecine şi le-a modelat istoria ultimelor secole într-o serie de
acţiuni şi reacţiuni legate de presiunile acelor puteri. Supravieţuirea a fost legea lor su-
premă. Şi ei au reuşit în adevăr să reziste, în condiţii aspre, nu numai etnocultural, dar şi
sub unghiul continuităţii de stat, în limitele unei autonomii care le-a permis să-şi menţină
vechile rânduieli, pe când la alte popoare din zonă fiinţa statală a încetat să mai existe un
timp sau chiar definitiv. 

E un fapt plin de urmări pentru constitui rea României moderne. Fie că e vorba de
principatele extracarpatine (Moldova şi Muntenia) aflate sub suzeranitate otomană ori sub
protecţie rusă, fie că ne referim la Transilvania (principat autonom, care de la 1699 se afla
sub stăpânire habsburgică), ţările române au continuat să existe, să dezvolte o cultură pro-
prie şi uneori să constituie un mediu protector pentru lupta naţională a altor popoare. Stră-
inătatea, dispusă a privi situaţiile în mare, a ignorat adesea statutul autonom al acestor ţări,
ceea ce explică mirarea unor analişti şi diplomaţi apuseni privind „capitulaţiile” invocate
şi definirea situaţiei de la Dunărea de Jos ca un „miracol românesc”. În fond, ceea ce
ochiului străin şi neavizat îi apărea ca o soluţie stranie, enigmatică, nu era decât expresia
unei continuităţi abil pusă în valoare de către oamenii noştri politici de la jumătatea seco-
lului XIX.

Dacă vorbim mereu de uni tatea românească şi de expresia ei în planul conştiinţei
de-a lungul se colelor este pentru că această unitate a fost privită uneori ca simplu efect al
diplomaţiei europene, produs artificial pe care tot diplomaţia ar fi în măsură să-l anuleze.
O asemenea interpretare, de substrat politic, ignoră un fapt esenţial, anume că secolul XIX
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Ideea Unirii la români.

Privire istorică*

Alexandru ZUB



a cunoscut pe lângă unitatea românilor, o întreagă suită de unificări, ca rezul tat al unui
proces istoric multisecular ajuns la scadenţă. Italienii şi germanii au văzut împlinindu-se,
aproape sincron, unitatea lor de stat, iar alte formaţiuni statale schimbări semnifica tive de
statut juridic, în sensul că au ieşit de sub autoritatea de tip feudal a unor imperii, asigu-
rându-şi autonomia sau independenţa.

Privi tă sub acest unghi, unirea moldo-munteană de la 1859 dezvă luie un proces
îndelungat, a cărui încheiere, peste şase decenii, nu poate mira decât spiritele nedeprinse
cu analiza fenomenelor istorice de anvergură. În termeni braudelieni, am putea spu ne că
unirea înfăptuită după Convenţia de la Paris (1858) explicita în registru politic (al timpu-
lui scurt, evenimenţial, febril) acumulări ce ţineau de timpul lung al conjuncturilor social-
economice. În viziune xenopoliană, ar fi vorba de o serie istorică cu origini străvechi şi
realizări în trepte, cu aportul decisiv al generaţiei paşoptiste.

Afirma ţia lui M. Kogălniceanu, marele protagonist al acelui eveniment, că ideea
Unirii se pierde în „noaptea timpurilor” nu mai poate apărea atunci ca o simplă specula-
ţie patriotardă, ci ca un adevăr profund, care ne invită să-i explorăm temeiurile istorice. Fi-
indcă, înainte de a deveni o realitate politică evidentă, Unirea era un fapt spiritual,
decurgând din „aceeaşi origine, limbă, obiceiuri şi interese”, pe care isto  ria le sădise în
acest spaţiu. Idealul făuririi unei singure ţări ro mâneşti, capabilă să reziste presiunilor din
afară, s-a constituit în timp, după cum rezultă din gesturi risipite multisecular.

Format în primul mileniu al erei noastre, în spaţiul unde înflori se odinioară Dacia
Felix, poporul român a fost silit multă vreme să trăiască în „ţări” diferite, iar fărâmiţarea
politică, se ştie, a frânat dezvoltarea social-economică, întârziind procesul de înche gare a
naţiunii. Această fărâmiţare era în primul rând o consecinţă a presiunilor externe, mari
monarhii feudale disputându-şi dreptul la suzeranitate în spaţiul respectiv.

Aşezate „au carrefour des empires”, după cunoscuta sintagmă, sau „în calea rău-
tăţilor”, cum se rostea cronicarul, ţările române au fost nevoite să depună mari strădanii
ca să-şi păstreze fiinţa şi să dezvolte forţele interne. Conştiinţa originii latine le-a sporit
energia defensivă, ne asigură chiar străinii cu care au venit în contact, miraţi mai totdeauna
de persistenţa acestei enclave latine într-o „mare” ostilă de altă rasă.

Solidaritatea cu lumea latină a Occidentului a putut lua, în epoca modernă, con-
tur de proiect politic, sprijinind ideea de integrare europeană pe un „paradox al aparte-
nenţei” la o lume de care românii erau totuşi separaţi printr-un vast spaţiu eterogen, cum
s-a spus deja. Ea a contribuit însă la autodefinirea lor şi i-a stimulat în direcţia „arderii
etapelor”, ca mod de sincronizare cu lumea „civilizată”. Conştiinţa originii latine i-a întă-
rit în lupta dusă, secole în şir, pentru continuitatea valorilor proprii, a limbii în primul rând,
ca testimoniu indiscutabil al latinităţii. Cronicari bi zantini şi umanişti apuseni remarcaseră
tulpina comună a pământenilor de la Dunărea de Jos, care, cunoscându-şi originea, îşi pur-
tau numele cu vădită mândrie. Călători, clerici sau diplomaţi au surprins, rând pe rând,
aceeaşi realitate, despre care N. Iorga avea să scrie: „Am rămas români pentru că nu ne pu-
team despărţi de amintirea Romei”, amintire păstrată în primul rând în conştiinţa originii
şi a comuni tăţii de neam.

Ideea latină a fost, fără îndoială, una din permanenţele româneşti, acea idee-forţă
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dincolo de care nu s-ar putea explica re naşterea naţională din secolul XIX, nici creaţiile
semnificative de mai târziu. Adevăratul ei triumf îl constitu ie cristalizarea sentimentului
că locuitorii din cele trei provincii aparţin unul singur popor, cu o limbă şi o cultură co-
mună, cu o istorie în care destinele li s-au împletit adesea inseparabil. Când s-a ivit anume
ideea acestei unităţi etnoculturale nu se ştie, tocmai fiindcă ea a existat mereu, latentă, ca
o conştiinţă de sine a romanităţii orientale. Vechea Romania, citată într-o inscripţie greacă
de la Sirmium, pe vremea năvălirii avare, a continuat să existe, sub diverse forme politice,
de o remarcabilă vitalitate.

Secole de-a rândul, ideea apartenenţei la o comunitate de civilizaţie superioară,
adesea eclipsată de vicisitudini istorice, a îndeplinit rolul de idee politică fundamen tală,
constituind liantul care a asigurat acel minimum de coeziune social-politică, în stare să
explice „miracolul” dăinuirii româneşti în mileniul răvăşit de migraţii şi în epocile con-
secutive. Cro nicarul bizantin Kinnamos ştia, în secolul XII, că valahii sunt coloni veniţi
din Italia. Două secole mai târziu, arhiepiscopul Ioan de Sultanyeh consemna mândria cu
care aceştia afirmau că sunt romani, iar uma niştii italieni Poggio Bracciolini şi Flavio
Biono mărturiseau, la rându-le, că românii, cunoscându-şi originea, îşi purtau numele ca
pe o podoabă. Este ceea ce sesiza peste un secol şi legatul papal Nicola Modrusio, iar re-
marca lui consună cu ceea ce aveau să observe Bonfinius, Francesco della Valle şi alţi
umanişti, pentru care conştiinţa romanităţii la Dunărea de Jos era un fapt indubitabil, un
sentiment din care se nutrea rezistenţa la agresiunile din afară.

Acea conştiinţă a ajuns totodată şi un instrument politic în slujba luptei pentru ne-
atârnare sau pentru autonomie. Bogdan II al Moldovei voia, la 1450, ca ţara lui şi Tran-
silvania lui Iancu de Hunedoara „una să fie”, iar contemporanul lor Vlad Ţepeş socotea
Ţara Româneas că (Muntenia) şi Transilvania ca „o singură ţară”. Ştefan cel Mare a în-
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cercat mult timp să-şi asigure controlul asupra Munteniei, pe care so lul său o prezenta la
Veneţia ca „o altă ţară românească” (altra Valachia). Argumentul cu care Maxim Bran-
covici se silea să obţină, la 1508, împăcarea lui Bogdan III cu Radu cel Mare se întemeia
pe apartenenţa la „acelaşi neam” a celor doi rivali. Ca să-i convingă pe boieri să susţină
un război antiotoman, Despot Vodă le aducea aminte, la jumătatea secolului XVI, de ori-
ginea lor romană, iar spre finele aceluiaşi secol, boierii munteni declarau că doresc să fie
„în unire cu ţara Moldovei, căci suntem cu toţii de-o limbă şi de aceeaşi credinţă”. Mihai
Viteazul izbutea, la 1600, să reunească sub sceptrul său cele trei ţări, vulturul muntean,
bourul de peste Milcov şi leii din stema transilvană, compunând fugitiv o primă emblemă
a unităţii acelor ţări. Epoca nu îngăduia însă o uni re efectivă, ci numai coaliţii pasagere,
impuse de nevoia de a rezis ta la presiunile externe.

Conştiinţa originii latine şi a unităţii de neam se reflectă încă mai pregnant în is-
toriografia veacului de mijloc. Grigore Ureche o afirma limpede, cu neascunsă mândrie
(„toţi de la Râm se trag”), iar Miron Costin se simţea dator să pună în lumină etnogeneza,
„începătura aces tui neam” şi unitatea lui de destin. Dispunând de erudiţia timpului său,
stolnicul Constantin Cantacuzino releva, în pragul seco lului XVIII, ideea originii latine şi
a comunităţii românilor din ce le trei provincii („că toţi aceştia dintr-o fântână au izvorât
şi cură”), idee susţinută şi de savantul principe Dimitrie Cantemir, care îşi intitula semni-
ficativ una din scrieri: Hronicon a toată Ţara Românească, care apoi s-au împărţit în
Moldova, Muntenească şi Ardealul, prezumând astfel o unitate primordială, compromisă
apoi de circumstanţe.

Mari şi erudite strădanii pentru fundamentarea ştiinţifică a „idealului naţional”
depun în epoca Luminilor corifeii şcolii ardelene, un Samuel Micu, un Petru Maior, un G.
Şincai, spre a întemeia drepturile istorice ale poporului român. Inochentie Micu vorbea de
o natio valachica, iar lui Horea i se atri buie aceste cuvinte, spuse în timpul martiriului:
„Mor pentru naţiu ne”, ceea ce atestă o înaltă conştiinţă etnică.

Dincolo de Carpaţi, această conştiinţă a fost nutrită de noile şcoli, îndeosebi de
cea a lui G. Lazăr. Societăţi literare cu substrat politic sprijineau sub diverse forme ideea
naţională, idee consemnată anume şi în Regulamentul or ganic muntean, unde se consta-
tau, cu privire la principate, „îndestu le elementuri de o mai aproape a lor unire”, şi în Re-
gulamentul moldovean, unde se subliniau „mântuitoarele folosuri ce s-ar naşte din
întrunirea” lor.

Vechile legături economice, pe care Carpaţii nu le-au împiedicat nicicând, rela-
ţiile politice – tinzând uneori spre unitate – şi legăturile culturale, întemeiate pe obiceiuri
şi tradiţii comune, pe ace eaşi viaţă spirituală, alcătuiau de secole fundalul pe care s-au
dezvoltat elementele acestei unităţi, premisele Unirii. Condiţiile generate de sistemul feu-
dal şi anumite împrejurări externe au întârziat însă unificarea statală, care nu s-a putut îm-
plini decât la jumătatea secolului XIX, în condiţiile afirmării unei burghezii, pentru care
statul unitar devenise o necesitate obiectivă, o condiţie pentru dezvoltarea însăşi a naţiu-
nii române.

În pofida circumstanţelor care au făcut-o să-şi limiteze programul, partida naţio-
nală din Moldova milita, la 1848, pentru ace laşi ţel. Cerând „sfânta păzire” a Regulamentu-
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lui, ea nu renunţase la idealul unităţii de stat, fără care nu se putea concepe o Românie mo-
dernă, organizată în spiritul veacului. Era însă un semn de tact poli tic a nu rosti o exigenţă
împotriva căreia s-ar fi declarat, cum se va şi întâmpla curând, imperiile vecine, interesate
în menţinerea vechiului regim şi a statuquoului din centrul şi sud-estul Europei. Ţarul
anunţase solemn că nu va permite ca „orcanul revoluţionar” să se manifeste la fruntariile
imperiului său, iar cancelarul Nesselrode era, desigur, bine informat atunci când îi preve-
nea pe fruntaşii români asupra pericolului de a susţine un program dacoromânist. Ezita-
rea acestora de a formula deschis, programatic, dezideratul Unirii era deci o exigenţă
politică, impusă de împrejurări externe.

Totuşi, acest deziderat apare în presă şi în corespondenţa paşoptiştilor, iar după
înăbuşirea mişcării, în diverse broşuri elaborate de căuzaşi. V. Alecsandri mărturisea, într-o
misivă către Bălcescu din 25 iulie 1848, că „dorul cel mai înfocat al nostru este unirea
Moldovei cu Valahia sub un singur guvern şi sub aceeaşi constituţie”, pentru ca ulterior să
conchidă: „Nu înţelegeam o mişcare în ţările noastre decât în vederea unirii tuturor ro-
mânilor într-un singur corp”.

La rândul său, M. Kogălniceanu observa, justificativ, că programul sub scris de
„obştea adunată la Iaşi din toate ţinuturile Moldovei” nu excludea „trebuinţa şi de alte re-
forme, mai radicale”, dimpotrivă.

Era firesc deci ca în programul de la Braşov al refugiaţilor moldoveni să apară
cerinţa „Unirii Moldovei şi a Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc”, desigur sub
influenţa marii adunări de la Blaj, care declarase răspicat dezideratul unirii cu „Ţara”. În
Dorinţele partidei naţionale, Kogălniceanu formula încă mai limpede acest proiect, pre-
conizând Unirea Principatelor ca imperativ absolut, „cheia bolţii” fără de care s-ar prăbuşi
întregul edificiu. Un Proiect de constituţie pentru România Unită, căruia acelaşi Kogăl-
niceanu a trebuit să-i modifice titlul, înlocuind România Unită prin Moldova, căuta să fi-
xeze principial structura noului stat.

Curând, N. Bălcescu va mărturisi explicativ în exil că „împrejurările politice”
n-au permis căuzaşilor munteni să exprime deschis principiul Unirii, însă au avut în ve-
dere mereu „solidaritatea ce-i leagă de toate ramurile naţiei române”. Dacă totuşi în actele
oficiale emise de revoluţie această dorinţă nu putea fi exprimată, ci numai subînţeleasă, zia-
rul Pruncul român se credea scutit de precauţiile politice ale guvernului provizoriu: „Uniţi-
vă cu noi, fraţi de dincolo de Milcov, peste un dele lui vă întindem braţele, dorind cu
înfocare a vă da sărutarea frăţiei şi a libertăţii! Munteanul şi moldoveanul sunt toţi ro-
mâni, sunt fraţi, o singură naţie”. Numai Unirea putea conferi stabilitate existenţei lor po-
litice.

Dincolo de argumentele de ordin sentimental şi de raţiunile politice, se invocau
avantaje de caracter economic: sporirea venitului naţional, diminuţia cheltuielilor prin
contopirea de instituţii etc. „Suntem milioane de români răz leţi. Ce ne lipseşte să ajungem
un neam tare? Unirea, numai Unirea”, răspundea ferm C. Negri, în pragul noului an, pro-
fetizând cu o nobilă exaltare clipa când o asemenea dorinţă va deveni realitate. Iar Bălcescu
o demonstra cu stringenţă logică, legând fericirea de liberta te, libertatea de putere, iar pu-
terea de unirea în „unul şi acelaşi corp politic”.
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Rămânea ca viitorul să facă posibilă acea unire, cum s-a şi întâmplat, în etape,
după îndelungi acumulări pe toate planurile. Prima etapă, semnificând unirea Moldovei cu
Ţara Românească, se consuma în 1859, la capătul unor strădanii îndelungate. „Ideile cresc
şi se coc ca şi fructele. Ceea ce ieri încă era crud, un vis, o absurditate, mâine va fi copt,
va fi o realitate, un lucru practic”, observa Kogălniceanu, adăugând că ideea Unirii a tre-
buit să treacă ea însăşi prin „ciurul timpurilor”. Realizată în parte prin dubla alegere a lui
Alexandru I. Cuza ca domn al Moldovei şi al Munteniei, ea a avut darul să trezească un
entuziasm fără egal.

Momentul era cu adevărat înălţător. „Aşa duh este de trebuinţă, ca un popor să-şi
întemeieze o patrie, iar dacă a pierdut-o să şi-o redobândească”, nota atunci fruntaşul ma-
ghiar L. Kossuth, în timp ce Camillo Cavour se rostea astfel la Roma: „Noi italienii sun-
tem gata a-l urma”. Exemplul românilor merita desigur să fie luat în seamă şi el a avut mari
consecinţe pe tărâmul dezvoltării multiple a ţării. Căci Unirea n-a fost triumful unei sim-
ple abstracţiuni, ci un fapt „natural”, cu largi impli caţii în ordinea practică.

Simpla unire politică nu putea satisface poporul, nici să dureze de la sine. Ea tre-
buia să conducă la abolirea privilegiilor de clasă, la proclamarea egalităţii tuturor cetăţe-
nilor, la neatârnarea statului etc. „Ţărănimea, îşi va aminti mai târziu Kogălniceanu, vorbea
de Unire, însă Unirea însemna în gura sa ce va mai mult decât singura întrunire a Princi-
patelor”. Unirea trebuia să însemne, consensual, realizarea unor reforme care să asigure
abolirea exploatării, participarea poporului, liberă şi efectivă, la viaţa patriei, în orice do-
meniu. Ea trebuia să stingă totodată „tă ciunele vrajbelor”, sporind astfel coeziunea morală
a naţiunii.

Mai presus de toate, Unirea însemna restituirea demnităţii colective şi a suvera-
nităţii statului. „Să fim stăpâni în casa noastră”, casa fiecăruia şi casa comună! Dorinţa ex-
primată astfel de deputaţii clăcaşi, la 1857, avea să se realizeze cu timpul. Ea presupunea
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cucerirea independenţei şi desăvârşirea unităţii naţionale, aşadar etape succesive ale unui
program naţional ce avea să pretindă încă multe eforturi, timp îndelung, ca să nu se încheie
nici până azi cu totul. Când, în 1871, studenţii români se adunau de peste tot la Putna, ei
înţelegeau să facă din mormântul lui Ştefan cel Mare un simbol de resurecţie şi unire. A
solidariza elementele pozitive în jurul unui program menit să dezvolte mai întâi puterile
creatoare ale naţiunii, iată soluţia preconizată atunci A. D. Xenopol, viitorul mare istoric
al românilor din „Dacia  Traiană”, considerând că desăvârşirea Unirii nu era un scop în
sine,  ci un mijloc de a spori acele puteri.

Câţiva ani mai târziu, tine retul studios era îndemnat consensual, în paginile re-
vistei Dacia viitoare (1883): „Acum e rândul nostru: nouă ne este dat a completa unitatea
naţională, a întări libertatea şi a face ca egalitatea să nu fie un van nume. Neglija-vei tu,
junime română, datoria ta? Lăsa-vei această glorioasă sarcină descendenţilor tăi?” Apel pa-
tetic al cărui înţeles e deplin solidar cu Doina eminesciană şi cu discursul, aproape sincron,
rostit de P. Grădişteanu, la dezvelirea statuii Marelui Ştefan, discurs pe care cabinetul de
la Viena îl socotea, nu fără temei, iredentist. Dacia viitoare trebuia să fie o Dacie nouă, în
sensul instaurării unor principii menite să asigure libertatea şi frăţia, cum se spunea con-
comitent în revista Emanciparea.

Semicentenarul Unirii a fost o bună ocazie de a se rosti, în perspectiva aceluiaşi
program de durată, nevoia solidarizării tuturor în spiritul acelei patrii ideale a cărei înfăp-
tuire nu trebuia să mai întârzie. Ea se va realiza, efectiv, peste câţiva ani, cu preţul altor
sacrificii, în că mai mari şi pe seama unui nou echilibru european.

După decizii similare luate de Basarabia (27 martie) şi Bucovina (28 noiembrie),
Adunarea de la Alba Iulia proclama solemn Unirea cu Ţara, la 1 decembrie 1918, dând ast-
fel expresie acelei solidarităţi româneşti pe care diplomaţii aveau să o consacre apoi ca pe
un fapt împlinit. A fost nevoie pentru aceasta ca imperiile multinaţionale din jur să se des-
tructureze, dar mai ales ca premisele unităţii să fi existat mai dinainte, aşa cum le definise,
între alţii, Kogălniceanu: „Acelaşi popor omogen, identic ca niciun altul, acelaşi nume,
aceeaşi limbă, aceeaşi religie, ace eaşi istorie, aceeaşi civilizaţie, aceleaşi instituţii, ace-
leaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi dureri în trecut, acelaşi viitor de asigurat şi, în sfârşit, aceeaşi
misie de împlinit”.

Evenimentele externe care au favorizat desăvârşirea Unirii au fost aşadar oca-
zia, nu cauza noului edificiu statal, nou prin ambiţiile de renovare adâncă, formulate nu-
maidecât, însă vechi prin aspiraţia spre unitate şi prin acea energie morală ce venea din alt
veac, liant miraculos şi indispensabil al oricărui organism naţional. 

A evoca astăzi evenimentul de la 1 Decembrie 1918 nu e doar un gest perfect în-
drituit, ci şi o datorie civică, fiindcă Marea Unire s-a realizat cu sacrificii multe şi grele,
sacrificii pe care generaţia actuală şi orice generaţie nu trebuie să le uite, dacă ţine să nu
cadă sub pedeapsa istoriei.

* Conferinţă rostită la Academia Română, Filiala Iaşi (1 Decembrie 2011), pe seama unui text mai
vechi al autorului, întemeiat pe culegeri documentare, crestomaţii, studii istoriografice.
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Propoziţii la „Dacia literară” - 100

Dacia a fost una! 
„Dacia literară” i-a înmulţit de o sută de ori faima! 
Dacia e în istoria noastră o rană adîncă.
Dar rănile istoriei le vindecă, se ştie, numai literatura, arta.
Acolo unde nu intervine literatura, istoria îşi pierde 

substanţa şi sensul.
„Dacia literară” e sensul care fixează, în final, 

orizontul unei culturi. 
„Dacia literară” e (ne imaginăm?) revista dacilor liberi.
Să vă ţină condeiul şi inspiraţia, încă o sută şi încă o mie,

dragi confraţi de azi şi de poimîine ...!
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Adrian ALUI GHEORGHE

(revista „Conta“, Piatra-Neamţ)
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Despre o revistă fondată în 1840 de marele român Mihail Ko-
gălniceanu ai fi tentat să te gândeşti ca la o publicaţie pe faţa că-
reia este vizibilă patina timpului. Una scorţoasă, încheiată până în
gât la toţi nasturii. Chiar şi titlul - Dacia literară – trimite gândul
spre adâncurile istoriei noastre. Cu toate acestea, revista în seria
nouă, apărută în 1990, este o publicaţie elegantă şi de rafinament
în peisajul revistelor noastre. Aspectul general, dat de o concep-
ţie grafică de excepţie (Vasilian Doboş), este cuceritor, stârnind
uşoară invidie printre suratele ei. În acelaşi timp, deşi urmăreşte
în bună măsură redescoperirea unor chestiuni ce ţin de istoria li-
terară (o primă secţiune se intitulează sugestiv „clepsidra umbre-
lor”), revista este actuală, echilibrată şi plină de viaţă. Aici
intervine fără doar şi poate priceperea unei echipe redacţionale
restrânse (Lucian Vasiliu, Carmelia Leonte şi Călin Ciobotari), însă
inimoasă şi competentă.

Cu prilejul numărului aniversar 100 în „serie postkogălni-
ceană”, urez revistei Dacia literară şi echipei – La mulţi ani!

Constantin ARCU

(revista „Bucovina literară“, Suceava)
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Există două Dacii literare.
Despre cea veche, din care au fost publicate trei numere

într-un singur tom, la începutul anului 1840, ştim cu toţii, de la
şcoală, că, în celebra Introducţie, M. Kogălniceanu a susţinut for-
marea unei literaturi originale, îndreptată spre valori naţionale,
însoţită de atitudini critice. Tot aici apare faimoasa nuvelă a lui C.
Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul, precum şi texte semnate de Va-
sile Alecsandri, Gr. Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu. Un domn
ranchiunos, Mihail Sturdza, a suprimat revista, simţindu-se vizat
de materialele publicate. Programul naţional-popular, de la Dacia
literară, apare, azi, între subiectele de la bacalaureat.

În 1990, un domn binevoitor repune revista în funcţiune. Di-
rector de onoare este Al. Zub. Publicaţia, cu preocupări pentru do-
menii diverse, dar predominant literare, are în atenţie scriitorii
din diaspora, dar şi pe cei din Basarabia. Se acordă un interes de-
osebit recuperărilor şi revalorificărilor culturale. Textele publicate
sunt echilibrate şi temeinice. Revista, asemenea mentorului ei,
este discretă şi elegantă. Se citeşte cu mult folos.

Ce putem să spunem la sărbătoarea celor o sută de numere
publicate? Că admirăm Dacia literară veche, dar o iubim pe cea
nouă, pentru că domnul Lucian Vasiliu o ţine vie cu mari eforturi
şi o face tot mai înfloritoare.

La mulţi ani! – revistei şi membrilor redacţiei.

Paul ARETZU
(revista „Ramuri“, Craiova)
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În decembrie 1989 şi în lunile următoare, în Piaţa Romană
era o pancartă pe care scria: „Ne-am primit raţia de libertate”. Ei
bine, sentimentul meu este că raţia de libertate - în lipsa unei cul-
turi a libertăţii şi a unei tradiţii civice, în primul rând, pentru că
veneam după 50 de ani, în care ceea ce fusese înainte se distrusese
- s-a transformat într-o overdoză. La această oră, trăim un exces
de libertate, în care nimeni nu-şi pune problema ce trebuie să dea,
toţi se întreabă ce trebuie să capete. M-am gândit de multe ori că,
atunci când s-a scris în America şi s-a preluat în Franţa, Carta Drep-
turilor Omului - în revoluţiile americană şi franceză - s-a gândit
într-un mod extraordinar. Nimeni nu poate să-i reproşeze lui Jef-
ferson ceva, şi totuşi această Cartă a Drepturilor Omului este in-
completă, ea trebuia să aibă o parte a doua care să se numească
„Carta Datoriilor Omului”. Drepturile omului sunt respectate în Ro-
mânia. Datoriile omului nu sunt nici măcar cunoscute. 

*
*   *

Toată viaţa nu mi-am dorit decât să fiu singură. Nu ştiu un alt
lucru pe care să fi încercat să-l construiesc cu mai multe eforturi
şi cu mai slabe rezultate. De foarte devreme am descoperit dife-
renţa dintre a reuşi să fii singur şi a fi lăsat singur. Pentru că nu
eram lăsată singură, luptam să rămân singură. Înţeleg perfect ob-
servaţia lui Dostoievski care considera în „Casa Morţilor” imposi-
bilitatea de a fi singur o clipă, pe parcursul unor ani și decenii,
drept cea mai greu de suportat dintre torturile deportării. Pentru
că singuratatea este condiţia meditaţiei şi a gândirii şi prin asta
poate deveni o armă şi un pericol pentru cei care încearcă să te
stăpânească, gândind în locul tău. Această singurătate voluntară şi
creatoare este esenţialmente deosebită de însingurarea din sânul
mulţimilor moderne, care este alienare, înstrăinare nu numai de
ceilalţi, ci şi de tine însuţi. 

Ana BLANDIANA
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N-am trăit niciodată la hotarul dintre politică şi literatură, ci la hotarul
dintre implicarea în viaţa cetăţii şi abstragerea în lumea propriei pagini. Politica,
în forma ei curentă de luptă pentru putere între persoane şi grupuri de persoane
şi de interese, nu mă interesează şi nu m-a interesat niciodată. Hotarul despre
care vorbesc eu este mult mai dramatic, este de fapt o linie între sacrificiul
dureros pe altarul celorlalţi şi sacrificiul fericit pe propriul altar. Din păcate nu
există artă pură. Cât de pur a fost Shakespeare? Dar Dante?

*
*   *

Când priveşti lumea de azi, este clar că la o analiză pe termen scurt con-
cluziile sunt pesimiste. Totuşi, să nu uităm că această mondializare nu este
prima din istorie. Din câte cunosc eu ca european, pentru Europa, cel puţin,
este a treia. A fost o mondializare în timpul cuceririlor lui Alexandru cel Mare,
care a amestecat toate tradiţiile, a ieşit din Grecia, a dus limba greacă, a trans-
format-o în limbă universală, şi-a însurat generalii cu femei persane, indiene,
egiptene şi aşa mai departe. Mai întâi era fiul lui Zeus, după aceea s-a declarat
fiul lui Amon. Deci, pe cât înainta, pe atât schimba tradiţiile, încât în clipa în
care el a dispărut, practic a dispărut şi lumea de dinainte şi a început lumea ele-
nistică, lume care a fost altceva, esenţial diferit. După care a venit Imperiul
Roman, apoi sfârşitul Imperiului Roman, care este comparaţia proximă cu so-
cietatea universală de astăzi. O societate în care o cultură şi o civilizaţie veche
se amestecă cu tot restul, care nu este întotdeauna la acelaşi nivel. E adevărat
că acum migraţia care vine căutând să muncească în Apus, înainte venea călări
şi incendia Roma. Dar este acelaşi lucru. Roma a dispărut. Probabil că şi civili-
zaţia noastră se va transforma până la a dispărea. Ce trebuie să reţinem e însă
că în continuare s-a născut o altă societate, din care a ieşit Evul Mediu cu tot
ce a adus el, din care a ieşit Renaşterea cu tot ce a adus ea. Vreau să spun că
nu cred că este sfârşitul lumii, deşi foarte multe semne par să ne convingă de
asta. 

*
* *

Schimbarea radicală pe care o trăim a fost determinată, pe de o parte,
de apariţia bruscă a libertăţii, care dintr-un ideal de neatins a devenit o reali-
tate şocantă, adesea excesivă; iar, pe de altă parte, de trecerea de la con-
damnarea proprietăţii la supremaţia ei absolută. Ipocritul ideal egalitar al
comunismului a fost înlocuit de transformarea consumului (şi al banului care îl
face posibil) într-un jalnic ideal, care poate fi realizat prin orice mijloace, cu
atât mai mult cu cât proaspetei libertăţi nu i-a mai pus nimeni hotare morale.
Lipsa de măsură şi lipsa de scrupule au înlocuit lipsa de libertate şi lipsa de
curaj, rezultatul fiind la fel de periculos şi de fără speranţă. În aceste condiţii,
cea mai mare frustrare a tinerilor este precaritatea sau chiar inexistenţa mo-
delelor. În acest sens, Memorialul de la Sighet este, paradoxal, reconfortant
tocmai prin suferinţa extremă pe care o prezintă şi căreia i-au rezistat cu dem-
nitate mari personalităţi politice, spirituale, culturale, autentice modele nu
numai prin opera, ci şi prin moralitatea lor.

Ana BLANDIANA
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Dacia literară era una din foarte puţinele reviste româneşti, naţionale,
despre care se permitea să se amintească la prelegerile de literatură, obligator
„moldovenească”, din Moldova Prutonistreană aflată, pe timpul studenţiei mele,
sub ocupaţie ruso-sovietică. Revistă apărută la Iaşi sub redacţia lui Mihail Ko-
gălniceanu. Această publicaţie interzisă la mai puţin de patru luni de la venirea-
i pe lume o credeam etern destinată doar circuitului de arhivă. Pentru că ceea
ce însemna interzis, cenzurat ne era prea bine, revoltător şi dureros cunoscut
nouă, celor de după gardul de sârmă ghimpată din stânga Prutului care risca,
parcă, să devină apa sâmbetei. Fiecare cu experienţa lui, precum şi a mea, a
celui care, în septembrie 1976, am fost izgonit din redacţia ziarului Tinerimea
Moldovei, pentru că promovasem spre publicare un articol despre… Mihail Ko-
gălniceanu, în care se amintea şi de unionismul său, şi de prietenul său Grigore
Alexandrescu care, însă, „nu avea voie” să treacă Prutul în RSS Moldovenească,
el nefiind moldovean, ci muntean. Deci, scos din pâine din cauza unui muntean,
chiar dacă, după mamă, eu însumi sunt… Munteanu. 

Dar nu a fost să fie – şi ce bine că nu a fost! – ca Dacia literară să rămână
cu/ sub stigmatul interzicerii! Este minunat că prietenii, în 1990, colegii, prie-
tenii mei de la Iaşi au reînviat revista, aducând-o, iată, până la o jalonare ani-
versară demnă de toate glasurile de trâmbiţe vestitoare de sărbătoare ale presei
româneşti în partea ei de foarte bună calitate. Din retro-privirea-trăirea anilor
mei de studenţie şi, apoi, de june ziarist, pare incredibil că astăzi şi eu pot pu-
blica în revista Dacia literară! Incredibil, dar adevărat, – iată, chiar şi în acest al
100-le număr, cu – nu ascund – nădăjduirea de a fi prezent la apelul conului Mi-
hail Kogălniceanu şi al prietenului Lucian Vasiliu şi  dincolo de nr. 200, 300… Să
fiu cu modestul meu aport în plină Dacie, a istoriei şi a scrisului, dimpreună cu
confraţii cu care semnăm acest simplu, laconic şi sincer decret: La mulţi ani,
Dacie literară!

P.S (1976-2011). Astăzi, la Chişinău există Muzeul Literaturii Române Mi-
hail Kogălniceanu şi strada Grigore Alexandrescu. Iar când merg la Bucureşti,
uneori trag la hotelul Starlight de pe strada Grigore Alexandrescu… Poate că
niţel mirându-mă de ce nu s-ar numi el, hanul respectiv, pe româneşte, dacă nu
Lumina stelelor, fie şi mai simplu – La steaua…

Leo BUTNARU
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Cea mai veche revistă de literatură din România – Dacia lite-
rară –, adusă pe lume într-un tîrg al Iaşilor, prin care se tipăreau
alte şi alte „foi de pripas”, de Mihail Kogălniceanu, face acum, în
noua serie, 100 de numere. Forma ei elegantă, de la acea Dacie de
acum o sută şaptezeci şi unui de ani, care arăta ca o trăsură ele-
gantă, în alb-negru, a ajuns după 1990, în noua serie, ca o Dacie
1100, spaţioasă şi sigură, în format A4 şi faruri luminoase, patru
uşi, din care, prin diverse transformări şi amenajări de interior, de
la Dacia 1300 la Dacia Solenţa şi Dacia Logan, a ieşit, iată, ele-
ganta Dacie Sandero, iute ca o săgeată, încăpătoare şi purtătoare
de brand arhaic, simbol al unei veritabile continuităţi. Desigur, ce-i
rămîne, acum, cînd face 100 de numere de apariţie în straie noi,
decît să devină o Dacie Duster, mult mai sigură şi mai atrăgătoare.
Cu o astfel de echipă la bord, Dacia literară poate duce mult timp
de aici înainte poverile literelor româneşti. Multe alte reviste au
apărut şi dispărut între timp. Dacia literară, cu abilitate şi serio-
zitate, va rezista şi-şi va face datoria de reflectare în paginile ei a
unei moşteniri literare de care istoria, indiferent cum va fie, de azi
pe mîine, de ieri pînă azi, critică, oricum, va trebui să ţină cont.
La cît mai multe numere de formula unu, în cît mai multe întreceri
din care să iasă pe primul loc!

Gellu DORIAN

(revista „Hyperion“, Botoşani)



„Dacia literară” împlineşte în această nouă viaţă a ei 100 de
numere. E un „centenar” pe care „Familia” zilelor de azi îl salută
cu onor, cu atât mai mult cu cât se ştie şi e bine să se recunoască
faptul că atât revista ieşeană cât şi cea orădeană au privilegiul,
dar şi deloc uşoara responsabilitate, de a fi urmaşele unor publi-
caţii care, nu mai încape nici o îndoială, fac parte din patrimoniul
cultural naţional! 
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Ioan MOLDOVAN

(revista „Familia”, Oradea)



Uneori mi se pare că judec mediocru, dar mă domolesc atunci
când observ că măcar gândesc viu.

Probabil că îmi trec asemenea bizarerii prin cap doar în cazul
lecturii voit superficiale. Mi se întâmplă. Am eu un simţ anume
(n-am încercat, încă, să mi-l explic!) care stabileşte caratele tex-
tului parcurs încă de la primele propoziţii ce fug prin faţa ochilor.
Rar sunt obligat să constat greşeala. Pentru că de obicei...

Nu-s nici campion la „parcurs” (citit, nu!) reviste, dar pe cele
primite în redacţia „Baaadului literar” nu le ocolesc. Cu folos.

„Dacia literară” e una dintre revistele care nu-mi scapă.
Poate şi pentru că mulţi dintre realizatorii ei, dar şi cei mai mulţi
dintre colaboratori, îmi sunt prieteni (ce vanitos sunt!) sau cunoş-
tinţe.

Seria nouă a „Daciei literare” e chiar nouă, nu numai prin for-
matul modern şi curajos. Dacă pătrunzi în „imperiul” ei ideatic,
rămâi încântat de conţinutul variat şi în totalitate intelectual. 

Cândva periculos şi ezoteric, scrutător şi memorator, titlul
revistei „Dacia literară” are în contemporaneitatea noastră un
dulce ecou sempitern (şi atât!), dar adevărul că e un reper esen-
ţial în literatura română îi urcă strălucirea până în înaltul gându-
lui frumos al cititorului de rafturi...

Numărul 100 e o haltă. Calea până la Staţia Mare e lungă şi,
sigur, vor ajunge acolo urmaşii urmaşilor de azi...
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Gruia NOVAC
(revista „Baaadul literar“, Bârlad)



Dragă Lucian,
despre „Dacia literară” mi-a vorbit pentru prima dată pro-

fesoara mea de română, distinsa doamnă Maria Cuibuş. Graţie ei
ştiu şi acum pe de rost (deşi au trecut ceva ani, e drept ca nişte
”nouri lungi pe şesuri”, dar au trecut), programul semnat de Mihail
Kogălniceanu.

Ca să îţi transmit acest salut a trebuit să recitesc, printre
slujbe şi spovedanii, ”Tainele inimei”, frumoasa ediţie din 1964,
de culoarea Peugeot-ului meu, cu care am călătorit în toamna asta
împreună la Tecuci, spre a-l vizita pe Costache Conachi, iubit în-
destul de noi doi şi aşezat la loc cuvenit în istoria literaturii de
Mihai Zamfir. Am constatat că domnul Mihalache K. nu e numai un
întemeietor de reviste, ci şi un prozator de rasă şi un dramaturg pe
măsură, de la care încă se poate învăţa.

Mi-a plăcut mult „Fiziologia provincialului în Iaşi”. Un text-
lecţie. Mi s-a părut genială  „Introducţia”, scăldată în aura isto-
rică dată, dar în acelaşi timp aplicată pe problemele dintotdeauna
ale culturii române. În toate scrierile luciditatea şi spiritul critic
merg mână în mână.

G. Călinescu are dreptate: „Darul de căpetenie al lui Kogăl-
niceanu e de a fi avut spirit critic, atunci când lumea nu-l avea, şi
de a-l fi avut în formă constructivă, ardentă, fără sarcasm steril”.

Îţi mulţumesc pentru că mi-ai cerut acest salut. Datorită
lui l-am regăsit pe Kogălniceanu şi, ca preot – literat ce sunt, am
descoperit o nouă definiţie a ispitei: ”Ispita este un profesor care
se plăteşte mai scump decât cei mai scumpi profesori din Iaşi”.

La mulţi ani, Mihail Kogălniceanu! La mulţi ani, „Dacia
Literară”! 

2 decembrie 2011
Bistriţa

29

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Ioan PINTEA



Această revistă nu e asemenea celorlalte. Această revistă, cu
aerul ei puţin desuet, aduce aminte. După cum ştie mai toată
lumea, astăzi aducerea aminte nu e privită cu ochi buni. Că, adică,
de ce să ne batem noi capul cu ce a fost, cu cine a fost, cu ce a
făcut cine a fost şi aşa mai departe? Chiar dacă nu e sigur că Dacia
cea antică a cuprins şi actuala zonă a Iaşilor, prima Dacie literară,
cea din 1840, acolo a apărut, datorită lui Mihail Kogălniceanu. Nu-i
vorbă că şi toate celelalalte, că ea n-a fost nici precum Convorbi-
rile care au plecat la Bucureşti, nici precum  Viaţa Românească, şi
ea emigrată tot pe-acolo. Era, vorba lui Lucian Vasiliu, un fel de
mătuşă, ba eu aş zice chiar de bunică a Vieţii Româneşti de mai
târziu. Sigur că nepoatele nu se prea îndeletinicesc ele cu ce se în-
deletnicesc bunicile, dar ceva de la bunica îi mai rămâne şi ne-
poatei în caracter. 

Acum, când noua Dacie literară face şi ea o vârstă, aş vrea să-i
urez să rămână aşa, nu tocmai branşată la trecătoarele obiceiuri,
să zicem culturale, ale prezentului. În speranţa că, poate pe altă
treaptă sau ce-o fi a spiralei ăleia de altădată, or să se mai reia
unele dintre dorinţele trecute, despre literatură şi memorie, ale
revistei de altădată. Când mă cufund în lectura unui articol din
această revistă parcă mă întorc în timp şi, după cum se ştie, cel
puţin din propria experienţă dacă nu din filmul lui Woody Allen,
Midnight in Paris, orice trecut pare unora mai frumos şi mai drept
decât orice prezent. Dacia literară e un fel de doi timpi într-unul
singur, un prezent care-şi vede cu un ochi lucid/lucind trecutul.
Adică exact ceea ce ar trebui să facem fiecare, în propria-ne viaţă.
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Nicolae PRELIPCEANU

(revista „Viaţa românească“, Bucureşti)



După mai bine de două decenii nu puţine întreprinderi cultu-
rale, născute după căderea comunismului, au reuşit să se perma-
nentizeze şi să se afirme ca repere în viaţa culturală naţională.

Între ele, o revistă ce şi-a propus din start a continua prima
tribună literară românească de prestigiu, cu o viaţă extrem de
scurtă, dar cu o istorie glorioasă, Dacia literară a lui Mihail Kogăl-
niceanu.

Înfiinţată de istoric în 1840 apare la Iaşi, cu precizarea la
tomul I (care adună cele trei numere) a perioadei ianuarie-iunie
1840 – revista este scoasă din teascurile tipografiei pe 19 martie
acelaşi an şi va fi interzisă de ocupantul rus, după cîteva luni, pe
23 august (se pare, o dată fatidică pentru români).

În noiembrie 1990, apare primul număr din noua Dacie lite-
rară, cu menţiunea de pe frontispiciu: Fondată în 1940 de Mihail
Kogălniceanu. Asumîndu-şi din start programul revistei fondatoare,
va afla, aşa cum citim în programul junimist de la 1840, noi suje-
turi de scris, în care, pe lîngă literatură şi critică literară de bună
calitate, nu va lipsi o benefică valorificare a tezaurului arhivistic
şi a iconografiei muzeale locale – de care Muzeul Literaturii Ro-
mâne din Iaşi  nu duce lipsă.

Cu acribie şi tenacitate, în respect faţă de înaintaşi, noua
Dacie literară circulă pe şoselele literaturii române contemporane,
cu sau fără botfori de iarnă, printre cele mai meritorii vehicule,
reuşind, la numărul centenar, să se afirme ca un nobil mesager cul-
tural naţional între vocile atît de diverse ale  corului european.
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Cassian Maria SPIRIDON

(revista „Convorbiri literare“, Iaşi)



Pe cât de drag îmi e scriitorul Lucian Vasiliu, pe atât de
dragă îmi e revista Dacia literară, amândoi „conservatori”, iubitori
de documente inedite şi arhivă, reaşezaţi zi de zi la bibliotecă, in-
teresaţi din perspectivă optimistă şi de mişcarea cărţilor de ultimă
oră de pe un raft pe altul, şi de viaţa literară din întreaga ţară. Nu
mi-a scăpat nici un număr din Dacia literară, o revistă credibilă: a
fost o datorie să o citesc de fiecare dată şi să aflu ce se mai în-
tâmplă cu personalităţile ieşene creatoare, îndeosebi (nu numai
scriitori). N-am fost decât un colaborator întâmplător al ei (la fel,
nu-mi amintesc să fi fost susţinută critic vreuna din cărţile mele),
dar asta nu înseamnă că nu m-a ţinut aproape sufleteşte şi nu
m-am bucurat de prietenia celor din redacţie, motiv să le rămân
dator.

O revistă aristocrată: Dacia literară – 100, fără ea nu poate
fi concepută literatura română.
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Liviu Ioan STOICIU



O Dacie literară pentru secolul XXI și mileniul trei
sau

Despre cultura care construiește

Când scriitorul și prietenul meu Lucian Vasiliu mi-a făcut bucuria de a mă
introduce în Colegiul de redacţie al revistei, anul trecut, nu am apucat să-i măr-
turisesc cât de mult mi-a încălzit sufletul invitaţia lui atât de generoasă. Numai
un poet și un om deplin, putea să intuiască invizibilele mele legături cu revista
“Dacia literară” care continuă, îmbogăţindu-se, de când am trecut Oceanul At-
lantic. În România, spre deosebire de ţările culturale de cursă lungă, a devenit
o rara avis cercetarea și istoria literară și cultura temeinică, structurată. Toţi
scriu, prea puţini comentează cărţile sau le-au citit pe de-a-ntregul. Cultura
României, periferică și mai evident după ghetoul comunist, a simţit nevoia să în-
toarcă spatele trecutului dar azvârlindu-l cu totul, apă murdară, copaie și prun-
cul din scăldătoare. Libertatea de a scrie și spune tot ce-ţi trece prin minte a
scos, precum în basmul cu fata cea leneșă a babei, mulţi șerpi veninoși și broa-
ște pe gura celor nerăbdători să se pricopsească de glorie, nu și să construiască
anume ceva solid. În vreme ce România se umpluse din 1990 de reviste literare
și culturale noi care funcţionau și ca tribune de plătit poliţe și staţii de epurare
ale scriitorilor căzuţi în dizgraţie, la Iași, Lucian Vasiliu a avut iniţiativa de a
scoate o nouă serie și de a relua revista “Dacia literară”, după 150 de ani , cât
se scurseseră de când apăruse în prima ei serie. Și aceea, tipărită doar în trei
numere, căci domnitorul a suspendat-o, în august 1840, stingherit de un ase-
menea program vizionar, naţional și unionist. Într-o lume total manipulată și dez-
orientată, precum aceea a tranziţiei noastre, putea să sune vetust și chipurile
ne-european un asemenea proiect temeinic, naţional, tradiţional și academic,
precum acela pe care și l-au propus cei trei mușchetari ai revistei, Lucian Vasi-
liu, Val Condurache și Daniel Dimitriu. Cum se te axezi pe ideea de a construi o
revistă având ca program prioritar probleme de muzeologie, de istorie cultu-
rală și literară, când fuga din bibliotecă te pricopsește cu atâtea alternative? La
ce să publici documente literare inedite sau greu accesibile și puţin cunoscute
când e momentul să te pui în valoare pe tine? Și de ce să alegi tocmai progra-
mul “Daciei literare”, care era un atac implicit la mareea traducerilor proaste,
când piaţa editorială după 1990 a trăit valul de epidemii de traduceri și a întors
spatele literaturii române, vreme de ani buni, iar când și-a adus aminte că există
și literatura română clasică, modernă și contemporană, a recuperat-o ţâfnos, di-
vizat, clientelar și extrem de oportunist. În plină croazieră cu textualismul și
postmodernismul, la ce mai puteau să slujească biata Arcă a lui Noe, grijulie cu
toate speciile, între care noua serie a “Daciei literare” se declara centrată pe
cercetările din domeniul muzeologiei și instituţiile de specialitate, universităţi,
Academie, afișând un profil unic, în contextual întregii prese culturale româ-
nești, departe de zgomotul și furia momentului și ascendentul tabloidelor asu-

33

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Doina URICARIU



pra literaturii. De-a lungul unor ani, în care tirajul a crescut și numărul de apa-
riţii anuale și imaginea grafică s-au rafinat, adăugând eleganţă structurii de la-
borator de cercetare a fiecărei apariţii, sediul “Daciei literare” s-a mutat de la
Muzeul “Vasile Pogor” la Muzeul “Nicolae Gane”, iar echipa redacţională s-a
consolidat prin includerea profesorului universitar Al. Zub în redacţie, ca direc-
tor, moment care a circumscris orizontul istoriei culturale profesionist, defini-
tiv în profilul revistei. În plus, numerele dedicate Germaniei, Suediei, Franţei,
Italiei, Belgiei și completarea colegiului redacţional cu nume importante de scrii-
tori români ce trăiesc pe alte meridiane au demonstrat alegeri ale excelenţei,
dacă ne gândim la Matei Vișniec, din Franţa, și Paul Miron din Germania sau la
aducerea în redacţie a lui Mihai Ursachi și Nichita Danilov, amândoi scriitori de
valoare și oameni de cultură, având experienţe internaţionale și deschidere spre
pluralismul cultural. Un alt gest de structurare culturală și identitară a fost in-
cluderea în colegiul redacţional a scriitorului de la Chișinău Leo Butnaru,  invi-
taţie care i-a fost făcută mai presus de un impuls sentimental și romantic
naţional. E limpede pentru orice istoric al culturii că Basarabia și Bucovina nu
pot fi smulse din harta istoriei culturii românești și vibraţia ei deplină. Numai
cine nu a călătorit și nu cunoaște programele extrem de solide ale unor institu-
ţii și universităţi de primă mână din lume, își imaginează globalizarea ca un soi
de internaţionalism cenușiu în care culturile naţionale vor îmbrăca uniforma
chinezilor, după trâmbiţata lor revoluţie culturală. Sau uniforma oricui. Pecet-
luind în sens derizoriu titlul unei cărţi a lui Paul Ricoeur din 1990, Soi-même
comme un autre, tradusă în 1990, în SUA, Oneself as Another. Va trebui să se-
mănăm tot mai bine cu noi înșine, dacă nu vrem ca individualitatea să intre în
malaxorul care transformă orice fâneaţă într-un concentrat omologat pe piaţa
globală. Iar programul “Daciei literare” a fost și rămâne unul vizionar nu doar
pentru România, confirmat și în marile culturi, nu doar în cultura română. Așa
încât să alegi în 1990, să continui această familie de valori și nu cine știe ce
acronim de aiurea, mi s-a părut și atunci și azi, când revista își sărbătorește te-
meinicia, un act salvator și de legitimare cu lungă bătaie. E nevoie într-o cul-
tură de istorie, de memorie, de atenta înregistrare a faptelor și citirea cu lupa
iar nu din burta nimicului a semnificaţiilor. Devin letale drogul derizoriului și
miticismului, inoculate de spirite cinice, ludice și ironice până la cabotinism. E
nevoie din când în când să vezi caligrafia lui Eminescu și galaxiile operei lui, în
manuscrise, ca să nu te mai arunci cu pieptul înainte în orice cruciadă teribilistă
de denigrare a scriitorului, în stilul bandelor de cartier. După cum nu e cazul să
amendezi romatismul și proiectele naţionale la scriitorii care ţi-au vertebrat
ţara cultural, în condiţiile în care nici nemţii, nici italienii, nici rușii sau ameri-
cani, deţinătorii unor culturi majore, nu-și acuză marii clasici și poeţii naţionali
că nu au scris ca americanul Henry Charles Bukowski sau francezul Serge Gain-
sbourg. Ci dau numele lor, cum e cazul celui mai mare arhipelag de institute
culturale din lume, numit Goethe, ca blazon și brand naţional  institutelor cul-
turale, universităţilor, programelor de cercetare internaţionale. Fără să fie defel
niște provinciali naţionaliști faţă de buricul pământului din care erupe atâta mo-
dernitate și actualitate.

Drept care citind “Dacia literară“, am aflat multe lucruri care ţin nu doar
de Iași, de arhivele unor muzee pe care le păstorește  și slujește, de la Casa Va-
sile Pogor și Casa lui Dosoftei, la Casele memoriale Mihail Sadoveanu, Mihail Co-
dreanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Nicolae Gane și, firește, din arhivele
manuscriselor  inestimabile ce s-au păstrat în tezaurul Ion Creangă și Mihai Emi-
nescu. Am descoperit cu bucurie că există o școală în domeniul cercetării isto-
rice și profesioniști cu har angajaţi în atâtea institute, care semnează număr de
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număr studii importante despre scriitorii și oamenii de cultură din România. Se
poate conta pe aceste cercetări în viitoarele sinteze. Istoria culturii române nu
mai poate supravieţui din aproximaţii și judecăţi de valoare  refolosite precum
blugii prespălaţi și vestimentaţia divelor de muzică pop care arborează firele rupte
de la ciorapi. E modern să dansezi în blugi deșiraţi și dresuri cu firele duse dar în
memoria culturii și cultura memoriei, prefer instrumentele de lucru și produsele
finale impecabile. Altfel ne trezim că istoria valorilor și propria noastră istorie
ne-o scriu alţii, de la un Roller la sintezele anilor 45-90 cenzurate și mistificate.

Fără jocuri de artificii, “Dacia literară”, în seria-i nouă, care a împlinit
deja două decenii, a acumulat, în paginile sale tipărite într-o revistă-carte pe
care o ţii neapărat în bibliotecă, lucruri despre cultura și literatura română fun-
damentale, un izvor nesecat pentru sinteze viitoare și breșe obligatorii în igno-
ranţa și sfidătoarea suficienţă a exegeţilor după ureche.

Îmi amintesc că eram încă studentă la franceză, la Facultatea de Litere
din București, tare nemulţumită de nivelul profesorilor ce predau literatura ro-
mână, recunoscuţi a fi mai slabi decât cei de la Facultatea de limbă și literatură
română. Preferam biblioteca în locul unor cursuri anoste și-i ocoleam cât puteam
pe dascăli lipsiţi de har, precum profesorul Boldan care ne-a dat la examenul de
fine de an “Dacia literară”, la unul din cele trei subiecte. 

În 1972, a apărut la fosta editură Minerva, atât de importantă prin dece-
niile în care a pus în valoare patrimoniul literaturii române, o carte monumen-
tală, o ediţie facsimilată și în care fusese atent transliterat, textul original,
tipărit în alfabetul chirilic sau în cel de tranziţie, paginile fiind puse faţă în
faţă cu textul transliterat în alfabetul latin. Acribia era exemplară și respecta
rândurile și alinierea lor până la ultimul detaliu, inclusiv despărţirea în silabe,
de la capăt și început de rând, era reprodusă întocmai, în oglinda textului așe-
zat paralel. Cartea editată de Maria Platon se numește Dacia literară. Are 550
de pagini și este o lucrare de anale literare, cu un subiect care poate părea
unora prăfuit, o revistă literară din secolul XIX, în România, de fapt din Moldova
dar cu o viziune de construct cultural naţional, valabil și astăzi în toată lumea.
Am luat-o cu mine la New York dimpreună cu toată biblioteca. Am vrut să tra-
verseze Oceanul Atlantic neapărat și acest volum. Nici un american cultivat nu
o să mă întrebe la ce-mi servesc asemenea cărţi. E suficient să merg la Public
Library din New York, la Morgan Library sau la Frick Collection și să descopăr,
într-o mare expoziţie dedicată celor Trei mari religii: iudaicii, creștinii și isla-
micii, un Tetraevangheliar al lui Antim Ivireanu, parte din cultura română. Ce
artă a tiparului și ce muncă dăruită cuvintelor, în frumoasa lor întocmire. Mi-ar
plăcea să-l pot cerceta dincolo de vitrine de sticlă sub care a fost privit la New
York , după expoziţia similară prezentată la London Library. Dacă nu știi puţină
istorie și anale, treci prin lume ca orbul sau asemeni ţării dintr-o poveste din
care tinerii își alungaseră bătrânii. La ce încercare să-i supui pe junii iconoclaști,
dacă nu la aceea de a construi un lanţ cu verigile din nisip. 

Într-o zi, cineva va strânge, într-o carte monumentală, textele publicate
în seria actuală a “Daciei literare”. Sper să nu fie vorba atunci de transliteraţii
și de un text paralel, dublu sau triplu faţă de textele de bază, care să explice,
traducând în limba română a ignoranţilor, limba română. Aș vrea să-i rog pe prie-
tenii mei de la “Dacia literară” să trimitem două-trei exemplare marilor biblio-
teci din America. Iar eu îi promit lui Lucian Vasiliu să strâng pentru “Dacia
literară” dovezi din alte culturi, programe de cercetare și fundaţii, precum Fun-
daţia Hoover, că se află pe drumul cercetărilor întreprinse de cele mai creditate
și credibile reviste, în lumea culturii care construiește, ca să ne apere de cul-
tura care ne risipește.
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Domnule Ştefan Oprea, pentru că, de-a lungul timpului, v-aţi manifestat
într-un areal cultural cât se poate de divers, vă propun să parcurgem sistematic câ-
teva din etapele formării dumneavoastră. Pentru început, aş vrea să discutăm despre
Ştefan Oprea ziaristul. Aţi debutat în „Flacăra Iaşului”, 1956. Cum se făcea presa la
acea vreme? Şi, deopotrivă, cum se citea presa la acea vreme?

Nu numai că am debutat, ca jurnalist, în „Flacăra Iaşului”, dar am lucrat la acest
ziar, ca redactor cultural, din 1956 până în 1966. Am ajuns acolo din întâmplare – nici
prin gând nu-mi trecuse să fac presă. Terminasem Filologia şi de unde mi se promisese că
voi rămâne asistent la catedra de limba română, m-am trezit pe stradă; a fost oprit altci-
neva. (În paranteză fie spus, după un an, am fost chemat la catedră, dar am refuzat, din or-
goliu, cred; nu mi-a părut rău niciodată şi nu-mi pare nici acum).

Îmi place şi azi să-mi amintesc debutul în ziar. Eram angajat corector, cu 750 lei
pe lună. Tipografia şi serviciul de corectură erau în clădirea elegantului restaurant actual
Select. Nu mă simţeam bine. Citeam şi corectam articole cenuşii, scrise prost, de oameni
fără şcoală, fără talent. (Excepţii erau puţine: un Horia Zilieru, un Papafil sau Halibei).
Tânjeam după abia terminata viaţă studenţească, aşa că la 15 septembrie, când se deschi-
dea anul universitar, m-am dus la facultate cu sentimentul că mai sunt student. Întors acasă
(stăteam în gazdă pe străpungerea Ştefan cel Mare – o casă veche, cu un nuc mare în curte
şi cu o masă sub nuc), am scris, fără comandă, un reportaj despre deschiderea anului uni-
versitar. L-am dat redactorului-şef. El l-a citit, s-a uitat lung la mine, apoi l-a chemat pe
secretarul de redacţie: „În ziarul de mâine, la pagina întâi, în deschidere, cu cursive!” Şi
iar m-a privit lung: „De mâine dimineaţă, nu te mai duci la corectură. Vii în redacţie, la
secţia culturală!”. Aşa am început.
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Dialogurile „Daciei literare“

Ştefan OPREA:
Lecţiile stoicismului relaxat

Îmi vine nespus de greu să vorbesc despre Ştefan Oprea într-un biet
şapou de interviu. Căci sunt atâtea de spus! Aş putea scrie pagini întregi despre
rigorile formidabile ale acestui intelectual ieşean, la fel cum alte pagini le-aş putea
scrie despre harul său de povestitor, sau despre umorul minunat în care ironia se
dizolvă în apele calme ale bunătăţii umane. Ar trebui să vorbesc, apoi, despre
tristeţile lui Ştefan Oprea, dar şi despre orgoliul său stâncos, despre împietririle
şi despre incandescenţele unui om complex, mândru, demn. Şi pentru că toate
astea n-ar încăpea nicicum în câteva rânduri, nu-mi rămâne decât să le provoc
aluziv prin întrebările interviului de mai jos... (Călin Ciobotari)



Cum se făcea presă? Cu entuziasm sporit şi cu program ferm stabilit şi aprobat
la partid. Pentru noi, redactorii, era foarte greu, căci redacţia era alcătuită pe criterii social-
politice: majoritatea redactorilor erau de origine muncitorească, aduşi din fabrici şi uzine.
Doar câţiva aveam şcoală. La cei trei citaţi mai sus, se mai adăugau doi-trei: Val Gheor-
ghiu, Tatiana Zgardan, Camil Grigoraş şi eu. Noi duceam greul. Ceilalţi o duceau foarte
bine, cu salarii într-ales. Personal, am avut oarecare noroc lucrând la cultural: teatru, film,
viaţă academică şi literar-artistică. N-aş fi sincer dacă n-aş recunoaşte că mi-a folosit; am
cunoscut scriitorii şi artiştii Iaşului, academicienii şi profesorii universitari, lumea bună
adică. De la o vreme, mi-a fost încredinţată pagina săptămânală de literatură şi artă. Am
debutat o seamă de tineri poeţi: Cezar Ivănescu, Mircea Ciobanu, Ion Murgeanu, Ion
Iancu-Lefter ş.a.

Cum se citea presa? Se citea, domnule Călin, căci „Flacăra Iaşului” era singurul
ziar în Iaşi şi lumea îl citea mai ales pentru informaţie. Sigur că nu citea nimeni articolele
de fond cu probleme politice. Dar se citeau articolele critice (economie, agricultură, etc.)
şi cei vizaţi erau obligaţi să răspundă ce măsuri s-au luat în urma criticilor din ziar.

Dar hai să ne oprim, căci avem alte lucruri de discutat.

„Jurnalismul m-a urmărit multă vreme şi a fost nevoie de eforturi pentru a de-
păşi faza jurnalieră, mai ales în cronica de teatru şi de film”

Cât de mult şi-a pus amprenta perioada de „presă cotidiană” pe felul dum-
neavoastră de a fi şi de a scrie?

Am mai spus: acea perioadă mi-a folosit în sensul că am cunoscut multă lume,
am învăţat să descopăr caracterele oamenilor, să înţeleg ce e bine şi ce e rău în viaţă, în
relaţiile sociale; dar mai ales am învăţat o disciplină a muncii, o rigoare profesională şi, în
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Grigore Ilisei înmânând scriitorului Ştefan Oprea
premiul de excelenţă al Uniunii Scriitorilor - filiala Iaşi

Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici“, 2002
Foto: Eugen Harasim



ultimă instanţă, am învăţat o profesie. Când, în 1970, am fost numit secretar general de re-
dacţie la „Cronica”, mi-am dat seama ce bine mi-a prins meseria învăţată la ziar. În felul
de a scrie a trebuit să schimb multe. Jurnalismul m-a urmărit multă vreme şi a fost nevoie
de eforturi pentru a depăşi faza jurnalieră, mai ales în cronica de teatru şi de film. Şi pie-
sele de teatru pe care le-am scris în anii de ziar erau marcate de jurnalism, de aceea nici
nu le-am reţinut, mai târziu, când am adunat în volume piesele şi articolele de critică tea-
trală şi cinematografică.

Timp de 30 de ani, între 1966 şi 1996, aţi lucrat în redacţia revistei „Cro-
nica”, apoi, ani buni, aţi fost redactor-şef al revistei în paginile căreia purtăm dialo-
gul de faţă. În prezent, faceţi parte din redacţia revistei „Cronica veche”. Care credeţi
că sunt diferenţele dintre revistele culturale de „ieri” şi de „azi”?

La „Cronica” am lucrat, într-adevăr, 30 de ani. Am început ca şef de secţie la
arte, făceam cuplu cu Val Gheorghiu – el mai ales cu artele plastice, cu muzica, eu cu tea-
trul şi filmul. Ne înţelegeam perfect. Am adunat în jurul nostru colaboratori din toată ţara:
Petru Comarnescu, Ion Frunzetti, Dan Grigorescu, D. I. Suchianu, George Bălan, George
Pascu, Mihai Cozmei, Liliana Gherman, Radu Negru, iar pentru teatru aveam cel puţin un
colaborator permanent în fiecare centru cultural important: la Cluj, la Timişoara, la Bra-
şov, la Baia-Mare etc., încât revista – cu tirajul de 12.000 exemplare, reuşea să oglindească
tot ce era important în viaţa artistică a ţării. Ritmul de hebdomadar ne permitea să fim pre-
zenţi cu promptitudine şi cu o personalitate distinctă în concertul revuistic românesc. „Cro-
nica” circula în tot acest areal, difuzarea fiind foarte bine organizată. După patru ani, am
fost numit secretar general de redacţie, apoi, din 1979, redactor-şef adjunct. A fost mult mai
greu, din 1972 mai ales, când s-au înăsprit constrângerile ideologice. Am avut redactori şefi
numiţi pe criterii ideologice, foarte devotaţi. Cronica a pierdut în valoare, cenzura ne su-
gruma pur şi simplu. Fiecare număr, înainte de a intra la tipar, trebuia să treacă prin două
vize: la partid şi la cenzură. Colaboratorii cei mai buni erau scoşi din pagină. Aşa s-a în-
tâmplat cu Al. Călinescu, cu Liviu Antonesei, cu Lucian Vasiliu şi cu mulţi alţii care nu
erau „pe linie”. Polemicile erau interzise. Articolele critice generalizatoare, la fel. Şi totuşi,
uneori, reuşeam să trecem prin aceste strâmtori şi să publicăm şi articole foarte curajoase,
cum au fost, de pildă, cel despre starea agriculturii, serialul acad. Cristofor Simionescu des-
pre învăţământ sau – hai să mă laud puţin – un articol al meu despre neîmplinirile cine-
matografiei naţionale – toate preluate, de mai multe ori, de Europa Liberă. În redacţie,
lumea era împărţită în supuşi şi curajoşi. De multe ori, săreau scântei în şedinţele de ma-
chetă. Aşa au stat lucrurile până în 1989, când s-a declanşat o luptă nebună pentru posturi.
Supuşii şi conformiştii de ieri au devenit revoluţionari cu scopuri pur ariviste. Ce a urmat
nu mai e de comentat pentru că ar ieşi un roman.

Să revenim acum la „Dacia literară”, unde am fost chemat la 1 iunie 1996 şi am
lucrat până la finalul anului 2004. O cu totul altă atmosferă – destinsă, culturală, colegială
– şi un program care se revendica de la cel iniţiat de Mihail Kogălniceanu. Gândirea şi pra-
xisul redacţiei se desfăşurau în deplină libertate – nu tu cenzură, nu tu vize la vreun par-
tid. Dominantele activităţii noastre: istoria literară, muzeistica, viaţa culturală actuală, dar
şi relaţiile cu centre culturale şi reviste europene, şi colaboratori de pretutindeni. M-am
simţit la „Dacia literară” ca într-un centru spiritual spre care tindeau numeroşi condeieri
de valoare, celor mai mulţi făcându-le loc în paginile nu foarte numeroase, din păcate, dar

38

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2



dense şi valoroase. Cu directorul Lucian Vasiliu, cu Olga Rusu şi Carmelia Leonte am co-
laborat exemplar şi cred că am realizat împreună o revistă de ţinută. Această perioadă ră-
mâne în viaţa mea la fel de frumoasă şi fructuoasă ca şi cea din primul deceniu la
„Cronica”. Acum am reluat totul la „Cronica veche”. Iarăşi, în deplină libertate (doar cu
cenzură financiară!) şi, aş zice, cu un entuziasm parcă mai dinamic decât cel de la înce-
puturile „Cronicii” (din anii ‘60). Celor câţiva vechi mohicani (Turtureanu, Iacoban, Lulu
Burduja şi eu) ni s-au alăturat oameni mai tineri cu care – n-o să credeţi – ne înţelegem
foarte bine şi reuşim să scoatem o revistă de citit, ceva mai dinamică şi mai tinerească
decât s-ar putea imagina, dată fiind vechimea noastră atât profesională, cât şi biologică. 

Acestea fiind spuse, cred că nu trebuie să mai formulez, în mod expres, un răs-
puns la întrebarea dumitale despre diferenţele dintre revistele de „ieri” şi de „azi”.

�u vi se pare că impactul presei culturale a scăzut dramatic? Care credeţi
că sunt cauzele dezinteresului quasi-general pentru publicaţiile culturale?

A scăzut dramatic, într-adevăr. Cauzele sunt multiple şi vin din varii direcţii. În
primul rând, acest dezinteres este direct proporţional cu dezinteresul oficial faţă de cultură;
este aspectul cel mai grav şi, deocamdată, fără remediu. Apoi, a crescut mult numărul pu-
blicaţiilor şi publicul cititor s-a dispersat funcţie de acest fenomen. Un cititor, oricât de pa-
sionat, nu-şi poate permite să cumpere toate revistele; avem deci şi o cauză economică.
Există, în acelaşi timp, o sumedenie de publicaţii uşoare (ca să folosesc un adjectiv deli-
cat), orientate către anumite interese şi preferinţe ale publicului. Altădată vedeam – în tren,
de pildă – călători citind reviste culturale. Acum văd multă lume rezolvând integrame sau
citind alte comédii în reviste şi revistuţe minore, frumos ilustrate. Cum să combaţi această
tendinţă de minorizare a lecturii?! Desigur, încet-încet, cu răbdare, oferind reviste cultu-
rale citibile. Asta şi vrem să facem şi asta facem prin „Cronica veche”. Dar este o chestiune
de timp şi de răbdare. Stresul social dezavantajează cultura. Nu ştiu când îl vom depăşi.

„Teatrul nu este viaţă adevărată, ci ceea ce ar putea fi viaţă adevărată”

Cei mai mulţi dintre contemporanii dumneavoastră vă percep ca fiind cri-
tic de teatru. Şi, într-adevăr, urmele cele mai adânci, cred eu, pe terenul acesta le-aţi
lăsat. Când şi cum aţi scris prima cronică de teatru?

Critic de teatru şi – dacă îmi îngădui să adaug – de film. Urmele sunt cam de
aceeaşi adâncime. Doar că, în ultima vreme, am fost mai activ în zona teatrului. Aici şi
oferta este mai generoasă. Sunt multe premiere, sunt festivaluri. Particip, văd, comentez.
Premierele cinematografice, câte sunt, nu mă mai atrag ca altădată; desigur, e şi vina mea,
dar mai ales e vina lor. Ca să detaliez mi-ar lua prea mult spaţiu.

Am început critica de teatru nu cu cronici de spectacole, ci cu alte genuri, mai
uşoare: interviuri, profiluri de artişti etc. Prima cronică – dacă îmi aduc bine aminte – a fost
la „Jocul de-a vacanţa” cu Mihail Sebastian, la Teatrul Naţional Iaşi. Era în stagiunea
1963-64. Mă cuceriseră, prin jocul lor, Violeta Popescu, Dorin Varga, Petru Ciubotaru şi,
nu în ultimul rând, veteranul Ion Lascăr. A urmat o cronică de la Teatrul Giuleşti, la un
spectacol cu o piesă de Dorel Dorian – „Ninge la Ecuator”, cu Ştefan Mihăilescu-Brăila
şi Dana Comnea. Pe urmă, trecând la revista „Cronica”, am scris mai frecvent. Au înce-
put, din 1969, festivalurile şi colocviile teatrale în multe centre culturale. Nici nu ştiu cum
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de reuşeam să particip aproape la toate (am adunat tot ce am scris despre acestea în recentul
volum „Pas la pas prin festivaluri”. Este a şaptea sau a opta carte din această zonă, dar nu
ultima, căci a ieşit de sub tipar, nu de mult, alta – „Prin teatre şi prin ani” şi va mai ieşi, în
curând, una – „Intersecţii teatrale”. E prea mult? Ce să fac, dacă s-au tot adunat? Vor fi,
poate, de folos, cândva, vreunui istoric al teatrului. Vorba poetului: „Poate vreun pedant,
cu ochii cei verzui, peste un veac...”

Care credeţi că este lecţia pe care un teatrolog ar trebui să o desprindă din
întâlnirea sa cu teatrul? Sau, altfel spus, care este lecţia pe care aţi desprins-o dum-
neavoastră din această întâlnire?

Lecţiile esenţiale le ştim cu toţii de la tătucul Aristotel. Le-am învăţat la şcoală şi
le-am înţeles în adevăratul lor fundament în practica teatrală. Amintesc una singură: tea-
trul nu este viaţă adevărată, ci ceea ce ar putea fi viaţă adevărată. Pe urmă, am verificat,
în contactul permanent cu teatrul, lecţiile lui Diderot: că teatrul trebuie să întreţină o gân-
dire capabilă să propună şi să propage stări active de spirit conforme climatului vremii,
într-o remarcabilă sinteză; că sursa de adevăr cea mai fecundă este natura şi că opera dra-
matică trebuie să inspire dragostea de virtute şi oroarea de viciu. Iar în ceea ce priveşte for-
mele de expresie ale teatrului am reţinut – şi o consider esenţială – lecţia lui Cehov (vezi
„Pescăruşul”), conform căreia fără permanenta căutare şi promovare a formelor noi, tea-
trul riscă să rămână doar rutină şi prejudecată. Mai sunt şi alte lecţii – ale lui Pirandello,
Brecht, Artaud ş.a. – dar să nu facem aici un curs de teatrologie. Din păcate, prea mulţi
practicieni ai teatrului de azi nu mai ţin seama de ele sau le deformează prin experimente
fără fond şi chiar prin exhibiţii.

O altă dimensiune pe care v-aţi manifestat a fost cea pedagogică. Eu însumi
mă laud cu faptul că v-am avut, pentru câteva semestre, profesor la Universitatea
de Arte, secţia Teatru. Cât de ataşat sunteţi de această componentă a biografiei dum-
neavoastră profesionale?

M-am pregătit în facultate pentru o carieră pedagogică, dar valul vieţii – cum am
arătat la început – m-a purtat în alte direcţii. Nici nu mă gândeam la învăţământ, dar în anul
universitar 1991-92 am fost chemat la catedra de literatură de la „Cuza”, care avea con-
tract cu noua facultate de teatru pentru cursurile de istoria teatrului. Avea contract, dar nu
avea specialist. Am funcţionat din această poziţie, cu grad de conferenţiar, iar după vreo
doi ani am trecut în statele Academiei de Arte „George Enescu”, Departamentul Teatru. Nu
m-am mutat însă niciodată acolo cu baza, ci în cumul (între timp, ieşisem la pensie, că vâr-
sta nu iartă). Aşa am lucrat până în 2009. Am predat Istoria teatrului universal, Introducerea
în teoria dramei, Estetică teatrală şi Cultură cinematografică. A fost, şi aceasta, o perioadă
frumoasă din viaţa mea. Mi-am iubit studenţii şi am încă şi acum dovezi că şi ei m-au
iubit pe mine. Unii sunt actori foarte buni, împrăştiaţi prin toate teatrele din ţară – unele
foarte prestigioase. Când mă întâlnesc, mă îmbrăţişează, se bucură, îşi aduc aminte. Odată,
la una din ediţiile Festivalului Naţional, ieşisem de la „Bulandra” şi urcam spre hotel. O
fostă studentă, actriţă în Bucureşti, zărindu-mă, a sărit din maşină şi a venit să mă îmbră-
ţişeze. Şi ca să nu credeţi că fabulez, îi dau numele: Florentina Ţilea. Şi de asemenea ges-
turi am parte mereu. Iartă-mă, Călin, că în loc să-ţi spun lucruri deosebite despre misia
didactică sau mai ştiu eu ce altele asemenea, îţi dau exemple mărunte. Pentru mine însă
sunt importante. Ele mă fac să rămân ataşat de această componentă a biografiei mele – cum
o numeşti.
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„Deşi există o dramaturgie actuală onorabilă, care e şi reprezentată scenic –
poate nu chiar cât ar fi necesar pentru stimularea ei mai fermă – valoric ea nu atinge
nivelul celei interbelice. Camil Petrescu în teatrul de idei sau Tudor Muşatescu în co-
medie rămân vârfuri neegalate”

V-aţi luat doctoratul cu o admirabilă şi foarte utilă teză: „Eminescu, omul de
teatru”. De ce această opţiune?

Sunt un statornic iubitor de Eminescu, încă din liceu. Atunci am învăţat pe dina-
fară aproape întreg volumul de poezii apărut prin 1950. Despre omul de teatru nu prea
ştiam multe, doar că a lucrat ca sufleur în trupa Fani Tardini.

Citind unele biografii – romanţate sau nu (Călinescu, Cezar Petrescu) am aflat
mai multe lucruri, apoi, când am început să mă ocup de teatru, am dat peste articolele şi
cronicile lui. Admirabile, adevărate modele de judecată critică, adevărate îndrumare pen-
tru slujitorii acestei arte. Nici nu mai ştiu unde am găsit un citat reprodus din revista „Lu-
ceafărul” (1905) în care era vorba despre cum nu ştim noi, românii, să ne preţuim valorile.
Acest citat m-a determinat să scriu o lucrare despre Eminescu, omul de teatru. Nu mă gân-
disem la o teză de doctorat. Deşi e cam lung, reproduc aici citatul pentru că e încă perfect
valabil, poate chiar mai valabil ca oricând. Era semnat I. Borcia şi suna astfel:

„Alte neamuri adună cu sfinţenie orice şir al marilor poeţi şi cugetători şi, în
toate chestiunile grele, caută sfat la dânşii, ca la aceia care au pătruns mai bine proble-
mele poporului lor şi ale vieţii în general. Cu chipul acesta se statorniceşte o unitate, tra-
diţie şi consecvenţă în gândirea şi în acţiunile unui popor, care este temeiul oricărei
dezvoltări sănătoase. Cu chipul acesta se pune capăt orbecăielii fără ţintă şi orientării
după pilde străine de-a doua şi de-a treia mână, care nu e mai bună.
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Cu un prieten vechi (Liviu Papuc) şi cu un număr proaspăt al revistei.
În biroul redacţiei, str. Nicolae Gane, nr. 22A

Foto: Lucian Vasiliu



La noi cine mai întreabă ce au gândit şi ce au spus cei mai buni ai neamului asu-
pra chestiunilor mari ale vieţii noastre culturale?”

Pentru doctorat pregăteam altă teză – despre literatura română ca sursă funda-
mentală a cinematografiei (vezi volumul „Scriitorii şi filmul; o perspectivă cinematogra-
fică asupra literaturii române”), dar profesorul de la „Cuza” căruia mă adresasem (şi cu
care lucrasem împreună la „Cronica”, vreo nouă ani), m-a refuzat sub pretext că nu se pri-
cepe la cinematografie. În realitate, credea că vreau să... fuşăresc (iartă-mi expresia!) şi să
obţin un doctorat pe bază de colegialitate. Ca să vezi cât de puţin reuşim să ne cunoaştem,
chiar când stăm alături perioade lungi din viaţă. Aşa că m-am hotărât la o teză despre Emi-
nescu – criticul de teatru şi îndrumătorul, dramaturgul, traducătorul – o personalitate de ex-
cepţie în viaţa teatrală a secolului XIX şi primul critic şi teoretician profesionist de la noi.
Se scriseseră studii serioase despre aceste preocupări ale poetului, dar nimeni nu abordase
unitar, într-un volum, toate aspectele acestei activităţi excepţionale a poetului. Am făcut-o eu
cu sentimentul unei datorii. 

Rămânem tot în zona teatrului, însă de data aceasta aş vrea să facem refe-
rire la dramaturgul Ştefan Oprea, cel care, în 1968, debuta la Teatrul �aţional Iaşi,
cu piesa „Constelaţia Ursului”. Ce v-a tentat către genul acesta literar?

Probabil firea mea conflictuală (deşi sunt Balanţă), dar mai sigur fascinaţia pe
care mi-a produs-o întâlnirile cu teatrul. L-am descoperit în primii ani de şcoală când, la
Liceul „Negruzzi”, era obiceiul minunat de a ne duce la Teatrul Naţional şi la concertele
Filarmonicii. La fiecare premieră (nu chiar în seara premierei, dar imediat după), tot liceul,
în frunte cu directorul Benone Constantinescu, mergea la teatru. Am văzut multe spectacole
bune şi am început să citesc dramaturgie. Multă şi diversă. Îmi amintesc ce mult m-au cu-
cerit Ibsen şi Cehov, Giraudoux şi Salacrou, apoi Shaw şi Pirandello. Citind, simţeam im-
pulsul de a scrie, dar nu cutezam. Totuşi, de la o vreme, prin anii ‘60, am început să scriu.
Au fost la început nişte piese scurte, dar de un realism exagerat. Am luat şi un premiu la un
concurs de piese într-un act. Apoi, o piesă în trei acte, „Focul albastru”, s-a transmis la
radio. În sfârşit, prin 1968, am debutat la Teatrul Naţional, iar în 1972 am publicat primul
volum la Cartea Românească. Au urmat şi alte premiere şi alte volume. Nu prea multe.

Cum credeţi că se poziţionează valoric dramaturgia românească actuală în
raport cu cea interbelică?

Ceva mai jos. Deşi există o dramaturgie actuală onorabilă, care e şi reprezentată
scenic – poate nu chiar cât ar fi necesar pentru stimularea ei mai fermă – valoric ea nu
atinge nivelul celei interbelice. Camil Petrescu în teatrul de idei sau Tudor Muşatescu în
comedie rămân vârfuri neegalate.

Ca să rămânem în zodia literaturii, să amintim cititorilor noştri că, în anii
70, v-a preocupat romanul policier. Să mai spunem că nici de poezie nu sunteţi străin.
Chiar în numărul precedent al „Daciei literare” aţi publicat un frumos poem dedi-
cat lui Cezar Ivănescu. Până la urmă, ce credeţi, este inevitabilă literatura pentru
intelectualul autentic?

La această întrebare răspunsurile vor fi scurte. Am publicat, într-adevăr, prin anii
‘70, două romane apărute în colecţia policier a Editurii Junimea. Dar nu mă consider pro-
zator. Le-am scris dintr-un orgoliu: am vrut să-mi demonstrez (doar) mie însumi că dacă
vreau, pot. Romanele nu sunt propriu-zis poliţiste, căci nu cunosc tehnicile genului şi nu
am citit decât întâmplător, foarte rar, literatură poliţistă. M-am bazat doar pe invenţie, lo-
gică şi analiză psihologică. N-am fost convins că am reuşit cine ştie ce, de aceea nici nu
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am continuat. La fel cu poezia. Am scris în tinereţe – foarte puţin – şi mai comit şi azi, dar
nu mă consider poet. Sunt doar iubitor de poezie.

Dacă este inevitabilă literatura pentru intelectualul autentic? În mod normal, ar
trebui să fie. Şi pentru foarte mulţi intelectuali este. Există atâţia scriitori mari în lume ve-
niţi din alte zone ale culturii şi chiar ale ştiinţelor exacte şi există – în aceleaşi zone – atâ-
ţia mari intelectuali împătimiţi de literatură, încât am putea spune că între ei şi literatură
relaţia este organică; poate pentru că jocul ideilor şi deschiderea spre orizonturi miracu-
loase nicăieri nu este mai fascinantă ca în literatură.

�ostalgia unui Macondo moldav 

O perioadă, între anii 1993-1996, aţi lucrat la Inspectoratul pentru Cultură
Iaşi, în funcţia de consilier şef. Cum aţi privit Iaşul cultural din această perspectivă?
Care erau problemele dominante ale acelei perioade culturale?

Am acceptat, în 1993, această funcţie după vreo două săptămâni de frământări,
de îndoieli, de nesiguranţe. La „Cronica”, unde lucram (şi unde am continuat să lucrez, fără
salariu, doar cu o colaborare fixă), se intrase în criză financiară. De la Inspectoratul de
cultură reuşeam să mai ajut revista cu sume modice, contra unor servicii – editam prin
„Cronica” o foaie, „Forum cultural”, şi plăteam acest serviciu. Iaşul cultural încă arăta bi-
nişor. Erau festivaluri – cel de la Filarmonică, de pildă, era de renume internaţional. Am
reuşit să organizez la Iaşi, spre marea supărare a bucureştenilor, Festivalul Naţional de
Teatru – singura ediţie (1996) care a avut loc la Iaşi –, dar şi un festival al regiei tinere.
Au fost şi alte asemenea manifestări – de muzică populară (la Strunga), de muzică uşoară,
de coregrafie ş.a.

Cea mai grea problemă a perioadei a fost însă a patrimoniului şi dificultatea pro-
venea din faptul că această problemă nu cădea în răspunderea Inspectoratului de cultură,
exista un departament separat aflat sub competenţă centrală. Aşa că, deşi eram mereu în-
trebat şi criticat că nu rezolv gravele chestiuni ale patrimoniului cultural, nu puteam face
nimic, eram cu mâinile legate. În anii următori, departamentul a trecut în subordinea
Inspectoratului, dar eu nu mai eram acolo, căci, în 1996, am trecut la „Dacia literară”.

Repet, în acea perioadă, cultura se afla, totuşi, într-o situaţie mai onorabilă decât
în prezent.

Aţi reprezentat şi reprezentaţi, cel puţin pentru mine, un model de echili-
bru, de raţiune bine cumpănitoare, sau, dacă îmi permiteţi, un exemplu de stoicism
relaxat. V-aş defini ca pe un fel de cartesian neocolit de tentaţia jocului. Până la urmă,
cum este în realitate Ştefan Oprea?

La întrebarea aceasta nu pot răspunde decât că sunt aşa cum sunt. Dumneata,
Călin Ciobotari, ai răspuns mai bine decât aş putea răspunde eu. Dacă aşa mă vezi şi aşa
m-ai înţeles, s-ar putea să fiu aşa. Oricum, îmi convine caracterizarea şi mi-ar plăcea să-mi
pot induce convingerea că e corectă.

Pe final, un exerciţiu de imaginaţie: dacă aţi putea decide, unde şi în ce pe-
rioadă aţi vrea să vă retrăiţi viaţa?

În copilărie, la mine în sat, la Coarnele Caprei – în acel Macondo moldav, cum
l-a numit un prieten care l-a cunoscut din povestirile mele (orale).

(interviu realizat de Călin CIOBOTARI)
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Liviu ANTONESEI

Santorini, Vezuviu…

Să fii praf şi pulbere,
amestec inert, imund,
de cenuşă şi zgură,
cu doar umbra unei umbre
de zâmbet trist pe chip –
cu sângele împietrit în artere,
în ecuatorul viu înainte,
ca într-un munte de gheaţă,
o banchiză izbită de suflet ca într-un 
titanic din carne şi limfă.

Să fii aşa pentru totdeauna,
să crezi că aşa eşti –
şi deodată o briză uşoară,
călduţă, mângâietoare, mediteraneană,
începe să împrăştie în valuri cenuşa.
Valuri de cenuşă.
Atlantida, Santorini, Vezuviu –
iarba, florile şi copacii invadând, 
laolaltă cu idioţii ce-şi spun turişti,
Locul bătrânelor dezastre.
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Paul ARETZU

Muntele Viu

***
măceşi în floare printre cruci albe sprijinite pe
creştetele locuitorilor din oraşele şi satele de
dedesubt. în timp ce prin uşa bisericii curge
sfânta şi binecuvântata liturghie. se bucură su-
fletele acelora şi se veselesc. îmbrăcate în hai-
nele mântuirii. cu mirul pe cap noi ne bucurăm
şi ne veselim. cei îngropaţi în scânteierile lumii
acesteia învălurite. pornind cu lumină pe că-
rări, către casele cu pene albăstrui şi mătă-
soase.

***
după liniştea acestor zori, Crăciunul este o
oază de ger. teama de copilărie se face sfântă.
doar sunetul sufletului scânceşte. căci mult am
iubit. apoi, împăratul singur privind la fereas-
tră. cum ninge cu frunze.
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Gabriel CHIFU

Utopie cu trandafirul gigantic

Am sădit în curte zece butaşi de trandafir. 
N-au crescut toţi la fel: şi ei, ca oamenii, 
câţiva s-au înălţat peste măsură, alţii au rămas firavi. 
Unul însă iese din orice aşteptare. Rădăcinile lui 
s-au adâncit în pământ, inimaginabil, poate au nimerit 
drumul spre centrul lumii, poate cu 
filonul norocos de acolo se hrănesc fără saţiu. 

Aproape ţi se face teamă 
când îl priveşti: ramurile sale 
au scoarţa crăpată, sunt pietrificate, 
pare un arbore secular trandafirul, 
se aude cum urcă seva prin el 
ca un fluviu nestăvilit. Şi are mii de flori, 
a devenit enorm, de necuprins, curând 
nu va mai încăpea în curte, va fi mai înalt 
decât casa, va fi cât o ţară.

Va fi cât o ţară trandafirul din grădina mea, 
un regat de arome. Când o să bată vântul 
valurile de miresme vor lovi zidurile casei 
şi casa se va clătina, vor sparge ferestrele, 
pe noi ne vor ridica şi ne vor duce departe, 
pe drumuri neîncercate.
În invizibile ţări interzise.
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Daniel CORBU

Poema străzilor

Nimeni n-a dat ordin şi totuşi
magnolia a-nflorit.
Mai semeaţă decît chiparoşii din sud
mai tandră ca rododendronii
şi mai prestantă decît imperialul crin.
În aprilie pe strada Zlataust e albă ca neaua
pe strada Rallet rozalie pe strada Veronica Micle
are străluciri violete.
Ah străzile! Străzi ce dau buzna în viaţa mea
tremurîndă
străzi fumurii  străzi cu cîini slăbănogi şi
speriate fantome
străzi cu îndrăgostiţi şi pătimaşe săruturi
străzi ce înghit străzi: bulevardul Carol I
înghite strada Eminescu,
strada Gane înghite strada Pogor
strada Bălcescu înghite strada Grigore Vieru
strada Cimitirului strada Libertăţii...
Străzi ce înghit visele trecătorilor
străzi pentru cei fără casă şi făr’ de coltuc
friguroasele străzi ale săracilor
străzi aşezate-n creierul ologilor lumii
inefabile străzi ale memoriei
străzi ale celor care-şi scandează singurătatea
străzi care duc în ceruri
străzi care duc în pămînt
străzi inerte şi întrebătoare
străzi cîntate de poeţii romantici melancolice străzi
străzi de pierdut coroana de spaimă
străzi pentru cei fără de zbor
străzi adormite   străzi revoltate de orbitoarea
lumină a zorilor.
Atîtea zile şi nopţi în care
mă dor străzile de mers.
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Gellu DORIAN

Eram cît firul de praf (13)

Cînd m-am simţit pentru prima dată dus de mînă,
nu era nimeni alături,
nimeni în faţă, 
nimeni în spate,
toţi erau în mine şi mă trăgeau după ei prin toate ferestrele
de după care începeam să zbor, prin toate uşile închise
de după care ieşeam la fel de fericit cum intrasem,
prin toate viroagele,
prin toate zilele de lucru,
prin toate zilele de sărbătoare,
pe acolo pe unde ei căutau faţa mea pentru a fi pălmuită
de oricîte ori credeau că era nevoie,

acum cînd mîna mea cere să fie dusă de mînă,
toţi sunt prin trupurile lor, duşi de alţii de mînă
pe acolo pe unde se pot rătăci pentru totdeauna,
peste tot pe unde de mine nu mai e nevoie, nici de faţa mea
atît de tăbăcită de miile de palme luate pentru ei, 
cînd pe o parte, cînd pe alta,
uscată ca un papirus pe care se pot vedea miile de palimpseste,

cînd ochii mei erau plini de ei,
ochii lor mă înecau în adîncuri din care le este greu acum
să mă scoată,
mîinile lor sunt lanţuri ce trag din alte adîncuri alte trupuri
care nu au chipul şi asemănarea mea,
sub pleoapele mele ca sub pături în iarnă dorm liniştiţi,
sub pleoapele lor se agită 
altă lume prin care nu am loc –

coate rezemate de masă, capul meu atîrnă de capul meu
ca o lustră cu un milion de lacrimi de cristal,
alături, întins pe vioara unui lăutar, zace
trupul meu, peste care doar mîinile mele
ţin sufletul cît mai aproape de buze –

cînd am aflat toate astea, eram cît firul de praf
scuturat de pe haina în care stătea pitit Dumnezeu.
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Dinu FLĂMÂND

o voce mică

„viaţa mănâncă viaţă” – îşi vorbea-n coşul pieptului
cu vocea mică pe care spaima
şi-o îngăduie
totuşi
atunci când tace

uneori dis-de-dimineaţă 
simţea
şuieratul cuţitelor
ce-i scurtau
aerul
provizoriu

cu mila de sine 
rămasă în pumn – zdreanţă 
din cămaşa celui prins
şi apoi scăpat pe dunga
prăpastiei  – poate 
chiar el însuşi

regretându-se
deja
spre a-şi locui cu anticipaţie
propria absenţă 

dar cum nu ştia ce fel de 
responsabilitate
urma să-şi asume 
moartea
în  privinţa lui

continua
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Ion MIRCEA

Rusia albă

1.
Când fruntea trenului care traversa tunelul a lovit frontal

şi năprasnic gheţarul, am auzit cu toţii limpede ca bătaia unei
inimi clopotul mare din Sankt Petersburg. un vânt mătura fără-n-
cetare materia, un vânt – cum să spun? – al ei şi totuşi de din-
colo de ea. primele salve de tun de pe crucişător, ţurţurii unui
candelabru dezintegrat din senin şi clinchetul lor de înaltă de-
finiţie răspândindu-se pe parchetul sălii de bal de la Ţarskoe
Selo. în spatele ochilor, un sânge fără trecut îngheţa în văzduh,
pentru a face la capete spic, precum mustăţile ţarului Nicolae
în gerul de aur al după-amiezii în care, cu şamnelanul Coroanei
alături, pescuia cu nuiaua la copcă. sub pătura groasă de gheaţă
o chitară cu venele secţionate, în undiţă ecorşeul unui bărbat
între două vârste, scos cu mare greutate din apă şi acum zbă-
tându-se pe banchiză ca un peşte viu.

2.
în loc să duhnească a crimă, Volga e înmiresmată de la

izvor la vărsare ca pielea şi buzele unui prunc. sloiuri şi şlepuri
cu arme peste care tronează cadavrul eviscerat al rusei aristo-
cratice, o limbă pe care o vom visa, dar nu ne vom mai trezi nici-
odată să o vorbim între noi. e târziu, e mult prea târziu pentru
a mai fi vreodată devreme. toate blazoanele-au fost fie arse, fie
adjudecate, nu ne-a rămas decât nobleţea îndoliată a vidului.

3.
atunci s-a lăsat tăcerea şi în secunda fără sfârşit care i-a

urmat, o avalanşă orizontală a devastat totul. ca înlăuntrul unui
diamant, toate din jur – morţi şi lucruri abia înviate – scânteiau
intermitent şi absurd. când au aprins reflectoarele în tunel, am
aruncat instinctiv o privire pe geam. de dincolo, din gheţar, pri-
vea înspre noi o tânără guvernantă, aceeaşi care supraveghea pe
Titanic copiii lordului Owen, în timp ce înmormântau o furnică
şi-i acopereau mormântul minuscul cu o batistă albă, cu mono-
gramă.
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Ioan MOLDOVAN

Milă

Doamne, din marea milă a Ta,
putem rezuma:

dimineaţa nu ne-am trezit
ne-am trezit când ziua era vie
ne-am pus pe gătit
şi-am scris pe hârtie
am uitat o clipă că e Cineva
care ne ţine seama
ne-am readus aminte că va
potrivi  El, mai târziu, zeama
în care fierbem de-o vreme
o vreme cam cât viaţa
nemaiştiind cine doarme şi cine geme
şi cine anunţă bună dimineaţa
de trunchiuri de gât de picioare
toţi ca-ntr-un cor se jelesc
ah, e mai, e Unu, e sărbătoare
e-acelaşi veac muncitoresc
tot mai mulţi sunt dincolo, zici
şi sunt de acord, sunt şi sunt
înotând prin supa cosmică de urzici
unde-o să-ajung nu răspund
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Adrian POPESCU

Livezile, toamna

Livezile de mere se povârnesc sub roduri,
Încep înspre oraşe masivele exoduri,
Mere brumate, uite, se-nalţă-n piramide,
Sfere de foc, o magmă, cu pete translucide.

Rotunde ca destinul, aşteaptă mâna ta,
Să-l cântăreşti în palmă, dacă îl vrei sau ba.
De unde vin e ceaţă şi apele curg spornic,
Grădina-i bistriţeană, pământul încă rodnic.

Nu-i poluat  văzduhul şi viermele din măr
E semn de sănatate şi semn de adevăr,
Nu mere anonime, din sere sau solare,
Ci ionatan de Reghin, cu miezul alb şi tare.

Sau mere din Moldova, în fân ascunse bine,
Ca aurul, de teama muscalului ce vine,
Mere pe rafturi simple, în beciul unui bloc.
Vestind Crăciunul, globuri, care aduc noroc.
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Adam PUSLOJIĆ

În curtea lui Dionis... o amintire albă

Nu, cumva, am pornit la Iaşi?
Te credem, bătrânule Mişu, dar
şi Iaşul tău uneori atât de
departe ne este! Ah, exact asta,
aceasta îmi spunea pe vremuri
atunci încă tânărul Grigore,
poetul Vieru! Astăzi, lui...
(nu aşa, Grigore?) vedem acum
Nimic nu mai este departe.
Nici prea aproape, nici prea verde,
nici prea roşu, nici prea albastru...
ah, alb-negrul vieţiilor mele
încă ne mai este pe lume!

Pe aceasta lume, pe aceasta felie
de pâine, pe care ASTĂZI, pe-aici,
noi tot o mai împărţim... cu tine
frate Grigore, tânărul poet!

Iaşi, 27. X. 2011  
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Elena ŞTEFOI

Undeva, în alt plan

Chiar aşa: n-am mai forfecat din adolescenţă
privelişte  ditirambică.(Recunosc, 
pe-atunci până şi cuvintele erau bune
pentru  făcut cozonaci.) Primejdia miroase
ca o văduvă înstărită aşteptând peţitorii.
Şi deznodământul e în mâinile mele.
Ştiu pe de rost chicotelile şi ţopăiala
fiecărui fragment de capcană,  
ştiu pe de rost scârţâitul ultime tinereţi
(ea însăşi momeală şi victimă a întregului)
când se aşază năucitoare şi necesară
pe spinarea cestui viitor învăţat să dea greş. 
Undeva, în alt plan, o biografie
pe care aş fi putut s-o trăiesc
apucă diavolul de coarnele lui principale. 



55

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Milarepa Air Lines

Emilian GALAICU-PĂUN
Tonul: „�u-mi doresc să fac decât călătorii în timpul

cărora nu aş avea răgazul să spun: vreau să mă întorc!”
Roland Barthes, Jurnal de doliu

Făceam coadă la poarta de înregistrare a cursei Xining-Beijing, la capătul unei
săptămâni ce lua sfârşit într-un mod neaşteptat – pe peronul aeroportului brusc mi s-a
desfăcut brăţara de la ceas, un Omax negru căruia îmi plăcea să-i spun Cerna hodinka, şi
astfel timpul petrecut în Tibet s-a spart, literalmente, pe asfalt –, când de-odată o namilă
de om se aşeză la rând, cum ai adăuga un zero după unitate. Nu mai văzusem un aseme-
nea bărbat trupeş – şi eram, de bine de rău, un om umblat care nu scrutează atât monu-
mentele & peisajele, cât tiparele umane, (ne)şansa făcând să locuiesc deasupra unei tinere
centenare numită Grasa-Grasa. În mod paradoxal, grăsanul nu-mi întuneca vederea, şi nici
nu-mi veneau pe limbă versurile lui Cezar Ivănescu: „! sunt oameni graşi/ şi doar cu de-
getul dacă-i împungi/ plesnesc (oameni graşi care îngraşă ochiul)”, ce-nsoţeau de regulă
orice apariţie de acest gen; din contra, insul părea alcătuit dintr-o materie luminoasă, pe
care o revărsa din belşug asupra privitorilor, ungându-i la inimă. Înaintam anevoie, tot răsu-
cindu-mă să-l văd în toată splendoarea lui, la început pe furiş, apoi fără pic de ruşine, ceea
ce nu părea să-l deranjeze câtuşi de puţin. Îmi şi imaginam cum avionul urma să zboare
într-o rână, asta în cazul în care burdihanu-i avea să încapă în salon, când o lumină puter-
nică venindu-i din spate îl reliefă în aur ca pe-un gălbenuş (cu bănuţ!) dintr-un ou ridicat
la soare – la nici zece paşi de el, un alt grăsan, un grăsan la pătrat faţă cu primul, se aşeză
la coadă. „Cel puţin n-are bagaje, am remarcat în gând, ca şi namila nr. 1...” Totuşi ciudat
că nimeni nu părea să-i bage în seamă pe inşi, nici măcar japonezul Kiwao Nomura, pe care
chiar mă pregăteam să-l întreb dacă aşa arată luptătorii de sumo din ţara lui. Cele (puţin
peste) 60 kg ale mele mai făcură câţiva paşi, mai mult cu călcâiele înainte, iar salba oa-
menilor graşi se completă cu o nouă nestemată, un grăsan la cub faţă cu secundul – şi el
cu mâinile în buzunare. „În ritmul acesta, mi-a trecut prin minte, industria aeronautică
riscă să nu mai facă faţă situaţiei, doar dacă trece la producţia în serie a lui A-380.” Or,
aceeaşi nepăsare generală se citea pe feţele celor din jur, majoritatea aparţinând unor poeţi
de pretutindeni tocmai întorcându-se de la the Second Qinghai Lake International Poetry
Festival. Hotărât lucru, coada (de dragon chinezesc) – toată copilăria mea stă sub semnul
statului la coadă – trebuie că şi-a pierdut capul, fără s-o ştie.

La picioarele oamenilor, ca nişte animale de companie de cca 20 kg bucata, plus 5
euro pentru fiecare kilogram în plus, bagajele înaintau târâş-grăpiş pe podeaua sălii de
aşteptare, acum străbătută de unda celei de-a patra explozii de lumină, semn că lanţul su-
praponderalilor s-a mai completat cu o piesă grea. Instinctiv, am întors capul, iar priveliştea
ce mi s-a înfăţişat, în loc să mă înfricoşeze, mă umplu de admiraţie: insul părea să întru-
chipeze însăşi ideea de „om gras”, şi încă în versiunea ei populară, „gras şi frumos”, atât
de îndrăgită de bunică-mea, de vreme ce se confunda cu fiul ei în persoană. Mai uimitoare
însă era lipsa de reacţie a celor câteva sute de pasageri ce-şi mânau, pe jos, turmele de ba-



gaje spre calele avioanelor, ca pentru o transhumanţă pe calea aerului, cu escale, schim-
bând – unii – nu doar câteva fusuri orare, ci şi pajiştile alpine ale cerului din emisfera de
Nord cu cele ale emisferei de Sud. L-am căutat cu privirea pe flamandul zburător, Germain
Droogenbroodt, care urma să plece într-o săptămână la Festivalul de la Struga, via Shan-
ghai, unde trebuia să-şi lanseze the Frontier Tide. Contemporary Chinese Poetry, Point
Editions, 2009; ochii săi albaştri de globe-trotter arătau, primul, emisfera Eurasia & Africa,
şi Americile, cel de-al doilea, iar luminiţa cât o flacără de sudură ce pâlpâia intermitent
când în stângul, când în dreptul, decupa deja cerul în paralele şi meridiane. În spatele meu,
srilankezul Hennayaka Mudiyanselage zâmbea – de la începutul Festivalului n-a comuni-
cat decât prin zâmbet, semn că odată cu plecarea coloniştilor, şi-a luat tălpăşiţa şi limba
engleză de pe insulă; poetul afgan Sayyed M. Farani îşi consulta pe telefonul mobil cea-
sul, deja în calitatea sa de ministru şi apropiat al preşedintelui Hamid Karzai; libanezul
Ziad Mahmoud Ali Kaj, după ce că pe durata întregii şederi în China nu a schimbat o
vorbă cu nimeni, nici măcar cu palestiniana Rose Shomali Musleh sau cu marocanul Jalal
El Hakmaoui, ambii ştiutori de arabă, se întreba probabil în sinea lui de ce oare lumea nu-l ia
în seamă, în ciuda celor peste 120 kg de masă critică; alţii, care şi cum. 

„Mrs. —-n!” (cât de departe trebuie să fii dus, ca să-ţi vină numele?!... o voce
străină mi-l  rosteşte pe silabe, cu accentul – greşit – pe cea de a doua), mă strigă opera-
toarea, în faţa căreia nici nu ştiu cum am ajuns, întorcându-mi paşaportul împreună cu ti-
chetul de îmbarcare, când deflagraţia unei alte lumini, de zece ori mai puternică decât
precedenta, mă răsuci cu tot corpul spre uşa de la intrare: „Altul la rând!” Un crater imens,
de mărimea unui amfiteatru antic, se formă în atmosfera acelei dimineţi, doar că nimeni
nu părea să fie prezent la spectacolul ce se desfăşura de ceva timp în spatele nostru. Puţin
de spus „toată brânza într-un colţunaş”, de data aceasta natura pusese toată drojdia într-o
plămadă; din ce cuptor însă va fi ieşit o făptură atât de rumenă şi puhavă?! Made in
China?... Sau – vorba poetului Dan Sociu – „cât China”?! La un pas de mine, estonianul
Iaan Kaplinski îşi ridică ochii din ghidul de conversaţie englez-chinez, iar orizontul se
făcu una cu pleoapele sale, cu care a îmbrăcat în piele, de nenumărate ori – după propria-
i mărturie –, Cartea tibetană a morţilor. „Abia atunci când discipolul ajunge să renege
însăşi existenţa lui Buddha, mi-a spus el nitam-nisam, se cheamă că şi-a învăţat lecţia.”
„Las’ că nici Marpa nu s-a purtat tocmai frumos cu ucenicul lui iubit...”, mă pornisem să-
i dau replica, dar poetul se şi refugiase în ghidul său de conversaţie, aruncându-mi peste
umăr: „Să nu iei în deşert numele Domnului!”, când noi de fapt tocmai deasupra deşertu-
lui Gobi urma să zburăm. Tot atunci ni se alătură Jalal El Hakmaoui, şi astfel duelul nos-
tru verbal se transformă într-un joc copilăresc de-a „piatra – hârtia – foarfecele”, unde
Buddha îşi exhibă golul (nimicul) din palmă, Dumnezeu-Tatăl strânge-n pumn două reli-
gii (iudaică şi creştină), iar Alah foarfecă, aidoma unui Tristan Tzara avant la lettre, din
Vechiul şi din Noul Testamente paginile ce-i convin. Fiecare pe unda lui, ne îndreptam
acum spre secţia de control al bagajelor de mână; implacabilă ca o ghilotină, poarta de
metal urma să vadă ce-i de capul nostru – dar şi fără să fi bâzâit, mă luă în primire o fru-
museţe locală în uniformă căreia mai degrabă eu m-aş fi oferit să-i fac o percheziţie cor-
porală. (Prevăzător, îmi mutasem cutia cu prezervative – trei în una, marca MASCULA�
– din geantă în buzunarul din spate al blue geans-ilor, după ce că la sosire, făcând escală
în aeroportul internaţional din Viena, o gradată austriacă între două vârste îmi răscolise prin
bagajul de mână în căutarea obiectului pătrat de metal (de fapt, era foiţă de staniol!) ce-i
apăru suspect pe ecranul computerului; când în cele din urmă l-a dibuit, îmi aruncă o pri-
vire întrebătoare (nu arătam a turist sexual!), şi atunci mi-a venit replica, pe loc: „Mais je
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ne parts pas en Chine pour faire des bébés – elle en a déjà trop!” Urarea ei de „bon suc-
ces, Monsieur!” nu mi-a folosit la nimic; mă şi vedeam umilit de aceeaşi austriacă în uni-
formă, la întoarcere, printr-o ridicare expresivă din sprâncene, drept care aveam pregătit
pe limbul răspunsul cu care s-o dau gata: „Rien à foutre!” (Într-o ţară de miliarde!...) Mâi-
nile larg desfăcute, picioarele... Omul lui Da Vinci trebuie că s-a născut în aeroport, pe când
trecea prin poarta de metal! 

Aşteptam cu toţii îmbarcarea, la poarta A8, iar timpul se transforma sub ochii mei
în tot atâtea rânduri, redactate ad-hoc, din jurnalul de călătorie al sârbului Dragan Stanic,
dar şi într-o retrospectivă video a filmuleţelor & imaginilor înmagazinate în memoria cap-
tivă a aparatelor de fotografiat, pe care ieşeanul Radu Andriescu şi clujeana de souche, sta-
bilită la Budapesta, Szabo T. Anna le arătau unul altuia. I-am cerut lui Jalal El Hakmaoui
să-mi împrumute puţin Le ciel en fuite. Anthologie de la nouvelle poésie chinoise, Circé,
2004, cât să-mi transcriu un poem de Bei Dao, a cărui vrajă mă urmărea de două zile – „je
te suis, croyance/ toi qui suis la mort” –, chit că-l ştiam pe dinafară. De jur-împrejur, ve-
deam cum se destramă micile grupuri ce s-au format pe durata şederii noastre în provin-
cia Qinghai, de parcă odată cu cursa Xining-Beijing, fiecare-şi lua avionul lui –
Beijing-Frankfurt, Beijing-Paris sau Beijing-Viena –, şi doar promisiunea unui alt Festi-
val – de la Struga, Rotterdam sau din Nicaragua – ne mai ţinea împreună, legaţi unii de alţii
printr-un complicat sistem de recomandări, uneori reciproce. Când şi-a făcut apariţia prin-
tre noi unul din grăsani (în absenţa altor patru, cu care să-l compar, habar n-am al câtelea),
şi mai ales cum a trecut prin poarta de metal, pe care mai degrabă ar fi putut s-o încalece,
nu se ştie; cert este că niciun poet, nici măcar octogenarul Jose Corredor-Matheos, a cărui
curiozitate de copil făcea lumea din jur mai prezentă, nu şi-a întrerupt activitatea sau, după
caz, moţăiala, spre a-i arunca o privire. Firi introvertite, măreţia spectacolului uman, în
carne şi oase, nu-i privea. Ceva totuşi se schimbase în aer, ca şi cum un ventilator enorm
cât o elice de helicopter şi-ar fi rotit, pe neprins de veste, nimbul deasupra capetelor noas-
tre, ceea ce făcea să mă simt întocmai ca în curtea superioară a templului din Xining pe
când contemplam acum câteva zile, alături de Radu şi Anna, statuia aurită a unui Buddha
uriaş ce-şi exhiba svastica de pe burtă, în acordurile unei rugăciuni cântate ce nu mai con-
tenea. Nu că aş fi fost transportat (între paranteze fie spus, ori de câte ori cineva îmi vor-
bea de dusu’ pe sus, îi recitam pe loc din Virgil Mazilescu: „transportul unui dulap vechi
din sufragerie pe terasă/ de ce mă frământă în ultima vreme”, şi deodată îl vedeam cu pi-
cioarele pe pământ), mai degrabă trăiam un soi de exaltare ce precede inspiraţia; cum însă
nu obişnuiesc să scriu prin gări, m-am lăsat păgubaş. Ivirea – căci nu se ştie de unde şi cum
apăruse! – celui de-al doilea grăsan a avut darul să mă proiecteze instantaneu în curtea la-
terală a aceleiaşi mănăstiri budiste, în faţa stupei unui călugăr cu ochelari, ce-i dădeau un
aer de scafandru sau cosmonaut. Doar în Capiştea Mănăstirii Neamţ, unde am coborât
într-o seară geroasă a zilei de 15 ianuarie ’91, mai trăisem o asemena senzaţie de pace –
n-aş mai fi ieşit în vecii vecilor de-acolo!

Deja în salonul avionului, după ce am trecut prin burduful unei mâneci culisate ce
părea să nu mai sfârşească, fui surprins de svasticile de pe spetezele fotoliilor, aceleaşi ca
pe pereţii templului budist. Aş fi vrut să le atrag atenţia colegilor mei, dar fie că nu intra-
seră încă, fie că au fost plasaţi care şi unde, nu aveam cui. „Stau aici ca când ’s acolo”, mi-a
venit în minte replica unei femei de la ţară, aşezată să-şi tragă sufletul în plină stradă, şi
pe care vânzătoarea de ziare din faţa Poştei Centrale din Ch-ău o rugase să se dea puţin într-o
parte. Şi eu, unde mă aflam? La locul meu, şi asta nu atât luându-mă după tichetul de îm-
barcare, cât urmând logica implacabilă a evenimentelor ce se preschimbă, de la un punct
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încolo, în destin: aşa se face că după ce, în vara lui ’83, operatoarea de la poşta Moldovei
m-a pus să transcriu cu chirilice telegrama „Ave Maria gratia plena”, iar telegrafista a re-
dactat-o ad-hoc – „Авиа Мария граница плена” –, plimbările mele pe jos până la aero-
portul din Ch-ău luau sfârşit, la capătul unei convorbiri telefonice pe care destinatara
telegramei a întrerupt-o, de frică să nu fim ascultaţi (se putea altfel, cu un preşedinte al
KGB-ului pe post de Secretar General al PCUS?!), nu şi dorinţa aprigă de a pleca oriunde
m-or duce ochii – patru, dacă ar fi să credem zicala. Şi uite-aşa, cărţile deveneau avioane
de hârtie, Cartea Cărţilor aeroport internaţional, iar subsemnatul pilot de cursă lungă, de
unde-n copilărie mi se spunea „Gagarin”. Tocmai aflasem că, într-o lume aterizată de-a bi-
nelea, zborul fanteziei, de îndată ce s-a abătut de la linia partidului, echivalează pentru
autorităţi cu o deturnare – iar doborârea de către un avion de vânătoare sovietic, pe 1 sep-
tembrie 1983, a unui Boeing sud-coreean, cu două sute şaizeci şi nouă de pasageri la bord,
pe motiv că acesta încălcase spaţiul aerian al URSS, nu lăsa loc de iluzii. Intuiţia îmi spu-
nea că devii ceea ce [cit]eşti, practica însă arăta că – exact ca-n bancul cu piesele de schimb
ale maşinii de cusut care, ori de câte ori erau asamblate, tot pistol-mitralieră Kalaşnikov
alcătuiau – saltul calitativ dacă se şi întâmplă, el se datorează mai degrabă unor autori &
titluri prohibite, a căror lectura – pe sub mână, învelite în „Правда” sau „Известия” – îţi
dădea senzaţia de a te fi aruncat cu capul în jos, din vârful turnului. Această impondera-
bilitate în stare pură, cu atât mai dorită cu cât câmpul gravitaţional al sistemului era de ne-
învins, avea şi un nume, levitaţii deasupra hăului; cum ar fi răspunsul lui Nietzsche („Dacă
te uiţi prea mult în prăpastie, la un moment dat prăpastia se uită în tine”) la Ispitirea lui Isus
(„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos”), şi doar pentru a se ajunge la sintagma ce-
mi dădea dulci fiori: „căci este scris…” Prin inversarea ordinii cuvintelor, însăşi fiinţa
(„este”) era condiţionată („căci”) de „scris”, iar eu hotărâsem că viaţa merită trăită – după
ce că mi-am bocit iubita, într-o după-amiază de vară, crezând-o moartă, iar într-o noapte
de decembrie la Moscova puţin a lipsit să mă arunc de la etajul patru –, nu pentru a citi cum
şi-a trăit-o Goethe, ci pentru a o scrie pe-a mea. Ori rupeam pisica, ori căţeaua de poezie
avea să mă rupă (atenţie la schimbarea animalului de companie, din mers). În cele din
urmă, m-a salvat “VAcA~ “, al cărei prim vers, inspirat de Cartea tibetană a morţilor –
„tatăl nostru cel carele-n cer eşti pripon precum eu pe pământ îţi sunt vaca legată cu funia
mu” – a tras de mine, mai sus, tot mai sus, scoţându-mă astfel în lume, în diverse ediţii &
limbi, iar din când în când, şi în carne şi oase. Acum iată-mă invitat şi-n China. Transpus
în mandarină, transportat pe calea aerului în Subceresc, întoarcerea acasă însemna închi-
derea unei bucle; până una-alta însă urma să iau între paranteze acest zbor, Xining-Beijing,
în comparaţie – abia dacă un cârlionţ. Şi exact ca-n pilda cu femeia şi dracul îndreptându-i un
fir de păr creţ de la puţă, cu cât se întindeau mai tare pregătirile de zbor, cu atât se răsu-
ceau mai abitir, în scaunele lor, pasagerii. De pe locul meu de lângă hublou urmăream
cum se umple salonul avionului, tot oameni graşi, unul şi unul, care, pe măsură ce înain-
tau printre rânduri, în două şiruri indiene, păreau să se simtă tot mai în largul lor. Absor-
bit de privelişte, şi cu ceasul defect în buzunar, pierdusem şirul evenimentelor, iar lanţul
viu al supraponderalilor nu se mai sfârşea, de parcă s-ar fi rotit pe cerc, înaintând pe cu-
loarul din dreapta şi întorcându-se pe culoarul din stânga, într-un du-te-vino menit să în-
târzie decolarea. De frică să nu se adeverească presupunerea mea, nici nu îndrăzneam să
întorc capul – şi chiar dacă aş fi făcut-o, ce altceva puteam să văd decât urechea enormă
a marelui grăsan de alături din care – culmea! – se auzea, în surdină, o muzică inconfun-
dabilă, acea rugăciune fără început şi sfărşit ce ne atrăsese, pe mine şi pe Radu, în templul
din Xining. Atunci m-am apucat să-i număr, iar curând a trebuit să adaug un al doilea zerou
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după 1, apoi după 2, 3, 4...  „Aşa ceva nu este cu putinţă, îmi spuneam, incredul ca arde-
leanul în grădina zoologică, nici un A-380 nu ar fi în satre să încapă atâta lume de pe lume!” 

Odată cu numărătoarea, s-au rupt şi rândurile grăsanilor, acum aşezaţi fiecare la
locul lui. Apariţia stewardeselor fu la fel de spectaculoasă; rase în cap, purtau svastici
drepte în piept (a nu se confunda cu cele fasciste, întoarse), iar uniformele lor de culoare
vişinie închisă aminteau mai degrabă de robele călugărilor cu care mă fotografiasem chiar
în prima zi, într-o piaţă din Xining. În loc să ne demonstreze cum se pun măştile de oxi-
gen, în caz de depresurizare a cabinei, acestea se prosternară printre rânduri, într-un soi de
gimnastică sacră, şi a trebuit să număr până la o sută înainte ca flotările să înceteze. Toţi
pasagerii, mai puţin eu, îşi aprinseseră beţigaşe de santal şi participau trup şi suflet la ri-
tualul înălţător al plecării – în curând fumul ne învălui pe toţi de-a valma, şi abia atunci
avionul se urni din loc. Între timp stewardesele roteau mantre cu rugăciuni, cu mişcări
egale ale palmelor, cum văzusem că face toată lumea la templul din Ta’er, motoarele se am-
balau, trenul de aterizare gonea pe pistă, beculeţele din plafon luminau butoanele cu două
mâini unite-n rugăciune, chipurile (s)puneţi-vă centurile, încă puţin şi urma să ne des-
prindem de sol. Teoria mea, fantezistă desigur, spunea că pentru a decola, aparatul de zbor
trebuie să învingă nu forţa de gravitaţie a pământului în general (g), ci a unui teritoriu con-
cret, şi că această forţa se compune din g înmulţit la suprafaţa ţării respective. Altfel spus,
una era să-ţi iei zborul de pe aeroportul internaţional din Ch-ău, învingând rezistenţa celor
33,7 mii km2 ai RM, şi cu totul altceva din China, cu cei 9,596 mil. km2 ai săi. Oricât de
fantezistă, teoria mea părea să explice frecvenţa accidentelor aviatice din Rusia (17,075
mil. km2) – doar că mai trebuia luată în calcul ponderea figurilor de primă mână pierite
în astfel de catastrofe (generalul Lebed, mult mai în drept să ocupe fotoliul prezidenţial
decât locotenent-colonelul Putin; generalul Troşkin, eroul războiului din Cecenia, condus
şi acesta de hoitarul din Kremlin). Ironia sorţii făcea ca acest colos pe picioare de lut
răscrăcărat pe două continente sudate, ca pentru a urina în Volga, să se numească
„Небесная Россия”, având drept stemă acvila bicefală. Ceva mai modestă-n pretenţii,
China îşi zicea Imperiul Subcerescului, populându-şi compact teritoriul şi uitându-se tot
mai insistent peste gard, la Siberia nemărginită, în plină criză demografică. Aproape că-
mi venea să mă salt în vârful degetelor, în ciuda centurii de siguranţă, ca să înlesnesc de-
colarea avionului; şi invers, toţi aceşti grăsani păreau şi mai înfundaţi în fotoliile lor,
adevărate greutăţi menite să ţintuiască la sol pasărea de fier. Aparatul gonea şi gonea pe
pistă, şi aceasta nu se mai termina odată, şi nici nu-l lăsa să se desprindă, ca şi cum s-ar fi
transformat într-o hârtie de muşte. În loc să ne luăm zborul, se auzi brusc un scrâşnet de
frână, mirosul de cauciuc ars ne izbi în nări, iar aparatul – Boieng? Airbus? – se răsuci din
răsputeri la capătul pistei, fără s-o părăsească totuşi. „Cu atâţia supraponderali la bord,
mi-am zis în sinea mea, aproape bucuros de turnura pe care o lua iată această călătorie, nu-
i de mirare că am ratat decolarea.” După cum se întorcea, fleşcăit rău, la poarta A8, ai zice
că aparatului de zbor i s-a aplecat (de noi!), ceea ce i se poate întâmpla oricui – vorba poe-
tului: „păzeşte-ne, doamne, de ejacularea precoce şi replica întârziată!” –, mai cu seamă
atunci când imaginaţia o ia razna, iar putirinţa abia dacă mai gâfâie din urmă: „Întru tot
lipsit de dorinţă,/ îi poţi contempla ascunzişurile;/ întru tot aflat în dorinţă,/ îi poţi con-
templa înfăţişările.”

Mai departe bucla se desfăcu în tot atâtea fire creţe ale unui pubis gigantic, pe care
dracul nu mai prididea să le îndrepte; stewardesele rase-n cap se făcură nevăzute, grăsa-
nii se săltară de la locurile lor, aproape imponderabili, chiar şi piloţii, până atunci invizi-
bili, se arătară contrariaţi. Apoi cuiva îi veni ideea salvatoare să ne aşeze în altă ordine,
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pentru ca iniţialele numelor noastre astfel alăturate să formeze un mesaj ce ne-ar înălţa cu
de la sine putere la cer, am presupus, când de fapt tot grăsan lângă grăsan se pomeniseră,
de la un capăt la altul al aeronavei. Privite de sus, scaunele pline formau acum un abac cu
bile de său, pe care o mână invizibilă le tot muta dintr-o parte în alta, dar socoteala nu-i
ieşea şi pace. „Ai grişală, parcă-l auzeam pe Ioan Flora, cu puţin înainte de a se prăpădi,
făcând-o pe ovreul, te scarpini la coaiele mele…” Doar că ceea ce ni se întâmpla nouă nu
era un banc sârbesc, spus de-o străină gură, şi nici noi nu semănam cu castorii ce-şi
mănâncă, în caz de primejdie de moarte, testiculele. Se făcea că fiecare pasager era aşezat
la locul lui, urmându-şi propria cursă – câţi pasageri, atâtea curse! –, iar misiunea echipa-
jului consta în topirea tuturor acestor voinţe într-o singură suflare capabilă să ne ridice în
slăvi; drept care una dintre stewardese împinse în faţă, ca pe-un cărucior cu băuturi răco-
ritoare, un altar pe roţi suflat cu aur, iar altele câteva se porniră printre rânduri să împartă
beţigaşe de santal. În urma lor, două stewardese mai în vârstă răsuceau capetele pasageri-
lor cu faţa spre Buddha, la fel cum ar pune în mişcare mantrele de rugăciune, apoi toate
se aruncară la pământ pentru gimnastica lor ritualică. Nici pasagerii nu stăteau degeaba,
ci agitau ritmic mănunchiuri de beţigaşe aprinse, iar fumul transformă în curând salonul
aeronavei dacă nu într-un templu, cel puţin într-un zepelin. Ştiam că unii pelerini ajung la
locurile de închinăciune apostoliceşte, prosternându-se tot drumul; după zelul cu care se
aruncau la pământ stewardesele noastre, iar şi iar, se vedea că voiau să atingă altitudinea
de zbor pe jos, şi nu doar pentru ele. Apoi nu a mai fost nevoie de beţigaşe aprinse, fiindcă
din creştetul fiecărui bodhisattva urca la cer o dâră de fum; cele câteva sute de oa-
meni graşi erau tot atâtea baloane umflate ce urmau să ridice-n tării, din interior, nacela
cu pasageri. Nu că aş fi avut rău de înălţime – după ce că-n prima copilărie mi se spunea
Gagarin (spre nemulţumirea bunicii, ce-l bocise în hohote ca pe un mort al familiei, pe pri-
mul cosmonaut pierit într-un accident aviatic), pe la 13 ani am devenit Mowgli, şi asta fi-
indcă mă căţărasem pe macaraua ce construia blocul-turn cu 22 de etaje; vor trece alţi
câţiva ani şi iată-mă-s în vârful turnului de unde se sărea cu paraşuta, în dealul Lacului
Komsomolist din Ch-ău; puţin a lipsit să încerc pe propria piele, într-o vară, cum e cu
Dusu pă sus** –, dar în clipa în care, uitându-mă pe hublou, văzui exact acelaşi peisaj
magnific ce mi se înfăţişase acum o săptămână de pe terasa superioară a templului din Xi-
ning, cu oraşul aşezat la poalele colinei sacre, am simţit un ghem în stomac. „Stau aici ca
când ’s acolo”, o îngânai în gând pe ţăranca din faţa poştei centrale din Ch-ău, tot mai
conştient că, nu se ştie prin ce minune, tocmai căzusem într-o cursă, helas! alta decât Xi-
ning-Beijing. În acel moment avionul se urni din loc, îndreptându-se greoi spre pista de
decolare; stewardesele, acum goale puşcă, îşi înteţiseră tantri-yoga lor, călărindu-se cu
spume la gură şi antrenându-i pe toţi doritorii în hora lor nepământeană; motoarele şi ele
se ambalară, trenul de aterizare prinse viteză, încă puţin şi glandul avionului – „vasăzică,
Boeing!” – se va beli la cerul sumecându-şi poalele orizontului, iată-l intrat într-o erecţie
cum scrie la carte – „Fără ca el să cunoască/ împreunarea masculului cu femela/ organul
său e stârnit” –, când o voce (de dincolo!) anunţă cursa companiei Milarepa Air Lines, Xi-
ning-Lhasa, iar eu urmăream deja prin hublou cum sunt ejectaţi, rând pe rând, străinii,
adică nous les autres – adevăratul balast din cauza căruia nu am putut decola din prima!
–, şi atunci am simţit că prind aripi, şi aş fi zburat aşa până la capătul nopţii, ba nu, al zi-
lelor mele, dacă nu s-ar fi deschis paraşuta, iar o voce (alta, dar tot de dincolo) nu m-ar fi
adus cu picioarele pe pământ, nu atât făgăduit mie, cât eu promis lui: „Repetă după mine:
je te suis, croyance,/ toi qui suis la mort”.
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CLEPSIDRA UMBRELOR

CLEPSIDRA UMBRELOR

Călătorul (grafică de Dragoş Pătraşcu)
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Euristica eminesciană

George POPA
Astă nemărginire de gând ce-i pusă-n tine

O lume e în lume şi în vecie ţine. 

Ceea ce este hotărâtor pentru intrarea unui poet în memoria universală este crea-
rea unor concepte şi a unor viziuni care apar pentru întâia oară în gândirea poetică. În cele
ce urmează, prezentăm un rezumat foarte succint al deschiderilor originale - gnoseologice
şi onto-axiologice - efectuate de Eminescu în lirica sa, deschideri pe care le-am dezvoltat
în scrieri anterioare reunite în volumele Luceafărul – Treptele spiritului hyperionic (2010)
şi Eminescu sau dincolo de absolut (2011).

�atura geniului
Una dintre cele mai importante priorităţi eminesciene este definirea geniului. Ea

se găseşte în parte în Luceafărul, unde natura geniului este văzută ca o entitate  străină
lumii pământeşti, dar aparţinând sferei existenţiale a Demiurgului. Rolul încredinţat  aici
eonului de sus, geniului, este ca,  unindu-se cu o făptură pământească, iubirea să restabi-
lească pe Unul primordial dinainte ca acesta să se manifeste, deoarece lumea creată a fost
o neizbutire, o lume pieritoare. Dar această tentativă reparatorie cu ajutorul iubirii nu reu-
şeşte; pe de o parte, pentru că pământeana îi cere luceafărului să coboare la starea de mu-
ritor; pe de altă parte, Demiurgul refuză lui Hyperion dezlegarea de nemurire fiindu-i
teamă că prin această încălcare a legilor eterne ale primordialităţii, ar urma  prăbuşirea în-
tregii lumi a increatului, aşa cum stă scris într-o variantă a Luceafărului: „Tu adevăr eşti
datorind/ Lumină din lumină./ Şi adevărul nimicind,/ M-aş nimici pe mine”. Prin urmare,
în concepţia lui Eminescu, „adevărul” este Dintâiul, Unul. Ieşirea din pregeneză, este ne-
adevăr, creează neadevărul. 

Eminescu nu a fost însă mulţumit de această viziune despre geniu aşa încât, pre-
cum am mai discutat, intenţiona „să modifice legenda Luceafărului şi să înalţe cu mult
sfârşitul à la Giordano Bruno”. Relevarea adevăratei identităţi a geniului este făcută în
postuma denumită de G. Călinescu Povestea magului călător în stele, de D. Murăraşu,
Feciorul de împărat fără stea. Dar denumirea mai adecvată ar fi Lume şi Geniu, pentru că
tema acestui poem este neta delimitare dintre cele două sfere existenţiale. 

Aici geniul nu mai este privit drept o entitate astrală, diametral opusă unei făp-
turi pământeşti, adică nu mai aparţine lumii noastre, ordinei ontologice a  lui Dumnezeu,
ci este un străin într-un spaţiu existenţial străin, unde nu are „nici înger şi nici stea”,
aceasta dăruind omului „norocul” iubirii. Geniul este „o lume în lume”, nu se află în pla-
nul Creaţiei şi, din acest motiv, Dumnezeu nu îl recunoaşte, „se împiedică de cifrul său”.

De-ale Junimii



El este gândire pură şi după ce se va elibera din „corpul cel urât”, geniul va crea o lume a
sa proprie, paralelă celei a lui Dumnezeu. De notat că iubirea intervine şi în poemul la
care ne referim, şi anume, spre sfârşit, unde făptura iubită apare însă drept o creaţie a cân-
tului poetului, şi nu se întrupează aici, ci într-o lume dincolo de a omului.

Ţinem să subliniem faptul că în acest vast  poem, unde sunt puse faţă în faţă ge-
niul şi lumea umană, componentele antitezei nu mai sunt simple alegorii, aşa cum are loc
în Luceafărul, ci sunt realităţi - ireductibile una la cealaltă.

Rezultă din acest poem că în Eminescu şi-au dat întâlnire două entităţi: eul in-
tramundan şi sinele transmundan, adică geniul redat sie-însuşi – „Simţindu-mă deasupra
omenimii, neatingând, neatins, solitar” („Sunetul păcii“). Această diadă constituie „dife-
renţa ontologică”, ”diferenţă de identitate” la Eminescu. Ea nu se află între „micul eu” al
lumii materiale şi eul poetic transfigurator al lumii  căreia îi aparţine, ca în concepţia lui
Heidegger, ci între eul  entitate a lumii noastre – şi geniul „coborât” intramaterial dintr-o
sferă existenţială străină, diferită de cea a Creatorului.

Conceperea geniului ca aparţinând unei alte ordini ontologice constituie cea mai
radicală concepţie asupra geniului, depăşind definiţia formulată de Arthur Schopenhauer
în cartea Die Welt als Wille und Vorstellung – „Lumea ca voinţă şi reprezentare“: unicitate,
solitudine, inadaptabilitate, inteligenţă pură, gândire sub perspectivă universală şi sub spe-
cie aeternitatis.

Precum se ştie, Eminescu a fost conştient de propria-i genialitate încă din prima
tinereţe, scriind în Replici: „Eu sunt un geniu,/ Tu o problemă”, iar în „Geniu Pustiu“:
„Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor aşa cum soarele soarbe un nor de aur din
marea lui de amar”, pentru ca mai apoi, în poemul Lume şi Geniu, să se considere apar-
ţinând altei lumi, paralelă celei a lui Dumnezeu, de care se izolează prin unicitate
(„Fost-am în lume unic”) şi redarea sie-însuşi în finalul Odei (în metru antic), după ce a
vieţuit şi depăşit experimentările mistuitoare din lumea umană: viaţa ca atare, suferinţa,
dragostea. visul, moartea.
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Gellu Dorian și o parte dintre invitați (Ana Blandiana, Dorin Tudoran, Aurel Rău)
la Herţa (Republica Ucraina), 14 ianuarie 2011

Zilele „Mihai Eminescu“



Arheul – identitatea eternă a fiecărui om
În scrierea în proză, Archaeus, Eminescu formulează un concept personal pri-

vind  individualitatea spirituală umană, şi anume, arheul. Nu este vorba de arhetipul pla-
tonician, model absolut aflat în transcendent, a cărui răsfrângere pieritoare sunt entităţile
lumii sensibile ale imanentului. Arheul constituie esenţa, ADN-ul onto-axiologic al omu-
lui. Este  principiul etern din fiecare existenţial, afirmă Constantin Noica, „entitatea ete-
rică din corpul spiritual dotată cu cea mai înaltă clar viziune”, scrie Rudolf Steiner, o
„minte cosmică deschisă spre înţelegerea ortosensurilor primordiale ale lumii”, consideră
Mihai Drăgănescu. Şi Eminescu adaugă faptul că suntem pedepsiţi ori de câte ori ne „jig-
nim” arheul,  propria noastră identitate spirituală.

În raport cu „micul eu” empiric, de serviciu în experimentarea cotidianului din
lumea străină unde a fost „aruncat”, geniul eminescian îşi recunoaşte drept arheu lucea-
fărul – „Ca un luceafăr am trecut prin lume”, o entitate ce pare intermediară între planul
mundan şi tărâmul străin,  transmundan, al geniului.

Sensul cosmic al iubirii
Iubirea în sens de confundare cosmică apare în diverse mituri, mai ales în gân-

direa hindusă. Eminescu suie însă gradual la extrema posibilă a sensului contopirii. După
ce eternul feminin este văzut ca un prototipar ideal hiperboreean, în următorul catren de
model persan: Femeia goală răsturnată-n perne/ Frumseţea ei privirilor aşterne./ �u
crede tu că moare ea vreodată,/ Căci e ca umbra unei vieţi eterne.- are loc mai întâi con-
topirea cu natura, dizolvarea în inefabilul cosmic: Adormind de armonia/ Codrului bătut
de gânduri,/ Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri, rânduri. –  apoi singură-
tatea în doi infuzează suflet naturii: „Voinţa ei ş‘a ta de se’mpreună,/ Atunci e suflet în în-
treaga fire” – urmează sacralizarea iubirii: „Amorul meu este atât de sfânt/ Cum nu mai e
nimica în cer şi pe pământ”, suişul continuă spre confundarea cu divinitatea – unio mys-
tica: Două inimi când se-mbină,/ Când confund pe tu cu eu/ E lumină din lumină,/ Dum-
nezeu din Dumnezeu.

Iar, în final, se transcende în preludiul genezei, substituind pe creator: „Îngere!
Suntem în mijlocul universului asemenea spiritului divin înainte de creaţie… acel spirit
divin eram noi… Misterul divin suntem noi – noi în momentul acesta vom purta toată
lumea în inimi... O jertfă infinită marelui spirit”. (ms. 2276 II). 

Ca atare, pentru Eminescu confundarea în iubire însemna reinstituirea Ajunului,
identificarea cu Unul premergător creaţiei, pentru a se transcende impasul făuririi unei
lumi pradă suferinţei şi morţii. În felul acesta, are loc extrema radicalizare a viziunii iubi-
rii, a finalităţii ei ultime, inedită în lirica universală. „Farmecul sfânt” eminescian consti-
tuie energia magică a inimii şi a spiritului care înaripează diada devenită monadă pentru
saltul radical în Preludiul creaţiei.

Armonia – complexitatea prozodică unită cu contopirea cosmică
Precum am discutat în studiul Spaţiul poetic eminescian (1982), armonia liricii

lui Eminescu este foarte complexă şi de mare rafinament. Ea se desfăşoară în următoarele
planuri care se intrică şi se armonizează între ele. Pe de o parte,  prozodia savantă şi sub-
tilă („Şi eu, eu sunt copilul nefericitei secte/ Pătruns de-adânca sete a formelor perfecte”),
unită indistinct cu desăvârşita logică internă a ideaţiei, armonizată de la vers la vers, de la
strofă la strofă. O altă componentă decisivă este constituită de melosul unic, inimitabil al
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versurilor, prin măiastra fructificare a potenţialului de cântare a graiului românesc. Adău-
găm aici că, aşa cum a recunoscut încă Titu Maiorescu, o altă prioritate euristică emines-
ciană este crearea limbii noastre literare, şi anume, nu numai în forma ei cea mai
melodioasă, dar şi cea mai expresivă.

Pe de altă parte, în universul eminescian are loc armonizarea şi dincolo de inte-
rioritatea poemului, şi anume, cu exterioritatea, printr-o fenomenologie deosebit de inge-
nioasă: convertirea lăuntrică a lumii din afară, transformarea naturii materiale  în
substanţă sufletească pură.  Acest lucru are loc cu ajutorul unor mişcări – fie ale elemen-
telor naturii, fie mişcări muzicale, fie ale luminii. De exemplu, în poezia Peste vârfuri, in-
tervin mai întâi mişcări ale firii – „Peste vârfuri trece lună/ Codru-şi bate frunza lin” –
continuate de sunetul cornului: „Dintre ramuri de arini/ Melancolic cornul sună”; un
exemplu de intervenţie a unor mişcări luminoase este poezia Şi dacă: Şi dacă norii deşi
se duc,/ De iese-n luciu luna,/ E ca aminte să-mi aduc/ De tine-ntotdeauna. 

Într-un cuvânt, conjugarea acestor complexe procesualităţi armonizatoare asi-
gură liricii eminesciene acea fascinaţie particulară, acel farmec continuu. Dar această
magie nu se datoreşte numai melodicităţii şi concertului de armonizări multiple prozodice
şi cosmice, ci şi unui fapt cu finalitate ontologică: armonia este condiţia esenţială, sine
qua non, a fiinţării lumii formelor în ordine umană. Ca atare, sentimentul armoniei ne in-
fuzează certitudinea existenţială.

Muntele – matricea formatoare a culturii româneşti
Contrar ideii conform căreia albia stilistică a culturii noastre ar fi spaţiul ondulat

deal-vale, prin urmare un spaţiu şovăitor (Lucian Blaga, Spaţiul mioritic), Eminescu pos-
tulează că sânul aprioric modelator al spiritualităţii româneşti este muntele, aflat prin des-
tin în miezul ţării, şi către care suie vertical balada Mioriţei: „Este muntele tată al râurilor
şi al poporului nostru. Aceasta este cumpăna lui, cântarul cu care îşi cântăreşte patimile
şi faptele”… „Căci nu-s culori destule în lume să-nvesmânte/ A munţilor Carpatici sublime
idealuri”. Aşa cum se spune într-o doină,  „acasă în suflet” românul înţelege în munţii lui:
„Sus în vârful muntelui,/ Unde-i drag sufletului”. Destinul eroului moldovan este cosmic:
el pleacă de la orizontala planului terestru –  şi apoi suie spre „munţii mari”, de unde con-
tinuă spre „stelele făclii” – o noapte a reînceputurilor feerice.

Poezia Lume şi Geniu se petrece pe munţi, de unde magul nu vrea să coboare, de
teama ca legea înălţării să nu fie uitată de oameni. Prin urmare, autorul Luceafărului ţine
să reliefeze faptul fundamental că nu ezitarea, resemnarea, ci înălţarea, constituie gena
noastră spirituală, matricea creativităţii româneşti. Acest lucru are loc mai ales în poezia
lui Eminescu.

Câteva exemple. Somnoroase păsărele pleacă de la polul pământesc, păsările,
trece spre flori ale căror miresme se pierd în văzduh, apare apoi lebăda, simbol al cântu-
lui, al aripilor şi al misterului morţii şi urmează ridicarea spre polul ceresc – „mândra
lună”. Poezia Şi dacă se deschide cu apropierea iubitei anunţată de bătaia ramurilor în
geam şi se înalţă spre doamna luminii nocturne, eliberată de sub nori. Pe lângă plopii
fără soţ pleacă de la contemplarea ferestrelor luminate, trece prin trei ordalii ale înveşni-
cirii unei iubirii venind samsaric din începuturi („O stea s-ar fi aprins”, Ai fi trăit în veci
de veci”, „Acele zâne ce străbat/ Din timpurile vechi”) şi sfârşeşte cu aprinderea cande-
lei farmecului sfânt al iubirii. Dintre sute de catarge porneşte de asemenea de la polul te-
restru – alunecarea  corăbiilor pe mare – suie spre zborul păsărilor migratoare, apoi către

65

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2



sfera idealurilor şi mai departe la altitudinea de neatins a gândurilor din cânturile poetu-
lui. În Povestea magului călător în stele se porneşte de la sfatul împărătesc, de pe pământ,
suim spre munţii ameţitori, apoi într-o stea, iar, în final, dincolo de lumea noastră, unde se
află geniul, acesta neaparţinând lumii lui Dumnezeu. În Luceafărul, de la palatul împără-
tesc se suie spre astrul invocat şi, după încercările eşuate de a se uni cei doi poli – teluric-
uranic, urmează zborul dincolo – atât de lumea empirică precum şi de cea cerească, spre
increat, spre primordialitate. 

Amintim, dintre alte creaţii semnificative ca zbor ultim, istoria trecerii omului
prin lume, întruchipată în piatră de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu, care se încheie în spi-
rit astral – prin Coloana �emărginirii – treaptă visată de Pasărea măiastră.

Tragicul: sacrificarea umană a Fiinţei 
În afară de tragicul suferinţei – rănile materiei, sfâşierile inimi şi ale gândirii; al

răului – distrugător al valorilor – ale vieţii, ale spiritului; şi tragicul morţii – resimţit încă
din prima tinereţe, o dată cu Mortua est! şi marcând profund viziunea sa ontologică ulte-
rioară – Eminescu adaugă două idei originale privind tragismul vieţii omeneşti. Pe de o
parte, în două poezii postume, Mureşanu şi O, stingă-se a vieţii…, după ce se întreabă
dacă viaţa noastră, „oricât de neagră ar fi ea, are vreo solie, vreun scop al mântuirii”, au-
torul Luceafărului, îşi pune o altă întrebare profund tulburătoare: „�u-njunghiem fiinţa
pe-altarul omenirii?” 

Ce vrea să spună aici Eminescu? Dacă Martin Heidegger credea că omul este tri-
mis de marea, necunoscuta Fiinţă să perfecteze viaţa – să fie „păstorul Fiinţei” – autorul
Luceafărului ridică ipoteza cu totul insolită, potrivit căreia Fiinţa este sacrificată de către
modelul ontologic uman, care pare a fi unicul – idee pe care nu o regăsim în sisteme de
gândire anterioare.

O a doua perspectivă a tragicului ontologic deschisă de Eminescu se află în pos-
tuma Bolnav în al meu suflet. Aici apare ideea condamnării poetului la a reveni ciclic pe
toată istoria eternităţii în aceeaşi formulă nefastă de viaţă şi în acelaşi moment spaţio-tem-
poral. Dacă pentru Friedrich Nietzsche eterna întoarcere era dorită, benefică, sortită, afirma
el, celor care cred în viaţă, Eminescu împinge tragicul până la spaima unei  fenomenolo-
gii sisifice funeste fără ieşire.

Sacralizarea
Alături de Pindar şi Friedrich Hölderlin, dar mai mult încă decât aceştia, Emi-

nescu aplică atributul „sfânt” aproape exhaustiv elementelor naturii şi vieţii: pământul,
luna, marea, izvoarele,  munţii, soarele, stelele, raza zilei, tainele lumii, scrierile poeţilor
evocaţi în Epigonii, geniile,  cântul, teiul, ceasul primei întâlniri, iubirea, mormântul
mamei, ora morţii etc. Sacralizând lumea, geniul eminescian – străinul – îşi plătea la
modul sublim faptul că a fost oaspete al lumii umane.

Iată cum se reflectă, în conştiinţa unor mari creatori, sacralitatea a însuşi poetu-
lui: Ion Luca Caragiale scria: „Eminescu avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche
icoană”. La rândul său, Octavian Goga: „Dacă ar fi trăit în vremi zbuciumate de paroxism
religios, Eminescu ar fi fost beatificat”. Iar Svetlana Paleologu-Matta îşi încheie inspirata
carte „Eminescu şi abisul ontologic“ cu cuvintele: „Sfântul nostru Eminescu“.
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Libertatea metafizică – depăşire a
absolutului

Cele două preocupări fundamen-
tale de întotdeauna ale minţii umane sunt
autocunoaşterea şi eliberarea din sistemul
limitelor. Este vorba de libertatea metafi-
zică. În gândirea universală, extreme ale eli-
berării  sunt Nirvana şi Dao, adică, precum
se afirmă în străvechea scriere indiană Sam-
kyha-Karika, dincolo de „Existenţa care
există” şi  dincolo de „Existenţa care nu
există”. Dar Eminescu  adaugă încă o des-
chidere: nu numai dincolo de aporia fi-
inţă/nefiinţă, dar şi dincolo de orice ordine
existenţială care ar institui o lume, şi
anume, în nelume, idee care apare în Ar-
chaeus. Şi este revelator faptul că fizica ac-
tuală cuantică admite existenţa unei
antilumi, opusă protolumii noastre, astfel că
viziunea lui Eminescu apare drept o antici-
paţie ştiinţifică. Ca atare, pentru autorul
Odei (în metru antic), eliberarea metafizică
are loc prin extrema depăşire cu putinţă,
dincolo de viaţă, murire şi nemurire – în an-
terioritatea absolută, abia întrezărită de
mintea umană: Ah! Cum nu suntem pe
când/ �ici fiinţă nu era nici nefiinţă,/ �imic
cuprinzător, nimic cuprins./ �u era moarte,
nemurire nu/ Şi fără suflet răsufla în sine/
Un ce unic ce poate nici n-a fost. (s.n.)

Prin urmare, dincolo de orice de-
terminare, de orice datum, dincolo de posi-
bil şi imposibil „intelectul eroic” al
poetului, despre care vorbea Giordano
Bruno, se aruncă în Marele Deschis printr-
o cursă a eliberării care nu sfârşeşte nicio-
dată, nici chiar în absolut, pentru că, scrie
Eminescu, fiind oprire, limitare, „absolutul
este frate cu  moartea”. Nu încremenirea
însemnează libertate, ci mişcarea eternă, de-
păşirea continuă, zborul neîncetat al inte-
lectului.  Uluitoare idee, când ştim că ţelul
suprem al minţii umane este absolutul. Este
cea mai radicală deschidere, cea mai înaltă
viziune a libertăţii metafizice.
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*
Care a fost drumul suitor urmat Eminescu în această depăşire în mers continuu? 
Acest drum a început prin cânt, prin melodicitatea versului, muzica fiind conti-

nuă depăşire a morţii, datorită fenomenologiei în cele trei momente ce se condiţionează
între ele: sunet, stingerea sunetului, naşterea noului sunet din energia sunetului care toc-
mai s-a stins.  Treapta următoare a depăşirii a constat în transmutarea finitudinii mate-
riale exterioare în spaţii de suflet, sufletul fiind unduire muzicală pură. Or, mişcarea
muzicală este infinită, indefinită şi incaptabilă.

În continuare, are loc instituirea de prezenturi eterne poetice, care însemnează sal-
varea momentelor sacre de vieţii de perisabilitate. Un alt moment eminescian al eliberă-
rii spirituale este ridicarea la sublim a existenţei, a lumii, a lucrurilor, sublimul fiind
„depăşire în mers făcută de intelectul uman”, aşa cum a recunoscut Kant. 

Finalmente, spiritul hyperionic constituie elanul, tensiunea infinită a depăşirii
nelimitate, zborul lui Hyperion către Demiurg fiind un preludiu al unei asemenea eliberări
în suiş fără răgaz, dincolo de spaţii şi timpi, dincolo de începuturi.

Instinctul metafizic. Esenţa frumuseţii.
Mai adăugăm două concepte originale de sorginte eminesciană: instinctul meta-

fizic şi o definiţie personală a frumuseţii. Spre deosebire de predispoziţia metafizică, de
care dispune orice om, instinctul metafizic din viziunea poetului este un act intuitiv al
minţii, o „fulguraţie intelectuală”, concept de asemenea eminescian, prin care cei aleşi au
revelaţia privilegiată a unor adevăruri ultime, dincolo de văzul comun, aşa cum au fost cele
relevate de Eminescu. Cât priveşte esenţa frumuseţii, Eminescu are o viziune cu totul
aparte: el se întreabă „cum de nu s-a gândit nimeni” că nu proporţia de forme, „secţiunea
de aur” din arta statuară a vechilor greci, prin urmare, nu imobilitatea, ci „proporţia de miş-
cări”, armonia în desfăşurare constituie adevărata frumuseţe, aşa cum, adaugă poetul, are
loc în ritualul dragostei – şi de sigur, în arta dansului. Prin urmare, armonia este concepută
de Eminescu drept o stare muzicală, care, repetăm,  este o continuă depăşire – alternativ
a clipei şi a stingerii clipei. Trebuie amintit de asemenea că Eminescu a formulat profeţii
despre modernitate, similare celor ale lui  Friedrich Nietzsche şi Charles Baudelaire. Ast-
fel, despre „moartea” lui Dumnezeu şi a marilor sisteme filozofice scrie: „E apus de zei-
tate ş’asfinţire de idei… �imeni soarele n-opreşte să apuie-n murgul serii/ �imeni
Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetării”. Şi mai ales, ideea din Memento mori – a uni-
versalei prăbuşiri în abis: Ştim de nu trăim pe-o lume, ce pe nesimţite cade?/ Poate că în
văi de caos ne-am pierdut de mult… de mult.

Am reunit aceste diverse revelaţii originare eminesciene sub termenul de spirit
hyperionic, definind altitudinea cugetării eminesciene.

Amintindu-ne că Orfeu este zeu al ancestralităţii noastre, trebuie de spus că, prin
magica sa armonie şi prin ideaţia cu aripi suind din abisal până în  indefinitul dincolo, li-
rica lui Eminescu este prin excelenţă orfică, adică incantatorie şi iniţiatică. 

Iniţierea are loc în misterul naturii geniului care transcende lumea umană, în  mis-
terul unicităţii noastre arheice în univers, în sensul suprem al iubirii care poartă în prege-
neză, în neînţelesul mister al tragicului, în misterul libertăţii metafizice ultime – aflată
dincolo de absolut. La toate aceste probleme esenţiale Eminescu dă răspunsuri cu totul
noi – in apex intellectu – la extrema unde poate ajunge tensiunea gândirii, culminaţie re-
zervată doar geniului. Cunoscutul filozof Ion Petrovici afirma: „Zborul filozofiei lui Emi-
nescu capătă îndeobşte forma supremă a viziunii metafizice”.
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Motto: 
”...scurtimea sonetului oferă poetului de talent dimensiunea adâncimii şi adân-
cimea în desăvârşire, fapt mai greu de atins, chiar dacă sonetul s-a încheiat la

toţi nasturii şi în toate copcile rigorii lui. De aceea, marii poeţi ori s-au ferit să
scrie sonete, ori, când au făcut-o, au lăsat capodopere.” 

(C.D.Zeletin, Respiro în amonte)

Cele şase sonete antume (tripticul Afară-i toamnă, Sunt ani la mijloc, Când însuşi
glasul, cu tematică erotică la fel ca şi Iubind în taină, elegiacul Trecut-au anii… şi Vene-
ţia, un sonet „generat de sentimentul neptunic”) pot fi considerate o revelaţie, un punct de
reper absolut în cultivarea acestei forme în lirica noastră. Afirmaţia lui Perpessicius – că
„sonetul a fost la Eminescu una din preocupările juneşti, şi dacă a ajuns la câteva din cele
mai şlefuite realizări a fost numai pentru că, mai mult ca în alte specii, aici a putut să-şi
exercite cu stăruinţă nesaţiul său de perfecţie” – este demontată de Adrian Voica, susţinând,
pe bună dreptate că „interesul poetului pentru sonet a fost statornic, el acoperind cel puţin
perioada cea mai fertilă a creaţiei sale” şi invocând în sprijinul argumentaţiei sale materia
vastă furnizată de sonetele postume, trecute şi acestea prin prelucrări succesive. Acestora
le dedicăm întreg capitolul următor, în parcursul căruia sunt integrate şi trei dintre antume
(Iubind în taină, Trecut-au anii…şi Veneţia), din raţiuni de ordin tematic sau pentru a de-
monstra autonomia unor sonete postume faţă de aceste antume. 

Dacă vom considera sonetele în ansamblul lor după anul de datare al variantei de-
finitive, vom constata aspecte revelatorii asupra unităţii de viziune. Cele trei sonete ero-
tice – Afară-i toamnă, Sunt ani la mijloc, Când însuşi glasul – oferite chiar de poet spre
publicare în Convorbiri literare la 1 octombrie 1879, ultimul an în care Eminescu mai
scrie sonet (din 1880 mai datează doar Veneţia, ajuns la varianta definitivă), aparţin deci
unei etape a deplinei maturităţi, a capodoperelor decantate după o perioadă de sârguin-
cioasă ucenicie în cultivarea acestei forme fixe. Sunt deci între ultimele creaţii de acest tip
şi e firesc să presupună o expresie desăvârşită. Privite în contextul vecinătăţii imediate, ob-
servăm că toate sonetele acestui an, şase în total, formulează un ideal orientat spre trecut,
descriu o fază a eroticii retrospective / evocatoare, relevând fie neîncrederea în şansa re-
cuperării clipei de fericire apuse („chemarea-mi asculta-vei? / Din neguri reci plutind te
vei desface?”), fie un exil definitiv, o irevocabilă separaţie din paradisul iubirii (postuma
Stau în cerdacul tău…). Ceea ce îi mai rămâne însinguratului este o privire ridicată invo-
cator spre Maica pururea fecioară, în speranţa unei recuperări măcar prin memorie a ti-
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Sonetele eminesciene antume, altfel*

(fragmente)

Daniela Paula EPURIANU



nereţii pierdute (sonetul postum Răsai asupra mea…). Cele trei antume sunt încadrate
simbolic de două sonete ale extincţiei, unul al morţii invocate, dorite ca eliberare (Oricâte
stele…, ultimul sonet din 1878) şi unul al tragicei premoniţii a întunericului (Trecut-au
anii…). Astfel că toate visele iubirii trecute se disipă lent, ca ultimele fire de nisip dintr-o
clepsidră, sub aripa ameninţătoare a Timpului care creşte-n urmă, se risipesc sub apă-
sarea sfâşietorului suspin „Mă-ntunec…”. De altfel, timpul devine supratemă a celor trei
sonete, poate singurele în care acest fapt este foarte evident, căci sub eroziunea timpului
ireversibil se macină cenuşa iubirii, lăsând doar scânteile amintirii ei să se reaprindă în re-
veriile poetului: „Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece/ Din ceasul sfânt în care ne-ntâl-
nirăm/ Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm,/ Minune cu ochi mari şi mână rece.”

Sunt sonete ale neputinţei de a mai crea, de aici şi sentimentul apropierii sfârşitu-
lui: „Cu mâna mea în van pe liră lunec” (Trecu-au anii…); sunt sonete ale rugăminţii fier-
binţi adresate iubitei-muză de a readuce odată cu prezenţa sa flacăra vie a inspiraţiei:  „O!
Vino iar! Cuvinte dulci inspiră-mi/   Privirea ta supra mea se plece,/ Sub raza ei mă lasă
a petrece/ Şi cânturi nouă smulge tu din liră-mi.” („Sunt ani la mijloc“) 

Din sentimentul pierderii unei raze călăuzitoare se nasc sfâşietoarele rugăminţi
adresate fecioarei Maria de a-i reda încrederea (redă-mi credinţa) în propriile puteri crea-
toare. 

Primul din serie este un sonet al izolării de ceilalţi („Ai vrea ca nime-n uşa ta să
bată”) în cadrul intim al încăperii, care devine simbol al închiderii sinelui într-un vis. O
izolare autoimpusă de nevoia de a-şi petrece în liniştea singurătăţii („Pierzându-ţi timpul
tău cu dulci nimicuri”), pentru a redescoperi şi regândi trecutul închis între filele de „scri-
sori din roase plicuri” – citite, recitite, ca mărturii certe a ceea ce a existat cândva, dar şi
ca semn al neîmpăcării cu prezentul. Planul obiectiv al naturii desfrunzite grăieşte prin
simboluri tanatice la fel cum se întâmplă şi în postuma Stau în cerdacul tău… acestea
fiind, de altfel, singurele sonete în care semnele naturii exterioare apar: „Afară-i toamnă,
frunză-mprăştiată,/ Iar vântul zvărle-n geamuri grele picuri”

Înainte de simbolişti, planul exterior are darul de a genera corespondenţe cu stări
de spirit, de a se constitui ca proiecţia în afară, în obiectiv, a subiectivului. Elementele na-
turii pot figura asaltul melancoliei, al dorinţelor răvăşite şi al remuşcărilor care bat în fe-
restrele sufletului sau ale cugetului, invadând dintr-un fond obscur, „sloata” şi „ceaţa”
amintirilor care vin în potop asupra celui refugiat în faţa focului pentru a-şi revaloriza
existenţa. Şi totuşi, de astă dată, parcă natura poate fi văzută şi altfel, nu neapărat într-o
relaţie de consonanţă afectivă, ci chiar de contrast: geamurile sufletului sunt bine ferecate,
protejează, resping asediul gândurilor negre sau orice semn al vârtejului din afară al lumii,
pentru că din adâncul sufletului i se opune visul mereu mângâietor şi un foc încă viu,  al
unei iubiri transformate în basm, într-un mit personal. Iubirea şi iubita sunt acolo, închise
în sipetul intim, de unde revin pe neaşteptate, fără a spulbera starea de visare a însingura-
tului, ci surprinzându-l plăcut prin discreţia apariţiei, prin delicateţea gesturilor:
„Deodat-aud foşnirea unei rochii,/ Un moale pas abia atins pe scânduri…/ Iar mâini
subţiri şi reci mi-acopăr ochii.”

Petru Creţia, în interpretarea sa, semnalează relaţia dintre primele trei strofe şi cea
din urmă, relaţie ce structurează poemul printr-un contrast. Cele două catrene şi prima ter-
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ţină pregătesc un cadru în care însinguratul, pierdut în confortul fotoliului său, „se află
într-o stare de conştienţă diminuată, între trezie şi somn (n.n. „Să stai visând la foc, de
somn să picuri”). Partea care încă veghează este ea însăşi visătoare (…) şi îşi perindă în
amintire întregul trecut, confuz amestecat, ca în vis, cu amintirea unui basm străvechi”
(„Visez la basmul vechi al zânei Dochii, / În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri”). Ul-
tima terţină surprinde efectul acelei stări de somnolenţă. Numai când contactul cu realita-
tea s-a rupt definitiv, începe magia iluziei, se produce misterioasa apariţie. Făptura iubitei
se reîntrupează cumva eteric, mai mult părere decât femeie, păstrând răceala lumii de din-
colo (răceala rămâne un semn al intangibilului şi al lipsei de viaţă), pentru a-l ispiti într-un joc
al recunoaşterii. Cât timp magia visului se-ncheagă, cât imateriala epifanie se produce,
aceea e realitatea care contează, singura şi fragila realitate pentru care existenţa, fie şi
aceasta somnolent-vegetativă, are un sens. Acel „�-ai vrea ca nime-n uşa ta să bată” de-
vine chiar o condiţie, o necesitate ca visul să se poată derula. Pronumele negativ nu o in-
clude şi pe iubită; ea e aşteptată, dorită, deşi  pare a-l lua pe neaşteptate. 

Dacă primul sonet surprinde o primă apariţie nesperată, o bântuire dragă de către
duhul celei iubite, pe care dorinţa lui a creat-o, a reconstituit-o din recitirea scrisorilor
care-i păstrau viu spiritul, în sonetele următoare, eul o recheamă, o invocă („O, vino iar!”
şi „Răsai din umbra vremilor încoace / Ca să te văd venind – ca-n vis, aşa vii”), descri-
ind totodată şi efectul tămăduitor al acestor apariţii, izvor viu de creaţie: „Tu nici nu ştii
a ta apropiere/ Cum inima-mi de-adânc o linişteşte/ Ca rătăcirea stelei în tăcere;// Iar
când te văd zâmbind copilăreşte,/ Se stinge-atunci o viaţă de durere,// Privirea-mi arde,
sufletul îmi creşte.”(„Sunt ani la mijloc“)

Iubita-muză, iubita-rază exprimă acel proces de spiritualizare, de conceptualizare
a erosului, ajuns la cea mai rafinată formă în care simpla proiecţia mentală a femeii iubite
„sporeşte, până la incandescenţă, puterile sufletului”. E ceva din specificul de a iubi al

71

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Primarul Cătălin Mugurel Flutur şi oaspeţii
zilelor „Mihai Eminescu“, Botoşani, 15 ianuarie 2011



evului mediu occidental, atât de plastic descris de Ortega y Gasset: „o creaţie a spiritului,
ceva ce se situa deasupra instinctului, ca o plămadă nobilă a sufletelor. Această iubire nu
e compatibilă cu nici o realizare senzuală: trăieşte în depărtare şi singurătate, ca privighe-
toarea. (…) Ea este pură dinamică amoroasă, lipsită de materie, forma iubirii fără inerţia
cărnii”.

Gândul că s-ar putea ca nălucirile acelor clipe de singurătate să nu se mai producă
îl nelinişteşte adânc, după cum relevă sonetul următor: „Când însuşi glasul gândurilor
tace/ Mă-ngână cântul unei dulci evlavii…/ Atunci te chem, chemarea-mi asculta-vei?/
Din neguri reci plutind te vei desface?// Puterea nopţii blând însenina-vei/ Cu ochii mari
şi purtători de pace?”

În ultimul sonet registrul verbal se schimbă, trece de la prezent (semn al intrării în
contact cu revelaţia), la viitor şi la conjunctiv, intră în sfera ipoteticului, în sfera dorinţe-
lor realizabile într-un timp incert, semn că ceva se întâmplă în paradisul iubirii-vis. Iubita
din reveriile de odinioară avea spontaneitatea gesturilor (apropierea greu perceptibilă, cu-
prinderea ochilor, zâmbetul); acum se impune a fi învăţată cum să-şi exercite puterea de
seducţie care să genereze febra creatoare: „Cobori încet... aproape, mai aproape,/ Te
pleacă iar, zâmbind, peste-a mea faţă,/ A ta iubire c-un suspin arat-o.// Cu geana ta m-
atinge pe pleoape,/ Să simt fiorii strângerii în braţă,// Pe veci pierduto, vecinic adorato!”.

Încetinirea gesturilor, ritmul unei tandreţi suave, atingerile electrizante tocmai prin
delicateţea lor se impun cu necesitate în scenariul iubirii absolute pentru ca intensitatea sen-
timentului să se conserve intactă în interior, să reverbereze adânc în cercurile concentrice
ale sufletului, să nu se risipească prin amplitudinea unor gesturi de violenţă pasională.
Senzualitatea nu e absentă, dar, paradoxal, devine hieratică. Distilată în adâncul fiinţei,
pasiunea se poate face vers („Cânturi nouă smulge-mi tu din liră”), dar simţurile îndră-
gostitului de fantasma din visele sale resimt aceeaşi insatisfacţie / frustrare ca a lui Miron
ce încearcă să strângă în braţe pe Frumoasa fără corp. Acceptarea realităţii nude, printr-o
revelaţie din nou neaşteptată cum fusese şi prima apariţie de vis a iubitei, şi anume că iu-
birea aceasta nu se va putea totuşi nicicând împlini – „Pe veci pierduto” (deşi „veşnic
adorato”) – echivalează cu pierderea inocenţei, a acelei inocenţe de copil care e a tuturor
vârstelor („eresuri / Ce mintea-mi de copil o-nseninară”). Inevitabilul se produce: moar-
tea visurilor. Aşa cum aspiraţiile lui o creaseră, demistificarea o îndepărtează, o face să se
spulbere în negurile din care se-ntrupase. Cu timpul, iubita nu mai vine deloc, fostele re-
velaţii şi epifanii nu se mai încheagă pentru că cel care şi le întreţinea nu mai crede în ele
(„Căci nu mă-ncântă azi cum mă-ncântară…”): „Cu-a tale umbre în zadar mă-mpresuri,/
O, ceas al tainei, asfinţit de sară!// [...]Pierdut e totu-n zarea tinereţii / Şi mută-i gura
dulce-altor vremuri”.

Neputinţa de a mai visa, conştientizarea că ispita visului e mincinoasă, echivalează
cu izgonirea dintr-un paradis. Trăirea în realitatea visului îi oferea magia recuperării ciclice
a unui timp (festiv, dacă nu sacru), mereu regenerabil. Dar renunţarea la vis înseamnă cap-
tivitatea definitivă în realitatea imediată şi echivalează cu un exil definitiv în timpul pro-
fan, cu o singură dimensiune a curgerii: „Iar timpul creşte-n urma mea… mă-ntunec.”
Dualitatea  omul (îndrăgostitul) – creatorul (poetul) se resimte tragic, căci în lipsa iubirii,
creaţia e anulată, iar în lipsa creaţiei, omul îşi simte destinul încheiat. Dar dacă omul tre-
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buie să-şi amintească şi că va muri, pe crea-
tor nu-l învinge nimeni niciodată: „�umai
poetul, ca paseri ce zboară, / Trece peste
nemărginirea timpului…”   

O rapidă observaţie cu privire la pre-
facerile de ordin formal pe care le realizează
poetul faţă de predecesorii săi relevă un simţ
artistic şi muzical mai rafinat şi mai exigent,
un limbaj poetic superior, promovarea unui
tipar specific, pe care îl va păstra şi pentru o
parte importantă dintre postume: abba /
baab / cdc / dcd (în patru din cele şase so-
nete) alături de schema abba / baab / cde /
cde (în Trecut-au anii şi Când însuşi glasul,
pe care nu o reia decât pentru postuma
Răsai asupra mea), instaurând un model la
care se vor raporta poeţii următori până în
epoca interbelică şi mai târziu. O analiză de-
taliată asupra specificului accentuării în ver-
sul predominant iambic, asupra rolului
cezurii mobile pe care Eminescu o valori-
fică suveran, obţinând efecte inconfunda-
bile, şi asupra tipurilor de rime (îndeosebi
cele rare precum: „inspiră-mi / liră-mi” sau
„asculta-vei / însenina-vei”) ne oferă un ca-
pitol de minuţioasă analiză prozodică din lu-
crarea lui Adrian Voica.  

*
* *

Unanim cunoscut este faptul că în
ediţia princeps a poeziilor eminesciene, în-
grijită de Titu Maiorescu în decembrie
1883, au fost publicate doar şase sonete,
deci există şase antume încadrabile acestui
tip, dar care descriu vizibil câteva etape ale
devenirii tematice: Afară-i toamnă, Sunt ani
la mijloc, Când însuşi glasul (1879), gru-
pate ca o succesiune de tip coroană de so-
nete. Urmează disparat, în acelaşi volum
alte trei sonete: Iubind în taină (1878),  Tre-
cut-au anii…(1879) şi Veneţia. Acesta din
urmă, deşi se pare că a fost primul sonet pe
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care Eminescu şi-a încercat măiestria artistică, în mod paradoxal, este şi ultimul sonet cu-
noscut: primul manuscris este datat 1871 iar prelucrarea definitivă, 1880, deci atenta adap-
tare a textului a presupus nouă ani de muncă şi numeroase variante. Veneţia îşi are punctul
de plecare într-un sonet italian omonim – Venedig, al lui Gaetano Cerri, text apărut în 1864
la Viena, dar variante integrale anterioare formei publicate de Maiorescu demonstrează
efortul eminescian de a obţine un text profund caracteristic sieşi, sonetul fiind considerat,
pe bună dreptate, „o îndepărtare apreciabilă de original echivalând cu o decantare nouă,
ca urmare a unei alte viziuni asupra unui material poetic dat”, deci neavând nicidecum
doar „caracteristicile unei simple traduceri” (idem). De altfel, ştim că mentorul Junimii a
selectat şi ordonat poeziile cuprinse în acest volum „pe criteriul valorii estetice şi al spe-
cificităţii lor poetice”, deci  calitatea sonetului e incontestabilă, atât sub raportul formei,
cât şi al conţinutului.

Restul sonetelor, al cărui număr a fost îndelung o problemă discutată şi controver-
sată, constituie o serie distinctă între creaţiile eminesciene postume. Unii critici le-au con-
siderat simple „brulioane”, precum Garabet Ibrăileanu, în virtutea ideii că „din unele a
utilizat (înfrumuseţând) o imagine, din altele un vers, din altele mai multe versuri, din al-
tele strofe întregi”. Alţii, analizând comparativ variantele prin care a trecut fiecare din
aceste sonete, le consideră texte de sine stătătoare printre postumele care au atins o formă
înaltă de cizelare poetică, rămânând, unele dintre ele, în mod nedrept nepublicate. Petru
Creţia afirmă, cu sentimentul unei misiuni îndeplinite, faptul că ediţia îngrijită de sine este
primul volum în care „se află întrunite într-o secţiune numai sonete, şi toate sonetele” emi-
nesciene, cele 31, după opinia sa, „dintre care unele sunt cele mai frumoase care s-au scris
vreodată în româneşte.”  Autorul volumului distribuie sonetele în ordine cronologică, după
data ultimei redactări, „pentru a face sensibilă nu o simplă succesiune, ci o evoluţie, mai
uşor de observat când forma este fixă şi tonul poetic, fie el liric sau satiric, este constant.”  

Cele douăzeci şi şapte de sonete postume sunt elaborate între 1872 şi 1879, apar-
ţinând deci epocilor diferite de creaţie, cunoscute după numele oraşelor care i-au marcat
biografia spirituală: vieneză (1870-1872), berlineză (1872-1874), ieşeană (1874-1876),
bucureşteană (1877-1883). Ele pot fi grupate în cinci direcţii tematice sau chiar şase, dacă
vom considera, aşa cum este firesc, faptul că poezia Răsai asupra mea… (1879) nu este
un sonet erotic, ci unul rugăciune, deci un text de inspiraţie religioasă. Astfel, ciclul cu-
prinde, în ordine cronologică: două sonete generate de „sentimentul neptunic” – Azi
oceanu-ntărâtat… şi Adânca mare… (1872-1873) la care se adăugă pe parcurs şi Cobo-
rârea apelor (1876); un sonet cu subiect istoric, după delimitările operate de A. Voica,
adică textul liric Maria Tudor (1873); o artă poetică – Iambul, din 1878, publicată în edi-
ţia Petru Creţia în fruntea întregului ciclu, aşa cum se cuvine unei arte poetice. Sonetele
erotice sunt cele mai numeroase – 9/10 şi aparţin intervalului 1876-1879. În cele din urmă,
o grupare distinctă tematic şi ca tonalitate este aceea a sonetelor satirice, ale căror va-
riante cuprind datări între 1876 şi 1878. Încă de la o primă lectură, şi senzaţia persistă în
relectura lor, o întrebare rămâne fără răspuns: „Ce va fi fost cu Eminescu de nu a publicat
asemenea scrieri, mai conforme cu propriile sale severe exigenţe decât unele poezii pu-
blicate. Ce reticenţă, ce speranţă, ce răzvrătire sau indignare îl vor fi reţinut de la un act
atât de firesc?”

* Textul-eseu a fost premiat la Festivalul Naţional „Porni Luceafărul…“, Botoşani, iunie 2011.
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Nebănuite şi, uneori, chiar surprinzătoare pot fi informaţiile de arhivă ale unor
instituţii. Un exemplu concret, în acest sens, ni-l oferă arhiva Societăţii academice „Junimea“
din Cernăuţi. Deşi am cercetat-o de-a lungul unei perioade ce a însumat şase ani, concre-
tizându-i informaţiile în câteva lucrări pe care le-am publicat, avem plăcuta surpriză, re-
citând fişele în mod aleatoriu, să ne aflăm în faţa unor aspecte noi, nesesizate la prima
lectură, când urmăream alte obiective tematice, care au importanţa lor, dezvăluindu-ne lu-
cruri inedite, aparţinând unei lumi, astăzi, din păcate, uitate.

De la fondarea sa, în anul 1878,
şi până ce şi-a încheiat laborioasa activi-
tate, în anul 1938, Societatea academică
„Junimea“ din Cernăuţi a numărat, între
membrii săi activi, 1667 de persoane, stu-
denţi şi studente din cadrul Universităţii
cernăuţene.i Din fişele bio-biografice ale
fiecărui membru al Societăţii, deşi suc-
cinte, rezultă date deosebit de importante,
sub varii faţete. Ne-a atras atenţia, la ul-
tima lectură, o problemă interesantă: zo-
nele geografice din Bucovina, ca
provenienţă natală a membrilor Societăţii.
Legat de acest aspect, subliniem că majo-
ritatea fişelor conţin informaţii detaliate,
altele nu fac nici o menţiune. Astfel că este
greu să stabilim, cu toată certitudinea, zona
de provenienţă a fiecărui membru, nece-
sară încercării noastre de a analiza un as-
pect nou, legat de Societate şi de membrii
ei, după cum vom încerca în paginile ur-
mătoare.

La limita acestei afirmaţii, anticipând, subliniem că majoritatea covârşitoare a
membrilor Societăţii academice „Junimea“ provin din zonele de şes şi de deal ale Buco-
vinei şi foarte puţini, am putea spune un număr simbolic, din zona de munte a sudului pro-
vinciei pe care o avem în atenţie. Limita dintre aceste două zone o putem stabili la
Păltinoasa, aşezare rurală prin care se realizează intrarea în zona montană bucovineană
menţionată, prin localitatea Gura Humorului. Exemplificăm, în acest sens. Din totalul de
1667 de membri, cum am menţionat anterior, doar 25 provin din zona de munte, după cum
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urmează: Garabet Gaina şi Iulian Danilevici, studenţi la Facultatea de Drept, Teodor Balan,
student la Facultatea de Filosofie, toţi născuţi în oraşul Gura Humorului, George Vedean,
student la Facultatea de Teologie, născut în satul Mănăstirea Humorului, districtul Gura
Humorului, George Toma, Constantin Iosep, studenţi la Facultatea de Drept şi Petru Dia-
con, student la Facultatea de Filosofie, născuţi în satul Vama, districtul Gura Humorului,
George cavaler von Gallin, student la Facultatea de Drept, născut în satul Ruşii-Moldovi-
ţei (aceasta a fost denumirea satului Moldoviţa sub stăpânirea austriacă), districtul Gura
Humorului, Teofil Gheorghiu, Vasile Burduhos, Viorica Ştefanelli, Iancu Mihaiescu şi
Maria Dan, studenţi la Facultatea de Filosofie, Emilian Crilevici, şi Aurel Ştefanelli, stu-
denţi la Facultatea de Drept, toţi născuţi în oraşul Câmpulung Moldovenesc, George Piti-
cari, student la Facultatea de Drept, născut în satul Bucşoaia, districtul Gura Humorului,
Mihai Boca, student la Facultatea de Teologie, născut în satul Stulpicani, districtul Gura
Humorului, Ilie Flocea, student la Facultatea de Teologie, născut în satul Pojorâta, dis-
trictul Câmpulung Moldovenesc, Eusebie Prelici, student la Facultatea de Drept şi fratele
său George, student la Facultatea de Filosofie, născuţi în satul Breaza, districtul Câmpu-
lung Moldovenesc, Gavril Burcutean, student la Facultatea de Drept, născut în satul Câr-
libaba, districtul Câmpulung Moldovenesc, Ioan Spânu, student la Facultatea de Teologie,
născut în satul Coşna, districtul Câmpulung Moldovenesc, Emilian Şanta, student la Fa-
cultatea de Filosofie, născut în satul Poiana Ştampei, districtul Câmpulung Moldovenesc,
Vianor cavaler von Bejan, şi Ion Iacoban, studenţi la Facultatea de Drept, ambii născuţi în
oraşul Vatra Dornei, districtul Câmpulung Moldovenesc.

Este posibil ca numărul menţionat de noi să fie depăşit, în sensul că sunt nume-
roşi studenţi care nu au indicată, în fişa bio-bibliografică, localitatea în care s-au născut şi,
deci, pot proveni din această zonă montană. Dar, chiar dacă dublăm numărul în cauză, di-
ferenţa rămâne inadmisibil de mare. Ce explicaţii se pot da acestei situaţii?

Este greu de a oferi un răspuns convingător, bazat pe argumente solide, docu-
mentare, în condiţiile în care acestea lipsesc. Nu ne rămân decât simple supoziţii, dar care
să nu frizeze ridicolul sau absurdul. Nu credem în argumentul că populaţia din zona de
munte trăieşte izolată, ruptă de legăturile fireşti şi contactele permanente cu populaţia din
zonele limitrofe, conducându-se după legi ancestrale, cutumiare, care împiedică progresul
şi libertatea de gândire. Că muntenii erau oameni bogaţi, unii dintre ei, posibil, zgârciţi,
mai degrabă cumpăniţi, calculaţi în tot ce făceau, poate fi un adevăr, dar această trăsătură,
specifică oricărui individ, indiferent de zona geografică în care trăieşte, nu este un argu-
ment care să justifice refuzul lor de a-şi trimite copiii la învăţătură, ca să nu-şi cheltuiască
averea. În ce ne priveşte, noi credem, cu toată convingerea, că este cu totul altceva; este
acea credinţă strămoşească a ţăranului român, legată prin toate fibrele sale de această fi-
inţă pentru el, numită Pământ, de Tradiţii şi de Credinţă. Sunt elemente puternice, funda-
mentale în zonele de munte, parţial, chiar şi astăzi, pe care ţăranul le consideră imuabile,
care nu trebuiau schimbate nici cu cea mai strălucită poziţie socială pe care o putea oferi
târgul, oraşul, care era corupt, desacralizat şi decăzut moral prin voinţa domnilor, aduşi de
vânturile străinătăţii. Învăţătura era bună, dar prea multă strică, uneori, corupe minţile şi
duce la vicieri morale, la abandonarea tradiţiilor şi la vânzări de neam; copiii, odată prinşi
de această tainică şi dulce povară a învăţăturii, nu se mai reîntorceau în locurile în care
s-au născut, se îndreptau spre alte orizonturi, tindeau spre slăvi, spre lumi noi.

Să fie această aserţiune o posibilă explicaţie, din multe altele, care să încerce a
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justifica prezenţa simbolică a muntenilor bucovineni la Înaltele şcoli împărăteşti din Cer-
năuţi? Să mai adăugăm, totodată, fapt nu lipsit de importanţă, că situaţia prezentată de noi
se referă, strict, doar la realităţile din cadrul Societăţii academice „Junimea“. Studenţi ro-
mâni provenind din zona montană a Bucovinei, cu certitudine că se aflau înscrişi, nu le ştim
numărul, şi în celelalte societăţi studenţeşti, cum erau „Bucovina“, „Dacia“ şi „Moldova“,
care nu au constituit obiectul nostru de cercetare.

În acest context, ce se poate afirma despre prezenţa acestor studenţi munteni în
cadrul Societăţii academice „Junimea“? Nu este în intenţia noastră, în cadrul acestui stu-
diu, de a prezenta, detaliat, activitatea desfăşurată de aceştia ca membri activi ai Societă-
ţii, în grup sau individual, am făcut-o cu un alt prilej, atunci când am prezentat fişele
bio-bibliografice ale unora dintre ei, după cum vom menţiona la locul potrivit. În general,
nu au avut o activitate fulminantă, ieşită din comun dar şi-au onorat calitatea de membri,
unii chiar în mod eclatant, având în vedere că şase dintre ei au fost preşedinţi ai Societă-
ţii. Mai mult, studenţi formaţi în cadrul „Junimii“ s-au impus în alte Societăţi prin serio-
zitate şi activitate exemplară, fiind aleşi chiar în funcţia de preşedinte. Exemplificăm prin
studentul teolog George Vedean care, trecând de la universitate la Seminarul Teologic,
şi-a încetat activitatea la „Junimea“, devenind membru al Societăţii „Academia Ortodoxă“,
unde, ulterior, a fost ales preşedinte al acesteia.

Alţii, cum este cazul lui Ion Iacoban, asupra căruia vom stărui în paginile urmă-
toare, au lăsat o urmă adâncă în amintirea colegilor de generaţie prin faptele lor, care, fără
a depăşi normalitatea, poartă în ele pecetea unui destin tainic, consemnat în analele So-
cietăţii, dar fără putinţă de a fi dezlegat. Studentul Ion Iacoban a desfăşurat o activitate la-
borioasă, pe care a completat-o prin acte pline de generozitate financiară faţă de Societate,
dar şi faţă de colegi, dovadă a situaţiei materiale prospere din familie. S-a spus despre el
că era de o frumuseţe olimpiană, ce o amintea pe aceea a celebrilor artişti ai epocii, că a
lăsat în sufletele frânte ale frumuseţilor cernăuţene, regrete şi tristeţi ireparabile. Acest
student, iubit de femei şi respectat de colegi, a rămas, în acelaşi timp, în documentele So-
cietăţii sub semnul unei enigme, neelucidate nici astăzi, lăsând în urma sa o mare taină.
Chiar viaţa lui a rămas necunoscută. Oare unde îi pot fi găsite urmele, oricât de şterse? O
să încercăm să-l redescoperim, chiar şi parţial, evocându-i anii studenţiei, aşa cum se des-
prind ei din documentele păstrate în arhiva Societăţii academice „Junimea“.

În documentele Societăţii, Ion Iacoban a fost înregistrat sub numărul matricol
929, în calitate de student al Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii din Cernăuţi. Din
păcate, fişa nu conţine nici o informaţie în legătură cu familia sa, cu anii copilăriei şi ai în-
văţăturii din perioada preuniversitară. Există, ataşate fişei sale, patru fotografii, pe aver-
sul cărora Ion Iacoban a făcut însemnări olografe; mai mult ca sigur, fotografiile în cauză
au fost trimise Societăţii, în anul 1928, când conducerea acesteia a luat decizia de a fina-
liza elaborarea Albumelor, începută în 1913, conţinând fişele bio-bibliografice ale tuturor
membrilor săi, în vederea aniversării a 50 de ani de la fondarea „Junimii“. În acest sens,
s-a făcut apel la foştii membri, care erau în viaţă, sau la urmaşii acestora, pentru a răs-
punde unui chestionar, conţinând informaţii legate de activitatea acestora din anii studen-
ţiei şi după. Din răspunsul la chestionarul Societăţii, trimis de Ion Iacoban, nu s-au păstrat
decât fotografiile menţionate, restul materialului s-a pierdut, ca şi în cazul altor docu-
mente, în nefericirea celor două refugii prin care a trecut Bucovina, în 1940 şi 1944.

Din fotografiile păstrate putem trage câteva concluzii, nu lipsite de importanţă,
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pentru analiza subiectului nostru. Ştim, spre exemplu, cu toată certitudinea, că Ion Iaco-
ban s-a născut în localitatea Vatra Dornei, într-o familie de ţărani înstăriţi şi cu prestigiu
în rândul comunităţii locale. Să menţionăm că gospodăria familiei Iacoban, ca a tuturor ţă-
ranilor dorneni, nu era situată în localitatea propriu-zisă (oraşul era locuit în exclusivitate
de târgoveţi/orăşeni autohtoni, dar şi de numeroşi alogeni), ci în zonele limitrofe, purtând
denumirile de Dealu Petrenilor, Dealu Negru, Dealu Negreştilor, Gura Negrii, Chilia, Mi-
riştii, Podu Verde. Nu ştim de care zonă aparţinea familia Iacoban. Să fi fost gospodăria
acesteia la Podu Verde, limita de la intrarea în satul Iacobeni, localitatea de baştină, după
cum ne indică şi numele, a familiei? Tot ce este posibil, lipsa unei certitudini, în acest
sens, neafectând analiza temei noastre.

Două dintre fotografiile menţionate îi reprezintă pe bunicii paterni ai fostului
membru al Societăţii academice „Junimea“:

a) o fotografie de grup, în care se află tânărul gospodar Toader Iacoban, alături
de soţia sa Maria (născută Simionescu) şi consilierii comunali ai primăriei oraşului; foto-
grafia conţine menţiunea olografă că datează din anul 1840, când Toader Iacoban era pri-
marul oraşului Vatra Dornei (s.n.).

b) a doua fotografie îi reprezintă pe cei doi soţi, Toader şi Maria Iacoban, la anii
senectuţii; nu este datată. Această fotografie are o particularitate, nu lipsită de importanţă:
cei doi bătrâni bucovineni nu poartă opinci, ci bocanci şi respectiv ghete, semnul puterii
economice şi a faptului că aparţineau, social, treptei superioare a clasei ţărăneşti.

Ultimele două fotografii îl reprezintă pe Ion Iacoban într-o dublă ipostază:
a) ca student al Facultăţii de Drept, când era preşedinte al Societăţii; poate fi da-

tată, având în vedere menţiunea „Cronicarului“, în anul 1922.
b) ca militar, când a făcut stagiul de ofiţer rezervist într-o unitate din oraşul

Roman; pe avers este menţionat anul 1922.
Ambele fotografii, datând din anul 1922, nu ne aduc nici o informaţie, cât de mi-

noră, exceptând faptul că, prin intermediul lor, îi cunoaştem înfăţişarea, despre care con-
temporanii săi au vorbit cu admiraţie nedisimulată.

După absolvirea liceului, a ajuns student al Facultăţii de Drept, din cadrul Uni-
versităţii cernăuţene, proaspăt devenită românească, după înfăptuirea României Mari. Era
în vara anului 1919, o vară agitată pentru studenţimea românească din Cernăuţi, aflată
într-o mare efervescenţă organizatorică. Faptul că se afla din vară în Cernăuţi, cu certitu-
dine angajat în disputele de reorganizare a Societăţii, este indiciul, mai mult ca sigur, că a
absolvit liceul în acest oraş.

A depus cererea de primire în cadrul Societăţii academice „Junimea“, înaintea
începerii anului universitar, aşa explicându-se că i-a fost aprobată în Adunarea generală din
4 august 1919. A urmat examenul regulamentar, pe care  l-a promovat la 17 octombrie, ace-
laşi an. Conform Regulamentului societăţii, a avut „bădiţă“ (student îndrumător, provenind
dintr-un an de studiu superior) pe Amuliu Liteanu.

A fost primit foarte bine în cadrul Societăţii şi s-a bucurat, într-o perioadă scurtă
de timp, de o mare popularitate, al cărei resort, mărturisim, nu l-am surprins în totalitatea
sa. Ştim că avea un farmec personal deosebit, atrăgând în jurul său pe toţi colegii, indife-
rent de anul de studiu, aşa cum lumina atrage fluturii de noapte; era generos până la sa-
crificiu şi dornic de a epata în orice ocazie, fără a umili pe nimeni şi fără a fi ostentativ;
avea bani, dar nu era un arghirofil, plăcerea lui era de a-i oferi celor care se aflau în nevoi.
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Spre exemplu, în 1920 a făcut o donaţie de 400 de coroane (s.n.). În Bucovina, după
Marea Unire din 1918, au mai circulat o perioadă de timp banii austrieci), instituind un pre-
miu, la Secţia literară a societăţii, pentru cea mai bună conferinţă. Gestul a făcut ocolul
Cernăuţiului, marea sumă de bani provenind de la un student, făcând să-i crească presti-
giul în rândul tuturor studenţilor, indiferent de Societatea căreia îi aparţineau. Aşa a înce-
put legenda … care, din păcate, a rămas aproape necunoscută.

Datorită popularităţii sale, la care a contribuit şi activitatea sa laborioasă, a reu-
şit să deţină funcţii importante în cadrul Societăţii. Ascensiunea a avut loc chiar de la în-
ceputul primului an de studenţie. A debutat la 24 octombrie 1919, când a fost ales secretar
II, a urmat alegerea sa ca preşedinte al Secţiei literare şi delegat în Comitetul central al stu-
denţilor din Cernăuţi. S-au adăugat funcţiile de arhivar şi vicepreşedinte al Societăţii, la
începutul anului 1920. În calitate de vicepreşedinte, a colaborat foarte bine, şi nu se putea
altfel, cu preşedintele Societăţii, Mihai Vlaicu, şi el student al Facultăţii de Drept. Entu-
ziasmat şi dornic ca Societatea să-şi menţină prestigiul avut prin tradiţie, Ion Iacoban l-a
secondat pe preşedinte în toate împrejurările, uneori grăbindu-se şi, evident, greşind, aşa
cum s-a întâmplat în următoarea situaţie.

În fişa lui I. Iacoban, „Cronicarul“ menţionează un eveniment, desfăşurat în
toamna anului 1920, care stă, oarecum, sub semnul unei ambiguităţi. Este vorba despre o
serbare, fără a se menţiona cu ce prilej a fost organizată, care s-a desfăşurat la Cluj. În pa-
ralel cu această serbare, a avut loc un Congres Naţional al studenţilor din România Mare,
patronat de Casa Regală a României. Steagul Societăţii, care era scos doar cu ocazia unor
evenimente deosebite, a fost purtat de studentul Virgil Cechovschi. În cadrul acestui con-
gres, preşedintele Mihai Vlaicu a decis să colporteze în rândul studenţilor un Raport lito-
grafiat, cu scopul de a discredita Societăţile academice „Bucovina“, „Dacia“ şi „Moldova“,
toate din centrul universitar cernăuţean. Menţionăm că preşedintele nu s-a consultat cu
nici o persoană din Comitetul de conducere al Societăţii, în luarea acestei decizii. Nu ştim
în ce împrejurări, şi când, a fost informat vicepreşedintele I. Iacoban despre intenţia lui
Mihai Vlaicu, dar ştim că el a răspândit Raportul în cadrul congresului „vârând «Juni-
mea» în mare bucluc“. În adevăr, Societăţile menţionate, considerându-se „ofensate“, au
rupt orice fel de relaţii cu „Junimea“. Lucrurile s-au complicat, Comitetul de conducere
al Societăţii, în şedinţa din 11 noiembrie 1920, a pus în discuţie pe preşedintele Mihai
Vlaicu, iar Adunarea generală, desfăşurată la 13 noiembrie, acelaşi an, a cerut să fie sanc-
ţionaţi vinovaţii. S-a constituit, totodată, o Comisie de împăcare, din care au făcut parte
George Piticari, Aurelian Comoroşan şi Arcadie Dugan, care a avut misiunea de a resta-
bili bunele relaţii cu Societăţile în cauză.

Desigur că, în aceste confruntări, a fost pronunţat şi numele lui Ion Iacoban, care
l-a secondat pe Mihai Vlaicu, uneori fără discernământ, cum a fost în cazul menţionat,
după cum au apreciat tot mai mulţi dintre colegii săi. Mai mult, Societăţile în cauză au con-
diţionat împăcarea de excluderea lui Ion Iacoban din „Junimea“. O cerere gravă, pe care
Comitetul de împăcare a reuşit, cu greu, să o respingă. Această situaţie a dus la scăderea
popularităţii sale, fapt evidenţiat în decembrie 1920, cu ocazia alegerilor pentru preşedin-
ţia Societăţii, când a fost înfrânt de George Piticari, la o diferenţă de 15 voturi. A fost pen-
tru el, cel învăţat numai cu victoriile, o mare deziluzie, care i-a făcut dovada că
popularitatea, ca multe alte lucruri din viaţă, este ameţitoare şi, mai ales, trecătoare.

Deşi decepţionat de atitudinea unora dintre colegii săi, a continuat să activeze în
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cadrul Societăţii, încercând să uite micile răutăţi. Cât despre momentul din toamna anu-
lui 1920, îl considera firesc, decurgând din obligaţiile sale de vicepreşedinte, care trebuia
să colaboreze şi să se subordoneze, în conformitate cu Regulamentul Societăţii şi spre bi-
nele acesteia, deciziilor preşedintelui. În această atmosferă a continuat să acţioneze cu
persuasiune, în vederea reeditării ziarului „Deşteptarea“, fondat în anul 1907, din iniţia-
tiva studentului teolog Eugen Nesciuc. A colaborat, în acest sens, cu alţi doi junimeni,
Aurel Comoroşan şi George Piticari. A fost, totodată, autorul unu referat, prezentat în Adu-
narea generală a Societăţii, în care a justificat necesitatea reeditării publicaţiei în cauză. În
decembrie 1920, ziarul a fost republicat. Ca o recunoaştere a eforturilor depuse de Ion Ia-
coban pentru reapariţia „Deşteptării“, dar şi pentru calităţile sale literare, a fost ales re-
dactor şef al publicaţiei. Din nou, prestigiul său este în creştere. Dovada, la 26 martie 1921,
a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Societăţii pentru a doua oară. Pentru modul în
care şi-a îndeplinit atribuţiile, Societatea i-a acordat distincţia  „summa cum laude“. La 28
mai, acelaşi an, în cadrul Adunării generale a societăţii, a făcut propunerea, care a fost ac-
ceptată, de a fi comemoraţi cei trei prieteni din lumea literară românească, de la începu-
tul veacului al XX-lea: George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă şi Barbu Şt. Delavrancea.

La 10 noiembrie 1921 îşi încetează activitatea în cadrul Societăţii, deoarece a
fost încorporat în armată. La terminarea stagiului militar, în octombrie 1922, reîntors la
Cernăuţi, a solicitat, la 6 octombrie, reprimirea în Societate, depunându-şi, spre satisfac-
ţia generală a colegilor, candidatura la funcţia de preşedinte. Obţine majoritatea voturilor,
care-l detaşează cu mult de contracandidatul său. Începe o activitate laborioasă alături de
Comitetul de conducere, cu scopul de a reconsolida Societatea pe plan intern. Avea pla-
nuri mari, exprimându-şi temerea că timpul nu-i va îngădui să le transpună în practică.
Brusc, la 4 februarie 1923, spre stupoarea tuturor, îşi depune demisia din funcţia de pre-
şedinte, dar şi din calitatea de membru al Societăţii „din motive pe cari nu vrea să le in-
ducă“(s.n.), după cum s-a menţionat într-un Proces-verbal al Adunării generale. În zadar
l-au implorat prietenii, şi tot în zadar l-au rugat colegii, invocând prevederile regulamen-
tare, totul a fost inutil. S-a recurs la puterea Regulamentului, sperând că-l va impresiona,
ca o persoană care respecta, în general, legislaţia, Comitetul de conducere respingându-i
demisia. Nu a acceptat, solicitând ca demisia să-i fie pusă în discuţia Adunării generale.
La 11 februarie 1923, cererea sa de demisie a fost respinsă cu următorul rezultat: 21 de vo-
turi contra, 8 voturi pentru şi 3 abţineri. Mai mult ca sigur că votul Adunării generale face
referire doar la demisia sa din calitatea de membru al Societăţii, deoarece, în aceeaşi şe-
dinţă a fost ales în funcţia de preşedinte Romeo Reuţ, student la Facultatea de Drept. Lu-
crurile au trenat în continuare, având ca fundal cele două refuzuri: al Societăţii şi al
ex-preşedintelui, în legătură cu demisia acestuia din calitatea de membru activ. Pentru a
ieşi din impas, Comitetul de conducere recurge la o stratagemă: la 29 martie 1923, îi acordă
un concediu pentru 3 luni! S-a sperat că acest concediu va linişti apele, tulburate de cauze
necunoscute. Nu ştim ce a făcut în concediu şi în lunile care au urmat. Cunoaştem, în
schimb, decizia finală a Societăţii: la 24 octombrie 1923, l-a declarat membru inactiv, cu
distincţia „cum laude“, decizie luată la sugestia prof. Arcadie Dugan. Era o distincţie care
nu a mai fost acordată la nici un membru inactiv, în toată istoria Societăţii. Considerăm că
această decizie a Societăţii a fost luată datorită faptului că, în vara anului 1923, I. Iacoban
a absolvit facultatea, situaţie care-l punea, conform Regulamentului, în postura de mem-
bru inactiv.
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Să menţionăm, în final, că Socie-
tatea, în semn de recunoştinţă pentru acti-
vitatea desfăşurată de studentul Ion
Iacoban, în Adunarea generală din 10 no-
iembrie 1925, i-a acordat titlul de membru
emerit. Era o ultimă menţiune în documen-
tele Societăţii, despre fostul preşedinte.
Probabil că un ultim contact, realizat pe
calea corespondenţei, între magistratul I. Ia-
coban şi Societate, a avut loc în 1927 sau
1928, când a trimis „Junimii“ datele perso-
nale, solicitate de aceasta, însoţite de foto-
grafiile folosite de noi în materialul prezent.
Dacă despre alţi membri am găsit informa-
ţii succinte sau detaliate, în diverse docu-
mente din arhiva Societăţii, referitoare la
viaţa şi activitatea lor, desfăşurată după ab-
solvire, despre Ion Iacoban nu se menţio-
nează nici un cuvânt. Decizia lui, cu
rezonanţe în rândul tuturor studenţilor din
Cernăuţi, a rămas sub semnul unei enigme,
nedezlegate până astăzi, iar peste numele
lui s-a aşternut praful uitării. Nu ştim nimic
nici despre viaţa şi activitatea lui ulterioară,
care s-a topit în fluviul vâscos al lumii in-
terbelice. Uneori, destinele oamenilor sunt
nedrepte, iar timpul se dovedeşte a fi neier-
tător.

* Menţionăm că am folosit ca informaţie do-
cumentară exclusivă pentru întregul studiu
doar arhiva Societăţii academice Junimea
din Cernăuţi, aflată la Direcţia Judeţeană
Iaşi a Arhivelor Naţionale, Fond „Fraţii
Dugan“, „Cronicarul“ – Albumul Mare,
volumele I-III.

i Vezi Anghel Popa, Societatea academică
„Junimea“ din Cernăuţi. 1878-1938, Edi-
tura Fundaţiei Culturale „Alexandru
Bogza“, Câmpulung Moldovenesc, 1997,
pp. 14-15.
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Dumitru Irimia face parte din categoria eminescologilor, care, pe modelul lui
George Călinescu, au făcut din cercetarea și interpretarea operei lui Eminescu proiectul vie-
ţii lor. Dacă ar fi să stabilim o cronologie a „Proiectului Eminescu” în „dinamica” (termen
frecventat adesea de profesor) vieţii și activităţii lui Dumitru Irimia, ar trebui să coborîm
în timp spre anii de liceu, cînd l-a „întîlnit” pe poet. „Cu Eminescu m-am întîlnit în anii
de liceu, mărturisea profesorul, dar nu pentru că trebuia „să învăţăm lecţia” ci pentru că
profesorul ne-a spus că Eminescu nu este numai Împărat și proletar și ne-a vorbit despre
Luceafărul, despre Doina, despre Titu Maiorescu și ne-a invitat să mergem la biblioteca
orașului”. Apoi a urmat în 1962 elaborarea „cu greu” (Eminescu fiind la „secret”) a tezei
de licenţă Concepţia lui Eminescu despre artă. Teza a condus la publicarea în 1970 a edi-
ţiei Eminescu: Despre cultură și artă. Momentul este evocat de Dumitru Irimia ca fiind
unul crucial din destinul său. Întîlnirea cu manuscrisele eminesciene a fost, își amintește
profesorul, „una din întîlnirile mele cu cea mai mare încărcătură fiinţială (cu tot greul de
semnificare a acestui adjectiv)”. Astfel, în 1970 vedea lumina tiparului „primul Eminescu”
citit și gîndit de Dumitru Irimia. El a făcut posibilă trecerea spre cel „de-al doilea” cel din
Limbajul poetic eminescian, care a condus, în final, spre elaborarea unei viziuni integra-
toare asupra lui Eminescu. Dumitru Irimia reconstituia întregul său traseu într-un interviu
cu întrebări de bilanţ, publicat la începutul anului 2008 în revista Limba Română de la
Chișinău. „Gîndirea estetică eminesciană, preciza acolo exegetul, se află într-o corespon-
denţă perfectă cu mutaţia radicală pe care o produce poezia lui în cultura românească: prin
Eminescu limbajul poetic își asumă funcţia întemeietoare de lumi semantic-poetice, lumi
care au ca nucleu de semnificaţie întrebările fiinţei și nu interpretarea, fie aceasta și fru-
mos poetică, a lumii cu determinări spaţio-temporale. În acest sens, aș considera – chiar
dacă nu îmbrăţișez sintagma – că spre „Eminescu total”, mai exact, spre esenţa profundă
a poeticii și a creaţiei poetice eminesciene (în vers și în proză deopotrivă), aspiră în mod
complementar, interpretarea din Limbajul poetic eminescian (Junimea, 1979) și interpre-
tările din Dicţionarul limbajului poetic eminescian, în cele două componente: (I) Con-
cordanţele poeziilor antume (2 volume, Botoșani, 2002), Concordanţele poeziilor postume
(4 volume, Iași, 2006), (II) Semne și sensuri poetice. I. Arte (Iași, 2005), Semne și sensuri
poetice. II. Elemente primordiale (Iași, 2007), realizat, sub conducerea mea, de un minu-
nat colectiv de cercetători de la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
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Urmele de lumină ale Fiinţei:

Dumitru Irimia

(fragmente)

Maria ŞLEAHTIŢCHI



și de la Institutul de Filologie Română A. Philippide Iași”.

* * *

Dumitru Irimia și-a elaborat prima exegeză eminesciană de amploare Limbajul
poetic eminescian sub auspiciile semioticii, una din direcţiile cele mai noi în studiul
lingvisticii, abia intrată în vogă în anii aceia. Autorul își asuma deliberat conceptul, re-
curgînd la cîteva succinte referinţe de natură să precizeze aparatul categorial la îndemînă.
Astfel, era prevăzut ca noţiunea semn să-și extindă aria de întrebuinţare dincolo de planul
stric lingvistic, trecînd în cel al semioticii literare. E de reţinut din chiar introducerea stu-
diului modul în care Dumitru Irimia corelaţionează termenii: „Între poem, semn și limbaj
poetic relaţiile dezvoltă un grad superior de complexitate, din perspectiva celor două pla-
nuri, paradigmatic și sintagmatic, axe organizatorice ale oricărui sistem semiotic. Poemul
se relevă în ansamblul său ca un semn poetic complex (E.Al. Poe), care, în baza unei idei
poetice centrale, dezvoltă o singură semnificaţie poetică” (Irimia 1979: 15). Procesul crea-
ţiei este definit acum dinspre actul lingvistic spre cel poetic, iar termenul elocvent este, în
viziunea autorului, cel de resubstanţializare. Analiza operei lui Eminescu prin prisma aces-
tui fenomen constituie de fapt axa conceptuală a monografiei, în care nivelele limbii sînt
examinate în perspectiva raportului de iminentă și complexă reciprocitate.

Celorlalte nivele ale limbii Dumitru Irimia le acordă importanţă și spaţiu propor-
ţionale rolului lor în mecanismul mereu în mișcare al universului eminescian, deși spaţiul,
pe drept cuvînt, este tot timpul insuficient pentru a încăpea multitudinea de semnificaţii pe
care le generează opera poetului. Frecvenţa concurenţială dintre substantiv și verb consti-
tuie motivul unei lungi dezbateri asupra funcţiei infinitivului lung substantivizat sau a con-
versiunii unor părţi de vorbire și efectele semantice și poetice ale lor. 

Munca în filigran a exegetului, nu vom pregeta să repetăm, este îndreptată și spre
funcţia poetică a substantivizării unor adverbe, în mod special a adverbelor temporale. „În
contexte cosmogonice, afirmă Dumitru Irimia, circumstanţele temporale exprimate de ad-
verbele substantivizate sînt convertite în concepte temporale; pentru reprezentarea stării pre-
genetice, absenţa timpului, dimensiune esenţială și existenţială a universului însuși, este
sugerată prin negarea limitelor temporale, exprimate conceptual prin adverbele substantivi-
zate azi, ieri etc.: «Nu era azi, nici mîne, nici eri, nici totdeauna»” (Irimia 1979: 56).

Unul din procedeele novatoare pentru poezia română este „ruperea paralelismu-
lui dintre structura semantic-artistică a versului și cea prozodică”. Între aceste două „en-
tităţi” ale textului eminescian se stabilește un conflict, care împinge lirica poetului dincoace
de structurile clasicizate ale romantismului, în modernitate, „în contemporaneitatea poe-
ziei moderne” susţine Dumitru Irimia (Irimia 1979: 224).

Părţii de poetică propriu-zisă (vorba vine!) îi este rezervată analiza tropilor și fi-
gurilor de stil, supuse clasificării și subclasificării extrem de riguroase. Pe parcursul ana-
lizei docte la care a fost supus limbajul liricii eminesciene, se face dovada relaţiei
„complexe” pe care a avut-o poetul cu norma limbii literare. „Verdictul” este categoric:
„Poetul «încalcă» norme și, mai ales, creează altele”. Un alt mare lingvist, Eugeniu Co-
șeriu, aducea precizări asupra aceluiași subiect în unul din interviurile pe care ni le-a acor-
dat. Ambii lingviști au văzut în Eminescu un creator de limbă/de limbaj. I-a îndreptăţit să
creadă astfel în capacitatea lui Eminescu de a dezvolta unele „virtualităţi ale limbii, rămase
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ascunse, nevalorificate de limba comună abstractizată în limba literară”. Lingvistul Eu-
geniu Coșeriu afirma că „literatura și literatura ca artă e locul, prin excelenţă, al creaţiei.
Acolo se manifestă creaţia și acolo se manifestă și utilizarea posibilităţilor pe care ni le
oferă limba”, apoi invoca, în interviul Știinţa este o formă de împărtășanie, „o nouă idee
a lui Dumitru Irimia: nu e nevoie să fie ceva nou, tot ce e de multe ori e o utilizare nouă a
posibilităţlor limbii și deci e o posibilitate pe care Eminescu o utilizezază în întregime”
(Coșeriu 2004: 67). 

Una din componentele esenţiale, inerente exegezei eminesciene elaborate de Du-
mitru Irimia, ţine de căutarea și definirea identităţii profunde a culturii române, a modu-
lui nostru de a fi în lume. El a putut fi înţeles treptat, prin efort intelectual continuu, susţinut
de un ales simţ al limbii, literaturii, culturii, civilizaţiei române și un fin spirit de obser-
vaţie. Astfel, într-un articol datat din 1991 (Limba – componentă fundamentală a specifi-
cului naţional), exegetul afirma că „factori diverși au generat moduri diferite de a simţi și
gîndi lumea, adică moduri diferite de a fi în lume” (Irimia 2008: 51). De aici, a fi, fire și
fiinţă, aceste trei feţe ale fiinţei, vor coexista în studiile lui Dumitru Irimia. În Introducere
în stilistică, lucrare apărută în 1999, Dumitru Irimia își deschidea studiul Comunicarea
lingvistică între lume și limbă prin invocarea triadei om-limbă-lume înţeleasă prin co-
șerianul îndemn: „să spui lucrurile cum sînt” (Irimia 1999: 24). Ulterior, aceste repere vor
da naștere sintagmelor preferate spiritului analitic al profesorului. În articolul „Osia sta-
tornică” – imagine eminesciană a identităţii naţionale el punea în circulaţie expresiile: „fi-
inţa umană, fiinţa naţională și fiinţa Lumii” (Irimia 2005: 43), urmărindu-le semnificaţiile
în opera lui Eminescu. Peste un an, în comunicarea sa Actualitatea lui Eminescu în afir-
marea unităţii șiidentităţii românilor, din cadrul celei de-a X-a ediţii (și ultima, cu părere
de rău) a Conferinţei Naţionale de Filologie Limba română, azi, organizată la Iași și Chiși-
nău în 3-7 noiembrie 2006, lingvistul afirma că „universul semantic al creaţiei eminesciene
are în centru asumarea de către poet a întrebărilor Fiinţei în general, a întrebărilor Fiinţei
umane în raport cu Fiinţa lumii sau ca Fiinţa istorică”. Astfel, el analizează conceptul emi-
nescian asupra „fiinţei profunde a poporului” român în raport cu fiinţa umană și fiinţa di-
vină; în raportul dintre fiinţa umană și fiinţa lumii, cel dintre fiinţă în general, fiinţa lumii
și fiinţa istorică, ajungînd spre „sinele profund al Fiinţei Lumii” (Irimia 2007: 19). Și dacă
în studiul din 2006 era urmărită funcţia întemeietoare a limbajului poetic eminescian, în
forma raportului de mai sus, ecuaţia fiind operaţională în special pe texte lirico-filosofice,
cum ar fi poemul Luceafărul, în exegezele ulterioare – comunicarea din 2008 din cadrul
Colocviului de la Putna (Irimia 2009), de care s-a îngrijit cu multă dăruire –, funcţionali-
tatea acestui raport va fi așezată, cu preponderenţă, în cadrul publicisticii, în mod special
în contextul cronicelor teatrale ale lui Mihai Eminescu. Extinderea ariei analitice face do-
vada faptului că anunţata corelaţie transcede întreaga operă eminesciană, nu doar cea li-
rică. În aceste studii Dumitru Irimia punea în pagină termeni importanţi pentru exegezele
ulterioare, edificînd, de fapt, un cap de pod pentru lucrări pe care urma să le scrie și pro-
iectele care trebuiau să se împlinească.

(Text reluat, cu acordul autoarei
din �oua Revistă Filologică, Bălţi, Republica Moldova, nr. 1-2, 2010)
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Himericul – dincoace sau dincolo de  mimesis, proiecţie a unei lumi şi a unei vi-
ziuni, niciodată, însă, nerămînînd în limitele perceperii obiective, prozaice. Proza cea mai
„exactă” mută, de fapt, realul în himeră, în absurd, în fantasme.  

Notaţia minuţioasă face din Caragiale un rafinat, alt fel de rafinat decît, peste un
secol, un Radu Petrescu. Poate şi pentru că pe Caragiale – o ştim prea bine, el nu agreează
„apa de trandafiri” – nu descripţia îl interesează. Sau nu descripţia cu rol tranzitiv. Ta-
blourile lui – şi ne putem referi mai ales la cele narative – sînt demonstraţii de virtuozi-
tate, adică tehnică. Că tehnica naşte lume, că lumea pare, finalmente, că şi există, e o
chestiune secundară. Caragiale nu ţine să acrediteze existenţa lumii, ci propria-i existenţă.
În permanenţă, verbul despre lume e înainte de toate un verb despre sine. Pe sine se
construieşte şi se reflectă Caragiale construind lume. 

Oricum, revendicată de la exactitate, minuţia proiectează realul în absurd sau în
himeric. Un caz, acela din La Paşti. Un altul, pus, prin titlu, sub semnul derizoriului, în
Una-alta (text apărut în „Ghimpele”, XVII, nr. 33, 15 august 1876). Deşi în plin ipote-
tic, prin certitudine naratorială faptele capătă statutul deja petrecutului. În fine, nu asu-
pra acestei chestiuni dorim să atragem atenţia, ci asupra desfăşurării evenimenţiale atît
de atente încît capătă substanţă himerică. Ce se poate întîmpla, din cauza căldurii, de
te-ntîlneşti (Caragiale se adresează direct cuiva) cu o cunoştinţă „la Fialcowsky, Frascatti,
pe bulevard sau la Giovanni”? Cu încetinitorul, deşi, repet, totul e ipotetic, Caragiale în-
registrează detalii: „Prima mişcare cînd vă-ntîlniţi este să vă opriţi şi să vă treceţi o dată
sau de mai multe ori – dupe cum suferiţi mai mult sau mai puţin de asudeală – cu bas-
maua, pe ochi, pe nas, pe obraz, pe gît etc; a doua mişcare: vă daţi mîna; vă strîngeţi cor-
dial; voiţi apoi să v-o retrageţi, şi, ce vedeţi! Dreapta dumitale nu se mai poate dezlipi de
dreapta amicului; trageţi cu putere fiecare: peste putinţă! Mîinile d-voastră s-au încleş-
tat. Atunci – şi aceasta este a treia mişcare – d-o ordine superioară pentru că se petrece
în onoratul d-voastră cap – atunci voiţi neapărat a afla cauza acestui efect, cum adică şi
pentru ce mîinile d-voastră nu se mai pot descleşta! Cel mai deştept dintre d-voastră –
desigur unul e mai deştept decît celălalt – se bate cu mîna stîngă pe frunte”. Chit că arată
vizibile deprinderi satirice, cauza e de ordinul fantasmagoriei: „sudoarea mîinii ameste-
cată cu un strat de pulbere fină ce zboară în atmosfera Capitalei, amestecată cu al doilea
strat de fum gros de asfalt, pentru că adineaori am stat poate zece minute, de m-am uitat
cum se lucrează la palat asfaltul, au produs pe mîna mea această [sic] mixtum compositum
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I.L. Caragiale.

despre himeric, în ţara paradoxului

(fragment)

Mircea A. DIACONU



[sic] lipicios, care afirmă de astă dată strînsa şi indisolubila noastră amiciţie”. În plină
lume a artificiului, salvarea este la îndemînă: „lipiţi de mîini, vă apropiaţi de Fialcowsky,
cereţi un pahar de apă, vă depărtaţi unul de altul cît vă lasă mîinile, şi rugaţi pe garçon
să-l toarne pe mîinile d-voastră încleştate. Două minute, şi efectul este obţinut. Sînteţi li-
beri a vă duce fiecare unde vă place”. Această adăstare în detalii care transformă derizo-
riul în eroic nu-i departe de fina ţesătură – semn al amurgului de lume – din scrisul lui
Mateiu Caragiale. Tatăl nu-i chiar atît de străin de fiu, cum a putut părea o lungă bucată
de vreme. Opuşi irevocabil, în nici un caz. Mă-ntreb de nu cumva la Caragiale tatăl amur-
gul, aparent de neîntîlnit, nu-i unul, ca la Eminescu, chiar de zeitate. Dar las discuţia
aceasta pentru mai tîrziu, cînd o bună parte din fapte vor apărea, firesc, de la sine în cursul
acestei călătorii fără ţintă. 

Aşadar, înţeleg scrisul lui Caragiale nu ca pe o denunţare a realului, ci ca pe o con-
tinuă denudare a lui, o investigare a cărei finalitate e o ţintă în care autorul nu crede. De
aici, reletivitatea perspectivei şi lipsa sa de fanatism. Fundamentalismul e substituit de
scepticism, de reverie textuală şi himerică, eventual de o durere care naşte inteligente zîm-
bete complice. De reluat aici ideea că lumea lui Caragiale e un labirint: infern al închipuirii
şi deopotrivă paradis al ei. Fragmentele de lume – ipostaze pasagere şi tranzitorii ale ei –
nu sfîrşesc prin asumarea angoasei (conştiinţa marginii nu înspăimîntă), ci prin depăşirea
ei. Cum deseori naratorul – acest erou fragil din text – nici nu percepe lumea în mod di-
rect, ci prin intermediari (un articol de ziar, nişte anonime, cîteva telegrame etc.), putem
conchide că ceea ce-l întemeiază nu este decît ruptura, diferenţa, înstrăinarea. Or, toate
acestea la Caragiale protejează. A rămîne la suprafaţa lucrurilor este şi cheia „fotografie-
rii” realului. Ba chiar cheia salvării eroului. Aşa se explică, de altfel, şi haloul de iluzoriu
şi de himeric care îmbracă epiderma concretului. Orice decupaj de real are drept consecinţă
eşecul exactităţii, al „oglindirii” flaubertiene şi criza „fotografiei”. Chiar şi atunci cînd
pare să-şi fie suficient sieşi, decupajul nu-i decît un semn, aşa încît, Caragiale nu apare în
ipostaza de creator de lume, ci de semne. Lumea e numai o consecinţă şi, dacă pare vie,
adevărată, reală, asta se întîmplă – Caragiale o ştie prea bine – tocmai pentru că se articu-
lează dintr-o succesiune de semne. În acest spaţiu de ezitare trebuie căutată referinţa (adică
adevărul) din lumea lui Caragiale; o lume a cărei legitimitate e textuală. La dimensiune
strict tehnică, textele lui Caragiale, fie că e vorba de scrieri epice sau dramatice, trebuie
să dea senzaţia viului; lumea chiar se naşte din expresie; semnificatul chiar e o consecinţă
a semnificantului. Cum referentul concret are (şi este) o realitate de grad secund, el este
supus unui proces de hipertrofiere şi de diluare (uneori după principii muzicale) aseme-
nea celui din poeziile oniricilor (care şi-l revendică drept precursor pe Ion Barbu, nu şi pe
Caragiale). Abuzul de materie din poezia lui Emil Brumaru ori din aceea a lui Dimov nu-i
decît expresia unei absenţe a materiei. Astfel încît, procesul transcrierii lumii nu-i decît
imaginea (aparentă) a unui „şantier textual”. În fapt, ceea ce rezultă este o lume coruptă
de semne. Adică, un miez al ei.

În fine, abuzul de detalii nu face decît să de-realizeze obiectul. În locul lui, o arhi-
tectură, o schiţă, tehnica – vizibilă în sine – şi reducerea la absurd. Două chestiuni sînt de
discutat. Mai întîi, în ce măsură tehnica este exhibare de sine, expresia unui narcisism
mascat şi profund; apoi, dacă nu cumva absurdul – aşa cum se conturează el la Caragiale
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– nu-i decît consecinţa privirii fractale a lui Caragiale, a acelei priviri care înregistrează de-
taliul, scoţîndu-l din context, transformîndu-l în lume, generînd, finalmente, ca în cazul
constructiviştilor, un întreg din fragmente disparate, a căror continuitate dă, însă, o ac-
centuată senzaţie a realului. Chestiuni complementare – narcisismul şi absurdul –, pe care
le putem explora prin elaborarea unei teze (a unei ipoteze – de lucru) conform căreia exer-
ciţiul relevării (dacă nu cumva al înregistrării) adevărului despre lume se face la Caragiale
nu pornind de la lume, ci de la tehnică. În fond, şi pe tema aceasta ar trebui detaliat, ceea
ce sancţionează el, parodic, la sămănătorişti precum Vlahuţă sau la simbolişti precum Ma-
cedonski sînt elementele de tehnică, procedeele. De amintit de asemenea permanenta bă-
tălie cu clişeele de tot felul, cu formulele devenite tipare depersonalizante. În fine, că
tehnica relevă o acută conştiinţă artistică e deocmadată mai puţin relevant. Mai important
este că ea relevă o posesivă, dominantă, autoritară şi orgolioasă conştiinţă de sine. Or, ce
înseamnă, printre altele, tehnică? Înseamnă a construi – mînat de un instinct precum acela
al copilului din Cîteva păreri – o ordine într-un teritoriu al hazardului. A vedea structuri
(arhitecturi, ca să folosim un cuvînt drag lui Caragiale) acolo unde nu există decît mate-
rie îngroşată. În fine, a explora o materie infinită cu conştiinţa (ironică a) faptului că ea as-
cunde un tipar, un model. Or, de la un moment dat, explorarea se face la Caragiale în sens
invers. El transformă tehnica dintr-un revelator al adevărului într-un dat care-l provoacă
să se arate, dacă nu cumva într-un instrument care-l instituie. Or, Caragiale se joacă ade-
sea tocmai pe tema aceasta, care-şi subordonează coincidenţele bizare şi excesul de para-
doxuri. Cu ajutorul tehnicii, el explorează în posibil – dar fără urmă de fundamentalism
ideologic, ci doar mînat de conştiinţa sa ironică, care nu-i permite să devină prizonierul
vreunei credinţe. De aceea, lumea, ca şi adevărul, e numai o iluzie. Sau un text. Abisali-
tatea vieţii, numai o posibilitate, nu un fapt. În real, ea – abisalitatea – poate fi cel mult mi-
mată de simpla suprapunere de întîmplări, de accidentul fără sens. Iată la ce bun tehnica
stăpînită impecabil. Prin ea, Caragiale explorează în posibil, nu în real. 

Aşa se întîmplă cu un personaj precum Leonică, din Broaşte destule. Un personaj
care nu-i decît o construcţie textuală instituită prin negativitate. „Părul lui nu era nici negru,
nici galben, nici castaniu; faţa nici oacheşe, nici bălană, nici smeadă; ochii nici negri, nici
verzi, nici căprii. Nu era nici cîrn, nici năsos şi urechile le-avea potrivite. Nu era nici mare,
nici mic, nici gras, nici slab, nici-nalt, nici bondoc, nici subţire, nici gros. Afară de asta,
nu era nicic bun, nici rău, nici moale, nici iute, nicic deştept, nici prost. Cu un cuvînt o fi-
inţă nici prea-prea, nicic foarte-foarte”. Leonică nu există decît ca text – simplă demons-
traţie, şi ca neant – ipostază posibilă a verbului. Un personaj care, din text, respiră
demonism. Tot trimite invitaţii la nuntă, pentru ca, de fiecare dată, nunta să fie stricată, iar
invitatul să fie întîmpinat cu cuvintele, al căror cinism e şi o formă de salvare. „– Nu se
mai face: am stricat. Nu mai vrea, pace bună! Lac să fie că broaşte… destule!”. În final,
cînd, într-un alai de înmormîntare, cel mort este chiar Leonică, replica vine firesc: „Dum-
nezeu să-l ierte! Adio Leonică… lac să fie, că broaşte… destule!”. Cinică, macabră, replica
nu-i, de fapt, decît ludică. E ca şi cum nu-ţi poate provoca vreun fel de compasiune ceva
ce nu există. Şi aşa cum realitatea pentru el nu are consistenţă şi nu angajează existenţial
(de aici, soluţia la îndemînă a broaştelor), tot aşa nici el nu are o consistenţă care să pro-
voace compasiune. 
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În atmosfera aceasta mai degrabă prevestitoare de cataclisme culturale, în care orice

altceva pare a fi la mare preţ, în afara actului cultural, te cuprinde mirarea că încă mai apar

cărţi temeinice, aşa cum este cea a Doamnei Geta Moroşan. Avizat şi recunoscut cerce-

tător şi cunoscător al perioadei, profesorul Dan Mănucă remarcă, pe bună dreptate, că „Lu-

crarea �icolae Gane – Studiu monografic ridică problema numeroaselor goluri care încă

mai există în istoria literaturii române” (Prefaţa O restituire necesară, p. 7). Goluri dato-

rate tradiţionalei indiferenţe (cu un termen blând) care ne bântuie, pe aceste meleaguri, faţă

de cei care ne-au dat fiinţă.

Veritabil studiu academic, cartea pomenită mai sus (Editura Timpul, Iaşi, 2010,

374 p.), iniţial teză de doctorat, are în vedere, cu dedicaţie, viaţa şi opera lui Nicolae Gane,

tratate la modul impecabil, cu documentare acerbă, sau, după cum scrie Mircea Anghe-

lescu: „este o cercetare aplicată, amplă, sistematică şi foarte interesantă”, iar „Cercetarea

dovedeşte un spirit analitic remarcabil şi aptitudini narative neapărat necesare unei astfel

de reconstituiri” (cop. IV). Fără a intra în detalii, îndeobşte cunoscute, câteva reflecţii ni

se impun.

Ca şi Pogor sau Negruzzi, N. Gane a fost un om al începuturilor de drum, din aceia

din care avea nevoie societatea românească de la acea vreme. Nu a refuzat nici o provo-

care, ba mai mult chiar, şi-a îndeplinit cu brio sarcinile (auto)impuse. Îl găsim în magis-

tratură, dar şi ca prefect sau primar, în repetate rânduri, deputat, preşedinte al Senatului,

ministru, academician, membru al Societăţii Junimea, sau în insolita postură de vice-pre-

şedinte al Societăţii din Iaşi de arme, gimnastică şi tragere la semn, al cărei statut a fost

votat la 7 aprilie 1880 („Curierul – Th. Balassan”, An. VIII, nr. 42, 13 apr. 1880, p. 3).

Junimistul a fost o figură iubită de ieşeni atât în timpul vieţii, cât şi în posteritatea

imediată sau mai îndepărtată. La moartea sa, ziarele şi revistele s-au întrecut în a-i reliefa

personalitatea şi a pune accentele acolo unde trebuie, referitor la viaţa şi la creaţia sa. C.

Banu, într-un elan poetic, scria: „A fost, până la sfârşit, cinstit în gândul, în fapta, în vorba

şi în scrisul lui. Tot ceea ce a scris poartă această pecete a cinstei şi a sincerităţii. Din ati-

tudinile cabotinilor literari de astăzi, el n-a avut nici una. N-a bătut în toba reclamei, n-a

înşelat cu luciri de pietre  false, nu s-a urcat pe o Himalaie de carton spre a vesti neamu-

lui eternitatea unor opere definitive. A povestit pentru că trebuia să povestească, aşa pre-
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Rememorare necesară

- Nicolae Gane

Liviu PAPUC



cum pasărea trebuie să cânte. A povestit fru-

mos pentru că aşa deprinsese sufletul lui de

la moşi-strămoşi. Şi a tipărit nu pentru că

alerga după aplauze, ci pentru dragostea

graiului părintesc şi dragostea de părinte

către acei care veneau după dânsul” (Un în-
târziat – �. Gane, în „Flacăra”, An. V, nr.

28, 23 apr. 1916, p. 330).

După mai bine de douăzeci de ani de

la dispariţia fizică, amintirea lui Nicolae

Gane funcţiona ca etalon pentru societatea

ieşeană interbelică, Leonida I. Gheorghiu

evocând realizările sale ca imbold pentru

noul primar Nicolae N. Gane, fiul scriitoru-

lui, şi recreând pentru posteritate un crâm-

pei din spaţiul mirific în care trăise acesta –

astăzi doar un deziderat: „Casele în care a

locuit fostul primar al Iaşului, proprietatea

sa, se văd şi astăzi pe strada ce-i poartă nu-

mele (fostă Butu), iar din frumosul parc ce

le înconjura au mai rămas de veghe vreo câţi-

va brazi falnici pe parcul ciopârţit şi în care

au fost construite diverse alte clădiri. [...]

Am dori noi, ieşenii, ca pe vechea clădire

rămasă în fiinţă să se fixeze o placă come-

morativă, amintitoare că acolo şi-a avut să-

laşul marele literat N. Gane – până se va

înfiripa ideea de a fi eternizat în bronz ală-

turi de Alecsandri, Eminescu, Creangă şi

ceilalţi. E o datorie!” (Vechea familie
Ganea. Eternizarea în bronz a marelui
scriitor �. Gane, în „Opinia”, An. XXXIV,

nr. 9255, 9 feb. 1938, p. 1). 

Dorinţă legitimă şi, din fericire, îm-

plinită. După cum tot o dorinţă legitimă spe-

răm să prindă formă cât mai curând: aceea

a deschiderii şi funcţionării cu randament

maxim, în bătrânele case, a Centrului de

Muzeologie Literară.
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ŞTEFA� OPREA
Prin teatre şi prin ani

Iaşi, Artes, 2011

EX LIBRIS

IO�EL �ECULA
Ion Petrovici: Recurenţe

Ploieşti, Premier, 2011

PAVEL CHIHAIA
Despre prietenii artişti şi înfăptuirile lor

Cluj-Napoca, Eikon, 2011



Festivalul din această toamnă organizat la Cernăuţi, consacrat vieţii şi creaţiei lui
Grigore Bostan, ne readuce în memorie imaginea redutabilului profesor şi scriitor, a omu-
lui de cultură care a reprezentat, în polimorfia etnică şi lingvistică a Cernăuţiului, statutul
intelectualului român, a tipului universitar doct, bine fixat în verticalitatea opţiunilor sale.
El devenise, în timp, o figură proeminentă şi chiar harismatică, o personalitate de care
contextul nu putea face abstracţie, ale cărui părere, poziţie, idei, într-o problemă sau alta,
contau.

La Cernăuţi, imaginea savantului, conturată încă din tinereţe, este astăzi  binecu-
noscută şi apreciată. Cercetările sale ştiinţifice au investigat, în special şi cu necesitate, spa-
ţiul bucovinean, recuperându-l şi (re)valorificându-l din noi perspective temporale şi
axiologice. Cine a parcurs lucrările sale din domeniul folcloristicii comparate, al istoriei
literaturii şi artei româneşti din Bucovina – Corelaţii tipologice şi contacte folclorice (în
limba rusă, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1985), Literatura română din Bucovina (în colaborare
cu Lora Bostan, Cernăuţi, 1996), Poezia Populară Românească în spaţiul carpato-nis-
trean (Ed. Cantes, Iaşi, 1998), Folclor din Ţara Fagilor (în colaborare, Ed. Hyperion,
1993), Creaţia populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria
şi Bucovina (în colaborare, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1991), Pagini de literatură română.
Bucovina, regiunea Cernăuţi, 1775-2000 (compendiu şi antologie) (în colaborare cu
Lora Bostan, Editura Alexandru cel Bun, Cernăuţi, 2000) ş.a. – a putut să aprecieze aria
lor vastă de cuprindere, fondul informaţional deosebit de bogat, carcasa teoretică şi acri-
bia autorului. Profesorul Grigore Bostan era acea personalitate de referinţă care – la diverse
conferinţe, la Întâlnirile Scriitorilor Români din Întrega Lume de la Neptun, la Saloanele
de carte ori la Academia Română – „acoperea”, cu maximă competenţă şi prestanţă pro-
fesională, segmentul nordbucovinean, reprezenta dimensiunea unei vechi culturi româ-
neşti ce s-a aflat într-o continuă corelaţie şi interferenţă cu cea a altor etnii şi civilizaţii.

Grigore Bostan aparţine acelei categorii de creatori pentru care poezia este „o săr-
bătoare a intelectului”, după cum spune Marcel Raymond, o aventură a minţii lucide de-
rulându-se sub raza ochiului înţelept şi rece al zeiţei Minerva. Cărţile sale de poezie,
Cântece de drum (1982), Revenire (1990), Vitrina manechinelor (1992), Cetatea de Sus
(1994), Dincolo de vârstă (1996), Poem bucovinean (1998), Cronograme în piatră
(2003), au impus o voce lirică viguroasă, desfăşurată pe câteva registre, cu inflexiuni ex-
presioniste, ce a cunoscut avatarurile tranziţiei de la versul tradiţionalist la cel modern şi
postmodern. Este formula unei poezii compusă din elemente eterogene,  multe de sorginte
livrescă, bine asimilate, având mereu un conţinut modern turnat în tipare tradiţionaliste sau,

90

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Personalitate de referinţă:

Grigore Bostan

Arcadie SUCEVEANU

Regăsiri



mai spre sfârşit, în versuri lipsite de rigurozităţi formale sau chiar intertextualiste. Regăsim
în ea dimensiunea cosmică a fenomenelor existenţiale, acea „astronomie a visului poe-
tic”, de care era atât de pasionat, dar şi suferinţa decantată a neamului românesc de la poa-
lele Carpaţilor, „codul genetic al graiului”, simbolul rezistenţei noastre în inexpugnabila
Cetate de Sus. În spaţiul ei real-fictiv alternează, în mod frecvent şi aproape programatic,
viziunile zborurilor interstiţiale cu preocupările „terestre”, cotidiene; lirica reflexiv-filo-
zofică cu poezia satirică şi cu epigrama. În ultimul volum, Criptograme în piatră, se mai
poate descifra o nouă dimensiune, cea metafizică. O predicţie neagră străbate spaţiul mai
multor poeme, exprimată când în termeni  direcţi, lucizi, ca în catrenul de pe coperta a IV-a
(„poate de la o vreme/ nici nu mai scriu poezii/ arunc în moarte blesteme/ să fugă în lo-
curi pustii…”), când parabolic şi codificat, ca în acest superb poem cu care se încheie vo-
lumul, Semibasm, din care cităm: „era şi atunci o semizi/ căzută-n pânză de păianjen/
mi-am aruncat peste poarta-nflorită/ legătura cu haine de schimb/ pentru toate anotim-
purile şi semianotimpurile/ pentru toate vârstele şi semivârstele posibile/ la vreo nouă
paşi-semipaşi/ a ieşit din ceţuri un individ-semiindivid/ cu ochii în poziţie aproape verti-
cală/ ţinea în mâna stângă un panou/ de plastic negru (sau un simplu colţ de noapte?)/ din
geana de sus (o eclipsă de lună?)/ sau poate dintr-un colţ de jos al panoului/ se prelingea
ca lacrima rotundă/ o întrebare arzător de rece/ şi ţie (despre tine e vorba anume)/ şi ţie
nu cumva ţi se pare că eşti/ (picătura mi-a căzut pe creştet)/ nu cumva ţi se pare că eşti
tocmai bun…”.

Grigore Bostan a fost în acelaşi timp o personalitate publică marcantă, care a con-
tribuit în cel mai direct şi decisiv mod la renaşterea conştiinţei naţionale şi la menţinerea
spiritualităţii româneşti în Bucovina detrunchiată. A educat generaţii de studenţi în spiri-
tul moralităţii, al dragostei de limbă şi neam. A fost un factor polarizant, echilibrat şi, când
era cazul, echidistant, al vieţii social-culturale a Cernăuţiului, atât de măcinată de discor-
die şi bicisnice orgolii.

Rigorile bibliotecii şi ale disciplinei „cazone” îi formaseră un caracter de lup sin-
guratic, autoexilat în studiu şi nesfârşite lecturi zilnice. „Scorţoşenia academică” era însă
înşelătoare, ea dispărând de îndată ce „don’ profesor” păşea pe teritoriul magic al litera-
turii. Atunci când intra în agora literară, devenea sociabil şi spiritual, câteodată chiar li-
bertin, descărcându-şi cu bonomie cartuşiera cu replici sclipitoare, compunând epigrame
ad-hoc, garnisite din belşug cu muştarul lui Iuvenal…

Personal, ne vine foarte greu să acceptăm a vorbi despre el la trecut. Şi asta cu atât
mai mult cu cât, cu doar trei săptămâni înainte de tragicul deznodământ, am avut o întâl-
nire, împreună cu Serafim Saka şi Nicolae Spătaru, cu studenţii de la Catedra de Filolo-
gie Română şi Clasică a Universităţii cernăuţene, în fruntea căreia se afla de un sfert de
veac. Profesorul avea o ţinută sobră şi distinsă ca întotdeauna, dar în acelaşi timp glumea
şi se întrecea în butade şi calambururi, cu vocea lui atât de singulară, blazat-tărăgănată, cu
inflexiuni de pizzicato… Nu puteam bănui atunci, la despărţire, că îmbrăţişarea noastră era
ultima, că paşii lui uşor legănaţi, întorcându-se spre Catedră, se îndreptau, de fapt, spre tă-
râmul unui început de amintire… 

Personalitate proteică, pluridimensională, îmbinând imaginea tipului erudit cu cea
a romantismului poetic, a omului distins şi vertical cu cea a virtuosului spadasin, mânui-
tor al floretei de argint a umorului – aşa l-am cunoscut pe profesorul, colegul de breaslă
şi prietenul Grigore Bostan. Aşa va rămâne, pentru totdeauna, în memoria colectivă, în
cea a istoriei literare şi culturale din Bucovina şi din întreg arealul românesc.
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Pentru mine cunoaşterea lui Vasile Gheorghe Popa, unul dintre cărturarii Făltice-
nilor, loc pe care mulţi români îl socotesc mirabil, este în mare măsură postumă şi livrescă.
O târzie şi binevenită recuperare. Cât omul acesta atât de special trăia, întâlnirile mele cu
dânsul au fost rare şi lipsite de profunzimea contactelor umane ce nasc afinităţi şi zidesc
prietenii durabile. Omul îmi stârnise interesul încă din acea vreme, dar copilul care eram
nu avea cum să perceapă pe de-a-ntregul dimensiunile personalităţi sale puternice, aşa
cum s-a întâmplat fericit mai apoi. În anii când mă ridicam “flăcăuaş”, fiind elev la “Nicu
Gane,” şi figuri ca aceea a lui Vasile Gheorghe Popa mă atrăgeau cu puterea cu care flu-
turii trag la lumină, pe acesta  parcă îl înghiţise pământul. Dispăruse pur şi simplu de pe
străzile celestului târg. Despre pricinile absenţei, ce nu rămăsese neobservată, se ţesea un
zumzet. Se vorbea cu fereală privitor la asta. Şoptit se auzise că fusese închis din motive
politice, că ar fi făcut parte dintr-un guvern croit printre libaţii de câţiva fălticeneni care
nu acceptau în ruptul capului “fericirea democrat-populară”. În realitate, forţa sa de tribun
al adevărului a reprezentat cauza încarcerării. Când s-a întors din temniţă, după amnistia
lui Dej, nu mă mai aflam la Fălticeni. Plecasem la Universitate, la Iaşi. Ajunsesem a fi un
admirator al cărturarului, dar împrejurările n-au fost prielnice unei împărtăşiri de adâncime,
ce mi-ar fi fost atât de folositoare. I-am oferit cu dedicaţie în 1975 cea de a doua carte de
proză, ”Reîntoarcerea verii”. Am descoperit cu plăcere în  jurnal referiri pertinente şi exi-
gente referitoare la povestirile din volum, dar n-am avut atunci cunoştinţă de observaţiile
lui de lectură. Îi dăruisem bucoavna tocmai pentru că mă interesa părerea Domniei Sale.
O discuţie pe tema scrisului meu ar fi fost, de bună seamă, importantă. De aici s-ar fi
putut trage firul unei apropieri desfătătoare şi benefice mie unuia. N-a fost să fie. Pese-
mene, nici timpul n-a mai avut răbdare. Devreme, devreme, la doar aproape 64 de ani, Va-
sile Gheorghe Popa a trecut la cele veşnice. 

Peste decenii chipul său emblematic pentru efigia consacrată a cărturarului a prins
a se realcătui în sufletul meu şi s-a înstăpânit cu putere în fiinţa-mi părerea de rău că am
vieţuit în preajma unor asemenea învătaţi şi am trecut pe lângă prisaca lor doldora de mie-
rea cea înmiresmată cu înţelepciunile şi frumuseţile lumii şi nu ne-am înfruptat de loc sau
destul din bunătăţile pe care ei le puteau dărui tuturor celor  dornici şi însetaţi să guste din
“sălăţile” grădinei de poveste. Al doilea mare regret ce mă încearcă  e acela că aceşti ad-
mirabili semeni ai noştrii, hărăziţi de Dumnezeu cu atâtea daruri, s-au ofilit ca nişte plante
silite a respira aerul otrăvit al provinciei comuniste. Căile acestora pentru ieşire în arenă
fuseseră zăgăzuite. Nu-i publica nimeni, erau uitaţi şi neluaţi în seamă şi pe deasupra hăi-
tuiţi. Unii, cum a fost Vasile Gheorghe Popa, au avut puterea să se adape în continuare din
învăţăturile cele înalte şi să scrie pentru o iluzorie eternitate, cu gândul la clipa providen-
ţială ce va să vină. În cazul lui Vasile Gheorghe Popa impulsul de a nu se resemna îl da-
torăm şi fiului său, doctorul Vasile V. Popa (Guju), care, aşa cum reiese limpede din
paginile jurnalului, nu-şi slăbea o clipă tatăl, cerându-i imperios să-şi aştearnă amintirile.
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Un palimpsest tezaur

Grigore ILISEI



La răstimpuri, acesta primea la Galaţi, de la Fălticeni, câte o sută de pagini dactilogra-
fiate. S-au strâns peste o mie şi au alcătuit fresca de memorii”Din anii copilăriei”. Docto-
rul Vasile V. Popa (Guju), intelectual rafinat, numismat, colecţionar de artă, cititor de gust,
aparţinând acelui regn pe cale de dispariţie, cel al medicilor cu deschideri spre varii do-
menii umaniste, realiza că părintele său avea ceva de spus  şi că scrierile acestuia se vor
adăuga corpusului de texte ce vorbesc elocvent despre ce-am fost noi, românii, ca popor. 

Cărţile  fălticeneanului Vasile Gheorghe Popa, publicate postum prin grija fiului
său, doctorul Vasile V. Popa, se circumscriu genului memorialistic şi întregesc imaginea
lumii româneşti de ieri cu preţioase developări ale moralei şi duhului ruralităţii noastre.
Totodată, dau măsura staturii cărturarului, cunoscut până la apariţia lor ca folclorist de vo-
caţie, ultimul mare folclorist al nostru, cum s-a afirmat de specialiştii domeniului, ca autor
de stanţe pentru copii, ori dascăl sacerdotal. Memorialistica volumelor “Din anii copilă-
riei”, ”Bunica”, precum şi cea din dialogurile platonicene cu Vasile Lovinescu sau din
convorbirile cu germanistul Virgil Tempeanu, luminează faţete mai puţin cunoscute, cele
de hermenut al culturii populare, clasicist, fin interpret al literaturii românesti şi univer-
sale, teolog, filosof al culturii, om legat prin toate fibrele făpturii de ţara sa. El a ştiut ca
puţini alţii să facă desosebire între căminul patriei şi vremelnicii săi diriguritori, nu o dată
odioşi. 

Jurnalul care a apărut acum, intitulat ”Letopiseţ fălticenean. Ultima etapă”, cu no-
taţii zilnice dintre anii 1972 (4 iunie) şi 1976 (11 mai, cu câteva zile înaintea morţii) adaugă
nuanţe revelatorii şi expresive chipului lăuntric configurat atât de convingător şi veridic
de cărţile precedente. Îl regăsim aici pe omul de carte şi condei. Sunt vii şi incitante în
aceste pagini frământările, aspiraţiile, micile şi mai însemnatele biruinţe, înfrângerile, lu-
minişurile şi hălciugile. Reînvie duhul omului, se recompune în toate articulaţiile destinul
său, unul aşezat sub semnul tragicului. Soarta n-a fost deloc îngăduitoare cu Vasile
Gheorghe Popa. Condiţia de orfan care a răzbit la lumina cărţii datorită dârzeniei şi min-
ţii fosforescente a rămas o permanenţă a existenţei sale. A fost supus umilinţelor şi pri-
goanei, dar n-a privit cu mânie în urmă. În jurnal, consemnările privitoare la anii de
pătimire în temniţă sunt de o discreţie impresionantă. Vasile Gheorghe Popa, aidoma atâ-
tor alţi deţinuţi ai închisorilor comuniste, priveşte suferinţa aceasta, care i-a ruinat sănă-
tatea şi i-a frânt cariera profesională, ca pe o experienţă purificatoare. Aidoma înaintaşilor
săi s-a împăcat cu rânduiala divină. Asprimea unora dintre judecăţile din jurnal, ce-ar me-
rita, poate, amendarea, ţine de setul său de valori şi de subiectivităţile ce-s omeneşti şi nu
ocolesc pe nimeni. De altfel acestea apar arar; vederea diaristului asupra lumii şi semeni-
lor fiind generoasă, încărcată de afectivitate. 

Jurnalul este radiografia grăitoare a unei vremi şi a unui loc. E vorba de timpul în-
toarcerii apelor spre izvoare şi de tărâmul cel mirabil al Fălticenilor, cuprins de adormire
odată cu instaurarea noului regim. Dar oameni ca Vasile Gheorghe Popa sau Vasile Lovi-
nescu, companionul unor discuţii ca de filosofi greci în forumul atenian, consemnate co-
pios şi cu voluptate în paginile “Letopiseţului…”, înfrâng prin lucrarea  spiritului
neprielniciile de orice fel. Astfel de pământeni trăiesc stelar precum Miroiu din “Steaua
fără nume” şi surmontează contingentul mizer, deşi nu i se pot abstrage cu totul fizic. 

„Letopiseţul fălticenean…” e un palimpsest de citit seara la culcare precum o carte
de rugăciune şi de păstrat ca un tezaur în sipetul sufletului.                                                                                                
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Părinte, sunt marele fiu rătăcit
Care venind la tine boema nu şi-a pocăit,
Părinte, sunt fiul beat de infinit!1

Născut la 27 ianuarie 1923, fără a publica măcar un singur volum în timpul vieţii,
nedreptăţit de regimul totalitar instaurat în ţara noastră la 6 martie 1945 şi mort la doar 38
de ani, poetul George Mărgărit continuă să fie o figură ştearsă în literatura noastră. Nefi-
ind prezent în sintezele de istorie a literaturii române2 şi fără a fi studiat în şcoli, de Ge-
orge Mărgărit nu-şi mai aduce aminte astăzi aproape nimeni. Biografia sa figurează în
unele dicţionare de literatură română, însă într-un mod mult prea sumar3, fiind puţin şi de-
fectuos cunoscută. Aspecte din viaţa celui ce a fost unul din cei mai cunoscuţi poeţi ai Ia-
şului de după al doilea război mondial rămân încă să fie scoase la lumină. Este ceea ce îmi
propun în prezentul text, făcând apel la toate tipurile de surse. 

Biblioteca din satul Osoi, comuna Comarna, judeţul Iaşi, care şi-a serbat centena-
rul în 2002, poartă numele poetului George Mărgărit. Aşa cum voi încerca să arăt, faptul
în sine nu este întâmplător, deşi, consultând biografiile poetului, în nici una nu este men-
ţionat numele acestui sat. Însă, aşa cum s-a remarcat de curând, biografii poetului au omis
multe aspecte din viaţa acestuia, dând crezare unor amănunte cu totul neadevărate4 sau
preluând informaţii de la alţi autori5, fără a le analiza critic. 

Considerat de Al. Andriescu „figura cea mai importantă a boemei literare ieşene din
anii de după război”6, George Mărgărit este astăzi un personaj uitat, aşa cum a fost şi acum
cinci decenii, atunci când s-a petrecut moartea lui. Acelaşi Al. Andriescu credea că desti-
nul lui Mărgărit simbolizează „destinul tragic al unei întregi generaţii, necomunicantă cu
desfăţaţii din la belle epoque”7. 

Date biografice
Ceea ce se ştie despre George Mărgărit sunt următoarele: s-a născut la Tomeşti, în

familia unui învăţător, care mai apoi s-a mutat cu serviciul în Iaşi, iniţial în Păcurari iar
apoi în cartierul Tătăraşi8. Tatăl său a iniţiat la Tomeşti apariţia revistei „Zorile luminii”.
Copil fiind, rămâne orfan de mamă9. Studiile secundare le face la Liceul Internat din Iaşi
(1937-1941), urmând apoi Facultatea de Litere şi Filosofie din acelaşi oraş, pe care o ab-
solvă în 194610. A făcut parte din grupul Pygmalion, un cerc literar-filosofic. Are contribu-
ţii esenţiale în ceea ce priveşte apariţia primelor două numere ale revistei cercului11. În 1943
are loc debutul său literar. După ce termină facultatea este numit profesor la Liceul Naţio-
nal din Iaşi12, însă datorită unor replici „sincere şi nevinovate” la adresa regimului comunist
este îndepărtat de aici în 194913, fiind transferat mai întâi la Liceul „August Treboniu Lau-
rian” din Botoşani, iar apoi la Şcoala generală din Coarnele Caprei, aflată în apropiere de
Hârlău14. Tot în această perioadă este profesor pentru câteva luni la facultatea muncitorească
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din Iaşi15. Privitor la plecarea sa de aici, însuşi Mărgărit nota într-o scrisoare adresată lui Le-
onte Răutu: „am fost înlocuit neavizat, fără nici un criteriu temeinic şi motive convingă-
toate”16. A lucrat la redacţiile unor reviste din Bucureşti sau Iaşi. În prima categorie se
încadrează Victoria şi Contemporanul, iar în cea de-a doua Moldova liberă şi Lupta Mol-
dovei. Tot în această perioadă este colaborator al unor reviste precum Tribuna poporului,
Frontul plugarilor, Jurnalul literar, Opinia, �aţiunea, Flacăra, Ethos, Preocupări literare,
Clopotul17. În 1950 devine membru al Uniunii Scriitorilor Români, iar trei ani mai târziu
redactor-şef adjunct la revista Iaşul literar. Format sub uriaşa influenţă a personalităţii lui
George Călinescu, bun prieten cu Nicolae Labiş, Mărgărit a avut serioase probleme cu bău-
tura, fiind bolnav de tuberculoză şi cancer, din cauza cărora moare la 28 august 1961 la sa-
natoriul din satul Bârnova, judeţul Iaşi18.
Moartea lui nu a fost reflectată nici măcar
în presa literară aşa cum ar fi trebuit, deşi
nu a trecut neobservată. Câţiva cunoscuţi i-au
elogiat personalitatea, într-o manieră mai
mult sau mai puţin ideologizată. Un articol
publicat în Iaşul literar, acolo unde i s-au şi
tipărit două poezii în acelaşi număr din sep-
tembrie19, şi un necrolog tipărit în cotidia-
nul Flacăra Iaşului în chiar ziua
înmormântării20 au anunţat opiniei publice
moartea poetului G. Mărgărit. 

Ceea ce nu se mai ştie azi ori se
omite din biografia lui George Mărgărit
este o perioadă de nouă ani, când viitorul
poet, împreună cu familia, a locuit în satul
Osoi din judeţul Iaşi. Aici tatăl său a fost
învăţător şi director al şcolii, iar tânărul
George a făcut primele clase la şcoala din
Osoi. Am putut verifica aceste informaţii,
transmise pe cale orală de fostul învăţător
Gheorghe Scarlat, care l-a cunoscut pe
tatăl poetului în calitatea de învăţător, con-
sultând condica proceselor verbale din pe-
rioada interbelică ale inspecţiilor realizate
la Şcoala din Osoi, de către diverşii revizori care ocupau această funcţie. Astfel, am ob-
servat că tatăl poetului apare prima oară ca director al Şcolii din Osoi la 19 octombrie
192621. Antecesorul său a fost Emanoil Trifan, amintit ultima dată cu această funcţie la 12
mai 192522. Prin urmare, la sfârşitul anului şcolar 1924-1925, mai exact în vară, Gheor-
ghe Mărgărit s-a mutat cu serviciul la Osoi, părăsind Tomeştiul. Ultima oară, el este amin-
tit în sursa citată ca director al şcolii la 5 februarie 193423, când era suplinit de către Neculai
Gălăţeanu, cel care va prelua funcţia de director după plecarea lui Gheorghe Mărgărit.
Aşadar, între 5 şi 24 februarie 1934, când este amintit în funcţia de director Neculai Gă-
lăţeanu, Gheorghe Mărgărit părăseşte Osoiul, el nemaifiind amintit nici ca director şi nici
ca învăţător. Se pare că în locul său a fost adus Vasile Gheorghiu, prezent prima dată în cor-
pul profesoral la 24 februarie, amintit la 19 martie 1934 ca „suplinitor în locul domnului
Mărgărit, trecut în controlul învăţământului”24.  

În aceste condiţii, este uşor de închipuit că învăţătorul Gheorghe Mărgărit şi-a dat
fiul născut în 1923 să urmeze primele clase la şcoala al cărei director era. Propunerea ca
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biblioteca publică din Osoi să poarte numele poetului aparţine aceluiaşi învăţător Gheor-
ghe Scarlat, care argumenta în felul următor: „deşi nu a locuit aici decât nouă ani, îl putem
considera un consătean de-al nostru. În producţiile lui literare sunt oglindite, dacă nu rea-
lităţi concrete de pe aceste meleaguri, cu siguranţă stări sufleteşti iscate pe aceste locuri”25. 

În 1968, criticul Nicolae Barbu, fost coleg cu George Mărgărit, realizează o evo-
care a personalităţii acestuia. De la acesta aflăm că în perioada şcolii edita ziarul satiric
Răcnetul internatului, iar mai târziu a început colaborarea la „Revista Fundaţiilor Regale”
prin publicarea unor traduceri din poeţii francezi Paul Valéry şi St. Mallarmé26. De o evo-
care asemănătoare se bucură personalitatea poetului în 1972, realizată de către profesorul
ieşean Al. Piru27. Acesta face un frumos portret lui George Mărgărit, inclusiv în perioada
când era elev de liceu: „era un adolescent sfios, extrem de bine crescut şi pur, însetat de
literatură şi fascinat încă de pe atunci, ca noi toţi de altfel, de personalitatea copleşitoare
a lui G. Călinescu la al cărui  curs de istoria literaturii române (căci asta făcea la estetica
şi critica literară) a început să participe încă de pe atunci”28. Ceva mai târziu, Tudor
George, cunoscut sub pseudonimul Ahoe, îi închină poetului o poezie, intitulată „Portret”,
din care străbat accente de fină ironie29. 

Destinul postum al scrierilor lui George Mărgărit este la fel de interesant ca şi viaţa
sa. Cel mai important moment este reprezentat de anul 197030, când apare la editura ieşeană
Junimea volumul Vulturii amiezii, îngrijit de Lucian Dumbravă şi Horia Zilieru. Din in-
troducere aflăm că însuşi George Mărgărit a redactat manuscrisul unui volum ce urma să
fie publicat, care nu a mai apucat să vadă lumina tiparului. Aşa cum considera Emil Manu,
publicarea târzie a acestui prim volum nu l-a scos din uitare pe George Mărgărit313, deşi
a reprezentat un moment crucial în ceea ce priveşte destinul operei sale literare, întrucât,
înainte de această dată, poeziile sale erau risipite prin diverse periodice32. Volumul, care
cuprinde 42 de poezii ale poetului, plus două traduceri din limba franceză33, a fost bine re-
cepţionat, beneficiind de o frumoasă recenzie publicată în Flacăra Iaşului, în numărul din
24 octombrie 197034, observându-se în acelaşi timp incomplexitatea sa, datorată număru-
lui redus de poeme care-l alcătuiesc35. Din acest punct de vedere, Daniel Lascu se întreba
încă din 1981: „pe când un volum reprezentativ cu adevărat, pentru cel ce subzistă strâm-
torat în abura legendei doar?”36.    

Din nefericire, acest fapt nu s-a petrecut încă, al doilea şi ultimul volum al poetu-
lui, apărut în 2005, tot la o editură ieşeană, intitulat Profeticul vis, fiind o simplă reeditare
a celui din 197037. Cu ocazia acestei reeditări, Daniel Corbu, prefaţatorul şi îngrijitorul
ediţiei, remarca următoarele: poet de mare forţă şi rimboldiană viziune lirică, purtînd sem-
nele unui destin tragic, idealist şi aventurier, impetuos şi original, neavând altă credinţă
decât aceea în gloria logosului şi a frumosului, lui George Mărgărit, reprezentant al fa-
langei metafizice moldave în linia Eminescu, Bacovia, Magda Isanos, �icolae Labiş, e
nevoie să-i fie refixat locul în panteonul literelor româneşti38. 

În compendiul de istorie a literaturii române publicat în 1946, George Călinescu in-
cludea printre tinerii autori „în curs de afirmare”, alături de Teodor Scarlat, Alexandru
Raicu, George Fonea sau Eusebiu Camilar şi pe George Mărgărit39. Puţin mai încolo, cri-
ticul literar îl caracteriza pe acesta din urmă în felul următor: înclinat mai mult spre lirică,
pune în articolele critice intuiţie fantastică şi expresie amănunţit plastică40. Acestea au fost
singurele aprecieri în scris pe care Călinescu le-a făcut tânărului George Mărgărit, care
avea pe atunci doar 23 de ani. De altfel, relaţia dintre cei doi a fost de strânsă colaborare,
scriitorul ieşean fiind într-o primă fază studentul profesorului Călinescu, iar apoi colabo-
rator al revistelor bucureştene ale acestuia. În perioada studenţiei este plasată remarcabila
frază pe care Călinescu i-a adresat-o studentului George Mărgărit: domnule Mărgărit, in-
teligenţa penetrantă a dumitale este periculoasă chiar şi pentru mine41. Dincolo de această
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propoziţie, de a cărei veridicitate nu s-a îndoit nimeni din cei care au reprodus-o, este evi-
dent că George Călinescu vedea în tânărul său student un om cu reale calităţi, înclinat spre
poezie, dar şi spre critică literară. Ceea ce promitea la vremea respectivă George Mărgă-
rit nu era un fapt neînsemnat, din moment ce a atras atenţia profesorului şi criticului Ge-
orge Călinescu, dar şi a altor nume sonore ale criticii literare româneşti, dintre care aş
aminti aici pe Lucian Raicu sau Alexandru Piru42.     

Lucian Raicu evocă personalitatea lui G. Mărgărit, care privea lucrurile cu „un dis-
preţ atoateştiutor”, în monografia închinată poetului Nicolae Labiş, considerând că scrii-
torul ieşean l-a influenţat mult într-o primă fază pe tânărul său prieten, contribuind la
„cristalizarea personalităţii poetului”43. Se pare că Raicu a mai spus despre Mărgărit ur-
mătoarele: „Poate că G. Mărgărit ilustrează situaţia literatului înnăscut, dar, ştiu eu cum
să spun? Care înţelege mai mult decât îi trebuie lui, sau stăpânit până la un exces parali-
zant de simţul marilor valori, prea mari pentru a mai îngădui acţiunea proprie”44. Privitor
la relaţia dintre Nicolae Labiş şi George Mărgărit, s-ar putea realiza pe baza mărturiilor
păstrate o evocare separată, scriindu-se în acest fel încă o pagină de prietenie literară, din-
tre doi poeţi care au avut un destin tragic şi o existenţă mult prea efemeră45. 

Corespondenţa edită a lui George Mărgărit
Relaţiile dintre Mărgărit şi Călinescu s-au materializat într-o corespondenţă între-

ţinută pe o perioadă îndelungată de timp, şi publicată parţial într-un mod cu totul aleato-
riu, aşa cum s-a întâmplat cu toată opera acestui poet, ce a avut nu doar o viaţă nefericită,
ci şi un destin literar asemănător. 

Nicolae Scurtu aprecia că George Mărgărit i-a trimis lui Călinescu cinci scrisori,
dintre care doar despre trei am ştiinţă să fi văzut lumina tiparului: una trimisă din Iaşi, la
24 septembrie 1945, a doua expediată din acelaşi oraş la 6 noiembrie 1945, iar ultima tri-
misă la 1 februarie 1959 din Botoşani. Primele două au fost publicate abia anul trecut46.
Scrisoarea expediată de la Botoşani, la 1 februarie 1959, a fost publicată în 1987, într-un
volum dedicat editării corespondenţei lui George Călinescu47. Nu ştiu ca celelalte două
scrisori despre care pomenea Nicolae Scurtu (trimise lui Călinescu la 15 noiembrie 1944
din Bucureşti, respectiv 5 mai 1960, tot din Bucureşti) să fi văzut lumina tiparului. De alt-
fel, Nicolae Scurtu nu a precizat în articolul citat unde se păstrează respectivele scrisori,
sau de unde are ştiinţă de existenţa lor. Dacă acestea sunt în proprietatea sa personală, aşa
cum sunt cele două misive publicate în România literară, ar fi de dorit ca ele să vadă cât
mai curând lumina tiparului. 

Din corespondenţa lui George Mărgărit s-a mai fost publicat într-o revistă ieşeană,
în urmă cu trei decenii, un grupaj de scrisori trimise către Petre Comarnescu48. Ele sunt edi-
ficatoare pentru a lămuri anumite aspecte din viaţa lui George Mărgărit, şi care, din nefe-
ricire, nu au fost valorificate la vremea publicării lor. Astfel, într-una din scrisori, poetul
ieşean îl numeşte pe Călinescu „maestru”49, iar din altele înţelegem că Mărgărit trimitea
texte lui Comarnescu nu doar pentru a fi publicate, cât şi pentru a afla părerea acestuia des-
pre ele. În aceeaşi scrisoare de la 27 iulie 1943 se precizează privitor la acest aspect ur-
mătoarele: am învecinat cele rostite de dvs. cu notele pe care maestrul, G. Călinescu, le-a
lăsat pe margine50. De asemenea, în scrisoarea din 23 septembrie 1943, Mărgărit îl nu-
meşte pe Comarnescu naşul botezului său literar, făcând aluzie la debutul său, ce avusese
loc cu puţin timp înainte, în numărul din septembrie 1943 al Revistei Fundaţiilor Regale51.  

Cele nouă scrisori publicate în acest ciclu sunt extrem de interesante, ele dezvăluind
confruntările tânărului poet cu diverse fapte ori situaţii. Pe 27 mai 1944, fiind plecat în Ol-
tenia, Mărgărit scrie prietenului său următoarele: unde sunt, departe de miresmele inte-
lectuale, într-un loc perfect imobil, am viziuni elevate...De ceilalţi amici nu ştiu nimic.
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Sunt risipiţi de bună samă. Împrăştierea lor mi-a tăiat posibilitatea comunicării, şi m-a
lăsat într-o incertă, monotonă singurătate. Unicul prieten este cartea. Cu el alung apă-
sarea greoaie a timpului, răvăşesc norii acestui palid „mîine”52. Numele celorlalţi amici
transpar din celelalte scrisori: Alexandru Piru şi Adrian Marino53. În sfârşit, din scrisoarea
trimisă la 5 aprilie 1945, este vizibilă emoţia reîntoarcerii în Iaşi şi bucuria „renaşterii”
acestui oraş: în Iaşi se simt primii fiori ai învierii spirituale. Oraşul cu zidurile căzute îşi
primeşte peste câteva zile zestrea de preţ: universitatea. Sperăm că, în scurt timp, să ridi-
căm prestigiul de zile bune al Iaşului54. La 14 octombire 1943, înaintea plecării sale în Ol-
tenia, Mărgărit se confesează într-un manieră care dă naştere unei axiome: este tot atât de
adevărat că şi insensibilitatea naşte poezie55. Astfel de fraze, extrase întâmplător din cele
nouă scrisori trimise către P. Comarnescu, dezvăluie un fin intelectual, cu o sensibiliate
aparte, angrenat în viaţa culturală a momentului. Astfel, afirmaţia aceluiaşi Al. Andriescu,
potrivit căreia Mărgărit a fost „un geniu al cuvântului vitriolizant, aruncat prostiei şi injus-
tiţiei”56 capătă sens, aprecierile acestui autor dovedindu-se în urma acestei lecturi înteme-
iate. 

Pentru a încheia capitolul corespondenţei edite purtată de George Mărgărit, este
necesară trimiterea spre grupajul de trei scrisori adresate lui Leonard Gavriliu, publicate
de curând în revista ieşeană „Convorbiri literare”57. Prima dintre ele, este expediată cu un
an înainte de  moarte, mai exact pe 3 mai 1960. A doua, trimisă la 16 mai acelaşi an, cu-
prinde răspunsul afirmativ al poetului la invitaţia lui Gavriliu de a colabora la revista „Scri-
sul bănăţean”, unde acesta din urmă era secretar de redacţie. Ultima scrisoare, nedatată,
însă apreciată de Gavriliu după ştampila oficiului poştal din Bârnova ca fiind de la 2 no-
iembrie 1960, trimisă „dintr-un loc nedorit”, are în centru aceeaşi colaborare dintre Măr-
gărit şi revista bănăţeană. O propoziţie atrage atenţia: „am şi rugămintea formulată aici
cronicăreşte: tăieturi să se facă, dară adăugiri NU, ca unul carele am fost păţitu”. Fraza este
de o sinceritate mişcătoare, dezvăluind condiţia intelectualului al cărui scris a fost cenzu-
rat, şi transformat într-o operă aflată pe placul editorului (?).  

Corespondenţa inedită a lui George Mărgărit
La Arhivele Statului din Iaşi se păstrează câteva scrisori adresate de George Măr-

gărit câtorva persoane apropiate, precum şi unele răspunsuri ale acestora. Astfel, lui Lu-
cian Dumbravă (editorul post-mortem al poeziilor sale), îi scrie la 12 februarie 1959 din
Botoşani, anunţându-l că s-a stabilit în acest oraş la pictorul C. Piliuţă şi îl roagă să-l ajute
în rezolvarea unor probleme legate de publicarea poeziilor sale şi de drepturile de autor.
Mărgărit mai comunică prietenului său că lucrează la un volum de poezii, care urma să
apară. Privitor la acesta poetul precizează: Sînt pe punctul de a cădea de acord cu o
doamnă care scrie la maşină şi împreună cu ea să-mi definitivez volumul meu. La acest
volum masiv voi lucra (ajutat de prietenul meu Piliuţă) pînă la 1 mai58. Răspunsul vine opt
zile mai târziu, la 21 februarie 1959, prin care poetul este anunţat că i-au fost publicate
două poezii în „Iaşul nou”. În această scrisoare L. Dumbravă aminteşte de prietenii co-
muni: Lăbuşcă (N. Labiş, care „s-a pierdut prin Bucureşti”, Turcuş sau Sîrbu59. Aceluiaşi
Lucian Dumbravă îi scrie la 27 aprilie 1959, din Bucureşti, rugându-l să-i trimită urgent
certificatul său de naştere, pentru a-şi scoate „buletin de capitală61”. De asemenea, poetul
se interesează de două poezii trimise lui „Nică Istrati”. Privitor la eliberarea buletinului de
Bucureşti, ştim că eliberarea acestui document i-a fost refuzată, motiv pentru care George
Mărgărit va scrie o lungă scrisoare lui Leonte Răutu, arătându-şi nemulţumirea şi indig-
narea. La această scrisoare, care cuprinde multe mărturii autobiografice, voi reveni puţin
mai încolo. O lună mai târziu, la 22 mai 1960, aceluiaşi Lucian Dumbravă îi scrie din nou,
subiectul fiind de această dată publicarea unui articol de critică literară62, pe care urma să-l
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corecteze prietenul poetului. Tot acum se interesează de cunoscuţi, manifestându-şi dorul
faţă de Iaşi. Un alt personaj căruia poetul îi scrie este ziaristul Dumitru Mistreanu. Scri-
soarea poetului, trimisă cu doar 6 zile înainte de a muri, de la Bârnova (scrisoarea poartă
data 22 august 1961) e caracterizată de un scris dezordonat, care nu se regăseşte în cele-
lalte scrisori, parcă în ton cu boala tot mai agravată a poetului (probabil nu se mai putea
ridica din pat, din moment ce scrie „îţi scriu din pironeala patului”). Mărgărit îl roagă pe
Mistreanu să vină să-l viziteze, singur, aducându-i 100 (grame) cafea, discutând sobru,
fără gălăgie şi demonstraţii ştiut fiind că am oroare de publicitate cu tobe63. Nu ştiu până
acum să existe vreun alt text scris de poet după această dată. Înclin să cred că sunt ultimele
rânduri cunoscute ale lui George Mărgărit.

O scrisoare adresată lui Leonte Răutu, despre care aminteam mai sus, oferă multe
informaţii autobiografice despre poet. De acest memoriu s-au folosit prea puţini biografi
de-ai lui G. Mărgărit în alcătuirea principalelor momente din viaţa acestuia. După câte
ştiu, doar Lucian Dumbravă a făcut trimitere la acest document64. Aşa cum am precizat,
motivul trimiterii acestei scrisori a fost refuzul autorităţilor comuniste de a-i elibera bule-
tinul de Bucureşti. Confesiunile din acest text nu pot să nu impresioneze, ele fiind dovada
unei vieţi nedreptăţite, a unui om profund nefericit, perfect conştient de valoarea sa. Tre-
buie ţinut cont de faptul că autorul era în pragul deznădejdii, motiv pentru care face unele
confesiuni de natură politică, în speranţa că acestea i-ar putea îmbunătăţi situaţia. Selec-
tez câteva pasaje relevante pentru biografia poetului: 

1. Dela 18 ani (1941)  înteţinându-mă singur, prin scris publicat, am luat atitudine
răspicat democrată în perioada de acută fascizare a ţării. Ca student, bursier, fecior al
unui învăţător ieşean, fără nici o altă avere, sînt cunoscut ca antilegionar şi antiantones-
cian şi ca sabotor conştient al odiosului război hitlerist. În 1943, aşa cum arată actul de
acuzare al Siguranţii pe care-l posed acum în original, am fost înaintat şi judecat de către
curtea marţială din Iaşi, pentru activitate antifascistă şi pentru boicotarea publică a în-
cârdăşirii antonesciene. Aşadar, să-mi fie îngăduit de a sublinia că, în condiţiuni speciale,
chiar ca tânăr student, între 1941-1944, am avut o comportare cetăţenească precisă şi în
anume caz exemplară în masa studenţimii de atunci. 

2. După Eliberare, din septembrie 1944, alăturîdu-mă ca ucenic şi discipol cinstit
al unor scriitori şi intelectuali înaintaţi ca �. D. Cocea, G. Călinescu, Iorgu Iordan ş. a.,
am început să militez susţinut în presa noastră democratică (România Literară, Victoria,
Tribuna Poporului, Frontul Plugarilor) şi am făcut parte din prima grupare a scriitorilor
progresişti, organizaţi atunci de Mihai Beniuc, Geo Bogza, ş. a. 

3. De atunci şi pînă în prezent, cu o abatere de trei luni (aprilie 1946-iunie 1946),
întrerupere asupra cărui voi reveni, am publicat în ziare şi reviste, sub semnătură proprie,
circa 1000 (o mie) de lucrări diverse (articole, reportaje, studii, beletristică –poezie şi
proză, critică literară, etc.) fiind înregistrat în ”Istoria literaturii romîne” a acad. G. Că-
linescu (1944). Pentru o informare riguros exactă, să-mi fie iarăşi permis a vă menţiona
că am fost publicat şi remarcat de scriitori consacraţi ca Liviu Rebreanu, Camil Petrescu
şi G. Călinescu6”.    

Puţin mai încolo, nefericitul poet îşi conştientizează situaţia, spunând următoarele:
„...ani în şir, am fost nevoit - pînă în 1958 – să cad în boema mizerabilă şi în alcoolism,
să mă îmbolnăvesc, mereu fără un loc de muncă, mereu fără locuinţă, neputînd primi de
nicăieri nici un fel de sprijin efectiv – constructiv, bagatelizat, ca unul care nu am culti-
vat şi nu cultiv relaţiunea socială – cheie, grupul familiarist – solidar şi personalitatea.
�u am fost exclus din Partid şi nu am făcut parte din rîndurile lui65 (sublinierea apar-
ţine poetului).  Tot din categoria corespondenţei poetului face parte şi scrisoarea cuprinsă
în dosarul cu nr. 12  din fondul „G. Mărgărit”. Trimisă din „ORAŞUL în care veghează
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poetul”, scrisoarea, nedatată, este o frumoasă invitaţie la Teatrul „M. Eminescu” din Bo-
toşani. Nu ştiu exact cui îi este adresată, oricum, unui personaj pe care Mărgărit îl numeşte
„Maestru” şi „Arhitect”. Din acest punct de vedere, o propoziţie atrage atenţia: „Sînt sin-
teza tinereţii Dvs.66”. Tot în această scrisoare, poetul îl laudă pe pictorul Constantin Piliuţă,
care a fost „elev al meu la Laurian”67. 

Alte materiale din arhiva „George Mărgărit” 
Dosarul nr. 10 din fondul „G. Mărgărit”, care se păstrează la Arhivele Statului din

Iaşi, reprezintă scrisoarea lui Lucian Dumbravă, redactorul „Convorbirilor literare”, către
fratele poetului, inginerul Costache Mărgărit, trimisă la 2 noiembrie 1970. Subiectul aces-
teia vizează mormântul scriitorului, îngropat la Bârnova şi ridicarea unui bust deasupra
acestuia, fapt ce nu s-a întâmplat nici măcar până astăzi. Redactorul „Convorbirilor...” îl
informează pe fratele poetului că a apărut volumul „Vulturii amiezii”, care s-a bucurat de
succes. Următorul dosar reprezintă răspunsul fratelui poetului la această scrisoare, prin
care nu doar îşi dă acordul în ceea ce priveşte ridicarea monumentului, ci subliniază ne-
cesitatea reeditării volumului „Vulturii amiezii”68.  

Dosarul cu nr. 13 din fondul George Mărgărit conţine un scurt istoric al Căminu-
lui Cultural din Tomeşti, localitatea de naştere a poetului şi acolo unde tatăl său a fost în-
văţător. Materialul, realizat de George Mărgărit, cuprinde cinci file. Din el aflăm că această
instituţie a fost fondată la 13 iunie 1920, trei ani mai târziu primind numele scriitorului Mi-
hail Sadoveanu. În cadrul acestui cămin a fost creată societatea „Zorile luminii”. Tot în
această perioadă, biblioteca parohiei se uneşte cu biblioteca şcolii. Procesul verbal este
semnat inclusiv de Gh. Mărgărit, tatăl poetului69. El dirijează şi apariţia ziarului „Zorile lu-
minii”, care a apărut din iunie până în decembrie 1925. Că tatăl poetului era unul dintre
principalii animatori ai vieţii culturale din Tomeşti, o dovedeşte faptul că a ţinut în cadrul
unei şezători populare conferinţa intitulată „Ce este căminul cultural?”. De altfel, acesta
a fost şi preşedintele acestui cămin, semnând în această calitate la 25 august 1925 un me-
moriu adresat forurilor superioare, prin care deplânge lipsa cărţilor din biblioteca publică,
cerând suplimentarea acestora70.     

Următoarele şase dosare conţin fotografii ale poetului. Prima dintre ele îl arată pe
Mărgărit „tânăr şi optimist”, aşa cum arată însemnarea de pe verso-ul fotografiei; în alta
Mărgărit este „împreună cu colegul J. Măgîrdicean”71 (fotografia a fost făcută, aproxima-
tiv, în 1942). Alte fotografii ni-l prezintă pe G. Mărgărit elev72, student73, sau „în perioada
îmbolnăvirii”74.  Aspectele analizate în prezentul text reprezintă frânturi din existenţa poe-
tului George Mărgărit. Ele dezvăluie un om cu reale calităţi literare, apreciate ca atare de
unii contemporani (G. Călinescu, Al. Piru, L. Raicu). Totodată, destinul postum al scrie-
rilor literare aparţinând acestui poet reprezintă un bun exemplu pentru ceea ce înseamnă
damnatio memoriae. Având o viaţă tristă, pe nedrept uitat, neexistând măcar o biografie
critică a poetului (fără a mai aminti de o posibilă monografie), şi nici o ediţie de opere com-
plete, multe din scrierile lui George Mărgărit aşteaptă să fie redescoperite în publicaţiile
anilor ‘50-’60. Unul din versurile uneia din cele mai frumoase poezii ale lui George Măr-
gărit este în felul următor: Osana, eu poet să fiu lăudat. Ca o ironie a sorţii, se pare că îm-
plinirea acestei realităţi este departe de fi posibilă. 

Dimineaţă astrală 
Nu-i nici un vis. Azi visele nu stau pe frunte
Ca nişte diademe reci
De-o clipă doar scânteietoare. 
Nu-s cedri-nalţi şi foşnitori în visul omului lucid 
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Ci-aripa de spaţii a dimineţii grave 
A dimineţii fastuoase-a-ntîii aeronave, 
Pornind de-acolo, spre infinite căi, prin pajişti siderale
Ca să vestească lumii simplu ca-n abecedar:
Începem zborul interplanetar!
Nu-i nici un vis, ci-i dimineaţa noastr-astrală
Ivită-n cosmos, în cosmos ivită, 
În giulgiul leninist de gală, în roşu însorită, 
Purtând etern şi plutitor în larg
Drapelul leninist, prin ceruri, la catarg
Şi craterul de purpură a minţii marelui Ilici, 
A minţii care, în Simbirsk, 
În gerurile polare, milenare, c-o nevăzută undă, 
Visa cu ochii trezi şi-această traiectorie lucidă şi fecundă 
De continente biruite paşnic pe secundă. 
Ceasuri polare, târzii ceasuri polare
Ale minţii lui Vladimir Ilici
Navigator pe-azururi şi pe lumi!
Acum vă desfătaţi, imperturbabile, senine-
Şi lumii noastre vestitoare, puneţi astrale minutare
Pe-un cadran, pe-un cadran atunci a visat şi gândit, 
Pe-un cadran infinit, 
Pe-un cadran omenesc de purpură şi jar
Pe cadranul interplanetar, pe cadranul interplanetar. 
Şi care ochi, care ochi şi priviri 
Care nu au patimi, n-au patimi, nici năluciri, 
Nu stam cu irişii limpezi: albaştri ori negri, căprui, verzi de cicoare, 
La nava prin spaţii vestitoare
La nava visată în geruri polare
Atunci, atunci, la Simbirsk?
În geruri şi ninsori polare, în dimineaţă, 
Cu imenşi ciorchini de ghiaţă, cu imenşi ciorchini de ghiaţă. 

Lui Mirel Mistreanu, dragostea mea toată, 
G. Mărgărit”75. 

Ianuar, 1959. 
Ce streaşini scurg ninsori de aştri şi trăiesc
De-azururi ce-s  acum tăiate-n melodii de zbor
De nava vestitorilor ce dimineţile cobor
Cînd cerurile cosmice sînt astăzi largi cratere?
Iubit-am noi demult şi coama muntelui gigant
Şi zarea, podea de infinit odată trasă pe mister; 
Iubit-am noi demult, lecţiile astrale
În spaţii înspumate, cosmice şi florale, 
În decantări de vise, extatici doar ca nişte crini, 
Înamoraţi de oameni, de piscuri şi de pini. 
Dar azi nu-s visuri. Nu-s visuri reci şi insolite-
Ca lebedele-n apele de sticlă şi balsam, -
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De pajişti către azur cu ţipete plăpînde şi unite. 
Desţărmuite-s azi dorinţele astrale, 
Prin prisma lor, nemărginită avântare, 
Înscrisă într-un calendar, într-un cosmic calendar
În ‘959, în Ianuar, în Ianuar. 
În Ianuar înscrisă de omul comunist, 
Al cosmosului şi prin cosmos alpinist, 
Ca o ofrandă-a lui scînteietoare-n lumi, 
În lumile ce vulturesc din culmi în culmi. 
Gândiţi-vă, tovarăşi-neadumbriţi, 
Mereu nebiruiţi, mereu neistoviţi: 
Acum un secol ei se temeau în Europa de o stafie
Şi-o alungau cu lunga lor gargară de cuvinte sidefie; 
Iar azi, în ‘959, nu o stafie trece, 
Ireală, halucinantă, rece, 
Ci omul comunist, al cosmosului şi prin cosmos alpinist. 
Deaceia noi avem în radă-un calendar astral
Deschis-acuma, triumfal, 
Iar ei, puţinii, înrăiţii, gîndesc cu-un creier vegetal
Să-nfrunte omul intrat prin vreme şi prin spaţii, 
În infinite-ncrîngături lactee şi prin constelaţii!...
Deşartă şi hilară dorinţă a minţilor de vată!
Noi scriem azi istoriei şi lumilor o dată, 
O dată ce-a intrat în cosmos ca notar, 
O mie nouă sute cincizeci şi nouă: Ianuar. 

Lui Mitică, dorinţa mea să-l văd aşa cum merită
G. Mărgărit76”. 
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după prima numerotaţie, iar după cea de-a doua, care se găseşte sub prima, 89 de pagini. Acesta este ma-
nuscrisul pe care a lucrat poetul, despre care aminteşte în scrisoarea de la 12 februarie 1959. 

59 Ibidem, dosarul nr. 5. Filele scrisorii nu sunt numerotate. 
60 Ibidem, dosarul nr. 6. Scrisoarea e scrisă doar pe o singură pagină.  
61 Ibidem, dosarul nr. 7. Scrisoarea are doar o singură pagină.   
62 Ibidem, dosarul nr. 8.  Scrisoarea are doar o singură pagină.  
63 Vezi articolul publicat în CL, la care am făcut trimitere în nota 7.    
64 A. �. I., fond „G. Mărgărit”, dosarul nr. 9, filele 1, 2. Documentul a fost de curând publicat, vezi – Iulian Mar-

cel Ciubotaru, Un document de arhivă inedit: autobiografia poetului George Mărgărit, în Convorbiri literare,
anul CXLV, nr. 9 (189), septembrie 2011, pp. 35-37.

65 Ibidem, fila 3.    
66 Ibidem, dosarul nr. 12, f. 1. Textul e scris pe o singură coală, dezordonat şi cu ştersături. Autorul a folosit cre-

ionul. 
67 Ibidem.
68 Ibidem, dosarul nr. 11, p. 1 f. 
69 Ibidem, dosarul nr. 13, f. 1. 
70 Ibidem, dosarul nr. 13, f. 4. 
71 Ibidem, dosarele nr. 14, 15.  
72 Ibidem, dosarele nr. 16, 17. 
73 Ibidem, dosarul nr. 18. 
74 Ibidem, dosarul nr. 19. 
75 Ibidem, dosarul nr. 3, pp. 1-2 (sunt scrise doar pe faţă). Am păstrat ortografia aşa cum apare în text, precum şi

dispunerea pe rânduri.   
76 Ibidem, dosarul nr. 3, pp. 2-3 (sunt scrise doar pe faţă).  Ultima pagină a acestei poezii este însoţită de un desen

(cel mai probabil în creion), care simbolizează urcuşul despre care poetul vorbeşte în poezie. Am păstrat or-
tografia aşa cum apare în text, precum şi dispunerea pe rânduri.     
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Carnaval (grafică de Dragoş Pătraşcu)



Înzestrat cu har literar, Mihail Kogălniceanu s-a dedicat mai puţin beletristicii
decât politicului şi culturalului. Totuşi, cele câteva scrieri epice, preponderent picturale,
(schiţele Soirées dansantes (Adunări dănţuitoare),  �ou chip de a face curte şi Fiziologia
provincialului în Iaşi, compunerea nuvelistică Iluzii pierdute... Un întăi amor, începutul
de roman, Tainele inimei), ar putea ilustra, în primul rînd, un proiect etic şi apoi un con-
cept artistic. În acest sens, criticul Gheorghe Crăciun afirma că „tot ceea ce a scris
Kogălniceanu în materie de literatură pare o operă cu program, demonstrativă în mai toate
privinţele, cu excepţia stilului care este o chestiune de certă vocaţie” (În căutarea referinţei,
Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, p. 215). Într-adevăr, aventura epică, susţinută de im-
provizaţia liberă şi de acrobaţiile verbale, vădeşte un spirit dezinvolt, spectaculos, care
inoculează spaţiului scriptural atâta autenticitate, încât autorul ar putea exclama împreună
cu Ludwig Wittgenstein: „Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele”! 

Renunţarea scriitorului paşoptist la tiparele compoziţionale ale operei narative,
acceptate în epocă, la corpul textual elaborat à la Negruzzi induce falsa idee de neglijenţă
în supravegherea discursului, pe când toate fac dovada unei atitudini pragmatice în mate-
rie de organizare a acestor compuneri, „situate pe o treaptă mai mult decât onorabilă în ie-
rarhia de valori a vremii” (Paul Cornea, Postfaţă la Mihail Kogălniceanu, Scrieri literare,
Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 250).

În cele ce urmează, ne propunem să definim şi să urmărim unele strategii, prin
care scriitorul îşi organizează discursul, inconfundabil în raport cu alţi colegi de genera-
ţie. Homo ludens, prozatorul M. Kogălniceanu îşi întreţine într-un mod original demersul,
respectând, în linii generale, „cadenţa romanului balzacian” (Al. Călinescu, Incursiuni în
proza românească, Princeps Edit, Iaşi, 2007, p. 6), pe alocuri, însă, demontând tehnicile
preferate de  romancierul francez. Naraţiunea sa reuneşte descrierea (a mediului, a situa-
ţiei, a personajelor), pasajul argumentativ şi rezumativ, aluzia livrescă, digresiunea amplă
şi atât de frecventă, că devine, în final, obsesivă. Aceasta şi conferă beletristicii sale un ca-
racter eseistic, jurnalistic, apropiind-o de reportaj, cum constată Mircea Zaciu. Istoria na-
rată nu este încadrată în parametrii obişnuiţi pentru proza secolului al 19-lea: anunţată în
incipitul care, de obicei, configurează cadrul general al acţiunii, fiind, de cele mai multe
ori, o amplă descriere a spaţiului geografic, cultural şi social, ea este întreruptă voit, na-
ratorul debitând, se pare, despre altceva. În realitate, el respectă „o logică internă a com-
poziţiei” (Al. Călinescu, Op. cit., p. 9), căci se impune ca o instanţă narativă autoritară şi
credibilă. La asemenea trucuri apelează şi în partea iniţială a nuvelei Iluzii pierdute... Un

106

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Strategii de organizare 

a discursului în proza lui 

Mihail Kogălniceanu

Margareta CURTESCU



întăi amor, şi în debutul romanului neterminat Tainele inimii. Tablourile cu care se des-
chid aceste două scrieri fixează, întâi de toate, parametrii spaţiului ieşean, lumea mare, cu
care va cadra, la modul ideal, şi lumea mică –  a individului. Însuşi autorul îşi motivează
astfel predelecţia pentru prezentarea, întîi de toate, a cadrului panoramic: „Înainte de a-ţi
face naraţia amorului meu, nu este însă bine să urmez modii şi să încep prin clasificaţia
cunoştinţelor omeneşti sau cel puţin prin cea mai mică definiţie a lumei sau a micului
nostru glob, care păşeşte liniştit împrejurul centrului său de atracţie?”.

Şi romanul Tainele inimei debutează cu evocarea unui spaţiu amplu, cel al Co-
poului, locul de plimbare al aristocraţiei ieşene, ca, mai jos, cadrul să se îngusteze şi să se
concretizeze , numindu-se „confetăria d-lui Felix Barla”, „cel mai vechi confetar din Iaşi,
decanul îngheţatelor şi părintele lisei”. Aici se vor întîlni cele opt personaje, prin care
urma să se închege subiectul propriu-zis al romanului. 

În Iluzii pierdute..., după ce, în scurta prefaţă, mărturiseşte „cu inimă curată şi
cu duh umilit, că toate numele din aceste file sânt închipuite, că n-am înţeles pre nimene,
că tot este obştesc şi nimică personal”, naratorul anunţă firul epic propriu-zis, ca să-l
abandoneze imediat. Cititorul asistă, chiar de la primele rânduri, la dezasamblarea dis-
cursului de tip balzacian, efectele de real fiind intenţionat ambiguizate: „Într-o seară de
iarnă sau de primăvară, zeu nu ţi-oi şti spune, pentru că nu sânt astronom, dar ştiu că
era în mart, era adunată o mică societate alcătuită de tineri şi de dame asemine tinere;
este de prisos să spun că era şi frumuşele. Această societate era în Iaşi, într-o uliţă al
căria nume nu ţi l-oi spune, fiindcă eu însumi nu-l cunosc”. În continuare, va dedica mai
multe pagini descrierii oraşului Iaşi, definit cu sarcasm „centrul civilizaţiei, a literaturii
şi a gunoiului Moldaviei”, apoi va denunţa viciile morale şi sociale, discursul organi-
zându-se în forma unui colaj, constituit din fragmente de reportaje, din notaţii energice,
descrieri, din fragmente argumentative şi rezumative. Subiectul, al cărui pretext îl cons-
tituie titlul unei opere atribuite fals lui Vasile Alescandri şi publicate în Albina Româ-
nească, Iluzii pierdute, este preluat periodic, naratorul având grijă să întreţină relaţia cu
cititorul, cu care îşi permite, din motive strategice, familiarităţi şi căruia i se adresează la
persoana a doua singular: „Cum îţi spuneam, societatea noastră se afla într-o uliţă fără
nume. Ea se alcătuia de cinci tinere dame şi demuazele, de vro trei bărbaţi însuraţi şi vro
patru tineri, sau holtei, cum se zice la ţară”. Pasajele de ficţiune sunt mereu bruiate de
ample descrieri veridice, de aşa-zisele „digresii”, impregnate de ironie, satiră şi sarcasm,
ceea ce crează impresia că scriitorul îşi asumă doar o singură responsabilitate: fixarea
unor fenomene sociale în scopul detestării lor şi promovarea propriilor precepte morale.
În Iluzii pierdute... Un întăi amor, divagaţiile de acest gen sunt asamblate, în spaţiul scrip-
tural, atît de abil, încât ele apar ca elemente indispensabile ale textului propriu-zis, fina-
litatea căruia, ne anunţă autorul, se reduce, totuşi, la expunerea unei anecdote, intitulate
„decepţia celui întăi amor”.

Asemenea intervenţii spontane nu fac dovada unei incoerenţe în expunere sau a
unei organizări defectuoase a fabulei; mai degrabă, scrisul său se pliază pe un ritm inte-
rior, conformat intenţiilor moralizatoare, tonului ironic, persiflant. Conform observaţiilor
lui Paul Cornea, „Kogălniceanu se serveşte de literatură ca de un pretext ca să-şi împăr-
tăşească ideile; dealtfel, recursul la ficţiune e, în cazul său, foarte redus, scriitorul fiind un
reporter cu ochiul ager, sensibil la ridicolele epocii de tranziţie, un pictor după natură şi

107

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2



un moralist, mai degrabă decât un inventator de teme şi personaje; condeiul său zburdă di-
sertativ, spumos şi ironic, reţinându-şi cu greu volubilitatea sub încatenarea puternică a pe-
rioadelor ce alcătuiesc parcă, în chipul cel mai natural cu putinţă, fragmente de peroraţie
ori crâmpeiele unui colocviu cu cititorul, rostit cu o vervă contagioasă” (Paul Cornea, Op.
cit., p. 251).

Anunţam anterior ideea despre complicitatea naratorului cu cititorul căruia i se
creează iluzia de coparticipant la elaborarea operei, la dozarea discursului, declarându-i-se
că, de altfel, scriitorul i se subordonează, şi nu invers: „Dar văd că cetitorii mei se oţăresc.
Îndată ce cineva hotărăşte să scrie, să se tipărească de viu, el nu mai este slobod, este rob;
şi ca rob trebuie să se supuie publicului, ca ţiganul armaşului – sau nazirului, după noul
aşăzământ” (Iluzii pierdute...). „ – Răbdare, răbdare, cetitorilor, chiar lui Dumnezeu i-au
trebuit şase zile ca să facă lumea. Daţi-mi dar şi mie şase oare ca să vă spun această is-
torie” (Tainele inimei).

În ambele texte comentate, naratorul, după ce prezintă meticulos cadrul general,
include în el istoria propriu-zisă, adică sujetul, de care, în Iluzii pierdute, se desolidari-
zează, anunţându-şi ambiguu lipsa de responsabilitate în raport cu faptele descrise, a căror
veridicitate este prezentată şi mai ambiguu: „Să n-am parte de nemica, să nu găsesc
niciodată scaun la teatru, capul să nu mi se razime niciodată de sânul unei femei, să nu-mi
vie niciodată droşca la deal unde şed, soarele să nu aibe raze pentru mine, vânatul să nu
iasă niciodată înaintea puştei mele – dacă tot ceea ce spun îi adevărat sau nu-i adevărat”. 

În realitate, istoria evocată în finalul nuvelei Iluzii pierdute... este decupată din
biografia autorului, căci se pune în valoare, nu doar prin formele pronominale şi verbale,
dar şi prin date concrete (este fixat anul 1833), proiecţia reală a celui care scrie şi se scrie,
şi care afirmă, cu un egocentrism prefăcut: „ Iar însă egoismul m-apucă, iar îmi vine să
vorbesc de eu şi de mine. Dar ce să fac; aşa am hotărât din începutul povestirei, să vă vor-
besc numai de persoana mea. De câte ori am vorbit de alţii, chiar adevărat, totdeauna am
păţit pozna”.

Ca şi în cazul lui Ion Creangă, remarcăm, în Iluzii pierdute..., două ipostaze ale
personajului-narator şi suprapunerea acestora: maturul Kogălniceanu întreţine partitura
de enunţare, profilându-se prin inserţii de tipul: „O! era o poziţie cu totul florenească, căci
după Telemah, cartea cea mai plăcută pentru noi era Florian”;  tânărul „de patrusprezece
pe cincisprezece ani” devine un „partener” al celui care narează, căci îi „oferă” detalii, i
se „confesează” ca unui interlocutor fidel, vocea sa fiind asimilată de cel care evocă, din
perspectiva prezentului, „iluziile de amor”. În Tainele inimei, naratorul îşi adoptă un dublu
rol: el este cel care priveşte şi înregistrează, ca mai jos să se identifice ca personaj, care
nu doar asistă la  discuţia dintre cei cinci tineri, adunaţi în „confetăria” lui Felix Barla, ci
intervine într-un pasaj, ca să rostească, tot într-o digresiune, un discurs asupra probleme-
lor de civilizaţie românească.

Narator temperamental, Mihail Kogălniceanu anulează stereotipurile epice ale
timpului său, distanţându-se de ele prin auto/ ironie şi sarcasm, prin pastişă, parodie şi li-
vresc. Turbulenţele verbale, jocurile de limbaj, enumeraţiile şi poantele ingenioase ale fra-
zelor sunt implicite acestui discurs ludic, orientat, în egală măsură, către lector şi către
sine.   
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E interesant de observat cum, în opera unui poet despre care opiniile critice sus-
ţin că e creatorul unui univers reductibil la ideea de limită şi, deci, cerc vicios, adică ne-
şansă şi chiar damnare, apar, cu o frecvenţă uluitoare, lexeme ce trasează cu uşurinţă un
câmp semantic al ilarului, iar asta se întâmplă fără a ştirbi cu ceva din unitatea ideatică a
crezului său artistic. E cazul lui George Bacovia, de al cărui nume atârnă etichetări ce fac
din el un poet al tânguirii eterne, al lamentaţiilor de orice natură, ce-i asigură o propensiune
sigură spre un spaţiu al dezamăgirilor şi neşansei, spre care poetul pare să fie sortit a se
îndrepta. De aceea, întreg universul asamblat din fragmente preluate din lumea pe care
poetul şi-a asimilat-o din perspectiva tânguirii şi nemulţumirii sale e unul deprimant, de-
posedat de şansă şi care stă sub semnul fatalităţii - de unde şi fiorul elegiac al textelor,
precum şi încărcătura tragică a conţinuturilor. 

Fie că e redus la simpla idee a unui poet ce nu reprezintă altceva decât dedubla-
rea unui individ foarte pesimist - din punctul de vedere al cititorului inocent -, fie că e con-
siderat, prin ecoul unitar al exegeţilor, un deschizător de drumuri în literatura noastră,
înscriind o direcţie de netăgăduit a modernităţii, George Bacovia este autorul unei opere
care a suscitat interesul, ca şi speculaţiile literare, încă de la  început, indiferent dacă el a
conştientizat sau nu impactul pe care poeziile sale l-au avut în momentul apariţiei lor asu-
pra criticii şi, mai ales, direcţia pe care a prefigurat-o în literatura de mai târziu. Cert ră-
mâne, însă, un lucru: ca scriitor de provincie, pentru a fi atras atenţia oamenilor de litere
asupra sa, trebuia să apară pe piaţa literară cu ceva care să şocheze, să stârnească opinii
dintre cele mai divergente. Desigur că există şi varianta în care întreg universul liric ba-
covian să fi fost rezultatul unui instinct livresc, cu accente de competiţie nedeclarată între
capacitatea sa  de a scrie în aceeaşi manieră cu cea a scriitorilor francezi, de la care s-ar fi
putut inspira, şi însuşi produsul operelor acestora. Nu poate fi lăsată la o parte nici va-
rianta în care tot materialul liric nu ar fi altceva decât o exprimare a stărilor lăuntrice ale
eului liric, care, prin scris, face doar simple observaţii ale lumii înconjurătoare, înregistrată
de natura temperamentală a poetului însuşi. Astfel, o fire meditativă, reflexivă, poate chiar
pesimistă, uneori sceptică, va modifica involuntar contururile realităţii înconjurătoare, pe
care o va subordona, cu ajutorul talentului său literar, celei înregistrate de componentele
lui spirituale.

Indiferent de varianta ce ar conduce la probarea datelor într-o direcţie sau alta, de
neschimbat rămâne tonul emblematic al universului său liric, lamentaţiile de sorginte me-
tafizică şi văicărelile de natură apocaliptică, alimentate de eterna teamă de dispariţie a
lumii din motive consubstanţiale structurii temperamentale a poetului. Blamat de un sen-
timent al solitudinii nimicitoare, poetul nu alege totuşi izolarea de lumea tarată, ea însăşi
aflată pe o pantă a declinului ireversibil, refugiindu-se - ca altădată romanticii - într-un
pseudounivers ocrotitor şi consonant resorturilor intime ale eului liric, ci, dimpotrivă, el
pare să fie atât de bine ancorat realităţilor macabre descrise, încât întreaga sa existenţă de-
vine astfel un marş al damnării, al celui ce se vede obligat şi dator totodată să-şi poarte cru-
cea pe o Golgotă a supliciilor. Nici moartea nu mai e văzută ca un act salvator, din moment
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ce ea, reducţie infailibilă a datelor ontologice, devine parte componentă a realităţii intrin-
seci pe care poetul şi-o asumă. Explicabilă rămâne în această privinţă preponderenţa cu
care, în poeziile bacoviene, tema morţii îşi face simţită prezenţa, lăsând impresia că ea ar
fi singura care contează cu adevărat, sub raport ideatic, şi că toate celelalte teme nu ar fi
decât o prelungire a acesteia, cu principalul scop de a-i demonstra caracterul tutelar, într-o
lume, aflată ea însăşi sub imperiul thanatosului.

Vorbim, aşadar, în poeziile lui Bacovia de o lume în care principiul ordonator
pare să fie cel al morţii, pe care poetul o înregistrează organic cu toată fiinţa sa. Dovada
o constituie numărul mare de lexeme care, la rându-le, din punct de vedere semantic, se
subordonează ideii de moarte, haşurând astfel un substanţial perimetru thanatic, în mijlo-
cul căruia eul poetului se află atât de bine ancorat, încât nu numai că nu poate fi vorba de
o supralicitare a unui lexic specializat pe un conţinut tragic, ci chiar nu se ating limitele
vreunei fenomenalităţi a tragicului, iar acest fapt e posibil doar datorită imanentizării tha-
natosului în regimul firescului realităţii percepute de către autor. Altfel spus, asistăm la un
spectacol mundan, în care atuurile lumii de odinioară sunt nu înlocuite, ci ajustate de alţi
factori, la care doar o hipersensibilitate poetică, de sorginte pragmatică, îi facilitează ac-
cesul. E descrisă atât de detaliat, uzând de o serie de termeni specializaţi în acest sens, re-
gresiunea întregii societăţi şi, finalmente, chiar a universului însuşi, că, indiferent de
competenţele lectorului captat de poezia lui Bacovia, se poate vorbi de o aglutinare a mor-
ţii de către viaţă, fără ca fenomenul să poarte în sine stigmatul unei opulenţe asumate: nu
decadentismul (sau decadismul - cum a fost numit de o parte a teoreticienilor noii direc-
ţii literare), sau impulsul avangardist - sub semnul cărora poezia bacoviană a fost înscrisă
de către nişte exegeţi mai intransigenţi - şi nici chiar simbolismul - de al cărei program es-
tetic, textele poetului băcăuan au fost cu precădere legate - reprezintă principiile apriori ale
crezului artistic al scriitorului. Poate că impulsul pragmatic, cu ajutorul căruia poetul în-
magazina toate datele conforme realităţii percepute doar de simţurile sale, a fost mai pu-
ternic decât cel livresc, iar efectul duce irevocabil la definirea unui univers liric dominat
de stări de angoasă, anxietate, nelinişte, nevroză, stări de adevărat disconfort fizic, dar şi
psihic - toate alimentate de ferma convingere a eului liric că lumea în care trăim este su-
pusă pieirii. În acest fel, se ajunge la evidenţierea aceleiaşi teme recurente în toate poeziile
sale - tema morţii-de la care diverg şi converg toate celelalte teme ale creaţiei bacoviene.

Interesant rămâne faptul că într-o lume în care thanatosul deţine supremaţia, fiind
elementul care captează cel mai mult atenţia eului liric, oferindu-i totodată şi un amplu ma-
terial de inspiraţie, totul pare să fie reductibil ideii de moarte, aceasta din urmă croindu-şi
loc în toate păturile sociale şi în toate fenomenele universale. Aşa se explică versuri din
care aflăm că toamna cântă funerar/Un vals îndoliat, şi monoton…( Vals de toamnă) sau
că în ecouri bocitoare/vine iarna … (De iarnă). Moartea guvernează, aşadar, toate ele-
mentele componente ale naturii, chiar şi pe cele despre care, cu certitudine se ştie că asi-
gură ciclicitatea în cadrul acesteia - este vorba despre anotimpuri. Nici factorul uman nu
este ocolit de atotputernicia morţii, iar acest lucru îl aflăm din versuri, precum de-acum,
tuşind, a şi murit o fată,/Un palid visător s-a împuşcat. (Plumb de toamnă), de unde reies
destinele tragice ale două persoane de sex opus, intersectate prin fatalitatea ce le-a retezat
de timpuriu traiectoria existenţială. Ştirea a fost furnizată cititorului de pe o poziţie cât se
poate de neutră, de la un emiţător care redă totul la persoana a treia, fără a lăsa în vreun
fel loc  interpretărilor sau regretelor personale. La fel stau lucrurile chiar şi atunci când o
informaţie similară e transmisă la persoana a doua: Tu ai murit în una din zilele aceste…
(Tu ai murit), ca şi cum verbul a muri ar înlocui oricare din activităţile diurne proprii
unei persoane despre care eul liric comunică ceva.
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De fapt, întregul tablou înfăţişat în lirica lui George Bacovia stă sub semnul ex-
tincţiei, al degradării ireversibile, însoţite de ecouri de lamento ale tuturor elementelor
componente ale acesteia. Câmpul semantic ales de poet susţine degringolada ontologică,
fie prin spectrul auditiv sau vizual, fie prin tribulaţiile tânguite ale eului liric. De aceea, ver-
suri ca Tălăngile, trist,/ Tot sună dogit… (Pastel), sau Plâns de cobe pe la geamuri se opri
(Gri), complinesc imaginea unei lumi sortite pieirii, exemple cărora li se pot adăuga,
printr-o selecţie a textelor bacoviene cu totul aleatorie, o sumedenie de cuvinte care să po-
tenţeze sentimentul damnării individului la o existenţă redusă convenţional la un exitus
impus prin însăşi voinţa creatoare a eului liric: sinistru, delirând, un mort evreiesc, moină,
noroi, hidos, funebru, carbonizat, sicrie, cimitir, mormânt, satanice ecouri, negru cron-
cănit, haos, agonizează, bolnavi, cancer, ftizie, degenerat, iar seria lor ar putea continua,
fără a lăsa impresia de repetabilitate, ori de intenţie prestabilită de şarjare, cu scopul de a
materializa în cuvinte simţămintele creatorului, responsabile de crearea unui asemenea
univers.

Într-o astfel de lume, în care orice componentă de bază a structurii sale interioare,
dar şi exterioare, e stigmatizată de un ordin mortuar, pe care, într-un chip paradoxal, îl
imanentizează, chiar şi factorul ilar poartă amprenta isterizării - etapă intermediară şi  obli-
gatorie, în procesul de trecere de la viaţă la moarte. Râsul devine astfel un apanaj al gro-
tescului, complinind procesul descompunerii factorului uman, el însuşi fiind descompus
în interjecţii cu accente macabre - şi râd în hî, în ha…(Amurg de  toamnă). Pe de altă
parte, râsul poate fi privit şi ca o alternativă a izolării de lume, atunci când condiţiile cli-
materice îl obligă pe poet să caute soluţii pentru a le putea înfrunta: Dar, iată, şi-un mort
evreiesc…/Şi plouă, e moină, noroi (…) Şi nimeni nu ştie ce-i asta-/M-afund într-o crâşmă
să scriu,/ Sau râd şi pornesc înspre casă, / Ş-acolo mă-nchid ca-n sicriu (Spre toamnă).
Departe de fi socotit un factor exonerator, râsul bacovian devine pentru poet un tovarăş
hidos, ce-l acompaniază în periplul său prin pustiile pieţe, cu tristele becuri cu pală lumină
(Pălind). Mai mult, râsul ajunge să simbolizeze absurdul existenţial, într-o lume a cărei
descriere e făcută sintetic de către poet printr-un vers ca E toamnă, e foşnet, e somn (�ervi
de toamnă). În aceeaşi poezie, confesiunea eului liric dezvăluie unul din motivele întris-
tării sale Şi-amanţii profund mă-ntristează, ce pare a deveni principala cauză a debusolă-
rilor interioare, generatoare de stări contradictorii: Îmi vine să râd fără sens.

Nicicând asociat stărilor de frenezie dionisiacă, sau momentelor de exprimare a
bucuriei, râsul ajunge să fie un element asonant lamentaţiilor ontologice, de ordin natural,
caracteristic până şi protagoniştilor actului erotic: -Hai să valsăm, iubito, hohotind,/ După
al toamnei bocet mortuar (Vals de toamnă). În cazul cuplului de îndrăgostiţi, râsul sim-
bolizează, la scară cosmică, modalitatea de expandare a voluptăţii erotice, generatoare de
stări inefabile, înlocuite cu succes printr-un acces de ilaritate: -Ha, ha, ha, râdea ecoul, de
râdeam de-a ta plăcere (Poveste). Notabil e faptul că, în poeziile în care e amintită şi imagi-
nea femeii, avantajul râsului aparţine doar eului liric; de la acesta pleacă iniţiativele de
orice fel: Hai să valsăm, unde interjecţia cu valoare predicativă atestă îndemnul pe care
eul liric i-l adresează fiinţei iubite, astfel că forma gerunzială hohotind, din acelaşi vers,
nu face decât să accentueze caracterul persuasiv al rostirii. De altfel, râsul natural, dezin-
volt, ca atribut marcant al juvenilităţii, îi este interzis femeii: �u râde, citeşte nainte! (De-
cembre). Verbul, utilizat la modul imperativ, cu formă negativă, are caracter restrictiv,
limitând parcă posibilităţile de manifestare spirituală ale receptorului său, impunând totodată
şi un sever regim al seriozităţii, cerută ea însăşi de factorii meteorologici, ce anunţă un
iminent moment apocaliptic, prin căderea masivă de zăpadă - şi ningă, zăpada ne-n-
groape…(Decembre).
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Fie că este apanajul unor stări lăuntrice ce definesc un temperament debusolat,
fie că se referă la manifestarea inexplicabilă a trăirilor erotice, pentru eul liric bacovian,
râsul prinde forme dintr-o nebuloasă a fiinţei sale, încorporând în sine datele unei expe-
rienţe zguduitoare, a cărei principală concluzie se revarsă într-o explicită definiţie a latu-
rilor tragice a existenţei a poetului. Aşa se explică epitaful său, prin care poetul se
autodefineşte: Aici sunt eu/ Un solitar,/ Ce-a râs amar/ Şi-a plâns mereu (Epitaf). Amă-
răciunea caracteristică râsului bacovian vine să confirme trăsăturile de bază ale lumii pe
care poetul a proiectat-o mereu din perspectiva nemulţumirilor şi angoaselor sale. De
aceea, râsul, la rândul său, capătă accente peiorative, punctând un comportament specific
declasării sociale, reducând individul la limitele inferiorităţii sale: Şi-am râs un râs vaga-
bond./ O, râsul fiinţei vagabonde…(Sepulcre violate).

Singura situaţie în care factorul ilar scapă unei încadrări tragice, deşi îşi păstrează
valenţele peiorative, e atunci când acesta este asociat realităţilor inanimate. În acest caz,
râsul capătă accente sarcastice, fără a-şi pierde, însă, principalul rol de a pune în evidenţă
o lume demineralizată, devitalizată, în care lentoarea acesteia devine calea sigură de înles-
nire a morţii. Aşa se întâmplă în poezia Pantofii, unde obiectele destinate încălţării sunt per-
sonificate, atribuindu-li-se chiar şi capacitatea de a râde - Pantofi de aur (…)/ Veţi râde
prin săli(…) -, într-o lume în care până şi valsul e rezultatul unor leneşe valuri şi totul stă
sub semnul unui potop de lumină. Personificarea unor pantofi prin atribuirea de caracte-
ristici specifice condiţiei umane, cum ar fi râsul, oferă o dată în plus concluzia deprecierii
actului ilar, care, într-o lume în care reperele de bază nu mai pot fi recuperate, reprezintă
doar o alternativă a stării de disconfort, ce-i accentuează poetului temerile şi-i oferă spora-
dic iluzia articulării unor sunete ce nu au nevoie de explicaţii suplimentare. 

Râsul devine, aşadar, expresia unei comunicări autarhice, în cadrul căreia im-
portanţa cuvintelor este eludată, pentru a lăsa loc puterii sale de sugestie, prin care sunt re-
compuse diagramele sufleteşti ale eului liric. În ultimă instanţă, nu trebuie exclusă nici
posibilitatea ca râsul, în cazul textelor bacoviene, să nuanţeze un segment adus în discu-
ţie de o parte mai curajoasă a criticii sale - şi anume  manifestarea unor principii sataniste
după cum nu poate fi lăsată deoparte nici interpretarea potrivit căreia râsul articulează o
componentă de bază a procesului de autoanaliză a eului liric, precum şi o încercare inutilă
de conciliere a acestuia cu lumea înconjurătoare, prin intermediul autopersiflării. Însă,
dacă satanismul propriu-zis este caracterizat prin funcţiile sale negatoare, cu prezenţă ac-
tivă, atunci râsului îi rămâne funcţia reflexivă, care, eventual, ar putea pune la adăpost su-
fletul poetului de capriciile unei lumi ce nu mai are nimic spectaculos de oferit. Blamat şi
convins de statutul său de veşnic damnat într-o lume defunctă, eul liric reuşeşte prin râs
să-şi facă auzite mai bine păsurile interioare, fără a fi nevoit să le expliciteze pe îndelete.
De asemenea, alegând varianta autopersiflării, poetul reuşeşte să diminueze  utopic spec-
tacolul tragic al realităţilor exterioare, care îşi intră din nou în drepturi în momentul în
care fenomenul deriziunii lăuntrice a luat sfârşit.

Aşadar, râsul devine, în poezia lui Bacovia, o mască a disperării, un prilej de
atestare a neliniştii sufleteşti, la fel cum despre plâns se poate spune că este o consecinţă
a slăbiciunilor, care, în felul acesta, sunt scoase la iveală. În cazul lui George Bacovia,
râsul ar trebui privit ca un ecou al strigătelor generate de un plâns interior, situaţie în care
cele două modalităţi de experimentare a afectivităţii devin congruente, făcând loc unui
peisaj de o tulburătoare emotivitate ce caracterizează un individ a cărui întreagă existenţă
stă sub semnul unei nimicitoare singurătăţi, cauzatoare de stări de ambiguitate sufletească
în care râsul şi plânsul se amestecă, într-o contopire ce-l determină pe poet să afirme că
Ascult atent privind un singur punct/ Şi gem, şi plâng, şi râd în hî, în ha.
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După Eminescu, cel mai comentat scriitor român este
Creangă, precizează dintru început criticul şi istoricul literar
– aş adăuga şi calitatea remarcabilă a memorialistului artist-
Eugen Simion, în recenta sa exegeză despre marele povesti-
tor („Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial”, Iaşi, Prin-
ceps Edit, 2011). Asupra operei genialului humuleştean – ca
întindere, opera e redusă, circa 300 de pagini, dar ce pagini !
– s-au aplecat nu numai critici şi istorici literari, ci şi fol-
clorişti, lingvişti, specialişti în ştiinţe oculte (v. Vasile Lovi-
nescu – „Creangă şi creanga de aur” şi „Monarhul ascuns”).
Ceea ce demonstrează forţa de seducţie a istorisirilor cren-
giene, sensurile multiple şi adâncimile nebănuite ale povesti-
rilor şi poveştilor, ale confesiunilor cu mare valoare artistică,
numite „Amintiri din copilărie” – o capodoperă - , frumuseţile
limbajului literar, toate, zămislite de acest clasic al literaturii

române. În viaţa civilă, diacon bisericesc şi pe urmă institutor, dar un dascăl cu vocaţie rară,
autor de manuale pentru ciclul primar, din şirul foarte scurt al celor de elită. Să  nu uităm
şi aceste însuşiri de excepţie ale scriitorului.

În cele 14 capitole sintetice, în numai 170 de pagini şi ceva, însă pline de miez, cu
trimiteri comparative docte şi fine nuanţări interpretative, în enunţuri, parcă, paremiolo-
gice şi captivante ca scriitură literară, Eugen Simion ne oferă o expresivă imagine de an-
samblu a moralistului jovial, cu nostalgiile, cruzimile, „drăcăriile” şi „pătărăniile” sale, aşa
cum sunt revelate într-o operă profund originală, nu numai în literatura naţională. Puţini
scriitori români – între ei, neîndoios, şi Creangă – atestă că nivelul de universalitate, mai
precis, intrarea în universalitate, poate fi asigurat, indubitabil, de caracterul specific naţio-
nal al literaturii practicate de ei. Dar pentru a izbuti această performanţă e nevoie de geniu,
nicidecum de antene speciale pentru sincronizare la nu ştiu ce curente moderne. Literatură
de o originalitate frapantă pe care ţi-e imposibil s-o înscrii într-o serie, într-un anume cu-
rent literar, într-o zonă de influenţă, cu atât mai puţin s-o suspectezi de imitaţia unor opere
din afara spaţiului cultural românesc. Sigur că, traducându-l pe Creangă în alte idiomuri,
valoarea operei sale e mult trădată. Ar fi un miracol să se găsească traducătorul ideal. Mu-
tatis-mutandis, în acest caz literar, putem face o paralelă cu trădarea, prin transpunere în
alte limbi, a liricii eminesciene, a sonurilor ei inefabile. Dar asta-i altă poveste… La fel de
adevărat este că nici nu poate fi imitat. Ca şi – observă cu dreptate Eugen Simion – Mi-
hail Sadoveanu. Pentru că, în cazul amândurora, sunt scriitori care îşi fac legile lor – sin-
gulare ! -, „când se apucă să scrie”.

Dacă aş menţiona numai şi titlurile capitolelor din lucrarea lui Eugen Simion, citi-
torul acestor rânduri ar avea o reprezentare foarte plastică şi semnificativă a conţinutului
întregului corp de texte, înscris unei colecţii pe care o dorim tot mai bogată (Biblioteca Ion
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Creangă). Să ne rezumăm la menţinarea a doar două capitole, luate la întâmplare:
„Creangă - <vârtosul glumeţ>. Creangă estetul - <un umanist al ştiinţelor săteşti>. Un spi-
rit homeric. Un iniţiat în ştiinţele ezoterice. Cruzimile unui moralist jovial şi umoristic. Un
Creangă care suportă mai toate demersurile criticii literare”(I) ; „Moş Nichifor Coţcariul.
Un Mitică moldav şi arta lui de a seduce printr-o bine dichisită artă a divagaţiei şi a alu-
ziei…”(II). Capitolele dedicate „Amintirilor…” şi demonologiei la Creangă (draci şi babe
cel puţin răutăcioase, dacă nu demonice) se bucură de cele mai abundente pagini. După ce
face referiri esenţiale la câţiva importanţi critici literari care s-au ocupat cu opera în cauză
(G. Călinescu, Vladimir Streinu, Valeriu Cristea, primul, cu inegalabila, până acum, mo-
nografie, cel din urmă, cu excepţionalul său op, „Dicţionarul personajelor lui Creangă”),
Eugen Simion pune accentul pe ţara imaginară a copilăriei recreate de scriitor în vestita
autoficţiune şi pe epica în care naratorul face din drac „un personaj mai degrabă simpatic,
oricum umanizat, cu atributele lumii moldoveneşti”. Se va vedea că dracii săi vorbesc
molcom şi sfătos şi fac aceleaşi <şmichirii> ca toate personajele din naraţiunile lui
Creangă, pentru a câştiga competiţiile” (de ex. în „Stan Păţitul”, „Dănilă Prepeleac”). În
„Ivan Turbincă”, dracii „nu excelează prin isteţie şi nu dovedesc a fi stăpâni ai universu-
lui”, dimpotrivă, omul, Ivan, demonstrând că este mult mai agil la minte, băgându-i pe
necuraţi în turbinca lui magică. Să citeşti şi să te cruceşti -mereu- de snoavele atât de măes-
tru aşternute pe hârtie de humuleştean, vorba ceea, să nu-ţi vină să crezi că „dracul ruşinat
tremură ca varga de frică”. Întinzând prea mult coarda, Dumnezeu, însă, îi ia puterea şi
Ivan revine la starea sa de  pământean obişnuit şi se gândeşte, trist-nostalgic, la efemeri-
tatea condiţiei sale. Şi în acest context, subliniem un alt fapt de natură artistică: inventi-
vitatea onomastică a scriitorului, foarte atent la sonorităţi sugestive, blagoslovindu-l, de
pildă, pe şeful dracilor cu tot felul de nume (Scaraoschi, căpitenia diavolilor, Sarsailă,
împăratul iadului, Ucigă-l Toaca). Un capitol –eseu cu rapide şi ascuţite observaţii are ca
ţintă tâlcuitoare cele „tusşase”personaje fabuloase din „Arap Alb”, un basm atipic, mus-
tind de dialoguri savuroase, umor suculent şi ironii ţărăneşti, în cel mai frumos şi auten-
tic sens al cuvântului ultim, stârnind râsul – credem – şi celui mai posac cititor.    

„Cum îl citim noi, după ce am trecut prin modernitate şi traversăm, azi, o post-
modernitate care pune în discuţie toate convenţiile literaturii, iar unii eseişti sceptici se
pregătesc s-o îngroape în chip fastuos? – (se) întreabă criticul literar Eugen Simion în ul-
timul capitol (<Creangă nu este un talent, e o natură>). Nu ştiu cum citesc şi cum judecă
alţii Amintirile şi poveştile, când clare (< de o spăimântătoare claritate>, scria B.Fun-
doianu), când, mai ales, sucite, cu mai multe învelişuri nu lipsite de aluzii licenţioase ale
lui Ion Creangă…dar, în ce mă priveşte, văd în el înainte de toate nu un reproducător
(spuitor) de istorii preexistente în fondul folcloric, ci un creator epic complex, cu mai
multe straturi şi un limbaj la rândul lui complex, secret, înşelător, în ciuda simplităţii şi di-
recteţii lui. Ideea că Ion Creangă cultivă oralităţile ţărăneşti este corectă, vizibilă, dar,
odată scrise, aceste oralităţi se transformă în altceva: într-o creaţie de limbaj care încântă
omul de cultură uimit ce poate să scoată acest dascăl cusurgiu din nişte <vorbuliţe>, proaste
cum le zice el, şi din <ţărăneasca> lui necultivată...”

În istoria criticii literare dedicată operei lui Ion Creangă, eseul comentat aici e un
incontestabil reper bibliografic. Pe deasupra, citit cu plăcere, ca un spectacol verbal, cum
spune autorul, în amplul şi fermecătorul eseu „Dimineaţa poeţilor”, despre fabulele lui
Anton Pann, scriitor cu care Ion Creangă se înrudeşte întrucâtva. Ce zice criticul şi is-
toricul literar Eugen Simion despre această posibilă înnemurire?!
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În cele câteva decenii scurse între debutul cu Poziţia aştrilor (1967) şi poemele din
Patul metafizic (2000), cele care, fatalmente, aveau să jaloneze în postumitate efigia liri-
cului, Dan Laurenţiu a rămas aceeaşi prezenţă singulară în cadrul propriei generaţii, după
cum şi în acela, mai larg, al poeziei române din veacul trecut. O personalitate, aşadar, la
fel de puţin susceptibilă a aduna în jurul scrisului său voci partizane, cu toate că, în latura
exegezei, cel puţin, un număr de însoţitori fideli n-au ostenit, în timp, a-i jalona elanurile
lirice şi demersurile speculative. Poezia sa (la fel ca şi, nu o dată, eseurile: mixtură de spe-
culaţie filosofică şi proză poematică, prestaţii ale unui hermeneut şi lirice efuziuni ale pos-
tulantului verbului liric) nu au creat o modă, un tipar de sensibilitate care să prolifereze în
stanţele companionilor de generaţie ori ale literatorilor reprezentând alte serii lirice. Nici
unii, nici ceilalţi nu şi-l revendică pe Dan Laurenţiu, nu îl urmează. După cum nici nu îl
resping. Având comună cu o seamă de autori din anii ’70 practica unei poezii îndatorate
unor convenţii asumate lucid (instrumentarea calofilă, manierist-ludică a cuvântului, agre-
mentarea expresionistă a imaginii, ironismul ca semn al voinţei de distanţare în latura re-
flecţiei etice, iar la rigoare expresia brutală, nedisimulat cinică), Dan Laurenţiu ajunge a
deţine, cu voie, fără voie, un domeniu rareori revendicat de alţii şi, mai ales, explorat sis-
tematic de puţini: conceptul, o sumă a simbolurilor (miturilor) poeziei romantice, inter-
pretate de regulă sub unghi filosofic.

Un fapt simptomatic, în aceeaşi ordine a observaţiilor: dacă Dan Laurenţiu împarte
cu alţi autori lirici capacitatea de a se emoţiona speculând în jurul conceptelor, este des-
părţit de cei mai mulţi printr-o instrucţie filosofică sistematică. Împlinit acest din urmă
deziderat şi de alţii –, lipseşte, din lirica potenţialilor săi emuli, plăcerea („bucuria exta-
zul beatitudinea”, spune poetul într-unul din eseurile ce dublează materia volumului Ave
Eva, iar mai târziu într-un poem exaltat funebral din Patul metafizic), de a adăsta liric asu-
pra celor sensibile făcând apel la concept. Propunând, adică, o poezie cu aparat concep-
tual manifest, posibil de continuat în demers eseistic – alternând poeme şi pagini de factură
eseistico-poematică, existând independent unele de celelalte, comunicând totuşi printr-un
curios transfer de mijloace şi viziune. Mai îndatorate ironiei romantice prin spiritul
dubitativ ce le animă şi chiar unei destul de transparente intenţii parodice, poemele cedează
fragmentelor eseistice inflamaţia retorică a frazei, un lirism nu neapărat intrinsec ideii, ci
freneziei de a lucra cu idei, bucuriei de a comunica, de a specula asupra sensurilor unor
mituri: „Acesta este dynamis-ul, entelecheia, dar ce vraci, şamani sau taumaturgi mai pu-
teau restabili unitatea dintre axis mundi şi imago mundi pentru a-i reda tinereţea, fără să-i dis-
tragă însă misterul prin cuvântul care denotă şi explică în sfera noţională, ca mimesis
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al cotidianului, al limbajului comun structurat sub povara uitării, pentru a intra din nou în
contact cu regimul privilegiat al lui anamnesis, al reamintirii a ceea ce am fost iniţial, al
primăverii triumfând sub semnul hermeneutului (…) prefigurând într-o dialectică fără
cusur dusă până la perfecţionarea succesiunii necesare dintre generatio (naştere) şi corruptio
(pieire) şi aureolată de un ideal moral al jertfei de sine…” (Vocea de primăvară).

Dan Laurenţiu îşi scrie poemele având dispoziţia spre meditaţie şi plăcerea frazei
sentenţioase mai obişnuite la un moralist. Eseist (comentator de poezie, cu intuiţii, uneori,
preţioase), el pune aproape întotdeauna în reflecţiile şi judecăţile sale ceva din fervoarea
pasională şi din ebrietatea imaginativă ale unui poet. Însă şi într-un caz, şi celălalt, scrisul
său se nutreşte din nostalgia aceloraşi miraje şi mituri ale Poeziei – în numele cărora ju-
decata asupra artei devine „judecată de existenţă” interogaţia etică îşi găseşte un ecou,
dacă nu cumva şi un temei în aventura creaţiei, înţeleasă ca termen ultim de verificare a
libertăţii spiritului uman. „Arta, – spune poetul în eseul liminar dintr-unul din volumele
sale timpurii de poeme, Zodia leului – ca răspuns vital conţinut în interogaţia morţii, este
un privilegiu al omului. Cântecele lui Orfeu ţineau la distanţă universul sălbatic, amenin-
ţător, ipostaziindu-l într-o armonie paradisiacă, armonie a cărei lege de onoare are iubirea,
ca promisiune şi scut al ordinii împotriva haosului şi morţii”.

Nu vom duce mai departe nici citatul, nici analiza sugestiilor pe care Dan Laurenţiu
le trage din meditaţia asupra semnificaţiilor mitului orfic. Valabile pentru propria poezie
şi uneori pentru poezie în genere, aceste idei îşi au o acoperire mai profundă în alcătuirea
particulară a unui lirism cerebral, în care recognoscibil imediat este reflexul tematic-ideo-
logic, principiile unei poetici romantice: ipostazele solemne şi posturile iniţiatice, culti-
varea misterului, plierea poeziei în mit, invocaţiile unei naturi primare, paradisiace,
aspiraţia refacerii unităţii originare dintre om şi cosmos etc., şi nu mai puţin – am putea
spune chiar într-un mod predilect – implacabil sarcastice etalări ale rezistenţei realului la
ideal: „Uşor ţi-a bătut la uşă un demon / greu se scrie cuvântul acesta / de acum vei spune
discipolilor tăi / că natura lucrurilor este tunetul // o dublu paradox arta va fi ştiinţa / as-
cultării unui mut la vreme de seară / în trandafirul din mâna iubitei / stă la pândă ariciul
transcendental // jucându-se cu pisica în gura peşterii / un filosof citeşte printre umbre…”
(Cuvântul acesta). 

Mai mult decât o sensibilitate, ceea ce descoperă poemele lui Dan Laurenţiu ar fi
deci un şir de opţiuni: atât cât pot fi receptate, nostalgiile naturiste, freamătul melancolic
ori o predispoziţie elegiacă nu reprezintă decât un efect secundar, subsecvent reflecţiei. În-
cercând să relevăm stratul sentimental al poeziei, ajungem curând să punem în evidenţă
elementele simbolice, armătura conceptuală care intră în alcătuirea nivelului discursiv al
versurilor: reprezentări culturale, mitice şi filosofice, pretexte necesare meditaţiei, por-
nind de la care poezia ajunge a reflecta asupra propriei condiţii de existenţă. Astfel că,
acela care va căuta în formula confesivă a unui poem o sensibilitate comunicată mai di-
rect, va găsi o îndreptare estetică – o opţiune, între altele, ce poate fi şi a poeziei lui Blaga:
„Sufletul meu e astăzi mai sărac / o nouă experienţă / şi-a lăsat oul de cenuşă / în flacăra
lui ideală // cum va ieşi puiul / dintr-o casă / fără nici un geam / privesc sceptic în jurul meu
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// dar iată că un înger negru îmi taie calea /
vorbele lui cad / în urechea mea / ca pică-
turile de cucută // purificare / prin rău /
mântuire / prin păcat // Socrate a murit /
dragostea lui ne rămâne secretă / raza inte-
lectului / n-o mai poate ajunge…” (Despre
vid). Să observăm însă că, dacă în cazul li-
ricii blagiene cultivarea tainei, a misterului
propice situării poetului într-o postură fa-
vorabilă revelării raporturilor secrete ale
lumii fenomenale rămâne o sugestie mereu
valabilă pentru a defini condiţia poeziei,
evocarea aceluiaşi principiu în poemele lui
Dan Laurenţiu are menirea de a comunica –
la fel ca şi invocarea mitului orfic – aproape
întotdeauna numai sensul moral, într-un
plan absolut – al actului poetic. Posibilita-
tea de a califica, deci, o situaţie existenţială
construind, la rigoare ironic, o replică în ne-
gativ pentru imaginea convenţional-roman-
tică a poetului: „La frigul estetic / am pus
sentimente înflăcărate / noaptea s-a ridicat
în două labe / şi se plimbă mârâind pe stră-
zile oraşului // căldura unei clipe în care /
am ascultat voce umană / trasă pe roata din-
ţată a conceptului…” (Flacăra somnului).

Paradoxul – şi într-un fel, frumuseţea
– unor astfel de texte constă în faptul că,
dacă Dan Laurenţiu construieşte ipoteza
unui univers convertit la legile armoniei,
versurile sale vorbesc despre caducitatea
proiectului romantic al verbului liric. De-
parte de a fi unul procustian, pa(c)tul meta-
fizic invocat de poet urmează acceptării
preeminenţei, de principiu, pentru poezie,
a convenţiei estetice.

(Fragment din Scriptorium. Poeţi români din
secolul XX, volum în lucru)
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Cezar Ivănescu

Bârlad, Sfera, 2011
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Poeţi români de azi. Alte erezii

Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

CEZAR IVĂ�ESCU
Erudita pietate

Iaşi, Junimea, 2011



Poezia lui Dorin Ploscaru din volumele Să mori primăvara (1995), Sâmbăta
lui Lazăr (1997), Flaşneta (2000), Peştele pe uscat (2001), Peştele albastru (2005) şi
Aurora dreams (2011) se scrie din asumarea tragică a distanţei care separă lumea per-
cepută prin simţuri de aceea văzută; aproape fiecare text al cărţilor lui e o litanie a aces-
tei despărţiri şi a înălţării unor ziduri între care, suspendată, stă poezia însăşi. Lumea care
se vede e una de carton, second hand, o lume a înlocuitorilor şi a mistificării; astfel, su-
perbul peşte albastru e, în fapt, îngheţat într-un lighean de plastic, răul de mare se insta-
lează „pe lacul de acumulare de la Bicaz“, iar trestia gânditoare umblă prin casă într-un
„halat gridungat“: astfel: „zăcea aruncat în muzica valurilor/ cormoranul căutat cântat
căzut/ din albastrul: oceanului/ verde./ acolo într-un lighean de plastic/ îngheţat, stătea
peştele albastru sub/ apele îngheţate/ ale ochilor tăi./ buburuza, peştele albastru pe lacul/
de acumulare de la bicaz. unde de ziua/ marinei mergeam cu vaporul, şi ni se făcea/ rău
de mare. elicea vaporului în apă./ da îmi ziceam cu sufletul la gât. elicea/ elicopterului
bolboroseşte aerul./ peştele albastru mi se zbate în mâini. mai/ e unul în valuri, e frumos
ca privirea/ ochilor katiei. e albastru-verzui./ rănit mi-e degetul de mânerul lucios de/ la
fereastră/ a rămas cicatricea./ trestia gânditoare/ ea mi se arată a doua zi/ albă, umblătoare,
cu buzele arse,/ trestia gânditoare/ umblând prin odaie în halatul gridungat/ păşind într-o
muzică amărui-aurie de amiază/ de după amiază de duminică“ (Peştele albastru). Mai
mult încă, lumea care se vede e una a „socialismului tribunard“ şi ea se developează în fâ-
şâitul enervant al pungii de plastic şi în sonorităţile muzicii lui Bregović – două dintre
metaforele obsedante ale poeziei lui Dorin Ploscaru: un univers făcut din şabloane, fixat
în rime procustiene, de felul „floare-albastră, floare-albastră albă/ este iapa noastră“, „verde
e coasta, frumoasă-i nevasta,/ căci apele trec/ la vale încet/ uşor şi lin/ eu scriu această
amintire/ că pe-aici nu mai vin“, „am o dârlă şi-o comârlă şi te-aştept/ la mine-n târlă“.

Alternativa e lumea care se simte; un festin al ochiului, mirosului şi gustului e
în felul cum percepe poetul lumea nevăzută, aceea reală, a culorii, parfumurilor şi aro-
melor. Cromatica textelor e dominată de albastru şi verde; nu doar peştele e albastru, ase-
meni păsării albastre a lui E. Lovinescu („Ceva din sufletul lui Cătălin avem cu toţii…,
scria, în 1910, „seninul“ critic. O zână răutăcioasă ne-a sădit în suflet o năzuinţă către lu-
cruri care nu sunt, făcându-ne să trecem cu nepăsare pe lângă ceea ce ar trebui să facă fe-
ricirea şi frumuseţea acestei lumi. Nu ascultăm la glasul privighetorii pentru că ne gândim
la pasărea albastră“); mai sunt, iată, în cărţile lui Dorin Ploscaru, albastrul de primăvară
şi apele albastre în care înoată „fericit, ca într-un somn odihnitor“. Lumea aceasta nevă-
zută miroase a ţărână reavănă, în dimineţile limpezi de după ploile calde, amestecând
parfumuri din arborii cu ramurile ninse de floare cu cel de azalee, aburul din pământ şi
„pufnetul cailor“ cu parfumul de liliac, aerul înmiresmat al bucătăriei cu parfumul cân-
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Osia lumii din macadamul

fierbinte al căii ferate

Ioan HOLBAN



tecului unor trubaduri ai „atlantidei scufundate“: lumea cu înlocuitori, a posesorilor de te-
lemobile, picotind în săli de şedinţe şi universul (între)zărit în cântecul unor mariachi:
„toate femeile în dimineaţa aceasta vor/ să fie subţiri, alcătuite din fine mătăsuri/ cu aripi
serafice/ au atins cu pana scrânciobul muzicii/ de-a început să sune răsune peste/ burg me-
nuetul lui andré segovia/ interpretat de ei/ doi trubaduri pe/ care lumea nu-i/ lua în seamă,
treceau trecătorii răniţi/ de acordurile grave ale celor două/chitări. cântec al atlantidei
scufundate./ am păşit mai departe ducând cu mine/ parfumul cântului lor/ în timp ce din
sălile de şedinţe/ ieşeau ca tunaţi posesorii de/ telemobile/ care picurau-picoteau întruna/
cu luminile verzi ca girofarurile/ miliţiei sau salvării“ (Doi trubaduri pe care lumea
nu-i lua în seamă). În sfârşit, lumea albastră şi verde, respirând parfumul pământului, flo-
rilor şi cântecului lui Segovia, are gustul de grâu şi secară şi „gustul a ploaie de vară“:
din această pendulare între ceea ce îi spun simţurile şi ceea ce identifică privirea creşte
poezia lui Dorin Ploscaru.

Se spune că Lazăr, înviat din morţi de Domnul, nu a fost văzut zâmbind ori râ-
zând niciodată în toată vremea cât a propovăduit credinţa între păgâni: sâmbătă este ziua
de pomenire a morţilor, ziua de reculegere înaintea sărbătorii Duminicii. Din aceste două
sensuri ale unor semne biblice, la care se adaugă împrejurările vieţii (preot, la Mirceşti,
apoi, undeva, în Ardeal şi, în urmă, în Neamţ; pierderea unui copil, lăsat în Lunca Sire-
tului: „am coborât în tinereţe noapte de noapte/ dealul cimitirului Mirceşti“, la „mor-
mântul rădiţei acolo departe“, scrie poetul în Peştele albastru), s-au ivit titlul şi, în bună
măsură, substanţa unei cărţi de poezie precum Sâmbăta lui Lazăr. Paradigma literară
răspunde opţiunii stilistice a optzeciştilor, cu accent (prea) apăsat pe discursivitate şi frag-
mentarism, cu intenţia textuării realităţii într-un real mereu derizoriu (bine exprimat de
„greaţa“ atoatecuprinzătoare), cu efortul de a pune distanţe între o interioritate amarnic
rănită, aproape muribundă şi un peisaj cotidian de o extremă sărăcie, cenuşiu, agresiv, res-
pingând orice punte de comunicare cu profunzimile omenescului; paradigma de sensibi-
litate este una de esenţă bacoviană cu replieri în mineral, cu bătăi şchioape de aripi tăiate,
cu năzuinţe mereu oprite de un sentiment al zădărniciei: ca în această artă poetică, sem-
nificativ intitulată Greaţa: „Am purtat un secol cu mine răul de/ mare, răul de înălţime,
răul/ de maşină, starea de greaţă, acum în martie/ mai ales când trecem munţii în altă
ţară,/ oasele sunt la fel de absente, şterse imagini/ pe retina crâncenă a uitării, trenurile
ne/ duc în gări cosmopolite, populate de/ seminţii barbare, fumătoare de pipă, cu/ mâini
înmănuşate legănându-se în hamacuri/ sub balansoare în sordide săli de aşteptare./ sta-
rea de greaţă urmărit de umbra bolii./ serpentinele îmi urcau în vacanţe sufletul/ la gât/
degeaba ţipau megafoanele cântece/ vesele. ajungeam acolo livid, aproape/ mort. apoi
au venit drumurile cu tata/ făcute în zi de probajeni, în zi de bâlci,/ într-un automobil
marca gaz servieta lui/ desigur îşi aminteşte starea de greaţă, văd/ tot mai des, mai mereu
şefi echipaţi cu/ galoane, chipie aurite şi feţe mânjite de ipocrizie/ o ţară întreagă infec-
tată de cancer, tot/ mai des oameni trişti purtându-şi prin gări/ genţile înstrăinării, roşia
montană îmi spală în şteampurile de aur minereul steril./ în bodegi întunecate berea mi-a
potolit setea/ flămândă de doinire, nu am nici un motiv/ să mă-ngrop de viu în biblio-
teci, mai bine/ în groapa comună la marginea satului unde tot/ timpul anului înfloresc
duzii/ ai pierdut totul, eşti un «uomo/ finitto». toţi ochii lacomi privesc la plimbările/ tale
solitare, doar lampa verde a semaforului/ te avertizează că trebuie să transgresezi/ dincolo,
aşa cum ai trece canalul mânecii./ somnul puştiului meu e învelit în/ puloverul tatălui, în
legănarea înmiresmată/ de parfumul portocalilor înfloriţi din nesfârşitele/ livezi ale gre-
ciei. sângele serii spaniole/ se scurge domol lângă râul căii ferate/ unde trenul ne-a aban-
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donat în gara unei/ metropole neştiute, necunoscute, cum stau/ căţelele în jurul tombe-
roanelor în margine/ de oraş. prostituatele bete îşi leagănă viaţa-ntre/ noapte şi zi“.

Recunoaştem aici motivul literar al marginalităţii, al provinciei; nu, însă, fixat
într-un oraş, într-un loc unde nu se întâmplă nimic, într-un târg unde „se moare“, nici
măcar într-un sat (despre care, de altfel, poetul scrie într-un fel original în cărţile sale) şi
nici într-o interioritate ermetic închisă: „greaţa“ poetului nu are reper, ci e o stare a unei
„ţări infectate de cancer“, a unui popor semănând a populaţie, a unui secol bolnav, a unei
metropole bântuite de prostituate bete asemeni „căţelelor în jurul tomberoanelor“, a unei
lumi în surpare, locuită de oameni ipocriţi, trişti, înstrăinaţi, fără rădăcini. Soluţia nu e bi-
blioteca („nu am nici un motiv să mă-ngrop de viu în biblioteci“, spune poetul, spre de-
osebire de alţi colegi de generaţie); cum nu e nici erosul, nici jocul şi nici ironia: un curios
refuz al oricăror spaţii securizante (atât de căutate în poezia optzeciştilor), o acceptare şi
chiar o căutare a rănilor cât mai profunde frapează în Sâmbăta lui Lazăr, dar şi în Să
mori primăvara, Flaşneta sau Peştele albastru. Mai mult, categoria departelui (iden-
tificată în poemul amintit prin „parfumul portocalilor înfloriţi în nesfârşitele livezi ale
greciei“, în „sângele serii spaniole“ şi în „setea flămândă de doinire“) nu este o alterna-
tivă, ci e risipire, cuprindere a unui univers (a întregului, s-ar spune) în „genţile înstrăi-
nării“: aceasta este lumea morţilor din care Lazăr este chemat afară. Acestui răspuns la
întrebarea adresată lumii şi propriei fiinţe şi acestui filtru de percepere a realului i se
supun toate poemele lui Dorin Ploscaru. Trăitor la sat, poetul nu putea să nu scrie despre
universul acestuia. Ce fel de sat, însă? Cum se ştie, în poezia noastră, lumea ţărănească
e prezentă într-un cod literar minor, folclorizant, intens idealizat fie de sămănătoriştii de
la începutul secolului trecut, fie de neosămănătoriştii care scriau la comandă, între 1948
şi 1989, tot felul de versuri gen „ce popor muncitor/ ce ogor roditor/ opt recolte pe an/
depăşire de plan/ în Azerbaidjan“. Dacă în proză s-au scris lucruri importante (de n-ar fi
să amintesc decât cărţile lui Marin Preda, Dumitru Radu Popescu, Fănuş Neagu, Dumi-
tru Velea, Augustin Buzura sau Ştefan Mitroi), în poezie, lumea satului e folclor, taraf,
nuntă, recolte de nu ajung hambarele, fluturi, greieri, foşnet de păduri, susur de izvoare,
ii, catrinţe, chiote de bucurie, cuşme, amor prin crânguri, tractoare duduind, combine sus-
pinând, câte şi mai câte… În orice caz, niciodată aşa: „satul e ars, e pustiu, doar câinii/ în
nopţi geroase de iarnă mai amuşină prin/ livezi în haite, căutând tot căutând ceva/ şi uri-
nând pe scheletele cenuşii/ pe talpa săniei de metal trasă de câni/ şi de cai în peisajul acesta
antarctic“ (Peisajul acesta antartic). Felul de a scrie despre sat al lui Dorin Ploscaru se
subsumează viziunii primului poem din Sâmbăta lui Lazăr: este aceeaşi lume „săvârşită
prin moarte“ de unde nu se poate ieşi decât strigat de Domnul, „când va suna trâmbiţa“.

În perspectiva relaţiei tensionate a fiinţei cu realul (între)văzut, asumată prin
simţuri, în profunzimile sale şi prin ceea ce se vede, în aparenţa sa de carton, poetul de-
fineşte două topos-uri esenţiale pentru modul de a-şi plasa fiinţa-în-lume: marginea ora-
şului şi peronul gării sunt locurile de unde poate începe libertatea şi de unde totul e
posibil: chiar şi să-ţi ciopleşti un băţ de undiţă din ramurile tufanilor tineri: „acolo în de-
părtare la marginea/ oraşului am privit colinele domoale/ înzăpezite, acolo se sfârşeşte
oraşul. de/ acolo începe libertatea./ dâra de galactee ca strigătul/ seminţei se prelinge pe
gleznă./ scrumbia/ «cu un somn în peşte cu un chit/ în pântec») mergi mai la marginea
oraşului/ acolo pe deal de unde o să-ţi ciopleşti din/ ramurile tufanilor tineri un băţ pen-
tru/ undiţă./ scrumbia. peştele afumat. stau atârnate/ scrumbiile de grinzile colibele de
pescari pe/ ţărmul pustiu, lucioase, subţiri legănate de vânt/ unduite/ ca trestiile din băh-
niţa./ scrumbia. toate neamurile de peşti mişună-n/ măruntaiele tale. mama zenovia îşi
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cumpăra/ o scrumbie sărat – afumată şi-o bere./ scheletul tău îl vor studia antropolo-
gii./«peştele albastru, o peştii cei albaştri/ cât eram de îndrăgostit de ei ca de nişte/ pi-
laştri»“. Peştele albastru e pasărea albastră a poeziei, un substitut al fiinţei interioare,
singură în faţa iubirii şi a morţii, dorind mereu ceea ce e departe şi nu se poate avea cu
uşurinţă, sperând totdeauna în zariştea pe care o (între)vede dincolo de marginea oraşu-
lui şi dincolo de capătul peronului unei gări: totul începe şi sfârşeşte aici: „îmi încep dru-
murile în fiecare/ dimineaţă cu mersul pe peron/ cu mersul la gară/ de acolo pot vedea/
pot privi în zare/ plecările şi venirile, fluierul/ locomotivelor dar mai ales/ pe(r)onul pus-
tiu“ (Surâsul ipochimen). Marginalitatea are şi un nume în poezia lui Dorin Ploscaru:
ea este oblomovizare, obliterare „pe toate direcţiile“ şi obişnuinţa de a muri zi de zi. Are
chiar şi o vârstă (patruzeci de ani), invocată de G. Ibrăileanu în Privind viaţa (la patru-
zeci de ani, spunea autorul Adelei, gândul morţii şi „trompetele“ ei agită sufletul bărba-
tului) ori, în poezie, de Emil Brumaru („În gară la Merişani/ Cad caste din castani/ Şi am
patruzeci de ani“); „Doamne/ am patruzeci de ani şi nu m-am/ întâlnit cu america pe
stradă“, scrie Dorin Ploscaru. Lumea second hand, aceea văzută, e o zonă a vacarmului,
în care femeile „mânate de bărbaţi“ stau „izmenite în faţa telenovelei numite «surprize,
surprize»“; doar „prietenia cu câinii“ şi „venirea prietenilor de la mari depărtări“ fac sta-
rea de veghe în acest maelstrom aiuritor şi, desigur, poezia care, iată, poate fi ceea ce ră-
mâne „prelins“ între fiinţa lăuntrică şi „Blândul Nazarinean“; poate „lumea balcanilor“;
sau, poate, pereţii de sidef ai tristeţii: „amestecată cu tămbălăul/ şi ţipătul trenurilor re-
faci în minte vremea/ ta, a tatălui tău şi a bunicilor tăi,/ prizonieri în germania şi siberia
– un întreg/ neam de războinici,/ cântecul stins al acordeonului a rămas/ acolo în seară
strâns între pereţii de/ sidef ai/ tristeţii, singur printre atâţia grăbiţi pasageri./ trecători în
mare viteză prin/ bâlciul acestei gări. despre casa aceea părăsită/ pustie năpădită de bă-
lării şi urzici mi-am/ amintit doar acum la patruzeci de ani/ în trenul străin ce ne duce de-
parte pe mine/ şi pe prietenul meu,/ consătean din copilărie derulând în tăcere/ zilele
caniculei verii. «ca mieii ce-i iei şi/ înţarci de la oi primăvara»/ spune unul despre recru-
ţii ce pleacă-n armată/ la prundu bârgăului. vine gara suceava,/ urmează munţii încărcaţi
de zăpadă“ (Echimozele faciale ale drumului tău).

Între vacarmul oraşului şi marginea lui, poezia lui Dorin Ploscaru distilează o
geografie spirituală şi reperele unui spaţiu trecut prin filtrul conştiinţei artistice: oameni
şi locuri care sunt în poezie pentru că fac parte din structura de rezistenţă a fiinţei inte-
rioare: Bicazul, lacul şi cheile, Fundu Herţii şi „cârciuma de la podul Cuiejdiului“, „ţaţa
chiţa“, „mama zenovia“ şi tatăl, bunica „borbilana“ şi „bunicu filucu“, părintele Cons-
tantin Voicescu, poeţii Constantin Dracsin, George Vulturescu, Al. Pintescu, Augustin
Doman, Gellu Dorian, Nicolae Scheianu, „daniel corbu“, „grigurcu“ şi „memoria irinei
andone“, „laura, aleasa inimii“ care face colete „cusute cu pânză“, nişte nume „acolo,
pe-o cruce, pe-un braţ“ şi Borşa, caleaşca oraşului Adjud ori colbul uliţelor din Focşani,
cele două emisfere ale muntelui Parâng, Cibinul şi Pietrosu, munţii bătrâni ai Agapiei,
Sihla şi dealul Racovăţ: un univers care adună locuri din străfulgerările membranei me-
moriei şi oameni înşiruiţi asemeni adreselor de email (cu litere mici, legate), în cores-
pondenţă directă şi neîntreruptă cu „matca“ dorinploscaru@yahoo.com, în cartea sa de
muncă, pe care poezia o face carte de viaţă: iată una din pagini: „cartea de muncă. citesc,
răsfoiesc/ cel mai complet roman, cartea de/ muncă pasionantă rută, sinusoidă a trecerii/
venirii mele din lumea de dincolo în lumea/ aceasta. aici îmi este pe larg/ explicat arbo-
rele genealogic, pelerinajul/ meu într-o lume străină, ostilă./ aici îmi este scrisă viaţa şi
oraşele importante./ numele soţiei şi al copiilor./ studiile, vârsta, salariul, ca-ntr-o oglindă/
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de apă privesc, refac pe rând, mental/ zăpezile herţei, dorohoiul în primăvară/ sala de aş-
teptare a paşcanilor, conacul/ vornicului vasile alecsandri cu stolurile de/ ciori în răcoa-
rea dimineţii, cu salcâmii în floare/ şi viscolul de la talpa. câinele meu boby/ îngropat la
hlăpeşti. poeţii au venit pe rând/ în duminici cu soare să soarbă încet din/ ulcele de lut,
vinul negru, sub stejarii/ bătrâni din ograda bisericii, stau în odaia mea/ de la casa paro-
hială mirceşti unde-am/ dormit trei ani încheiaţi (acolo unde/ copila mea rădiţa încărcată
de frezii/ a dormit trei zile în şir)“. 

Ultimul volum de poezie al lui Dorin Ploscaru, Aurora dreams, face parte, ne
avertizează autorul, dintr-o trilogie scrisă în urmă cu un deceniu, între 1999 şi 2001: Artă
şi rafinament, Florăria romantic şi �ordul extatic. Născut în Neamţ, poetul va fi ră-
tăcit prin Iaşi, Fundu-Herţei, Dorohoi, Mirceşti, Talpa-Hlăpeşti, Baia-Mare, pentru ca,
din 2002, paroh la biserica „Sf. Treime“ Vaduri II, să se alăture Polului Neamţ al poeziei
noastre de azi, adică, lui Aurel Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, George
Calcan, Nicolae Sava, Daniel Corbu, Emil Nicolae, Gheorghe Simon. Drumurile pe care
le-a închipuit biografia şi ceremonia reintegrării în matca nemţeană marchează în chip de-
cisiv toată poezia lui Dorin Ploscaru, aflată în căutarea febrilă a lui omphalos, locul prin
care trece axis mundi, osia universului de la cer, prin pământ, sub pământ, în fiinţă:
„1. fluturele zbura în razant cu pământul/ şi muzica libelulei, aripă/ transparentă a dimi-
neţii/ începute cu «trebuie să plecăm»/ mi-au vegheat la calea ferată/ copilăria. motorina
ieşea dintr-un/ pântec. un fel de rezervor cu miez/ de plastic în locul ácelor/ greoaie lo-
comotive cu aburi/ unde cuptorul incandescent parcă/ lua foc odată cu şina lucie argin-
tie/ 2. prin toate casele în care/ ai fost/ stoluri de vrăbii, stoluri de/ ciori vestesc rourarea
/ toate iernile prin care-ai trecut/ acum prin faţa ta trece o/ garnitură de tren cu cisterne/
pântecoase/ pline ochi cu benzină/ te străduieşti să redai în/ desen triunghiul morţii şi al/
vieţii împlântat cu vârful/ în jos/ piramidă/ cu vârful în jos/ cu rădăcina crucii/ împlân-
tată vijelios/ în omphalos“ (fluturele zbura în razant cu pământul). Poezia gărilor, cu
teogonia plecării, descoperă stânca omfalică, piatra rotundă sau cubică din macadamul
fierbinte al căii ferate, locul unde se adună punctele cardinale şi unde fiinţa îşi poate
(re)dobândi liniştea omfalică, în rourarea vestită de păsările albe şi galbene, cu ridicarea
sufletului din „balta de timp“, asemeni întoarcerii din moarte a lui Lazăr. „îmi încep dru-
murile în fiecare/ dimineaţă cu mersul pe peron/ cu mersul la gară/ de acolo pot vedea/
pot privi în zare/ plecările şi venirile, fluierul/ locomotivelor dar mai ales/ peronul pustiu“,
scria Dorin Ploscaru în poemul Surâsul ipochimen din volumul Peştele albastru; una
dintre metaforele obsedante în cărţile anterioare era peronul gării, unde încep şi sfârşesc
toate: în Aurora dreams, peronul de altădată îşi asociază, în aceeaşi logică internă a li-
rismului, macadamul căii ferate, osia lumii unde fiinţa are revelaţia morţii, a plecării emi-
grantului: „lovit în moalele capului/ de leagănul – scrânciob al/ copilăriei păşind pe
macadamul fierbinte/ al căii ferate/ culegând florile albastre ale/ memoriei dintre spinii
de pălămidă./ «rochiţele rândunicii şi claustrofobia/ căldurii caniculare au ieşit/ la su-
prafaţă precum şarpele încolăcit/ ziua în amiaza mare în mijlocul drumului/ sofianic, so-
fistic, epistemic ca/ poezia solară»/ născut la ora doisprezece ziua/ într-o casă lângă
drumul de fier/ am avut mereu revelaţia morţii/ revelaţia emigrantului/ revelaţia plecării/
citind sub o lampă de scris/ incunabulele retoricii“ (ca zborul păsării pe cer mi-e răs-
tignirea).

În simbolistica atât de atent construită a poeziei lui Dorin Ploscaru, peronul e
zariştea (între)văzută a libertăţii tuturor speranţelor, macadamul e osia universului, calea
emigrantului, trenul modifică lumea, îi schimbă mereu prezentul („lumea este sau nu este
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modificată/ de mersul trenului personal/ de opririle marfarului în/ toate gările din parcurs“
scrie poetul în cântul privighetorii pe creanga de aur) şi îi surpă trecutul în lumina de
noapte a unui viitor ghicit („la lumina neonului în gară/ să aştepţi trenul ce te va duce/ în
lume. despărţindu-te definitiv/ şi ireconciliabil de trecutul pervers/ de oglinda/ spartă-n
bucăţi“, speră Dorin Ploscaru în pax romana), pentru ca bariera să despartă lumile ce
se vor reuni, însă, o dată şi încă o dată, pe peronul tuturor viselor: „bariera/ căii ferate te
trece dintr-o lume în alta./ şi argintiul drumului de fier pe care-au/ trecut mii de trenuri,
pe drumul acesta/ ţi-ai purtat paşii în zile şi ani ce/ miroseau a fân crud, a lucernă/ şi a
lanuri coapte de porumb./ sentimentul că te afli la porţile raiului/ acolo la bariera căii fe-
rate şi treci,/ traversezi dintr-o lume inefabilă/ într-o lume ce numără patruzeci de/ trepte
(…)/ mi se părea că-nnot prin veşnicie/ păşind prin gări, prin noapte, printre trenuri“ (pă-
şind prin gări, prin noapte, printre trenuri).

De cine şi ce desparte bariera de pe macadamul căii ferate în volumul de poezie
Aurora dreams al lui Dorin Ploscaru? Lumea pe care fiinţa o părăseşte în lumina ne-
onului din gară pentru a o regăsi mereu în opririle trenului personal şi ale marfarului,
veşnicia în care înoată păşind prin gări şi printre trenuri e aceea a unui univers mecanic,
surpat în rugină şi miros de motorină; locomotive cu aburi şi garnituri de tren cu cisterne
pântecoase, scări „cu miros metalic“, duşumele îmbibate de motorină, vagonul de marfă
ruginit „tras pe linia moartă, dat la casare care/ traversează în lung şi în lat/ gări/ şi oraşe/
în prelungi şuierături“, dar şi „drojdia cibernetică“ a sfârşitului de veac, nodurile de cale
ferată care ţes „în creier o mie de fire, ca în nişte reţele telefonice“ ori universul cazon şi
mina de uraniu şi cupru de la Roşia Poieni („şi armata bocancii cazoni şi/ colbul drumu-
lui, bătăturile, popota/ sala de mese, paturile de fier/ şi iernile-moină/ duşurile de tablă ori
centrala/ termică unde-mi citeam cărţile/ fundamentale./ apoi au venit munţii. macarale/
şi excavatoare ruseşti/ mina de uraniu şi cupru / de la roşia poieni/ rătăceam prin munţi
culegând/ în căştile noastre de protecţie/ afine negre bând apă/ de la izvoarele reci“ – ubi
bene ibi patriae) conturează o lume năruită în cenuşiu, în rugină şi în mirosul de moto-
rină al trenurilor, duşumelelor, barăcilor metalice muncitoreşti, macaralelor şi excava-
toarelor ruseşti din munţi cu afine şi izvoare reci. Universul mecanic e locuit de figurile
stranii ale unor păpuşi sau marionete, amintind de „jocurile“ fantast-tragice din lirica lui
Mircea Ivănescu; fetiţa „cu coada de aur“ şi „somnolenta fiară“, omul cu chitară roşie şi
fetiţa „cu ghiozdanul în spate/şi ghioceii în mână/ catapultată de maşina în trombă/ pe tre-
cerea de pietoni“, oamenii păpuşari şi omul cel singur fără un picior însufleţesc un uni-
vers acţionat prin mecanismele ascunse din spatele cortinei de pe scena unde se joacă
viaţa/ moartea: „l. păşea încet şi lin spre seară/ ori cald şi rece şi uşor/ păşea-n zefir, plu-
tea în doară/ omul cel singur fără un picior/ păşea încet şi cald spre seară/ cu cârjele sub
braţ uşor/ păşea încet pe un peron/ omul cel singur fără ţară/ omul cel singur fără un pi-
cior/ poate-n război sau într-o vară/ îi retezase viaţa stângul de picior/ păşea încet părea
că zboară/ omul cel singur fără un picior/ cârjele braţe le purta spre seară/ de parcă aripi
ar fi-avut de dor/ din omoplaţi în flăcări ca de sfoară/ se răsuceau icaric/ în necuprins de
nor“ (omul cel singur fără un picior).

Drumurile dezabuzării, spre Iaşi ori spre Sabasa lui Aurel Dumitraşcu din du-
cerea asta seamănă cu o plimbare prin creieri, în „colchida temporară a munţilor Do-
brogei“ din aurora dreams sau pe la Rădăşenii Fălticeniului din cântul privighetorii pe
creanga de aur, în propria biografie (vestonul lui tat-to gheorghe, poem în miez de
vară, un surâs amar îi înflorea în colţul gurii ori de câte ori scormonea jăratecu-n
sobă) sau în aceea a generaţiei sale literare (cu Mircea Nedelciu în îmi vine să ţip şi să
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urlu pe clape, cu Aurel Dumitraşcu şi cu Nicolae Sava în poetul nicolae sava a fost
mâncat de câini) sunt ale poemului care „mişună prin gând“, ale unui film interior care
adună tot ce va fi lăsat în urma gărilor de pe macadamul fierbinte al căii ferate; Dorin
Ploscaru vizualizează mai întâi, face înlăuntru filmul poemului care „mişună“ pe acolo,
apoi lucrează cu stop-cadru, fixând imaginile în „omphalos-ul“ din piatra macadamului
de lângă peronul părăsit/regăsit: „ca un şir nesfârşit de/ imagini suprapuse văd/ ţara şi
viaţa aceasta/ din fragmente de film şi/ bucăţi de imagini developate/ cu încetinitorul/
melanjul acesta de funambulesc/ ireal şi real scris cu sângele/ propriu preţ de o secundă/
sau câteva miimi de secundă/ aceasta e toată viaţa ta/ pusă cap la cap/ rămân doar urmele
de/ sânge uscat ca urmele/ vinului roşu pe buza/ cănii de ceramică neagră/ uscate de adie-
rea/ brizei de primăvară“ (urmele vinului roşu pe buza cănii de ceramică neagră).
Universul mecanic şi drumurile dezabuzării trec dincolo de metaforă în volumul de poe-
zie al lui Dorin Ploscaru, fixând o geografie şi un nume; în volumele anterioare, Sâmbăta
lui Lazăr, Flaşneta, Peştele albastru, acest univers era lumea de carton a înlocuitorilor
şi mistificării, a unei „ţări infectate de cancer“ şi a unui „socialism tribunard“; acum în
Aurora dreams, universul mecanic se identifică în „românia (dropsuri asortate)“, cu o
„democratură de mucava“ scăldată într-o lumină putredă, cu „etichete, ecusoane, insigne,
manevre,/ pompe funebre toată această/ perversă maşină de bannere şi/ feţe macabre“.

„Eu trăiesc într-un viitor alternabil“, scrie Dorin Ploscaru în aurora dreams
(egolatrie latifundiară); e cealaltă lume de pe osia universului, alternativa spaţiului me-
canic, în care jertfa christică aduce, în locul figurilor stranii, copilul înviat, mântuit şi
visul cu „stâncile verzi ale semiramidei/ şi comorile scufundate ale lui/ montecristo“
dintr-o ţară îndepărtată „pe amazon sau colorado“, din mansarda aurorală sau dintr-un
avion „al firmei aviatice panamerican“. Lumea de dincolo de drumurile dezabuzării e, mai
ales, aceea din nesfârşitul icoanei din poemul nicicând nu am văzut palma mai răs-
tignită pe crucifixul lumii; acolo nu se mai aud zgomotele maşinii de bannere şi nu se
mai văd feţele macabre ale semidocţilor „bolnavului secol“ şi ale retardaţilor „lumii aces-
teia“ pentru că acest univers e altfel rânduit: cotidianul, trăirile şi gesturile fiinţei se re-
găsesc în simbolurile sacre, în liturghiile de la Mănăstirea Bistriţa, cărora le răspund
păsările şi greierii şi în rugăciunile şoptite în tăcerea din Vinerea Mare pentru „Maica
bucuriei, Maica durerii“.

Numai astfel, scrie poetul, universul mecanic poate fi înlocuit de vârsta de aur a
vieţii porfirice, iar lumina bolnavă a neonului din gări, de refracţia lumii din „curcubee
porfirice“; şi numai astfel, prin rugăciune, fiinţa poate regăsi dimineţi cu „aburi auro-
rali“, trecând peste „giulgiul vânăt al inspiraţiei diurne“: iată cum trebuie făcută rugă-
ciunea: „voi juca ultima carte şi voi cânta/ aşa cum ştiu eu. Ajută-mă sfinte trifon/ sfinte
mercurie, sfinte pantelimon doctor fără/ de arginţi/ fiecare secundă are măsura ei/ sfinte
dominic şi apuleius, sfinte/ porfirie şi ambrosius, caliopie şi gotfried/ ajutaţi-mă să trec
puntea/ sfinte ghelasie, sfinte cuvioase amfilohie şi/ simeon de la pîngăraţi/ chiriac de la
bisericani, rafail de la rîşca,/ paisie cel mare şi ioan iacob de la neamţ/ teodora de la sihla,
leontie de la/ rădăuţi, ioan de la prislop, gherman al/ dobrogei, daniil sihastru de la vo-
roneţ/ şi tu binecredinciosule voievod ştefan cel/ mare şi sfânt/ sfinte brutus dar mai ales
tu/ alesule sfinte martin soldatule al lui Hristos/ primitorule de străini,/ şi tu părinte ilie
lăcătuşu de la osica de sus/ încinge-mă întru acoperământ de/ lumină“ (o grindă întinsă
pe cele două maluri).

Aceasta e lumea/ viaţa/ poezia lui Dorin Ploscaru, preot de mir şi poet cu har.
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După cinci volume de povestiri1, apărute într-un interval scurt, de cinci ani (între
2004-2009), orizontul de aşteptare se conturează destul de ferm, în cazul prozatorului ie-
şean Radu Tătărucă (n. 1950), care ilustrează în mod ideal formula naratorului de per-
cepţie a cotidianului, cu vervă şi dar lingvistic, însă cu suflu scurt, complicat de regulă de
variate experimente narative. Unele dintre acestea merg pînă la convenţia fantastică, atinsă
în cîteva rînduri, pînă la enigma de policier, pînă la fabulă sau parabolă, dar echilibrul se
caută mai ales în combinarea lor, pentru că adeseori proza începe cu o formulă şi sfîrşeşte
cu alta.

Inegalităţile de ton sînt însoţite, în mod firesc, de inegalităţi valorice, explicabile
şi printr-un impuls juvenil de a experimenta, cu prilejul închegării de ficţiuni şi de vo-
lume, mai multe modalităţi epice. Autorul nu pare să se fi îndurat să facă o selecţie şi por-
nirile multiple de exprimare sînt înduioşătoare, relevînd încrederea în actul narării, care se
vrea marcat de inedit. Nu mai puţin, pe măsura consumării în extravaganţe şi semieşecuri,
care merg pînă la consemnarea gîndurilor despre vrăbii ale unei vaci „telepate şi mioape”
(Vrăbiile, în volumul Regele bufon), devine clar că experimentul va fi unul totdeauna ne-
fericit, dacă se alterează darul observaţiei acute. Pe Radu Tătărucă îl prinde formula schi-
ţei pline de viaţă, a evocării, fie şi anecdotice, în marea tradiţie a prozei moldave, care nu
exclude fundalul pitoresc şi, pînă la urmă, etic. Aspectele rapsodice sînt însă mai degrabă
reprimate de variate ricanări ale unui narator ascunzîndu-şi timiditatea confesivă în des-
tule sarcasme şi scene şarjate. Atunci cînd vine vorba de palpitaţii amoroase, reala fineţe
auctorială nu poate risipi totdeauna teribilisme sau banale echivocuri şi sîntem nevoiţi să
reţinem fraze despre întreruperea omului „cînd dă numere” (vol. O afacere în vest, p. 46)
sau despre prietenele pe care „mi-le-am (sic!) dus noaptea în cimitir, nici una definitiv”,
mai conţinînd şi o eroare ortografică (şi nu e singura; în O afacere în vest, p. 80, este ratat
pînă şi banalul adverb „oleacă”, grafiat „o leacă”).

Nu aceasta ar fi problema, ci prea desele rătăciri între posibilităţile narative, în
locul păstrării drumului drept, pe jaloanele unor înaintaşi precum Fănuş Neagu, de care îl
apropie formule picaresc-poematice, precum „stelele sînt verzi, măcăie ca nişte raţe le-
şeşti, iar Copernic încă le mai hărăţă cu luneta” (p. 61 în Regina armelor; admirabil re-
gionalismul arhaic) sau, în ideea automitologizării: „pe vremea cînd purtam hainele
întîmplării şi păzeam marginea drumului” (p. 41, idem). Fundamental, intenţia este de a
dura din ficţiune un spaţiu de protecţie, condiţionat de sociabilitate, de cultivarea aman-
telor şi a prietenilor, inclusiv de pahar, prin aceasta volumele reluînd iniţiative din Cărţile
cu prieteni ale celui citat sau din Întîmplările cu scriitori literare ale lui Mircea Micu. Din
amuzament, se procedează sistematic la jocuri de cuvinte, de obicei nostime („Răpirea
din Carpet”), dacă nu dezarmante („pisicuţa Maşculcaunpic”). Însă ele n-ar trebui să stea
alături de scene tragice, precum evocarea unor execuţii staliniste (Duhul, Semnătura, ul-
tima în stil psihologist).
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Despre vervă şi sugrumarea ei

Ioan RĂDUCEA



Nu o dată, darul spunerii, integrat
opticii unui citadin de trepidantă moderni-
tate, conduce către formule eliptice de po-
vestire, cu schimbări instantanee de scene
şi de unghiuri narative, încît subiectul pare
pierdut, deşi este vorba de fapt de specta-
colul creării lui naratoriale. Fragmentaris-
mul de situaţii pitoreşti şi imagini bizare,
dar care intrigă, consecinţă a unor medita-
ţii şi interpretări strălucitoare, reprezintă
deocamdată cel mai bun rezultat al proze-
lor. La acesta contribuie şi libertatea aso-
ciativă optzecistă, apelînd la o solidă
cultură a vorbei de duh, cu zicale, reflecţii
prinse din fugă (la p. 7, în volumul Actoríi,
citim: „[sîrbii,] aceşti spanioli ai slavilor”),
dar şi citate de rafinament livresc, prefe-
rîndu-se, ca în vremurile bune, expresia
franceză. Pe asemenea căi, precum în O
afacere în vest (lucrare care dă titlul celui
mai bun dintre volume), ar putea persevera
scriitorul, pentru lărgirea posibilităţilor ex-
presive ale povestirii contemporane, cu
condiţia să se pună de acord cu propria vo-
caţie. Destule discursuri sună fals, căci pe-
roraţia adresată unui tramvai sau exotismul
narativ procedural, temporal sau spaţial
(sîntem purtaţi pe lumi cu împăraţi, pe la
mineri, pe un stadion din Crimeea, pe baza
Ţiolkovski din Antarctica etc.) nu pot fi so-
luţii pentru autonomia lumii sale epice.
Deocamdată, consecinţă a persistenţei între
iniţiative divergente, creaţia de atmosferă
se manifestă doar ca aplomb al observaţii-
lor acute, imaginarul dă în fantezism iar im-
presia de tatonare, dacă nu de improvizaţie,
nu scade, de la primul la ultimul volum.

1 Radu Tătărucă: Regina armelor. Proză scurtă,
Iaşi, Editura Opera Magna, 2004; O afacere
în Vest. Povestiri, Iaşi, Editura Timpul,
2005; Ieşirea din iarnă. Povestiri, Iaşi, Edi-
tura Opera Magna, 2006; Regele bufon. Po-
vestiri, Iaşi, Editura Timpul, 2007; Actoríi,
Iaşi, Editura Opera Magna, 2009. 
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EMIL IORDACHE
Poeme fără mască

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
Prefaţă de Bogdan Creţu

Botoşani, Axa, 2011

EX LIBRIS

DA�IEL CORBU
101 poeme

Bucureşti, Biodova, 2011

CARMELIA LEO�TE
Libelula mioapă

Ilustraţii de Maria Mănucă
Iaşi, Junimea, 2011



Un poet interesant, având toate datele poetului adevărat (ton egal, oracular, o sim-
bolistică proprie, registre simbolice contrastive până la antonimie, construirea unui per-
sonaj protagonist care să devină o voce a eului liric - aşa cum cerea, într-un eseu celebru,
Vocile poeziei, T. S. Eliot, versuri mnemotehnice, asimilări poetice perfect aglutinate, joc
aparent gratuit de aliteraţii, sacralizând şi desacralizând imagini şi limbaje, mitizând lilial
şi demitizând convingător, vocaţii complementare precum pictura şi muzica) este Cornel
Paiu (autorul surprinzătorului volum Paznicii pereţilor, apărut în colecţia Orfeu, a editu-
rii craiovene Scrisul românesc, în 2010), romaşcan de vocaţie, nu doar de circumstanţă.

Poezia sa se stratifică lingvistic ca un canion în care geologicul lasă loc biologicu-
lui: cel mai de jos strat, nu neapărat cel mai vechi, este cel al flascului, al increatului, al
unei lumi ascheletice parcă, populată cu melci, omizi sau moluşte. 

Al doilea strat, cel al umanului, este şi cel mai lat, o adevărată Arcă a lui Noe, in-
cluzând omul, arborii, păsările toate tipurile de limbaje (verbal, gestual, paraverbal) cu
precizarea că aceste limbaje aparţin deopotrivă trupului şi sufletului, materiei şi spiritului.

În fine al treilea strat, cel a esenţelor, poate cuprinde Dumnezeirea, refugiată în în-
geri, în omul ajuns la martiriu, într-o simbolistică biblică atent, subtil asimilată.

O a doua stratificare, tot lingvistică, ar cuprinde limbajul liturgic distilat: candele
aprinse, cântări dumnezeieşti, vin, mir, aripă (dreaptă sau stângă), îngerii casei, îngerii
binecuvântării, sfinte răşini, binecuvântarea păcii, copii de îngeri, burta unui peşte (alu-
zie clară la mitul prorocului Iona), untdelemn nou, lumină răcoroasă.

Acest limbaj devine, printr-un proces de epură, un limbaj contemporan, la fel de
tensionat, în care cununa de spini devine sârmă ghimpată (care poate avea chiar seminţe!)
şi care înfloreşte în carne şi în oase, lumina se usucă sub lamă argintie, pâinea are
prăpăstii, iar arborele vieţii se reîntoarce la condiţia sa de arbore ca arbore, repopulân-
du-se cu crengi, muguri, frunze, fructe, cuiburi şi păsări. 

Poemul ce deschide volumul, numerotat structuralist (1.1.) şi aparent fără titlu (pri-
mul vers: de câte ori m-am ascuns - se vrea un substitut) este cel mai bun, esteticeşte vor-
bind, şi conţine toate temele şi ticurile poetice ale autorului, fiind, din acest punct de
vedere, o adevărată artă poetică.

Paznicii deveniţi din metaforă obsedantă un mit personal (pentru a aminti titlul
unei cărţi celebre în urmă cu câteva decenii) au o simbolistică impresionantă, de la a fi un
cor antic rostind sentinţe definitive, apărători ai legii (paznicii cuvintelor, paznicii cărţilor,
stăpânii timpului (unul din paznicii este stăpân peste nopţi, altul stăpân peste dimineţi),
lampadofori, poartă candele aprinse, preoţi, druizi, barzi, păzitori - curioase vestale  - ai
focului etc. Insistenţa poetului e bacoviană, cuvântul repetat, reluat, multiplicat, insinuat
devenind poetic, esenţial, intrând astfel într-o vatră a limbii, în mijlocul ei fierbinte.

Asumarea anonimatului nu e cum s-ar putea crede o pierdere a identităţii, ci, dim-
potrivă, o asumare pronomială a substantivului, eu putând fi, la urma urmei, orice
substantiv. 
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Un poet al răstimpurilor 

de poezie: Cornel Paiu

Lucian STROCHI



Atitudinea poetului e cea a unui Iona, cunoaşterea sa fiind atât una centrifugă, cât
şi una centripetă (l-aş ascunde/ într-o sămânţă de dovleac de exemplu/sau în burta unui
peşte). 

Al doilea termen al sintagmei din titlu, peretele, are şi el o mobilitate imagistică şi
ideatică formidabilă, peretele putând fi membrana, străveziul, limita, memoria, dar şi  car-
nea, fragilitatea, perisabilul (în pereţi de carne au venit paznicii/ cu candele aprinse şi bo-
citoare), peretele fiind viu: un astfel de perete mă oprea / un perete ca de vinişoare/ prin
care sângele curge/ totdeauna în două direcţii.

Inflexiunile poemului (cartea întreagă e un poem!) pot aminti de cele folclorice,
chiar dacă rima e savantă (de la monorimă la rimă încrucişată): s-a sculat un paznic / din-
tre nouă paznici / să preschimbe-n tăiere / un fagure de miere / / şi-a zis fagurele de miere/
de aripa-mi dreaptă / să apropii norul / de aripa-mi stângă / să apropii zbrul / / s-a-nclinat
o clipă voia / spre scânteie şi spre ceaţă / timp cât să răsară / roua-n altă dimineaţă (1.13).
(p.27) Un emoţionant poem al neliniştii, dar şi al certitudinii, atitudini obţinute ambiguu
prin duplicare şi multiplicare este 3.9. (totdeauna mai este cineva cu noi), admirabilă lecţie
de poezie modernă, ce merită citat integral: totdeauna mai este cineva cu noi / când cineva
vine mai vine cineva cu el / când aşteptăm pe cineva / mai aşteptăm pe cineva cu el // tot-
deauna când îmbrăţişăm pe cineva / în îmbrăţişarea aceea se interpune / şi îmbrăţişarea
altcuiva // deschiselor braţe ale unei conştiinţe / li se substituie / şi umbra braţelor altei
conştiinţe // prin uşa întredeschisă / trece sositul deodată cu altcineva / prin ferestre / ra-
zele trec totdeauna / în lumină pereche / o rază invită altă rază şi tot aşa // noaptea care
vine / aduce şi haina altei nopţi / în care cai sălbatici / pasc iarba / unor câmpii ale bu-
curiei // când chem un paznic/ odată cu el / mai vine unul / prefăcut în pasăre / sau piatră
preţioasă // sfinţii nu călătoresc niciodată singuri / cu ei călătoreşte întotdeauna Dumne-
zeu //paşii Lui înaintea şi în urma Lui / şi Dumnezeu urmează urma paşilor lor // totdeauna
când în casa ta intră un sfânt / acesta niciodată nu este singur / totdeauna sunt doi / tot-
deauna şi Dumnezeu este cu el. (pp.100-101).

La Cornel Paiu cuvântul germinează, se autocalifică, se întrepătrunde cu /într-un alt
cuvânt: apa apelor / pământul pământului / focul focului / spaimele spaimelor / (gemetele
gemetelor). (p148). E un curaj nebun să scrii aşa, dar poetul îşi asumă senioral acest curaj
şi iată că reuşeşte să convingă.

Cornel Paiu este un poet al apeironului, al unui aer sau abur heraldic (ce importanţă
mai are că aceste entităţi nu există în realitate!), înălţimea scriiturii e cea de platou tibe-
tan, sfidând munţii cu înălţimi mai mici de cinci mii de metri.

Aflând că e preot, m-am temut ca nu cumva limbajul liturgic, imagistica religioasă,
pildele biblice să nu-i altereze calitatea laică a discursului poetic. Nici vorbă de aşa ceva,
Cornel Paiu fiind mult mai aproape de Blaga decât de Goga sau Nechifor Crainic. 

Există e drept o asumare colectivă a elanului, dar aceasta vine din vocaţia sa de
poeta vates; îngerii săi sunt harnici, dar nu cu valenţe gândiriste, sunt mesageri, nu agri-
cultori - cum îi vedea pictorul Demian.  

Calitatea discursului, tonul oracular pot veni dintr-o pregătire teologică, dar asta se
răsfrânge benefic asupra cuvântului, pus bine la locul şi rangul său, ca într-o strană. 

Imaginea finală a poetului este cea a unui învingător; deşi este şifonată, ea ne arată
o victorie muncită, nu una moştenită: strigaţi-mă mereu din toate părţile / şi voi veni pe
drumurile cele mai apropiate / să vă-ntâmpin strigarea / cu propria-mi fiinţă / uşor
prăfuită de pucioasă / târând legături de-ntrebări. (p.144)

Răstimpurile sale de poezie sunt răspântii ale conştiinţei, dar şi ale timpului. Pre-
fixul răs e şi de această dată fertil, putând însemna atât răgaz, linişte, stare, cât şi timp în-
tors, revenit, sugerând repetabilitate. 
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ARCA LUI NOE

ARCA LUI NOE

De la fereastra mea (grafică de Dragoş Pătraşcu)



Pentru non-britanicii aflaţi, totuşi, pe teritoriile Reginei Elisabeta a II-a, ceea ce se
întâmplă acolo în luna noiembrie poate părea (încă) o ciudăţenie tipic englezească. De
fapt, este vorba despre un miracol de solidaritate, tradiţie, omenie şi respect faţă de eroii
neamului.

...În noiembrie, întregul regat trăieşte sub semnul macului! Toate posturile de tele-
viziune plasează ideograme cu maci roşii într-un colţ al ecranelor, iar prezentatorii şi invi-
taţii au câte unul la butoniere. Toţi sportivii apar, în săli şi pe stadioane, cu echipament pe
care e brodată efemera (în realitate) floare. Pentru meciurile amicale disputate de echipa de
fotbal a Angliei în această lună, atât de rigida FIFA a făcut o abatere de la conservatorismul
ei şi a aprobat (ce-i drept, după energica intervenţie în acest sens a premierului David Ca-
meron!) ca insularii să îmbrace tricouri cu un mac pe piept. Pe străzi, trecătorii poartă cu
mândrie insigne sau bijuterii reprezentând ceea ce botaniştii numesc ,,papaver rhoeas’’.
Autovehiculele arborează acelaşi însemn, iar o mulţime de magazine, clasice sau online,
vând maci artizanali, produşi în ateliere unde lucrează numai veterani şi invalizi de război.

Macul roşu de câmp este şi simbolul adoptat de Royal British Legion, această for-
midabilă organizaţie caritabilă, fondată la 11 noiembrie 1921, adică la exact trei ani de la
încetarea ostilităţilor pe fronturile primului război planetar, şi care, la împlinirea a 90 de
ani de existenţă, îşi propune să colecteze... 90 de milioane de lire sterline, în folosul foş-
tilor combataţi şi al familiilor acestora! Iar obişnuitele sărbători dedicate luptătorilor din
toate războaiele britanice de la 1918 încoace au avut aceeaşi emblemă. La Royal Albert
Hall, sâmbătă, 12 noiembrie, în prezenţa familiei regale, a celor mai de seamă politicieni
şi a sute de reprezentanţi ai British Legion, tradiţionalul Festival al Rememorării s-a în-
cheiat, ca de obicei (am văzut, deja, trei ediţii...) , cu o adevărată ninsoare roşie: din pla-
fonul celebrei săli, mii de petale de maci au coborât peste cei de faţă!

Cum se explică această nobilă obsesie?
Totul a pornit în ziua de 3 mai 1915, când medicul militar canadian, locotenent-

colonelul John McCrae (bunicul era scoţian...), la sfârşitul celei de-a doua sângeroase bă-
tălii de la Ypres, în câmpia Flandrei, din Belgia, l-a îngropat pe prietenul şi fostul său
student, locotenentul de 22 de ani Alexis Helmer. În lipsa preotului unităţii, McCrae a
ţinut şi slujba religioasă... La final, bulversat, bunul medic a scos un carneţel şi a scris în
el o poezie, care avea să devină ,,cel mai popular poem al primului război mondial’’. Dar,
cum autorul nu ştia atunci acest lucru, nemulţumit, a rupt foaia din carnet şi... a aruncat-o.
Din pură întâmplare, gestul lui a fost văzut de un alt ofiţer, locotenent-colonelul Francis
Alexander Scrimger, care a recuperat versurile şi le-a trimis unor reviste literare. Câteva
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O poveste cu maci roşii

Claudiu Valeriu CONTEVICI

Scrisori britanice



dintre acestea au refuzat editarea, care s-a produs, totuşi, la 8 decembrie, în acelaşi an, în
revista londoneză ,,Punch’’. 

Poezia s-a bucurat de un succes fulminant, făcând rapid ocolul lumii. A fost pusă
pe muzică, într-o mulţime de variante (Alexander Tilley, grupurile ,,Libera’’, ,,Escala-
tors’’, ,,The Guess Who’’, şi chiar Jacques Brel, autorul inubliabilului ,,Ne me quitte pas’’),
a fost inclusă în cartea ,,City Boy’’, scrisă de cunoscutul Herman Wouk (,,Revolta de pe
Caine’’) şi e pomenită, supremă recunoaştere britanică, într-un episod din... „Familia Simpson“!
Varianta muzicală a lui Tilley este imnul... hocheiştilor de la faimoasa echipă Montreal Ca-
nadiens, care şi-au scris-o pe zidurile arenelor din Bell Centre şi, mai târziu, Montreal
Forum. Micul poem este lozincă la Cimitirul American din Madingley (Cambridge). Mar-
cus Welby, personajul unui cunoscut serial TV nord-american din anii ‘70, lucra la un sce-
nariu despre... macii Flandrei, neterminat din cauza atacului de la Pearl Harbour. Însă, un
film tot s-a făcut, „A Heritage Minute“, în 1998, cu actorul Colm Feore în rolul medicu-
lui militar John McCrae. Poezia şi (sau) imnul lui Tilley se pot auzi la toate manifestările
dedicate eroilor!

În mod surprinzător, micuţa bijuterie literară nu este tradusă în limba română
(m-aş bucura să aflu că greşesc). Asta poate fiindcă McCrae a îmbrăcat-o în hainele unui
rondel, mai exact, un ,,rondel francez’’. Dar, nu unul obişnuit, ci un rondel atipic, având
două versuri, ,,străine’’ folosite ca leitmotiv, şi o repartiţie a celor două rime clasice care,
într-adevăr, ar speria orice traducător: în loc de 7A şi 6B, la medicul-poet raportul este
8A-5B, plus cele două ,,neavenite’’! Jean Pariseau, autorul versiunii franceze, a lucrat aşa
cum se obişnuieşte: a pus pe două coloane traducerea cuvânt cu cuvânt (şi a recunoscut că
i-a fost imposibil să urmeze idea autorului!), şi pe cea realizată de el; diferenţele sunt mari
de tot! Cum ţineam morţiş să traduc ,,In Flanders Fields’’ în neasemuita noastră limbă,
am vrut să renunţ la încorsetarea cerută de rondel, dar... soţia mea m-a îndemnat să nu
cedez! Cu mici compromisuri prozodice, dar şi unul gramatical (uşor de observat, şi, cred
eu, scuzabil!), am realizat, foarte probabil, prima traducere a celebrei poezii.

Vă propun, ca şi Pariseau, mai întâi varianta ad litteram: „În câmpiile Flandrei,
macii înfloresc/ Între crucile noastre care, una după alta/ Marchează locul nostru. Şi, în
cer,/ Ciocârliile îndrăzneţe încă mai cântă,/ Deşi nu se mai aud, din cauza tunurilor.//�oi
am murit. Acum câteva zile,/ Trăiam, admiram apusul şi răsăritul./ Iubeam şi eram iubiţi,
iar acum suntem morţi,/ În câmpiile Flandrei.// Iată ce vă cerem, în faţa duşmanului,/
Vouă, cărora braţele noastre vă dau/ Torţa: ridicaţi-o sus!/ Dacă ne lăsaţi, pe noi, care
murim,/ �u vom mai avea somn, deşi macii înfloresc/ În câmpiile Flandrei.//“

Simplu şi emoţionant, deci superb, nu-i aşa?
Iată ce am putut face eu: ,,În câmpiile Flandrei, macii flutură-n vânt,/ Printre şi-

ruri de cruci, peste-al nostru mormânt./ Încă zboară sub cer ciocârlia-ndrăzneaţă,/ Dar
cântecul ei, în fum şi în ceaţă,/ De bubuitul de tunuri e-nfrânt.// �oi am murit. Puţine ore
sînt/ De când ne bucuram de amurg, de dimineaţă./ Iubeam, eram iubiţi, şi-acum suntem
pământ,/ În câmpiile Flandrei.// Cerem urmaşilor, cu legământ:/ Luaţi torţa din braţul
nostru frânt/ Şi purtaţi-o spre victoria măreaţă!/ De nu, ne-am săvârşit degeaba din viaţă,/
Şi degeaba macii flutură-n vânt,/ În câmpiile Flandrei!” (John McCrae – În câmpiile
Flandrei)

...John McCrae a murit la datorie, înainte de a împlini 46 de ani, într-un spital din
Boulogne-sur-Mer, la 28 ianuarie 1918. Însă, iată, macii săi par nemuritori!
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Tânăra literatură basarabeană e o zonă interesantă pe harta universalului, intere-
santă în sensul de necunoscută în mare parte, una asezonată cu ingrediente (v)estice şi
subsidiar coaptă în propriul ei must. Nimic aici nu poate fi superfluu, e un spaţiu al ori-
cărui melanj şi al oricărei configuraţii. Basarabeanul e mlădios între est şi vest, i-o im-
pune standing-ul lui de InterM(e)D(iar) geo(graphic)politic şi trista lui istorie. Aici
intervine şi lejera adaptabilitate a individului de litere şi de cultură, echidistanţa lui de
Moscova şi Bucureşti, una tăcută, ştiută şi tăinuită. Există un profund complex cultural al
acestui spaţiu, o matrice stilistică aparte, dacă am vorbi în cheie blagiană.

În ultimul timp asistăm la o (re)gândire a literaturii, care se prezintă nu ca o sim-
plă sumă de texte, ci ca un plast intelectual al existenţei umane, ca o matrice stilistică de
producere şi receptare textuală. Este momentul în care cercetătorul, dar şi cititorul simplu
intuiesc literatura şi viaţa unei societăţi prin prisma raportului bidirecţionat dintre cauză
şi efect, când realizează că un spaţiu cultural îşi produce cărţile care la rândul lor produc
acest spaţiu cultural.

De prin 2001 spaţiul basarabean se părea să trăiască în Moromeţii, volumul II,
prin adularea zilei de ieri, revenirea la copacul din care a coborât homo sovieticus, dacă ar
fi să vorbim în itemi bulgacovieni. Situaţie explicabilă: comunismul crâncen şi geros a
trecut caduc, fără să fi existat, de fapt, dar a rămas o dâră de remanenţe ideatic-ideolo-
gice, cum ar rămâne fantoma unei fiinţe care nu se ştie dacă a fiinţat. Cititorul dintre Nis-
tru şi Prut asistă la o literatură polarizată spectaculos, cu imixtiuni culturale de tot felul.
Cititorul alege între o literatură comunistoidă, de obicei, de limbă rusă, un fel de amnezie
axiologică cu reziduuri ale totalitarismului, reprobată de marea majoritate literară şi o li-
teratură română basarabeană „orfană de limba maternă”, în sensul neintegrării ei „cu acte
în regulă” în literatura cu domiciliul peste Prut. 

Spaţiul basarabean se confruntă cu depăşirea propriilor complexe identitare în ceea
ce priveşte arta, cultura şi politicul. Putem oare vorbi despre emanciparea literară a pro-
vinciei basarabene sau insularizarea ei? Ce complexe culturale produce ideea de provin-
cie? Întrebări încă deschise... Ce „fiziologie” are „provinţialul” postsovietic? În spatele
paradei de termeni abstracţi stă, însă, o realitate, e realitatea noastră cea mai reală... şi, re-
gretabil, cea mai repetitivă!
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Est-Etica literară 

sau „echidistanţele“

autorului basarabean*

Maria PILCHIN

Scrisori basarabene



Căderea aşa-numitului bloc-sovietic, în care s-a mers pe interpretarea marxistă a
ideii de literatură, a dus la orientarea spre specificul naţional. În post-comunism s-a mers
pe o scriitură patriotardă, care prezintă interes mai mult pentru politologie şi istorie, dar
nu şi, în aceeaşi măsură, pentru evoluţia literară. Iată de ce în spaţiul literar dintre Nistru
şi Prut existenţa umană este tratată nu o dată ca o erată (etnică, istorică, politică, econo-
mică). Mâna care scrie este obsedată schizoidal de dubla identitate încrucişată, de ipostaza
duplicitară a receptării sale, una de „român” pentru Moscova şi alta de „rus” pentru Bu-
cureşti. Nu că basarabeanul cultural ar fi un suflet servil, aulic, trădător, dacă mai putem
opera azi cu acest termen uzat şi prost definit. Vorba e despre o formă de neidentificare sau
proastă identificare culturală. Iar dacă nu reuşeşti să fii normal, firesc, devii grandoman,
acesta e păcatul multor mâini ce scriu în acest spaţiu, grandomania e semnul unui  senti-
ment de neîmplinire, de uitare. Estul postsovietic nu e tentant pentru lumea apuseană şi
acesta se simte un (r)est geografic inutil. Literatura provinciei basarabene simte acest con
de umbră istorică, înţelege că nu face decât să „bată” cultura mamă pe margini şi înain-
tează periodic reproşuri acestei ignoranţe tacite, uneori inevitabile, a matricei culturale
pierdute. 

În titlul anunţat nu ne referim la un estetism literar, mizăm pe un omofonism al ter-
menului. Nu abordăm ideea de frumuseţe, care e un eşec real fără elementul moral, căci
„preferinţa pentru orientarea estetică a literaturii sărăceşte, trunchiază viaţa culturală în an-
samblul său”. Limitarea la estetism sporeşte această pauperizare, căci, după Rafael Can-
sinos-Asséns, este prea multă frumuseţe în lume şi ea sufocă lumea. Am parafraza că sunt
prea multe discuţii despre calofilie într-o lume a urâtului. Vorbim despre o etică vestică a
incluziunii estului cultural.

Mult timp estetismul pur a fost o formă de rezistenţă a literaturii la est de Prut cu ele-
mente de  neutralitate vinovată a scriitorului, o rezistenţă artistică îmbinată cu unele mo-
mente de demisionare morală. Astăzi, mulţi scriitori, printre care şi Dumitru Crudu, anunţă,
parcă ripostând acestei poziţii, că nu mai poţi scrie despre estetic într-o lume urâtă, mai ales
după excursia de câteva decenii în realismul socialist al unei utopii cu imperative de „fru-
mos” ideologic.

Basarabenii se plâng de contondenţa unui exclusivism. E un păcat mai vechi, unul
general-uman. Uneori Kant, în cursurile sale, confirmă un model occidental de exclusi-
vism, referindu-se „la popoarele orientale, lipsite de concepte, ale căror opere poetice, bo-
gate în imaginaţie, sunt lipsite de altfel de unitate şi de gust”. 

Europa e o noţiune-simbol în acest (intra)spaţiu basarabean, acest enclav care mereu
se simte rejectat de Occident/ Orient prin lipsa interesului, prin lipsa traducerilor făcute.
Cultura basarabeană simte dezavuarea intransigentă a trecutului şi aprehensiunea în faţa
unui viitor incert. Normalitatea culturală, socială, economică şi politică apare aici  ca o
stare de excepţie, pe fundalul general bruiant de bâjbâială şi bâlbâială politică.

În eseul „Migraţiile, toleranţa şi intolerabilul”, Umberto Eco se întreabă dacă „avem
oare dreptul noi, europenii, să ne mai identificăm cu modelul euro-centric?”. Dar însăşi
această întrebare ţine de o euroviziune, căci „acesta a fost cazul sufletu lui european, în care
predomină un instinct futurist în com paraţie cu iremediabilul tradiţionalism şi paseism
oriental”. Nu pot să treacă, totuşi, neobservate unele „Orient”-ări literare. „Literaturile
orientale, exotice cer drepturi egale la existenţă şi recunoaştere”.
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Şi totuşi Occidentul are o predilecţie pentru est cu o etică a Celuilalt, a Diferenţei. Se
manifestă aceasta prin interesul pentru exotismul acestuia manifestat de: religii, alterităţi
tentante, trecut specific etc. Estul postsovietic este interesant tocmai prin postcomunis-
mul său, post-u.r.s.s.-ismul de care acesta atât de insistent fuge. Şi atunci estul îşi vinde tre-
cutul, se vinde pe sine, cel de ieri, dacă cel de azi nu e vandabil. Astfel citim: „Născut în
URSS” de Vasile Ernu, „Înainte să moară Brejnev” de Iulian Ciocan, „Măcel în Georgia”
de Dumitru Crudu, „Sex & Perestroica” de Constantin Cheianu, „Intelectualul ca diver-
siune” de Vasile Gârneţ, „Schimbarea din strajă” de Vitalie Ciobanu ş.a. Nu poate să nu
uimească această deconcentrantă diversitate de titluri focusate în mare parte pe trecut, pe
morbul socialist!

Pagini belicoase cu trecutul nostru nu atât de depărtat. Am fi tentaţi să acuzăm un an-
ticomunism postcomunist, dar autorii numiţi erau tineri, în formare prin anii ’80, fără pete
în biografiile lor. Atunci când marele Land Sovietic trosnea din încheieturi, unicul lor
păcat venial, dar indelebil, probabil unul determinist, era cel de a se fi născut într-un anu-
mit spaţiu, dacă pot funcţiona astfel de învinuiri. Destinul acestor scriitori e Basarabia, o
spunem fără pic de patetism... După ’90 au putut pleca în cele patru orizonturi, nu mai era
marea ţară sovietică cu domiciliul obligatoriu, dar ei au rămas, alegând un destin basara-
bean, adesea distorsionant, cu toate accesoriile existenţei lui, cu toate fantomele pline de
fatuitate ale proletcultismului trecut şi execrat.

Scriitorii basarabeni sunt conştienţi de un marketing occidental de „vânzare a su-
biectelor postcomuniste, postsovietice, etc.” Timpul nebulozităţilor a trecut, patetismul
patriotard pus în pagină nu mai trece. Occidentul acceptă aceste produse „post-”, savurând
din amintiri de amintiri de alte amintiri, un fel de voaiorism al lumii delatoare de ieri, un
fel de achiziţie a delirului rezidual. E un subiect complex, foarte nuanţat, trecutul nostru
comunist, dar practic doar el tentează. Şi asta cumva ne lasă un profund sentiment de frus-
trare!

Umberto Eco enunţa „că în următorul mileniu Europa va fi un continent multirasial
sau, dacă preferaţi, colorat. Vă place sau nu vă place, aşa va fi”. Acest amestec se efec-
tuează deja la nivel global: „asiaticii occidentalizaţi sunt partizanii concepţiei occidentale,
iar unii intelectuali occidentali influenţaţi de gândirea orientală au vorbit despre iubire în
felul gânditorilor orientali”. Un lucru totuşi nu e încă cert: „cam unde se opreşte „Eu-
ropa”? Pe Elba? La Carpaţi? La Ural? Problema rămâne mereu deschisă” şi Basarabia îşi
pune mereu întrebarea poziţionării sale geografice şi culturale, fugind de modelul asiatic,
de multe ori într-o manieră a fugii dintr-o extremă în alta.

Acesta este pericolul cel mai mare: o prezenţă geografică europeană, şi un model
oriental, în sensul peiorativ al cuvântului, cu discursuri aeriene despre integrare culturală,
literară, politică, economică, etc. şi o izolare orientală: „nici ici şi nici colo”, cu un pro-
fund sentiment de frustrare istorică! Integrarea e posibilă, o spune Marino, dar în mod real
şi fără iluzii! Fără retorism provincial, grandomanii locale, judecăţi unilaterale sau bruiaje
speculative ce nu duc decât la falimente culturale. 

Aşadar id Est... rămânem în aşteptarea unei răbufniri a literaturii basarabene... 

* Autoarea a obţinut premiul revistei „Dacia literară“ la Festivalul de creaţie literară „Avangarda

XXII“ (Bacău, 2011).
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Exact pe data de întîi august 1988, în timp ce eu mă îmbarcam la Paris într-un avion
cu destinaţia Londra, un englez care urma să aibă un rol important în viaţa mea se urca la
Gara Victoria într-un tren cu destinaţia Dover, de unde urma să traverseze canalul Mîne-
cii cu un ferry pentru a se refugia în Franţa. Întîlnirea noastră urma să se producă însă
ceva mai tîrziu, la ora aceea nu eram decît două fiinţe care se intersectau în univers: eu zbu-
rînd într-un avion al Companiei British Air, iar Charles Lee navigînd pe puntea superioară
a unuia dintre vasele Companiei See Link. S-ar părea că amîndoi am fost, în ziua aceea,
nemulţumiţi de mijloacele noastre de transport. El ar fi vrut să ia avionul ca să ajungă cît
mai repede la Paris. Eu eram dezamăgit întrucît postul de radio BBC, unde urma să lucrez,
îmi impusese oarecum avionul ca mijloc de transport. În felul acesta mi se spulbera una
din fantasmele mele culturale secrete: aceea de a mă apropia de Anglia şi de Londra cît mai
încet… Aş fi vrut, de fapt, aşa cum citisem eu în cărţi, să iau trenul de Paris la Gara de
Nord, să merg trei ore pînă la Calais, să cobor apoi din tren şi să  urc pe un vapor, să pot
vedea, de pe puntea vasului, cum mă îndepărtez treptat de ţărmul francez şi să aştept apoi
să apară în zare stîncile albe de la Dover, să cobor de pe vas şi să reiau trenul pînă la Lon-
dra unde să cobor după încă o oră şi jumătate la gara Victoria şi nicidecum la o altă gară
fără parfum istoric. 

N-a fost însă să fie aşa. Charles Lee este cel care s-a bucurat de toată această apro-
piere treptată de Franţa şi de Paris, deşi nu şi-o dorise. Tot ce voia el era să fugă de doamna
Margareth Thatcher, primul ministru de atunci al Angliei. Mi-a fost destul de greu să în-
ţeleg, în momentul cînd l-am întîlnit pe Charles Lee, la mai bine de cinci ani după această
încrucişare a călătoriilor noastre, de ce unui englez i se părea că nu se mai putea trăi în ţara
sa. În ce priveşte povestea mea, ea era simplă, eu fugisem de România lui Ceauşescu şi de
comunism. Pentru Charles Lee, însă, thacherismul era la fel de grav ca şi comunismul,
dacă nu cumva şi mai grav. Cînd vin la putere negustorii, îmi spunea el, nu mai e nimic
de făcut. Negustorii vînd tot, spoliază tot, transformă totul într-un deşert de mărfuri. Cînd
negustorii încep să imagineze viitorul, nu mai există viitor decît pentru bani şi obiecte, nu
şi pentru oameni. Pentru negustor omul nu este o realitate. Adevărata materialitate a lumii
rezidă în bani şi în stocul de mărfuri. Ceea ce fac ei, în consecinţă, constă în distrugerea a
tot ceea ce se opune circulaţiei banului şi a mărfurilor. Unii numesc această plagă ultrali-
beralism. Charles Lee o numea Madame Thatcher.  Cineva proaspăt venit din zona celei-
lalte forme de deşert¸ în care nu se mai găsea nimic de mîncare şi unde oamenii şi-ar fi
dorit să dispună de ceva stocuri de marfă de bună calitate, teoria lui Charles Lee era des-
tul de obscură. Şi totuşi, ceva mi-a atras atenţia la Londra, în momentul cînd am ajuns eu
acolo, în luna august 1988: numărul extrem de mare de oameni fără adăpost. La Paris, în
acel an de dinaintea căderii comunismului, vagabonzii erau relativ puţini. Iar atunci cînd
îi întîlneam, totuşi, ei aveau un farmec special, făceau parte din categoria aproape cultu-
rală a cloşarzilor. Un “clochard“ era în general un francez supărat pe lume şi decis să tră-
iască în stradă cu o sticlă de vin alături de el, comentînd cît mai copios tot ce se întîmpla
în jurul său. Cloşardul făcea parte, deci, din peisajul parizian, îţi vorbea într-o franceză per-
fectă, cu voce baritonală şi roasă cît încape de alcool, şi mirosea urît fără să fie însă total
dezgustător. În Anglia, însă, vagabonzii erau oameni care îşi pierduseră casele şi slujbele
datorită politicii doamnei Thatcher. Refugiindu-se în Franţa, Charles Lee, regizor de me-
serie, se temea probabil şi de această perspectivă de a ajunge să doarmă pe undeva pe sub
podurile Londrei. Cum el nu crea mărfuri şi nici nu se ocupa cu vînzarea lor, omul se vă-
zuse brusc ejectat din sistem.   
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Scrisori franceze

Elipsa (I)

Matei VIŞNIEC



În mod curent, astăzi, prin revelion se înţelege mai ales petrecerea care se orga-
nizează în noaptea ce precedă prima zi a unui an nou. Iată reclame pe care, în acest sens,
şi le fac diferite organizaţii comerciale: „Revelion xxxx – Last Minute”, promiţându-se un
revelion „de ZILE mari”, „de lux la 5*”, dar eventual şi „la cele mai bune preţuri” sau
„cel mai ieftin Revelion”. Ofertele sunt fie pentru „vacanţe exotice”, fie la un revelion „cu
capră, urs şi foc de tabără”, însă „lângă odoarele Domniţei Ruxandra” [?]. Mă rog, sunt pre-
venite şi anumite temeri din pre-sezon: „alimentele de post pot îngrăşa”, fiind „mai calo-
rice decât alimentele interzise prin post: carne, lapte, ouă!” (sfatul este dat sub titlul „Fii
frumoasă de Revelion”). 

Termenul este un neologism de origine franceză care a pătruns în limba română
chiar din prima jumătate a secolului al XIX-lea: este atestat la Iordache Golescu, în Con-
dica limbii rumâneşti (cca 1832), apoi în scrieri ale lui Asachi, Alecsandri, şi după aceea
curent. Cuvântul din limba franceză, réveillon, este un derivat de la réveil (pe care îl putem
glosa şi prin „veghe”) şi însemna, la început, „masă ce avea loc înainte sau după slujba re-
ligioasă de la miezul nopţii”, în special în noaptea de Crăciun. Mai târziu s-a numit astfel
masa luată noaptea târziu, în orice moment al anului, iar, pentru sfârşitul secolului al XIX-lea,
dicţionare franţuzeşti consemnau, cu întârziere şi cu oarecare năduf, că „s-a inventat chiar
un revelion în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie”. 

Dar sărbătorirea cu fast a nopţii de Anul Nou a intrat devreme şi în gusturile bo-
ierimii moldovene şi nu lipseau nici focurile de artificii. Mărturii găsim într-o satiră a lui
Gheorghe Asachi: „Soţia de modă”, înfăţişează suferinţele unui „june”, „soţ de-o frumoasă
damă” şcolită în Europa, care, în menaj, şi-a impus imediat pretenţiile: trăsură cu arcuri,
bucătar francez, salon de conţerte şi altele şi mai şi; de exemplu, vara să stea la „băi stră-
ine” şi iarna la Iaşi, unde, fireşte, „… dupre bunul-ton, Anul �ou nu poate naşte, de nu-i faci
revelion”. 

Însă moldovanul get-beget are mari necazuri; la ţară chiar, după petrecerile noc-
turne, se „dau foc d-artifiţie”, cu urmări grave ale petrecerii: „… o rachetă a sărit/ şi aprins-au a
mea arie, unde-aveam cirezi de grâne”; prin urmare intervine: „Alerg focul să-l pot stânge,
m-am ars, nasu-mi s-a umflat,/ Iar soţia mea, văzându-mă, de râs mai c-a leşinat”. 

Aşadar, nimic nou nici sub… stelele revelionului, iar Asachi, care, dar numai cu
titlu onorific, acela de agă, a fost şi şef al poliţiei ieşene, nu putea avea despre focurile de
artificii alte vederi decât cele din care au rezultat operaţiuni recente ale IGP prin care se
iau toate măsurile împotriva pocnitorilor, petardelor sau rachetelor, pentru ca să se evite
revelionul la spital sau „revelionul penal”. 

Să revenim însă spre origini. În Franţa, masa din noaptea de Crăciun era una „în-
tinsă” pentru călători şi nevoiaşi, o parte fiind rezervată morţilor, asociaţi astfel bucuriei
celor vii. Nu este lipsit de interes faptul că, la această sărbătorire, se ofereau drept cadouri
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„Anul Nou nu poate naşte,

de nu-i faci revelion*

Stelian DUMISTRĂCEL



anumite preparate de panificaţie numite nieules, amintind de un vechi ritual precreştin,
obicei care a fost însă condamnat de biserică drept „superstiţie”. Poate şi datorită unor ast-
fel de suprapuneri, réveillon-ul s-a desprins, treptat, de Crăciun, laicizarea continuând
printr-o deplasare caracteristică: de la implicaţii cultuale, de orice gen, s-a glisat spre pro-
fan, în sensul că noaptea de veghe rituală a eşuat într-o noapte de sărbătoare… veselă;
dacă tot se îngroapă anul vechi, petrecerea a devenit de rigoare! 

Asemenea markeri de acomodare sunt prezenţi şi în cultura românească. Celebrii
autori ai primului dicţionar academic al limbii române, A.T. Laurian şi I.C. Massim, în
Glosarul-anexă, ce cuprinde „vorbele din limba română străine prin originea sau forma
lor”, tipărit în 1877, păstrau tradiţia: revelionul este definit doar ca „ospăţ la miezul nop-
ţii în onoarea zilei de mâne” (şi, mai bine, aproape latineşte, cena antelucana, aşadar cină
„care dura toată noaptea, până se face ziua”). Însă, deja la 1851, pentru paharnicul Costa-
che Stamati, în al său „Dicţionăraş românesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles”,
revelionul era nu numai „cină după un bal”, ci „mai ales la anul nou”. Dar, caracteristic,
Stamati indica pentru neologism sinonimul vergel. 

Or, termenul românesc numeşte un obicei autohton (zis şi vergelat), practicat de
Anul Nou, de Crăciun sau la Bobotează: o petrecere a tinerilor, adesea cu muzică şi bău-
tură, în cursul căreia se prezicea viitorul pentru anul ce urma, în special „ursitul” respec-
tiv „ursita” fetelor şi feciorilor, scoţându-se inelele acestora, din două vase acoperite, cu
ajutorul unor vergele (dar cu vergelele se aplicau şi anumite pedepse!). Existau şi alte ti-
puri de ghicit, după anumite obiecte ascunse sub vase răsturnate; iată, după diferite surse
etno-folclorice, ce fel de bărbat îi era menit unei fete după obiectele descoperite: cuţit –
bărbat aspru; sarea – unul plăcut, ca sarea în bucate; cărbunele – unul oacheş, care nu tre-
buie aprins, căci nu poate fi stins decât cu lacrimile soţiei; inelul – bărbat tânăr şi frumos,
tras ca prin inel etc.

Nu este de mirare, aşadar, că revelionul de astăzi a „prins” ca petrecere veselă nu
numai la oraş, după moda franţuzească, ci şi la ţară, chiar dacă televizorul a şters urmele
vechilor practici magice şi, astfel, „noaptea Sfântului Vasile” din urături a devenit, pur şi
simplu, „revelion”. 
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La interval de numai cîteva zile, teatrul românesc a pierdut doi vechi slujitori ai
săi: Paul Everac și Liviu Ciulei. Ironică asociere! Fiindcă s-au situat la antipod, în tim-
pul vieții...

Primul a slujit cu talent și inteligență Puterea comunistă, fiind un infatigabil re-
clamagiu al oamenilor de teatru; celălalt a fost ani buni interzis ca regizor și exclus din tea-
tru, după scandalul Revizorului. 

Dramaturgul a marcat viața teatrală națională, în deceniile 6-9 ale secolului tre-
cut; regizorul, cea internațională, și după anul 2000. Everac a fost mîndru că e un jucat
scriitor național; Ciulei, modest, s-a mulțumit să fie regizor, manager, profesor, actor și sce-
nograf pe ... patru continente.

După 1990, autorul Zestrei era supărat că, deși scrie mult, nu e jucat; Ciulei, era
bucuros că se poate întoarce în teatrul (pe) care l-a făcut celebru...

Dispariția lui Everac aproape că a fost trecută-n anonimat. Cea a lui Ciulei a fost
consemnată în toată lumea...

Doi creatori valoroși, despărțiți de opțiune politică, calitate a ambiției și destin.
*

Pe cît de senior, pe atît de plin de surprize rămîne marele nostru actor Radu Be-
ligan! Recent am aflat că e rudă și cu ...Ion Creangă: bunica lui, presbitera Ecaterina Be-
ligan era vară primară cu marele humuleștean! Iar mama actorului, Eufrosina Moscopol
se-nrudea, firește, cu celebrul solist Jean Moscopol!

Dacă mai adăugăm că maestrul a cunoscut-o pe văduva lui Dürrenmatt în holul
hotelului... Decebal, din Bacău, vom conchide că e bine ca longevivul comedian să de-
pășească suta de ani, pentru a ne oferi noi și noi amintiri interesante...

*
Criticul ziarului The Guardian,  Andrew Clements, după ce a văzut Tosca la Royal

Opera House din Londra, dă două verdicte bizare: interpretul lui Scarpia ar fi avut „un
șarm perfid”, iar jocul Angelei Gheorghiu ar fi fost „vizual ca un semafor”.

Nu mi-e clar: șarmul perfid e o calitate, ori un defect, pe scenă? Era preferabil șar-
mul ingenuu? Dar putea avea Scarpia ingenuitate?

Iar în ceea ce privește jocul marii noastre soliste, ar fi fost de preferat unul...șters
ca un galoș?

Mă rog, eu credeam că într-o cronică londoneză, nu scrisă în gazeta cutare..., tre-
buie să-nțelegi măcar dacă aprecierile sunt favorabile, ori nu, artiștilor. Altfel, excesul de
subtilitate  ar putea duce la un efect pervers, de semafor scos din uz...
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File dintr-un jurnal teatral

Bogdan ULMU



Arta trebuie să aibă sens, 
semnificație

Privesc cu bucurie, cu încântare, lucrările care îmi spun ceva, îmi transmit ceva.
În expoziția „națională” de grafică am descoperit cu bucurie lucrarea lui Dragoș

Pătrașcu, „Culoarea, floare la ureche”.
Mă impresionează complexitatea compozițională, diversitatea materialelor utilizate,

elementele obiectuale (saxofon, vioară, cadran de ceas etc.) adunate de o ramă elipsoidală
alături de alte forme secundare.

Lucrarea îmi pare un ecou, o continuare a celebrei compoziții monumentale
realizată în urmă cu câțiva ani.

Admiram îndârjirea cu care este înfășurat cu sârmă saxofonul, parcă sugerând
limitarea artei interpretative din vremuri demult apuse.

Fundalul acestor forme obiectuale îl constituie o compoziție complexă multiplană,
în care desenul se dezvoltă în grupuri de oameni de diferite dimensiuni și orientări spațiale.

Admir la Dragoș neliniștea, nevoia de a încerca și un altceva care asigură muzicali-
tatea lucrărilor sale, le dau un sens, o semnificație.

În peisajul nostru expozițional, lucrarea lui Dragoș Pătrașcu e binevenită și e un
model care poate îndemna și pe alți plasticieni la îndrăzneli creatoare.

139

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 1

-2
, 
2
0
1
2

Muzica - floare la ureche
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Ce-o fi căutând acest OM al înălţi-
milor aici, jos, în sălile Carnavalului, aşa,
fără mască, pentru a i se vedea mutilările?
Ce-o fi căutând aici, aşa, şi cu putere şi cu
fragilitate, printre popoare bufonice, dacă nu
pentru a spune: Providenţa a pus ceva bă-
dărănie în mutra gentilă, şi ceva orgoliu în
slugile de la grajduri. Nu prea a ieşit sub ce-
rurile oraşelor, în liniştea lor prozaică, ştiind
cu siguranţă că nimic nu-i mai trainic decât
tăcerea. Acest OM, taciturn şi socratic, dar
şi niţel anglofil, a creat rumoare prin distanţa
einsteiniană păstrată între vite şi îngeri. A
preferat să călătorească între rafturile epoci-
lor mature, deşi visa la hergheliile lui Faul-
kner, cu siguranţă. Cred că ar fi căsăpit şi
hahalerele duioase, numaidecât. Cu humor
bacovian a trăit în ţară, plin de curăţenie în
inima sa, iar noi, chiar mulţi, am mai şi gre-
şit privindu-l salvându-ne de la „înecurile”
zilnice, neştiind că suntem gard în gard, şi
cu El şi cu De Chirico, şi că hrănim aceleaşi
păsări ale Slavei, înşine cu aripi fragile. Toţi
am chemat ceva nevăzut, şi n-a venit... sau
poate a trecut prin noi lăsând cantităţi de
bine şi de rău, acea haleală specială care ne
produce altfel de foame, o foame de sufe-
rinţă. Doamna sa i-a fost profesoară sufletu-
lui, iar zeul său i-a spus: Te voi naşte încă o
dată – Unde alergi ca o pumă hăituită, fiul
meu speriat? Ce carte a suferinţei duci sub
braţ? Un om fericit, ce-i trist peste poate...
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Vasilian DOBOŞ


