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Presimţirea primăverii
Adrian Popescu
Încă puţin şi cerul se va limpezi
încă puţin şi frigul va conteni
încă puţin şi ne vom plimba prin pădure
încă puţin şi adevărul va fi egal cu frumuseţea
încă puţin şi copiii vor creşte mari
încă puţin şi mâinile mele roşii se vor albi
încă puţin şi viţa de vie va scoate lăstari

încă puţin şi sloiurile vor aluneca pe Dunăre
încă puţin şi prietenii duşi se vor întoarce
din călătoriile lor dincolo de cercul polar

încă puţin îmi şoptesc răbdătoarele parce.
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Ei bine, acest titlu se referă la ultra‑cunoscutul 
nostru DEX1, best‑seller între dicţionarele româneşti, care 
se găseşte aproape în toate casele de români alfabetizaţi. 
Fostul şef al lexicografilor de la Bucureşti, Ion Dănăilă, 
faţă de care cineva a emis opinia că DEX e un dicţionar 
prost, a replicat în felul de mai sus.

Şi pe bună dreptate, căci nu are el în jur de 50 000 
de cuvinte într‑un format rezonabil, nu are el puse la 
un loc arhaisme, regionalisme şi neologisme din belşug? 
Nu este el, iată, mai nou, pus în acord cu ediţia a doua 
a DOOM2, autoritate supremă academică în ce priveşte 
corectitudinea limbii?

După prima ediţie, nu a fost urmat de un Supliment 
cu cele mai noi cuvinte intrate în limbă? Iar după 1989 nu 
s‑a lucrat câţiva ani la introducerea acestui supliment în 
ediţia a doua şi la curăţarea definiţiilor de orice reziduuri 
ale ideologiei comuniste?

Ba da, are, este şi a fost.
Să vedem însă dacă e chiar aşa şi chiar peste tot. 

(Menţionez că am citit cu atenţie doar 100 de pagini din 
dicţionar şi că materialul adunat e departe de a fi epuizat 
de prezentul articol) Pentru verbul CRAMPONA, găsim 
definiţia: 

CRAMPONÁ, cramponez, vb. I. Refl. A se agăţa cu 
desperare.

Iată însă că, potrivit DOOM2, forma corectă este 
disperare, cea din definiţie, recomandată de ediţia 1 a 
DOOM3, fiind considerată învechită, ieşită din uz. (Ceea ce 
confirmă ipoteza susţinută de mine în articolul anterior, 
cum că autorii de norme trebuie să se conformeze 
majorităţii vorbitorilor limbii, şi nu invers). Ne întrebăm 
prin urmare dacă nu cumva revizuirea în concordanţă cu 
noile norme nu s‑a făcut numai la nivel de cuvânt‑titlu.

1  DEX2 = Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia 
a II‑a. Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Lucreţia 
Mareş. Ed. a 2‑a rev. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic 
Gold, 2011, 2012.

2  DOOM2 = Dicţionarul ortografic, ortoepic şi 
morfologic al limbii române. Ediţia a II‑a revăzută şi adăugită. 
(Coordonator: Ioana Vintilă‑Rădulescu). Bucureşti, Univers 
Enciclopedic, 2005.

3  Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 
române (Redactor responsabil: Mioara Avram). Bucureşti, 
Editura Academiei, 1982.

Mă voi referi în continuare la o problemă generală, de 
fond, lăsând la o parte chestiunile de formă. 

Oare de ce au fost revizuite după 1989 definiţiile? 
Doar pentru că scăpasem de sub tutela ideologiei 
partidului unic? Nu.

Este vorba despre un principiu mai general de care 
se ţine seama în alcătuirea definiţiilor din dicţionarele 
explicative moderne: caracterul perfect neutru al 
definiţiilor, fără niciun parti pris. Dar aceste definiţii 
nu trebuie să fie neutre doar din punct de vedere 
politico‑ideologic, ci din toate punctele de vedere. 

Adică nu ar trebui să existe în definiţii termeni 
coloraţi afectiv, cum ar fi frumos, urât, prost, deştept etc. 
Lexicograful nu are o opinie despre cuvântul definit ci 
înregistrează prezenţa lui în limbă cu neutralitatea unui 
om de ştiinţă. 

Stilul definiţiei ar trebui să fie academic, înalt, nu 
familiar, popular. Iar pentru cazurile în care termenul 
definit sau vreun sinonim dat după glosarea prin 
parafrază aparţin acestor stiluri, ar fi normal ca acest 
lucru să se precizeze printr‑o etichetă abreviată, cum ar fi 
pop.= popular, fam.= familiar, trv. = trivial etc. 

Or, aceste mărci au fost scoase pentru economie 
de spaţiu tipografic, că doar toată lumea ştie că acele 
cuvinte sunt populare! Dar este vorba în primul rând de 
a delimita stilul nostru academic de alte stiluri, improprii 
lexicografiei academice, nu de a şti sau a nu şti în ce 
registru ne aflăm. Şi apoi, cetăţeanul străin care studiază 
dicţionarul nu are de unde şti care e registrul în care are 
voie să folosească termenul, şi care nu.

De pildă, el va citi definiţia:

DECREPÍT, ‑Ă, decrepiţi, ‑te, adj. Atins de decrepi‑
tudine; ramolit.

Este vorba despre un termen livresc, din stilul înalt, 
care ar cere probabil o definiţie ştiinţifică de genul „care 
are funcţiile vitale încetinite sau dereglate din cauza 
vârstei înaintate”. Dar poate o voi găsi la „decrepitudine”, 
alt termen livresc. Iată ce găsesc acolo:

DECREPITUDINE = ramolire, ramolisment. 
Se ştie că sinonime perfecte nu pot exista; dacă ar 

fi perfecte, atunci limba ar elimina unul dintre cele două 
cuvinte care au acelaşi denotat, din economie, sau le‑ar 
diferenţia semantic prin specializare. Sinonimele pot fie 

să difere prin anumite trăsături ale denotatului, fie să 
aibă exact acelaşi denotat, dar să fie folosite în registre 
stilistice diferite. Totuşi, în lipsa precizărilor: „familiar, 
popular, depreciativ, nerecomandabil”, am putea crede că 
cele două cuvinte sunt substituibile.

Să luăm, de pildă, propoziţia: 
„Venerabilul profesor, atins de decrepitudine, nu mai 

poate lucra atât de mult ca pe vremuri.” 
Prin înlocuire, obţinem: 
„Venerabilul profesor, atins de ramolire, nu mai 

poate lucra atât de mult ca pe vremuri.” 
Cum i s‑ar părea distinsului coordonator al 

lexicografiei academice bucureştene dacă cineva i‑ar 
adresa a doua propoziţie, în loc de prima? Sinonimă?

La fel, găsim sinonimul cordea pentru tenie, sau a 
hărăzi pentru a dedica. Fără nicio marcă stilistică, nici 
popular, regional, nici arhaic. Prin urmare, în opinia 
autorilor dicţionarului, se poate spune, în limba română:

„Medicul a diagnosticat copilul cu cordea” sau, la 
începutul unui volum: „Hărăzesc această carte părinţilor 
mei”.

De curând, organizaţii care luptă împotriva 
discriminării evreilor şi romilor au ameninţat cu darea 
în judecată a autorilor DEX pentru utilizarea cuvintelor 
jidan, balabustă, puradel şi altele asemenea, tot fără 
mărci stilistice, adică sigur că nu le putem scoate din 
limbă, dar am putea preciza că registrul este popular, 
familiar, nerecomandabil etc.

Fapt este că nu toţi vorbitorii limbii române, arabi, 
turci, chinezi, miopi, cocoşaţi, obezi, bătrâni, şchiopi sau cu 
alte caracteristici care‑i fac susceptibili de a fi discriminaţi 
vor avea timpul şi tupeul să intenteze procese dacă sunt 
jigniţi de vreuna dintre aceste definiţii sau sinonimii, dar 
ciudatul amestec de registre stilistice se face simţit în tot 
dicţionarul. După o pagină întreagă de cuvinte neologice 
definite concis şi sobru, deodată, la cuvinte din fondul 
principal, ne pomenim cu o cascadă de invective.

Autoarele pretind că acestea sunt realităţi ale limbii. 
Fireşte, toate registrele stilistice sunt realităţi ale limbii, 
dar aceasta nu înseamnă că trebuie să le amestecăm între 
ele într‑un dicţionar academic aşa cum fac politicienii la 
televizor, trecând într‑o clipită de la politeţuri la mahala. 
Aceşti politicieni s‑ar putea oricând disculpa zicând că au 
folosit cuvinte ale limbii, care sunt şi în DEX, nude nu se 
menţiona că ar fi familiare sau nerecomandabile în stilul 
îngrijit al limbii. Iată doar un mic exemplu:

Crai de Curtea veche = haimana, pungaş, derbedeu, 
desfrânat.

Oare ce ar zice Mateiu Caragiale? Oare autorul 
acestei definiţii nu o fi citit romanul lui? Sau, şi mai grav, 
l‑o fi citit cu indignare proletară?

Ei bine, dacă aceste comentarii nu sunt pe placul 
cuiva, nu e vina mea. O definiţie neutră, perfect 
echidistantă, nu ar trebui să dea naştere la niciun fel de 
comentarii.

(va urma)

SUPERLATIV RELATIV:  
E PROST, DA’‑I CEL MAI BUN ! (I)

Cătălina Mărănduc

Pentru critica de întâmpinare, romanul 
Impostorul sau Arta înfrângerii de sine (varianta 
nouă a romanului în două volume apărut 

la Editura Dacia XXI în Cluj‑Napoca, în 2009, Gresia 
albastră. Arta înfrângerii de sine) al lui Viorel Savin 
reprezintă prima carte importantă de după Revoluţie care 
abordează viaţa din epoca lui Dej şi consecinţele psihologice 
ale fundamentalismului comunist (Eugen Negrici), este un 
roman total, o carte de o sinceritate dezarmantă (Adrian 
Jicu), iar autorul este catalogat drept constructor pe spaţii 
largi (Mircea Dinutz), maestru al dialogului, în spatele 
romancierului simţindu‑se prezenţa dramaturgului care 
fortifică atât de mult ţesătura epică (Gruia Novac).

Personal, citind voluminosul op, am fost tentată mai 
întâi să‑l asemui pe autor cu un îndemânatic păpuşar 
ce mânuieşte cu dexteritate sforile marionetelor sale, în 
aparenţă, cu multă lejeritate, îndemânare pe care Viorel 
Savin şi‑a exersat‑o de‑a lungul timpului în numeroasele 
sale piese de teatru (multe dintre ele, vreo 27, jucate cu 
succes pe scene atât din ţară, dar şi din străinătate), căci, 
trebuie să recunoaştem, este mai cunoscut ca dramaturg 
decât ca romancier ori poet. Aceasta este, de altfel, şi ideea 
sugerată de realizatorul copertei, Andrei Cete, chiar dacă 
aici „păpuşarul” este sistemul, iar „păpuşa” – omul mânuit 
de acesta. 

Mai apoi, mi‑a venit în minte imaginea unei dantelărese 
din Brugge: aşezată în uşa casei, avea în faţă, pe o măsuţă 
rotundă, vreo 40 de mosoraşe cu aţă pe care le mişca atent, 
sucind şi împletind firele albe într‑un complicat dans al 
mâinilor din care, încet, dar fără nicio greşeală, creştea 
filigranata dantelă, sub privirile uimite ale trecătorilor. Cam 
acelaşi lucru face Viorel Savin cu numeroasele personaje, 
cam două sute la număr, cărora le brodează/împleteşte un 
trecut şi un viitor ale prezentului la care naraţiunea ne 
face spectatori.

Radiografie a satului românesc deturnat/dislocat din 
făgaşul lui milenar şi aruncat în vâltoarea noii orânduiri – 
romanul Impostorul ne proiectează o lume „scoasă din 
ţâţâni” de istoria care dă năvală peste locuri şi oameni, 
când „timpul nu mai are răbdare”, după o formulă 
încetăţenită de la Marin Preda încoace. Acţiunea, derulată 
pe parcursul a 11 zile, între 4 şi 14 mai 1953, îşi întinde, 
printr‑un artificiu al autorului, aria temporală/de acoperire 
şi înainte (în trecut) (prin fişele încorporate în textul 
romanului) şi mult după acest moment (în viitor), practic 
până în zilele noastre (prin „anexele” adunate sub genericul 
Avatarurile manuscrisului). Însuşi titlul primei părţi (Eugen 
Boca îşi intitulează însemnările Jurnal holografic) implică 
ideea tridimensionalităţii pe care glisează perspectivele 
naratoriale. 

La fel de restrâns, în aparenţă, este şi spaţiul – ca 
scenă a acţiunii – , nucleul reprezentându‑l (satul) Dealul 
Corbului, cu puţine deplasări în Târgul Mare (comună) 
şi Bacău (oraş), iar în final, prin plecarea protagonistului 
spre a intra în structurile superioare de partid, chiar în 
Bucureşti (centru), precum şi drumul de câteva ore al lui 
Eugen Boca la Poarta Albă, la „vorbitor” cu fratele Andrei, 
prefigurând viitorul „domiciliu” al dealucorbenilor arestaţi 
în noaptea de 12 mai. Se observă predilecţia autorului 
pentru construcţia în trepte ori în cercuri concentrice – cu 
sugestia că oamenii şi întâmplările repetă la scară mică 
ceea ce se petrece la nivelul întregii ţări, iar singurul „drum” 
care iese/deviază din cercurile acestea este acela ce duce 
la Canal, ca simbol al oprimării duse la extrem, unde, mai 
rea decât moartea este umilirea celui supus „reeducării”.

Aceeaşi observaţie este valabilă şi pentru personaje: 
Tudor Vraciu, instructorul de partid, este replica mai 
modestă a tovarăşului Ene de la regiune, care îl are ca 
model pe Dinu Bujor din Capitală, care… şi în peisaj apare, 
în finalul romanului, strâns în braţe de agitatori, portretul 
„conducătorului iubit”, în vreme ce Eugen Boca le vorbeşte 

(mimetic‑parodic) despre lumina de la răsărit, marea 
noastră prietenă, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste!

Pe „trepte”, de vârstă de data aceasta, sunt construite 
şi cele trei personaje masculine din familia Boca: bunicul 
Grigore, tatăl Eugen şi fiul Andrei.

Universul conturat de Viorel Savin prezintă o „lume 
pe dos”, ţara lui Vodă Paranoia, unde copiii se joacă de-a 
colhozul, „stâlpii” tradiţionali ai comunităţii sunt decăzuţi 
din statutul lor – locul Preotului este luat de activist, al 
Doctorului de vrăjitoare, Învăţătorul este înlocuit de o 
erotomană –, iar cântecul (chiar în forma lui „de jale”) şi 
jocul lipsesc cu desăvârşire. E o lume desacralizată – „noua 
religie” substituindu‑se practicilor creştine. Primirea 
în partid: imită cu viclenie taina Botezului!... – gândeşte 
Eugen Boca. O lume în care iubirea este înlocuită de 
teroare: Frica voastră ne este mai folositoare decât iubirea! 
– perorează Mahalu. Oamenii se căsătoresc la îndemnul şi 
cu avizul partidului, dar divorţează din motive ideologice, 
iar actul erotic face parte din arsenalul metodelor de 
convingere „tovărăşească”. 

E o lume dedublată, personajele au două tipuri de 
discurs, total diferite – unul pentru sine, care dă formă 
adevăratelor gânduri şi sentimente, rostit în minte, şi 
altul cu voce tare, spus pentru ceilalţi –, o lume în care 
însă dăinuie oaze de umanitate, precum umilul slujbaş 
de la poştă, Oighenstein, cel datorită căruia Eugen Boca 
poate para încercarea securităţii de a‑l prinde în capcana 
unei scrisori false.

Cu toate acestea, ultima consemnare din roman 
(articolul Manuscrisul ucigaş, apărut în anul 1994 într‑
un ziar local, în care se relatează sinuciderea Corneliei 
Hogea, fosta învăţătoare Luca), adică din „anexele” care 
urmăresc destinul personajelor până în actualitate, adie, 
ca un memento, avertizându‑ne asupra ciclicităţii istoriei 
şi a pericolelor iminente, întrebarea şi „promisiunea”: 
Cine urmează?... Vom reveni.

IMPOSTORUL SAU ARTA DANTELĂRIEI NARATIVE
Rodica Lăzărescu
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Văzându‑l pe Diogene cinicul „că spală salata, 
Platon se apropie de el şi îi spune liniştit: 
«dacă te purtai curtenitor cu Dionysos n‑ai 

spăla acum salată», la care Diogenes răspunse cu aceeaşi 
linişte: «dacă spălai şi tu salată, nu aveai nevoie să te pleci 
în faţa lui Dionysos»” (Diogenes Laerias, Despre vieţile şi 
doctrinele filosofilor, VI, 58).

Ce este de ales pare o pseudo problemă, aservirea 
nefiind în alternativă cu angajamentul ca expresie 
a libertăţii de alegere. Cu aparenţa unei opţiuni, ea 
este cădere din condiţie iar nu urmare a acesteia, este 
acceptare a unei situări determinată fie de interes, fie de 
constrângere, de convingere, mai puţin.

Zoon politikon, aşa cum ziceau grecii, în afara 
angajamentului (situării), omul poate fi orice altceva, zeu 
sau fiară. Prin natură suntem în situaţie: familială, civică, 
etnică (naţională), profesională, politică. Oricum, chiar 
şi informal, participăm la viaţa cetăţii; apolitismul sau 
amoralismul, ca indiferenţă morală, sunt concepte vide. 
Parafrazând o vorbă a lui Aristotel şi cine zice că nu face 
politică, negând, face, totuşi. 

Într‑o situaţie, în alta, pe orizontală, ca şi pe verticală, 
angajamentul nemijlocit presu‑punându‑le pe acelea, de 
raportare indirectă (viaţa socială este organizare ierarhică), 
nu suntem entităţi în sine, nondependente; parcă e o lege 
a firii, în genere, nu numai a celei omeneşti. Nici atomul, 
nici galaxiile nu sunt realităţi închise în absolut. 

Cu dublă natură, cosmică (naturans) asemenea 
tuturor formelor de existenţă, ceea ce ne diferenţiază este 
că suntem în două reţele de legături, atât de complexe încât 
non‑independenţa pare a fi tot atât de reală pe cât este şi 
raţională (adică necesară). Suntem aşadar în dependenţă 
ori nu suntem deloc. Până şi în partea cea mai subtilă şi 
mai personală a fiinţei noastre, aceea a spiritului, suntem 
ceea ce suntem într‑o lume a celorlalţi. Până şi meditaţia 
cea mai solitară este un dialog, prespunea Teilhard de 
Chardin. 

Dar una este independenţa şi alta autonomia. Nu 
suntem independenţi, prin condiţie, dar tot prin aceasta 
suntem autonomi. Mai întâi ca entitate naturală, fiind 
un sistem care se autoreglează. Ceea ce nu‑şi este 
suficient sieşi, fie şi relativ, piere. De la Hippocrate până 
astăzi definiţia bolii nu s‑a prea modificat: stare de 
dezechilibru, după cum sănătatea este una de echilibru. 
Prima, entropică, este de stricare a autonomiei, pe când 
sănătatea este semn al ei (şi urmare). 

Individualitatea, de la individuus, indivisibil, organică 
(naturală) sau istorică (socială) este originar autonomă, 
altfel n‑ar mai fi ceea ce este fiinţă intenţională şi mai 
cu seamă, liberă întrucât libertatea este manifestarea 
esenţială a autonomiei. Când aceasta este mutilată, voit 
sau nu, libertatea însăşi este atinsă. 

Dacă Diogene s‑ar fi plecat în faţa tiranului Syracusei 
nu mai spăla salata, nici însă nu mai era el însuşi. 

Pentru că suntem non‑independenţi, nu vom fi fost 
sortiţi aservirii, iar în urmarea autonomiei nu ne închidem 
refuzând sau suspendând lumea. Nici indiferenţă, nici 
retragere, nici închidere, nici una nici alta, nici cealaltă, 
nici toate la un loc, autonomia, paradoxal, este condiţie 
a angajamentului. Ca monada leibniziană, avem „uşi” 
şi „ferestre”, ceea ce înseamnă că interiorizăm lumea şi 
facem ca lumea, altfel o abstracţie, să fie o exteriorizare 
a elanurilor noastre. Jocul acesta al interiorizării – 
exteriorizării presupune un termen de organizare, relaţie 
el însuşi, şi ca alcătuire şi ca entitate dependentă, dar cu 
avantajul de a fi un sistem de relaţii. Angajamentul este al 
unui subiect, căruia ca în gramatică, îi aparţine primatul 
fiind substrat pentru numeroase determinări, acestea în 
dependenţă de el, dar şi el de acelea. 

O distincţie mai veche care pornea de la antici încă, 
poate de la Protagoras, dar era relansată şi impusă de 
moderni, între lucru, subiect şi obiect ne defineşte. 
În sine lucrul nu este faţă de noi nici indiferent, nici 
ostil, nici pentru noi, predeterminat. Lucrul este şi nu 
poate decât să fie în sine, incomunicabil ca lucru, cu 
noi. Reprezentându‑ni‑l (gândindu‑ni‑l), numindu‑l şi 
„instrumentându‑l”, ni‑l punem înainte (obicio, a pune în 
faţă, a opune, obiectus, punere în faţă, opunere, exact, 
ni‑l o‑punem. Obiectul deci este o relaţie, relaţia primă, 
definitorie pentru ceea ce suntem şi devenim, aceea între 
lucru şi eu în determinaţie primară. Prin o‑punere însă, 
eul se instituie ca subiectus, de la subiaceo, a fi sub, a 
fi su(b)pus, învecinat. Ca subiect, deci, punem în faţă, 
aducem lucrul în lumea noastră nu însă ca lucru în sine, 
ci lucru numit, gândit, instrumentalizat. Istoria nu este 
altceva decât continuă trecere a ceea ce este în sine, şi 
rămâne în sine pentru că nici cunoaşterea, nici numirea 
nici chiar transfigurarea lui nu‑i schimbă natura în ceea 
ce este pentru noi. 

Centralitatea subiectului, aşadar, nu este tot una 
cu închiderea. Dimpotrivă, pe cât se delimitează şi se 

organizează mai coerent pe atât se deschide către lume. 
Aşa fiind, dacă aşa suntem, în relaţie cu lumea 

lucrurilor, tot asemenea, dar în alt registru, suntem şi 
în aceea a noastră numai că semenul, celălalt, nu este 
lucru pentru acesta. Antropologic, adică în condiţie ideală 
(speculativă) cel puţin, într‑o lume a subiecţilor, celălalt, ca 
în imperativul moral kantian, nu poate să fie mijloc sau altfel 
spus, lucru instrumentalizat (trecut în condiţie de obiect). 
Mijloc este doar situaţia (situarea), oricare ar fi ea. Aceasta 
întrucât nu ne situăm abstract (în abstracţii), în profesie 
pentru profesia însăşi, într‑o morală pentru morala însăşi, 
într‑o facţiune (sau doar opţiune) politică, tot asemenea. 
Politicianismul, de care vorbea C. Rădulescu‑Motru, la 
începutul veacului trecut ca realitate socială mai din 
totdeauna şi poate, numai pentru firile prea optimiste, 
accident, politicianismul, aşadar, face din situaţie (situare) 
scop, când nu este decât mijloc. Opţiunea morală, politică, 
religioasă, filosofică, estetică este în vederea a ceva. Când 
oricare din acestea este trecută în scop, angajamentul de 
un fel, de altul cade în aservire. Nu mai alegi ci eşti ales, 
singura libertate care mai rămâne. 

Este şi aceasta o opţiune. Chiar „muţi şi neclintiţi 
ca pietrele, pasivitatea noastră ar fi o acţiune”, avertiza 
justiţiar Sartre în una din cele mai tulburătoare „situations” 
(Prezentarea revistei «Les Temps modernes» 1945). 

Aşadar, cu necesitate în situaţie, suntem însă liberi 
în situare, adică în alegere, ceea ce înseamnă că avem şi 
răspunderea actului. Autonomia, această stare de graţie, 
ne face, totodată, răspunzători, fiecare faţă de celălalt, de 
tot ceea ce gândim şi făptuim. Astfel încât „a fi om este a fi 
responsabil”; alături de atâtea definiri ale fiinţei noastre, 
aceasta a lui Saint‑Exupéry pare a fi cea mai proprie. 

De bună seamă, ca act responsabil (faţă de celălalt), 
fiind o relaţie, de altminteri cum suntem ca fiinţă istorică, 
alegerea este şi în termen de ceva, de altceva, tot atâtea 
influenţe (acceptate din constrângere sau acceptate liber). 
Oricare, şi oricum ar fi ele nu micşorează răspunderea. 
Îndeosebi cele acceptate chiar o sporesc. Şi teama poate 
să influenţeze alegerea, dar şi dorinţa, zicea Cicero. 
Aceasta chiar poate fi o formă a constrângerii, mai exact, a 
uneia autodeterminate (Topica, 74). Dorinţa de putere, de 
înavuţire perverteşte angajamentul, luându‑i‑se libertatea. 
Dacă Diogene alegea servitutea, nu mai spăla salata, dar 
se pierdea pe sine. Din fiinţă liberă trecea în mijloc pentru 
tiran. Era însă şi mai puţin răspunzător de ceea ce ar 
fi trebuit să facă, fie şi constrâns? Nici constrângerea 
nu legitimează aservirea. Cum însă participarea nu este 
propriu‑zis co‑participare, fiind impusă, este în mai mică 
măsură o problemă de conştiinţă. Interesul însă, ca act 
intenţional, este angajament al conştiinţei. Cât e vorba 
de morală este altă problemă; probabil în această ordine 
moralitatea este doar de drapaj. 

Din când în când nu este rău să mai luăm aminte la 
„fabulele” celor mai de demult.

PLATON, 
DIOGENE ŞI 
TIRANUL 

G. Vlăduţescu

Panoplia editorială a universitarului Ilie Rad 
a înscris o carte din categoria biograficului, 
intitulată afectiv Întâlnirile mele cu Iorgu 

Iordan (scrisori şi interviuri), Ed. Tribuna, Cluj‑Napoca, 
2011, 170 pagini de text, plus indice de nume (6 pagini) 
şi 19 poziţii de iconografie. Adică, o carte cu toate 
atributele necesare unei comunicări ştiinţifice de ţinută. 
Căci Ilie Rad, cancelarul Facultăţii de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii 
„Babeş Bolyai” din Cluj‑Napoca, a realizat nu numai… 
o comunicare, ci şi o interpretare sui-generis a 24 de 
epistole expediate de Iorgu Iordan. Acestora, editorul de 
astăzi le‑a ataşat, pilduitor, trei interviuri (dinamice), nu 
numai pentru contextul lucrării de faţă. 

În postura ucenicului ascultător, Ilie Rad se pune în 
gardă cu înţelesurile oferite de scrisori printr‑o Prefaţă de 
istoric literar, grupându‑le tematic şi evidenţiind idei şi 
nume. Perioada comunicării cu savantul Iorgu Iordan a 
fost între 5 octombrie 1978 şi 11 octombrie 1983.

Existenţa lui Iorgu Iordan (29 septembrie 1888 – 20 
septembrie 1986) a înscris două departamente de lucru – 
unul strict profesional, în care se include activitatea 
didactică şi ştiinţifică, şi alta politico‑diplomatică.

Se cuvine precizat un fapt de strictă necesitate (în 
parte, existent în cele trei volume de Memorii (I, II – 1977, 
III – 1979): pensionarea lingvistului a avut loc în 1969, iar 
corespondenţa cu Ilie Rad a început după 1978, după ce 
călătoriile lui Iorgu Iordan în străinătate se încheiaseră 
în 1977, cum a menţionat Marius Sala în Argument‑ul 
acestei cărţi).

Precizarea noastră explică, nu în bună parte, ci în 
totalitate, destinderea stilistică a repondentului şi micile 
acroşeuri politice pe care le operează degajat.

Odată încheiată activitatea socio‑profesională, 
savantul şi‑a permis să răstoarne ocheanul timpul şi să 
îmbrace haina simplă a rostirii unor adevăruri de ordin 
politic, privind dregătoriile româneşti, cele din ţările 
socialiste, arătând cu degetul, ba chiar stigmatizând, cu 
măsură însă!

De la blocajul mărturisirii autentice, până la 
prudenţă, şi de la combaterea cu garda deschisă, sunt 
paşi tot mai numeroşi, încât filologul se pronunţă: „Unele 
întrebări (adresate – subl. n. M.B.) sunt destul de delicate, 
dacă ţinem seama de atmosfera spirituală în carte trăim. 

De aceea, răspunsurile respective trebuie bine cântărite, 
ceea ce eu, acasă la mine, am putut face”.

Ca orice scrisoare cu destinaţie ştiinţifică se propune, 
se argumentează, se compară şi se decide! De aceea, Ilie 
Rad se înfăţişează ca un cercetător de sinteză când extrage 
esenţialul de la fiecare scrisoare. Apoi, prin alăturarea 
tematică şi cu sororale se fixează o idee şi, implicit, un 
comentariu. Niciodată comentând dur opiniile lui Iorgu 
Iordan cu privire la valaorea operei unor scriitori. I‑a 
agreat pe Ana Blandiana şi Nina Cassian, nu şi pe Nichita 
Stănescu. Despre Adrian Marino spunea că este „superior 
tuturor criticilor şi istoricilor literari ai noştri”. Iar Nicolae 
Manolescu era „cel mai curajos dinte toţi criticii noştri”. 
Ş.a.m.d.

Lingvistul şi filologul – dincolo de preocupările lui 
savante, în materie de limbă română şi romanistică – 
a fost preocupat de fenomenele culturii noastre, ale 
receptării acesteia, nu numai în ţară, ci şi peste hotare, de 
rolul jucat de oamenii care o produceau şi de receptarea 
lor peste hotarele ţării. El, Iorgu Iordan, cu popasuri 
de specializare în Germania, Franţa, Austria, Spania 
avea inoculat spiritul comparatist, desigur, în domeniile 
profesate, dar şi în cele contigue culturii şi civilizaţiei.

Iată doar un fragment dintr‑o scrisoare; în această 
privinţă, vizându‑i pe Mircea Eliade şi Edgar Papu. Se 
pronunţa Iorgu Iordan că scrierile ştiinţifice ale autorului 
Istoriei religiilor dezvăluie, indubitabil, erudiţia lui, dar 
„celelalte volume ale lui, apărute sau în curs de apariţie în 
limba română [mai sunt] la înălţimea ameţitoare, la care 
l‑au aşezat „ermeneuţii” noştri naţionali”? (Împrumut 

formula lui Nicolae Manolescu, folosită la adresa lui 
Adrian Marino – text din Scrisoarea nr. 15).

La savantul Edgar Papu l‑a deranjat teoria 
protocronismului. În consecinţă, s‑a pronunţat draconic: 
„Starea de spirit dominantă astăzi la noi este foarte 
favorabilă pentru răspândirea unui misticism, de natură, 
mai întâi, „naţional” (v. „protocronismul” ş.a.) şi apoi aşa 
zicând ştiinţifică (la Bucureşti s‑a creat, nu oficial, dar 
agreat sus, un curs de limba… dacă!). noi trăim acum, 
din nou, după peste un secol, în epoca paşoptistă, care, 
atunci, însemna un progres mare, dovadă Revoluţia şi 
Unirea, urmată de atâtea realizări concrete. Avem nevoie 
noi, astăzi, de această stare de spirit?!”

Împărtăşesc pe deplin gândul înalt ştiinţific ale 
profesorului Ilie Rad de a redacta note la toate scrisorile 
primite, căci se vor a fi imparţiale, niciodată acuzatoare, 
mereu însă în cunoştinţă de cauză. Căci Iorgu Iordan, 
ca mulţi alţi… mari, a fost şi el (vorba cronicarului), fie 
adaptându‑se timpului (în parte, înţelegând politica 
roşie de la sursă, doar a fost ambasador la Moscova!), fie 
clacând ştiinţific după publicarea Dicţionarului de nume 
de familie româneşti, în care multe etimologii sunt plasate 
în arealul lingvistic slavon.

Pecetea documentaristului Ilie Rad are două direcţii 
de manifestare: una de informare ad libitum (numeroase 
date calendaristice, cifre, comparaţii statistice) şi alta de 
comunicare (cu interlocutorul, cu ipoteticii cititori, cărora li 
se dau consultaţii la cerere, prin notele organizate coerent 
şi în consens cu punctul de plecare în formularea lor). 
Toate acestea slujesc cercetătorului îndrituit cu vocaţie.

DINCOLO ŞI DINCOACE  
DE IORGU IORDAN

Marian Barbu
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Literatura română era, la sfârşitul celui de al 
doilea război mondial, o literatură matură şi sincronă 
literaturilor europene, fiind, de asemenea, integrată în 
circuitul curentelor de peste ocean. În proză, prin Liviu 
Rebreanu, Mihai Sadoveanu, Gala Galaction se definise 
specificul naţional, iar prin Camil Petrescu, Hortensia 
Papadat Bengescu, Anton Holban, Mircea Eliade îşi 
demonstrase vocaţia modernă. Prin Urmuz, Tristan Tzara, 
B. Fundoianu literatura română se situa în avangarda 
modernismelor.

Poezia interbelică, prin Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Ion Barbu, George Bacovia atinsese cele mai înalte cote 
ale valorilor estetice. În sfârşit, critica şi istoria literară 
oscilau, cum era firesc, între curentele sămănătoriste 
sau poporaniste dominate de N. Iorga, C. Stere sau 
G. Ibrăileanu  şi estetismul lui M. Dragomirescu sau 
modernii Tudor Vianu, G. Călinescu, Vladimir Steinu.

Intrarea armatelor sovietice pe tertoriu României, 
în august 1944, avea să ducă la o  schimbare radicală 
a realităţilor politice, economice şi sociale cu urmări a 
căror dimensiune nu putea fi bănuită aproape de nimeni. 
Literatura, chiar dacă nu era prima afectată, avea să 
fie domeniul care va ilustra cel mai bine frământarea 
veacului. Fiindcă, este evident că viaţa literară exprimă, 
cu mijloace proprii, viaţa socială şi politică a vremii, 
urmând, depăşind sau contestând jocul ideilor şi 
ideologiilor care defineau prima jumătate a secolului al 
XX‑lea. Aceasta pentru că arta este socială prin natura, 
dar şi prin funcţiile pe care le are în complexa existenţă 
umană. Tipul de existenţă a artei, procesul funcţionării 
ei sunt, de asemenea, fenomene sociale. Literatura şi 
toate celelalte arte se dezvoltă într‑o interdependenţă 
specială cu realităţile istorice, politice şi sociale, fără să 
fie însă într‑o legătură logică de tipul cauză efect, întrucât 

creatorii sunt personalităţi puternice care reacţionează 
diferit la stimuli externi. 

Creaţia artistică este destinată oamenilor, iar aceştia, 
ca şi autorii, trăiesc într‑un cadru social, integraţi – mai 
mult sau mai puţin – unor grupuri. Iuri  Surovţev, unul 
dintre cei mai constanţi analişti ai artei din perspectivă 
sociologică ajunge la concluzia fără echivoc că  abordarea 
sociologică a artei este nu doar îndreptăţită, ci “organic 
necesară” ( Poetică, estetică, sociologie, Bucureşti, Editura 
Univers, 1979, p. 224.)

Până în prezent, subiectul a fost tratat accidental. 
Deşi au existat critici şi istorici literari atraşi de perspectiva 
sociologică (Mihai Ralea, Traian Herseni, Ion Ianoşi, Z. 
Ornea, Mihai Ungheanu, Mircea Martin), nu s‑au elaborat 
lucrări sistematice pornind de la o viziune unitară.

Istoriile literare din perioada 1944‑1989, fiind 
parţiale, au fost concepute excluziv prin prisma ideologiei 
totalitare, acordând importanţă scriitorilor cu orientări 
de stângă şi eliminând sau doar criticând scriitorii cu 
adeziuni, simpatii sau doar suspectaţi că ar fi avut atitudini 
de dreapta (Nicolae Manolescu, Dumitru Micu, Literatura 
română de azi, 1944-1964; Ov.S. Crohmălniceanu, 
Literatura română între cele două războiaie mondiale). 
Cele de după 1990 sunt, în exclusivitate, istorii critice 
(Dumitru Micu, Ion Rotaru, Alex. Ştefănescu, Nicolae 
Manolescu). Sub pretextul estetismului, s‑a eludat 
aproape în totalitate conflictul ideologic. Marian Popa 
depăşeşte însă zona esteticului şi prezintă şi contextul 
socio‑politic.

Încercarea de obiectivism sau estetism continuă să 
întreţină confuzia de valori.

Mulţi dintre criticii literari de prestigiu s‑au folosit 
de criteriul estetic pentru a evita realitatea istoriei,  
mentalităţilor şi, în general, amestecul brutal al politicului.

Contribuţia studiilor lui Mihai Ungheanu, Ilie 
Bădescu, Theodor Codreanu, Mircea Martin la restabilirea 
adevărului istoric a fost minimalizată sau trecută sub 
tăcere.

Un proiect iniţiat de New Europe College din 
Bucureşti, sub conducerea lui Dan C. Mihăilescu nu a 
fost realizat până în prezent. 

Cercetarea noastră porneşte de la premiza că nici‑o 
cultură nu poate exista în afara societăţii, aşa cum nici‑o 
societate nu poate exista în afara culturii. Sociologul 
Anthony Giddens afirmă categoric că „fără cultură, n‑am 
mai fi deloc „umani”, în sensul general al termenului, 
n‑am avea un limbaj în care să ne exprimăm, n‑am 
poseda simţul conştiinţei de sine, iar capacitatea noastră 
de gândire sau de judecată ar fi extrem de limitată. 

Istoriile şi dicţionarele de literatură apărute după 
1989 preiau, în linii mari, scara de valori impusă de 
propaganda de partid sau de grupurile literare de 
orientare din jurul revistei „România literară”. Istoria 
semnată de Al. Ştefănescu, deşi apărută înaintea istoriei 
lui N. Manolescu, exprimă punctele de vedere ale celui din 
urmă, directorul publicaţiei la care activează cel dintâi. 
Dicţionarele elaborate de Academia Română, sub egida 
academicianului Eugen Simion, reprezintă scara de valori 
exprimată de acesta în prealabil în volumele „Scriitori 
români de azi”. Sunt culpabilizaţi sau minimalizaţi 
scriitori care nu au susţinut ideologia de stânga, cu 
o îngăduinţă suspectă pentru stricătorii de cultură ai 
„obsedantului deceniu”. Deşi „Literatura nu este însă 
numai un fenomen artistic sau, şi mai exact, pentru că 
literatura este un fenomen artistic, iar acesta este, prin 
definiţie, o creaţie umană, adresată oame nilor, iar aceştia 
sunt fiinţe sociale care nu trăiesc şi nu se dez voltă decât 
în societate, literatura este implicit un fenomen social 
(Traian Herseni, Sociologia literaturii, p. 10), iar acest 
adevăr nu transpare aproape de loc în aceste analize. 

Interpretarea şi aprecierea unei opere de artă, ca 
produs al energiei creatoare omeneşti, trebuie să pornească 
de la alte premise decât interpre tarea şi aprecierea unui 
produs al naturii. Dacă vrem să explicăm un produs al 
naturii printr‑o anumită calitate sau intenţie a creatorului 
său, riscăm să ne înşelăm; în schimb, nu putem înţe lege 
pe deplin o operă rezultată din activitatea omului, dacă 
nu încercăm să aflăm în ce aptitu dine intrinsecă naturii 
omeneşti îşi are originea, şi dacă nu ne întrebăm ce scop 
intenţionează creatorul să atingă cu ajutorul ei. Când 
este vorba de un produs al naturii, oricare din multiplele 
sale aspecte poate fi izolat şi considerat ca fiind esenţial, 
dacă îl privim într‑un anumit context; în cazul unei opere 
realizate de om, însă, este esenţial doar aspectul de dragul 
căruia a fost creată, iar tot ce i se adaugă, independent 
de intenţia creatorului şi de gradul în care este stăpân pe 
opera sa, este neesenţial (Konrad Friedler, Scrieri despre 
artă, Bucureşti, Editura Minerva, 1993, p. 22).

Afirmaţia lui Friedler era valabilă însă la în a doua 
jumătate a secolului al XIX‑lea, când a fost exprimată, 
în plin romantism, dar nu se poate susţine şi astăzi, 
când datorită mass‑mediei opera de artă influenţează 
milioane de conştiinţe. Opera lui Soljeniţîn, ca să dăm un 
singur exemplu, nu este importantă doar prin valoarea ei 
estetică, ea a zguduit conştiinţele receptive ale Estului şi 
Vestului, trăgând semnalul de alarmă asupra diverselor 
forme de manifestare ale Gulagului. Literatura, deşi se 
deosebeşte de alte arte prin recrearea unei realităţi 
cu valoare estetică, este, în acelaşi timp, o activitate 
a spiritului, care se adresează conştiinţei, simţului 
civic, contemporaneităţii şi posterităţii. Ea dă sama, 
cum zicea cronicarul, despre cele văzute, ştiute şi 
scrise. Ea este produsul unei realităţi subiective. 
Sociologia, în schimb, este o disciplină de constatare 
pură, lipsită de intenţia valorificări sau a aprecierii, 
este ştiinţă menită să stabilească şi să explice 
realitatea socială aşa cum este ea, nu cum o „vede” 

cercetătorul. Prin aceasta, scrie Gusti, s‑a definit 
caracterul realist, de ştiinţă întemeiată pe fapte, 
al sociologiei. Ea este datoare prin însăşi formaţia 
ei ca ştiinţă să constate realitatea socială în toate 
amănuntele ei, fără nicio părtinire, obligată să facă 
abstracţie de orice interes în afara obiectivităţii 
(D. Gusti, Sociologia militans, I, Cunoaştere, Bucureşti, 
Fundaţia Regele Mihai I, 1946, p. 120.)

Procesul creaţiei artistice se poate  analiza printr‑o  
mare diversitate de materiale, metode, presupoziţii şi 
scopuri. Ştiinţa literaturii emite enunţuri şi presupuneri 
care‑şi găsesc originile în filosofie, sociologie sau 
psihologie. Marx, Weber şi Durkheim nu s‑au ocupat 
special de domeniu, dar i‑au arătat totuşi un interes 
aparte, chiar dacă ar fi să reţinem doar spusa lui Marx 
că a învăţat de la Balzac mai multă economie decât de la 
specialişti – evident o exagerare. Inteligenţa, după cum 
a remarcat Brunschvicg, în Le Progrès de la conscience 
dans la philosophie occidentale,  câştigă bătă liile sau, 
ca şi poezia, se dedică unei creaţii continue, în timp ce 
deducţia logistică nu este comparabilă decât cu tratatele 
de strategie şi cu „artele poetice”, care codifică victoriile 
trecute ale acţiunii sau ale spiritului, dar nu asigură 
izbânzile lor viitoare.

În domeniul esteticii, consideră Norbert Groeben 
fundalul cultural‑istoric a lăsat urme şi în ceea ce priveşte 
intensitatea cercetării întreprinse la nivelul psihologiei 
empirice; în domeniul re ceptării operelor artistice se 
fac mult mai puţine cercetări decât în cel al creativităţii 
generale. Autorul şi cititorul operelor literare sunt, sub 
aspect general psihologic, cei doi poli ai procesului de 
comunicare, emiţătorul şi receptorul.

Din însăşi structura procesului de comunicare se 
pot desprinde cîteva elemente clare care definesc opera 
literară: emiţătorul şi relaţia lui cu „mesajul” (conţinutul 
operei literară), ca aspect clasic al creaţiei şi creativităţii; 
mesajul şi relaţia lui cu receptorul (variabilele de cititor); 
chiar procesul însuşi de comunicare care stabileşte 
legătura între emiţător, mesaj şi receptor. La nive lul 
variabilelor de cititor se naşte în mod legitim o suită de 
demersuri psihologice: după tipul atitudinilor care duc 
în general la lectura operelor literare, după receptarea 
estetică considerată ca o capacitate şi după exersarea, 
respectiv dez voltarea ei”( Norbert Groeben, Psihologia 
literaturii. Ştiinţa literaturii între hermeneutică şi empirizare, 
trad. de Gabriel Liiceanu şi Suzana Mihalescu, Bucureşti, 
Editura Univers, 1978, p. 111).

De asemenea, nu s‑a efectuat niciun studiu care să 
analizeze relaţiile dintre puterea politică şi creatorii de 
literatură, dintre redactorii şi şefii lor, dintre scriitori şi 
editori, dintre criticii literari şi creatorii propriu‑zis. Într‑o 
formă sau alta între ei era o relaţie de şefi şi ‑ dacă nu de 
subordonaţi – oricum de solicitanţi. Existenţa şefilor şi 
presiunea lor  este un fenomen inerent tuturor formelor 
vieţii sociale. Această oligarhie rezultă, în mod necesar, 
din modalitatea de funcţionare a marilor organizaţii, 
partide sau state. Acestea, ne spun sociologii politicului, 
neputând fi guvernate direct de membrii lor reuniţi în 
permanenţă în adunări deliberative, trebuie să recurgă la 
„tehnica delegării”. După Bernard Denni şi Patrick Lecomte 
această tehnică nu introduce rupturi între guvernanţi şi 
guvernaţi: delegatul, subordonat voinţei celor pe care îi 
reprezintă, are ca funcţie pe aceea de a executa ordinele 
lor. Dar lucrurile devin mai greu de analizat atunci când 
apar instituţii atipice: organizaţii profesionale – cum 
era cazul Uniunii Scriitorilor – care nu aveau decât 
o autoritate restrânsă asupra membrilor, iar statul 
totalitar, declarându‑se democrat şi sprijinitor al artei şi 
culturii, era nevoit să folosească şantajul, manipularea 
sau ameninţarea pentru a asigura supunerea membrilor.

Spre o istorie politică  
a literaturii române postbelice

Petre Anghel
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INTERVIU CU NINA CASSIAN

Realizat de: Angela Baciu 

„Deşi m‑am cãsãtorit de trei ori,  
n‑am purtat niciodatã rochie albã de mireasã”

„Nina Cassian, pe numele său adevărat 
Renée Annie Cassian s‑a născut la 27 
noiembrie 1924 în Galaţi. Este o poetă, 
eseistă şi traducătoare româncă. 

S‑a născut într‑o familie de origine 
evreiască (tatăl Ninei, I. Cassian‑Mătăsaru, 
este un traducător cunoscut). Scriitoarea 
s‑a mutat cu familia la Braşov, unde a intrat 
la Liceul Principesa Elena, şi Bucureşti, 
urmând şi cursurile Institutului Pompilian. 
A frecventat cercuri intelectuale de stânga 
şi, la vârsta de 16 ani, a intrat în organizaţia 
Tineretului Comunist, aflată atunci în 
ilegalitate. În paralel, primele ei încercări 
literare au fost generos încurajate de Tudor 
Arghezi şi Ion Barbu, ultimul fiind chiar 
îndrăgostit de tânăra poetă. Cassian a 
debutat editorial în 1947, cu volumul de 
versuri suprarealiste «La scara 1/1».”

***

„Îþi fãgãduiesc sã te fac mai viu decât ai fost 
vreodatã.
Pentru prima oarã îþi vei vedea porii deschizându‑se
ca niºte boturi de peºti ºi‑þi vei putea asculta
rumoarea sângelui în galerii 
ºi vei simþi lumina lunecîndu‑þi pe cornee 
ca trena unei rochii; pentru prima oarã 
vei înregistra înþepãtura gravitaþiei 
ca un spin în cãlcâiul tãu, 
ºi omoplaþii te vor durea de imperativul 
aripilor. 
Îþi fãgãduiesc sã te fac atât de viu, încât
cãderea prafului pe mobile sã te asurzeascã,
sã‑þi simþi sprâncenele ca pe douã rãni
în formare
ºi amintirile tale sã‑þi parã cã încep
de la facerea lumii.“

(Din volumul „Spectacol în aer liber – o altă 
monografie a dragostei“, Editura Albatros, 1961 ) 

A.B. – Stimată Doamnă Nina Cassian, am început dialogul 
nostru cu un poem minunat... 

Vă mai aduceţi aminte ce v‑a inspirat când aţi scris 
aceste versuri?

N.C. – Nu mai ţin minte în ce împrejurări am scris poezia 
menţionată (cam orgolioasă, sper că nu demagogică, 
întrucât se referă la ceea ce consider că am de dat, nu ca 
persoană, ci ca ofertă de poezie...), şi eu vă mulţumesc 
pentru acest dialog, doamnă Angela Baciu.

A.B. – Am crescut – fără să vă supăraţi pe sinceritatea 
mea – cu pozele lui Arghezi, Nichita Stănescu, Nina 
Cassian, Nora Iuga, Bacovia… lipite pe uşa camerei 
copilăriei mele şi mi‑aţi călăuzit paşii, dorindu‑mi să merg 
pe acelaşi drum… cariera Domniei Voastre atât de plină: 
aţi publicat peste 50 de cărţi de poezie, traduceri, eseistică, 
proză, întotdeauna a fost de partea Dvs. timpul ? 

N.C. – Timpul pare prea generos cu mine, ajutându-mă să 
ajung la o vârstă venerabilă, cu mansarda încă funcţionând, 
deşi etajele inferioare sunt şubrede şi degradate.

Drept care, dacă regret ceva, e pierderea tinereţii (cea 
fizică, bineînţeles).

Cea ireversibilă.
A.B. – Dar să începem cu începutul: v‑aţi născut pe 27 
noiembrie 1924 la GALAŢI. Sunt de origine brăileancă, 
dar adolescenţa şi maturitatea mi le‑am petrecut la 
Galaţi, ce va aduceţi aminte de acest oraş? chiar aşa în 
puţinii ani pe care i‑aţi petrecut pe malurile Dunării… 
amintirile acestea se regăsesc undeva în scrierile Dvs. ?

N.C. – Oraşul meu natal – Galati – (m-am născut se pare pe 
strada/cartier „Mazepa” – mai există?

A.B. – Da, mai există şi astăzi – culmea… şi eu am copilărit 
şi mi‑am petrecut adolescenţa tot în cartier „Mazepa”, pe 
strada Roşiori… dar, aţi părăsit oraşul foarte repede…

N.C. – L-am părăsit când nu aveam încă nici doi ani, 
mutându-ne la Braşov unde mi-am petrecut copilăria până 
la 11 ani... Galaţi a dat personalităţi excepţionale precum 
Ovid S. Crohmălniceanu, Iordan Chimet sau poetul-inginer, 
martirul Gheorghe Ursu… şi mulţi alţii…

A.B. – A urmat perioada copilăriei la Brasov şi mutarea 
la Bucureşti, cum şi în ce împrejurări aţi început să 
frecventaţi cercurile intelectuale de stânga şi ulterior să 
intraţi în Uniunea Tineretului Comunist, credeaţi în ceea 
ce făceaţi ? 

N.C. – La Bucureşti – aveam 15 ani pe atunci! – era fascism 
şi război.

Am aderat la comunism – am explicat mai pe larg de 
ce în cărţile mele! Eram elevă şi m-a atras… o altă elevă. 
Nu am cunoscut cercurile intelectuale de stânga.

A.B. – S‑a scris în presa de specialitate că primele Dvs. 
încercări literare au fost încurajate de marii noştri scriitori 
Tudor Arghezi şi Ion Barbu. De fapt, aceste amintiri apar 
în „Memoria ca zestre“.

N.C. – Da, despre întâlnirea mea cu Arghezi am scris în 
„Memoria ca zestre“.

M-a dus tata la Mărţisor cu un caiet „fraudulos“, 
conţinând câteva poezii de ale mele şi unele ale tatei.

A.B. – Cum v‑a primit Arghezi?

N.C. – Arghezi s- a „orientat“ imediat şi mi-a scris cu mâna 
lui:

„Talent incontestabil, vocaţie sigură…” 
referindu-se… la ale mele. (caietul a fost un timp în posesia 
lui Adrian Păunescu, nu ştiu dacă mi l-a restituit, eu nu-l 
mai am.)

În ce-l priveşte pe Ion Barbu, rog cititorii să citească 
poezia „Lui Ion Barbu“ din volumul „Desfacerea lumii“ 
apărut în 1991-1992 la „Fundaţia Culturală Română“, 
ea… spune (aproape) tot.

A.B. – Într‑un alt interviu televizat, aţi declarat că 
indiferent unde v‑aţi aflat, chiar dacă aţi fost plecată din 
ţara, „nu v‑aţi pierdut niciodată inima”, şi că aţi iubit 
locurile şi oamenii de acasă... cum este să trăieşti o vreme 
în exil, să fii departe, să te simţi singur... ştiu că aceste 
lucruri le‑aţi povestit în cărţile Dvs., dar... povestiţi totuşi 
cititorilor care n‑au reuşit să vă citească ultimele cărţi.

N.C. – În ce priveşte exilul, nu m-am consolat cu „inima“ ci 
cu „LIMBA“, cea care nu m-a părăsit niciodată! M-am simţit 
perpetuu „acasă“ folosind-o cu ardoare.

A.B. – Cum era cenzura comunistă şi cum scăpaţi de 
ea? Ce tertipuri foloseaţi? Poezia scrisă în România în 
perioada comunistă era cu ceva mai prejos decât alte 
literaturi ale altor popoare?

N.C. – Cea mai cumplită sub raport estetic şi psihologic a 
fost perioada dintre 1946 şi 1957 – dar şi după aceea – 
pe care am descris-o pe larg în vol. 1 şi 2 al „Memoriei ca 
zestre“.

Cenzura opera asupra tematicii, a vocabularului 
dar, mai grav, asupra bunelor intenţii, bănuindu-ne de 
formalism, decadentism, demascându-ne în şedinţe 
publice, desfigurându-l.

Da, credeam în comunism ca într-o posibilă 
armonizare a lumii. (criza mea mistică!), în 
dispariţia războaielor, a banului, a statului, a 
antagonismelor sângeroase dintre rase, popoare, 
naţiuni etc. Atrăgătoare utopie! Care n-avea nimic 
de a face cu torţionarii culturali! Sau cu cei politici! 
Sau cu odioasa, criminala luptă pentru putere fie 
a lui Stalin sau a lui Dej (uciderea lui Pătrăşcanu)!

A.B. – Daca ar fi să propuneţi pe cineva pentru 
Premiul Nobel pe cine aţi propune?

N.C. – Premiul Nobel l-ar fi meritat şi Arghezi, şi 
Blaga şi, mai recent, Şt. Augustin Doinaş.

Dar, cunosc destui mediocri care l-au căpătat… şi 
mari scriitori care nu au avut parte de el.

Deci, să nu ne lăsăm obsedaţi.

A.B. – Citindu‑vă cărţile e ca şi cum v‑aş cunoaşte căldura 
vorbei, zâmbetul dintre versuri, luminozitatea şi energia 
cu care descrieţi fapte şi întâmplări din viaţa dvs., grele, 
tragice, mă fac să cred că sunteţi un om extraordinar de 
puternic, cum aţi reuşit? Care este „secretul tinereţii fără 
bătrâneţe”?

N.C. – Nu, nu sunt puternică.
Sunt, cum am mai spus, infantilă – deci vulnerabilă. 

Agresorii (chiar călăii) mă cruţă fiindcă nu sunt un adversar 
pe măsura lor.

A.B. – Ce rol au jucat marile iubiri din viaţa Dvs., 
povestiţi...

N.C. – Iubirile? În afara de procentul de fericire până la 
extaz şi de suferinţă atroce – le datorez zecile de poezii 
pe care le-am scris! Mă tem că am fost nedreaptă sau 
intolerantă cu unii dintre semenii mei…

Un vechi prieten, azi decedat, m-a numit 
„Apologetică-apoteotică-apoplectică-apocaliptică” având 
în vedere circulaţia mea de la entuziasm absolut la totală 
respingere. Eram (mai sunt?) o fiinţă exagerată – sau doar 
infantilă (mai sunt?).

A.B. – În viaţa Dvs. aţi dat multe interviuri şi aţi povestit 
multe întâmplări, aş dori să‑mi mărturisiţi, dacă se poate, 
ceva ce n‑aţi mai spus până acum...

N.C. – Deşi m-am căsătorit de trei ori, n-am purtat niciodată 
rochie albă de mireasă şi n-am avut parte de ceremonie...

A.B. – Doamna Nina Cassian, vă mulţumesc foarte mult 
pentru acest dialog, mi‑a făcut o mare onoare şi bucurie, 
şi, v‑aş ruga să încheiem cu un gând... vers...

N.C. – Aş încheia cu un cântec popular pe care-l fredonez 
la ocazii:

„Dunăre, Dunăre, 
drum fără pulbere
şi fără făgaş...“

şi, dintr-o poezie a mea despre vărsarea Dunării în mare:

„lichidul, ostenit de propria-i istorie
intră-n odihna lui iluzorie“... 

Ceea ce-mi doresc şi mie...
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În conştiinţa criticii, Ştefan Aug. Doinaş s‑a 
conservat în postura unui neoclasic, a unui olimpian 
preocupat de rafinarea textului până la pedanterie. 
Nimeni n‑a izbutit să impună o imagine împrospeţită. 
În genere, poetul a fost citit trunchiat, din perspectiva 
baladelor din studenţie. Prejudecata s‑a înrădăcinat nu 
neapărat din lipsa de vigilenţă a comentatorilor. Din 
contră, cărţile lui au primit laude aproape unanime, 
datorate, printre altele, şi presupusului etalon moral pe 
care îl întruchipa cerchistul: impermeabilitatea la orice 
compromis. Viziunea reducţionistă s‑a impus, pe de 
o parte, din imposibilitatea de a întrezări legităţile care 
guvernează câteva mii de poezii şi, pe de altă parte, din 
faptul că poetica lui Doinaş părea extrasă dintr‑o lume 
literară neromânească. Nimic nu îndreptăţea inserarea 
în proximitatea marilor interbelici (Arghezi, Bacovia, 
Ion Barbu), a boemilor fantaşti (Constant Tonegaru, 
Dimitrie Stelaru, Mihail Crama, Alexandru Lungu) sau a 
protestatarilor moralişti (Geo Dumitrescu, Ion Caraion). 
Afinităţile cu Lucian Blaga, 
îl transferau în lotul 
neomoderniştilor. Dar 
dacă Nichita Stănescu, 
Ana Blandiana şi Ion 
Alexandru au învăţat 
lirismul preluând elemente 
din universul maestrului, 
mai vârstnicul lor coleg s‑a 
apropiat de profesorul său 
la deplina maturitate, prin 
tendinţa de a filozofa şi prin 
meditaţiile ontologice. Poet 
inclasabil, Doinaş rămâne 
structural un arghezian, 
în special graţie esenţei 
sale proteice. Alţi factori 
care certifică înrudirea ar 
fi: descoperirea în orice a 
pretextului de poetizare, 
căutarea unei relaţii la 
scara 1/1 între cuvântul 
ales şi imaginea construită şi efortul cizelării (definitoriu 
de la începuturi până în anii ’70). Puţini au remarcat 
continuele prefaceri. Nicolae Manolescu a semnalat 
cel dintâi metamorfozele biografiei intelectuale, într‑
un articol despre antologia Foamea de unu1, reluat, cu 
unele modificări, în capitolul consacrat în Istoria critică a 
literaturii române, cu menţiunea că accentul a căzut, încă 
o dată, asupra scrierilor din tinereţe: „Poetul a îmbrăcat 
trei veşminte succesive. Primul este cel al baladelor din 
anii ’40 şi, în general, al versurilor scrise (nu şi publicate) 
până spre 1960. E vorba de ciclurile intitulate în antologia 
Foamea de unu (1987), Manual de dragoste, Mistreţul cu 
colţi de argint, Ovidiu la Tomis şi Anul scufundat. Al doilea 
este al poemelor «abstracte» din deceniile 7 şi 8, tot acum 
intitulate Foamea de unu, Voluptatea limitelor, Hesperia 
şi alte câteva. În fine, de la Vânătoarea cu şoim (1985) 
încoace putem vorbi de o poezie polemică şi moralistă“ 
(Istoria critică a literaturii române, 2008, p. 921). 

Virgil Nemoianu a realizat unica lucrare amplă, în 
care sunt urmărite schimbările din operă, insistând 
asupra izvoarelor şi a căilor de reinventare, numai că, 
asemenea fostului cronicar al „Contemporanului“, nu 
s‑a ocupat şi de poemele publicate începând cu 1990, 
completând, în versiunea secundă a monografiei, că 
transformările din planul creaţiei s‑au perpetuat şi după 
aceea. Teoreticianul „secundarului“ constata interesul 
scăzut la ultima etapă din activitatea prietenului mai 
vârstnic: „Îl avem pe Doinaş cel din tinereţe, din baladele 
Alfabetului poetic, îl avem pe Doinaş cel torturat sau ţepos 
din anii ’60, mai apoi pe Doinaş al împlinirilor ample de 
la deplina maturitate, îl avem pe Doinaş religios spre 
sfârşitul vieţii sale pământeşti (în Psalmii care, sper să 
fiu eu prost informat, au fost mult prea puţin discutaţi: ei 
ar merita să fie plasaţi împreună cu similara şi excelenta 
scriere a lui Eugen Dorcescu, sau cea, nu mai puţin 
veche a lui Vasile Militaru), îl avem pe Doinaş al revoltei 
şi indignării de care vorbeam mai sus, cu glas indignat ca 
biciul de foc al grandioşilor profeţi veterotestamentari. Îl 
avem pe Doinaş adaptându‑se la sonurile lui Hölderlin, 
ale lui Wallace Stevens, sau mai înainte la urmaşii lui 
Macedonski“ (Surâsul abundenţei, 2004, p. 321).

Unul dintre principalii promotori ai importanţei 
acestor laturi multiple, membru marcant al Cercului 
Literar de la Sibiu, preciza că în perioada postbelică nu 
există un poet care să ajungă la complexitatea fostului 
redactor al revistei „Teatrul“ şi că, prin urmare, îi depăşeşte 
în amploare pe Gellu Naum, Leonid Dimov sau Nichita 
Stănescu. Inevitabil, verdictului tranşant are defectul că 
îi aparţine unei cunoştinţe vechi a poetului. Pândeşte 

1  „Cei trei Doinaş“, în „România literară“, anul XX, 
nr. 32, 6 august 1987, p. 9.

pericolul ca spiritul critic să nu fie altceva decât admiraţie. 
Cert este că monotonia nu caracterizează poemele 
laureatului cu Medalia „Goethe“ (1982): „Poezia noastră 
de după al doilea război nu cunoaşte o personalitate mai 
împlinită, mai divers şi mai bogat exprimată ca Ştefan 
Aug. Doinaş. Este o afirmaţie care sigur va scandaliza 
personaje critice ca Alex Ştefănescu şi alţi negatori 
ejusdem farinae“ (Cornel Regman, Dinspre „Cercul Literar“ 
spre „Optzecişti“, 1997, p. 85). Tocmai autorul Dialogului 
în bibliotecă a indicat o prefacere finală în activitatea 
fostul director al „Secolului 21“: „Cea de‑a patra vârstă 
poetică a lui Ştefan Aug. Doinaş este aceea a psalmilor 
(cei mai mulţi incluşi în volumul intitulat chiar Psalmi, din 
1997)“ (Alex Ştefănescu, Ştefan Aug. Doinaş, în „România 
literară“, 2002, nr. 16, p. 15). Însă, la fel ca în alte situaţii, 
traducătorul lui Faust i‑a întrecut în promptitudine pe 
exegeţii săi, declarând într‑un interviu că, după ieşirea din 
comunism, creaţia lui a cunoscut o transformare finală: 
„Ultima fază este aceasta a cărţii apărute acum câteva zile, 
pe care am ţinut s‑o văd tipărită chiar cu prilejul acestei 

aniversări, o carte de Psalmi, o carte care arată pragul 
ultim al evoluţiei mele, această inspiraţie spiritualistă, 
religioasă“ (Templul memoriei. Ştefan Aug. Doinaş în dialog 
cu Emil Şimăndan, 1998, p. 71).

Contribuţiile privitoare la culegerea din 1997 sunt 
restrânse. Cei câţiva interesaţi au survolat textele, 
întâmpinându‑le cu parcimonie, fără a le parcurge 
temeinic însă. Drept care au formulat clişee care nu 
necesitau efort hermenutic, dat fiind că, în literatura 
română, psalmii au o tradiţie consolidată, sintetizată, de 
altminteri, de Al. Andriescu (Psalmii în literatura română, 
2004). Nu receptarea amănunţită reprezintă handicapul 
major, ci rezultatele divergente ale cercetărilor superficiale. 
Enunţurile autoritare, vizând chintesenţa obiectului, nu 
cumulează decât impresii nefondate. Din păcate, dincolo 
de consideraţiile îndreptăţite referitoare la prelucrările 
poetului după structurile elaborate de David, cel mai 
aplicat studiu detectează influenţa pe care scriitorul ar 
fi resimţit‑o dinspre profesorului său de filozofia culturii 
de la Universitatea „Regele Ferdinand I“: „Un urmaş al 
lui Blaga în inovarea limbajului psalmic descoperim 
citind Psalmii lui Ştefan Aug. Doinaş. Obsesia «tainei» şi a 
«luminii», a «tăcerii» şi a «misterului» se încheagă în Psalmii 
lui Ştefan Aug. Doinaş din elementele asemănătoare cu 
cele frământate altădată de Blaga, începând cu faimoasa 
provocare din Eu nu strivesc corola de minuni a lumii: 
«Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină» (Al. Andriescu, 
2004, p. 335). Teoria nu conţine decât însuşirile recesive. 
Autorul Trilogiei valorii a lăsat urme reduse. Marele 
Anonim şi cezura transcendentă sunt rareori perceptibile, 
pentru că Doinaş nu vehiculează concepte filozofice. 
Nedumeririle sale din psalmi au răspuns implicit. Deşi 
se ascunde, Dumnezeu îşi devoalează măiestria elaborării 
unui imense poveşti, din care Doinaş îşi extrage alfabetul 
poetic: „ah! toate ca pe‑un document de taină/ le sorb.../ 
Dar cineva‑mi şopteşte zilnic:/ – Perfect! Este un text 
fără cusur./ Dar spune‑mi totuşi: cine iscăleşte/ Acolo 
dedesubt –indescifrabil?...“ (Psalmul XXV). Că Doinaş 
nu se raportează la divinitate ca la o entitate tiranică, 
îndepărtată şi ocultată, o atestă travaliul de a‑l umaniza, 
de a‑i da chipul şi asemănarea meşterului‑olar. Încălcând 
un tabu, poetul scorneşte o limbă prebabelică, menită 
să ia în posesie orice obiect rostit. Lăsat cârmuitor peste 
grădina edenică, Adam nu se mulţumeşte să cârmuiască 
vieţuitoarele care îl încoanjoară, ci îşi propune să‑şi ferece 
Părintele într‑un poem de ziua a opta. Munca poetului 
începe când demiurgul alege să se odihnească: „Doamne, 
atâtor lucruri le‑am dat nume/ la încheierea săptămânii 
Tale./ Chiar Ţie, celui Nenumit, din cer/ Ţi‑am inventat 
poreclă pe potrivă// Cu degetele asemeni celor care/ 
m‑au modelat, Te modelez eu însumi./ Din resturile care 
cad din mâna mea/ ca din a Ta, se nasc întruna îngeri.// 

Da, Doamne: suntem amândoi perfecţi./ Dar fiecare 
doar visat de celălalt“ (Psalmul L). Distihul final deschide 
încă un culoar generos în perceperea corectă a cărţii. 
Dumnezeu trăieşte doar în viziunile scriitorului. Este de 
bănuit că respectiva concepţia a influenţat‑o pe Marta 
Petreu (volumul Scara lui Iacob). Poezia se converteşte în 
„act pur de narcisism“ (Ion Barbu). Zărindu‑şi reflexia în 
oglinda râului, artistul are senzaţia că‑şi priveşte natura 
celestă, pe care o ridică la paroxism prin har: „Doamne, 
ai pus în mine prea puţină/ lumină nencepută; eu – în 
Tine –/ prea multă strălucire omenească“ (Psalmul LXIV).

O altă opinie neîndreptăţită socotea că scriitorul se 
distanţează în totalitate de creatorul Cuvintelor potrivite, 
depăşind „ortodoxismul autohton, punând probleme care 
i‑au obsedat pe mulţi europeni de‑a lungul timpului, de la 
Shakespeare la Malraux“ (Alex Ştefănescu, 2002, p. 14). 
Aproape simultan s‑a decantat opinia contrarie, anume 
că Doinaş se încadrează în aria genetică a fondatorului 
„Biletelor de papagal“, insinuând că tirania izvorului nu 
a fost întrecută: „Familia spirituală în care se situează 

poetul este hotărât patronată 
de Tudor Arghezi, unii psalmi 
păstrând chiar variaţiuni pe 
tema argheziană a orgoliului 
creatorului (vezi Psalmul I)“ 
(Roxana Sorescu, Ştefan Aug. 
Doinaş, în Dicţionarul general 
al literaturii române, vol. C‑D, 
2004, p. 706‑707). În această 
dispută privată de exemplificări 
concludente, ambele părţi 
contribuie la alcătuirea 
întregului. Exegeţii privesc din 
două unghiuri opuse, ignorând 
că adevărul se află la intersecţie. 
De altfel, mărturiile poetului 
referitoare la resorturile Psalmilor 
întreţin confuzia. Deşi a susţinut 
că, fără o autentică pietate, este 
imposibil să se redacteze versuri 
de factură religioasă, Doinaş 

a relatat şi că implicarea, la sugestia lui Paul Miron, 
în tălmăcirea unei secţiuni din Sfânta Scriptură, l‑a 
impulsionat să‑şi măsoare inventivitatea cu specia sacră, 
fiind inspirat de şi nu din Biblie, umblând după o cale de 
a evita şi linia veterotestamentară, şi umbra altor scriitori 
români2. În ciuda mărturiilor prolixe, se conturează ideea 
că discursul se sprijină exclusiv pe o temelie livrescă. În 
consecinţă, Doinaş îşi menţine adeziunea la teza că poetul 
se aseamănă cu actorul, încât, purtând nenumărate 
măşti, ajunge să le confunde pe toate cu propriul chip 
abandonat. În acest sens, confesiunea care aminteşte de 
însemnătatea unuia dintre iniţiatorii teatrului absurdului 
în elaborarea psalmilor devine edificatoare: „Marele Eugen 
Ionescu era un creştin fervent, practica următoarea 
rugăciune, adică era deschis pentru următoarea 
rugăciune, pe care o adresa lui Dumnezeu: «Doamne, 
Dumnezeule, ajută‑mă să cred!»“ (Templul memoriei, 
p. 76). Citatul precedent interesează prin îmbrăţişarea 
histrionismului ca modalitate de identificare cu Duhul 
Sfânt. Gestul luciferic reprezintă dominanta psalmilor 
tipăriţi laolaltă în 1997. Nu trebuie neglijat impactul lui 
Arghezi, cu permanenta lui îndărătnicie de a‑l întrece 
pe Creatorul suprem. Dar dacă autorul Tabletelor din 
Ţara de Kuty are conştiinţa nelegiurii şi a imposibilităţii 
de a‑l detrona pe rival („Păcatul meu adevărat/ E mult 
mai greu şi neiertat/ Cercasem eu, cu arcul meu/ Să te 
răstorn pe tine, Dummnezeu!/ Tâlhar de ceruri, îmi făcui 
solia/ Să‑ţi jefuiesc cu vulturii Tăria.// Dar eu, râvnind 
în taină la bunurile toate,/ Ţi‑am auzit cuvântul zicând 
că nu se poate“), Doinaş suplimentează această stare cu 
trufia Poetului, din a cărui ingeniozitate se plămădeşte 
Cel de Sus. Facerea poemului‑univers se îngemănează cu 
necesitatea obiectivării lui Dumnezeu. În mare măsură, 
viziunile şi lexicografia sunt preluate din Biblie. În acest 
sens, sursa cea mai des întrebuinţată este raportarea la 
porunca a doua din Vechiul Testament: „Să nu‑ţi faci chip 
cioplit şi nici vreo asemanare cu ceva din câte sunt în cer, 
acolo sus, ori din cate sunt pe pamant, aicea jos, ori din 
câte sunt în apele de sub pământ“ (Ieşirea, 20: 4). 

(continuare în numărul următor)

2  „Pentru că Dumneavoastră aţi amintit că există 
o întreagă tradiţie a poeziei religioase, fără îndoială că una 
dintre preocupările mele, atunci când am scris Psalmii, 
a fost aceea de a nu imita Psalmii biblici. Psalmii mei sunt 
numerotaţi bine, bine de tot, până la 100. Nu se bucură de 
inspiraţie biblică decât Psalmul 100, care încheie cartea, şi 
care ia tonul laudativ la adresa divinităţii, în manieră biblică. 
Distanţarea de Psaltire nu a fost singura. A trebuit în acelaşi 
timp, să mă distanţez de modul în care scria poezie religioasă 
Arghezi ori Voiculescu, ca să nu dau decât două nume 
celebre“ (Templul memoriei, p. 75‑76).

ŞTEFAN AUG. DOINAŞ: 
câteva surse ale Psalmilor

George Neagoe
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Un volum semnat Radu Vancu, apărut în 2011 
la Editura InfoArt Media din Sibiu, ar putea constitui 
o lectură demnă de atenţia pasionaţilor de studiile 
eminescologice (şi nu numai). Eminescu este scriitorul 
român a cărui imagine şi influenţă stilistică a fost 
dintotdeauna aureolată şi ridicată la statutul de mit 
naţional. Emulii s‑au întrecut care mai de care în elogii 
şi lungi portrete encomiastice care nu au făcut decât să 
supraliciteze meritele poetului şi să alimenteze la nesfârşit 
inventarul de clişee şi apelative hiperbolizatoare. 

Intitulată Eminescu. Trei eseuri, cartea pe care o 
punem în discuţie se află „la jumătatea distanţei dintre 
biografic şi poetic”, reiterând cumva ceea ce Sartre făcuse 
cu Baudelaire. Raţiunea care stă la baza demersului critic 
este că Eminescu este „unul dintre rarissimi poeţi la care 
metoda raiciană, empatică, dă gre”’. Eseistul sibian ne 
mărturiseşte în Cuvânt înainte afinitatea sa pentru lectura 
de identificare pe linia lui Lucian Raicu („am ţinut să scriu 
despre poeţii cu care am empatizat”), dar aici îşi propune 
tocmai să lase orice sentimentalism deoparte şi să evite, 
pe cât posibil, „un discurs îndrăgostit”. O analiză a relaţiei 
poezie – existenţă, un eseu de poetici comparate vizând 
textualizarea tăcerii în cadrul creaţiei eminesciene, la 
Hölderlin şi Mallarmé, plus o exegeză asupra imaginarului 
apocaliptic sunt cele trei compartimente „scorţoase” 
ale studiului – după cum le califică însuşi autorul lor. 
Concluzia către care Vancu vrea să se îndrepte va fi că 
„Eminescu nu este un ultim poet romantic (e, fireşte şi 
asta), cât un poet aflat în pragul unei modalităţi poetice 
în care nu apucă să intre, dar pe care o anticipează toate 
direcţiile ei ulterioare” (p. 8), adică exponentul unui 
„proto‑modernism’’.

În Poezie şi existenţă, criticul evidenţiază „izbitoarea 
senzaţie de modernitate” (insuficient exploatată până 
acum) a liricii eminesciene în raport cu creaţia celorlalţi 
romantici europeni. Dacă romantismul se articula pe un 
solipsism de substanţă, vizând suprimarea diferenţelor 
dintre suprafaţa reflectantă şi corpul reflectat, 
modernismul iese în faţă cu eliminarea „personalizării 
creaţiei’’ – ce poate duce chiar până la o „sterilizare 
inumană sau chiar dezumanizantă a liricului” (p. 13). 
Poetul dovedeşte, în accepţiunea exegetului, o afinitate 
pentru ariditatea şi impersonalizarea afectivă cu care 
operau moderniştii. La Eminescu, poezia existenţei nu 
mai este guvernată de obsesia romantică a anihilării 
dihotomiei subiect‑obiect. În acest sens, Radu Vancu are 
în vedere poemul Melancolie, unde „existenţa proprie, ca 
material poetic, se irealizează’’ (p. 23). Totodată, versurile 
finale din Odă (în metru antic) sunt considerate certificatul 
de naştere al poeziei moderne, tocmai datorită asumării 
dramaticei tranzacţii subiect‑obiect ce transpare acolo. 
Preluând de la Sergio Givone trei tipuri posibile ale 
romanticului – estetul (ironic, mizantrop, condamnat 
disperării perpetue), dandy‑ul (cuprins de fetişismul 
ceremoniei şi al măştii) şi flâneur‑ul (captivul marelui  
teatru al lumii), autorul studiului Eminescu. Trei eseuri 
conchide că figura proteică eminesciană coagulează toate 
aceste faţete. Tendinţa spre recluziune1, reprezentarea 
lumii sub forma unui salon monden2 ori sub specie 
theatri mundi, specifice fiecărui tip în parte, sunt 
sintetizate de romanticul român. Luciditatea suferinţei 
antiretorice, nobleţea tăcerii, tragismul absenţei de sine, 
„quasi‑schizoida permutare a fragmentelor de memorie” 
(din care se vor întrupa poeticile lui Bacovia, Mircea 
Ivănescu, ajungând până la douămiişti) sunt alţi topoi cu 
un cert potenţial modernist. Concluzia primului capitol e 
că lirica eminesciană transcende romantismul, ajungând 
până în modernismul incipient, de aceea ea poate fi 
comparată cu influenţa unor Pound, Rimbaud sau Rilke.

În eseul intitulat Poetica tăcerii, Radu Vancu are 
1 „Ca artist sau ca om de litere, e bine ca persoana 

ta să rămâie necunoscută cititorilor săi – şi cu cât vei fi mai 
cu talent, cu atât aceasta‑i mai necesar’’ – Mihai Eminescu, 
Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1981, p. 549.

2  „Capul unui om de talent e ca o sală iluminată, 
cu păreţi de oglinzi. De‑afară vin ideile într‑adevăr reci şi 
indiferente – dar ce societate, ce petrecere găsesc. În lumina 
cea mai vie ele‑şi găsesc pe cele ce s‑asamăn, pe cele ce le 
contrariază, dispută…La un om cu talent fondul e luminos, 
ei sunt mai mari prin cugetările proprii ce conţine capul lor 
(…). În genere orce cap omenesc samănă c‑o odaie, numai 
e‑ntrebarea ce fel de odaie, ce aer şi ce lumină e în ea şi ce 
societatea găseşti.’’ – idem, p. 544.

în vedere un demers comparatist, 
însă rezultatul e cel mult un excurs 
prin literatura lui Eminescu, 
Hölderlin şi Mallarmé. Aici, 
autorul volumului Sebastian în vis 
încearcă să‑l plaseze pe Eminescu 
pe orbita reprezentanţilor poeziei 
izolării, a lipsei de comunicare, 
după ce fusese intens exploatat 
ca pasionat al direcţiei onirice 
romantice, cu menţiunea că 
„tăcerea se concretizează 
la nivelul viziunii, nu la 
cel al discursului’’ (p. 29). 
Insuficienta capacitate a 
limbii de a acoperi suma de 
angoase şi frământări ale 
sinelui are ca efect imediat 
interiorizarea, sublimarea 
cuvântului sau bemolarea 
sunetelor în şoapte. O astfel 
de poetică a tăcerii nu este 
tocmai nouă şi originală. Ea 
a fost cultivată anterior de 
Hölderlin, poetul pentru care 
inconsistenţa limbajulului este 
contrapunctul inconsistenţei 
timpului. De asemenea, 
Vancu apropie mania 
vacuităţii (pe care o 
atribuie, aproape 
şcolăresc, eului 
liric3) din unele 
poezii eminesciene 
voluptăţii „tăcerii 
sterile şi albăstrui’’ 
predilecte la 
Mallarmé. Totuşi, 
de vreme ce tăcerea 
mallarmeană e 
luminoasă (apolinică?), 
tăcerea eminesciană e 
rece şi demoniacă. Cam la 
atât se rezumă încercarea 
comparatistă a lui Vancu, 
el nereuşind să împlinească 
promisiunile pe care le anunţa 
titlul ambiţios al eseului. Totuşi, 
plasându‑l laolaltă cu vizionari ai 
modernităţii, criticul încearcă, încă o 
dată în plus, să‑l salveze pe Eminescu 
de la incomodul statut de „romantic 
întârziat’’.

Cuvântul final din Poetica tăcerii 
accentua faptul că poezia eminesciană 
trădează pulsiuni stihiale specifice 
expresionismului. În ultimul eseu, 
în descendenţă durandiană, Vancu 
inventariază motivele structurante 
ale imaginarului apocaliptic. Cetatea, 
visul profetic, instanţele feminine, nunta 
etc. sunt învestite în creaţia eminesciană 
cu germenii viziunii apocaliptice. Unele 
dintre ele sunt motive apocaliptice 
propriu‑zise, iar altele literaturizate, 
însă trebuie reţinut că 
îmbinarea lor se înscrie 
într‑un efort imaginativ 
programat, teleologic, 
diferit de arbitraritatea 
vizionarismului. Acesta 
este cel mai amplu 
dintre cele trei studii – inegale atât ca dimensiuni, cât 
şi în ceea ce priveşte conţinutul. De‑abia la sfârşitul său 
şi în încheierea propriu‑zisă putem decela adevăratele 
concluzii la care ajunge autorul cărţii: lirica eminesciană 
se structurează pe un principiu antinomic: neptunic 
(terminologia lui Negoiţescu), echilibru versus plutonic, 
revoltă, adică cerebralizare versus schizoidie şi apocaliptic 

3  „poezia eminesciană e o mărturie de o 
cutremurătoare sinceritate a vacuumului interior resimţit de 
eul liric’’ (Radu Vancu, Eminescu, Trei eseuri, Editura InfoArt 
Media, Sibiu, 2011, p. 41).

difuz. Prin toate acestea, creatorul Cezarei anticipează 
anumite aspecte din literatura optzeciştilor şi chiar 
a douămiiştilor, cu unele diferenţe inerente evoluţiei 
estetice înseşi. 

În ansamblul studiului, Radu Vancu formulează o 
serie de ipoteze interesante, pe unele dintre ele reuşind 
să le urmărească articulat şi coerent. Totuşi, profilul 
eminescian conturat aici nu este deloc imparţial, 
obiectivitatea şi lipsa de inflamare pe care criticul le căuta 
încă din prefaţă fiind deturnate, involuntar, de preţuirea 
pe care i‑o poartă poetului. În esenţa sa, Eminescu. Trei 
eseuri este un veritabil exerciţiu de admiraţie.

Radu Vancu – Eminescu. Trei eseuri
Gabriela Dăianu
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TUDOR

filmul
o să vină repede şi al treilea dintre noi
vezi tu Tudore ne ştim poate prea bine
carcasa noastră încă rezistă metalul încă străluceşte
însă e ultimul lucru la care noi trei
ne vom gândi atunci muşuroaie de furnici
vor răsări în ochii noştri curioşi soarele se va întuneca
blândule Tudor tu care bei cu noi doar vin roşu
şi nu verşi o picătură pentru cei plecaţi
n‑au trebuinţă spui tu gândul meu le face
mult mai mult bine
blândule Tudor te aşteptăm în văgăuna de sub 
pământul
greu sã vii plutind peste oraşe şi poduri cu sticla ta 
de vin roşu 
la piept
dă‑o dracu de moarte cine mai stă
să se gândeascã la lucruri inutile
tu ştii că ne vom strânge toţi trei şi o să
facem cel mai frumos film se vor strânge locuitorii
de sub pământul greu nişte figuranţi de treabă
îi vom plăti bine dar ei vor refuza banii
ce să facem cu banii noi vrem din vinul roşu
al blândului Tudor cel care vine plutind
aşa o să vină cel de‑al treilea dintre noi
ce lucru măreţ şi filmul acesta
ne distruge creierul de patru ani de zile
ne roade până şi carcasa
hai Tudore desfă sticla aia odatã

bãtrânul
ai să vezi ce simplu şi bine se aşază lucrurile  
acestea aşa de parcă tu le‑ai gândit 
şopti mai mult pentru sine bătrânul 
şi îi sclipeau ochii blânzi în lumina brichetei 
fumul i se încolăcise ca un nimb  
în jurul capului 
pielea feţei i se strângea se mumifica 
sub ochii noştri plictisiţi 
însă noi ne vedeam de treaba noastră 
noi beam râdeam şi povesteam  
tare ne mai plăcea să ne imaginăm 
cum am vrea să murim 
şi aveam nu glumă tot felul de idei 
ciudate trăsnite 
mi‑aduc aminte că unul dintre noi vroia să moară 
în timp ce‑i jura miresei iubire veşnică 
sub ochii preotului şi ai nuntaşilor cheflii 
îmi aduc aminte că ameţit de băutură 
l‑am căutat atunci cu privirea peste masă  
pe bătrân  
vroiam să‑i spun chiar aşa 
bătrâne eu aş vrea să crăp dracului odată în somn 
să nu‑mi spui că simplu se aşază lucrurile 
nu cred o iotă auzi bătrâne 
şi brusc am încremenit căci bătrânul era acum 
cu totul şi cu totul din piatră  
o piatră dură şi rece cum e granitul 

cãlãtoria
nu mai găsim nicăieri loc unde să ne odihnim
cutreierăm pe sub străzi şi oraşe
de când furtuna cumplită a trecut peste noi
iar noi eram din ce în ce mai grei şi mai goi
trupurile noastre erau din ceară neagră
aerul căpătase miros de pământ
nu mai aveam chef de nimic
ţigările le aruncasem 
Tudor mergea cocoşat şi vinul cel roşu 
se scurgea din sticla lui
însă sticla nu se golea niciodată

mergeam fără să ne oprim
fără să ştim unde
hainele ni se topiseră
trupurile noastre negre luceau în lumina lunii
şi vântul bătea puternic şi ploua întruna
şi noi mergeam goi pe sub lume
şi n‑am găsit loc pentru odihnă
doar o crâşmă prăpădită lângă un oraş mare
unde o chelneriţă grasă ne‑a spus
cu o voce subţire prefăcută că 
nu mai găsiţi locuri aici
încercaţi peste un an
cum de nu ştiaţi că nu mai sunt locuri
s‑a mirat ea şi ne‑a întors fundul mare şi pietros 
pe care Tudor l‑a ciupit iute şi a râs

întâlnirea
în noaptea dinaintea întâlnirii ne‑am rezemat toţi
trei de zidul alb scrâşneam din dinţi
era doamne un frig şi‑un întuneric de parcã
se crăpase uşa morţilor noi doi eram unul în sufletul 
celuilalt
numai Tudor era cu fruntea în pãmânt ca unul
ce se pierduse înainte de vreme
însă mohorala îi dădea un aer din lumea cea de dincolo
îşi descheie cămaşa apoi pieptul apoi coastele
ce dracu faci Tudore am urlat amândoi
şi deodatã ne izbi pe feţele reci sângele lui negru cald
se topea Tudor sub ochii noştri
în venele lui nu mai rămăsese decât ţărâna
era omul pământului şi aşa cu totul înnoit
ne spuse voi staţi aici ca proştii
el nu o sã vină niciodatã ca voi prost am fost şi eu
dar eu o sã plec cu primul tren
poate sã fie şi mărfar eu plec cãci sunt sătul
ca de moarte ca de o nevastã tântă pe care
o tăvăleşti de parcă ai tăvăli o iapă
apoi Tudor şi‑a aprins o ţigară a plecat liniştit
şi era doamne în noaptea dinaintea marii întâlniri
şi a fost totul doamne precum ne‑a zis Tudor

femeia din copac
treci mai departe nu contează zidul ăsta gros
se dărâmă la cea mai mică suflare 
inima mea strânge cheaguri negre 
numai dorul pentru casa din pădure din munţi 
unde florile miros mereu ca primăvara şi 
pământul e reavăn răscolit 
mă mai ţine ăste trei zile treaz 
numai gândul că acolo ar fi putut locui Tudor 
din când în când  
şi atunci ar fi venit voios cu vinul cel roşu 
şi dacia aia gri cu bordul crăpat 
dar atunci să vezi veselie prăpăd 
vorbim toată noaptea şi bem 
şi vorbim şi bem şi iar vorbim 
fără să ne mai săturăm 
ne aducem aminte de femeia care a ieşit  
dintr‑un copac
aşa goală cu părul lung negru peste sâni 
avea coapsele uriaşe strânse straşnic 
de‑am luat‑o cu noi 
şi n‑a vrut în ruptul capului 
să pună  
o haină pe ea 
a stat goală aşa 
cu noi toată 
noaptea 
n‑a scos 
o vorbă  
d o a r 

zâmbea pierdută 
dimineaţa ne‑am trezit şi nu mai era nicăieri 
doar părul ei negru învelise toată casa 

crucea de lemn
când am scos cu unghiile din pãmânt crucea de lemn
ne‑au năpădit ca un roi de viespi întărâtate
flash‑uri cu Tudor alunecând pe sub străzi
cu un trabuc între dinţii ascuţiţi şi albi ca ai fiarelor
cu haina lungă mirosind a sudoare
cu pãrul negru încleiat atârnându‑i pe umeri
nu putem arunca crucea asta am încercat să râdem
ne era tare dor de vinul roşu al lui Tudor
încă de când se hotărâse să se îngroape de viu
iar noi eram atât de beţi încât am râs ne plesneau
burţile hohotele se spărgeau în aer acum ne ies din
gurile acre doar icnete
şi blândul Tudor uitat de nevasta unsuroasă de copii 
şi de noi
a luat lopata sub ochii noştri a săpat repede o groapă
s‑a întins în ea cu mâinile încrucişate pe sticla aia de 
vin
de la pieptul lui şi ne‑a zis cu o voce aspră
acum aruncaţi pământ peste mine
şi noi râdeam şi noi aruncam pământ când cu lopata 
când cu pumnii
apoi am bătătorit pământul cu picioarele
ne‑am întins acolo
şi de atunci am căzut amândoi într‑un somn greu

vocea
ne uităm la mâini în lumina rece a neoanelor
şi parcă se transformă în şerpi
care despică tavanul alb cu trupurile lor
subţiri agitate
suntem bine închişi aici în camera
de spital pe cele două paturi reci
aproape îmbălsămaţi în mirosul de formol
privim cu ochii stinşi prin despicătura
din tavan şi vedem chipul blând al lui Tudor
zâmbind ciudat şi mii de voci ne răsună
deodată în ţestele rase
cearşafurile se umezesc de urină
căci desluşim clar vocea lui Tudor
tare dor îmi este de voi
spune Tudor şi vocile repetă de o mie de ori
tare dor îmi este de voi
sunt un om fericit cu o nevastă frumoasă şi copii
aici am o casă din lemn verde
locuim doar noi şi este bine şi este linişte
veniţi că vă aştept cu vinul cel roşu
şi Tudor dispăru
tavanul era alb lumina rece a neoanelor ne intra
prin ochi în oase şi trupurile noastre
se moleşeau de parcă
cineva ne‑ar fi dat un sedativ puternic
şi nu mai ştiam dacă îl visasem sau nu pe Tudor
simţeam doar urina caldă sub noi
tea
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Lumea
Tu te plângi şi te îngâni
În azilul de nebuni,
Prefăcându‑te‑a nu şti
Că e noapte‑n plină zi.

Însă, nimeni nu te‑ngână,
Lumea e şi ea nebună
Şi de boală, şi de rău.
Plânge‑o tu şi‑n locul meu,

Pune‑i flori la căpătâi
Ca în zilele dintâi.
Poate, astfel, vei ajunge
A spăla lumea de sânge,

De păcat şi de minciuni,
Iar spitalul, de nebuni.
Eu rămân să dorm puţin
Şi să uit al lumii chin.

Mai târziu, fără de veste,
Pune‑ţi flori şi la ferestre,
Dă‑mi un semn c‑ai înţeles
Al acestei lumi, eres.

Nu mai plânge, râzi cu mine,
Să‑ncercăm lumea a ţine
Proaspătă şi primenită
Şi de boală oblojită.

Dar tu plângi şi te îngâni
În azilul de nebuni
Şi mă faci să plâng şi eu
Cot la cot cu Dumnezeu.

La hanul...
Lui Omar Khayyam

La hanul pierdut pe coclaur
Te‑aştept să ciocnim un pahar.
Hangiul cu ochi de balaur,
Zâmbeşte tâmpit şi avar.

Pendulul, ora şi‑o strâmbă
Şi‑i sparge capu‑n perete.
Iubito, te‑aştept şi se‑ntâmplă
Ca vinul Shiraz să mă‑mbete.

Te‑aştept să ucidem mâhnirea
Şi setea cumplită şi grea,
Apoi, amânând despărţirea,
Să râdem de moartea cea rea.

La hanul pierdut pe coclaur
Te‑aştept să ciocnim un pahar,
Dar ultimul gulden de aur
Mi‑l înşfacă hangiul avar.

Plimbare funerarã
Te urcă‑n caleaşca morbidă
Cu caii mascaţi şi vetuşti
Şi‑ncearcă, iubito, timidă,
Plimbarea aceasta s‑o guşti.

Chiar eu sunt al tău vizitiu,
Pocnind cu fervoare din bici.
Deşi am murit, parcă‑s viu,
Iar ochii îmi scuipă furnici.

Opri‑vom în halta‑cavou
Să luăm o gustare în pripă,
Cadavrele plâng în ecou,
De lacrimi făcându‑şi risipă.

Te uită cum ninge pe‑afară
Cu fulgii din zahăr sticlos
Şi oamenii lasă‑i să moară
În aerul greu, puturos.

Te urcă‑n trăsura din poartă
Cu caii mascaţi şi vetuşti
Şi uită‑ţi iubirea! E moartă...
Periplul acesta să‑l guşti!

Eduard Zalle

la patriarhie,  
prea sãrac cu duhul

când a apărut, numai copiii l‑au băgat în seamă,
îl urmăreau cum povesteşte, dar şi ei s‑au plictisit 
repede,
jocurile pe internet erau mai interesante, 
au scos limba la el, 

„şi de la second‑hand, avea să se îmbrace mai bine“, s‑a 
auzit 

la palatul patriarhiei era să fie călcat de jeepul
arhiepiscopiei tomisului,
şoferul sutanat al maşinii a coborât şi i‑a tras una după 
ceafă,
„nefericitule, nu eşti atent“, spumega în barbă.
arhiepiscopul i‑a făcut semn şoferului să înceteze,
arhiepiscopul cu aur la gât ca la nunţile ţigăneşti, 
zâmbitor.

încerca să vorbească de tatăl lui, de una, de alta,
repeta ierusalim, betleem,
nu se ştie cum a intrat şi la patriarhul daniel,
a primit o cafea şi patriarhul
i‑a zis că e pe fugă între întâlniri, că mântuieşte neamul 
cu o catedrală,
cu televiziuni şi ziare,

îi suna mobilul tot timpul,
„vezi că sunt chiar ocupat, străine. 
n‑am timp de poveşti, chiar. 
tu poate ai tot timpul din lume.
vrei bani? n‑avem.“,
patriarhul şi‑a mai examinat manichiura şi a plecat

iar în curte ajuns i‑au spus hăbăuc, 
fără studii
şi au râs îndelung preoţii,
i‑au dat coate, başca e şi evreu,
poliţistul chemat i‑a cerut actele stânjenit,
poliţistul s‑a potrivit să aibă ochii ca ai lui, 

n‑avea chef de completat procese‑verbale,
să nu uite să‑i cumpere nevestei tampax, gândea,
l‑a luat deoparte, 
l‑a întrebat de foame
şi i‑a întins un senvici făcut de nevastă,
s‑a lăudat cu copiii lui, doi băieţi şi o fetiţă,

“ai bani de metrou? uite nişte mărunţis”, a mai zis,
apoi l‑a lăsat în doaga lui să‑şi caute tatăl,
i s‑a părut prea trist, prea sărac cu duhul.

milã pentru 
preşedinte

a ajuns să joace table singur, să bea cu faţa la oglindă,
amanta îi spune la telefon că o doare capul şi
că nu iese din casă,
se gândeşte ce a făcut iliescu când a fost să fie, 
constantinescu,
îl sufocă ceea ce credea că n‑o să‑l sufoce,
tăcerea creşte ca alte covoare în cabinet, pe scări, chiar 
pe aleile grădinii cotroceniului,
bea,
câteodată aude maşina hingherilor cum strânge câinii 
de pe străzi,
deschide mai tare fereastra ca să audă,
da, s‑a ocupat şi el de ei cândva,
da, eutanasia e o formă a iubirii
‑îî plăcea să‑şi spună‑
sau a milei,
nu reuşea să‑şi dea seama exact,
în vis se transformă în câine,
negricios şi vioi,
e urmărit de hingheri,
şi fuge,
şi găseşte iar mâncare şi căţele,
oamenii nu‑i zic că‑l iubesc,
e negricios, câine,
şi oamenilor nu le e milă.

Alexandru 
Petria

Traian T. 
Coşovei 

Dezlegarea de catarg
Bâlbâială de aripi, hohot de sânge – 
visasem că pot învinge pasărea ruptă din zbor...
Cum am putut s‑o dobor doar cu o vorbă încovoiată ca
podul lui Apolodor?

Am rupt lanţul de labrador 
şi aş fi rupt în două pisica,
am vrut să scot limba la viaţă când m‑a chemat la
cina de taină mămica...

Cu naşterea şi ţipătul ei,
cu acadeaua de nemurire.
Mă sprijinisem de gratii în cuşca de amintire.
Lingeam gratiile şi plângeam cu lacrimi de fulgi şi catran,
cu noapte şi ceaţă, cu abisuri şi hău...

Am vrut un ocean
Căruia să‑i dau numele tău....
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Vremea trecea, însă ritmul înaintării la Apostolul nu 
creştea, dimpotrivă – coloana se mişca parcă mai lânced, 
luându‑se la întrecere cu pasul melcului; nu câştiga 
deloc teren, sau câştigul era neînsemnat pentru a‑l lua 
în considerare. Igăr se aşezase de trei ore la rând şi nu 
străbătuse măcar jumătate din distanţa staţiei dintre 11 
Iunie şi Unirii. Călătorii care se prelingeau cu maşinile şi 
tramvaiele pe lângă ei nu‑i vedeau decât înţepeniţi pe loc, 
strânşi în pâlcuri mici, cu intervale scurte între ele, unii 
proptiţi în zidul care mărginea parcul de pe culmea ce se 
prăvălea spre ei a Dealului Patriarhiei, alţii rezemându‑se 
de gardul exterior care îi proteja de intruşi. De altminteri, 
tramvaiele şi autoturismele înseşi abia se târau, când nu 
se împotmoleau de‑a dreptul, gâtuite de strada îngustă şi 
sufocate de stopuri. Din limuzinele de lux se zgâiau la ei 
feciori de bani‑gata, iar câte un încercelat cobora geamul, 
le rânjea dispreţuitor şi‑i împroşca impertinent:

— V‑au adus sarmalele? Ori vă ţin să mai salivaţi?...
Credincioşii din coloană, blajini şi istoviţi, încasau 

ocara şi nu se osteneau să le răspundă. Drept îi, de 
sărbătoarea Sf. Parascheva de la Iaşi, se arăta în 
batjocură la televizor că acolo se împământenise obiceiul 
să li se împartă sarmale pelerinilor, desigur că nu 
tuturor, de unde atâtea?, dar lor, bucureştenilor, când 
se pomenise să li se dea pomană? Şi care dintre zecile de 
mii de la coada asta venea aici pentru două sarmale? Dar 
blasfemia le îndulcea sacrificiul. Lasă‑i să hulească... De 
la an la an deveneau obiectul uimirii generale şi subiect 
de discuţii zeflemitoare: televiziunea, presa, analiştii... 
sau îi desconsiderau pe faţă, sau îi compătimeau cel 
puţin.

Un bărbat cu un teanc de ziare pe braţ tocmai striga 
de‑a lungul gardului, fluturându‑şi oferta. Igăr îi făcu 
semn şi plăti o revistă. Într‑un articol, autorul îi ţinea 
isonul încercelatului din limuzină, încă mai vitriolant: „...
Se bulucesc ca oile la moaştele diverşilor sfinţi, iar de 
muncit, să muncească în locul lor alţii. Au dat în doaga 
procesiunilor medievale, uitând de ei în rugi halucinante. 
Dacă ar fi întemeiată habotnicia lor, rugile ar avea succes 
numai la prăpădiţi ca ei?...” Împachetă gazeta, s‑o arunce 
la primul coş. În comunism a fost de luptat cu Răul, în 
democraţie, cu Vicleanul. Răul, mai brut, a fost învins, 
Vicleanul, doct, e mai redutabil. Îl învingi sau nu, lupta 
e imponderabilă.

În cei doi ani ai rătăcirii lui tinereşti, el avusese de 
luptat şi cu Bruta şi cu Perfidul. În Noaptea de Ajun, 
de la Perişani, s‑a scuturat de ambele posedări. După 
Crăciunul din munte, de cum s‑a întors la Râmnic, 
primul‑secretar Braşoveanu l‑a chemat în cabinet. 
„Ce s‑a întâmplat la Perişani, tovarăşe Diamant, în loc 
să‑i convocaţi dumneavoastră pe tineri la Cămin, să 
le susţineţi prelegerea, v‑au ademenit ei la biserică să 
ascultaţi predica preotului?” Avea pregătit răspunsul: 
„Eu ştiu că şi aici, în Râmnic, ne‑aţi trimis prin locaşurile 
de cult, la sărbători, să‑i vânăm pe tinerii care asistă la 
slujbă. Am procedat aşijderi şi la Perişani.” Era hotărât 
s‑o rupă cu bazaconia de la judeţeană, dar nu printr‑o 
sancţiune. Iar primului‑secretar i‑a convenit scorneala, 
pe care o putea invoca însuşi într‑un eventual clinci cu 
vreun superior de la partid. Şi, pe urmă, avea mai multă 
trebuinţă de serviciile ideologului său, decât să se fi 
debarasat de el. „Fie. Sunte‑ţi liber.” Liber să‑şi continue 
treaba ca până atunci. Dar, curând, nu a mai fost ca până 
atunci. În luna februarie a noului an, şeful său, secretarul 
cu propaganda, a fost promovat la Cabinetul Judeţean de 
Partid. Firesc era să‑i succeadă în funcţie. Ar fi meritat‑o 
cu prisosinţă. Însă primul‑secretar, care îngropase 
episodul cu Perişanii dar nu‑l uitase, i‑a plătit‑o. I l‑a 
trimis pe cap, plocon, pe Brutaru, de la sectorul tineret‑
muncitoresc. Hodoronc‑tronc! A perceput‑o ca pe o 
umilinţă. Oricum, nu avea el stofă pentru cariera politică. 
Şi nici origine, predilect muncitorească. Şi a profitat de o 
conjunctură favorabilă care s‑a ivit la pont. Inspectoratul 
Şcolar organiza concurs pentru ocuparea unei catedre 
de profesor în oraş. S‑a înscris şi el. Pe ascuns. Căci 
la dosarul ce l‑a depus pentru concurs nu a ataşat o 
recomandare de la locul său de muncă, a primului‑
secretar, cum ar veni, care ar fi părut cu greutate, sau 
baremi a secretarului cu propaganda, ci una anodină, pe 
care i‑a solicitat‑o directorului şcolii din Sălătrucu, unde 
îşi avea rezervat postul. A obţinut catedra şi, în toamnă, 
a pus punct colaborării sale vremelnice cu politichia şi i‑a 
salutat pe tovarăşi. S‑a dus să profeseze la Liceul Vasile 
Roaită. Nu a mai prins‑o ca elevă pe Iuliana Abagiu, 
regina balului faimos. De bună seamă, ameninţarea lui 

de la bal, cu teribila sancţionare, fusese de circumstanţă.
Alţi vânzători ambulanţi se perindau în sus şi 

în jos. O femeie, care îl văzuse cumpărând ziarul, îi 
ginise slăbiciunea pentru târguieli, altcum ce fel de 
neguţătoreasă era? Cine cumpără un ou, cumpără şi un 
bou. Se opri în dreptul lui, îmbiindu‑l cu marfa. Pe umăr 
ducea o velinţă vărgată de lână, lungă şi grea, groasă şi 
miţoasă, maramureşeană, pe braţul stâng – pulovere, 
pieptare, ciorapi... Îi întinse un pieptar:

— Ia uitaţi‑vă ce călduros.
O cercetă cu afecţiune.
— De unde eşti dumneata? tatonă el, deşi produsele 

pe care le etala o dezvăluiau cu pregnanţă.
— De la Sighet.
— Oo!, de la Săpânţa... Am vizitat şi eu Cimitirul 

Vesel.
— D‑apoi, cine nu tânjeşte după cimitirul nost?
— Aşa‑i...
Când a fost asta?... În vara lui nouă sute optzeci 

şi trei. Cumpărase maşina de un an, răstimp în care se 
rodase ca şofer, iar în vară, hai la plimbare! I‑a îmbarcat 
pe ai lui pentru o excursie temerară: Transilvania cu 
Maramureşul, Moldova cu mănăstirile, apoi la vale 
spre Braşov şi închideau cercul la Sibiu, de unde se 
întorceau la Râmnic. Temerar nu era numai traseul. Căci 
benzină?... Aveai dreptul la douăzeci de litri pe lună, în 
localitatea de domiciliu, iar în localităţile de tranzit – cinci 
litri. Economisise pentru un rezervor plin şi o canistră, 
s‑o care în portbagaj, spre rezervă... În Cluj, pe Dealul 
Feleacului, a împins două ceasuri la maşină pentru ăi 
cinci litri. A mai făcut rost şi cu milogeala, pe la centrele 
de benzină, pe la judeţenele de partid. Nu?... Doar 
căpătase tupeu mânjindu‑se cu politica, nu trecuse ca 
gâsca prin apă, fără să se ude. I‑a mers la Baia‑Mare şi 
la Suceava... Au dus călătoria până la capăt... Atunci au 
urcat până la Săpânţa, de au vizitat Cimitirul Vesel.

— Dar dumneata, tocmai din Sighet vii la Bucureşti, 
cu velinţa în spinare, s‑o vinzi aici?...

— Am venit la Apostolul. Sunt cu două femei.
Făcu ochii mari.
— La Apostolul Pavel?... Şi l‑aţi sărutat?
— Nu încă. Însoţitoarele mele sunt la coadă. Ne‑am 

aşezat de aseară. Toată ziua am călătorit cu trenul şi, 
aseară, când am ajuns, tot cam prin locul ăsta ne‑am 
aşezat şi noi, ele două, care îmi ţin şi mie rândul, că eu 
fac rondul, cu marfa.

— Şi, după o noapte de veghe, unde aţi ajuns?
— În dreptul Blocului.
— În Piaţa Unirii?... De ce nu v‑aţi dus în faţă? 

Spuneaţi că veniţi de la Sighet şi v‑ar fi lăsat.
— Nu se putea, domnu. Pe noi ne‑o binecuvântat 

acasă părintele nost, să facem treabă curată. Cum ar fi 
primită rugăciunea noastră cu furăciune, fără jertfă?

— Şi când speraţi să ajungeţi?
— Deseară... Apoi, iarăşi pe tren, toată noaptea.
— Deci două zile şi două nopţi?
— Atât.
— Cum te cheamă pe dumneata?
— Florica.
— În Maramureş toate sunteţi Florici... Hai, ia să 

încerc pieptarul!
Îi luă ea geaca, să i‑o ţină, şi‑i dădu pieptarul. 

Era gros şi aspru, lucrat cu mâna, cu două şiruri 
proeminente coborând pe piept, de‑a dreapta şi de‑a 
stânga, funia împletită, şi lung, să‑ţi acopere şalele. Îl 
îmbrăcă peste tricou, îl oblojea ca un cojoc. Dar, oare, îi 
va fi de trebuinţă?

— O să vedeţi ce bun o să vă fie la noapte, când s‑o 
lăsa cu frig. O să‑mi mulţumiţi. Eu, înfăşurată cu pătura 
asta, am domnit, faţă de alţii care or zgribulit.

La noapte? se sperie el. Până la amiază n‑o să 
sjungă la Apostolul, cum se iluzionase, dar până deseară 
cel târziu... Ce‑l vrăjea ea cu noaptea?... Eh, femeia îşi 
lăuda marfa. Şi, ori de‑l va folosi, ori de nu, trebuie să‑i 
cumpere pieptarul. Îl obliga omoarea. Nu‑l mai dezbrăcă, 
îşi trase haina şi, înfofolit beton, se simţi bine. Îi numără 
femeii banii. Aşa merge negoţul. Bucuroasă, ea plecă mai 
departe, încredinţată că acum, după ce lumea văzuse că 
face vânzare, o să‑i crească deverul. La rându‑i, şi el era 
fericit de fapta sa. Şi femeile din grupul din spate, care 
urmăriseră scena sprijinite de panoul gardului despărţitor, 
îi zâmbiră cu consideraţie. Le câştigase respectul şi lor.

Dar cu omul ăstălalt ce mai era? Un bărbat, cu o 
sarsana burduşită într‑o mână şi cu un scăunel pliant 
într‑alta, apărut de te miri unde, se proţăpise în faţa lui.

— Nu‑mi cumpăraţi şi mie taburetul?
Îl privi încurcat, căutând un subterfugiu să se 

descotorosească de el, însă elegant. În clipa aceea, 
cu noroc, se slobozi calea pentru alt asalt şi oamenii 
din ceata lui o porniră ca din puşcă înainte. Iarăşi se 
amestecară între ei, nemairespectându‑şi locurile proprii, 
până se masară pe noul amplasament. O luă şi el din loc, 
să nu rămână de căruţă şi să fie încorporat de grupul 
următor. Dar nici nu se gândi să se împreuneze cu ai lui, 
ci rămase tot răzleţit, cum îi plăcea. Astfel că omul, de 
care credea că scăpase, neslăbindu‑l din ochi îl strigă:

— Domnu, domnu... Aici!
Încercă să se eschiveze:
— Ce doreşti?
— Păi mie nu‑mi luaţi scăunelul? îl iscodi pe un ton 

de reproş.
— Dar am cumpărat adineaori un pieptar...
— Am văzut. Şi deci...
— Vrei să mă amăgeşti?
— Nu vă amăgesc, domnu... Eu vă ofer un lucru şi 

mai util şi şi mai ieftin.
Drina îl trimitea rareori în piaţă, singur. Îi cunoştea 

năravul de a cumpăra orice îl tenta. Nu‑i mai aducea 
acasă nici un rest de la bani, în schimb o pricopsea cu 
toate minunile. Totuşi, la fiecare pensie, când distribuia 
banii pe cheltuieli, îl miluia şi pe el cu o sută de lei, pe 
care să‑i drămuiască ori să‑i risipească după cum îl 
duce mintea, îl priveşte, alţii nu mai pupă până la pensia 
viitoare... Să mai arunce din bani şi pe scaun?

— Mai am acasă două...
Omul îl întoarse, persuasiv:
— E vorba de aici, domnu.
Căci nu se gândise, cu graba, să‑şi ia unul într‑o 

sacoşă. Ar fi evitat acum şi sâcâiala şi risipa.
— Ce‑i faceţi aici? îl înghesui omul cu tenacitatea 

lui. Curând or să vă lase picioarele, sunteţi în vârstă... Şi 
dacă n‑o să mai rezistaţi, lăsaţi treaba de izbelişte?

Exclus!
— Ori, cu scăunelul meu, o duceţi până mâine 

dimineaţă...
Şi bărbatul îi cobea că va avea o zi şi o noapte de 

îndurat? Îi deveni nesuferit, cum îţi devine oricine când îi 
întrevezi dreptatea.

— Cât ceri pe el?
— Zece lei.
Făcu mental socoteala banilor din buzunar. Avea 

să plătească şi îi mai şi rămâneau, fiindcă nu ştii ce 
oportunitate se mai isca... Preluă scăunelul, îl strânse, îl 
desfăcu, atent, chiar chiţibuşar, doar‑doar îi descoperea 
vreun cusur ca să‑l refuze. Nu‑i găsi nici unul, era 
un obiect bine meşteşugit, uşor manevrabil, frumos, 
din lemn lăcuit, nu din cârpă precum taburetele din 
debaraua lui. Pe ăsta îl putea vârî fără sfială sub măsuţa 
din sufragerie... Se aşeză pe el: oh, ce bine îi era să‑şi 
odihnească puţin oasele... Înţepenise după trei ore, dar 
după zece? Îi era indispensabil scaunul, degeaba făcea 
nazuri. Dar de ce reticenţa asta faţă de bărbat, când cu 
femeia fusese atât de afabil? Faţă de ea simţise o afinitate 
directă şi necenzurată, faţă de el – ca o frână. Nu mai 
lungi târguiala, îi dădu omului plata, fără să‑l mai întrebe 
de nume, şi îşi opri scăunaşul.

După ce se îndepărtă bărbatul, nu se aşeză de îndată, 
să nu‑l compătimească femeile de la gard, a căror stimă, 
abia câştigată, nu voia s‑o piardă. Deci maramureşeanca, 
întorcându‑se din rondul ei, îl găsi tot la margine şi nu 
putu să nu se oprească şi să‑i zâmbească, pentru a‑şi 
arăta recunoştinţa. Nici el nu putu să nu mai schimbe 
cu ea un cuvânt.

— Ai mai vândut pieptare?
— Vândut.
— Numai velinţa... Cine s‑o cumpere de la coada 

asta?
— Velinţa nu‑i de vânzare... O duc la Apostolul.
— Cum aşa?
— Ca ofrandă, din Maramureşul nost.
Fiindcă tot nu înţelegea, ori nu‑i era a crede, femeia 

îi veni în sprijin:
— Toate ale noastre sunt ale lui Dumnezeu şi lui 

trebuie să i le aducem prinos. Dumneavoastră nu ştiţi 
cum se roagă părintele când e la Sfintele Taine?

— Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi 
pentru toate...

— Mulţam fain. Iaca...

Ţ I E  Î Ţ I  A D U C E M  D E  T O AT E
Viorel Dianu
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La 1848, revoluţionarii, aşa cum îi vedem într‑o 
acuarelă semnată de Costache Petrescu, 
aflată la Muzeul Naţional de Istorie, ca şi din 

documentul aflat la Muzeul Saint‑Georges şi‑au adoptat 
ca deviză „Dreptate şi frăţie”, condensând şi simplificând 
idealurile momentului. Zece ani mai târziu, pe tricolor 
apăreau tot ca deviză cuvinte pe care le găsim în titlul 
lucrării de faţă. Toţi în unul, unul în toţi – ideal, se 
poate spune, înlocuit şi el după aproape alt deceniu de 
deviza monarhică „Nihil sine Deo”. În fond, există legături 
indisolubile între aceste trei devize vorbind despre 
mentalităţile şi aspiraţiile unei întregi generaţii, poate cea 
mai revoluţionară, cea mai dinamică din câte a cunoscut 
istoria neamului, generaţie sublimând fie şi prin devizele 
amintite, nu numai obiectivele, dar şi căile prin care ele 
pot fi atinse. Altfel spus, atunci s‑a făcut tranziţia către 
România modernă. 

Nu putem să nu ne punem câteva întrebări fără a 
avea pretenţia că răspunsurile care decurg din ele vor 
satisface multitudinea opţiunilor pe care iată, de un 
secol şi jumătate distanţă le avem. Le mai avem. Cu ce 
să începem? Cu dreptatea sau cu frăţia? Cu oricare 
dintre ele ne‑am propune să comentăm evenimentele 
care s‑au succedat mergând până în zilele noastre, 
ne‑ar fi dificil să conchidem că ele s‑ar fi împlinit 
cumva. Toţi în unul sau unul în toţi? Aparent 
prima formulă – Toţi pentru unul – priveşte mai 
degrabă înclinaţia pe care poporul a avut‑o şi, vai, 
şi în mileniul trei o mai are. Este obsesia pentru 
personalităţile puternice, providenţiale (unele din 
ele mai mult închipuite decât reale), pentru puterea 
îngemănată cu autoritatea. Ceea ce ne‑ar conduce 
mai degrabă spre formule totalitare, explicit resimţită 
şi azi în ceea ce, spre exemplu, s‑a numit în presă 
«fenomenul nostalgic» postcomunist. Cea de‑a doua 
variantă – unul în toţi – pe care am luat‑o în discuţie, 
ne place să credem că este mai degrabă o formulă 
de realizare a unităţii în pofida disoluţiei sociale, 
educaţionale, economice etc., a spiritului gregar 
de care aveau să vorbească şi un Drăghicescu sau 
Rădulescu‑Motru, Petre Andrei şi atâţia alţii în prima 
jumătate a secolului al XX‑lea. Nici ea nu pare să fi 
avut mai mult succes. Cât despre „Nihil sine Deo”, 
trecând peste fractura politică şi ideologică de după 
1948, deviza aceasta nu a constituit un vector al 
acţiunilor sociale, politice sau de alt ordin, care să ne 
fi condus la alte rezultate, decât precedentele, măcar 
la o schimbare semnificativă a mentalului colectiv. 
De‑a lungul acestei perioade de un secol şi jumătate, 
personalităţile care şi‑au manifestat consecvenţa cu 
devizele amintite, fie au fost determinate (conjunctural 
sau nu, este greu să spunem, acum) să le încalce, 
sau să se dezică de le, fie au fost înlăturate de pe 
scenele pe care evoluau, uneori mergându‑se până 
la anihilarea lor fizică. Aceasta nu i‑a transformat, 
cum s‑ar putea închipui în martiri, ei fiind cel mai 
adesea etichetaţi drept rupţi de realitate, visători sau 
utopici. Mai mult, în loc de a fi măcar astfel, lăsaţi 
să rămână în conştiinţa colectivă, cum au făcut 
comuniştii cu Falansterul de la Scăieni al lui Theodor 
Diamant, de exemplu, adesea s‑a impus o deplină uitare, 
piatră de mormânt şi povară mult mai grea decât chiar 
enunţarea neîmplinirilor lor principiale. 

Din când în când mai găsim, unul sau altul 
dintre noi, documente îngălbenite şi de vreme 
şi mai ales de vremurile acestor condamnări 

la uitare. Le readucem în circulaţie printr‑un articol ca 
acesta, sau într‑un studiu istoric, filosofic sau sociologic 
pentru ca în scurtă vreme, sa constatăm că potopul 
derizoriului din mass‑media ca şi lipsa de reacţie a forurilor 
academice, căci de la acelea politice nici nu îndrăznim 
să sperăm aşa ceva, acoperă, ca un noroi, ca o mâzgă 
putredă, ca o mlaştină pilonii acestui pod sui‑generis 
peste timp. Aşa ar fi studiul privind dezvoltarea posibilă 
a României post comuniste pe care Anton Golopenţia 
îl trimitea din puşcărie lui Miron Constantinescu. Câţi 
dintre politicienii de după 1989 l‑or fi citit? Desigur, este 
o întrebare strict retorică. La fel se poate vorbi şi despre 
Mihail Manoilescu şi tezele sale privind corporatismul 
sau „rolul şi destinul burgheziei româneşti”. Când un om 
politic a avut îndrăzneala să‑l amintească i s‑a reproşat 
imediat şi asta de către cine? de cei care strigau că vor 
capitalism, clasa de mijloc etc. invocându‑se câteva 

paragrafe din opera marelui economist în care se arăta 
interesat de eficienţa instituţională a corporatismului 
celui de‑al treilea Reich. Că metoda Manoilescu scosese 
după Război din subdezvoltare numeroase economii din 
America Latină, nu avea importanţă. Era mai importantă 
uitarea la care fusese condamnat. La fel s‑a întâmplat şi 
cu Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu, pe care 
o „duducă” de pe la unul dintre birourile pariziene ale 
unui for internaţional, cu mentalităţile celor asemenea 
din Place Pigalle, i‑a decretat „colaboraţionişti”. Şi atunci 
centenarul naşterii lui Eliade de exemplu, nu a mai fost 
în niciun fel marcat în România. Au făcut‑o în schimb 
italienii, la Perugia, unde au prezentat comunicări 12 
profesori universitari şi alte personalităţi culturale. De ce 
aceasta? Pentru că vom considera şi acum că ne aflăm în 
faţa unei întrebări retorice, nu din comoditatea formulării 
unui răspuns corect politic, nici de teama de a nu fi, la 
rândul nostru, etichetaţi ca neînţelegând conjunctura 
internaţionalist‑globalistă în care ne aflăm şi nici pentru 
a nu cădea într‑o altă racilă a vieţii noastre cotidiene. 
Plutocraţia, masoneria, marile corporaţii transnaţionale, 

grupul Bilderberg sau Trilaterala, vezi doamne ar fi dat 
un asemenea ordin ocult şi ocultând destinul nostru de 
neocolit, acela al unei naţiuni menite să fie şi să rămână 
una de gradul al doilea, al treilea, sau mai rău, să se 
disipeze într‑o masă amorfă, obedientă, într‑un fel de 
sclavagism contempooran. Dreptate? Frăţie? Toţi în 
unul? Unul în toţi? Nihil sine Deo? Vorbe uitate poate, 
însă desiderate încă prezente în aceste tulburi vremuri 
de criză, şi economică dar şi morală, în conştiinţa unor 
oameni care se încăpăţânează încă să caute soluţii 
pentru semeni, pentru neamul lor şi nu doar pentru... 
neamurile lor. Am reluat de curând un volum apărut 
la Editura Europolis la Constanţa în 1991, atunci când 
mai toată lumea vorbea de tranziţii şi reforme. Fireşte, 
fiecare vedea astfel reforma, iar despre tranziţie nimeni 
nu prea ştia nici de ce, dar mai ales spre CE s‑ar duce. 
Sub titlul „Părintele risipitor” Virgil Ierunca publicase 
în nr. 4 al revistei „Ethos” din 1983 „ultimul cuvânt” a 
lui Mircea Vulcănescu în procesul intentat acestuia de 
regimul adus de tancurile lui Stalin în baza unui petic 
de hârtie, a unui şerveţel de pe masa de la Yalta, în care 
Europa era împărţită de viitorii învingători din cel de‑al 
doilea Război Mondial. Să nu uităm, ne cerea Ierunca. 
Şi noi am uitat? Se pare că cel puţin aşa se manifestă 
o bună parte din opinia publică, formulă surogat 

pentru o societate civilă care, cel puţin în ultimele două 
decenii, s‑a dovedit incapabilă de reacţie, ba mai mult 
chiar indiferentă şi faţă de drepturile ei cum ar fi cel 
de a‑şi exprima voinţa prin vort (a se vedea procentul), 
de aproximativ 50%, al participanţilor la procesele 
electorale. Firesc, într‑un asemenea context, cum să 
nu fi uitat principiile după care Mircea Vulcănescu îşi 
ordonase acţiunile într‑un alt moment de criză, şi politică 
dar şi economică, atunci când România pierduse o bună 
parte din teritoriu şi ca urmare a pactului Ribbentrop‑
Molotov, dar şi a Diktatului de la Viena, când se afla sub 
presiunea Germaniei hitleriste cuceritoarea practic la 
acel timp a aproape întregii Europe, dar şi în urma unei 
crize mondiale care, la fel cu actuala, nu ocolise România. 
„Onorata curte”, căreia i se adresa Vulcănescu, primise 
condamnarea filosofului, sociologului şi economistului 
deja... în plic. Respecta însă formal, desigur, dreptul 
acuzatului la ultimul său cuvânt în proces, chiar dacă 
şi acest formalism era departe de a fi onorat. Nu ne 
propunem să facem o analiză a veritabilei demonstraţii 
juridice şi economice privind colaborarea României cu 

Germania până la 23 August 1944, prezentată de 
inculpat. Vom da doar două citate: „principiile acestei 
colaborări au fost – a. în domeniile unde dezvoltarea 
întreprinderilor româneşti nu este asigurată; b. doar 
dacă partenerul străin aduce materia primă, utilajul, 
priceperea tehnică şi finanţarea; c. dacă partenerul 
străin se angajează să formeze personalul tehnic; 
d. nu se cedează majoritatea acţiunilor; e. nu se 
cedează conducerea generală a întreprinderilor. 
În susţinerea afirmaţiilor sale, Vulcănescu aduce 
argumente solide, documente (aflate la dosar), 
mărturii, aprecieri, unele venind chiar din partea 
unor persoane cu vederi declarate de stânga etc. În 
ceea ce priveşte colaborarea economică cu cel de‑al 
III‑lea Reich, Vulcănescu întregeşte, concretizează 
principiile de mai înainte, oarecum generale s‑a 
putea zice: „nu se exportă nimic decât după ce se 
asigură consumul intern, schimburile se fac în mod 
echilibrat, la preţuri fixe, în acoperirea exportului 
se primesc mărfuri necesare pieţii şi investiţiilor 
statului, petrolul se exportă pe armament, efortul de 
finanţare se acoperă cu aur şi devize libere”. Cu ce 
rezultate? Să spunem doar că stocul de aur al BNR 
a crescut ca urmare a promovării acestor principii 
cu 11 tone, din care 8,5 direct de la nemţi. Plus alte 
avantaje care au făcut ca România să fie la finele 
unui război pierdut mai bogată decât în momentul în 
care fusese constrânsă să intre în el. 

Să ne mai punem acum în 2012 întrebarea: 
dacă după 1991 măcar (când s‑a publicat 
cartea amintită) am fi aplicat principiile 

de mai sus unde ne‑am afla? Desigur, nu în coada 
statisticilor europene, cu excepţia celor vizând gradul 
de corupţie şi a altor câteva la fel de... neonorante care 
ne pun în umbra neadmiterii în spaţiul Schengen. 
Pentru vina de a fi gândit şi acţionat... româneşte, 
Mircea Vulcănescu a fost condamnat şi a murit în 

temniţă. Pentru meritul de a nu fi făcut‑o după modelul 
amintit, alţii îşi rotunjesc conturile exhibând un lux 
deşănţat drapat în afirmaţii sforăitoare privind unicitatea 
soluţiilor prin care noi, neamul nostru şi nu neamurile 
lor, vom fi la rândul nostru condamnaţi la o îndelungată 
dependenţă, dacă nu chiar sclavie economică. Desigur, 
Mircea Vulcănescu nu a fost unul în care se regăseau 
toţi românii, însă – paradox asupra căruia ar trebui să 
medităm – am putea să ne întrebăm cum ar fi dacă în toţi 
s‑ar regăsi, măcar parţial şi acest unu, Vulcănescu. Poate 
am fi alţii, poate cu dreptate, cu frăţie şi mai ales având 
grijă ca nimic să nu fie fără Dumnezeu, am putea trece 
şi peste această cumplită încercare a crizei economice. Şi 
atunci, cu adevărat nu va mai fi vorba despre o răzbunare 
a trecutului şi nici a noastră faţă de el, ci doar o dovadă 
că nu am uitat. 

Nu am uitat că în fiecare dintre noi trebuie să fie 
toţi – naţiunea – şi cu ce are ea mai bun, dar şi cu întregul 
ei trecut asumat. La fel în toţi trebuie să existe unul ‑ 
un model, o călăuză – având măcar acel set minimal de 
principii enunţate de Mircea Vulcănescu. 

Cu dreptate şi cu frăţie şi mai ales 
având grija ca nimic să nu fie fără 
Dumnezeu. 

T O Ţ I  Î N  U N U L  S A U  U N U L  Î N  T O Ţ I
Radu George Serafim
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Capodopera lui Cervantes este o creaţie atât de 
firesc deschisă, o casă cu toate uşile deschise, 
încât favorizează cititorului nu reacţia de a o 

comenta – cea mai comună reacţie în faţa textului – ci de 
a o continua, de a muta consecutiv personajul pe tabla de 
şah a relaţiilor şi evoluţiilor narative. Însă, a „continua“ 
devine în bună măsură sinonim cu a „imita“, intrând 
armonios pe lungimea de undă a creativităţii fertile. Este 
drept că despre capodopera cervantină s‑au spus şi se 
spun cele mai impardonabile locuri comune, în dezacord 
total cu imaginaţia, creativitatea şi atitudinea originală a 
protagoniştilor asupra realităţii.

Don Quijote a fost citit în diverse moduri, a fost 
gustat în toate epocile care au trecut de la apariţia lui, 
fiind considerată o operă din ce în ce mai modernă, ca 
astăzi să poată fi definită chiar ca „postmodernă“ prin 
afirmarea câtorva distincţii structurale şi hiperbolizarea 
gratuităţii ca spiritualitate creativă.

Proiectul romanesc, la o analiză 
atentă, etalează, prin toate 
funcţiile narative, 

un sistem binar de semne şi 
semnificaţii, care ocultează 
filosofia de viaţă, binele şi răul 
şi chiar alterează orice 
rudiment de opoziţii, orice 
pereche contrastivă „in 
statu nascendi“ şi voalează 
orice aparentă combinaţie 
între mister şi imediatitate. 
Chiar dacă s‑a vorbit 
de complementaritatea 
protagoniştilor, 
personajele se definesc 
şi reacţionează diferit în 
funcţie de idealurile sociale 
non‑identice.

Romanul afirmă 
două personaje 
geniale, romanul 
se împarte în două 
părţi complet 
diferite şi propune 
două structuri de 
creativitate epică 
diferite. Totul este dublu, bivalent, binar, în sistem 
pereche şi unitate indestructibile.

Don Quijote nu este idealul şi nici non‑idealul lui 
Sancho, ci o simplă oportunitate existenţială de a‑şi 
depăşi condiţia, adică de a deveni, din ţăran sărac, 
un ţăran bogat, dar nu devine, şi chiar mai rău, cade 
în plasa fantasmagoriilor falimentare ale domnului şi 
stăpânului său, care nu are doar o înfierbântată „mente 
caballeresca“, ci şi o fantezie exultantă, pentru care toate 
construcţiile imaginare reprezintă expresia plastică a 
valorilor senzoriale. 

Nici Sancho nu îl poate ajuta pe Don Quijote să 
ajungă un mare senior, nobil cu domenii şi castele, 
dintr‑un simplu cavaler rătăcitor. Atunci de ce relaţia 
lor rămâne trainică, nezdruncinată de eşecuri şi de 
sarcasmul apropiaţilor!? Pentru că visul nu poate fi 
anulat de nerealizarea lui astăzi, pentru că visul poate 
veni şi de mâine încolo, oricând.

Cert este că, în paradigma existenţială a lui Don 
Quijote, un hidalgo arhetipal, idealurile nu se fracturează, 
aspiraţiile se corijează din mers, iar conştiinţa de cavaler 
devine, în schimb, mai complexă, ca şi convingerile 
în victoria binelui, care, şi ele, vor parcurge o curbă 
descendentă, până la instaurarea finală a scepticismului, 
care nu lasă loc de depreciere a sănătăţii mintale, dacă 
mai avea cineva vreo reţinere asupra sănătăţii mintale şi 
a creativităţii vizionare a protagonistului.

Psihanalitic vorbind, cavalerul aventurier şi rătăcitor 
Don Quijote reprezintă hiperbolizarea slăbiciunilor şi 
complexelor cervantine. Apoteoza spiritului hispanic 
porneşte, poate, din opresiunea originilor iudaice, pentru 
că Cervantes s‑a născut la Alcala de Henares în cartierul 
Juderia (Cartierul evreiesc).

Şi astăzi, critica literară spaniolă continuă 
să nuanţeze vechile locuri comune. Iată, 
câteva: „Quijote come idealista enfrentado 

a un mundo materialista y pragmatgico, poco inclinado 
hacia el heroismo y la justicia.“ Iată şi o contrapunere a 
personajelor: „…don Quijote se halla encastillado en el 
idealismo de su mundo imaginado, Sancho lo interpreta 
todo bajo el prisma de su experiencia aldeanas“.

Când intră în acţiune Sancho Panza, care preia 
funcţiile şi virtuţile cavalereşti pe măsură ce Don 

Quijote se dezamăgeşte şi le pierde, tonalitatea şi ritmul 
desfăşurărilor epice se schimbă. De fapt, comutarea 
rolurilor, modifică spiritul acţiunii şi redefineşte filosofia 
existenţială.

Echilibrul se păstrează, doar simbioza îşi 
schimbă polii şi cuplul se perpetuează cu 
toate componentele şi distincţiile. Quijotizarea 

lui Sancho Panza şi sanchificarea lui Don Quijote (în 
fond, o simplă depresie) fac posibilă continuarea poveştii 
şi eternizarea mitului.

Cartea începe ca o parodie, dar pe măsură ce idealurile 
lăncierului de la Mancha încep să se dezagregheze şi, 
consecutiv, sunt preluate de Sancho Panza, semnificaţia 
rămâne fermă, chiar de roman cavaleresc, ca o revanşă 
în spiritul pur al idealurilor justiţiare medievale care 
favorizează „las imaginarias aventuras“, favorizate de o 
„mente caballeresca“.

A spune că Don Quijote afirmă o simplă parodie ar fi 
un neadevăr, echivalent cu afirmaţia exponenţialităţii 
spiritului cavaleresc. Auerbach a subliniat faptul că: 

„idealul cavaleresc a supravieţuit catastrofelor care 
au lovit fundamentalismul în decursul secolelor. A 
supravieţuit chiar şi în Don Quijote care a interpretat 
problema în chipul cel mai desăvârşit“.

E greu să recunoaştem astăzi că, totuşi, Cavalerismul 
a fost problema fundamentală a Evului Mediu şi, ca 
operă totalizantă, romanul lui Cervantes reia, amplifică 
şi recodifică întregul sistem temporal al locurilor comune.

Din vechiul roman pastoral, care precede 
gloria romanului cavaleresc, Cervantes preia şi 
reformulează universul Dulcineii. Retragerea în 

registru feminin marchează tocmai universul 
în restrângere, în diminuare, cu eterna 
nostalgie paseistă, cu mitografia şi resurecţia 
fabulosului. Concret, peste filosofia aventurii 
şi spiritului picaresc, Cervantes suprapune 
hagiografia pastorală, armonia vieţii 

naturale, dar şi obscuritatea parabolei. Un 
astfel de univers performează sedimentarea 
unei conştiinţe morale, dar suspicionează şi 
orice încredere viitoristă. 

Romanul „Ingeniosul Hidalgo don 
Quijote de la Mancha“ a apărut 
la Madrid, în 1605. În acelaşi 

an a mai apărut o ediţie la Madrid, două 
la Valencia şi trei la Lisabona. La Barcelona a apărut în 
1607, şi s‑a tradus în engleză, în 1612, şi în franceză, în 
1614. În timpul vieţii autorului au apărut 26 de ediţii.

La apariţie, cartea s‑a bucurat de un succes 
irepetabil şi toată lumea părea să fi înţeles ce trebuia să 
se înţeleagă, satisfăcând complet condiţia cititorului şi 
reformulând imaginea scriitorului care devine o vedetă şi 
un centru al comunităţii lingvistice. 

Dorinţa de a urmări în continuare aventurile eroului 
anti‑erou l‑au determinat pe autor să extindă povestea 
care începuse să fie extinsă de alţii. Momentul în care 
Cervantes revine la masa de scris marchează începutul 
literaturii seriale moderne ieşind din motivaţiile şi 
prejudecăţile ceremoniale. De acum, mitul universului 
ficţional îl personalizează numai pe scriitor.

Nici o operă literară de anvergură, din „categoria 
de eternos y universales“ nu a mai avut un noroc 
asemănător, a fost dramatizată. serializată, ecranizată, 
s‑au realizat spectacole de balet şi de operă. Are 52 
de capitole, săptămâni, şi două părţi: prima relatează 
aventurile propriu‑zis ale lui Don Quijote şi Sancho Panza. 
Partea a doua experimentează un proces de transformare 
psihologică a protagoniştilor care se influenţează reciproc, 
sunt complementari, încât, în final se poate vorbi chiar 
de Quijotizarea lui Sancho Panza şi sanchificarea lui 
Don Quijote. Dar, chiar mai mult decât atât, chiar limba 
spaniolă devine limba lui Cervantes.

Numai parţial inspirat din călătoria iniţiatică a lui 
Ulisse, romanul, în episoadele sale, angajează, ironizează 
şi caricaturizează şi alte mituri ale lumii antice ori lumii 
medievale. Parodie şi roman picaresc, cartea motivează şi 
conturează „aventurile“ lui Don Quijote, determinate de 
abundenţa lecturilor. Înainte să pornească în aventura 
sa iniţiatică şi pentru a scăpa lumea de monştri, autorul 
îşi edifică şi parcurge integral o bibliotecă unitematică. 
Citatul care urmează reprezintă momentul de declanşare 
al desfăşurărilor epice: „Ceea ce trebuie de ştiut, aşadar, 
este că aşa‑zisul hidalgo în răstimpurile lui de răgaz 
(care ţineau mai tot anul) se dedase la cititul romanelor 
cavalereşti cu atâta foc şi cu atâta plăcere, că‑şi uită 
aproape totul, de vânătoare şi chiar de gospodărirea 
avutului său; şi până într‑atâta îşi înteţi sminteala asta 
şi atât de departe ajunse cu păţania lui, că‑şi vându şi 
sfoară de moşie după sfoară de moşie, bune toate de 

arătură; ca să‑şi cumpere cărţi de cavalerie pentru citit, 
şi ajunse să şi le îngrămădească în casă pe toate câte le 
putu găsi”.

F racturarea pastorală devine tributul necesar 
pe care Cervantes îl plăteşte vechilor convenţii 
şi prejudecăţi textuale, în afirmarea unui 

spirit nu neapărat inovator, cât opozitiv şi diferit de cel al 
canonului asumat.

Întâlnirea cu Don Quijote a fost mântuitoare pentru 
literatura română. Venea un personaj cu exponenţialitate 
foarte apropiată de modelarea românească a visătorului 
şi nonconformistului, ca Făt Frumos bătrân şi gâlceav, 
lăudăros şi cârtitor.

Toţi reprezentanţii minori ai iluminismului Ardelenesc 
au preluat tema şi structura romanului, încercând 
să‑l localizeze în epopei. Chiar şi Ion Budai‑Deleanu şi 
chiar în restul operei, nu numai în „Ţiganiada“, a rămas 
obsedat de fantasma cavalerului rătăcitor, ipostaziat local 
şi purtat prin pădurile şi câmpiile Transilvaniei.

Atracţia este explicabilă.. Pentru că Don Quijote 
rămâne simbolic emblema libertăţii şi originalităţii, 
în opoziţie cu puternicul mit local al lui Dracula, tiran 
sangvinar, dar şi cu multe conotaţii pozitive, dintre care 
nu lipseşte nici ipoteza de visător paradisiac.

DON QUIJOTE –  
PARADIGME ŞI FRACTURI

Aureliu Goci

„Literatorul este astăzi o adevărată şcoală din 
sânul căreia au ieşit la lumină tineri cu al căror talent ne 
putem mândri şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară din 
capitală devine o republică ce nu va avea alt cenzor 
decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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Din labirintul vieţii 
în labirintul textului

Nicoleta Simionescu
Dulcea poveste a tristului elefant1 e un bildungsroman 

despre creaţie, timp, destin şi iubire, roman ce trimite la 
Călătoria elefantului de José Saramago. Autorul acestui 
din urmă roman este încrustat textual în figura lui José, 
cel care îl aşteaptă pe Roro la sfârşitul călătoriei sale, 
semnalând astfel o ciclicitate a destinului, în care creaţia 
se reîntoarce la creator.

Cartea Dianei Adamek stă sub semnul propriei 
pasiuni pentru elefanţi, care răsare în paginile acestui 
roman rafinat, construit în opoziţie cu mainstream-ul 
contemporan şi greu încadrabil în tradiţia prozei 
româneşti. Într‑un paratext ce ghidează lectura, regăsit 
pe coperta a treia a romanului, autoarea îşi mărturiseşte 
pasiunea pentru elefanţi, moştenită de la mama sa şi 
transmisă în această minunată poveste: „Am purtat 
cu mine fără să ştiu, mulţi ani, una dintre iubirile şi 
fascinaţiile mamei mele: cea pentru elefanţi”. Povestea se 
ţese în direcţia opusă cărţii lui Saramago: începe la curtea 
unui cneaz din Transilvania şi se sfârşeşte la Lisabona, 
unde Roro, cel cu trup de elefant, se întâlneşte cu cel care 
i‑a dat viaţă celui pe care tânărul îl urmăreşte.

Roro nu a fost tot timpul captiv în acest trup de 
elefant; s‑a născut ca un copil normal, căruia mama 
sa, Amanda, şi‑a dedicat existenţa. Aceasta se trage din 
familia cneazului Stanislav, despre care se spune că este 
blestemată. Atât ea cât şi cele două surori, Amalia şi 
Anita, au câte o obsesie care le va marca existenţa. Amalia 
umblă după fluturi şi cărăbuşi, dar îşi va găsi sfârşitul 
după ce încearcă să zboare de pe turla bisericii. Anita se 
încaieră cu câinii pe care încearcă să îi sălbăticească şi 
va muri sfâşiată de unul. În schimb, Amanda crede că 
cel mai de preţ lucru de pe lume este un elefant, pe care 
îl va urma, nu înainte de a face din fiul său o oglindă a 
dorinţelor sale. Visul Amandei s‑a împlinit după căsătoria 
sa cu Amadeus, atunci când se mută împreună cu acesta 
în Bretania, unde un circ ambulant îi oferă acesteia şansa 
de a vedea şi a atinge un elefant. Acesta o atinge cu trompa 
pe pântec, creând o legătură şi cu fiul ei nenăscut.

Roro e un copil tăcut, obişnuit cu liniştea. Preferă să 
îşi născocească jucăriile, de obicei în bucătărie; începe să 
experimenteze ca un simplu joc, imitându‑l pe unchiul 
său, Féliz. Acest joc nevinovat încetează atunci când 
Amanda se răneşte în bucătărie şi, din acest motiv, îl 
opreşte pe fiul ei de a mai intra acolo. Rana mamei se 
transferă asupra copilului: „Peste usturimea pe care a 
încercat să o calmeze, acoperindu‑şi rănile cu bandaje 
curate, muiate în miere de stup şi ulei de măsline, a 
venit însă stupoarea, când, seara, pregătindu‑şi copilul 
pentru culcare, a descoperit pe trupul lui exact aceleaşi 
semne, întinse în exact aceleaşi locuri: mici insule roşii 
peste care plesnea pojghiţa subţire a unor umflături cu 
lichid.” (p. 54) Pe aceste porţiuni, rănile nu se vor vindeca 
însă; pielea se va încreţi, transformându‑se într‑un fel de 
scoarţă cafenie ca de copac, iar cojile nu cad, ci se extind. 
Pielea i se îngroaşă, picioarele la fel, deasupra nasului îi 
răsare o mica trompă din negi negri. Procesul durează 
până în momentul în care Roro împlineşte opt ani, când 
corpul lui trebuie recunoscut ca al unui elefant. 

Abandonat de părinţi, Amadeus punând mai mult 
preţ pe aventurile sale, iar Amanda plecând în călătoria 
de mult dorită, Roro se refugiază în casa unchiului său, 
frizer de meserie, dar cu aptitudini de patiser. De aici 
începe să se dezvolte adevăratul talent al micului elefant: 
din mâinile sale ieşeau minunăţii de diverse forme, culori 
şi gusturi; copilul‑elefant devine un vrăjitor‑patiser.

Alungat de localnici, care îl cred posedat, Roro cutreieră 
lumea însoţit la început de Féliz şi de Dumitru cel din ţara 
Amandei: „mama lui s‑a stins de pe lume şi el trebuie să 
preia acum ceea ce ea a lăsat neisprăvit – un drum” (p. 
79), apoi doar de Dumitru, pentru ca pe parcursul cărţii să 
piardă persoane dragi pentru a descoperi altele. Drumul îl 
poartă în cortul unor păpuşari, unde se îndrăgosteşte de 
Melinda. Dragostea îi lasă urme în suflet, dar şi pe trup, 
căci sărutul Melindei pe obraz îi lasă acestuia o insuliţă 
netedă şi catifelată ca un fluture. Însă dragostea nu 
durează mult; fata cu părul roşu moare sub focul unui 
fulger, iar Roro trebuie să ia din nou calea drumeţiei, fără 
Dumitru însă, care moare într‑o încăierare. Soarta nu 
îl lasă singur pe micuţ. Acesta e luat în grijă de hangiul 
vienez Otto, la hanul căruia Roro îşi va desăvârşi meseria 
de patiser. Ajunge astfel la curtea împăratului Maximilian 
al II‑lea, unde destinul îl face să se împrietenească cu cel 
care poartă acelaşi nume şi e născut în aceeaşi zi: prinţul 
Rudolf. Între cei doi se va lega o prietenie strânsă, bazată 
pe confidenţe, aventuri şi încredere. Roro o va cuceri şi 
pe sora lui Rudolf, Anna, de care va fi legat printr‑o 
dragoste tăinuită, ce ascunde în adâncuri figura fetei cu 
părul roşu. După plecarea lui Rudolf la studii, Roro se va 

1  Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, 
Cartea Romanească, Bucureşti, 2011, 390 p. 

împrieteni cu pictorul de la palat – Arcimboldo (celebrul 
pictor Italian care a trăit în secolul al XVI‑lea), căruia îi va 
spune povestea vieţii sale pentru ca pictorul să îi surprindă 
esenţa în tablouri. Dar pentru că niciodată pictorul nu 
îi prinde şi misterul în tablou, Roro se simte liber să îşi 
continue drumul: „De acum băiatul nu se mai teme, căci 
nimic din fiinţa lui nu e prins şi nu chipul său a fost ţintuit 
în acest portret.” (p. 211)

Plecând de la palat, patiserul reface în sens invers 
călătoria parcurs de elefantul trimis de regele Portugaliei la 
Viena. Aceste două fiinţe sunt legate prin legături tainice, 
prin urmare călătoria trebuie împlinită: “Dar acum ştiu ce 
stătea însemnat acolo, poate anume pentru tine, ultimul 
cneaz dintr‑o stirpe întunecată, care te întorci pe drumul 
călcat înainte de un alt elefant. Că Întotdeauna ajungem 
în locul unde suntem aşteptaţi” (p. 351). Pentru că această 
călătorie e scrisă în stele, Roro e ajutat şi îndrumat în 
drumul său de o mulţime de personaje care par scoase 
din basme: o tămăduitoare care se dovedeşte a fi mama 
lui Johannes Kepler, celebrul matematician, astronom şi 
astrolog din secolele XVI‑XVII, un cântăreţ boem şi alţi 
oameni plini de compasiune.

Diana Adamek combină fantasticul cu realismul 
comic, adăugând accente comice şi secvenţe de 
meditaţie despre timp şi destin într‑o poveste inedită, 
în care construieşte imaginea şi identitatea Europei 
renascentiste, cu timpul (1551‑1580) şi spaţiul aferent 
(din Transilvania până în Portugalia). Autoarea nu evită 
să folosească faptele istorice (războaiele, ciuma, balurile) 
şi să readucă la viaţă, într‑o manieră inedită, personaje 
reale (regi, regine) pentru a le topi apoi în invenţie. În 
acest fel, autoarea uneşte marginile Europei cu centrul, 
limitele între ele, aşa cum notează şi Cornel Ungureanu 
pe coperta a patra. Romanul este scris în manieră 
estetizantă, cu apel la oniric, pretext pentru anticipări 
şi reluări, pentru meditaţii şi reflectări. Roro cuprinde 
în propria sa fiinţă toată istoria neamului, are amintiri 
care nu îi aparţin, povesteşte mereu şi îşi visează trecutul 
şi viitorul: „De cele mai multe ori iau cina în tăcere, toţi 
trei, dar uneori Roro rupe această obişnuinţă şi începe să 
depene poveşti, despre tărâmuri de departe, stăpânite de 
regi. Si totul e viu, de parcă el chiar ar fi fost acolo. De 
unde ştii tu astea?, Noaptea visez.” (p. 65) 

Autoarea stăpâneşte excelent vocile narative, viteza 
epică fiind dozată corespunzător: ritmul compoziţiei este 
accelerat pe măsură ce înaintăm în paginile romanului; 
frazele sunt muzicale, chiar dacă încastrarea dialogului 
în text dă uneori impresia de greutate. Stilul este cuprins 
in nuce în metafora palatului de oglinzi care deformează. 
Realul este deformat de aceste oglinzi textuale şi 
transformat într‑un fantastic iluzionist. Substratul 
metaforic este amplificat de compoziţia barocă, iar 
simbolurile se schimbă şi se întrepătrund cu rapiditate. Pe 
măsură ce feericul se îmbină cu picarescul în descrierea 
aventurilor şi a călătoriilor întreprinse de micul elefant, 
dinamica acţiunii este accelerată; în schimb, în capitolele 
ce prezintă popasurile lui Roro la castele sau hanuri, 
ritmul este mult mai lent, dar mai poetic, de un lirism 
melancolic. Capitolele cele mai alerte se regăsesc în 
partea finală a romanului, final construit caleidoscopic. 
Decorul este fie descris cu lux de amănunte în pasajele 
lente, detaliile contribuind la acumularea de senzaţii, fie 
este doar sugerat, în părţile în care ritmul corespunde 
conţinutului, părţi ce descriu călătoriile lui Roro: „Doar 
un lac cu ape ca fumul şi, puţin mai departe, poalele 
gheţarului Valserthal, despre care i‑a spus Katharina, 
după care începe trecătoarea şi valea Gossensass, 
acoperite mereu de ninsoare, prin care numai unii 
răzbesc, dar tu vei învinge, asta să‑ţi aminteşti când te 
vor sminti frigul şi zăpada” (p. 299).

Prozatoarea reconstruieşte într‑un mod credibil 
atmosfera secolului al XVI‑lea prin imaginile create, 
călătoriile povestite, spaţiile vizitate, prin stilul calofil 
adaptat conţinutului, prin muzicalitate şi barochismul 
viziunii. Diana Adamek foloseşte prezentul sau 
viitorul pentru a relata întâmplările, dând o alură de 
impersonalitate, de obiectivitate: „La fel şi Roro se va 
grăbi. Fără să ia aminte la celelalte sate şi oraşe, ape 
şi dealuri care i se arată. Vara e în toi, soarele tot mai 
necruţător şi oboseala lui mare, catârul însă e rezistent, 
răbdător şi se mulţumeşte cu ceea ce găseşte sau i se 
dă, urmându‑şi fericit stăpânul care nu‑l împovărează cu 
nimic” (p. 362). Niciun cuvânt nu iese din ritm şi nicio 
frază nu strică armonia stilului. 

Romanul îşi depăşeşte menirea: e mai mult decât 
un răspuns la opera lui Saramago, e mai mult decât o 
parabolă şi mai mult decât un bildungsroman. Acest 
minunat poem în proză te face să descoperi puritatea 
prin tentaţie, frumuseţea necunoscutului prin călătorii, 
iubirea prin taine, arta prin pasiune, terifiantul prin 
mister. Roro pare un mic geniu romantic, respins datorită 
monstruozităţii sale fizice, dar admirat prin felul în care 
stăpâneşte arta patiseriei, prin care construieşte splendori 
baroce ca gust şi formă. Acest paradox al personajului îl 
aduce aproape de sufletul cititorului, care e fascinat de 
idilismul, seninătatea sa, precum şi de perseverenţa cu 
care îşi urmează şi îşi îndeplineşte destinul. Chiar dacă, 
în final, micul elefant îşi pierde harul care l‑a făcut atât de 
iubit, a ajuns acasă, s‑a întâlnit cu creatorul său şi astfel 
poate muri în pace, purtându‑şi în suflet doar dragostea 
imaculată şi dorinţa împlinită.

Lectura ca aventură 
a spiritului 

Ana Dobre
Nicolae Busuioc este un pasionat al cărţii, un erudit, 

un om al cărţii pentru care lectura formatoare este soluţia 
salvatoare într‑o existenţă haotică, într‑o „vreme grăbită 
spre nu se ştie ce” şi într‑o lume alergând „spre nu se ştie 
unde”. Şi în celelalte cărţi – Cartea ca regăsire a lumii, 
Jurnalul unei biblioteci, Cetatea gânditoare, Semne în 
labirint – cartea era o temă principală de meditaţie. 

În noua carte, Între sensibilitate şi rigoare. Introducere 
în arta şi ştiinţa lecturii1, tema de meditaţie este lectura, 
abordată din unghiuri diferite, purtând cititorul în timpuri 
diferite, în înţelepciunea altor autori care au meditat asupra 
artei de a citi. Aşezând actul lecturii între sensibilitate şi 
rigoare, între artă şi ştiinţă, Nicolae Busuioc urmăreşte 
să stabilească hotarele, identificând elementele care fac 
din această „noble inutilité”, act gratuit, un act necesar 
progresului spiritual, raţionamentului şi înţelepciunii, 
elemente ale formării caracterului şi conştiinţei, cu 
răsfrângeri importante asupra mersului lumii înseşi.

Lectura este una dintre valorile pozitive ale vieţii, iar 
cartea – modalitatea de a proiecta „o lumină fascinantă 
asupra lumii”. Apelul la voci autirizate ale unor cititori 
profesionalizaţi ca Sainte‑Beuve, Jorge Luis Borges, 
Montesquieu, Montaigne, George Călinescu, Giovanni 
Papini sau Mircea Eliade este un argument în pledoaria 
pentru lectură. Evoluţia lecturilor unui om îi desenează 
traseul de la inconştient la conştient, trecând prin filtrele 
eului – sinele, eul şi supraeul.

Multitudinea punctelor de abordare – lectura în 
timp, lectura ca artă, lectura ca ştiinţă, ca etică, lectura 
ca problemă, ca memorie, relevându‑i psihopedagogia 
şi filosofia traduce o încercare de hermeneutică a 
miraculoasei legături dintre cuvânt şi om, revelată în 
actul complex al lecturii. Preocuparea de a investiga actul 
lecturii pe urmele lui Emile Faguet, Borges, Jacques 
Derrida, N. Frye, Umberto Eco, Paul Ricoeur, Jean 
Martin, Ernesto Sabato îl conduce spre configurarea 
unor universuri aflate într‑o strânsă interdependenţă: 
universul cărţii, al lecturii, al bibliotecii. Se conturează, 
astfel, un univers distinct cu funcţii specifice şi principii 
călăuzitoare. Scopul lecturii, situată între sensibilitate 
şi rigoare, nu poate fi unic, deoarece acest scop se 
intersectează cu universul conştiinţei umane subordonat 
trăirii, cunoaşterii, integrat vieţii.

Lectura, spune polemic Nicolae Busuioc, nu este un 
act gratuit, un lux. Cărţile, prin ideile lor care determină 
reacţii, stimulează atitudini, pot schimba lumea, „hipnoza 
lecturii” ne face să ne depăşim condiţia, cum spune şi 
Mario Vargas Llosa. Act al voinţei şi act de cunoaştere, 
lectura apare ca fenomen al unei voinţe absolute dirijate 
spre reprezentarea concretă a idealului, căci omul a 
încercat întotdeauna să transceandă clipa, lumea reală, 
să treacă dincolo de timp.

Act formator al caracterului prin impactul ideilor 
şi al sublimului, actul lecturii este un act critic, în orice 
sens s‑ar înţelege aceasta, situând lectura între pasiune 
şi profesionalizare. Un portret al cititorului, „marele 
cititor”, „raţional şi emoţional, solar şi optimist”, capabil 
să discearnă imponderabilele, „zboară în iluzii şi mistere”, 
dobândind „microbul fatal al lecturii”.

Aşadar, lectura traduce în act nevoi imperios spirituale 
ale omului, evoluând de la comunicare şi imagine la cultură 
şi umanism, ceea ce face ca opera să se desăvârşească 
prin lectură. Mulţimea de definiţii date cărţii: „Cartea este 
instrumentul cel mai simplu care este capabil să elibereze o 
mulţime de sunete, imagini, sentimente, idei, alte elemente 
de informare” (Robert Escarpit), atestă importanţa cărţii 
în istoria umanităţii, legându‑i, indisolubil, destinul de 
cel al omului. Istoria umanităţii, cultura şi civilizaţia, nu 
pot fi înţelese fără carte şi, mai ales, fără actul meditaţiei 
asupra cărţii prin lectura formativă şi informativă. Cartea 
există în funcţie de teleologia ei, există pentru a fi citită, în 
actul apropierii semnificaţiilor ei manifestându‑se treptele 
formării, informării, culturalizării, educaţiei, ale esteticii şi 
gnoseologiei. De aici, decurg şi principiile lecturii, derivate 
din sinteza lecturii analitice, sintetice, critice: principiul 
descoperirii, al aventurii, bunului gust, memoriei, 
armoniei şi moralei, al culturii generale, al ideilor şi valorii, 
al realităţii, profesiunii, bibliopsihologiei, al sensibilităţii, 
esteticii, metafizicii, al informaţiei (cf. pp. 155‑165)

La capătul lecturii, după călătoria borgesiană prin 
labirintul bibliotecii, la temperatura ideilor şi la umbra 
marilor spirite care au nutrit‑o, constaţi, ca Albert 
Camus, că ţi s‑a propus să exersezi aproape fără să ştii, 
admiraţia ca supremă bucurie a înţelegerii, a înţelegerii 
în marele labirint al cărţii şi al lecturii, universul putând 
fi imaginat ca o imensă carte care te invită, astfel, să‑l 
cunoşti. Aventura spiritului nu are sfârşit, iar lectura te 
familiarizează cu această idee.

1 Nicolae Busuioc, Între sensibilitate şi rigoare. 
Introducere în arta şi ştiinţa lecturii, Editura Vasiliana ’98, 
Iaşi, 2011.
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Sabin Ştefănuţă 
Corneliu Ostahie

Poezia şi eroismul utopiei

Sabin Ştefănuţă a fost unul dintre cei mai 
„nepământeni” oameni pe care i‑am cunoscut. Avea în 
permanenţă aerul că tocmai a sosit dintr‑o ţară  imaginară, 
al cărui ambasador în lumea reală fusese desemnat de nu 
se ştie cine şi nici în ce scop, fapt care, departe de a‑l face 
ciudat, îţi trezea instantaneu  simpatia şi chiar nevoia de 
a ţi‑l apropia, în speranţa secretă că vei deveni confidentul 
său şi că vei afla lucruri 
nemaipomenite, la care nici 
măcar nu ai fi visat vreodată. 
De câte ori îl vizitam în casa sa 
din strada Cezar Boliac   mă 
trata cu lichior de anason şi‑
mi arăta colecţiile  de peniţe, 
cerneluri şi culori. N‑am aflat 
niciodată de unde făcea mereu 
rost de băutura aia aromată, 
în condiţiile în care pe‑atunci 
– e vorba de anii 1985‑1987 ‑  
de pe rafturile magazinelor din 
România dispăruse de mult 
până şi vinul de „surcele”, 
cum n‑am aflat nici de unde 
cumpăra zecile de peniţe, 
cu forme care de care mai 
neobişnuite, pe care le păstra 
frumos aşezate în cutiuţe 
metalice, din plastic  sau din 
carton colorat, ca armele  unui 
vânător de animale rare în 
rasteluri capitonate cu pluş. 

Discuţiile purtate cu 
el erau pline de întorsături 
neaşteptate şi se păstrau 
mereu la o anumită altitudine 
intelectuală, în sensul că se 
arata dezamăgit imediat ce 
făceam vreo referire prozaică 
la existenţa de zi cu zi şi mă 
obliga, în acest fel, să ridic 
dialogul la un nivel conceptual 
cât de cât acceptabil. Asta se 
întâmpla indiferent de locul 
în care ne întâlneam sau de împrejurările în care se 
nimerea să stăm de vorbă. Cu câteva luni înainte de a 
părăsi definitiv  ţara, cred că era în primăvara lui 1987, 
se apucase să‑şi renoveze atelierul aflat într‑o veche 
clădire din  strada Doamnei. Într‑o bună zi, nemaiavând 
răbdare să aştept „inaugurarea” promisă,  m‑am dus 
să văd cum se instalase acolo şi l‑am găsit căţărat pe 
o scară, zugrăvind tavanul. S‑a scuzat că nu poate 
coborâ imediat şi mi‑a întins mâna de sus, după care 
m‑a întrebat cum îmi explic eu că un om ca Leonardo 
da Vinci chiar a existat cu adevărat. Evident, m‑a lăsat 
pe moment fără replică. Nu i‑am răspuns  şi nici n‑am 
mai avut ocazia să o mai fac vreodată.  Am aflat după un 
timp că a plecat în Italia şi că a rămas acolo, luând cu el 
şi misterul acelei întrebări despre care acum cred că era 
pur retorică, întrucât Leonardo da Vinci îl fascina pur şi 
simplu, fiind probabil modelul suprem la care îşi raporta 
toate aspiraţiile artistice. 

      L‑am revăzut abia după 11 ani şi câteva luni, în 
septembrie 1998, când s‑a întors în ţară pentru  câteva 
zile. Fireşte, întrucât uitasem cu desăvârşire întâmplarea 
din atelier, n‑am redeschis  cu acel prilej subiectul rămas 
în suspans de atâta amar de vreme şi, din păcate,  nici 
în  2000‑2001, când ne‑am întâlnit iarăşi. Atunci am 
petrecut revelionul împreună, la mine acasă. I‑am întors 
vizita de Sfântul  Ion, iar a doua zi am primit de la soţia 
sa, Elena, năprasnica veste că în timpul nopţii făcuse 
un accident cerebral. Am fost de câteva ori la Spitalul 9, 
unde era internat în comă profundă, dar cu fiecare minut 
petrecut la căpătâiul său deveneam tot mai conştient de 
faptul că nu voi mai putea sta de vorbă cu el niciodată, 
nici despre Leonardo, nici despre altcineva. În ziua de 
14 ianuarie 2001, medicii au hotărât să‑l deconecteze de 
la aparatele care‑l păstrau în condiţia de mort parţial şi 
provizoriu. Apoi a murit. Complet şi definitiv.

Stilul de după stiluri

În expoziţia comemorativă organizată în 2006 la 
galeria „Galateea” din Bucureşti,  prin grija familiei şi 
a unui grup de prieteni,  au figurat aproximativ 30 de 
lucrări – pictură (ulei pe pânză, ulei pe carton, pictură pe 
sticlă), grafică, ceramică, sculptură. Cea mai veche operă 
data din anii studenţiei, iar cea mai recentă, un desen 
colorat cu un subiect straniu şi terifiant, trasat în tuşă 
expresionistă, care anticipa drama cerebrală ce avea să‑i 
curme zilele, fusese finalizată prin anii 1999‑2000. Pe 
pereţii micii săli de expoziţii erau reprezentate aşadar toate 
etapele creaţiei artistului, de la compoziţiile figurative 
cu conţinut liric la grafica elegantă, subtil – decorativă 
şi rafinat ‑ simbolică, de la desenele bogat ornamentate, 
asemenea unor arabescuri prelinse din vârful unei 
peniţe puse în mişcare de un perpetuum mobile, la 
picturile pe sticlă inspirate din folclorul transilvănean, 
de la experimentele onirice  ale tinereţii la cele taşiste, 
cvasiminimaliste sau vag suprarealiste  ale maturităţii şi, 
în sfârşit, de la compoziţiile impresioniste ale începutului 

la cele cu  vocaţie de sinteză stilistică ale ultimilor ani 
de viaţă, când deja îşi formulase în mod explicit un crez 
estetic (dar nu numai), pe care reuşise chiar să‑l impună 
în anumite cercuri de creatori – plasticieni, dar şi literaţi 
– sub numele de „Noua Renaştere”. 

În pofida marii varietăţi de subiecte, tehnici, abordări 
compoziţionale şi opţiuni cromatice, creaţia plastică a lui 
Sabin Ştefănuţă apare, privită din perspectiva oricărui 
fragment al ei, ca un discurs  unitar care s‑a dezvoltat în 
timp după un proiect bine conceput şi atent articulat. Cu 
alte cuvinte, artistul nu şi‑a căutat identitatea trecând 
senin de la un stil la altul, ci s‑a slujit în mod programatic 
de varii stiluri, cărora le‑a imprimat amprenta  sensibilităţii 
şi gândirii sale, în sensul că a constrâns orice formulă 
de exprimare pentru care a optat să evolueze pe câteva 
coordonate prestabilite, dintre care cele mai importante 
au fost echilibrul compoziţional, armonia cromatică şi 
conservarea formei prin controlarea riguroasă, aproape 

matematică, a relaţiilor interne dintre elementele  
limbajului plastic. Aplecarea spre precizia extremă a 
amănuntelor şi  preocuparea pentru  coerenţa pedantă a 
ansamblului oricărei lucrări care‑i ieşea din mână denotă 
faptul că Sabin Ştefănuţă era fascinat de statutul solid, 
aparent  imuabil, al ştiinelor exacte, mai ales că acestea îi 
puteau oferi argumentele cu care să ţină piept în propriul 
său for interior corului de bocitoare ce anunţau iminenta 
moarte a artei într‑o epocă a alienării eului uman şi a 
intensificării necontrolate a manifestărilor destructurante 
ale acestuia:  „Pornind de la limbaje, pot exista întâlniri 
spectaculoase între limbajul ştiinţific matematic şi cel 
plastic, capabile să ofere posibilitatea unor finalizări 
prin care valoarea mesajului plastic poate ajunge la 
nivelul valorii evenimentului matematic”, scria el într‑
un eseu publicat în volumul „Atelier” (Editura „Fiat Lux”, 
Bucureşti 1998). Acest scurt enunţ spune, desigur, mult 
mai multe decât lasă să se înţeleagă la o primă lectură. La 
vremea respectivă (ultimii ani ai secolului XX, supranumit 
şi secolul vitezei), el aducea în discuţie oportunitatea unui 
recurs critic  la epoca fericită a cunoaşterii sincretice, 
în oglinda căreia puteau fi admirate în mod egal atât 
frumuseţea chipului uman, cât şi aceea a mecanismelor 
silogistice sau a relaţiei dintre numere. Cu toate acestea, 
Sabin Ştefănuţă nu avea o sensibilitate maladivă, de tip 
romantic‑paseist. În viziunea sa, necesara reîntoarcere 
în timp, pentru care pleda  în mod explicit, se oprea, 
dimpotrivă, la o etapă  plină de însufleţire a dezvoltării 
umanităţii: Renaşterea europeană.

Noua Renaştere

De altfel, într‑un text datat 19 septembrie 1995, 
Sabin Ştefănuţă afirma că a încercat, prin creaţia sa 
plastică, dar şi printr‑o serie de studii cu caracter de 
manifest, să  „construiască un pod de legătură cu 
Renaşterea veche a Europei pentru a atrage atenţia 
asupra unui exemplu constructiv în timpul său”. Scopul 
acestui demers extrem de complex, dar din păcate cu 

prea puţine şanse de reuşită, 
era acela de a determina 
apariţia, consolidarea şi 
manifestarea impetuoasă a 
unei   „Renaşteri moderne” care 
să lupte împotriva „Răului, 
a Minciunii şi a Urâtului, 
împotriva distrugerii Naturii 
şi a Mediului înconjurător, 
pentru dobândirea deplinelor 
Libertăţi spirituale şi morale”. 
Militantismul unor asemenea 
obiective este mai mult decât 
evident, cum evident este 
şi faptul că „Renaşterea 
modernă” nu este fundamental 
diferită de vocea a numeroase 
segmente ale societăţii 
contemporane care atrag 
atenţia asupra pericolelor 
iminente ce ameninţă însăşi 
supravieţuirea speciei umane. 
Ceea ce este nou în discursul 
lui Sabin Ştefănuţă, raportat 
strict la condiţiile sociale, 
economice, tehnologice şi 
culturale, dar mai ales la 
cinismul specific  sfârşitului 
mileniului II, constă în soluţia 
pe care el o propune pentru 
rezolvarea  tuturor acestor 
probleme –  transformarea 
spirituală a omului ‑ sau în 
mijloacele ce ar trebui utilizate 
pentru   atingerea scopului 

astfel definit, respectiv arta, mediaţia, readucerea în prim‑
plan a adevăratelor valori morale.  Această nouă sinteză 
între Frumos şi Bine ar urma să aibă un efect terapeutic 
asupra dimenisunii creatoare a spiritului contemporan, 
subminat de vicii şi maladii, ţinând cont de împrejurarea 
că „o însemnată boală a creaţiei moderne contemporane 
se numeşte vanitatea originalităţii. În spaţiul nevoii de 
a fi original apar sindroamele psihopatologice  care ne 
conving că dacă nu suntem puţin bolnavi, nu putem fi 
nici creatori buni şi inventivi. Imaginaţia confabulatorie 
întâlnită în creaţiile de artă la tot pasul, inventivitatea 
paranoică, confuzia şi informalul maniacilor, dezintegrarea 
conceptuală, stilizarea  excesivă a schizofrenicilor, 
culorile sumbre şi deformarea simbolurilor, produse ale 
regresiunii psihice şi altele – toate aceste diagnostice 
medicale le acumulează un creator egoist numai pentru 
dorinţa puternică de a fi original.” Rezultă  însă de aici că 
Sabin Ştefănuţă intenţiona, în numele unui sacrificiu pe 

S-a născut la 14 iunie 1943, la Sibiu. A absolvit 
cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din Bucureşti, secţia grafică, în 
anul 1973. Studii de istoria picturii şi iconografie 
la Moscova si Sankt Petersburg (1974). În 1987 
a părăsit România şi s-a stabilit în Germania. 
Expoziţii personale: 1980, Galeria Galateea, 
Bucureşti; 1985, Padova, Italia; 1986, Galeriile de 
Artă ale Municipiului Bucureşti; 1990, Duisburg, 
Germania; 1997, Viersen, Germania; 1998, 
Galeria Cupola, Iaşi 1998, Chişinău, Republica 
Moldova. Participări la numeroase expoziţii 
colective şi de grup în ţară şi în străinătate. A 
publicat volumul de eseuri „Atelier” (Editura 
„Fiat Lux”, Bucureşti, 1998). A încetat din viaţă la 
14 ianuarie 2001, la Bucureşti.

ARTE
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Organizată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti 
în cooperare cu Centrul Cultural Rabindranath Tagore, 
întâlnirea cu publicul din ziua de 29 martie 2012 a 
dr.Henry Pernet, fost student doctorand al lui Mircea 
Eliade, ar putea trece drept o veritabilă procesiune 
de sfinţire a acestui templu al Cărţii, dacă ţii seama 
că salonul ce a avut cinstea de a găzdui evenimentul 
poartă chiar „hramul” ilustrului ctitor al Istoriei 
credinţelor şi ideilor religioase.

De altfel, numele i‑l poartă, încă din 1985, însăşi 
Catedra de Istoria religiilor pe care a păstorit‑o vreme 
de trei decenii până la sfârşitul vieţii la Universitatea 
din Chicago, unde întreprinzătorul student de atunci 
Henry Pernet îi scrisese din Lausanne prima oară, 
curând după publicarea monumentalei lucrări. 

Introdusă de salutul omagial al doamnei dr. Julieta 
Rotaru, adus în numele Bibliotecii Metropolitane 
Bucureşti şi al Centrului de Studii Eurasiatice şi Afro‑
Asiatice (CEAS), prezentarea distinsului oaspete a fost 
continuată apoi de dr. Mihaela Gligor de la Institutul 
de Filosofie al Academiei Române, Filiala Cluj‑Napoca, 
traducătoarea în limba română a volumului Mircea 
Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă 1961-1986. 
Dragul meu prieten, publicat la Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj‑Napoca, 2011. 

Răspunzând cu deplină disponibilitate întrebărilor 
adresate de participanţii la reuniune (numărând printre 
ei şi specialişti recunoscuţi ai operei eliadeşti precum 
dr. Liviu Bordaş), oaspetele a făcut inedite evocări 
anecdotice ale contactelor şi relaţiilor personale cu 
marele gânditor român sau cu proeminenţi admiratori 
ai acestuia (Paul Ricœur bunăoară), după cum şi 
succinte analize asupra raporturilor lui Eliade cu 
Brâncuşi, cu Gustav Jung (de ale cărui vederi asupra 
„arhetipurilor” se distanţase în favoarea propriului 
concept de „model” sau „paradigmă”), cu Ioan Petru 
Culianu (al cărui demers de „continuator” al operei 
eliadeşti l‑a dezavuat în mod deschis) sau cu India. 
Imprevizibilă prin turnura ei, cea dintâi întâlnire cu 
profesorul Mircea Eliade în Elveţia, de la care Henry 
Pernet sperase să se aleagă cu un interviu, ţi‑aduce 
aminte de eschivarea şi toanele unui Picasso, în al 
cărui atelier vizitatorilor nu li se oferea îndeobşte şansa 
de a vedea mai nimic. Evaziv şi el, filozoful, care nu 
agrea magnetofoanele, se mulţumise atunci să‑i dea lui 
Pernet spre consultare un exemplar al Istoriei sale abia 
apărute la Chicago, menit să‑l scutească de proiectatul 
interviu, preferând o discuţie liberă la o cafea : „Găseşti 
totul acolo, acum haide să vorbim despre dumneata”.

Cât despre opera propriu‑zisă, dr.Henry Pernet 
e de părere că abordările eliadeşti au prea puţină 
substanţă sociologică, adevărata lor materie primă 
fiind experienţa religioasă. El îl consideră pe autor 
mai degrabă un filozof al religiilor – aşa cum de altfel 
însuşi Eliade se declarase pe sine – decât un istoric al 
religiilor. Ar putea fi semnificative în această privinţă 
chiar şi unele amănunte aparent minore precum, 
bunăoară, abandonarea proiectului unui al doilea 
volum după publicarea Morfologiei religiilor, sau faptul 
că în februarie 1986 (cu două luni înainte de moarte), 
când Eliade fusese vizitat ultima oară la Chicago de 
doctorandul său, se mai arăta preocupat în studiile 
sale doar de „teologia absenţei divine”. După Pernet, 
seria celor trei volume ale Istoriei reprezintă mai curând 
o laborioasă „întreprindere cu caracter de istorie a 
experienţelor religioase”. 

Odată cu satisfacţia dialogului, dr. Henry Pernet 
şi‑a mărturisit „stupefacţia” faţă de interesul manifestat 
în România de astăzi pentru personalitatea şi opera lui 
Mircea Eliade, comparativ cu Statele Unite bunăoară, 
unde nu puţine din lucrările marcantului filozof, dascăl 
şi scriitor au fost date uitării cu trecerea timpului, cele 
mai actuale dintre bibliografiile cu pretenţii încetând să 
le mai facă binemeritata menţiune.

O întâlnire de viu interes, prea scurtă din păcate, 
însă plină de iluminări, la capătul căreia te poţi lăuda 
că ai avut marea şansă de a fi întâlnit, în căutarea lui 
Mircea Eliade, o călăuză de nădejde.

Cu Henry Pernet 
pe urmele lui 

Eliade 
Emil Lungeanu

Parcimonios cu apariţiile publice – numai domnia‑sa 
şi... Doamne‑Doamne ştiu de ce, tânărul pianist Shwan 
Sebastian (33 de ani) a revenit vineri, 6 aprilie 2012, 
pe scena studioului „Mihail Jora” al Radiodifuziunii 
Romane, ca solist al Concertului nr. 5 in Fa major op. 
103 pentru (desigur) pian şi orchestră de Camille Saint‑
Saëns. O lucrare graţie căreia Shwan Sebastian şi‑a 
câştigat un prim lot de fani,  încă de acum 14 ani (19 
iunie 1998), exact în aceeaşi sală, când la pupitru s‑a 
aflat regretatul Iosif Conta, sub bagheta căruia pianistul a 
mai colaborat, atunci, la tălmăcirea Fanteziei în Do major 
pentru pian, cor şi orchestră de Ludwig van Beethoven. 
De data aceasta, Orchestra Naţională Radio a evoluat sub 
conducerea lui Misha Katz, o „figură” care concureaza 
serios, prin suprainsolitul ei, cele mai neconvenţionale 
apariţii de pe podiumul muzicii clasice. 

Programul s‑a deschis cu Marşul lui Rákóczy din 
Damnaţiunea lui Faust de Hector Berlioz,  piesă pe care 
dirijorii o programează destul de frecvent, în virtutea 
autonomizatei ei celebrităţi, fie pentru a „încălzi” publicul, 
fie pentru a‑i răsplati receptivitatea. 

Concertul nr. 5 pentru pian şi orchestră de Saint‑
Saëns reflectă perfect spiritul unei Franţe fascinate de 
un Orient pe care şi‑l reprezenta în culori şi sunete de 
un exotism nu o dată artificios. Cunoscut şi sub numele 
de „Concertul egiptean”, acest opus al pontifului muzicii 
franceze din secolul al XIX‑lea este (de) regăsit, când şi 
când, în sipetul cu pseudo‑exotisme din care nu lipsesc, 
fără a intra în detalii de gen muzical, opere semnate Bizet, 
Chabrier, Delibes, Lalo, Massenet, Meyerbeer, Rossini ş.a.  

Allegro animato. Andante. Molto allegro sunt 
mişcările pe care a trebuit să le însufleţească Shwan 
Sebastian, spre desfătarea numeroşilor auditori din 
studioul „Mihail Jora” ori aflaţi dinaintea aparatelor de 
radio, liberi să viseze mişcări ondulatorii care ar putea 
fi înscrise, cu un mic efort de imaginaţie, în aceeaşi 
paradigmă: balansul voluptuos‑provocator al unor şolduri 
de cadână în harem sau mersul legănat al dromaderilor, 
într‑o piaţă din Cairo. Tuşeul lui Shwan Sebastian a rămas 
la fel de seducător, dând impresia că mirajul Orientului 
se „întrupează” din contactul degetelor cu claviatura 
şi‑l subjugă pe ascultătorul transportat, încet‑încet, pe 
malurile Nilului. Pianistul a abordat cu un exuberant 
simţ al nuanţelor cromatica de vis şi rafinatele arabescuri 
sonore ale partiturii lui Saint‑Saëns. Şi totuşi, cu regret 
trebuie s‑o spun, fiorul cu adevarat magic al interpretării, 
cel ce creează şi întreţine sublima iluzie că muzica prinde 
viaţă spontan, în sala de concert, a rămas prizonier în 
trecut. (S‑a mai maturizat pianistul, am mai îmbătrânit 
noi sau, poate, puţin din amândouă – cine ştie?) Publicul 
l‑a urmărit cu atenţie şi s‑a lăsat finalmente fermecat 
(chiar dacă nu pe deplin convins de valoarea lucrării).

În partea a doua, Orchestra Naţională Radio a 
continuat prezentarea programului ales – printre cele 
mai interesante din ultima vreme – cu poemul simfonic 
Ucenicul vrăjitor, poate singura capodoperă a lui Paul 
Dukas, şi uvertura solemnă 1812 de Ceaikovski, în 
varianta corectă cu cor mixt şi cor de copii (chiar dacă una 
din cele mai bune versiuni discografice de pe piaţă, aceea 
realizată de Constantin Silvestri la Londra, în anii '60, a 
făcut abstracţie de ele). Ambele titluri au fost construite 
cu minuţie de către Misha Katz, în ciuda unor dezechilibre 
în dozajul sonor. Spre exemplu, sfârşitul ultimei piese a 
creat senzaţia unui cataclism general, în care nu prea mai 
conta cine e învinsul şi cine învingătorul. Altfel spus, în 
loc să asistăm la deznodământul, transpus muzical, al 
unei bătălii istorice, ni s‑a părut că luam parte la sfârşitul 
lumii, adică la propriul nostru sfârşit. În amintita 
interpretare a lui Silvestri, Bournemouth Symphony 
Orchestra era secondată/ dublată, în final, de tunurile 
Marinei Regale Britanice. O „licenţă” care nu numai că nu 
afecta coerenţa discursului muzical, ci îi sporea nota de 
grandioasă solemnitate. Una peste alta, a fost bine.

A fost prima oară când l‑am văzut dirijând pe Misha 
Katz, deşi domnia‑sa e, de ani buni, o prezenţă recurentă 
pe scenele româneşti. Un dirijor din plastilină, care‑şi 
speculeaza excesiv propria mobilitate corporală (inclusiv 
facială), din dorinţa de a fi cât mai convingător cu 
instrumentiştii şi, desigur, mai comunicativ cu publicul. 
Nu mă îndoiesc de faptul că domnia‑sa trăieşte muzica la 
cote foarte ridicate şi aspiră ca orchestra şi publicul să‑şi 
înfrângă, la rându‑le, răul de înălţime, dar uită (sau n‑a 
aflat, în cele vreo trei decenii de carieră) esenţialul: că 
mreaja în care se lasă „prins” ascultătorul (când şi când 
şi nu foarte lesne) se ţese cu precădere din sonorităţile 
orchestrale şi nu din gimnastica dezarticulată a unui 
dirijor care se vrea „original”. Plasticitatea gestului nu 
exclude eleganţa acestuia, după cum harul personal se 
împlineşte prin intermediul ansamblului. În ce priveşte 
histrionismul şefilor de orchestră, acesta se exprimă fie 
prin gestica amplă, flexibilă şi evocatoare (Bernstein, 
Celibidache), fie prin contrariul ei: „poza” de tip Karajan 
(care dirija, vă mai amintiţi?, cu ochii închişi). Aflarea 
căii de mijloc ţine de o artă ceva mai subtilă. Misha Katz 
n‑a aflat‑o încă. Jonglează, în schimb, cu celelalte două. 
Ne‑a dovedit‑o când, după un discurs în care a alternat 
o engleză okey şi o franceză aproximativă, a adoptat o 
mască de clovn trist şi ne‑a oferit, ca bonus (că tot era 
Corul Radio de faţă), Ave verum corpus de Mozart. O 
muzică pogorâtă direct din sferele cereşti, pentru care 
i‑am iertat maestrului ambiguitatea prea şarjată dintre 
persoană şi „persona”.

ÎNTRE SUBLIMUL RELATIV ŞI 
RIDICOLUL ABSOLUT

Theodor Rogin

ARTE
care îl considera necesar, să priveze esenţa frumuseţii de 
atributul originalităţii? Un răspuns limpede nu găsim în 
textele care ne‑au rămas de la el. În schimb, întreaga sa 
creaţie pledează pentru opusul acestei posibile  concluzii, 
iar când spun asta mă gândesc în primul rând la faptul că 
valorificarea exemplului Renaşterii europene, în special 
al celei italiene, nu s‑a concretizat în cazul său într‑o 
reluare cu valoare didactică a simbolurilor, tematicii şi 
tehnicilor artistice specifice acelei perioade istorice faste, 
ci prin restructurarea coerentă, echilibrată şi armonică 
a conţinutului indiscutabil modern şi inovator al 
discursului plastic actual.

Revenind la o idee enunţată anterior, tenacitatea 
cu care Sabin Ştefănuţă şi‑a susţinut teoria „Renaşterii 
moderne” nu a dat până în prezent prea multe roade. 
Evident însă că lui nu i se poate reproşa nimic în această 
privinţă. Dimpotrivă, ar fi foarte nimerit dacă  i s‑ar 
recunoaşte meritul rar de a fi avut curajul să păşească 
în arena publică şi să se implice într‑un război din care 
se părea că artiştii s‑au retras sau că au pactizat chiar 
cu duşmanii (urâtul, vanitatea originalităţii etc). Iar  
faptul că aspiraţiile sale reformatoare trec uneori graniţa 
utopiei, înveşmântate în hainele de paradă ale unor „eroici 
furori” (cum ar spune Giordano Bruno), astăzi revolute, 
n‑ar trebui în niciun caz să ne trezească zâmbete. Asta 
confirmă o dată în plus  ceea ce spuneam  la începutul  
rândurilor de faţă: Sabin Ştefănuţă aparţinea unei alte 
lumi. Unei lumi mai bune de care, sunt sigur, vom avea şi 
noi din ce în ce mai multă nevoie pentru a supravieţui din 
punct de vedere spiritual. 
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La reuniunea Cenaclului Literatorul din 
11 Prier (miercurea Săptămânii Mari 

a Paştelui), au citit din creaţiile proprii: Ioan 
Mazilu Crângaşu (poezie) şi Gheorghe Grosu 
(epigrame). Moderator: Emil Lungeanu.

Cele şapte sonete prezentate de poetul Ioan 
Mazilu Crângaşu, fac parte dintr‑un grupaj de 
douăsprezece (calendar), fiecare piesă, conform 
titlului, se refeă la o anume lună a anului: „Zori 
de ianuarie”, „Amiază de februarie”, „Miez de 
martie”, „Dimineaţă de iunie”, „Trandafiri de 
octombrie”, „Amiază de noiembrie”, „Amiază de 
decembrie”.

Spicuiri din impresiile auditoriului: 
Florica Gh. Ceapoiu: „Am avut 

plăcerea să citesc şi alte sonete ale domnului 
Ioan Mazilu Crângaşu, astfel am reuşit, în 
ansamblu, să-mi formez o părere în această 
privinţă. Pot să spun cu admiraţie că sonetul 
domnului Mazilu Crângaşu este unul desăvârşit, 
respectând cu stricteţe prozodia şi rigorile 
impuse de acest gen literar. Poetul foloseşte 
atât modelul shakespearian, cât şi cel florentin. 
În ceea ce priveşte frumuseţea creaţiei, autorul 
a îmbinat pastelul cu sonetul. Mă bucur că în 
acest cenaclu se citeşte şi poezie clasică, un 
alt exemplu fiind şedinţa din luna martie, când 
domnul Marian Dumitru şi-a lansat cartea de 
sonete intitulată «Eleganţii atomi ai frumosului»”. 

Geo Călugăru: „Mă impresionează modul în care a reuşit 
să compună sonetul, dar în acelaşi mod mă impresionează 
şi rondelurile. Sesizez în sonetele citite azi o atmosferă 
din Bacovia. Sunt cuprinse caracteristicile anotimpurilor, 
care te fac să vibrezi în mod deosebit, finalul fiind unul 
optimist”. Marian Dumitru: „Interesant sonetul domnului 
Crângaşu. Foloseşte un verb tare, sonor, pe care nu l-am 
mai auzit de mult, cam de pe la Ahoe. Se vede meşteşugul, 
lectura creaţiei clasice. În aceste poezii se vede sufletul 
tânăr al poetului. Felicitări!”. Ioan Mazilu Crângaşu: „Am 
fost întrebat de ce cultiv sonetul, o creaţie care cere o anume 
rigoare. Eu sunt un om foarte dezordonat în viaţa de zi cu 
zi. Subconştientul meu, însă, a cerut o disciplină, de aceea 
am trecut la creaţia de sonete, adică o formă fixă. Am simţit 
nevoia unei rigori. Şi fizic am simţit nevoia unei rigori: sa 
mă îmbrac curat, să port cămaşă albă, cravată, costum. 
Probabil aceasta mi s-a transmis de la bunicul meu care era 
preot”. Florin Costinescu: „Voiam să mă refer la rigoare, 
şi tocmai am aflat despre aceasta din spusele autorului. 
Sonetele domniei sale îmi aduc aminte de Alexandru 
Philippide (ca exemplificare citeşte o strofă). Altele sunt 
scrise sub imperiul actualităţii. Este un joc între idee şi viaţa 
de zi cu zi”. Dan Bordeianu: „Sonetele domnului Crângaşu 
sugerează nevoia de armonie. Într-un anume fel filozofează, 
fiind vorba de filozofia vieţii. Cât priveşte rigoarea, cred că 
şi-a ales o misiune grea în a scrie sonet şi rondel, unde 
pentru a excela este nevoie de efort, este un act de curaj”. 
Emil Lungeanu: „Cele mai recente creaţii ale domnului 
Crângaşu îl arată în mare formă, mai cu seamă volumul 
de rondeluri citit de curând, care este absolut exemplar. 

Acela este o raritate editorială şi dă măsura exactă a 
performanţei de care e capabil acest poet. Referitor la acest 
calendar incomplet de şapte sonete: mai înainte de toate 
este o poezie impersonală prin excelenţă, adică o raritate 
în ziua de azi, când dominant este egotismul, condeiul 
confesiv, poemul la persoana întâi. Viziunile de aici sunt în 
esenţă nişte tablouri bazate pe efecte imagistice majore, pe 
efemeritatea reflectării luminii. Îmi aduc aminte de tuşele cu 
care fragmentează Monet lumina sau detaliile candelabrelor 
şi bijuteriilor surprinse de Flaubert. Pastelurile în schimb 
au ceva din peisagistica flamandă, unde cerul ocupă două 
treimi din compoziţie. Poezia îl exprimă foarte exact pe autor 
în eleganţa stilului, este reverenţa omului însuşi, dar nu 
una de dragul reverenţei, parnasiană. Mi-a plăcut în mod 
deosebit această binevenită pedalare pe comparaţii, mai 
eficiente într-adevăr decât metafora atunci când e vorba de 
expresivitatea imageriei. Domnul Mazilu rămâne un virtuoz 
al eleganţei”. Ioan Mazilu‑Crângaşu: „Fiindcă v-aţi referit 
la volumul meu «Măştile rondelului», ţin să precizez că el are 
două virtuţi: cuprinde cele douăzeci de forme ale rondelului, 
iar despre fiecare formă am scris câte zece rondeluri”.

Epigramistul Gheorghe Grosu a demonstrat a nu 
ştiu câta oară că acest gen literar îl reprezintă, 

că pe lângă volumele publicate de‑a‑lungul timpului 
reuşeşte ad‑hoc să creeze şi să surprindă în mod deosebit 
de plăcut publicul. Comentariile auditoriului, după era 
de aşteptat, s‑au produs în stil umoristic, epigramatic. 
Felicitări!

Ioana Stuparu
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Aşa se numeşte planturosul volum, apărut la editura 
americană „Simon and Schuster Paperbacks“, situată 
în Rockeffeller Center din New York, sub semnătura 
lui Henry Kissinger. „Diplomacy“, s‑ar putea crede, ar 
fi un tratat de istorie, teorie şi practică diplomatică, pe 
care actuali şi viitori diplomaţi să‑l conspecteze cu sârg, 
urmând a‑l ţine toată viaţa sub pernă pentru a‑l deschide 
în orice clipă de împotmolire pe traseul găsirii soluţiei 
ideale într‑o ecuaţie aflată imperativ la soroc. Prezumţie 
contrazisă de realitate. Profesorul de la Harvard are 
toate datele pentru a se implica oricând într‑un astfel 
de demers. Om de carte, citită la timp şi asimilată în 
registru superior, a acumulat la persoana întâi singular 
apăsătoare poveri în câmpul diplomaţiei aplicative. A 
fost, cum se ştie, consilier pentru securitatea naţională al 
preşedintelui Richard Nixon şi numit de acesta în postul 
de secretar de stat. Tot ce a însemnat politică externă a 
ţării sale – adoptive – şi relaţiile Statelor Unite ale Americii 
cu lumea în prima parte a anilor 70 din veacul trecut a 
trecut prin mâna sa.

Dar nu acest profil teoretizant, academic, nutreşte să 
devină cartea de faţă.

Ce vrea prin această carte‑numărul volumelor 
semnate se ridică la o duzină‑pare a fi un fel de 
„Învăţăturile...“ Cuiva anume către ascultători de pe tot 
Pământul. Ni se adresează stăruitor, cu aerul că atât cât 
ştie el merită spus şi la aţii, că toate prin câte a trecut el 
îl singuralizează îndeajuns pentru a fi crezut.

Cartea se întinde pe 912 pagini şi, ai impresia, 
este gândită ca o substanţială antologie de evenimente 
petrecute de la o vreme încoace pe Planetă. Avem în faţă 
o alăturare de scenete într‑un act, fiecare decupând din 
existenţa Terrei evenimente cruciale, la care sunt invitaţi 
protagonişti unul şi unul, Sunt numele puternice ale 
Dicţionarului Diplomatic Universal. Indiferent de CV‑ul 
afişat pe ecran, ei sunt cei care au scris cu propria mână 
pagini de neuitat în existenţa diplomaţiei. Ca Artă. Ca 
ştiinţă. Şi, în mod sigur, ca prestaţie gândită să servească 
interesele şi să dea câştig de cauză celor sau celui în 
numele căruia au acţionat. 

Sunt decupate cu iscusinţă secvenţe din trăirile 
Omenirii, distribuită pe grade şi contingente, adică pe 
continente şi ţări‑mari sau mici, puteri de nebăgat în 
seamă ori mari puteri. Autorul, spuneam, este hotărât să 
se slujească voluptos şi coerent, de lecturi şi de propriile‑i 
participări la istorie. Cronicarul se simte obligat să trefileze 
ambiţios toate câte şi‑a pus singur pe masă pentru a ne 
permite să înţelegem culorile, nuanţele, părţi care apropie 
evenimente, ca şi distanţele ce le separă, pe care, într‑o 
cheie grăbită, riscăm să nu le sesizăm. 

Rampa de lansare a demonstraţiilor sale, matematice 
aş putea zice de n‑aş şti că este vorba de un jurist şi 
politolog exersat, este compusă din câteva puncte de 
sprijin. Odată Lumea intrată în anotimpul modernităţii, 
caută a ne convinge H.K., fiecare secol a constatat că o 
ţară sau alta simte că îi revine potul câştigător. În veacul 
al XVII‑lea, Franţa sub cardinalul Richelieu lansa abordări 
noi în relaţiile internaţionale. Apare ideea de stat‑naţiune, 
condus de interesul naţional drept ideal suprem. În secolul 
următor vin englezii cu un concept nou – balansul puterilor. 
Avea să rămână în picioare două sute de ani. Mai aproape 
de noi, în secolul 19, Metternich – austriacul – elaborează 

Concertul Europei. Bismarck –prusacul – nu se va sfii să‑l 
arunce pe fereastră, croind diplomaţia europeană pentru 
bătălii politice sângeroase. Secolul 20. Ei bine, pătrunde 
în arenă un actor căruia zodiile îi şopteau fără reţineri că 
a atins pragul de coacere: Statele Unite ale Americii. Se 
priveşte în oglindă şi descoperă dubla ipostază în care se 
vor înfăţişa Omenirii: Atlet al Democraţiei în stare pură, 
propusă şi altora şi Cruciat în numele propriilor valori, 
căutând a le găsi loc sub soare oriunde va fi posibil. Cu 
voie, de nevoie... De fapt, întreaga carte, cât e de mare, 
susţine acest discurs în favoarea ilustrării diplomaţiei 
americane în lumea largă din clipa când s‑a confirmat 
ca vitală şi de neoprit. Cine sunt cei risipiţi pe drum 
către momentul când America s‑a instalat cu arme şi 
bagaje la cârma diplomaţiei planetare? Diverşi: Richelieu 
şi Wilhelm de Orania, Napoleon al III‑lea şi tot felul de 
împăraţi în mişcare. Când stop‑cadrul se hotărăşte să 
stăruie asupra Americii, constatăm că începe cavalcada 
promisă. Theodor Roosevelt şi, mai ales, Woodrow Wilson, 
Franklin Delano Roosevelt. Vin la rând şi alţii: Adenauer, 
De Gaulle, Churchill; Stalin, Hitler. Fiecare cu rolul său 
în dramaturgia veacului.

Dar facem ce facem şi ne întoarcem la ai noştri –
Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan. 
Şi la „interlocutorii“ lor de ocazie: Hruşciov, Brejnev, 
Gorbaciov, Elţân. Şi asta, spre meritul cărţii, pentru că 
trebuie ajuns în spatele uşilor închise când sub luceferi 
plini de poezie, ploi de stele ori aurore boreale, trecea 
gardul Războiul Rece dar şi războaie calde de ţinut minte: 
războiul din Peninsula Coreea, războiul din Indochina. Şi 
felurite crize: Canalul de Suez, rachetele din Cuba, Zidul 
Berlinului, Orientul Mijlociu, Malvinele, Afganistanul. La 
Irak nu mai ajunge.

Savuroasă lectură această apariţie editorială 
propusă de Henry Kissinger. Şi extrem de instructivă. 
Afli mulţime de lucruri risipite prin cărţi citite cândva, 
descoperi noutăţi în cascadă despre evenimente ce ţi‑au 
trezit interesul. Câştigul cel mare rămâne familiarizarea 
cu modul de a expune pe tablă datele problemei al unui  
maestru al combinaţiilor îndelung aplaudat pe unde şi‑a 
făcut apariţia. 

În Biblioteca Diplomatică a Planetei, cartea se 
revendică una de referinţă. Nu e de mirare că ea apare 
într‑o colecţie botezată provocator: National bestselellers. 
Şi nu citeşti cu surprindere ce spune Michiko Kakutani 
în New York Times: „Un studiu elegant scris asupra 
diplomaţiei occidentale“, „Inteligent, adesea iritant şi 
deosebit de captivant“.

Mă gândeam, la încheierea lecturii, la următorul 
aspect. Ne‑ar fi de folos o carte despre diplomaţia 
românească în lunga drumului cărare. Cunoaştem multe. 
Dar nu destule, cât să avem pretenţia că acest segment 
atât de important în istoria societăţii noastre este aşezat 
sub jetul de lumină trebuincios pentru a i se cunoaşte 
mersul sub stele. Cu bune şi cu rele. Avem dreptul să 
cunoaştem din voci autorizate cum s‑au comportat în 
felurite segmente ale istoriei diplomaţia şi diplomaţii săi. 
Dacă există eşecuri, să ni se vorbească de ele. Legendele –
care există‑merită popularizate. Indiferent de numele 
celui care stă în mijlocul scenei. De‑ar fi să ne referim 
la etapa postbelică‑consistent ilustrată şi de Kissinger 
în volumul citat‑aveam şansa de a înţelege asprimile 

gestului diplomatic de la noi, ezitările, specificitatea, 
reuşitele risipite pe întinderea deceniilor de după Război, 
dacă măcar câţiva din miniştrii noştri de externe s‑ar fi 
chinuit să se aplece asupra subiectului. Cel puţin trei 
dintre cei cunoscuţi şi de mine aveau ce ne spune. Mă 
refer la Corneliu Mănescu, George Macovescu şi Ştefan 
Andrei. O rază de speranţă mai poate veni de la acesta 
din urmă. Aflat la o vârstă înaintată, pregăteşte pentru 
tipar, din câte se vorbeşte, o asemenea lucrare. Nu 
cunosc amănunte, despre profil şi arondare în timp, dar 
sper să fie ce aşteptăm noi de la un orfevrier în diplomaţia 
românească.

O impresionantă lucrare consacrată diplomaţiei 
Secolului 20 există. O datorăm unui politolog, dublat 
de experienţa diplomatică de apreciat, prof.univ.dr. 
Constantin Vlad. Avem de asemenea, cărţi elaborate 
în cadrul Asociaţiei române a diplomaţilor de carieră. 
Valoarea acestora constă în caracterul de autenticitate, 
relatarea în priză directă a diferiţilor diplomaţi, direct 
implicaţi în pregătirea, desfăşurarea şi finalitatea unor 
evenimente referenţiale. Sunt deasemenea, volume 
semnate, de regulă, de ambasadori în retragere, furnizori 
de materal faptic, informativ, de proprii consideraţii, 
de relaţionări inteligente. Sunt extrem de binevenite în 
această nevoie de aşezare a lucrurilor la locul lor, pe 
raftul de importanţă pe care îl merită. Datorăm domnului 
prof.dr. George G. Potra colecţia de volume scoase graţie 
unui travaliu devastator care promite editarea integrală 
a spuselor lui Nicolae Titulescu în durata existenţei 
sale politice, juridice, diplomatice. Apropo: Kissinger se 
simte dator să‑l citeze la un moment dat... La Fundaţia 
Europeană Titulescu. 

Dar de un volum „Diplomacy“ românesc, încă ducem 
dorul. 

DIPLOMACY
Neagu Udroiu 


