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Maneliştii istoriei
n accident rutier teribil s-a petrecut pe un 
drum în Ungaria, accident în urma căruia 
au murit toți cei opt pasageri ai unui mi-
crobuz din România, plus șoferul. Acesta, 

în momentul impactului frontal, asculta manele și 
se conectase pe Facebook pentru a transmite live 
filmulețul propriei morți, manevrându-și cu mare 
atenție telefonul. Tocmai își făcuse un selfie glorios 
când, intrat într-o depășire hazardată, concentrat 
asupra aparatului cu care filma, s-a pomenit față 
în față cu un camion de mare tonaj. Totul se vede, 

cumplit de limpede, în filmulețul realizat cu funestă măiestrie, până în ultima 
clipă. În urma celor care și-au pierdut viața în accident au rămas în țară 36 
de copii orfani. Filmul e înspăimântător, o adevărată catastrofă, cu un număr 
semnificativ de victime inocente, alături de cel vinovat, acesta punând mai 
presus de interesul vital – al său personal, pe lângă acela al pasagerilor – , 
un orgoliu absurd și nemăsurat de vedetă in statu nascendi. Întâmplător (?), 
numele șoferului, în actul de identitate, era Kalau. Mai pe românește, călău.

Din păcate, gândul îți fuge repede de la acest caz singular la acela re-
petat în nesfârșit de multe figuri și cu tot atâția actanți pe scena vieții politice 
a unuia sau mai multor popoare, ajungâd deseori până la cel mai înalt nivel. 
Conducători iresponsabili s-au văzut de când lumea, acționând la fel de ires-
ponsabil precum nefericitul nostru șofer. Marile războaie ale lumii s-au purtat, 
de multe ori, dintr-un imens orgoliu, iar cei ce le-au inițiat, instrumentat și 
condus au fost adeseori asemenea maneliști ai istoriei care, de dragul pro-
priei imagini crescute exacerbat în ochii lor înșiși, au tras după ei popoarele 
pe care le conduceau și pe acelea pe care le-au dorit subjugate. În secolul al 
XX-lea i-am avut pe Hitler și Stalin, două sinistre figuri care au pârjolit totul 

în calea lor, mai rău decât Gingis Han sau Attila. Și mereu, asemenea mamei 
vitrege din Albă ca zăpada și șoferului respectiv, au avut în față o oglindă 
fermecată sau un aparat de pozat sau filmat care să le arate, ziua și noaptea, 
cine e făptura „cea mai frumoasă”, din țară, sau din lumea întreagă. 

Uriașul aparat al propagandei și-a făcut din plin datoria, mereu. Așa 
cum am trăit și noi, pe pielea noastră, epoca „de aur” a lui Ceaușescu, marele 
conducător aproape analfabet, alături de soața pe deplin analfabetă, împo-
poțonată prin impostură cu cele mai înalte titluri academice. Așa cum ne-am 
dat apoi, de bună voie, pe mâna urmașului său Iliescu și a celorlalți urmași, 
toți unul și unul. Mereu și mereu, aceleași oglinzi strâmbe ale propagandei 
de partid și de multe alte feluri ne-au mințit cu nerușinare asupra pretinselor 
lor bune intenții și aptitudini de conducere înțeleaptă. Adevărații înțelepți au 
fost făcuți una cu pământul și i-am înțeles, la nivel de nație, abia când deja nu 
mai existau. Ceea ce nu ne-a împiedicat deloc să-i adulăm și chiar lingușim, 
după străvechiul tipic național, pe alți și alți impostori, căci, vorba poetului, 
„E dat acestui trist norod/ Și oul sterp ca de mâncare...” 

Din păcate, lucrurile evoluează în același sens și acum. Groapa ni se 
cască larg în fața ochilor și, orbiți de aceleași oglinzi mincinoase, nu vedem 
camionul groazei care se apropie din față, gata să ne strivească. Cu toate că, 
după vorba aceluiași poet, „Viul ou, la vârf cu plod,/ Făcut e să-l privim la 
soare”. 

Soarele e tot mai încețoșat, iar pentru oul dorit și căutat nu s-a găsit 
încă o găină care să-l facă.

        Radu Ulmeanu

Această publicație a fost tipărită cu sprijinul 
Consiliului Județean Satu Mare.



Acolada nr. 5 mai 2018
3

de către celălalt, pe de alta 
o rezervă mutuală de fond, 
care nu apare în textul con-
sacrat lui Baconsky din dic-
ționarul aici comentat. „Pe 
cai mari” pe cînd conducea 
revista Steaua, în anii ‘50, 
autorul Fluxului memoriei, 
încă nedespărțit de faza sa 
oficializată, se vedea în 
postura de… substitut al 
relegatului său concitadin. 
Ne-a împărtășit în repetate 
rînduri opinia cum că în acel 

timp novator în care ne găseam nu mai poate fi vorba de îngeri 
în poezie, că tema metafizică a acesteia a apus pentru totdeau-
na. Ca dovadă peremptorie, a scris un eseu în care preconiza 
„declinul metaforei”, cu o indenegabilă tendință antiblagiană. 
Iată opinia în consens a lui Petru Poantă: „Mă întreb, totuși, 
dacă denunțarea, nu lipsită de ambiguități, a metaforei nu era 
cumva un atac indirect la teoria lui Lucian Blaga despre me-
taforă. În intervalul clujean, cel puțin, Baconsky avea obsesia 
lui Blaga, contemporanul său (…) indezirabil” (Clujul meu. 
Ediție integrală, 2016). Fost redactor al Stelei, Petru Poantă 
a văzut lucrurile din interior, fapt ce-l face suplimentar cre-
dibil. Cu toate că privită cu suspiciune de către unii confrați, 
relatarea lui I. D. Sîrbu, conform căreia autorul Cadavrelor în 
vid, întîlnindu-l în oraș pe autorul Nebănuitelor trepte, i-ar fi 
acordat, la un moment dat, în loc de salut, un gest obscen, nu 
ni se pare neverosimil. La rîndul său, Blaga îmi sugera deseori 
distanța ireductibilă care-l separa de „noua generație” aservită 
regimului, un soi de enclavă artificială, inoportună în „epoca ce 
încă nu s-a încheiat”, cea interbelică. Iar despre bardul  stelist 
în vogă, preciza: „Ce vrei, s-a obișnuit cu un anume standard 
de viață și nu e de mirare că face ce face”. Era vorba de unul 
dintre autorii agreați de regim, care în acel timp de sărăcie ge-
neralizată beneficiau de cîștiguri bănești substanțiale. Eleganța 
provocatoare a lui Baconsky, paradoxal dandy socialist, emul 
al lui Petru Dumitriu și în această privință, constituia o probă 
vizibilă. În continuare reproducem cîteva rînduri ale noastre, 
dintr-un interviu pe care ni l-a luat Zenovie Cârlugea: „Sunt 
autorul celei dintîi (foarte posibil unicei) recenzii de care a avut 
parte, în 1957, volumul de tălmăciri al lui Lucian Blaga, Din 
lirica universală, solicitată pentru Steaua, cu o ușoară ironie, de 
către Aurel Gurghianu, redactor al mensualului clujean: «Dacă 
tot ești prietenul lui Blaga, n-ai vrea să scrii ceva despre cartea 
lui?». Spre surprinderea mea, un condei redacțional s-a ameste-
cat în textul pe care l-am predat, cu o nuanță mustrătoare, care, 
peste multă vreme, mi-a fost reproșată într-o diatribă lățită pe 
două pagini ale Literatorului, sub semnătura lui Mihai Drăgan. 
M-am pomenit cu acea imixtiune în pagina tipărită, fără să fi fost 
anunțat în prealabil, așa cum cred că ar fi fost firesc… Oricum, 
Blaga mi-a mulțumit pentru acel modest comentariu ce va fi 
contribuit și el la veninoasele admonestări ideologice de care 
am avut parte la finele anilor ‘50, care au determinat eliminarea 
mea pentru mai mulți ani din cîmpul publicistic, acuzat fiind 
de idealism, misticism, influență blagiană. Autorii lor, nume de 
prim-plan în epocă: Ov.S. Crohmălniceanu, Silvian Iosifescu, 
Georgeta Horodincă”. Nu ne-am mirat că în Steaua, prin anii 
‘56-‘57 (nu avem la îndemînă numărul în cauză), a apărut o notă 
nesemnată, dar avînd evident girul redacțional, unde era vorba 
de un maestru bătrîn, depășit de vremuri, care, în justificata-i 
izolare, se arăta excesiv de generos față de cîțiva tineri literați 
care-i mai călcau pragul, unul fiind cu certitudine subsemnatul. 
Îi atragem atenția lui Zenovie Cârlugea asupra acestui subiect a 
cărui omisiune cînd vine vorba de Baconsky nu ne împiedică a 
prețui laborioasa, incontestabil meritoria d-sale întreprindere, 
menită a îmbogăți bibliografia temei blagiene și a-i da un nou 
imbold.  

 Zenovie Cârlugea: Lucian Blaga – dicționar esențial 
– Oameni din viața lui, Ed. TipoMoldova, 2017, 527 p. 
 P. S. Citind cartea concitadinului meu din Amarul Tîrg, 
Zenovie Cârlugea, mi-am amintit și de o ultimă convorbire tele-
fonică pe care am avut-o cu Mihai Beniuc, la mai mulți ani după 
moartea lui Blaga. La auzul acestui nume, autorul Cîntecelor de 
pierzanie a sărit ca ars. Tot el se simțea nedreptățit de ceea ce, 
după cum se cunoaște unanim, au fost șicanele făcute marelui 
predecesor ce i-au înrăutățit acestuia situația și altminteri difici-
lă: „Știi ce i-aș putea spune acum lui Blaga, pentru că nu mai e 
viu? Stîrvule, nu ți-e rușine să mă acuzi pe mine cînd eu te-am 
protejat, cînd eu ți-am făcut tot binele pe care-l puteam face?” 
Colericele fraze ale lui Beniuc se înmulțeau, toate începînd cu 
acest apelativ sinistru, „stîrvule”! Ce-ar mai fi de zis? 

dispoziție creatoare. Cea mai cunoscută dintre aceste muze a 
fost neîndoios Domnița Gherghinescu-Vania. Literată ea însăși, 
inteligență penetrantă, carismatică sub toate raporturile, soție a 
prim-procurorului din Brașov, Dumitru Gherghinescu-Vania, a 
adus în salonul său literar un număr impresionant de personali-
tăți precum Tudor Arghezi, George Enescu, Victor Papilian, Ion 
Chinezu, Virgil Gheorghiu, Corneliu Baba, Romulus Ladea, Ion 
Vlasiu, Petru Comarnescu, Vladimir Streinu, Ionel Teodoreanu, 
Șerban Cioculescu. Preferatul a fost însă Blaga. Acesta a cunos-
cut-o în 1937, cu prilejul discursului la Academia Română, cînd 
a devenit membru al înaltului for. Prietenia lor s-a închegat în 
1941, după refugiul Universității clujene la Sibiu, desfășurîn-
du-se pînă în 1948, cînd ia sfîrșit la un mod oarecum abrupt. 
În pofida unor fabulații, apropierea dintre cei doi n-a încălcat 
niciodată limitele a ceea ce reprezintă iubirea platonică. Într-o 
scrisoare din 3 iunie 1944, referindu-se la proxima lor revedere, 
Blaga o avertizează șăgalnic pe amica sa: „Să știi că la întîlnire 
am să te pup (întîia oară în viață!), ceea ce mă tentează, după 
cum ușor îți închipui de cînd te zării întîia oară într-o casă, care 
numai din acest singur motiv, mi-a devenit simpatică!”. Blaga 
îi compune adoratei „Domnițe a Nebănuitelor Trepte” și un 
grațios catren: „Port în brațe și pe buze/ toate cele nouă muze,/ 
cu Domnița zece/ care mi le-ntrece”. Ultima epistolă pe care i-o 
trimite, datată 8 martie 1948, cuprinde o confesiune dramatică 
în condițiile epurărilor comuniste din Universitate și Academie, 
avînd însă ca posibil subtext apariția în existența lui Blaga a 
unei alte ființe inspiratoare: „Extraordinare greutăți familiale 
se îngrămădesc pe capul meu. Nu mai știu de unde să mă adun 
și în plus: toată această nesiguranță, de la o zi la alta. De multe 
ori, aș vrea să nu mai fiu. Îți invidiez temperamentul cu care Tu 
știi să faci față ăstui timp. Mie îmi scapă printre degete toată 
filosofia. Și trebuie, totuși, să mă țin pe picioare, fără de ea. Și 
să nu arăt nimănui nimic din tot ceea ce se petrece cu mine”. La 
antipodul Domniței se plasează acum Eugenia Mureșanu, care,  
plecînd din Clujul aflat sub ocupație horthystă, îl întîlnește pe 
Blaga la Universitatea din Sibiu. Aceasta devine un personaj al 
romanului blagian Luntrea lui Caron, sub numele de Doamna 
Olteanu: „Cu ocazia escapadei, în care se aventurase clandestin 
pînă la Sibiu, mă trezii într-o zi cu vizita ei, în locuința ce-o 
aveam nu departe de Dumbrava. Doamna Olteanu știa să se facă 
interesantă prin discuțiile cărora ea se pricepea să le păstreze 
un aer de improvizație. Era de curînd licențiată în teologie. 
Studiile și le-a făcut la Cluj, cu 
puțină întîrzie- re, dar cu reală 
pasiune”. Po- eta atrasă de 
teologie are o fire aventuroasă, cu 
„nostalgii oceanice”, așa cum notează Blaga, fiind o „stranie 
corcitură dintr-o mamă autohtonă și un tată neozeelendez”. 
Eugenia Mureșanu îi face poetului o declarație lascivă: „Cînd 
voi rămîne singură în odaie, mă voi dezbrăca și-mi voi dansa 
în fața oglinzii bucuria de a vă fi cunoscut. Iar mîine vă aduc 
alte versuri…”. Într-o convorbire cu avocatul Basil Gruia, un 
alt apropiat al lui Blaga, i-ar fi mărturisit: „Sunt prietena de 
mai mulți ani a dlui Blaga, cel mai mare filosof și poet, așa 
cum Veronica Micle a fost prietena lui Eminescu. Tu ce zici, 
e mare păcat?”. În realitate, ea intenționase nici mai mult nici 
mai puțin decît să-l blocheze pe autorul Laudei somnului în 
activitatea-i scriptică, spre a-l continua ea însăși. Dacă putem 
socoti că decenta Domnița Gherghinescu-Vania i-a putut deveni 
acestuia o muză, Eugenia Mureșanu n-ar putea fi considerată 
decît o „antimuză”, așa cum o numește fără ocol Dorli: „De ce îi 
spun «antimuză»? Pentru ceea ce îi spune poetului, cuvinte prin 
care îi anihilează orice intenție creatoare. De fapt nu o preocupa 
decît propria afirmare, poetul (sau bărbatul) devenind obiect de 
inspirație (am spus intenționat obiect). Citez din roman: «Da, 
mai ai cîțiva ani de tinerețe, ce vine uneori și toamna prin pomi! 
Trebuie să te bucuri de acești ani! Oare nu te-ai dăruit prea mult 
acestui negrăit chin, acestui istovitor elan care este creația? Tu 
nu mai trebuie să faci nimic. Bîntuie răul și vremuiește tare pe 
pămînt. Să te bucuri de ceea ce viața îți îmbie în împrejurările 
triste și aproape nimicitoare de astăzi! Cronica isprăvilor tale 
e încheiată. Nu vrei să mai lași și altora de lucru? Nici mie? 
Lasă-mă să scriu eu de-acum și să mă trudesc întru frumusețe 
și cîntec. Scriu eu pentru tine și în locul tău.»” N-am avut 
posibilitatea de-a o cunoaște pe Domnița Gherghinescu-Vania, 
în schimb am văzut-o în repetate rînduri pe Eugenia Mureșanu, 
în 1958, cînd devenise soția filosofului D. D. Roșca, profesor 
al meu la Filologia clujeană (pe atunci, de pedagogie). Întrucît 
exista deja legenda legăturii sale cu Blaga, o urmăream cu 
un maxim interes. Plimbîndu-se pe străzile Clujului la brațul 
noului său bărbat, deși era încă îndepărtată de senectute nu 
mai păstra, din păcate, nici o grație feminină, nici o trăsătură 
a spiritualizării. O figură comună cu un aer sastisit-sfidător, ce 
nu mă putea decît decepționa… 
 Cît privește situarea lui A. E. Baconsky în cortegiul 
oamenilor din viața lui Blaga, trebuie să menționăm că ea cu-
prinde două fețe. Pe de-o parte o recunoaștere formală a unuia 

Lumea lui Blaga

Gheorghe GRIGURCU

 impunătoare lucrare ne oferă Zenovie Cârlugea, avînd 
ca obiect oamenii care, într-un fel sau altul, au făcut 
parte din viața lui Lucian Blaga. Avem a face cu un 
veritabil epos ce hașurează o parte din tabloul epocii 

în care a trăit autorul Spațiului mioritic, întrunind o mare 
diversitate de nume, de la unele binecunoscute la altele aflate 
în umbrele progresive ale istoriei în mers. Unele din ele pot 
reveni cu acest prilej în atenția noastră. Dar să menționăm mai 
întîi raporturile dintre cele două vîrfuri ale poeziei interbelice, 
Blaga și Arghezi. Există opinia, nelipsită de un anume temei, 
potrivit căreia între Blaga și Arghezi ar fi funcționat o rivalitate 
în legătură cu atribuirea „primului loc”. E drept că autorul Cu-
vintelor potrivite, care a absentat, se pare semnificativ („după 
o prealabilă confirmare de participare”, după cum specifică 
Zenovie Cârlugea), de la conferința ținută de Blaga la Ateneu, la 
5 decembrie 1942, a emis, cu ocazia apariției traducerii blagiene 
a lui Faust, comentarii neamicale. Nu credem însă că lucrurile 
trebuie împinse la extrem. Impactul dintre cei doi n-a ajuns la 
o contestare globală, la ascuțișul pamfletar. Subsemnatul a avut 
prilejul de a-l întreba pe Arghezi ce părere are despre Blaga. 
„E prea îngîmfat”, a sunat răspunsul, ocolind așadar o negare a 
operei. De asemenea l-am întrebat pe Blaga ce părere are despre 
Arghezi. „E cel mai mare meșter al cuvîntului românesc”, a 
fost răspunsul acestuia, așadar fără echivoc măgulitor față de 
prezumatul său competitor. Găsim acum în cartea de care ne 
ocupăm o paralelă între Blaga și Arghezi, așternută chiar de 
condeiul celui dintîi, citată din studiul pe nedrept uitatei exegete 
Melania Livadă, Inițiere în poezia lui Lucian Blaga, din 1974: 
„Eu simt doar că cei doi autori, pe lîngă un fel de modernitate 
și de înrădăcinare a lor în ceea ce a fost, au un foarte deosebit 
sentiment al artei. În meșteșugurile lor, unul purcede de la întreg, 
celălalt de la detaliu. Unul de la substanță, celălalt de la accident. 
Unul are un stil de ansamblu și cultivă în primul rînd viziunea 
(cuvîntul decurge din ea); celălalt are un stil de detalii și cultivă 
în primul rînd amănuntul (cu plasticitatea și savoarea ce rezultă 
din cuvînt). Unul are un sentiment dominant al necesarului, 
celălalt al jocului. Unul tinde spre marea simplitate, celălalt 
spre întortocheat, spre belșugul amănuntelor, pînă la pierderea 
firului călăuzitor. Unul are arhitectonică (a se vedea îndeosebi 
operele mari, dramele, și filosofia), celălalt o egalitară subliniere 
a concretului plastic, fără de accente distribuite ierarhic într-o 
largă viziune de ansamblu”. Departe de groasele tușe pamfletare 
folosite în alte ocazii, Blaga recurge prin urmare, pentru a-și 
înfățișa disjuncția de poetica argheziană, la o calmă analiză de 
ordin stilistic. E un argument al reducerii prezumatului antiar-
ghezianism al lui Blaga la proporțiile cuvenite. 
  Blaga a empatizat cu o seamă de autori care s-au apro-
piat de creația sa cu o prețuire mergînd pînă la admirație, reacție 
naturală în circumstanțele în care filosofia sa, spre deosebire de 
opera literară, s-a izbit nu o dată de violente împotriviri. Aceștia 
s-au străduit a crea marii personalități un climat benefic spre a-și 
continua temerarul drum început: Vasile Băncilă, Ion Breazu, 
Ovidiu Drimba, Al. Husar etc. Asistent al lui Blaga la catedra de 
filosofie a culturii de la Universitatea din Cluj, Ovidiu Drimba 
a publicat studiul Filosofia lui Blaga (1944, 1995), rămînînd 
toată îndelungata-i viață un devot al memoriei mentorului său. 
Lui Drimba îi datorăm cîteva prețioase considerații asupra 
omului Blaga, retușînd impresiile în circulație referitoare la 
excesiva-i „tăcere”, la figura de „impenetrabilă” rezervă pe care 
ar fi înfățișat-o inclusiv celor apropiați. În virtutea propriilor 
noastre amintiri, înclinăm a-i da dreptate fostului său asistent: 
„«Mut ca o lebădă»? Blaga nu era un taciturn, dar nici o fire 
(prea) expansivă. Distinsa sa demnitate intelectuală, ponderația 
și cumpătarea, echilibrul interior, conștiința propriei valori, un 
lucid și pătrunzător simț al observației, un pronunțat sentiment al 
personalității, onestitatea desăvîrșită, măsura și sobrietatea (care 
îți sugerau un permanent autocontrol),  – toate aceste calități 
nu îi permiteau să fie propriu-zis un «expansiv». Dar nici nu 
se pot nicidecum (sic!) asocia cu taciturnitatea unui «mut ca o 
lebădă». Dimpotrivă: era – cu măsură – comunicativ, sociabil, 
prietenos cu studenții săi – și era curtenitor cu sexul frumos”. 
La rîndu-i, Dorli afirma cu privire la părintele său: „Era foarte 
sociabil cu prietenii pe care îi agrea. Îi plăcea să-i vadă, să stea 
de vorbă. Într-o societate în care se simțea bine nu era un taci-
turn. Era chiar un causeur admirabil”. Nu o dată subsemnatul 
a fost martor la această „sociabilitate” blagiană desfășurată 
în evocări, în observații asupra personajelor din trecut ca și 
asupra unor autori în vogă ai momentului, uneori pigmentate  
cu vorbe de spirit. Poetul-filosof se dovedea totodată un bun 
interlocutor, gata a asculta cu atenție spusele ce i se adresau. 
Putea fi ceea ce se numește un confesor. În consecință nu mă 
sfiam a-i împărtăși adesea frămîntările mele de tînăr asupra 
căruia măsurile represive ale regimului totalitar nu întîrziaseră 
a se abate.
 Un interes aparte produce și viața sentimentală a lui 
Blaga. Marele om a avut cîteva relații de răsunet care au re-
zonat benefic în versurile sale și, putem prezuma, în întreaga-i 
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Poetului dintr-un trecut 
fabulos care-şi plângea turnul „abolit”, 
adică dărâmat, îi răspunde, într-un 
secol rupt de cele mai dinainte, poetul, 
cu scaunul său gol. Care nu figurează 
un tron şi nici nu-şi are un loc asigurat 
pe planeta noastră, aşa cum evoluează 
ea astăzi. Da, în poemele de debut ale 
poetului Constantin Abăluţă scaunul îşi 
face apariţia într-un univers cu puţine 

elemente – şi încă mai puţin revenitoare.
 Este obiectul preferat, într-un univers de obiecte 

familiare poetului, iubitor de tăcere a acestora. Scaun 
emblematic, pe care a şezut şi tatăl său, reprezentând nu numai 
continuitatea, dar însăşi realitatea. Or, până la urmă, punctul de 
sprijin. La optzeci de ani de viaţă şi la cel de al patruzecilea 
volum de versuri, maniera lirică a lui Constantin Abăluţă nu s-a 
schimbat, cu variaţii pe portativ care au făcut cu atât mai aşteptat 
cel mai recent volum, „Trecerea în alt ocean” – editura „Casa de 
pariuri literare”, Bucureşti, 2018. Un volum scris într-un timp 
concentrat, de câteva luni – cu datarea fiecărui poem, în toamna 
acestuia.

     Primul poem poartă o ciudată dedicaţie – lui 
Alexandru Macedonski – cu care poetul are, poate, necunoscute 
nouă, afinităţi. Liricii acestuia, bogată în gesticulaţie, i se opune, 
în fapt, greutatea de fond a inerţiei, gustul pentru tăcere, în fine, 
un lamento conţinut. Dacă Macedonski te primea aşezat pe un 
tron voievodal, Constantin Abăluţă te pofteşte pe burghezul 
scaun al familiei. Ce-are a face? Scaunul său, fără destinatar 
marchează un simbol şi mai degrabă o absenţă, decât o prezenţă. 
În zile fără timp, cu conotaţie negativă: cele în cele în care nu 
gândește nimic. Cenușii – în albul lor – metafora îi aparține... 
Oamenii îi aduc aminte de străzile copilăriei:

          „Străzi cu fanioane şi cu marinari
          Străzi cu zăpadă pe catarge
          Zile şi valuri amestecându-se
          Norii în devălmăşie aducând mirosul de alge”.
     Laudator al trecutelor vremi, precum toţi marii săi 

înaintaşi, are nostalgia „vechii limbi” a omului de altădată, fără 
telefon mobil, fără cod numeric personal, ba chiar fără zi de 
naştere – şi nu e de mirare:

          „Toţi suntem fiinţe din alt regn”.
     Elegiac, desigur, deci etern deziluzionat? În ciuda 

metricei sale, de cel mai voit prozaism, să fie Constantin Abăluţă 
un romantic întârziat? Să mai fi remarcat noi fenomenul, în 
cronici mai demult, de camaraderie literară? Acest suprarealist 
de limpede cursivitate, trăindu-şi „deziluzia entuziastă” – 
termenul îi aparţine, însă după fericita inspiraţie a abatelui 
Pierre, beneficiază, în genul care-i aparţine, cu autoritate, 
semnând fiecare din versurile sale, şi de daruri ce-i sunt, poate, 
lui însuşi necunoscute. Printre care şi acela de a fi greu – dacă nu 
imposibil – de integrat într-o categorie – şi, prin urmare, într-o 
frăţie. Odată ce, una a singuraticilor, nu satisface logica.

     Scaunului, străvechi simbol al liricii abăluţiene, 
noua culegere îi adaugă, în prima jumătate a cărţii, în chiar 
titulatura acesteia, o şapcă şi un baston, care se purta ca element 
de eleganţă, de către bunicii noştri. Cel de subţire bambus, al 
bunicului meu Gheorghe, odihneşte netulburat în dosul unei 
uși. Între pensionari care se respectă. Adjutant poate, mâine, 
poimâine, – peste zece ani. Învaţă lecţia răbdării. (Odioasa 
lăudăroşenie a exegetului). Cu bastonul alunga poetul ispita 
oricărei rime – iar dacă îi scapă una, îşi cere scuze. Dacă o 
furnică ştie tot ce se întâmplă în univers, omul, în postura de 
poet, dezleagă tainele existenţei, scriind fără încetare, precum 
marea, în învolburarea valurilor. Pe insula sa, şi nu ne îndoim 
că o posedă, la un loc cu scaunele, şapca şi numitul baston, îşi 
duc traiul zebre, dar de un soi pe care nu-l vom dezvălui, odată 
ce lectorul are dreptul la propriile-i descoperiri/ investigaţii în 
patrimoniul poetului.

     Mai degrabă sărac acesta, cum de altfel modest 
mobilată camera sa, în bloc, deci rupt de natură. Cum, mai 
adesea este situaţia citadinului:

             „Dar vai ciuful salciei brusc
             Răscolit de vânt îmi aminteşte
             Că am rămas tot în odaia mea de bloc”. 
     Rupt de semeni, cu care are relaţii convenţionale, 

de aceeaşi aeriană speţă ca şi legăturile cu lucrurile, iar aici, 
poate şi suspicioasă, acestea dobândesc o neaşteptată valoare 
sentimentală:

             „De aceeaşi vârstă cu mine
             Neavând copii nu ştiu cui să-l las moştenire
             Şi cred că doar nehotărârea aceasta mă mai ţine 

în viaţă”.
                            (Scaunul)
     Străin de lumea celor cunoscuţi, poetul este, în chip 

firesc vizitat de necunoscuţi, cel ce-i păşeşte pragul are calitatea 
de a fi tăcut, la rândul lui, precum scaunul şi masa. El vine odată 
cu căderea ploii şi pleacă atunci când aceasta încetează. Interes 
capătă numai în absenţă. Toate caracterisiticile mizantropului 
par a se însuma, în realitate ele ascund o mare disponibilitate 
de iubire/ dăruire, ce nu s-a putut împlini în relaţiile cu oamenii.

     Dacă primul ciclu de poeme al volumului poartă titlul 
„O şapcă şi câteva scăunele”, cel de al doilea are o denumire mai 
sofisticată: „DIMINEAŢĂ CU SALCIE sau douăsprezece adieri 
moderat metafizice”, iar ciclul final: „Omul cu faţa ca marea”. 

Un alter-ego al poetului, cel puţin după cele ce-i trec prin minte:
              „E o după amiază calină de toamnă
              iarba e plină de umbre
              o sonerie se aude undeva
              omul cu faţa ca marea îşi zice: e furnica
              ştie tot ce se petrece în univers” 
                           (f. t.)
     Un noli me tangere nativ îl caracterizează pe acest 

mare singuratic, în tăcerea celor patruzeci de cărţi pe care ni 
le-a dăruit până acum, la octogenariat. În mesajul său direct, de 
nud comunicat, curăţat de orice ornament, Constantin Abăluţă 
izbuteşte rarisima performanţă de a vibra orchestral pe cele două 
corzi ale sale, în ascunsa identitate de om orchestră şi în postura 
de etern debutant, a maestrului.

Alex. ŞTEFĂNESCUBarbu CIOCULESCU

Un scaun, 
un baston, o şapcă „De ce n-ai avut grijă 

să nu îmbătrânim?”
Soția mea mea, Domnița Ștefănescu (născută la 15 

iunie  1947 la Ploiești) nu este numai soția mea, ci și 
autoarea mai multor cărți. Dintre ele una a avut un remarcabil 
succes, fiind apreciată de cunoscuți  istorici (Dinu Giurescu, Ion 
Bulei, Horia Matei, Adrian Cioroianu) și la fel de de cunoscuți 
ziariști (Stelian Țurlea, Ion Cristoiu, Robert Turcescu, Grigore 
Cartianu): „11 ani din istoria României. 1989−2010. O cronologie 
a evenimentelor”. 

În acte Domnița se numește „Domnița Maria Eugenia Ștefă-
nescu”. Când m-am căsătorit cu ea, acum patruzeci și opt de ani 

făcea parte din protipendada orașului, a fost drastic persecutată 
de regimul comunist și a supraviețuit cu greu, dar a supraviețuit. 
La ei în casă veneau ca invitați la masă și la discuții oameni ca 
Toma Caragiu sau părintele Galeriu. Fratele Domniței, Mihai, a 
ajuns un medic eminent. 

Domnița este un om de atitudine, mai intransigentă decât 
mine. Ca redactor la Editura Albatros, l-a cunoscut pe Ion Iliescu 
(director, pe atunci, al Editurii Tehnice) și ar fi putut să obțină, 
după 1989, mari avantaje cultivând această relație. Dar a refuzat 
să dea mâna cu el (la nunta fiicei lui Augustin Buzura cu George 
Maior). Numai pe Ion Caramitru l-am mai văzut făcând un 
asemenea gest cândva, la Clubul Promotheus (el a și explicat de 
ce, chiar atunci, în prezența lui Ion Iliescu: „Nu strâng o mână 
pătată de sânge!”).

Tot Domnița, la un miting al PNȚCD, i-a dat, de la distanță, 
o replică lui Elie Wiesel, care, la Sighet, a refuzat să viziteze 
Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței și a spus 
într-un discurs: „Românii să nu uite: au ucis, au ucis, au ucis.”  
Replica Domniței, îndelung aplaudată, a fost: „Elie Wiesel să nu 
uite: românii au fost uciși, au fost uciși, au fost uciși!” Nu era 
neapărat o contrazicere a lui Elie Wiesel, ci o completare.

și am fost întrebat „De bună voie și nesilit de nimeni vă căsătoriți 
cu Domnița Maria Eugenia?” am răspuns: „Da, cu toate trei!”

Am cunoscut-o fiind amândoi studenți la Facultatea de Limba 
și Literatura Română a Universității din București. Era foarte 
frumoasă (eu aveam alte calități). Mi-am adus aminte că, la un 
curs din amfiteatrul „Odobescu”, eu și bunul prieten George Arion 
am constituit, neștiuți de nimeni, o... comisie pentru un imaginar 
concurs de frumusețe și am ales-o pe ea „Miss Facultatea de 
Limba și Literatura Română”. Drept urmare, m-am îndrăgostit 
de ea (înaintea lui George Arion). Când mă plimbam cu ea pe 
stradă atrăgea atenția tuturor, iar eu o țineam strâns de mână, ca 
să nu mi-o ia bărbații!

Înainte de a fi studentă, a fost elevă a Liceului „I.L. Cara-
giale” din Ploiești, care a dat României mulți oameni de valoare, 
de la Nichita Stănescu la Basarab Nicolescu. Familia ei, care 

Domnița este un om de lume. Nu stă mereu încruntată, cum 
stătea Octavian Paler, când îi judeca pe contemporani, ci râde 
adeseori din toată inima și are ea însăși umor. Principala ei armă 
este ironia, pe care o folosește mai ales în dialogurile cu... mine.

Odată, de vorbă cu ea, mi-am exprimat cu candoare nedu-
merirea:

–  Am observat că toate personalităţile au câte o amantă 
tânără. Numai eu nu am. Oare de ce?

Mă aşteptam ca Domniţa să mă laude, cam în felul ăsta: 
„pentru că eşti un bărbat cinstit, care nu-şi înşeală nevasta.” Dar 
ea mi-a spus cu totul altceva:

–  Înseamnă că nu eşti o personalitate.
Dar și eu știu să-i răspund. În primăvara acestui an, într-o 

noapte, pe la ora 3, pentru că niciunul dintre noi nu dormea, i-am 
spus Domniței ce loc am găsit în grădină pentru puiul de vișin pe 
care tocmai îl primisem în dar. Domnița s-a bucurat: 

− Exact la acel loc mă gândisem și eu.
Apoi, a adăugat, ironică:
−  Vezi, spiritele mari se întâlnesc!
Iar eu am precizat:
− Da, cu spiritele mici.
Și am râs apoi, amândoi, până în zori.
Ce să-i spun acum, când am trecut amândoi de șaptezeci de 

ani? Frumos ar fi să dau dovadă de optimism și să exclam: „La 
șaptezeci de ani începe viața!” Sau să o felicit pentru bunul-gust 
de care a dat dovadă când m-a ales ca soț (aruncând în lacul 
Herăstrău inelul de logodnă pe care îl avea de la alt bărbat). Eu 
prefer însă să o privesc cum doarme, în această dimineață a zilei 
ei de naștere, la ora 5, când abia începe să se ridice soarele. Mă 
gândesc la ea cu multă duioșie. Ieri mi-a spus pe un ton dojenitor: 
„Alex, Alex, de ce ai fost neatent și ai lăsat să treacă anii? De 
ce n-ai avut grijă să nu îmbătrânim?” Așa e, n-am avut grijă. Iar 
acum nu se mai poate face nimic.

                                        Atunci                                                                                  Acum

  Amintiri 
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SINGUR
Singur sub un cer cu oameni fără cuvânt

printre cârje şi cărucioare electrice
strecurându-mă printre mahării lobotomizaţi.

Tocmai acolo poezia mi-a oferit un tron din fier înroşit
şi o superbă coroană de spini.

O, nicidecum i-am răspuns cu modestie 
încearcă la domnul frizer, la bordelul prosper din vecini.

Pe mine mă încearcă o foame cumplită 
încât mi-aş mânca propria viaţă.

Într-un târziu pe când tocmai mă pierdusem în ceaţă
mi-a dăruit două pietre enorme şi o funie 

un canar galben şi o colivie atârnată-n copac.

Mi-a şoptit doar atât
urlă din răsputeri

urlă din toate măruntaiele fiinţei tale.

De atunci nu mai scot nici o vorbă
doar tac şi tac şi tac

ascultând buciumul cum sună cu jale.

Într-un târziu pietrele dăruite de ea au început să cânte
cu o voce înfricoşător de omenească
era propria-mi voce şi asta vă spun

asta  m-a umplut de o spaimă cumplită.

Pe atunci locuiam într-o ţară neagră ca noaptea
o ţară în care dragostea ucide 

cu un trandafir, cu aurul strălucind sub augusta copită.

Ion CRISTOFOR

GRAFFITI
Un cap de câine îmi spui 

care nu latră şi nu muşcă pe nimeni 
şi versul scris cu cretă roşie pe peretele scorojit al căminului de fete

„sunt poet, dar mă tratez”
sub două inimi străpunse de o săgeată

şi o semnătură indescifrabilă

Mă uit la gura ta
un trandafir de carne vorace şoptind
bine ar fi să găsim o poiană pustie
în pădurea de la marginea oraşului

am sta tăcuţi câteva ceasuri 
să bem o bere din aceeaşi sticlă 

să descifrez ce spun ochii tăi
mai misterioşi decât două biserici 

scufundate în apa lacului hidrocentralei din munţi

Îţi privesc umbra sânilor proiectată pe zid
în mine se-aprinde un rug pe care mă pregătesc

să ard împreună cu tine
în trupul meu se iscă un vânt ce ridică în aer un zmeu roşu ca părul tău 

nerăbdător tremurând sub sforile trase de mâinile mele 

Cu creionul dermatograf corectezi ceva pe perete
murmurând ca pentru tine doar

când va seca fluviul ce curge din stele 
inimile noastre vom lumina prin noapte 

ca doi licurici ca ochii bufniţelor speriate

STEAUA SUB CARE M-AM NĂSCUT

Viaţa e uneori doar o nesfârşită criză de gelozie a unei femei

Sau o crudă felină ce visează că te devoră la marginea oraşului

Tocmai când erai pregătit să-ţi rosteşti profeţiile

Să vinzi lemnul crucii pe care ai pătimit

Să-ţi depui aureola la Casa de licitaţii Sotheby’s.

Doamne, ia paharul acesta de la mine

Şi dăruieşte-l gureşilor poeţi. 

Steaua sub care m-am născut e stinsă de câteva veacuri

Iar fariseii şi magii sunt încă pe drum

Rătăciţi pe la hanuri,

Prin târgurile năpădite de smog şi de fum.

STRADA PUSTIE
Deasupra uzinei electrice

Liliacul dă lecţii de zbor pentru puii 
Speriaţi de întuneric.

Pe strada pustie
Un şir de geamantane de lemn

Vopsite în verde. 

Soldaţii s-au mutat în copaci
în frunzele ce miros a femeie

COROANA DE AURFrunzele toamneiNi se închină ca regilor magi.
Coroana de aur a tăceriicât de curând ne va fi apăsată pe creştet.

Tot ce a fost va mai fitot ce va fi este de pe acumfoc cenuşă şi fum.
Şi vocile noastreabia se mai audabia mai răsună în gâtlejul de os al câinilorrătăciţi sub luna nebună. 

DOAMNA CARMENCITA
Pe povârnişul dealului
Printre casele demolate

O macara ruginită mută norii 
Dintr-o parte în alta a cerului.

Aerul toamnei tremură translucid ca o piftie
Pe deasupra capetelor noastre zboară stoluri de papagali galbeni şi verzi

Cu toţii ciripind în dialecte iberice.

E limpede că profesoara noastră de limba spaniolă, doamna Carmencita, 
A uitat din nou deschis geamul de la dormitorul ei. 

Aşteptăm cu nerăbdare ziua în care vom zări plutind prin aer 
Sânii ei ca două superbe montgolfiere

Iar şirul admiratorilor dânsei va goni pe străduţele-n pantă 
Ca şi când ceva atât de tulbure, atât de frumos

Ar anunţa sfârşitul lumii sau începutul ei.

ISTOVITOAREA, CUMPLITA 
PROFESIE DE OM

O, Doamne
odioase toate astea toate astea toate astea

mizeria cotidiană
plânsul în faţa unui zid întunecat

umilinţa din cabinetele şefilor
sângele scurs pe dalele trotuarului

chitanţele de la banca naţională
fluviul negru al impozitelor ce-ţi năvăleşte în casă

şi vrabia care-ţi cerşeşte câteva firimituri

O, Doamne
odioase toate astea toate astea toate astea

şi mai presus de toate
istovitoarea, cumplita profesie de om. 

ÎNTRE CUVINTE
Intri în cuvinte ca într-un codru

Aici cântă cucu, dincolo urlă lupu…

Sub acest cuvânt se adăposteşte un cor de copii
Între aceste silabe se-ndrăgosteşte domnişoara învăţătoare

Dincolo de virgulă moare un prinţ, zboară o dropie
Se-ntinde o mare.

Înaintăm cu zăpada pe creştete
Umili ca nişte bătrîni seniori cu laţul de gât. 

Până aici a ţinut maidanul cu eternitate
Din gâtul tăiat curge nu sânge, ci cuvinte

Şi un bărbat care te bate pe umăr ca pe un frate

PEISAJ CU UMBRELĂ
O umbrelă cu stele albastre visează deschisă

Pe plaja pustie
Deasupra unei fete cu o carte în mână.

Din coridorul întunecat al cazarmei militare
Iese o pisică cu puii în gură. 

Doi tineri călugări 
Se roagă în faţa mării.

Şi unul din ei îşi aminteşte 
„Ea era frumoasă

Ca o piatră în mijlocul râului”

Un dric trece-n tăcere 
Prin faţa lacului în care broaştele

Flagelează luna.

VREME DE PLOAIE
Doi copii de ţigan au vrut să ducă norul acasă.

tocmai când mama fierbea rufe într-un negru ceaun
sub părul înflorit din curtea casei bătrâne.

E o vreme de ploaie
bătrânii călugări cântă vecernia 

sub arborii fulgeraţi 
din spatele mănăstirii

Şi rândunicile cercetând cu uimire
inscripţiile rămase în ruina norilor
descifrează ceea ce domnii poeţi 
ascund în poemele lor neînţelese.

Din coridorul întunecat al spitalului 
iese tocmai acum o pisică albastră

Un dric şi o cernită adunare
trec plini de solemnitate

în frunte cu preotul în aurite odăjdii 
prin faţa lacului în care broaştele

ceartă luna aflată la ciclu. 

UN CĂTUN ÎNDEPĂRTAT 
Pe o câmpie îndepărtată soarele e împins de un copil orb

Într-un scaun de paralitic.
Se auzea varul albastru al pereţilor

Cum înghiţea pe nemestecate lumina proaspătă a lunii.

Într-un cătun fără nume
Bătrânul învăţător şi câţiva copii bat în tobe 

Ca să alunge lupii şi vulpile,
Vedeniile nopţii polare.

Frigul iernii ne miruia, ne dăruia fiecăruia un nume
Zăpada foşnea ca ziarele

În mâna unui bărbat însemnat de demult. 

Cuvintele ca păsările mării
Te părăseau în tumult.
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mplinirea înţelegerii Ce-
lor de Sus a săvârşit-o 
mai întâi Platon, când a 
arătat că, în lumea su-

prasensibilă, Ideea este un pro-
totip desăvârşit şi etern a ceea ce 
percepem în lumea reală. Căutarea 
celor care nu se văd căpăta îndată 
un sens, iar gândul se dovedea 
a fi cărarea abstractă a înălţării. 

Conceptul prezenţei Ideii în lucruri, stări şi fapte i-a fascinat 
progresiv pe gânditori şi pe artişti, triumfând în Renaşterea 
italiană. Se perfecta astfel puntea dintre noile vremuri şi 
vechimile Scripturii, unde Dumnezeu a fost socotit, pentru 
întâia oară, o abstracţie, nesupusă deci înregistrării simţurilor 
omeneşti. Acestora le era rezervată opera Creatorului, lumea, 
în fascinanta ei felurime, frumuseţe şi forţă a impactului. 
Dumnezeu rămânea în idee, coborând prin lucrarea proprie 
spre noi. Fără îndoială că regele egiptean Amenophis al IV-lea, 
numit şi Akhenaton, a făcut un pas uriaş spre intuirea unităţii 
universului, impunând, în lumea lui fărâmiţată şi degradată 
prin închinarea la o sumedenie de zeităţi, monoteismul, prin 
cultul exclusiv al lui Amon-Ra, Soarele. Dar discul solar 
era o entitate concretă, nu abstractă, cum era Dumnezeul lui 
Abraham, astfel că distanţa dintre aceşti doi mari reformatori 
rămâne distanţa valorică dintre concret şi abstract, reprezen-
tarea Dumnezeului lui Abraham prevalând în măsura în care 
era abstractă. Dumnezeul lui exista fără să fie văzut de oameni, 
în timp ce Amon-Ra, discul solar al lui Akhenaton, putea fi 
privit şi lesne adorat de la răsăritul la asfinţitul lui. Adorarea 
unei idei necesită un efort spiritual mai mare şi o concentrare 
sufletească sporită în raport cu adorarea unui obiect, înveliş 
concret al ei. Arta, legată fatalmente de spaţiu, formă, culoare 
ori undă, rămâne hărăzită unui registru subiacent din cuprinsul 
existenţei, şi anume registrul perceperii senzoriale. Aceasta a 
înţeles Platon când a zis ce-a zis despre artă şi despre artişti. 
Nici de bine, nici de rău.
     Pentru Michelangelo, unul din cei mai puternici poeţi 
neoplatonici, conceptul frumuseţii trupeşti stătea ascuns în 
blocul exuberant, dar amorf al marmurei, carne străvezie a 
ideii dumnezeieşti care e frumuseţea. Nu rămânea decât ca 
mâna artistului, ascultând de Ideea divină descinsă în el prin 
minte, să înlăture prisosul, excedentul (superchio), oprindu-se 
la forma care, tocmai pentru că e fiică a Ideii, a fost numită 
ideală. Să ascultăm, în italieneşte, primul catren al Sonetului 
151, închinat Vittoriei Colonna:
                       Non ha l’ottimo artista alcun concetto
                       c’un marmo solo in sé non circonscriva
                       col suo superchio, e solo a quello arriva
                       la man che ubbidisce all’intelletto.
     (Interpretând scriitura manuscrisului, ediţiile vechi ape-
lau la forma soverchio, nu la forma superchio, mai recentă. 
Înlocuirea consoanei mediolinguale stinse v (soverchio) cu 
labiala explozivă p (superchio) rarefiază aerul arhaic. Faptul 
îşi găseşte o corespondenţă românească în evoluţia vechiului 
aivă în mai noul aibă).
     Iată catrenul în versiunea noastră românească:
                       Artistul genial un gând nu are
                       ca marmura în ea să nu-l încapă
                       cu prisosinţa-i. Drum spre el îşi sapă
                       doar mâna ce dă minţii ascultare.
     Conceptul mâinii obediente îl aşează pe sculptor în relaţia 
directă cu Ideea absolută, învestindu-l cu atributul, degradat 
prin păcătuire, de fiu al lui Dumnezeu...
     Ideea e reprezentarea în mintea omenească a unui lucru, 
a unui fapt, a unei stări. Ea poate fi deopotrivă urmarea unui 
ansamblu de raţionamente ori/şi a unui grup de percepţii, ori-
cum, ea există într-un sistem. Să se observe că, pe măsură ce se 
izolează, rupându-se de sistemul în care e operantă, ea capătă 
însuşiri ale subţierii, însuşiri leptonice. Se şi spune: „cu o idee 
mai jos” ori „mai adaugă o idee”, în sensul de un pic, un strop, 
oleacă, niţel. Semantică interesantă şi oarecum paradoxală: în 
timp ce exprimă sumarul („mi-am făcut o idee”), exprimă şi 
esenţialul („ideea de om”) şi vigoarea („idee forte”) şi soluţia 
(„dă-mi o idee”), dar şi puţinătatea, cum spuneam. Coborârea 
dinspre categorial (filozofie) spre noţional (limbaj empiric) o 
izolează de context, conferindu-i rotunjirea necesară unei mai 
bune prize senzoriale. Am afirma că semantica ei dispune de 
o mare elasticitate filozofică. În reveriile mele filologice, am 
catagrafiat peste 30 de accepţiuni ale acestui termen, din care nu 
lipsesc inspiraţia, reflecţia, şovăirea, scopul, credinţa, speranţa 
etc., dar mai ales îngrijorarea. Se pare că prin această accepţiune 
semantică a intrat în limba noastră cuvântul gând, ce-şi află 
obârşia în termenul maghiar ce desemnează grija. Ciudat este, 
de altfel, faptul că trei dintre cuvintele fundamentale şi atât de 
dragi sufletului românesc, gând, mântuire şi neam, coboară din 

Într-o conversație purtată cu mulți ani în urmă, 
Alexandru Paleologu mi-a spus: „Eu am o dovadă 

clară, indubitabilă a existenței providenței și râd foarte tare 
când cineva vorbește despre coincidență sau hazard”. Tot ceea 
ce în goana cotidiană pare a sta sub semnul imprevizibilului 
dobândeşște coerență și semnificații atunci când îți privești 
retrospectiv întâmplările vieții. Toate micile coincidențe se 
înscriu în conturul viguros al unui destin. 

Dan Ciachir e parte integrantă a existenţței mele de 
după căderea comunismului. Mulți ani am lucrat împreună 
în redacția revistei „Cuvântul” (deși nu și-a asumat niciodată 
statutul de redactor, fiind prea boier pentru plictiselile 
administrative specifice muncii într-o redacție, a ținut o 
rubrică permanentă vreme de doisprezece ani), ne întâlneam 
cel puțin o dată pe săptămână în redacție, dar și la el acasă 
sau la restaurantul „Pescarul”, aveam același cerc de prieteni, 
de multe ori citeam aceleași cărți, recomandate sau chiar 
împrumutate de la unul la altul, am călătorit împreună prin 
țară împreună cu directorul nostru Radu G. Țeposu. Afinitățile 
care ne leagă s-au transformat într-o țesătură trainică și ori de 
câte ori mă aflu în compania sa am sentimentul confortabil al 
regăsirii unui loc în care timpul a înghețat cu mai bine de un 
sfert de veac în urmă. 

În anii din urmă, Dan Ciachir a devenit, într-un chip 
cu totul original, poate surprinzător, pentru că nimic nu 

prevestea o asemenea carieră la începutul anilor ’90, unul 
dintre cei mai redutabili memorialiști români. Spun în chip 
original, pentru că autorul nu și-a asumat niciodată un statut de 
memorialist ca atare. Ciclul său de cărți Când moare o epocă, 
un formidabil succes de librărie, tipărite în ediții succesive, 
mereu îmbogățite la nivelul sumarului, sunt alcătuite din mai 
multe texte distincte, total independente la nivelul conținutului, 
fără elemente cronologice sau tematice care să le apropie, al 
căror singur element comun este marcanta notă autobiografică. 
Specificitatea și farmecul acestor însemnări stau în scriitura 
melancolică, uneori încărcată cu lirism, purtând accente 
mateine, a autorului. Dan Ciachir își sondează amintirile prin 
filtrul sufletului. Există în scrisul său o memorie a sufletului 
care a captat un unghi al privirii, o vorbă de duh, o emoție, un 
gest și le-a conservat diferit decât ar fi putut să o facă simpla 
memorie a minții. Trecutul devine irigat de trăiri, memorialistul 
retrăiește scenele, în timp ce scrie, cu intensitatea emoțională 
din momentul derulării lor. Scrisul conține fiorii vieții, pana 
este a unui mare prozator, vaga tristețe paseistă dobândește 
noblețea unor fotografii în sepia. 

Pe nesimțite, lumea pe care o știam atât de bine dinainte 
de 1989 și care părea eternă, s-a retras discret și a rămas doar 
în amintirile transfigurate în proză de cea mai bună calitate. 

O formă a iubirii de viaţă continuă firesc șirul de 
amintiri început cu volumele din ciclul Când moare o epocă. 

Statutul de titlu aparte este dat de faptul 
că toate textele din carte sunt originale, 
iar, temporal, unele dintre ele vizează 
perioada de după 1990, se încadrează 
cumva într-o formă de contemporaneitate, 
chiar dacă și primii ani ai tranziției au 
devenit deja istorie. 

O nostalgie cumva stranie care îl încearcă pe Dan 
Ciachir este cea a vagoanelor restaurant din trenurile perioadei 
comuniste, dar și din primii ani de după căderea comunismului, 
dispărute pe neobservate, așa cum nici trenurile nu mai sunt 
mijlocul de transport favorit pentru cursele interne lungi. Dan 
Ciachir le descrie cu ochi de specialist amenajarea interioară, 
vesela, meniul, inclusiv felul în care erau marcate în faimoasele 
cărți Mersul trenurilor, nelipsite din bagajele călătorilor care se 
respectă, mereu gata să le citească vecinilor de compartiment, 
topiți de admirație, locul precis de pe traseu în care se află și 
minutele rămase până la următoarea oprire. Dincolo de aceste 
informații tehnice, încă prezente în mințile celor care au trăit 
acele vremuri, Dan Ciachir alunecă sentimental în atmosfera 
acestora. Ca într-un film, deschide ușa unui astfel de vagon și 
dă cu ochii peste clienții obișnuiți ai unor astfel de localuri: 
„În ce privește tipologia clienților, aceasta nu se deosebea de 
aceea a mușteriilor din restaurantele nemișcătoare, nelipsind 
navetistele petrecând o oră cu o cafea în față, solitarii cu priviri 
extatice care beau votcă sau coniac cu aerul că o fac în silă 
sau din plictiseală, convivii patetici obișnuiți să vorbească 
tare și să întrerupă des, domnii economi în mimică și gesturi, 
privind în jur sau pe fereastră cu seninătate stoică...” (pp. 8-9) 
De la restaurantele pe roți, autorul trece la evocarea celor 
pe apă, aflate pe navele care asigurau transporturile fluviale 
între localitățile din Deltă. Dacă în privința transporturilor 
feroviare tabloul este, așa cum reiese și din citatul de mai sus, 
unul general, în cazul trasporturilor pe apă, descrierile sunt 
personalizate, împănate cu anecdote și experiențe directe din 
scurta perioadă în care autorul a fost profesor într-o localitate 
din Delta Dunării.

Afinitățile mele cu Dan Ciachir îmi devin evidente 
când văd lista oamenilor evocați în acest volum despre 
întâlnirile și faptele din primii ani ai tranziției. Radu G. Țeposu 
este omul cu care am lucrat nemijlocit și mă vedeam în fiecare 
zi. Despre Alexandru Paleologu mi-am scris teza de doctorat 
și am fost de nenumărate ori oaspetele casei sale. Nicolae 
Stroescu-Stănișoară mă suna cu regularitate de la München 
să-i descifrez situația politică din țară, iar atunci când ajungea 
la București (o dată pe an), ne petreceam cel puțin o seară la 
restaurantul Pescarul. Pavel Chihaia mă suna și el, ori de câte 
ori revenea în țară împreună cu soția și mă invita să-i vizitez 
în locuința de la colțul bulevardului Nicolae Bălcescu cu 
strada Batiștei, Dinu Ianculescu, pe care l-am cunoscut prin 
intermediul lui Alexandru George, cu prilejul unei escale 
bucureștene, mi-a oferit un elegant volum de versuri. Firește, 
sunt și oameni din lumea bisericii pe care nu am avut șansa 
să-i cunosc direct, dar impresia generală pe care am avut-o 
citind această carte a fost aceea că aparținem aceleiași lumi, că 
trecutul nostru apropiat are foarte multe puncte de intersecție. 

Chiar dacă tonul general al cărții este unul plin de 
melancolie, destule pasaje fac să se întrezărească un umor de 
bună calitate. De pildă, cel în care Dan Ciachir rememorează 
decizia sa definitivă de a se lăsa de fumat. După o degustare 
de vinuri pe verticală (din producția aceluiași soi, dar din ani 
diferiți), „am ascultat trei profesori universitari care au vorbit 
despre vinuri cum ar fi vorbit Nae Ionescu despre metafizică 
sau G. Călinescu despre estetică. Între acei profesori era o 
doamnă cu elocință caldă care a spus că îi compătimește pe 
fumători întrucât din cauza papilelor încărcate de nicotină nu 
pot savura pe deplin buchetul unui vin. Auzind asta, am tresărit, 
iar peste câteva luni, când m-am lăsat de tutun, compătimirea 
aceea a avut o contribuție importantă” (pp. 95-96). Cu o singură 
excepție (Pavel Chihaia) toate marile personalități evocate de 
Dan Ciachir în această carte au părăsit această lume. Toate au 
prins însă căderea comunismului, au respirat aerul libertății, 
au văzut spre ce se îndreaptă lumea contemporană. Mai mult 
decât atât, mai toți am avut șansa să le cunoaștem din experiență 
directă sau prin intermediul mass-media. De aceea, aceste 
evocări lasă în sufletul  cititorului un amestec straniu de vechi 
și nou, de familiar și necunoscut. 

„Evocarea trecutului, inclusiv prin scris, este o formă 
a iubirii de viață”, scrie Dan Ciachir. Volumele sale de amintiri 
și evocări, publicate în anii din urmă sunt proba vie a faptului 
că Dan Ciachir prețuiește fiecare clipă a vieții. Cartea sa este 
o lecție și un îndemn pentru cititorii săi de a-și întoarce uneori 
privirea spre propriul trecut, în care vor descoperi comori pe 
care nici nu le bănuiesc.

Carnea străvezie
 a ideii

Minunata zi de ieri

C.D. ZELETIN

Tudorel URIAN
Dan Ciachir, O formă a iubirii de viaţă, Editura 

Timpul, Iaşi, 2017, 104 pag.  

limba târziilor noştri vecini: din gond, menteni şi nem, trădând 
latineştile cogitare, din care a apărut cuget, excappare, din care 
a izvorât scăpare (mântuire) şi vitea, care a dat viţă (neam). 
Trădări lexicale ce ne-au îmbogăţit limba. Căci are şi limba 
slăbiciunile ei enigmatice.
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Casa cu nebuni (2)

      Miercuri, 7 martie

      Petrec mai toată ziua în cameră. Ex-
trem de obosit, ca după o convalescenţă 
lungă. Mă lăfăi în fotoliul obţinut cu 
multe rugăminţi prin graţia doctorului 
Visarion.
      Tovarăşul de cameră mă înduioşează 
cu grija ce mi-o poartă: îmi face mici 

servicii, din timp în timp mă întreabă cum o duc, e sufletist. la 
rugămintea mea renunţă la blestematul lui de aparat de radio adus 
de-acasă. Mi-a spus că are un băiat în clasa a şasea ce seamănă 
leit cu mine. Se scotoceşte prin buzunarele sacoului şi scoate o 
fotografie ponosită. Consimt că semănăm teribil. E primu-n clasă, 
zice, ia numai nota zece, doar ici şi colo câte un nouă.
      Azi-noapte a nins. Zăpadă de un metru. Dacă privesc prea 
mult pe geam mă învăluie o binecuvântată ameţeală dulce.
      Seara, cu îngăduinţa asistentei de serviciu, susţinută de o 
atenţie convingătoare, telefonat acasă din camera de gardă. Toţi 
sunt bine.
      Joi, 8
      N-am mai ieşit afară de trei zile.
      Probleme cu medicamentele: patru drajeuri dimineaţa, de 
diferite dimensiuni, formate şi nuanţe de culoare, şi două seara. 
Din cele şase iau numai somniferul cu un pahar cu apă înainte 
de culcare. Pe celelalte le strâng şi le strecor discret într-o cutie 
pe care o plasez într-unul din buzunarele paltonului. O fac cu 
strângere de inimă, ar fi putut fi folosite de alţii, mai nevoiaşi ca 
mine, trebuie să coste o groază de parale. Surorile au dispoziţia 
să stea lângă bolnavi până înghit pilulele dar n-au răbdare să 
aştepte sau au încredere în pacienţi sau pur şi simplu nu le pasă. 
Profit de indolenţa lor. Trişez.
      Viaţa în sanatoriu, anostă. Speranţa că voi putea lucra aici, 
o mare deziluzie.
      Fac cunoştinţă, seara, prin intermediul lui Murgeanu, cu un 
tânăr, Remus, inginer, lucrează la o firmă de comerţ exterior. Tăti-
cu, activist de fel, a fost consilier de ambasadă apoi ambasador şi 
a murit de cancer pulmonar cu câţiva ani în urmă. El, Remus, şi-a 
petrecut adolescenţa prin câteva metropole occidentale, pe unde 
l-au purtat nevoile serviciului pe taică-său, a învăţat în Anglia şi 
are un doctorat cum laude la Birmingham. M-a invitat să beau o 
votcă în cameră la el, salonul 9. E marfă bună, ţine să mă asigure.
      Vineri, 9
      Aniversarea căsătoriei noastre. Telefonat Corneliei, uşoară 
gripă în familie. Un conferenţiar de la catedra de electrochimie a 
Facultăţii de chimie îndustrială a fost găsit acum trei zile, dimi-
neaţa, mort în laboratorul său, cu capul sprijinit de masă. Rumoare 
în rândul colegilor din Politehnică. Anchetă. Cu două săptămâni 
în urmă sosise de la Moscova, unde ţinuse un şir de conferinţe.
      Mă încumet, după-masă, să ies afară. Patru grade minus. 
Sunt îmbrăcat ca pentru o expediţie polară. Şoseaua care duce 
la Pârâul Rece, pustie, doar când şi când câte o maşină ce urcă 
gâfâind spre staţiune. Decorul - obositor de alb. Solemnitatea 
pădurii îngheţate. Linişte. Senzaţia ciudată că n-am identitate, 
că mi-am pierdut memoria. 
      Îmi propusesem, încă de la plecare, să mă debarasez de lestul 
de medicamente ce se aglomera de la o zi la alta în buzunarele de 
la palton. Descoperirea în cameră a micului depozit de otrăvuri 
de către personalul medical echivala cu un dezastru. Operaţia 
de descotorosire, în sine, nu ridica probleme tehnice, părea o 
bagatelă. Şi chiar era. Dar îmi dădea târcoale o păcătoasă umbră 
de vinovăţie, de speţa lipsei de fairplay. Cum se întâmplă mai 
totdeauna, însă, au prevalat nevoia, instinctele primare. Le-
am aruncat pe toate lângă tulpina unui brad şi într-o clipită au 
dispărut sub stratul de zăpadă. Dacă se presupune că procedeul 
meu neconvenţional îl folosesc şi alţi pensionari ai sanatoriului, 
îmi pot imagina stupoarea trecătorilor ce vor privi, odată cu 
zbucnirea ghioceilor şi generoasa topire a zăpezilor, spectacolul 
covorului de comprimate, prafuri, tablete şi drajeuri înşirate pe 
drumul spre Pârâul Rece.
      Seara, tovarăşul de cameră pleacă acasă pentru două zile cu 
bilet de voie de la stăpânire. Teribil de emoţionat. Mai-mai că stă 
să plângă. Doriţi să vă aduc ceva? întreabă. Poate că nişte fructe 
sau scobitori sau vreun jurnal, „Scânteia”?
      Sâmbătă, 10
      Alarmă în secţia noastră: au dispărut căciuli, o şubă, câteva 
mănuşi şi piesele televizorului din sala clubului, de la etajul doi. 
Se decretează un soi de stare de necesitate. Ieşirea în curtea sa-
natoriului e interzisă - porţile închise. Servirea mesei amânată cu 
o oră. Miliţie înarmată, câini dresaţi. Foială pe culoare, comenzi, 
înjurături cazone.

      La ora unu ancheta se încheie. Miliţia pleacă. Sanatoriul re-
intră în normalitate. Fireşte, nu s-a găsit niciun suspect. Urmează 
concertul zgomotos al comentariilor, suspiciunilor şi temerilor, 
al dării cu părerea. O delegaţie de la Municipiu în audienţă la 
mai marii sanatoriului.
      Singur în cameră. Lucrat la „Filimon” până spre seară. Afară 
ninge. Fereastra camerei deschide o privelişte nebună spre bră-
detul împovărat de nea. N-am mai văzut atâta risipă de zăpadă 
de când eram copil şi mă dădeam cu sania pe Capela.
      Vizita lui Murgeanu. Reiterează povestea cu Ghelmez, direc-
torul „Tribunei”. Crede că jumătate din pacienţii sanatoriului sunt 
dereglaţi mental din pricina directorilor, inspectorilor, activiştilor 
şi a şedinţelor, bineînţeles. 
      Duc dorul suitelor, preludiilor şi fugilor lui Bach.
      Duminică, 11
      Murgeanu îmi face cunoştinţă cu un tânăr pictor, Baciu, 
colegul lui de „garsonieră”. E dascăl de desen la un liceu din 
Cluj. Şi-a amenajat în cameră o mică expoziţie cu peisaje în 
ulei în manieră impresionistă. Are intenţia să verniseze, înainte 
de plecare, o miniexpoziţie la clubul sanatoriului. Directorul 
Brumaru i-ar fi promis că-i sprijină demersul. 
      Profit de faptul că sunt singur şi lucrez. Pasionantă cariera de 
muzician a autorului „Ciocoilor”, cu osebire cea de critic muzical, 
într-un climat al pionieratului, al începuturilor.
      O observaţie amuzantă a lui G.Călinescu: N. Filimon era stân-
gaci! Aserţiune bazată pe un insignifiant anunţ în presa vremii, 
cum că muzicianul e interesat de „un flaut pentru mâna stângă”.
      Mă duc spre seară în pavilionul doamnelor pentru a da un 
telefon acasă. Aştept la coadă un sfert de oră până când cucoana 
(capot de catifea cu decolteu adânc) deversează o întreagă gamă 
de invective şi reproşuri asupra unui bărbat care dă semne că 
e un bun încasator. În interval se mai lipesc la coadă câteva 
persoane. „De ce nu mergeţi să vorbiţi de-acolo, de la telefonul 
dumneavoastră?” se răţoieşte la mine o cuconiţă în pijama care 
emană parfumuri de import.
      Luni, 12
      Sunt unsprezece zile de când am poposit aici fără să reuşesc 
să închei capitolul „N.F. muzician”. În nopţile insomniace mă 
trezesc purtându-mi paşii cu Filimon prin Bucureştii de odinioară, 
pe străzi înguste şi liniştite, plecând din dreptul curţii bogate a 
Cornescului, până departe, la Cişmeaua Roşie şi oprindu-ne 
din când în când pe sub ciudatele ferestre cu cafaz ca să privim 
mişcarea părelnicelor umbre din spatele perdelelor amăgitoare. 
     Tovarăşul de cameră e abătut. S-a întors la sanatoriu azi dimi-
neaţă, când încă nu se lumina de ziuă., trebuie să i se fi întâmplat 
ceva acasă. Se pare că şefii vor să se descotorosească de un sala-
riat cu mintea obosită ce poate provoca „evenimente” pe şosea.
      Mi-a spus că în Bucureşti e soare, cald, adevărată primăvară, 
se face plajă în balcoane. Ce porcărie, viaţa asta, a conchis, apoi 
s-a întins în pat şi a început să sforăie. 
      Mă întâlnesc la club cu Remus, e într-o dispoziţie euforică, 
„Ce faci, bătrâne?” zice. Miroase de la o poştă a alcool. „Am 
auzit că scrii. Mişto! Nu vii diseară pe la opt în chiţimia mea, e 
zi de poker? Jucăm la miză mare”.

                Constantin MATEESCU
     
     

Shiva, Mahabharata și vacile sacre (I)
 New Delhi – Madras 
(2.100 km). Trei ore de avi-
on. Compania AIR INDIA e 
deservită de avioane Tupolev 
(coșciug zburător), inco-
moditate compensată de un 
serviciu gastronomic hindu 
excelent, cu legume și ingre-
diente exotice muiate în cele 
mai variate sosuri curry. Urc 
cu inima strânsă în avion, 
secția turiștilor. Trafic aerian 

ancombrant. Așteptăm semnul de decolare de la cei din tow-
er. Decolăm în sfârșit după o oră de așteptare pe sol.
 Deasupra norilor răsfoiesc chestionarul Proust-mod-
ificat,trimis de profesorul Krishna Skrivina, președintele 
Academiei Hindu de Poezie, cu două săptămâni înainte. 
O metodă curioasă de-a accepta un nou membru în incinta 
academiei, chestionarul sondând aspectele cele mai diverse 
ale candidatului, de la gusturile personale pentru flori până la 
eroii favoriți ai istoriei. Prima întrebare legitimă a profesoru-
lui:
 – Unde v-ați născut?
 – După spusele tatălui meu, m-am născut într-o 
căruță, în drum spre maternitate.

 Răspunsul nu l-a șocat. Nici suita de răspunsuri la 
celelalte întrebări, pe care le traversez în grabă. 
 – Care este activitatea cea mai plăcută pe care o sa-
vurați?
 – Inactivitatea, lenevia și visările în timpul zilei.
 – Priviți programele de la televiziune?
 – Doar reclamele publicitare, care conțin subiectele 
cele mai inteligente. În rest, obscenitățile și platitudinile tele-
vizate mă deprimă.
 – Citiți ziarele?
 – Doar anunțurile necrologice. Nimic nu este mai 
interesant decât să afli felul în care un „găinar”, care a  mințit, 
care a furat și care a escrocat o viață întreagă este lăudat și 
elogiat cu ocazia înmormântării, vorbitorii de pe marginea 
groapei ridicându-i osanale și găsindu-i virtuți pe care mortul 
nu le-a avut niciodată. 
 Recitesc răspunsurile. Le găsesc nepotrivite gustului 
hindu. Să le modific, sau nu? Ar însemna să încalc promisi-
unea făcută de-a răspunde spontan. Reiau textul.
 – Care sunt eroii dumneavoastră preferați din Bib-
lie?
 – Cain și Iuda Iscariotul.
 – Care sunt eroii preferați din Istorie?
 – Nero, Caligula, Atila, Gingis Han și urmașii lor.
 – Care sunt argumentele care vă conving cel mai 
mult?
 – Iraționalitatea și imbecilitatea.
 Cred că am mers prea departe. Mi-e teamă de spon-
taneitatea mea care ar putea leza sensibilitatea celor de la 
academie. Reiau textul. Imposibil să-l modific. Aș fi infidel 
convingerilor pe care le am. Continui.
 – Ce înseamnă prietenia?
 – Este actul prin care doi oameni privesc în aceeași 
direcție, fără se consulta în prealabil.
 – Și libertatea?
 – A fi liber înseamnă a respecta libertatea celorlalți.
 – După ce criterii poate fi clasificată „grandoarea” 
unui om?
 – Noțiunea de „grandoare” este inadecvată și exag-
erată. Oamenii nu sunt nici „mari”, nici „mici”. Ei sunt doar 
„insignifianți”. Din acest motiv, oamenii de stat, capetele în-
coronate, politicienii, oamenii de știință, scriitorii, vedetele 
de cinema sau cântăreții rap nu mă impresionează câtuși de 
puțin. 
 Mă simt neconstructiv, dizolvant, destructiv. Pretext 
de-a lăsa chestionarul la o parte. 
 Avionul coboară ușor alunecând ca un albatros pe 
aripile vântului, într-o acalmie invulnerabilă. După un viraj 
scurt deasupra mării ne apropiem de pista de aterizare. Avio-
nul saltă ușor pe dale. Frânele încetinesc viteza. Ne apropem 
de aerogară. O voce răgușită de la megafon ne indică traseul 
spre sala bagajelor. Înghesuială, îmbrâncituri. Recuperez în 
sfârșit valiza. La ieșire un domn elegant, cu o pancartă pe care 
scrie numele meu, îmi atrage atenția. Mă îndrept spre cel care 
purta pancarta ca pe-un trofeu prețios. Mă prezint.
 – Welcome, Nick. My name is Syed, Syed Ammeru-
din.
 – Nice to meet you!
 Slab, osos, distins, cu o mustăcioară care îi dădea 
alura unui prinț, Syed mă invită în mașina lui, un Citroen de-
capotabil, cu porțile înfundate, – traumatismele ciocnirilor 
repetate, majoritatea automobilelor fiind mutilate din cauza 
conduitei dezorganizate în Madras. În timp ce parcurgeam 
străzile metropolei, Syed, ghid prețios, începu să-mi po-
vestească cu lux de amănunte istoria Madrasului.
 Amplasamentul orașului a fost semnalat prima oară 
de Ptolemeu, Madrasul fiind cunoscut sub numele Mylarpha 
(orașul păunului).Apostolul Toma (Saint Thomas) a creștinat 
populația din această regiune, sfârșind ca un martir pe colina 
ce îi poartă numele. În 1292, Marco Polo, după întoarcerea sa 
din China a făcut o escală aici, la Mylapore (transcrierea gre-
cească a numelui Mylarpha). În ceea ce privește numele Ma-
dras, experții discută și azi încă originea etimologică. După 
unii, numele orașului ar veni de la cuvântul arab Medersa 
(școală). După alții, orașul poartă numele bisericii Madre de 
Deus (din portugheză). Orașul se numește de fapt Chennaya 
(în limba tamil) marcând amprenta națională.

       Nicholas CATANOY
(Fragment din volumul SHIVA, CYBERNAUȚII ȘI 

VACILE SACRE/ Note de călătorie din India și Nepal – Tra-
ducere din limba engleză)



Acolada nr. 5 mai 2018
8

Luminile şi 
umbrele poeziei

Florin Dochia e un ex-
perimentalist consacrat, mult 
citit şi simţit, captat de tot 
felul de registre noi pe care 
le asimilează sau mai bine zis 
le-a transformat în haină strict 
proprie. „Senzualitatea” lui 
s-a instalat în ştiinţa poeziei şi 
când poetul zămisleşte „cân-
tece”, purcede la dezvrăjiri 

pentru combinaţii de lumini şi umbre.
Motivul întunericului, adus la notă proprie, e dezvoltat în 

volumul imediat anterior Întunericul. Alte elegii de pe strada mea. 
Răspunsul poetic la întuneric generează şi aici mai multe chipuri 
şi stări. Fundamental, dualitatea contribuie la multiplicarea cono-
taţiilor, şi platoniciana consubstanţialitate, şi osmoza nichitiană: 
„întunecând întunericul, iată porţile luminii” . Sau una dintre  
privirile melancolice ale poetului în discuţie: „pleoapele lipite 
/ şi întunericul stăpâneşte peste simţuri / astfel încât lighioanele 
pământului / mă pot cerceta în voie”.

Motivul întunericului, ca mână stângă a luminii şi diluat 
în umbre şi penumbre, e reiterat cu diversele sale nuanţe şi în 
cel mai nou volum al lui Florin Dochia, Produse derivate. Bun 
meşteşugar dar şi spontan, poetul îşi creează spaţii deschise „pe 
versantul umbros al unei văi” şi, totodată, pe „povârnişul  însorit”. 
Oximoronul vine firesc în colaborare cu modul ambiguităţii şi 
cu opusele coexistente, de unde rezultă aceste produse derivate: 
„întâi vine lumina, / şi bezna adoarme, / căci bezna, / bezna cea 
fierbinte / a fost mai înainte […] Lumea e plină de lumină, / acum 
poţi să pleci, / să-mi laşi singurătatea / şi umbra în suflet,/  ca o 
sămânţă din care să crească / beznă proaspătă, nouă, cerească / din 
care să te compun iar şi iar, / mereu în alt sistem solar” (produse 
derivate). Ochiul iubitei e „născător de stele”, din beznă se iveşte 
cocorul, simbol al contemplării de sine. În relaţie cu viaţa, umbra 
e un vis care fuge; „umbra fierbinte”, „umbra cărnii” echivalează 
a doua natură a fiinţelor şi lucrurilor. De obicei, şi eminescian, 
se află în relaţie cu moartea: „mi-am tras umbra pe mine / ca o 
cămaşă de forţă”.

E, cum se vede, imaginea unei cosmogonii care cuprinde în 
centrul ei sensul iubirii şi odată cu el misterul creaţiei. Orfeu, oricât 
dă semne de abstragere, e chemat de vraja frenetică, multiplicată 
între cei doi poli, unde se află tuneluri secrete, un purgatoriu în 
care se produc elegiile de pe strada  poetului. O permanentă pen-
dulare între întuneric şi lumină, umbre şi penumbre, sus şi jos, 
aproape şi departe, zone figurate undeva de metrou şi mansardă: 
„tu eşti atât de departe, iubito, / încât nici nu exişti – iar eu / ştiu 
că-i prea târziu / să te mai pot inventa” (infernul frenetic). O 
poveste cu ciută şi corb îmbină epicul cu liricul, chip modern al 
poeziei, e solicitat şi mitul în slujba erosului ameninţat de Than-
atos. În mediul poetic al tăcerii, ea dansează cu ploaia şi vântul 
şi se depărtează în  mers de ciută, feminitatea relevată, până e 
răpită de rinoceri. Poetul trimite în căutarea ei corbul, care aici, 
din simbolistica lui bivalentă, e un mesager solar: „corbul meu 
s-a întors la fereastră, / târziu, / mi-a spus povestea ta / de pasăre 
măiastră / răpită de-acele turme agreste, / stârnind  praf în aerul 
străveziu; era cea mai tristă poveste – / chiar el a murit de tristeţe, 
/ dar a avut timp să mă-nveţe / şi pe mine să mor”. Artizanul e 
ademenit de cuvinte şi continuă, oarecum arbitrar,  în monorimă: 
„corbul meu călător / se făcuse cocor, / iar eu am reuşit să mă 
strecor / cu multă îndemânare-n decor”. Corbul lui Edgar Allan 
Poe veghează neverending.

Cum am dat de înţeles, Dochia nu ignoră mai noile mani-
festări poetice, ba chiar le acordă  un plus de apreciere, dar tot-
deauna oferă punctul său de vedere şi, mai degrabă, se îndreaptă 
spre un traseu narcisiac, într-un fel de  extaz lexical. Fiind eseist 
şi critic  apreciabil, poetul invită la analogii subtile, cu opriri 
metatextuale, în general micşorând recuzita livrescă faţă de 
obişnuinţa din poezia lui anterioară: „eşti încă prinsă în peretele 
cafenelei, / ca şi cum timpul tău a încremenit, / ca şi cum villon te 
mai priveşte încă / şi te caută în zăpezile netopite din văi, / ca şi 
cum novalis îţi celebrează încă / frumuseţea şi bunăvoinţa, / ca şi 
cum baudelaire găseşte în / iubire adevăratul fard ce-ţi luminează 
faţa, / ca şi cum edgar allan poe chiar are dreptate / crezând că 
moartea vine la femeile frumoase.” (meniu matinal). E o poezie 
a imaginii rotindu-se într-o mişcare centripetă către punctul de 
unde, îndeobşte, începe întunericul. Poetul îşi taie versurile cu 
precizie şi lucrează în culori vioaie şi în contraste intense. Pe de 
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altă parte, răsar frânturi ironice, un algoritm al jocurilor de cuvinte 
care creează neaşteptate irizaţii de sens, autoreferenţiale şi parod-
ice. „peste toată istoria noastră rebelă / se revarsă filosofia antică. / 
te-am pierdut. / m-ai pierdut. / m-am pierdut. / nu mai e nimic de 
făcut. / n-ai ceva de băut?” (spleen 2). Şi pentru a-i sublinia încă 
o dată pasiunea lexicală, să adăugăm apelul la idiomuri străine,  
invenţiile (felicsida, fenicsiada, ambigrama), rimele interne şi, din 
nou, monorimele. Acestea din urmă, multe, îl arată pe meşteşugar 
şi în situaţie oarecum tabietlie.

  Iată cum se insinuează Arghezi: „atenţie, se-nchid uşile / 
iubito, joacă-te cu păpuşile”. Sau în această magie: „Când treci tu, 
mugurii se sparg / şi frunzele merilor izbucnesc în aerul umed. / de-
odată, fluturii se opresc din zbor / şi te saltă cu antenele tremurânde. 
/ ştiuca nu mai vânează libelulele. / şoimul nu mai caută şoareci pe 
câmp. / guşterii te privesc din iarba înaltă. // când treci tu, florile 
cresc mai repede. / chiar eu, de-aş fi cireş, aş înflori. / eşti lumina 
care dansează / la marginea întunericului / şi muşcă din el cu poftă, 
/ încât îl preface în haine de apă / pentru albiile secate / din inima 
celui pierdut / pe potecile singurătăţii”. Adevărata poezie erotică 
este (cel mai ) greu de scris, pentru că în acest cadru lipsa de talent 
e izbitoare, prin sentimentalism şi retorică fadă. Florin Dochia e 
printre aşii mai recenţi ai acestui fel de poezie, bun diriguitor al 
ambiguităţii. Singurătatea şi ascensiunea, suferinţa şi armonia, 
cămaşa de forţă şi imacularea, certitudinea şi infernul sunt izo-
morfe. La fel şi construcţiile contradictorii: „trupul ei odihnit şi 
frenetic”, „drumul luminos al infernului”, „te aprinzi de o sfântă 
tandreţe”, „bombe cu extaz”, „din zbor căzut zbor înalt se face”. 
Şi aceste versuri graţioase: „ţi se făcuse foame de zbor / şi alergai 
prin aer, după aripi” (secretul zborului).

Produse derivate aduce expresivităţi noi. În definitiv, Florin 
Dochia e un calofil, cu toată abundenţa colocvială şi imaginaţia 
erotică purtată prin tărâmuri celeste şi lumeşti. În transgresarea 
experienţelor de viaţă şi în livresc îşi au originea producerile poet-
ice relaxate sau prinse în arhitectura recluziunii. Interesant, fiecare 
volum al lui e un pas înainte, deşi coerenţa lor e atât de evidentă 
încât ar putea să lase impresia de repetiţie. Repetiţie există, în 
sensul muzical al cuvântului.

Grotescul şi detaliile absurde

Despre Emil Iulian Sude nu prea s-a auzit. E un marginal. 
Venea la cenaclu cu o hârtie, care putea să fie de caiet sau de 
împachetat. Spunea că a scris  cele două poezii venind pe drum şi 
le citea cu mare dificultate. Scuze, prietene, nu se scriu poezii din 
mers în timp ce te îndrepţi spre cenaclu. Hârtia nu contează, nici 
grafia aproape ilizibilă, dar să ştii că e „ceva”, o fibră genetică. Mi-a 
adus personal mai multe texte, scrise „pe curat” şi i-am spus iar 
despre „fibră”, „sânge” şi încă vreo câteva cuvinte despre vocaţie 
şi lectură. Peste  un timp, cu oarecare întârziere de la apariţie, 
mi-a trimis o carte, Scărarul, şi apoi alta, Chiar Nu. Tipărite, le-
am putut citi-reciti cu uşurinţă şi cu multă atenţie, că merită. Între 
timp, se produsese o schimbare benefică în cunoaşterea poeziei. 
Am făcut cunoştinţă şi cu o prefaţă semnată de Nora Iuga, cu 
recomandările lui Al. Cistelecan şi Gabriel Nedelea de pe coperta 
a IV-a a celei de a doua cărţi. Am găsit şi scurte referinţe ale lui 
Daniel Cristea Enache şi am auzit şi de prezenţa lui Horia Gârbea 
pe traseul recepţiei. Impresii bune. Ale doamnei Nora Iuga sunt 
extaziate, cum s-au văzut la domnia sa şi în alte ocazii, cât priveşte 
nume primăvăratice din poezie. Se înţelege că apologia aparţine 
unui poet: „Singurul poet român care poate fi pus alături de glasul 
demolator al lui  Artaud este acest mare anonim care poartă toţi 
paraziţii în sângele lui gitano-aromân, aproape analfabet până mai 
ieri, acum poet inegalabil (…) Emil Iulian Sude e un poet mare în 
constelaţia poeziei noastre actuale”.

Emil Iulian Sude e un poet interesant prin insolitul scrisului 
său care seamănă cu o frondă împotriva poeziei frumuseţilor 
consacrate sau confecţionate. „Poeziile calde”, le spune el în 
placheta Scărarul, unde se pronunţă mai des despre starea poetică, 
de regulă aforistic: uşor umoristic, „dacă nu ar fi fost poet n-ar fi 
deranjat pe nimeni”, –  negativist, „atât te urăsc poezie”, – scep-
tic, – „ofer poeziei ce nu mai poate duce”, „sunt condamnat să 
rămân la primul vers al poemului”. Ia în răspăr, „poezia gravă 
ridicol de gravă”. E de înţeles, teribilismele sunt numai o formă, 
accent e al unor trăiri mai adânci. Chiar Nu se programează din 
titlu, probabil ionescian. Antiliric, antipatetic, antisentimental, 
imaginarul se dereglează cu bună ştiinţă, cu prea puţină metafizică, 
dar cu un subtextual şi prelungit mister. E un mod străvechi pe 
care Karl Rosenkranz l-a numit „estetica urâtului” şi care în mâna 
poeţilor veritabili ca Villon, Baudelaire, Ginsberg, Arghezi, a 
produs „frumuseţi şi preţuri noi”. Trec peste clişeele antipoeziei, 

cu menţiunea numai a faptului că Sude nu-i pe urmele avangard-
ismului, cât mai curând pe linia grotescului ludic şi a absurdului 
fără izbăvire: „A nu ştiu câta oară mi se schimbă visul / din acest 
daimon, / În care sălăşluiam, într-o bucată de piele strânsă / de mi 
se deschideau pleoapele, / De auzeau clipocind lichidul amniotic, 
/ de mi se conturau degetele să sparg / acest piept uriaş, / Să iau 
din respiraţia lui o dată pe an de ziua mea. / Întâiul nenăscut în 
daimonul pe care îl exploram / încet, încet / cum un vierme inocent, 
care roade un fruct / prea copt pentru el, / nu s-a vrut niciodată 
fluture voia doar / să-i croiască labirint prin viscerele crude, / cu 
spaţii largi, / prea largi pentru a deschide braţele, / Care vor fi prea 
obosite ca să poată zbura, / să-i sfâşie pielea în care daimonul se 
roagă” (Metamorfoza). Poetul se implică mereu pe sine fără nici 
un dram de trufie.

Lumea poetică a lui Emil Iulian Sufde  este lumea lui „a face”, 
„a desface” şi a lui „a (p)reface”. De data aceasta, componentele 
acestei lumi burleşti sunt gândacii, insectele, insecte născute din 
insecte născute din ale insecte etc., dinăuntru şi dinafara eului. Sub 
cotidianul banal se ascund gângănii, păianjeni, paraziţi de tot felul.  
Insecta Camy are insomnii, căpuşa Lorelai are, hélas, un sentiment 
de vinovăţie, musca visează un greier: „musca se compune / din 
câteva părţi / la care se mai adaugă // musca din capul meu / nu 
este la fel ca musca / din capul tău // din capul tău şi din capul meu 
/ pot ieşi muşte / cu totul deosebite // şi acum să vorbim despre 
muscă” (Ce titlu să-i dau). Sau Ce ne pasă nouă (vouă goangelor 
mele) despre automasochism/automatism „ca nevoie eliberatoare 
/ a scârbei faţă de tine”.  Sau Părerea de a fi: „acum mă gândesc 
la părerea de a fi / am început aşa pentru că / nu aveam alt început 
// să îţi forţezi propria creativitate / e ca şi cum te-ai dimensiona / 
şi transpune în altă dimensiune // puricii păduchii şi ce mai am eu 
/ se hrănesc cu sângele meu şi sunt ai mei / se hrănesc cu hrănirea 
/ aerisirea mea, / constanta mea / extensia mea //  lăcustele au 
făcut un obicei de aderenţă / mai ales lăcustele morgan / un grup 
morgan nu este un grup morgan / fără lăcuste morgan // greierele 
meu din capul meu mă bate la cap….”.  Antiteza lui declarată e 
furnica, partea lui feminină pe care o iubeşte, nu se ştie cât de 
sincer. Recunoaşte, de altfel, că-i un ghem de contradicţii, inclusiv 
insectele  sunt contradictorii. A se vedea şi Autoportret lui Emil, 
de unde reiese că Emil e şi cauză şi efect.

Perspectiva inocent-inferioară se uneşte cu jocul pervers. Dra-
goste? „Nu am iubit vreodată măcar un fir de păr”. Deriziunea intră 
în categoria umorului, spre disperarea eroticilor aprigi. Bunăoară, 
are o durere la genunchiul stâng  pentru că l-a pus în pământ pentru 
declaraţii de dragoste. Dar se întâmplă o răsturnare: „despre iubire 
cine ne mai spune despre / nervii mei / pe unde sunt ei / insectele 
mele insecte”. Cinismul are şi un fond grav care, în astfel de 
ceremonial al intimităţii, trădează o criză de identitate asumată. 
Se retrage într-o formă diformă şi  se adresează ei: „Mai  ştii tu 
partea mea de insectă / Din partea mea de om / Când la braţ la braţ 
/ un insectar insecticid / Ca un Naum cu ciorapii nespălaţi / Pentru 
că atât ţi-a mai rămas în minte / de la calul galben / eu din cauză 
îndrăgostit / Tu sinucigaşă şi vie / Cum ne-a plăcut nouă / De la 
soldat la soldat // Şi-ţi lăsam sânii pe muchie // Să ne vorbească 
de insecte / Despre insectă lângă insectă / Soldat lângă soldat” (In-
sectiformi). „În fiecare aspirant la femeia ideală se află un misogin 
perfectibil (cum cele feminine nu le recunosc)”. 

Frumosul nu dispare în totalitate, supravieţuieşte în interiorul 
fiinţei, putând fi recuperat prin raportarea la divinitate, reinventează 
un zeu („de la nimic încoace”). Demitizează şi mituri ale bibliei. 
Nimicul stă la baza Creaţiei, care surpă fiinţa, amintirile despre 
Adam sunt de neajuns, învierea e o deconstrucţie a învierii lui Isus, 
Toma Necredinciosul e pus în ipostază dramatică: „Toma a atins 
rănile / infinitele răni / o rană cât un om / un om cât un Toma // ce 
zici de carnea asta  / unde  // ne vom întâlni / care cer ne va izbăvi 
/ iată /  când închin / această masă / unesc punctele cardinale // de 
la inimă la Tine un singur pas / şi cât sunt de greu / mi-e teamă de 
subpunctele / tehnice // de unde am părăsit / am urât / am neajuns 
/ la rănile Tomei” (Neajunsurile).

 E un conglomerat de materie şi de secreţii, diformităţile 
scintilează spre neverosimil. Textele se fac din ezitări, retractări, 
tatonări, dezarticulări. Se remarcă aliajul dintre trup şi suflet, modul 
de a alătura cuvintele pentru a se ciocni între ele, suspendarea 
frazei, invenţiile lexicale, timbrul, obsesiile, măştile, întoarcerea 
pe dos a lucrurilor dintr-un impuls frust, voinţa unei construiri. 
Uneori însăşi lipsa de sens e construită abil. Emil Iulian Sude e 
un poet care nu te lasă indiferent. E pentru surprize, rumoare, 
contestaţii, aplauze.

            Constantin TRANDAFIR
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Trecerea lui Per-
pessicius la critică 
pare fortuită. Pînă 

la 32 de ani făcuse traduceri, 
publicase versuri și proză, dar 
în afară de două-trei referate 
de seminar și de cîteva notule 
inserate în Flacăra și în ziarul 
Românul din Arad nu scrisese 
încă nimic semnificativ în acest 
gen. Critica e o ocupație de seden-
tari, or, după terminarea facultății, 
el fusese concentrat, partici-
pase la război, peregrinase prin 
provincie (Arad, Tîrgu Mureș, 

Brăila) ca profesor secundar. Avea totuși un stagiu de bibliograf 
la Biblioteca Academiei, în care, obligat să alcătuiască „fișe pe 
materii”, dobîndise deprinderi de lector profesional. Reîntors 
în București, în 1922, „adulmeca − zice − minutul cînd [ar] fi 
putut începe, într-un mod sau altul, a comunica impresiile va-
riilor [sale] lecturi” (v. „Schiță de excurs autobiografic”, în Alte 
menţiuni de istoriografie literară și folclor, III, EPL, 1967, p. 
364-365). Prilejul i-l oferă, mai întîi, Felix Aderca, unul dintre 
publiciștii eminenţi ai epocii, care îi încredințează rubrica de 
„Cărți românești” în săptămînalul Spre ziuă, o revistă elegantă, 
„lilială“, distinctă prin program și prin gruparea colaboratorilor. 
Înainte ca aceasta să-şi înceteze scurta apariție (11 martie - 29 
aprilie 1923), Perpessicius are intuiția unei cariere de foiletonist, 
dovada articolul „În tinda unei registraturi”, profesiunea sa 
de credință, expunere de principii și de scrupule, autoportret 
intelectual și moral sugestiv, la al cărui text voi reveni, mai 
încolo, nu o dată.

 Exercitarea oficiului de cronicar va fi reluată, un an mai 
tîrziu, în Buletinul cărții, mensual de formatul unei broşuri, 
editat de Centrala Cărții, al cărei director era filozoful Nicolae 
(Nae) Ionescu, brăilean de origine, carevasăzică un concitadin, și 
conceput ca o „călăuză de librărie” și ca un „buletin bibliograf-
ic”. Perpessicius fu solicitat alături de alți specialiști (Emanoil 
Bucuța, George Manu, Costin Nenițescu, Şt. I. Nenițescu, Octav 
Onicescu, I. C. Petrescu, T. Teodorescu-Braniște), să realizeze, 
prin scurte recenzii, partea de bibliografie „explicativă și norma-
tivă”. Sîrguincios, el arată de pe acum, o excepțională capacitate 
de a scrie ritmic. Semnătura sa lipsește doar din numărul 7, iulie 
1924, adică în obișnuita lună de vacanță. În emulație evidentă 
cu Emanoil Bucuța, care era și responsabilul publicației, înreg-
istrează noutățile în beletristică, dar și, uneori, lucrări de folclor, 
istorie, științele naturii, religie, sociologie, medicină. Grupate pe 
genuri și alfabetic, cam patru cincimi din aceste recenzii, cît și 
altele, tipărite între timp în Mișcarea literară și în Salonul literar 
(în total 92 de autori și 112 opere), intră în sumarul primului 
său volum, Repertoriu critic, scos în 1925, în seria „Biblioteca 
Semănătorul” a Editurii Librăriei Diecezane din Arad, prin 
grija poetului Al. T. Stamatiad, „coleg de literatură” şi „mai 
ales, prieten”, căruia îi şi este dedicat. Modest, autorul preciza, 
într-o succintă prefață, că nu le acordă decît un rol „utilitar”, de 
informații curente și sugestii critice, și aviza că va reveni „în 
cronici dezvoltate” asupra unei bune părți din ele într-o viitoare 
culegere: Mențiuni și medalii critice, titlul sub care publicase 
deja mai multe foiletoane în Mișcarea literară, revista, de un 
remarcabil echilibru, a lui Liviu Rebreanu.

 Închinat acestuia, volumul iese abia peste trei ani, în 
1928, la Editura Casa Şcoalelor, cu un titlu redus la două cu-
vinte, Mențiuni critice, oarecum neutru, dar care va deveni, în 
perspectivă, caracteristic. Prin medalii, termenul exclus, Perpes-
sicius înțelegea, desigur, ca și alți autori din epocă (un Mariu 
Theodorian-Carada publicase, prin 1913, o culegere de Medalii 
și plachete), portrete de mici dimensiuni, comemorative, ale unor 
figuri literare dispărute, evocări, „siluete”. Seria I a Mențiunilor 
cuprinde, singura de altfel, o duzină de acestea, cît și, lucru 
care de asemenea o distinge, articole de actualități literare. Prin 
modul de sistematizare a materialului, ea mai amintește încă de 
Repertoriu critic, din care preia, cu modificările de rigoare, mai 
bine de jumătate. Odată cu seria următoare, a doua, Menţiunile 
păstrează „sigiliul foiletonistic”, fiind orînduite cronologic, „în 
succesiunea lor originară, şi forma iniţială”, minus – se înţelege – 
erorile de tipar, „buruieni fatale scrisului de gazetă”. Convins de 
caracterul de „mărturii contimporane” al cronicilor sale, autorul 

ZIGZAGURI

Perpessicius, criticul (I)
nu omite decît accidental, şi – atunci el revine cu anexe –, ca în 
seria a V-a, din ele; dimpotrivă, face toate eforturile – în ciuda 
„spaţiilor albe”, a „repausurilor” forţate în exercitarea profesiunii 
– ca, la republicare, acestea să dea impresia „unui tot continuu”.

Din păcate, tipărirea în volum a seriilor de Menţiuni n-a 
putut ţine pasul cu acumularea lor, o anume rezervă a editorilor 
faţă de produsele de acest gen, nerisipită pe de-a-ntregul nici astăzi, 
l-a împiedicat pe Perpessicius să pună în practică planul ce 
şi-l făcuse în 1933, după un deceniu de prezenţă în critică, de 
a-şi recupera, într-un timp cît mai scurt, cronicile şi articolele, 
pentru a ajunge să-şi publice − situaţie ideală! − „recolta” unui 
an în anul imediat următor. În loc să se reducă, intervalul dintre 
data primei lor apariţii şi cea a culegerii în volum se măreşte 
de la un an, pentru seria I, la 13 ani, pentru seria a V-a (1946), 
ultima îngrijită de autor, care, din acest motiv, s-a văzut nevoit 
să preîntîmpine, de fiecare dată, printr-un cuvînt introductiv, 
obligaţiile legate de aparenta lor inactualitate.

Menţiunile republicate de Perpessicius în timpul vieţii 
nu reprezintă decît circa o treime din opera sa de critic, cea mai 
întinsă a unui foiletonist român din epoca interbelică. Într-unul 
din ultimile interviuri pe care le-a acordat, el aprecia că mai 
posedă „material pentru alte zece volume” (v. Vasile Netea: 
„Perpessicius”, în Interviuri literare, Ed. Minerva, 1972, p. 229), 
pe care, în parte, îl organizase şi-l corectase în vederea „ediţiei 
de autor”. Asta înseamnă că, în calculul său, Menţiunile trebuiau 
să aibă, împreună, probabil, cu Dictando divers şi Jurnal de 
lector, 15 serii. Criticul şi-a încheiat cariera prin publicarea în 
diferite reviste, între 1968 şi 1970, a cîtorva zeci de comentarii 
sub titlu de Lecturi intermitente. 

  
Cînd se hotărăşte Perpessicius să abordeze critica, 

foiletonul, inovaţie a presei franceze, avea o vîrstă foarte 
respectabilă. Creatorul său, abatele Julien-Louis Geoffroy 
(1743-1814), ambiţionase după intrarea în 1800 la Journal des 
Débats, să spargă monotonia presei de atunci, ocupate integral de 
relatări politice, comerciale şi administrative, prin introducerea 
unei cronici a spectacolelor, în care acestea erau discutate cu 
pasiune exclusivistă, tendenţios, ca nişte subiecte de arzătoare 
actualitate. După ce foiletonul dramatic a prins, a fost inclus şi 
foiletonul muzical, iar mai apoi cel ştiinţific, redactate iniţial 
de A. Adam şi, respectiv, de dr. Donné. Sub forma sa critică, 
foiletonul avea, de asemenea, o vechime apreciabilă, fiind ilustrat 
cu strălucire de Barbey d’Aurevilly, ale cărui cronici şi portrete 
literare au fost adunate în Les oeuvres et les hommes du XIXe

 
siècle, dar mai ales de Sainte-Beuve, cu celebrele Lundis şi 
Nouveau Lundis, care apăruseră, hebdomadar, timp de 11 ani, 
în Constitutionnel (1849-1952; 1861-1867), apoi în Moniteur 
(1867-1869) şi Temps (cîteva luni din 1869), unde, ulterior, îi 
va succede „impresionistul” Anatole France. În timpul stagiului 
său de bibliograf, Perpessicius afecţionase o mare simpatie 
pentru acesta din urma, citindu-i cele 6 volume de Vie littéraire, 
urmărise apoi, în Mercure de France, „epilogurile” lui Rémy 
de Gourmont şi, „cu aceeaşi patimă periodică”, „reflecţiile” lui 
Albert Thibaudet din La Nouvelle Revue Française, prizase 
comentariile lui Paul Souday, Edmond Jaloux, Robert Kemp, 
Francis de Miomandre, André Beaunier, Fernand Vandérem, 
aflaţi, cu toţii, în elita criticii franceze. 

Chiar şi în presa românească, foiletonul ajunsese la data 
la care se decise Perpessicius să intre în „registratura cărţii” 
aproape de centenarul său. Într-un istoric al genului, făcut în 
1904 de Ilarie Chendi, care în acelaşi an scotea şi un volum 
de Foiletoane, se demonstra existenţa foiletonului în presa 
noastră încă de la începuturile ei şi se arăta că un întreg şir de 
autori (printre ei: N. Filimon, Duiliu Zamfirescu, Delavrancea, 
N. Iorga) au contribuit la impunerea lui. „Românul e născut şi 
foiletonist”, nota, fără ironie, „temutul critic”, a cărui siluetă, 
desenată cu simpatie („Criticile lui ard tămîie şi pucioasă de 
multe ori, în aceeaşi căţuie”) va figura, alături de alte portrete 
de scriitori dispăruţi, în prima serie de Menţiuni. 

La începutul secolului, cam în acelaşi timp cu Ilarie 
Chendi, se afirmase ca foiletonist şi E. Lovinescu. Cele două 
volume Paşi pe nisip sînt rodul colaborării sale, între 1904 şi 
1906, la Epoca lui Timoleon Pisani. Ulterior, Lovinescu va ţine 
o cronică în Convorbiri literare şi va colabora la Flacăra, pub-
licaţie săptămînală, care prin tirajul său de 45.000 de exemplare 
egala, ba chiar şi depăşea multe din cotidienele vremii. Unele 
din acestea, Universul, Adevērul sau Viitorul, de pildă, aveau 

regulat foileton critic, lucru oarecum excesiv în nişte ani de 
depresiune literară, cu destule „apariţii palide mort-născute” (cf. 
I. Trivale, „Anul literar 1913”, în Cronici literare, Ed. Minerva, 
1971, p. 251). Pe la mijlocul deceniului al doilea, noţiunea de 
foiletonistică implica deja şi conotaţii negative: inconsistenţă, 
superficialitate, stil neîngrijit.

După război, într-o ţară întregită, cu o populaţie aproape 
dublată, deci cu cititori (ceva) mai mulţi, presa şi editurile, in-
strumente ale apropierii culturale între provincii, îşi lărgesc şi 
îşi intensifică activitatea. Vechile cotidiene se reorganizează şi 
se extind; apar altele noi, diversificate: de dimineaţă, de prînz, 
de seara. Refăcută, Societatea Scriitorilor Români are, acum, 
peste 250 de membri (cf. Camil Petrescu, „Scriitorii între ei”, în 
Opinii şi atitudini, EPL, p. 172), număr care va creşte, mulţi în 
regim de profesionişti. Treptat, producţia literară se dezvoltă şi 
se diversifică. O singură editură numai, Cultura Naţională, a scos, 
în 1923, 180 de lucrări, într-un tiraj de 800.000 de exemplare (cf. 
Emanoil Bucuţa, „Un an de activitate a unei edituri”, în Buletinul 
cărţii,  2, nr. 1, ianuarie 1924, p. 3), dar grosul a ceea ce se 
scrie rămîne, deocamdată, în ziare şi reviste. Acestea din urmă, 
deşi cu destin anticipat de efemeride, s-au înmulţit vertiginos. 

Progresul foiletonului critic se datorează, aşadar, 
proliferării presei şi editurilor. În numai cîţiva ani, el avea să 
devină „una din caracteristicile ziarului românesc” (v. Perpes-
sicius, „Critica la bilanţ”, în Opere, 5, Ed. Minerva, 1972, p. 
199). Raţiunile sale culturale deveniseră, după 1920, foarte 
evidente. Augmentarea activităţi editoriale face indispensabilă 
descrierea, selecţia şi ierarhizarea noilor apariţii, obligă la un 
ghidaj prompt şi onest (nu în termenii unui „ataşat de presă” sau 
agent publicitar) printre ofertele de lectură. Şi întrucît penetraţia 
revistelor era încă redusă, sarcina a ceea ce se numeşte „critică de 
întîmpinare”, „de primă intervenţie”, au preluat-o cotidienele, a 
căror calitate intelectuală, forţamente, a crescut. Experienţa arăta 
că, întotdeauna, un bun foileton aduce cititori, „ţine” financiar 
ziarul care-l găzduieşte şi-i ridică acestuia valoarea. 

Ce calităţi i se cer criticului foiletonist? Pe lîngă 
priceperea de a judeca literatura în toată întinderea ei, el trebuie 
să aibă un dezvoltat simţ al actualităţii. În analizele sale, chiar şi 
în cele ale operelor din trecut, actualitatea se transformă pentru 
el, în criteriu, în test. Constant în principii, trebuie, totodată, să 
fie capabil de fervoare, să-şi varieze tonul şi forma literară, pentru 
a-şi surprinde şi delecta lectorii. O bună stăpînire a informaţiei e 
la fel de indispensabilă ca şi – cum sublinia odinioară Chendi – 
„vioiciunea temperamentului”. Deasupra abilităţilor profesionale 
i se cere să probeze, în toate intervenţiile sale, independenţă de 
caracter, o conduită uniformă, o „etică”.

Deşi se iviseră numeroase debuşee, la începutul dece-
niului al treilea erau foarte puţini totuşi aceia care îndeplineau 
calităţile de „ghizi avizaţi” amintite. G. Ibrăileanu „a cam 
trecut în rezervă”, cum observa cineva, M. Dragomirescu, E. 
Lovinescu nu mai contează ca foiletonişti, abordînd alte specii, 
iar Paul Zarifopol, retardatar, un sceptic de felul său, evită să 
prizeze actualitatea literară, concentrîndu-se asupra unor teme şi 
subiecte „din registrul ideilor gingaşe”. De asemenea, mai mult 
articole de atitudine decît cronici scriu acum şi N. Davidescu, 
Izabela Sadoveanu, D. Tomescu. Pînă să intre în acţiune noua 
promoţie de critici (Mihai Ralea, Ş. Cioculescu, Vladimir Stre-
inu, Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, G. Călinescu, Mihail 
Sebastian, Ovidiu Papadima, Octav Şuluţiu, Petre Pandrea), fapt 
care se produce – treptat – începînd din 1922-1923, precum şi 
în anii următori, interimatul a revenit unor cronicari mai puţin 
dotaţi sau cu mai puţină voinţă de a se fixa la acest gen: Octav 
Botez la Viaţa Romînească, Mihail Iorgulescu, Const. Gerota şi 
Marcel N. Romanescu la Sburătorul, Ion Foti, Scarlat Struţeanu, 
Ion Cantacuzino la Viitorul, Andrei Branişte (pseudonimul lui 
Tudor Teodorescu-Branişte) şi I. Peltz la Cuvântul liber, G. 
Baiculescu la Adevērul literar şi artistic etc. „Văd cu durere şi 
dezgust foiletoanele ce se publică în gazetele noastre”, deplora 
Pompiliu Constantinescu, într-o scrisoare către M. Dragomirescu 
din 20 august1924, extinderea platitudinii şi improvizaţiei (v. 
Documente literare, 2, ediţie de Gh. Caradaş, Ed. Minerva,1973, 
p. 155). Larg resimţită, nevoia de „condeie critice” îi determină, 
în cele din urmă, pe cîţiva conducători de reviste şi de cotidiene 
să apeleze la (sau să accepte) serviciile unor tineri formaţi, cu 
maximă aplicaţie pentru acest gen de activitate.

Constantin CĂLIN
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Jurnalul Literar – serie nouă – 
o revistă de prestigiu cultural

Istoric

 În anul 1939, G. Călinescu își lega numele de înființarea 
revistei ieșene „Jurnalul Literar”. Activitatea revistei avea să se 
întindă – nu fără un nedorit hiatus – asupra unor bune decenii 
de existență. Marele critic și istoric literar, romancier, publicist, 
profesor și poet demonstra încă o dată câtă forță imprimă unei 
publicații personalitatea mentorului care o girează. N-am să 
uit emoția trăită din plin în anii de studenție, când drumul meu 
către marile repere avea să ducă, fără greșeală, spre cunoașterea 
valorilor literaturii interbelice.
 Un punct de raportare necesar retrospectivei noastre îl 
constituie anul 1990, când istoricul, criticul și ziaristul Nicolae 
Florescu a preluat și a dus mai departe spiritul și orientarea 
revistei. Ne-a spus-o răspicat, în 2008, într-un interviu acordat 
ziarului „România Liberă”: „Gazetăria nu constituie, pentru un 
critic și istoric literar, o activitate colaterală sau secndară. Manus-
criptum, Revista de istorie și teorie literară, Jurnalul Literar și, 
nu în ultimul rând, publicistica radiofonică au determinat sensul 
existenței mele. Probabil și al altora. Eu nu împărtășesc dileme 
– am mai spus-o –, sau nu îmi colorez activitatea cu schimbarea 

acter istoric. Aceasta răspunde la apel nu o dată, în nervurile sale 
delicate, în fațetele sale „spinoase”, în destule alte locuri trecute 
sub tăcere. Și în al treilea rând, precum un corolar al relației cu 
prezentul, e o publicație de atitudine.”

Memorie și recuperare

 Vom trece în revistă câteva direcții pe care le-a evidenți-
at această publicație în perioada anilor ultimi. O rubrică-emblemă 
precum Roza vânturilor ne readuce în prezent vocea marilor 
scriitori. Iată o mărturie vibrantă semnată Vintilă Horia: „Ora 
noastră n-a bătut încă, însă undeva, în ascunzișurile timpului, o 
mână cunoscută stă să sune. Suferința în mijlocul căreia tremurăm 
astăzi și forța eroică prin care-i răspundem în toate colțurile 
pământului reprezintă fără îndoială acel moment de încordare 
care precede lovitura noastră de clopot.”
 Reintegrarea scriitorilor noștri din exil în spațiul cultural 
originar este un proces complex care își dovedește puternica lui 
forță de iradiere. Romancierul Bujor Nedelcovici s-a stabilit, cum 
se știe, la Paris, în anii ’80, dar a reușit să își publice în țara de 
origine aproape întreaga sa operă literară. Îi urmărim de această 
dată, o mărturie care se referă la câteva tipologii subliniate de 
Nicolae Florescu în volumele originale Întoarcerea proscrișilor 
(1998) și Menirea pribegilor (2003): „Numeroase numere ale 
revistei au fost consacrate dezțăraților și pribegilor și aceasta 
poate să constituie meritul esențial al gândirii și al orientării unei 
publicații, după aproape jumătate de secol de ignorare voită a 
celor care au fost nevoiți să părăsească România.” În mai toate 
numerele publicației au semnat constant scriitori importanți din 
diaspora, precum Vintilă Horia, Pavel Chihaia, Horia Stamatu, 
Leonid Arcade, Octavian Vuia, Theodor Cazaban, Titu Popescu, 
Dumitru Ichim, ș.a. Rămâne emblematică ediția de excepție 
dedicată lui Vintilă Horia (1915-2015). În spiritul restituirilor 
literare despre care am mai vorbit, menționăm articolul semnat 
de marele teolog D. Stăniloae dedicat Filocaliei, la 70 de ani 
de la apariția primului volum. O contribuție însemnată aduc, de 
asemenea, paginile inedite de corespondență, cu fiorul lor afectiv, 
evident impresionant. Voi da aici două exemple, scrisorile lui C. 
Noica adresate soților Eliade și corespondența dintre Adriana 
Georgescu și Leontin Jean Constantinescu. Un incitant dialog 
N. Florescu – Crisula Ștefănescu ne aduce în atenție fascinația 
operei sadoveniene. O pagină tulburătoare de poeme semnată de 
poetul Dumitru Ichim (Ontario, Canada) poate fi citită cu folos 
într-un număr recent.
 Cititorul împătimit va găsi în revistă și semnăturile unor 
importanți oameni de cultură din spațiul cultural românesc, pre-
cum Barbu Cioculescu, Gheorghe Grigurcu, Ileana Mălăncioiu, 
Gabriela Melinescu, Ioan Aurel Pop și atâția alții. Un loc aparte îl 
ocupă și dezbaterile de idei atât de necesare în peisajul de astăzi. 
Exemplific amintind de data aceasta dialogul exemplar Nicolae 
Stânișoară – Horia Bernea, sau trecând în revistă punctele de 
vedere exprimate cu acuitate și spirit critic în problema Exilului 
literar românesc. Prezentul literaturii își găsește astfel oglinda 
cea mai potrivită de reflectare a vitalități culturii noastre.

Lucia Negoiță, mai 2018

Post Scriptum
 Până în ultima clipă de viață, Nicolae Florescu a militat 
cu pasiune pentru ideile sale. După anul 2013, o echipă minun-
ată, formată din Ileana Corbea, soția devotată și colaboratoarea 
neobosită a criticului, precum și din Titu Popescu, Ciprian Dad 
și Daniela Dad, duce mai departe ștafeta generoasă a revistei 
Jurnalul Literar. Într-un gest necesar de generozitate, continuitate 
și devoțiune.

(Ce vară în iarnă ce iarnă... rezistă... Rezist)

Noiembrie ziua întâi – a morților – leat ‘80 ceasul al șaselea
stop-cadru secvență din apocalipsa după cârmaci

praful buldozerul pulberea unde e trupul
unde chipul trupului meu Ioan tu care ai scris totul în carte?

doamnă mai bine plecați de aici soldatul de la demolări
mă trage de mânecă să nu vadă copilul... în vreme ce șeful

urlă din toți rărunchii într-o românească perfectă
băăă nu mai frecați menta atenție cad zidurile... și

mărul din curte cere ajutor (la fel tufa cu trandafiri târzii)
am urcat până în vârf odată fecioară și coborând femeie m-am 

aflat
vorbind în graiuri necunoscute precum apostolii

ocrotind în palmă glonțul glonțul de argint

de unde mie puterea îndurării câtă vreme
sângele roadă nu dă ci doar își aduce aminte...

mirosul din sala aseptică greu ca păcatul nespus
Gabriela pierduse o sarcină... cafeaua amară de la Albina

făcea cinste asistentul de la română și el rupt în coate
etern candidat la gloria literaturii de mâine

câteva branduri salamul cu soia eugenia cico
din pachețelul cu ciungă urcă străvezii balonașe ca opiumul

am purtat pantofi cu talpă de crep m-am îndopat cu parizer pe bune
am fost bun medium pentru coafeza cu naturel simțitor

am bătut mingea cu elevii de la Mihai Viteazul
ah vocea lor în schimbare mă călca pe nervi

cum vocea Irinei Nistor în filmele de la video
fuck lua-te-ar naiba... tinerii de sub poduri

flower power vânzători de narcotice cercei în urechi Alilujah

Și minijupa ziua de vineri când apărea Contemporanul
notițele de la socialism bordate cu câte un vers

din Charles d’Orléans parfumurile de la coada calului
L’air du temps Diorissimo ediția de poezii a lui Blaga

cursurile lui G. Călinescu mutrele lui M. Novicov și Ivașcu
lichiorul de portocale Oriental Cuba Libre șlibovița

doi ochi albaștri papanașii clătitele din vremea florii de salcâm
fanfarele dezacordate plângea și caii de la dric

cum să uit caietul de student din anul II
boierii în anteriu și giubea oh chinuri ohtaturi leșinuri

obrajii Zulniei dați cu chinoroz și lapte de bivoliță
ciorapii de nailon cocurile tovarășelor din Comitetul Central

pateurile de la Polar filmele rusești la care am plâns cu sughiț
ce stradă e asta dacă nu duce la o biserică

și sălciile de la Antim rotondele de la Muzeu nechezolul
anecdotele cu mansarda lui Cioran întâlnirea cu Daniel Turcea 

la Radio
Peștera Casa Monteoru surâsul fără dinți al doamnei Candrea

și mai târziu troița de la TVR cine a tras în noi până-n ’22
după 22 (ah numărul maestru...) baricada la Inter

care n-am avut noroc mai bine mort decât comunist
Patriarhul domnul Coposu Petrică Roman minerii

doamna Lena Constante maica Mitrodora părintele Daniel
chiciura din miez de noapte de la Prislop ce vară în iarnă

ce iarnă în vară pânza de nouri inundată de lichid seminal
graffitti munți de banane faptul divers și-a ras Cărtărescu mustața

ce mai carnavalul e-n toi salut popor merci că mă votați
se schimbă măștile jalea altui timp își curăță fardul
biata de ea nimfomana mai scotocește prin scrinuri

după dantele bijuuri jartiere ieșite din uz

stă ziua toată pe FB se dă în vânt după cercetătorii britanici
specialiști în tainele inimei și în clismele cu cafea

umblă de nebună prin Gorki Parc votca nu ține cont de vântul 
schimbării

adună bănuți să-și publice versuri pe la edituri dubioase
unde să mai găsești un loc pentru cărți

printre fuste turcești rujuri de doi bani jucării made in China

na’ celularul e mort ba nu un mesaj
numai e niciun loc pe lista de așteptare

Zoe Zoe fii bărbată ce pana mea hai rezistă
REZIST...

                     Lucia NEGOIȚĂ

Ploaie orizontală
macazului zilei. Antrenez în scrisul meu convingeri, credințe 
formate prin mulți ani de muncă, cercetare, lectură și de aceea 
nu îmi mai permit să renunț la ele, căci altfel n-aș mai fi ceea ce 
sunt, iar Jurnalul Literar este o parte din acest a fi.”
 Fie că a susținut scriitorii de prestigiu din spațiul națion-
al, fie că a făcut cunoscute personalitățile exilului românesc, 
Nicolae Florescu a militat pentru continuitatea valorilor, pentru 
o necesară integrare a scriitorilor din exil, în circuitul firesc al lit-
eraturii de azi. Om de carte, simțind pulsul timpului, cercetătorul 
a studiat arhivele din Occident, reușind totodată să abordeze o 
parte a scriitorilor importanți din diaspora care se aflau inevitabil, 
după atâtea obstacole nefericite ale istoriei, la apusul vieții lor. 
O caracterizare inspirată semnează criticul Gheorghe Grigurcu, 
în nr. 1-6 ianuarie-martie 2015: „Jurnalul Literar înfățișează trei 
aspecte care nu se întrunesc foarte frecvent în fizionomia unui 
periodic de un asemenea tip. E mai întâi o revistă care oferă număr 
de număr o seamă de cercetări și documente din speța istoriei 
literare, având ca obiect mai cu seamă zbuciumatul secol XX, 
indispensabile unor studii viitoare. În al doilea rând, nu ocolește 
actualitatea, așa cum se întâmplă îndeobște cu periodicele cu car-
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Un prieten latinist îmi 
spune că vocabula premia 
(premii, recompense) era folos-
ită în latina vulgata cu sensul 
de scatoalce. În alte cuvinte: îţi 
dau un premiu putea însemna o 
să primeşti o scatoalcă. Niculae 
Gheran însuşi (o istoriseşte în 
Indiscreţii, din vol. Ex-tempora-

le,Casa Cărţii de Ştiinţă,Cluj –Napoca,2018) n-a fost scutit de 
scatoalce: „Încâlcite mai sunt căile Domnului sub cupola artei.”

Pe scurt, Gheran a plecat din postul de director al Edi-
turii Institutului Cultural Român numai ca să poată continua 
lucrul la monumentul Rebreanu. Câţi work –aholici de felul 
său ne-au mai rămas? Sunt editori de şcoală nouă care nu ştiu 
că se reproduce ultima ediţie antumă, nu prima. Dar ce mai 
contează? Nu vor mai fi editări postume, pentru că n-are cine 
plăti facturile.Urmaşii par a se vrea  ieşiţi din Era Gutenberg. 
Rebreanologul a trecut la Muzeul Judeţean Bistriţa- Năsăud, pe 
un post modest, de 1601 lei fix, care s-a suprimatără.Aşa că a 
avut timp să scrie cartea mult dorită şi amânată, Târgul Moşilor, 
neintrată în librării, deci devenită carte rară. Bun şi-atât!

O redactoreasă (N. Gheran nu-i dă şi nu-i dau nici eu 
numele, cum nu dă nici numele editurii) i-a întocmit referat 
negativ. L-a prezentat nevrednic de a fi publicat , pentru că ar 
fi neprofesionist, stângaci stilistic, dubios în reflecţii. Dialog? 
Naiv! Expresivitate? Îndoielnică! Au interesat-o întrucâtva, în 
această ordine: „ paginile despre casele de toleranţă, despre 
legionari şi evrei sau despre mediul cazon, să zicem.” Gheran ar 
fi comis, după don’şoara fără nume , „paraliteratură biografică” 
,ceea ce n-a convins-o defel. L-a trimis să facă istorie literară, 
nu altceva. Şi pe mine un cronicar m-a sfătuit să mă las de 
politică (literară ) şi să  fac...descrieri de natură.

Las la o parte că „nemerituosul” Gheran a avut de 
parcurs vreo 30 de cronici, toate favorabile,despre cartea sa, 
cum o spune amuzant –sarcastic : „mi-a fost dat să-mi citesc 
necrologurile încă din timpul vieţii.” Eu sunt de părere că 
Arta de a fi păgubaş, spre osebire de memorialistica exersând 
programat amnezia, este o medicaţie necesară contra variilor 
propagande şi de stânga, şi de dreapta. Iar Niculae Gheran nu 
cunoaşte „ la petite histoire” din tratate, el a trăit-o. Matelot 
pe corabia Centralei Editoriale, a râs ca Zorba grecul când s-a 
surpat şandramaua.Tovbiografia şefilor,dar şi cea proprie sunt 
prezentate nud, convins fiind că adevărul are picioare lungi, 
pe care doar neisprăviţii încearcă să le ascundă, pentru a da 
la spălat, apretat, călcat reputaţia şifonată. Şi are toată în-
dreptăţirea, de vreme ce nu şi-a pus stalină gurii,în formularea 
lui André Glucksmann. N-a tăcut, n-a plecat confortabil capul. 
Era, în perioada dur stalinizantă (cînd istoria era sovietizată, 
lingvistica era sovietizată, pedagogia era sovietizată, sociologia 
şi psihologia erau sovietizate), angajat la Direcţia Generală 
a Editurilor. Naţionalizate toate şi devenite de stat. Funcţiile 
erau repartizate conform politicii de stat, „care a ucis criteriul 
competenţei”. De pildă, director general la Editura de Stat 
fusese pus un anume Pecker,care îi cerea lui Dumitru Trifu : 
„Tov Trifu,adumi să văd şi eu ce nea trimis reclamantul.” Ce 
să mai spui despre nea Pecker? Mă-sa n-avea cratimă!

La sfatul prietenului Trifu, Niculae Gheran n-a re-
nunţat la „munca cu cartea”, cum cacofoniza în şedinţe un 
propagandist iaşiot venit în cultură (de) pe tractor.În pofida 
zbirilor partidnici, a învăţat meserie de la cei declaraţi „putrezi” 
sau „putrefacţi”, reacţionari ca Şerban Cioculescu (pentru a 
supravieţui, îşi vindea cărţi preţioase,manuscrise, colecţii de 
reviste, icoane; fiul său, Barbu,deţinea singura cartelă din 
casă) ori ca Alexandru Piru, „epurat” din Universitate odată 
cu profesorul său, mizantropul G. Călinescu, blamat acum că 
şi-a „optimizat” discursul. Dar cine l-a presat s-o facă? Mişa 
Novicov pronunţa cuvântul abuz (ideologic) obuz, cerând, 
într-o gazetă ieşeană, împuşcarea profesorilor nealiniaţi.În 
dreptul numelui Cioculescu scria , pe statul de funcţiuni : se 
comprimă postul şi persoana. Bacilul Croh (sobrichet  pus de 
Ion Barbu) îi îmbolnăvise pe mulţi. Câţa, cum o alinta Balaci 
pe Constanţa Crăciun,soţia Generalului de Securitate Vincze 
Ianos, mare controlor de Partid, îşi permitea, ca ministră a 
Culturii,să refuze moştenirea Brâncuşi.

De la catedră, Al.Piru a fost trimis strungar la uzina 
„Timpuri Noi”.Oare amintindu-şi acest episod, la ceastălaltă 
înnoire a timpurilor, a urcat grăbit conu Pirache în barca ziaru-
lui iliescan „Dimineaţa”? Ca să nu mai pomenim faptul că a 
năşit doctori nişte „dobetoci”,iar pe Pavel Ţugui, vigilentul 
proletcultist care l-a înfundat pe Blaga, l-a ajutat să devină 

Un cărţar din epoca maşinii de scris 
prof. univ. la Cluj. Ca şef al Secţiei Ştiinţă şi Cultură din  PMR, 
Ţugui fusese mâna dreaptă sau stângă a lui Leonea Răutu, a 
cărui nevastă sovietică n-a vorbit niciodată româneşte. Rău-
tu, inchizitor, parlagiu, gropar al elitei culturale,asasinată în 
serie neagră,a fost pensionat de Ceauşescu, în ’81. Fiica Lena 
şi ginerele Andrei Coler au emigrat în SUA, ca persecutaţi , 
pesemne, de „ socialismul naţioanal”, spre a-i spune ca Luca 
Piţu. Cât despre fiica lui Coler, Luminiţa, autoarea prozei 
scurte Nisip sub pleoape,tovărăşica a primit premiul de debut 
al Uniunii Scriitorilor ( USR nu ştia cine a fost tata Coler, 
torţionarul şef peste temniţele politice, peste lagărele de muncă 
din toată ţara), ca apoi să plece legal în SUA şi să se mărite cu 
fiul guvernatorului Californiei.

La noi,cultul eroilor –martiri e-n pauză, ca şi al 
adevăraţilor disidenţi,ca Doina Cornea. Închid paranteza ,ca 
s-o deschid altădată.

À rebours cu directivele de Partid, Niculae Gheran l-a 
folosit pe doctul „strungar” Piru ca referent plătit al cărţilor pe 
care le re-introducea în circuitul editorial, acrobaţie destul de 
riscantă. Putea fi dat afară de peste tot. Dacă de-comunizarea 
ar fi însemnat aplicarea Legii Lustraţiei ( Cehia a făcut-o; 
România,nu), atunci Raportul final ar fi fost întocmit de experţii 
în orori şi erori,ca Paul Goma, Florin Constantin Pavlovici, 
Popa Ştefan (nume literar : Ştefan Augustin Doinaş) ori Ghe-
orghe Grigurcu, Dorin Tudoran,Vasile Gogea, Luca Piţu, Liviu  
Ioan Stoiciu. Ei ar fi trebuit să scrie despre iadul ideologizării 
prin forţa ciocanului şi a secerii, nu fiii căuzaşilor stângişti, 
ca Alexandru Florian, care pretinde că ne dă lecţii de adevăr 
despre Mircea Vulcănescu,Vintilă Horia,Gyr, Crainic, Ţuţea, 
neţinând cont nici de reabilitarea legală a vreunuia dintre cei 
acuzaţi de fascism,legionarism etc.Şi nu ne-ar fi direcţionat 
Silviu Brucan (temut, zice presa ,chiar de Ion Iliescu ) spre 
capitalism sălbatic,  cândva combătut în „Scânteia”,unde, pe 
prima pagină, cerea condamnarea lui Iuliu Maniu ( a urmat 
sentinţa Tribunalului Poporului : 104 ani de închisoare şi muncă 
silnică de două ori pe viaţă). Se spune că scenariul teroriştilor 
tot Brucan l-ar fi compus.

Aşa, pe direcţie Brucan-Iliescu -Roman, s-a dat gaură 
nu numai drapelului, ci României întregi.Culegem muşeţel 
din curtea combinatelor, am dat flota pe gondole, am deschis 
Frizeria Verde a Pădurilor, poliţia taxează băbuţele care vând 
două legături de leuştean,  veniturile scad pe măsură ce fustele 
primei doamne se scurtează...

Normalitatea nu şi-a arătat faţa după implozia decem-
bristă. Legea Lustraţiei? Nu funcţionează. Funcţionează însă 
Legea Recunoştinţei pentru  „revoluţionarii” cu misie de la 
Secu. Filele din care se pot afla numele colaboratorilor lips-
esc.Or fi protejaţi din motive „umaniste”? Să nu li se tulbure 
intimitatea, ca drept al omului? Dar au fost oameni?

La toate astea, prostie, ignoranţă, incompetenţă, vulgar-
itate, răzbit promovate în Post –Moralia (o actriţă open mind 
urlă pe micul ecran : „Gata cu principiile!”), Niculae Gheran dă 
sfat prietenului Ion Vlad : „ nu uita să râzi. Fiindcă, Dumnezeu 
să mă ierte,nu ne putem plînge că n-avem de ce.” Asta pentru 
că râsul îi  rămâne amic,mai puţin confraţii  pe care îi supără 
opinia că vinovată e complicitatea lor laşă. Dar şi (adaug eu ) 
indiferenţa etnică şi etică : asistăm la dez-membrarea istoriei 
colective,cu miturile ei cu tot, la de-tabuizarea clasicilor (s-a 
dat semn de  de-construcţie cam din 90 încoace, de la debutul 
Ioanei Bot (Eminescu şi lirica românească de azi), juriul 
premierilor avându-l în cap pe Ovid. S. Crohmălniceanu. 
Gheran îi spune ca Al. Piru, Ovid S. Papagal, după cârciuma 
din Galaţi a tătânelui Cohn,”La papagal”, plină cu cremă 
Gladis, Carmol,aţă, brice,nasturi şi multe lame de ras. Păţitul 
priceput, trudind peste 50 de ani(„treabă cinstită pe care am 
dus-o la capăt” ) la Seria de autor Rebreanu,nu-l iartă pe Croh, 
deoarece l-a găsit pe prozator, en detail  şi en gros, „fascist.”Are 
şi dreptul s-o facă: din funcţia de director al Editurii ICR spune 
că a demisionat „liber şi neforţat de nimeni”. Greşit! Forţat de 
propriile idei şi principii.

Ştiam fără greş cine-s proştii şi lichelele pe vremea lui 
Ceauşescu. Acum îs mai greu de dibuit,fiind mult mai mulţi.
Vorba actorului Gheorghe Dinică, după Gheran : „Lume multă 
şi oameni puţini”.

Transcriu un aforism al lui Gheorghe Grigurcu, din 
„Bucovina literară” de noiembrie –decembrie, 2017 : „Ovidiu 
Cotruş mi-a relatat o vorbă care circula cu privire la un personaj 
politic din interbelic : un păduche în dimensiuni de porc. Am 
impresia că aceasta nu şi-a pierdut actualitatea extremistă.” 
Tare-aş vrea să aflu cine-i „fata mică, frumuşică”, „aproape 
virgină”,spre a-i spune ca  Arghezi, turnătoarea de la pag. 184. 
Asta ca să-i pot zice, în formularea altui umorist, Dumitru 

Hurubă :”Regret că ne-am cunoscut.” În atenţia lui Bogdan 
Creţu : Cine o fi dat Securităţii cheia casei lui Mihai Ursachi? 
Să căutăm femeia?

Ca să scrii memorialistică şi s-o publici în viaţă fiind, e 
semn că te preţuieşti pe tine însuţi. Ce am apreciat e onestitatea 
lui N. Gheran. O spune chiar autorele, la p. 339: „Nu degeaba 
Magda Ursache,deranjată de lipsa de obiectivitate a unor me-
morialişti contemporani, mi-a luat în considerare Arta de a fi 
păgubaş, între altele şi pentru că ,în relatări, prezint şi situaţii 
deloc favorabile mie.” Da, Gheran nu-şi truchează, ca atâţia 
alţii, fotografiile,nu (auto)înşeală. În esenţă, memorialistica sa 
este exerciţiu de libertatea opiniei.

Dintr-o anume discreţie, rămâne nenumită , pe numele 
de familie,o anume Cornelie,iar pe Paul Cornea ,”ziditor de 
cultură” după V. Tismăneanu, îl lasă să pledeze nevinavat 
pentru urâta perioadă roş proletcult. P.Cornea s-a bucurat de 
încrederea forurilor, cu vârf şi îndesat. L-au promovat (subl.
mea ) în funcţii de răspundere: director general al editurilor, cât 
l-a vrut  Leonte Răutu, apoi, la Direcţia Generală a Teatrelor :  
„ober-şef la vreo 30 de ani şi ceva, peste teatre şi alte arte” (v. 
Doi paşi înainte, unul înapoi ). Probabil ca expert,  ca tehnocrat 
în eliminări, a reapărut profesorul Cornea, după ’89, adjunct la 
Ministerul Învăţământului. De acolo a permis „decaparea” em-
inentului eminescolog Mihai Drăgan. Cabala mediocrilor din 
Universitatea  „Al.I.Cuza” l-a despicat. Nedreptatea strigătoare 
la cer  i-a adus cancer şi moarte. Paul Cornea nu l-a sprijinit 
pe M. Drăgan, când i-a cerut ajutor.

  Gheran îl contrazice prieteneşte  pe Cornea cînd îl 
acuză de „supralicitarea mareşalului Antonescu”.Criminal a 
zeci de mii de evrei? Părerile sunt împărţite, chiar între membrii 
aceleiaşi etnii.Îi aminteşte că  oribilul însemn, steaua galbenă, 
„n-a existat în capitala noastră”; că paşaportul românesc a 
împiedicat trimiterea în lagărele morţii a evreilor din Ardealul 
de Nord, aflat sub horthişti („or actul acesta şi restricţia se 
datorau lui Antonescu”).

„ Să recapitulăm : la data când Antonescu preia frânele 
în stat, Basarabia zburase la ruşi, graţie pactului Molotov - 
Ribbentrop,iar în urma arbitrajului de la Viena Ardealul de 
Nord fusese cedat Ungariei horthiste.

Să ne reamintim : la 14 septembrie 1940 România este 
proclamată „stat naţional legionar”,iar la 12 octombrie 1940 
începe intrarea trupelor germane pe teritoriul lui, aşezându-se 
pe Valea Prahovei şi în preajma centrelor vitale.Mai târziu, la 
23 noiembrie al aceluiaşi an, Antonescu semnează la Berlin 
adeziunea la Axă.

Ce s-ar fi întâmplat dacă Antonescu n-ar fi aderat la 
Pactul tripartit?

Neîndoios,Horthy,aliat al lui Hitler, prelua întreaga 
Transilvanie,iar restul ţării repeta soarta Poloniei.Asta în cazul 
când Horia Sima nu devenea conducător suprem în România 
cu întreaga lui Mişcare legionară, pusă cu botul pe labe de 
Antonescu. Credeţi că ar fi fost mai bine pentru evrei?”

Niculae Gheran face parte din specia din ce în ce mai 
rară, aşa cum am mai spus-o, a cărţarilor  de elită, numiţi 
astfel de cărţarul Gheorghe Pienescu,arghezolog. În tot ce 
pune pe hârtie, nu face nici roman,nici istorie,nici pamflet,ni-
ci foileton,nici eseu,nici glose pe marginea cărţilor, dar ceva 
din toate astea, aşadar texte de graniţă.A se citi Imposibila 
despărţire,subintitulată Cronică parodică.Altfel spus, ca 
Topîrceanu, parodie originală. Insomniacul păgubos visează. 
Cum ? ”Visez pe dos ce se petrece în realitate.De-a-ndoaselea.” 
Un poet controversat moare şi primeşte aplauze când sicriul, 
purtat pe umeri chiar de cei mai înverşunaţi opozanţi,  e co-
borât  în pământ.  Aplauzele  (la fel de stupide ca like-urile 
cînd se anunţă o moarte) vin dinspre „Tudorică Băsconcs, 
teolog răspopit în diplomaţie”, cu o slăbiciune blondă-n minte, 
Vladimir Ismană, filosoful Gogu Moftologul, Herpes Papion, 
scenariul aparţinând lui Dilemache. I-aş sugera păgubaşului, 
ca, exersându-şi arta, să pună un bemol nu ludicului, ci grote-
scului ludic. Însă  se vede treaba că N. Gheran este  scîrbit de 
„pârdalnicul caracter” al celor care fac iarăşi compromisul cu 
Puterea, scrisul său fiind „ o obişnuinţă fără profit”, aşa cum 
îl definea Gabriela Melinescu.

Ce-i interzic lui Niculae Gheran -  şi-mi asum rolul de 
cenzor - e să nu  spună „ nu mai apuc”, la pag. 138 şi la altele, 
şi la altele.Mai are multe de devoalat, pamfletat, comentat, din 
epoca maşinii de scris şi nu numai.Vorba lui Creangă : „Ca să 
iasă, trebuie mai întâi să intre.” În istoria literaturii, desigur.

                Magda URSACHE
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Av â n d  p r e s i m ț i r e a 
dezastrelor teritoriale din 
vara acestui an [1940] 

apocaliptic (2) m’am încumetat să afirm 
că noi, Românii, vom avea un viitor 
de natură spirituală cum n-am avut 
niciodată”. Spusa lui Blaga, – desprinsă 
din Prelegerea inaugurală pe care a 
ţinut-o la Sibiu în anul universitar 1940-

1941 (la Universitatea din Cluj, mutată la Sibiu la vremea când 
administrația ungurească masacra (3) românii din jumătatea de 
Ardeal primită de la Hitler –, s-a adeverit întocmai. E suficient 
să ne gândim la creatorii interziși în țară și la românitatea de 
după Cortina de Fier, cu prestigioasele ei contribuții la cultura 
universală, la acele nume despre care decenii întregi românii 
din ţara subjugată de sovietici n-au avut voie să vorbească: 
Mircea Eliade, Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă, 
Vintilă Horia, Nicolae Herescu, Emil Cioran, Horia Stamatu, 
G. Uscătescu, Al. Ciorănescu, G. Ciorănescu, Constantin 
Amăriuței, Al. Busuioceanu, Șt. Lupașcu, Th. Cazaban, Bazil 
Munteanu, Eugen Lozovan, Dimitrie Găzdaru, Sever Pop, 
Alexandru Randa, D. Ghermani, Grigore Nandriș, E. Turdeanu, 
Petru Iroaie, Scarlat Lambrino, Zevedei Barbu, Stan M. 
Popescu, G. Racoveanu, Octavian Vuia, Șt. Teodorescu, Vasile 
Posteucă, Giorgio Caragaţă, Teodor Oncilescu, Eugen Coșeriu, 
Ion Gutia, Mircea Popescu, Petre Ciureanu, Ghe. Bumbești, 
Victor Buescu și mulți, mulți alții. 

Dincoace de Cortina de Fier, cultura românească, prin 
reprezentanții ei rămași în ţara ciuntită, trebuia lichidată după 
gratii: dr.Vasile Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, 
Dimitrie Cuclin, Mihail Rădulescu, Barbu Slătineanu, Emanoil 
Ciomac, Ion Caraion, Ovidiu Cotruș, N. Balotă, I. D. Sîrbu, 
Ovidiu Papadima, Vladimir Streinu, Dumitru Murărașu, 
Horia Stanca, Edgar Papu, Alexandru Marcu, acad. Nichifor 
Crainic, Părintele Arsenie Boca, dr. Benedict Ghiuș,  Constantin 
Tomescu, profesor de istoria bisericii românești la Facultatea 
de Teologie din Chișinău, Constantin Noica, Anton Dumitriu, 
N. Steinhardt, Dinu Pillat, Radu Gyr, Păstorel, Al. Paleologu, 
Teofil Sauciuc-Săveanu, profesor de istorie la Universitatea din 
CernăuțI, decan al Facultății de Litere și Filozofie din București, 
acad. Florian Ștefănescu-Goangă, acad. I. Lupaș, acad. Al. 
Lapedatu cu fiul său Ion Lapedatu, director al Băncii Naționale, 
Mihail Manoilescu, guvernator al Băncii Naționale, acad. Silviu 
Dragomir, acad. Ioan Nistor, Marioara Golescu, acad. Ștefan 
Meteș, acad. R. Rossetti, acad.  Constantin C. Giurescu, arestat 
pe 5/6 mai 1950 în grupul istoricilor închiși la Sighet, acad. 
George Fotino, acad. Dumitru Caracostea, acad. Mircea Florian, 
acad. Ion Petrovici, Petre Țuțea, acad. Gheorghe Brătianu etc. 

Marea creație românească din perioada interbelică a 
fost ani de-a rândul interzisă, pusă pe foc, mutilată în imense 
depozite de cărți necatalogate, improprii pentru conservarea 
cărților, sau trecută la fonduri secrete (vezi Paul Caravia, Scrieri 
cenzurate. România 1945-1989, București, 2001). Abia din 
1964, după două decenii de „ură manifestă contra tot ce era 
valoare în cultura noastră a început să ni se restituie cu lingurița 
ceea ce ni s-a zmuls în mod brutal” (Marin Nițescu, Sub zodia 
proletcultismului, București, 1995, p.378). în locul valorilor 
validate de timp (precum Nicolae Drăganu, Românii în veacurile 
IX-XIV pe baza toponimiei și onomasticii, 1933, 700p., premiată 
de Academia Română înainte de desființarea ei) , mercenarii 
ocupantului sovietic au instituit dominaţia non-valorii și selecţia 
inversă, adică promovarea unor lucrări de valoare incertă care 
să le înlocuiască pe cele autentic valoroase. Dar prima grijă 
a culturnicilor de după 1945 a fost să dea la topit volumul al 
V-lea dedicat culturii românești din Enciclopedia României, 
enciclopedie rămasă în patru volume al căror loc va fi (vreme de 
45 de ani) numai la Fondurile Secrete ale Bibliotecii Academiei 
R.S.R. condusă de G. Ștrempel și înainte și după 1990. Acel 
Ștrempel care dinainte de 1989 a avut grijă să facă „nevăzute” 
fișele „Tezaurului Limbii Române” la care G.D. Scraba trudise 
17 ani, lucrare donată de văduva scriitorului și până prin 1985 
încă semnalată în fișierul Sălii de Manuscrise. 

Echivalând comunismul cu Vadim Tudor și cu 
spectacolele Cenaclului Flacăra, împușcarea lui Ceaușescu a 
devenit bună ocazie de remanifestare a „urii proletcultiste” 
din primii douăzeci de ani față de „tot ce e național, începând 
cu însăși istoria națională”. În locul scrierilor marilor istorici 
din perioada interbelică, opere „interzise ca fiind reacționare” 
(vezi Marin Nițescu, Sub zodia proletcultismului, București, 
1995, p. 126), universitarii de azi impun studenților citirea 
„anilor treizeci” tricotați de Z. Ornea, adică o „istorie falsificată, 
deformată și insultătoare” (M. Nițescu, op. cit.), în Revista 
„22” a „contraculturii românești” (cf. Șerban C. Andronescu, 

Suspendat în neantul unei noi forme de remarcare” (1) 
A fost Culianu „discipolul” lui Eliade?) fostul comunist Lucian 
Boia (mediatizat cu insistență în Wikipedia confiscată de o mafie 
care pozează coperțile cărților sale destinate unui public lipsit 
de discernământ) își legitima activitatea de falsificare a istoriei 
Românilor printr-o ciudată argumentație: „Istoria care a fost este 
una, și istoria pe care o facem noi, sigur, pornind de la istoria 
care a fost, dar privind-o din perspectiva noastră, este alta” (vezi. 
Lucian Boia, în rev. „22”, Anul XII, Nr. 593, 10-16 iulie 2001).

 Mircea Eliade observase că perioada de ocupație 
comunistă a României coincide cu „vremea sterilizării spirituale 
prin distrugerea sistematică a elitelor și ruperea legăturilor 
organice cu tradițiile autentic naționale”. Satrapii culturii, 
„improvizați în diriguitorii ei” (p.375) – cum scria M. Nițescu 
despre stalinistul Leonte Răutu – tatăl directoarei Colegiului Noua 
Europă (New Europe College „omologat” de Ministerul Educației 
când Andrei Pleșu era ministru de externe) –, n-au ostenit, nici 
după abolirea comunismului, să pună la zid valorile autentice, 
fapt demonstrat, fără putință de tăgadă, chiar prin perseverenţa 
minimalizării lui Mircea Eliade cu fiecare nouă ocazie de așa-zisă 
„promovare” a „talentului și inventivității unora ce nu au fost 
înțeleși în epocă, fie au fost alungați (din țară sau din memoria 
colectivă) pe nedrept” (cf. Radu Boroianu, n. 1942, în „Cuvânt 
înainte”, la albumul Mari români de pretutindeni/ Outstanding 
Romanian Far and Wild, Ed. Alexis, București, 2015 (1907-
1986). În 1990 R. Boroianu a devenit ministru adjunct al lui Pleșu, 
consemnează Vintilă Horia în „haznaua sfârșitului de ciclu”, 
adăugând că îl cunoaște pe Boroianu „de ani de zile” de când 
acesta circula dincolo de Cortina de Fier și putea vorbi cu Vintilă 
Horia „fără ascunzișuri despre cele din Țară” (V. Horia, Jurnal 
de sfârșit de ciclu, București, 2017, p.617). Din aprile 2015 Radu 
Boroianu a fost numit președinte al Institutului Cultural Român 
ce-i are ca vicepreședinți pe Nagy Mihaly Zoltan și L.S. Jicman. 
Ecoul discuțiilor cu Vintilă Horia se regăsește în prezentarea 
binevoitoare a laureatului Premiului Goncourt în albumul bilingv 
Mari români de pretutindeni/ Outstanding Romanian Far and 
Wild .

Tendinţa oficială post-comunistă de a-l coborî pe Mircea 
Eliade înălţându-l în locul acestuia pe Culianu (care se pare că 
trimitea Securității note despre Eliade), vezi Isabela Vasiliu-Scra-
ba, Eliade și unul dintre turnătorii săi anonimizați, în rev. 
„Acolada”, Satu Mare, Anul XI, nr.1 (110) ianuarie 2017, p.17; 
https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/secuculieliade / 
) s-a conturat de îndată ce „oficialul” Andrei Pleșu a decretat la 
Televiziunea Română pe 5 octombrie 1991 că Ioan P. Culianu 
ar fi fost „mai bun decât Mircea Eliade”. Dar chiar și oficialii 
regimului comunist trecuseră cu vederea „fuga” italienistului 
I.P. Culianu (care a fost doisprezece ani asistent de română la 
Groningen și un an profesor de italiană în SUA, fiind asasinat 
înainte de a fi angajat ca profesor asociat la Chicago, la Divinity 
School) în condițiile în care scrierile celor rămași fără de voie 
în occident erau scoase din circuitul public și trecute la fondu-
rile secrete ale bibliotecilor publice. „Fugitului” Culianu i s-au 
recenzat în țara comunistă lucrările susținute în Franța pentru 
acea carieră universitară în domeniul istoriei religiilor de care 
nu avea să aibă parte (vezi recenzia lui Adrian Marino tradusă în 
engleză pentru rev. „Ethnologica”). O conversație dintre Culianu 
și Andrei Oișteanu (nepotul lui Leonte Răutu) înregistrată în 
1984 în Olanda a apărut în „Revista de istorie și teorie literară” 
în anul 1985. Tot revista Institutului de Istorie și Teorie Literară 
„George Călinescu” îi publica în 1986 asistentului la catedra de 
romanistică a lui Noomen un articol comentat doi ani mai târziu 
de Sorin Antohi într-o revistă clujană. 

Părerea lui Pleșu despre prietenul său Culianu 
a fost mediatizată ulterior și prin Suplimentul Litere, 
Arte și Idei al ziarului „Cotidianul” (vezi L.A.I., Anul II, No. 
19/52 din 18 mai 1992, p.8) devenind apoi un fel de „literă de 
lege” în mediile universitare de nivel din ce în ce mai scăzut, 
decanul Universității „Al.I. Cuza” de la Iași ajungând să inventeze 
și o „paradigmă Eliade-Culianu de interpretare a mitului” (N. 
Gavriluță) fără a-și bate capul să explice ce înțelege el printr-o 
atare struțo-cămilă inexistentă. 

Cea mai perseverentă manipulare post-decembristă – 
bazată pe escamotarea faptului că numele lui Culianu a fost 
necunoscut până la uciderea sa „rituală” (vezi Isabela Vasi-
liu-Scraba, Era minciunilor legate de cariera lui I.P. Culianu 
și o nouă ipoteză privitoare la asasinatul politic de la Chicago, 
în revista tipărită „Acolada”, Satu Mare, Anul V, nr. 11/49, nov. 
2011, p 19 și p. 26; on-line https://isabelavs2.wordpress.com/
articole/isabelavs-ipotezaasasinarerculianu/ ) –, se regăsește în 
părerea proprie a lui Moshe Idel, trâmbițată pe coperta a IV-a 
a Psihanodiei (Polirom, Iași, 2006), după care faimosul Mircea 
Eliade și necunoscutul Culianu ar fi fost, la egalitate, „cei doi mari 

istorici români ai religiilor”. Nici la editarea în 1993 a traducerii 
românești a Dicționarului religiilor nu s-a ratat ocazia manipulării 
cititorilor prin gogoși umflate peste măsură: Pe coperta a IV-a a 
micului volum, editorul Culianu apare într-o postură pe care n-a 
avut-o niciodată, și anume aceea de „autoritate de prim rang a 
lumii științifice”.

Despre albumul bilingv din 2015, președintele I.C.R aver-
tiza cititorul că nu se află în fața „unei lucrări exhaustive dedicate 
acelor personalități care și-au câștigat onorurile creativității lor 
deosebite în afara frontierelor României” (R. Boroianu, Cuvânt 
înainte). În albumul prefațat de fostul adjunct al ministrului 
culturii post-decembriste s-a optat pentru acea ordine a prezentării 
care să marcheze „anul în care [oamenii mari] s-au distins prin 
ceva”. E vorba de un moment [să-i spunem „kairotic”] decupat 
din viața personalității prezentate. 

De exemplu, prezentarea lui Alexandru Busuioceanu în 
dreptul anului 1945 semnalează momentul când scriitorul „s-a 
distins” între exilații români rămași din 1945 în Spania pentru 
că atunci Busuioceanu „s-a stabilit la Madrid”. La un alt „spa-
niol” prin adopție (Alexandru Ciorănescu), n-a fost ales nici 
anul 1943 când în România era răspătit cu „Meritul Cultural”, 
nici când, în 1955, același erudit primea în Brazilia distincția 
„Padre Anchieta”, sau măcar anul 1960 în care Al. Ciorănescu a 
primit două premii franceze („Palmes academiques” și premiul 
„Gustave Brunat de L’Academie des Inscriptions de Paris), ori 
anul cu „Ordre National de Merite” (1980. Paris), vezi Isabela 
Vasiliu-Scraba, Configurații noetice la Platon și la Eminescu, 
Slobozia, 1998, ISBN 973-98981-0-6, pp.124-133, carte „făcută 
dispărută” din cataloagele on-line ale Bibliotecii Naționale și ale 
Bibliotecii Centrale Universitare, ca toate celelalte cărți semnate 
de autoare).

În opinia autorilor albumului bilingv, singurul an „kai-
rotic” pentru Alexandru Ciorănescu ar fi fost acela în care a 
început profesoratul la Universitatea din Laguna (1948) a lui 
Ștefan Lupașcu odată cu angajarea la C.N.R.S (1940), din bio-
grafia lui Celibidache reținându-se tot anul 1945 (care de fapt 
a fost benefic pentru toți exilații, ceea ce înseamnă că nu repre-
zintă nimic particular în biografia unuia sau a altuia dintre cei 
„înfricoșați de eventualitatea represiunilor comuniste”, cum este 
trecut la exilatul Eliade. Acestuia, în loc să-i fie pozată coperta 
volumului Myth and Symbol, Studies in Honor of Mircea Eliade 
(1969, University of Chicago Press) îi este pozată (probabil în 
batjocură) activitatea din 1959 de editor, și nici măcar de editor 
unic, cum s-a întâmplat cu volumele editate în România (Nae 
Ionescu, Roza Vânturilor, 1936 și cele două volume „Hasdeu”). 
Din cele două poze de cărți care să ilustreze cât de mare a fost 
Eliade, alături de History of Religion: Essays in Methodology 
editată în colaborare în 1959, este pozată și coperta volumului: 
M. Eliade, Cosmos and History. The Myth of Eternal Return (ed. 
I, 1955; 1959), precum și o scrisoare din 1931. 

Tactica micşorării importanţei culturale a „celui mai 
renumit și mai apreciat istoric al religiilor din secolul XX” s-a 
putut însă observa în toate prezentările lui Mircea Eliade făcute 
de fosta Editură Politică Aici sunt fără greş omise toate distincţiile 
academice primite de marele filosof al religiilor (4), iar mai nou tin-
erilor cumpărărori ai cărţilor lui Eliade nici nu li se mai arată cine 
a fost autorul. Pe volumele publicate în anul înființării micului 
Institut de Istoria Religiilor (H.G. nr. 32/09-01-2008) directorul 
editurii Humanitas, în lipsa oricărei prezentări biografice, îi trece 
lui Mircea Eliade două liste. Una cu „opera ştiinţifică şi filoso-
fică”, alta cu „opera literară”, fără minima precizare că în ambele 
liste e vorba de o selecție de titluri (v. M.Eliade, Întoarcerea din 
rai, Humanitas, 2008; M.E., India. Biblioteca maharajahului. 
Șantier, 2008). În schimb, la bio-bibliografia lui Andrei Pleșu, 
autor al câtorva culegeri de articole și eseuri (neieșite din rând), 
apare negreșit întreaga recoltă de onoruri şi premii obţinute de 
acesta pe criterii politice, fie ca ministru al culturii, fie ca ministru 
de externe, fie ca rector la Colegiul Noua Europă care o are drept 
directoare pe fata lui Leonte Răutu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, 
Cum l-a minimalizat A. Pleșu, un fals filosof al religiilor, pe 
Mircea Eliade , în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul XII, nr. 3 
(124) și nr.4 (125), 2018; on-line https://isabelavs2.wordpress.
com/mircea-eliade/isabelavs-plesueliade10/ ). 

In cazul volumului M. Eliade, Dictionnaire des Religions 
(Paris, Plon, 1990), apărut în românește cu doi autori (vezi 
Dicționarul religiilor, Ed. Humanitas, București, 1993, ediția a 
doua în 1996, ulterior re-re-editat de Polirom) îngrijitorii edițiilor 
s-au făcut a nu fi sesizat fraza în care I.P. Culianu scrisese că 
a adoptat „în general punctul de vedere din Histoire des 
croyances…” , operă eliadescă premiată de Academia Franceză. 
Tendința (din ce în ce mai vizibilă odată cu trecerea anilor) de 
a-l sălta pe Culianu și a-l propune în locul lui Mircea Eliade 
studenților interesați de istoria religiilor se întrevede înainte de 
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toate din desele retipăriri ale celor câteva lucrări pregătite de 
Culianu pentru examene și absența din cultura românească a 
operelor complete ale lui Mircea Eliade. 

Cu ocazia punerii pe piața românească a micului Dicționar, 
fosta Editură Politică a difuzat o serie de minciuni referitoare la 
parcursul academic al așa-zisului „discipol” (vezi Șerban C. 
Andronescu, A fost I.P. Culianu „discipolul lui Eliade”?) trecut 
pe coperta Dicționarului religiilor cu același corp de literă și în 
același rând cu Mircea Eliade (1907-1986). Practica mediatizării 
de neadevăruri era, ca să zicem așa, „implementată” din 1992 
prin Editura Nemira, odată cu prezentarea lui I.P. Culianu de către 
cumnatul său, Dan Petrescu. Nici enciclopedia Românii în știința 
și cultura occidentală scoasă în 1992 la Davis de turnătorul Ion 
Manea Manoliu (n.1925) care scria din SUA note informative 
despre Eliade (vezi Mircea Eliade în arhiva Securității, Ed. 
Mica Valahie, București, 2008, pp. 116-221) nu și-a făcut prea 
multe scrupule cu falsitățile pe care le propaga despre cariera 
universitară a lui Culianu. 

Până să public eu în 2008 ( în rev. „Argeș” din Pitești, 
iunie 2008, pp.24-25 și în rev. „Origini/ Romanian Roots” nr. 
6-7-8/ 2008, pp. 113-118, scoasă de regretatul Gabriel Stănescu) 
primele mele încercări de a ieși din nămolul minciunilor despre 
cariera de istoric al religiilor a lui Culianu, de nicăieri cititorul 
român nu a putut afla că (la Groningen) I.P. Culianu a predat 
vreme de doisprezece ani limba română („având 2-3 studenți”, 
apud. Carmen Georgescu, 30 martie 2015). Sorin Alexandrescu 
îmi precizase printr-un e-mail că „Ioan Petru Culianu a fost doar 
asistent pentru română al profesorului Noomen de romanistică. 
Preda adică limba practică și ceva literatură. Inițial am ținut eu 
acele ore în combinație cu norma de la Amsterdam, apoi am rămas 
doar în această ultimă Universitate. L-am cunoscut foarte bine 
atunci pe Culianu. Era un tânăr modest și destul de lingușitor.” 
(Sorin Alexandrescu, 11 martie 2009). 

În anul morții lui Mircea Eliade, Culianu a avut an 
sabatic, iar apoi trei ani de zile a luat ajutor de șomaj (apud. 
Carmen Georgescu). În SUA, primul an (1988-1989) a predat 
italiana (vezi scrisoarea lui Culianu din 11 aprilie 1988 în care îi 
scrie lui Lorenzo Renzi că a folosit manualul său de italiană cu 
studenții lui, în vol. Studii de istorie a filozofiei românești, VIII, 
Ed. Academiei, București, 2012, p. 354). Asasinarea l-a lipsit 
de angajarea propriu-zisă la Divinity School unde începuse a 
preda ca profesor asociat. Când Culianu în sfârșit ajunsese (după 
un an de predare a limbii italiene) să alcătuiască în America un 
Curriculum Vitae (noiembrie 1990) pentru viitoarea sa angajare 
ca profesor asociat de istoria religiilor, se pare că la Divinity 
School nu i-au prea fost apreciate prelegerile. 

Ted Anton îi spusese fostei soții a lui Culianu că „la 
Chicago Ioan Petru Culianu era considerat din ce în ce mai jenant 
de către restul profesorilor și că studentii erau sfătuiți să nu cumva 
să aibă cursurile lui pe curriculum, dacă vor o slujbă serioasă.” 
(Carmen Georgescu, e-mail din 30 martie 2015). Cele relatate de 
Ted Anton pot explica nedumerirea decanului de la Chicago când 
a sesizat interesul deplasat (pentru Culianu) al celor sosiți din 
România să-l înregistreze vorbind de Culianu și nu despre Mircea 
Eliade care făcuse gloria acelei universități americane. În filmul 
confecționat de televiziunea română spre a-l propulsa pe Culianu 
se aude limpede părerea decanului după care „Culianu nu există 
fără Eliade”. De unde să știe decanul american că încercarea 
de „lichidare” a lui Mircea Eliade prin „atacuri la comandă” cu 
argumente preluate din Dosarul „Eliade” (1972), contrafăcut 
în Israel spre blocarea candidaturii sale la Premiul Nobel, este 
contrabalansată în România cripto-comunistă de gonflarea și 
mediatizarea lui I.P. Culianu pe toate căile imaginabile? 

Pe pagina a doua a Dicționarului religiilor (1993), fosta 
Editură Politică marchează momentul „martie 1986” ca început 
al carierei lui Culianu de imaginar profesor „plin” predând la 
Divinity School pe post de urmaș al lui Eliade (p.2) . Sistematic 
(cam prea sistematic spre a nu părea înadins!) s-a propagat 
neadevărul după care I.P. Culianu din 1986 i-ar fi urmat lui 
Mircea Eliade la catedră. 

Albumul din 2015 (Mari români de pretutindeni/ 
Outstanding Romanian Far and Wild ) îl inserează pe Culianu 
chiar în dreptul acestui an, 1986, când de fapt doctorandul Culianu 
a conferențiat atunci doar ca profesor oaspete. În primăvara lui 
1986, Eliade i-a aranjat lui Culianu să ţină două conferinţe la 
Universitatea din Chicago. Dar s-a întâmplat să moară, aşa că 
doar din lumea celor drepţi să-şi mai fi putut el auzi protejatul 
cum compara vrăjitoarele din Evul mediu ajunse la ananghie 
cu evreii prigoniţi de rasiştii din vremea lui Hitler. Expunerea 
lui Culianu, la început dezlânată prin abordarea cam lungită a 
unor probleme de metodologie, ţintea spre „demitizarea” opiniei 
curente că Inchiziţia ar fi fost cea care a ars pe rug vrăjitoarele 
(conferinţa „Vrăjitoarele la ananghie ” a fost inclusă în vol. I.P. 
Culianu, Eros şi magie în Renaştere, Ed. Nemira, București, 
1999, pp 364-386). Solid ancorat în prejudecăţile materialiste ale 
lumii închinătoare la zeul-ban, conferențiarul a spus că existenţa 
vrăjitoarelor e probată de faptul că există persoane care cred că 
pot vrăji: dacă ele îşi închipuie ca există, atunci chiar există. Cu 
astfel de subiecte, spre ghinionul său, asistentul de română de la 
Groningen a avut o dată neșansa să fie în public (la Chambery) 

două vrăjitoare adevărate, care i-au spus fără menajamente că 
vorbeşte de lucruri pe care nu le ştie. 

La Chicago, după moartea profesorului Mircea Eliade 
(din aprilie 1986, „grăbită” probabil de incendierea arhivei sale 
pe 17 decembrie 1985), nu Culianu a urmat la catedra ce purta 
deja numele acestuia. La acea dată el nu trecuse doctoratul de 
stat. În SUA Culianu a fost întâi profesor de italiană în 1988 la 
Amherst College, M.A și abia mai târziu a predat istoria religiilor 
la Chicago, în martie 1991 obținând green card. În iulie 1991 ar 
fi urmat să „primească cetățenia, condiție pentru oficializarea 
poziției sale definitive la Catedra de Istoria Creștinismului” 
(Tereza Culianu, în „Obs. Cult.” Nr. 87 din 23 oct. 2001).

Căutând pe internet după „Culianu”, am remarcat că el 
apare co-autor „with Mircea Eliade and Hillary S. Wiesner la 
Dictionnaire des Religions, Paris, Plon, 1990. Se pare însă că el a 
fost obligat a-i promite soției lui Mircea Eliade că numele iubitei 
sale Hillary nu va fi trecut pe coperta volumului (vezi Studii de 
istorie a filozofiei românești, vol. VIII, 2012), soție nevoită totuși 
să accepte (încă din 1987) împărțirea pe din trei a drepturilor de 
autor (1/3 Eliade, 1/3 Culianu și 1/3 H. Wiesner, vezi scrisoarea 
lui Culianu în vol. Studii de istorie a filozofiei românești, VIII, 
Ed. Academiei, București, 2012, pp. 350-351). 

Odată cu traducerea românească a micului dicționar au fost 
prezentați doar doi dintre cei trei „autori”. Pe coperta volumului 
românesc și apoi pe toate traducerile în vreo 16 limbi plătite din 
bugetul României, autorul Mircea Eliade apare trecut cu același 
corp de literă cu „autorul” Culianu. Obscurei absolvente H.S. 
Wiesner nu i s-a putut descoperi nici în șapte ani (până în 1996, 
anul celei de-a doua ediții de la Humanitas) vreo carte proprie în 
domeniul istoriei religiilor, cu toate că, prin galanteria deplasată 
a lui Culianu, „Eliade devine coautorul logodnicei discipolului 
cooptată de acesta din urmă” (Șt. Stoenescu în rev. „Origini/ 
Romanian Roots”, Eliade după Eliade, vol. XIII, no. 6-7-8/ 
132-133-134, June- July – August, 2008, Norcross, Georgia, 
SUA, p. 67). 

 În volumul francez avându-l drept autor pe MIRCEA 
ELIADE (Dictionnaire des Religions, Paris, Plon, 1990) numele 
lui Culianu apare trecut cu litere de două ori mai mărunte. Dar 
falsul discipol Culianu n-a ezitat să folosească numele lui Eliade 
(ca autor) al micului dicționar spre a face (indirect) reclamă unor 
autori pe care probabil Eliade nu i-ar fi menționat. Toți cunoscuții 
lui Culianu sunt trecuți de acesta la bibliografie ca și cum ar fi 
fost citați de Mircea Eliade în persoană, deși acesta îi sugerase a 
nu folosi decât opera eliadescă drept sursă bibliografică pentru a 
face sub formă de dicționar un compendiu al viziunii eliadești 
asupra istoriei religiilor. Această dorință neluată în seamă de 
Culianu mai transpare azi doar din titlul primei ediții americane 
a dicționarului apărut, când încă mai trăia soția lui Mircea Eliade: 
The Eliade Guide to World Religions (Harper, San Francisco, în 
1991). 

Ca autor propriu-zis, din cele 45 de cuvinte de dicţionar 
pe care asistentul de română de la Groningen i le propusese 
într-o scrisoare din 29 aug. 1980, Mircea Eliade nu i-a publicat 
în Enciclopedia religiilor lui I.P. Culianu decât șapte fişe de 
dicţionar. Și acelea numai după ce au fost revizuite de un adevărat 
specialist, și anume indo-europenistul Cicerone Poghirc (Bendis, 
Dacian Riders, Geto-Dacian Religion, Sabazios, Thracian 
Religion, Tracian Rider și Zalmoxis). În țara în care ucigașii lui 
Culianu au rămas nepedepsiți, cele șapte fișe au fost tipărite de 
Polirom în colecţia „Biblioteca Ioan Petru Culianu” sub titlul 
Cult, magie, erezii. Articole din enciclopedii ale religiilor, bun 
prilej de confecționare a unui nou volum. 

Dacă la mijloc n-ar fi fost evidenta tendință de manipulare 
în direcția „gonflării” lui Culianu, asemenea carte ar fi putut fi 
încadrată de directorul Editurii Polirom în colecția „Biblioteca 
Cicerone Poghirc”, fișele de dicționar fiind publicate și sub 
semnătura lui Poghirc. Dubla semnătură este un indiciu că în 
opinia lui Eliade (redactor-șef al Enciclopediei religiilor în 16 
volume, Macmillan, Londra, 1987, premiată în 1988), profesorul 
Cicerone Poghirc era mai în temă cu istoria religiilor decât 
asistentul de română de la Groningen. Față de savantul Cicerone 
Poghirc (1928 – 2009), profesor emerit din 1980 la Ruhr-Univ. 
Bochum (conferențiind la universitățile din Athena, Düsseldorf, 
Freiburg, Heidelberg, Paris, Roma, Tübingen) tânărul Culianu a 
fost în realitate doar o promisiune retezată în mod brutal, înainte 
de a-și da măsura capacităților cu care fusese înzestrat. 

În campania, să-i spunem „românească”, de înlocuire 
a lui Mircea Eliade, acuzat fără nici o bază că, vezi Doamne, 
s-ar fi „compromis”, cu Ioan Petru Culianu – pe care compro-
misurile politice l-au costat viaţa (v. Isabela Vasiliu-Scraba, 
Era minciunilor legate de cariera lui Culianu și o nouă ipoteză 
privitoare la asasinatul de la Chicago, sau http://www.scribd.
com/doc/153859486/Era-minciunilor-legate-de-cariera-lui-I-P-
Culianu-%C5%9Fi-o-nou%C4%83-ipotez%C4%83-a-lui-Ezio-
Albrile-privitoare-la-asasinatul-politic-de-la-Chicago și umilirea 
din momentul executării sale în WC-ul universității care urma 
să-l angajeze –, când nu se afirmă direct minciuna gogonată după 
care urmaşul lui Eliade ar fi fost Culianu, neadevărul este insinuat 
indirect, prin formulări fanteziste în care se invocă „impresionanta 
carieră ştiinţifică [a lui Culianu], de la Milano la Groningen, până 

la catedra de profesor la Divinity School, în preajma şi sub aripa 
(…) lui Mircea Eliade” (vezi Leon Volovici, în Revista „22” din 
16 iulie 2007). 

Prin astfel de formulări referitoare la o închipuită carieră 
universitară în domeniul istoriei religiilor se trece sub tăcere că, 
la Milano, bursierul Culianu era student, rămânând în preajma 
lui Ugo Bianchi doar puțină vreme după absolvire, că în Olanda 
el a predat 12 ani limba română și că în SUA, în 1988, a început 
prin a preda italiana și a sfârșit înainte de angajarea propriu-zisă 
la Chicago pe post de profesor asociat de istoria religiilor. Dar, 
mai ales, se neglijează faptul că nici unul din volumele de istoria 
religiilor scrise de Ioan P. Culianu nu a fost premiat de vreun 
for academic, nici din Italia lui Ugo Bianchi, nici în America lui 
Hans Jonas, și nici din Franța lui Daniel Dubuisson. De acest 
lucru nu a ţinut seamă fostul ministru Andrei Pleșu, care a botezat 
cu numele lui Culianu una din cele două săli (aceea aflată mai 
la vedere) a micuțului „Institut de Istoria Religiilor” înființat în 
cadrul Secției de istorie a Academiei în 2008, a doua sală primind 
numele marelui Eliade. 

În manipularea post-decembristă s-a abandonat de mult 
dreapta măsură a unui minim bun simț: pe coperta Dicţionarului 
religiilor, numele lui Culianu apare pe același rând și cu acelaşi 
corp de literă cu numele lui Eliade, ale cărui idei au fost repro-
duse în majoritatea articolelor acestui dicționar (vezi I.P. Culianu, 
Notă bibliografică..., în Dicționarul religiilor, București, 1993, 
p. 14), iar la prezentarea celor doi autori s-au alocat spaţii per-
fect egale. Ceea ce a însemnat, fireşte, ciuntirea operei marelui 
istoric al religiilor, membru a numeroase academii, prețuit în 
cele mai alese medii universitare occidentale care i-au decernat 
prestigioase premii, până a rămas din ea mai puţin de un sfert. 
La Mircea Eliade, din 40 de volume științifice, se menționează 
doar 11, înghesuind trei volume sub un singur titlu: Histoire des 
croyances. În schimb, la asistentul de română apar înșirate 9 
titluri, dintre care două romane, unul netipărit la data apariției, 
Dictionnaire des religions la Plon (pe 1 aprilie 1990). La Cu-
lianu un titlu ar fi chiar respectiva compilație din care a rezultat 
Dictionnaire des religions, volum care ar fi trebuit să fie trecut la 
Mircea Eliade, așa cum fusese indicat de editorul francez (Plon, 
Paris). Și nici aşa opera științifică a celui despre care s-a spus că 
a inițiat în domeniul istoriei religiilor „era Mircea Eliade” nu a 
putut fi adusă la o dimensiune comparabilă cu opera asistentului 
de română de la Groningen. 

Pe pagina a doua a Dicționarului religiilor (1993) se con-
semnează ditirambic că în 1980 Culianu ar fi susținut un „al doilea 
doctorat”, după ce bursa din primăvara anului 1975 pe care Eliade 
a obținut-o pentru Culianu apare sub formă de „cursuri post-doc-
torale”, când protejatul nu-și trecuse încă nici licența cu Bianchi.

Numărul scrierilor lui I.P. Culianu a fost artificial umflat cu 
două titluri dublând aceeași lucrare din 1984 în franceză numită 
Experiences de l’extase și în traducere engleză cu titlul Out-of-
this-World (1991), apărută după tipărirea volumului Dictionnaire 
des religions (Paris, 1990) trecut la p. 4 drept carte după care s-a 
făcut traducerea românească. 

Cum spusese Culianu pe 21 iulie 1981, studiile despre 
gnoză din Iter in silvis. Saggi scelti sulla gnosi e altri studi (Mes-
sina, 1981) apar înglobate şi în teza de 3-ème cycle susținută în 
1980 șI publicată la Payot în 1984, cu sprijinul lui Eliade. Din 
cartea de la Payot, vreo 30 de pagini, sub titlul L’Ascension de 
l’âme dans les mystères à et hors des mystères, au fost date de 
Culianu spre a fi cuprinse și în lucrarea colectivă La soteriologia 
dei culti orientali nell’Imperio romano (Leiden, 1982) îngrijită de 
Vermaseren. Cartea englezească apărută la Leiden în 1983 cu titlul 
Psychanodia (enumerată de Moshe Idel alături de Experiențe ale 
extazului, ca și cum ar fi altă lucrare) este varianta englezească a 
lucrării de «troisième cycle» (Experienţe ale extazului) de 

Isabela VASILIU-SCRABA

(Continuare în pg. 18)
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Sadoveanu privit prin propriu-i „Caleidoscop” partinic
Nu cu mult timp în urmă 

am zăbovit şi explicat, cred, 
suficient, într-un articol publi-
cat tot în Acolada, „cum a virat 
Sadoveanu spre comunism”. 
Recitind, după tipărirea acelei 
intervenţii, cartea lui Nicolae 
Florescu, Mihail Sadoveanu 
între realitate şi mit (Ed. Jur-
nalul literar, 2011), am ajuns, 
într-un final, ca şi regretatul 
istoric literar, la încheierea 

că aderenţa lui Sadoveanu la comunism ar trebui cercetată, în-
cepând cu mult înaintea momentului 23 august 1944. În această 
privinţă, sunt total în asentimentul acerbului analist care observa 
„prezenţa încă din interbelic, în jurul marelui povestitor, a unor 
elemente ilegaliste de extremă stângă, la Adevărul şi Dimineaţa, 
mai apoi la Însemnări ieşene şi, bineînţeles, la Viaţa Româneas-
că”, unde scriitorul colabora constant. În culegerea de articole 
Caleidoscop. Impresii din Uniunea Sovietică. Problema rurală, 
Editura de Stat, 1946, evocând ucenicia într-ale politicii sub au-
toritatea morală a cumnatei sale, cunoscutul critic literar Izabela 
Sadoveanu, reputată militantă socialistă, cu relaţii multiple în 
cadrul conducerii Partidului Social Democrat al Muncitorilor 
din România, şi colaboratoare mai bine de un deceniu la Viaţa 
Românească, Sadoveanu nu făcea decât să atragă atenţia forurilor 
conducătoare ale P.M.R. asupra temeinicei sale pregătiri partinice, 
realizată sub influenţa şi contactul direct cu unii dintre liderii 
P.S.D.M.R., grupare politică înfiinţată de profesorul universitar 
Ioan Nădejde alături de Dobrogeanu Gherea, Cristian Racovski, 
sau Gheorghe Cristescu (Plăpumarul), printre alţii. Un Ioan Năde-
jde, în orice caz, era demis de la Universitatea din Iaşi de către 
ministrul instrucţiunii publice, V.A. Urechia, tocmai pentru 
că propovăduia deschis de la catedră socialismul. Se ştie prea 
bine că Izabela Sadoveanu, foarte ataşată de literatura lui Mihail 
Sadoveanu, îl frecventa pe Dobrogeanu Gherea, era prietena Sofiei 
Nădejde („coana Pica”), ea însăşi ferventă militantă socialistă, la 
rându-i amică a Mariei Constantin Stere, soţia fondatorului revistei 
Viaţa Românească (1906). Într-o intervenţie de pe vremea când 
ajunsese comisar al poporului în ţara sovietelor, Lev Troţki a 
arătat că „Gherea şi Racovski au fost primii care au îndreptat 
partidele socialiste spre Revoluţia din Rusia şi au iniţiat un nou 
tip de partid socialist”. Troţki voia să spună, în realitate, că, din 
gruparea iniţială a clubului socialist de la Iaşi, Gherea, Racovski 
şi Gheorghe Cristescu (nenumit) s-au îndreptat spre marxism, 
ultimul devenind chiar secretar general al Partidului Comunist 
din România, printre ai cărui fondatori se şi prenumără, în vreme 
ce, precizăm noi, deputatul Ioan Nădejde va ralia în 1903 o fracţi-
une a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România, 
pe care îl înfiinţase în 1893, la Partidul Naţional Liberal. Apoi 
să nu uităm că Sadoveanu (în a cărui literatură găsim suficiente 
elemente poporaniste și sămănătoriste preluate prin intermediul 
clubului socialist şi narodnicist de la Iaşi) a manifestat tot timpul 
în acei ani o vie simpatie faţă de Lucreţiu Pătrăşcanu, un influent 
exponent al ilegaliştilor români în Comintern, devenit, după 
1944, în primul cabinet proletar, ministrul justiţiei. Cert este că 
Mihail Sadoveanu, caracterizat de Tudor Arghezi, într-o Scrisoare 
informativă a lui N. D. Cocea către V. Rudenco, consilier cultur-
al sovietic la Bucureşti, drept un ins care a supt la toate ţâţele 
politice. Onoruri şi bani a luat de la toţi, va vira încă din 1943 
spre comunişti, cum aprecia prea bine Pamfil Şeicaru în celebra 
Scrisoare deschisă către Mihail Sadoveanu din 10 iulie 1954. 
Situaţie ce poate n-ar trebui judecată separat aici nici de „bătălia” 
pe care a dat-o scriitorul în anii treizeci ai secolului trecut pentru 
acapararea conducerii şi „distrugerii” – în final – a Supremului 
consiliu de grad 33 şi ultim al ritului masonic scoţian antic şi 
acceptat în Romania, şi nici de atacurile tot mai sâcâitoare şi tot 
mai ameninţătoare asupra sa, datând cam din aceeaşi perioadă, 
ale legionarilor. Presa acestora îl acuza îndeobşte pe scriitor la 
momentul respectiv că şi-a trădat naţionalismul şi a devenit un 
agent al iudeo-comunismului, îndemnându -şi cititorii să-l bată 
cu pietre… Vizavi de un asemenea tratament, sub protecţia to-
varăşilor comunişti autohtoni, atent supraveghiaţi din exterior de 
Fratele mai Mare, Sadoveanu va arăta cu degetul incriminator, 
în 1945, în articolul Uniunea sindicatelor de artişti, scriitori şi 
ziarişti (vezi „Caleidoscop”, pp. 159-161), spre acei fraţi ai săi care 
până mai ieri, nefiind de acord cu ideile sale politice de stânga, îl 
gratificau în articole violente cu epitetul de „trădător de neam şi 
ţară”, arzându-i cărţile în pieţele publice… Oricât ar încerca aici 
scriitorul să ducă la extrem lucrurile, să escamoteze şi să ocolească 
în fond adevărul adevărat, şi anume că el însuşi, prin publicaţiile pe 
care le conducea, s-a aflat atunci în polemică deschisă cu simpati-
zanţii sau adepţii Legiunii, se ştie că în acea perioadă, dramatică 
pentru el, scriitorimea română de la E. Lovinescu, Alexandru 
Philippide şi Şerban Cioculescu şi până la Liviu Rebreanu i-a fost 
alături, apărându-l deschis şi dezaprobând actele de barbarie la 
care legionarii i-au supus opera. În însemnările pe anul 1937 din 

Jurnalul său, Liviu Rebreanu vorbeşte explicit despre protestul 
breslei scriitoriceşti din acel an în „chestia Sadoveanu”, acţiune 
de opoziţie hotărâtă a intelectualităţii progresiste faţă de actele 
de barbarie ale extremei drepte (vezi „Apelul intelectualilor”!), 
iniţiată, pe cât se pare, chiar de autorul Răscoalei… Aşa încât 
încununatul chiar în anul 1937 cu înaltul titlu de doctor honoris 
causa al Universităţii din Iaşi, departe de a fi rămas singur pe 
nişte primejduite baricade umaniste, mai curând căpăta dimen-
siunile simbolic umflate ale unui factor coagulator al energiilor 
de salvgardare a naţiei… 

Fost sprijinitor, din aceleaşi vagi considerente – să zicem 
– al Partidului Frontului Renaşterii Naţionale creat de Regele 
Carol al II-lea şi membru al senatului lui corporatist, după în-
toarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, simţind pulsul 
de moment al „noilor vremi”, după ce îşi negociază drastic cu 
guvernul Petru Groza, prin intermediul Cominternului moscovit, 
avantajele materiale, pe care acesta nu le descuraja sub nicio 
formă, ba dimpotrivă, Mihail Sadoveanu se ilustrează, în regim 
de urgenţă, atât ca publicist cât şi ca scriitor, ca unul dintre cei 
mai înfocaţi propagandişti ai dictaturii proletariatului. Nu voi mai 
aduce aici în discuţie conţinutul conferinţei Lumina vine de la 
Răsărit, rostită de Sadoveanu pe 1 martie 1945 în sala Ateneului 
Român din Bucuresţi, o cuvântare din ciclul de Conferinţe pentru 
cunoaşterea URSS cu care Asociaţia Română pentru Legăturile cu 
Uniunea Sovietică (ARLUS) îşi făcea cu aplomb intrarea în scenă. 
Destul să spun că textul ei („îmbunătăţit”) a fost editat de două ori 
în acelaşi an 1945 de către tovarăşi, cu ajutorul ARLUS-ului, şi, 
bineînţeles, difuzat gratuit în toată ţara. Ca preşedinte al „secției 
literare și filosofice” ARLUS, la invitaţia Academiei Ruse de Şti-
inţe, Sadoveanu va face alături de C.I. Parhon, Traian Săvulescu, 
Iorgu Iordan şi Simion Stoilov o vizită în URSS în cursul anului 

1945, periplu care se soldează în 1946 cu un deşănţat şi complet 
falsificator „florilegiu” propagandistic pro bolşevic, apărut sub 
tilul Caleidoscop la Editura de Stat în anul următor. Nimic altceva 
din publicistica şi creaţia realist-socialistă a lui Sadoveanu nu 
înjoseşte, nu dezonorează şi nu degradează imaginea creatorului 
Fraţilor Jderi precum această culegere de articole propagandis-
tice despre maligna utopie a lumii comuniste din Răsărit, văzută 
ca model absolut al dezvoltării viitoarei societăţii româneşti.

Pe un ton profetic, încă din textul introductiv, folosit În loc de 
prefaţă, după ce declară fără înconjur că „eu nu mai am îndoieli 
cu privire la democraţia Uniunii Sovietice”, Sadoveanu proclamă 
apodictic că „dacă nu se va face trecerea aceasta la lumea nouă, 
poporul român e ameninţat cu pieirea”. Iar, mai încolo, fixând încă 
o dată, ritos, că „lumină nouă se revarsă din Răsărit”, scriitorul 
subliniază în context că „înainte de evenimentele din 23 August 
1944, lumea de la noi trăia complet izolată de Uniunea Sovietică”; 
„Nimic nu era bun acolo. Totul era ruină şi pustiu; realizările erau 
date drept potemkiade”. În ceea ce-l priveşte, scrie Sadoveanu, 
odată cu citirea tălmăcirii în româneşte a „Raportului la proiectul 
de Constituţie a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste”, „în 
singurătatea mâhnirii mele şi a viziunilor tragice legate de soarta 
poporului meu”, „ca apostolul Pavel odinioară, am avut revelaţia 
adevărului” (s.n). „Am avut o revelaţie oarecum mistică citind 
Constituţia din 1936 a Uniunii Sovietice. Tuturor rezervelor di-
recte faţă de lumea nouă răsăriteană le găseam răspunsuri precise 
şi limpezi. Negurile pe care o propagandă bolnavă le revărsase 
asupra lumii noastre se risipeau, soarele răsăritului biruie balaurul 
îndoielilor mele.

În acelaşi timp sbuciumul meu sufletesc renăştea, căci 
proiectam întocmirea acesta nouă din Răsărit asupra popor-
ului meu (s.n.)”. Nu, nu s-a strecurat în text nici o greşeală. Am 
înţeles bine. Încă din 1936, când cred că pusese mâna pe întreaga 
masonerie română, maestrul Sadoveanu visa la o Românie comu-
nistă, întocmită aidoma după constituţia lui Stalin…

De altminteri, peste tot în corpul ruşinosului Caleidoscop 
partinic, Lenin şi Stalin sunt văzuţi de „conu Mihai” ca nişte 
mari şi geniali conducători. „Într-o duminică, scrie vizitatorul, 
cu prilejul sărbătoririi armatei bolşevice biruitoare, era ceva cu 
totul special, solemn şi tumultos în acelaşi timp, în piaţa cea mare 
din laturea Kremlinului. În mausoleul său simplu din marmură, 

Lenin era prezent în mijlocul poporului său, cum va fi pururi. Iar pe 
platforma de deasupra, Stalin cu statul său major”. La un banchet 
al Akademiei Nauk ce s-a dat la Kremlin, având prilejul să îl vadă 
pe Stalin de aproape, complet transportat de onoarea de a inhala 
acelaşi aer cu tătucul, continuând să-şi plătească datoriile faţă 
stăpânirea de la Răsărit, Sadoveanu scrie: „Generalissimul care a 
răpus furoarea teutonică se înfăţişa blajin, bun şi modest. Chipul 
pălit de veghieri, cu părul şi mustaţa cărunte, părea o medalie de 
argint vechiu”. În ochii acestui Sadoveanu parcă hipnotizat de 
maleficul dragon, Uniunea Sovietică „e patria ideală – viziune 
a viitorului. Pentru realizarea ei definitivă oamenii sovietici au 
luptat şi şi-au jertfit morţii, au muncit şi continuă să muncească 
fără întrerupere. Copiii lor şi copiii copiilor lor, scrie complet 
acaparat de propria-i nălucire soporifică Sadoveanu, vor vedea 
împlinită această patrie ideală”. 

Oricât ar fi de încântat sau de uluit binevoitorul slujitor al 
regimului comunist de la Bucureşti, în cele trei săptămâni de 
şedere la Moskova sau Leningrad, de „realizările măreţe” ale 
oamenilor de ştiinţă sovietici, care s-au organizat, sub conducerea 
partidului, „în grupe de cercetători ai tuturor problemelor ţării”, 
intenţia lui mărturisită din capul locului cu cea mai mare ardoare 
este să viziteze un colhoz şi să depună mărturie despre cele văzute 
într-o asemenea formă de organizare a vieţii rurale de către so-
viete! Opt ore petrecute la tovărăşia „Pomenirea lui Ilici”, aflată 
la douăzeci şi ceva de kilometri de Moscova, îi ajung pentru 
a „cerceta”, înţelege şi apoi a ridica în slăvi avantajele muncii 
țăranului în organizaţia colhoznică de la Tarasovka. Ca un titlu de 
nefastă glorie, în orice caz, Sadoveanu este primul la noi care face 
propagandă avantajelor muncii colective a ţăranilor în sovhozurile 
şi colhozurile sovietice (Să nădăjduim că se găsesc aici pilde pe 
care oamenii noştri de stat le pot folosi!!!, notează el); primul 
care ridică agresiv problema transformării socialiste a agriculturii 
româneşti; primul care îşi permite să dea chiar şi sfaturi organelor 
de decizie şi putere în stat cu privire la această chestiune… „Din 
ce s-a petrecut în Uniune, scrie el, e uşor de înţeles că tovărăşiile 
ţărăneşti de cereale n-au avut decât a folosi din organizaţia col-
hoznică. Statul pune la dispoziţia colhozurilor staţiile de tractoare 
şi seminţele şi vitele selecţionate în fermele sale (sovhozuri); îi mai 
dă agronomi şi contabili, precum şi planurile de cultură. Vechea 
plugărie a fost revoluţionată; au apărut mari întinderi cultivate 
raţional; deosebirea dintre ce a fost acum şi ce era altădată în 
vremea latifundiilor e că beneficiul întreg e al muncitorilor şi că 
plugăria se face mai bine. Colhozurile de cereale (astăzi se află 
în Uniune sute de mii de asemenea organizaţii colective) sunt 
toate bogate şi reprezintă o mare putere economică”. Conştient că 
folosindu-se de asemenea argumente, nu va sensibiliza pe niciun 
proprietar de pământ, Sadoveanu atacă dintr-o dată, ţintind coarda 
sensibilă. „Toate bune, scrie el. Doresc să spun eu ce mi-a plăcut 
mai presus de orice (la Taraskova)./ Era ceasul amiezii. Trecusem 
pe la club (bibliotecă, scenă de teatru, radio şi cinematograf) şi 
ne-am abătut să vedem copiii colhozului. Cât mamele lucrează 
la câmp ori la diversele despărţăminte ale grădinăriei, copiii lor 
sunt îngrijiţi de anume femei pricepute şi înţelepte. Unele sunt 
învăţătoare./ Mi s-a întâmplat să intru întâi într-o casă în camerele 
căreia se aflau copilaşii grădiniţei. Jucăriile rânduite într-un colţ îşi 
aşteptau stăpânii. Iar stăpânii, hrăniţi, spălaţi, dolofani şi rumeni 
îşi făceau siesta în paturi cu cearşeafuri albe”. După care, ca un 
perfect agent de influenţă, în stare să mânuiască cele mai perverse 
arme de persuasiune, fără să clipească, marele propagandist al 
falimentarei utopii comuniste scrie: „Mi-i ruşine să mărturisesc 
că mi s-au umplut ochii de lacrimi. Am avut o vedenie de tristeţă: 
copiii sătencelor noastre. Ele se trudesc în arşiţă la ogoare; ei 
singuri, neîngrijiţi, nealimentaţi, acasă. Pe cei care nu pot încă 
umbla îi rup câteodată porcii; alţii mai mărunţi cad în vase cu 
apă ori în jar (s.n.). (…) La colhozul din Tarasova vedeam copiii 
sătenilor îngrijiţi domneşte”. Fără comentarii!

După modelul performanţelor colhozurilor staliniste, până 
şi Literatura în Uniunea Sovietică pare să fi făcut progrese. „Cu 
dezvoltarea planurilor cincinale şi ordonarea treptată a vieţii în 
lumea nouă, scrie viitorul laureat al Premiului Lenin, pornea şi 
literatura să-şi caute punctele de orientare. (…) Realismul vechii 
literaturi reînvia căutându-şi însă obiective în legătură cu aşezarea 
societăţii pe temelii nouă. Literatura devenea un instrument social 
(citeşte, ideologic, n.n.) de prim rang”. 

La concurenţă cu un G. Călinescu care, mai scrupulous, se 
apucase în acea perioadă de excursii în Răsărit să studieze meto-
dic limba rusă, pentru a-i putea citi în original pe noii maeştri 
ai sovietelor(!!!), prin numeroasele trimiteri la nume de autori 
şi opere ale literaturii de acolo, Sadoveanu pare să-l fi devansat 
serios pe critic. Luând în sprijin, așadar, literatura unor Şaghinian, 
Gladkov, Ţenski, Cepâghin, Olga Forş ş.a., autorul Baltagului nu 

(Continuare în pg. 18)
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Suspans şi erotism cu 
iz exotic

După două volume de proză 
scurtă (My Day şi Nopţile cu lună 
plină), o trilogie care i-a adus pre-
miul Filialei Dobrogea a Uniunii 
Scriitorilor (Urme pe oglinda apei) şi 
romanul Singur împotriva oceanului, 
toate inspirate din lumea albastră şi 
nu totdeauna prietenoasă a mării şi 
a marinarilor, fostul căpitan de cursă 

lungă Constantin Costache lansează un nou roman: Dragoste 
deşertică (Editura Ex Ponto, 2018). Este o carte captivantă, autorul 
mizând, ca în toate romanele lui, pe un dinamism cinematografic, 
pe aventură şi suspans, dragostea constituind ingredientul-cheie 
care, chiar dacă nu stă la baza intrigii, intervine masiv în des-
făşurarea acţiunii, influenţează punctul culminant şi dă sens 
deznodământului. Ritmul alert cu care se succed întâmplările 
duce la o construcţie epică spectaculoasă, uşor de văzut cu ochii 
minţii în ciuda ineditului şi a exotismului conţinute.

Titlul e bine ales, episoadele de dragoste, consistente de 
altfel, petrecându-se în deşertul de la confluenţa a trei ţări: Egipt, 
Ciad şi Libia. Interesant în romanul lui Constantin Costache este 
că erotismul conduce la iubire şi nu invers. Nici nu s-ar fi putut 
să fie altfel, dată fiind succesiunea peripeţiilor prin care trec cei 
opt bărbaţi răpiţi de un trib atipic de războinice (vorbesc engleza, 
araba şi limba maternă, cea a tribului Gua, sunt pe atât de suave, 
delicate şi tandre pe cât sunt de sângeroase şi implacabile atunci 
când exigenţele lor o impun). Unicul scop al răpitoarelor este 
acela de a fi  fecundate de cei opt străini pentru ca „poporul” lor 
rămas cu desăvârşire fără partea bărbătească în urma unor lupte 
între triburi să fie revigorat, „să renască”. La fel de interesant este 
faptul că, în această carte, personajele principale sunt definite cu 
destulă întârziere şi nu foarte pregnant, cam toţi bărbaţii răpiţi, 
cu excepţia celui care va fi ucis de către o teribilă furtună de nisip 
înainte de a ajunge la destinaţie, având un loc aproape la fel de 
privilegiat în desfăşurarea epică. Personalităţile lor se conturează 
mai clar în a doua jumătate a romanului, când marinarului român 
Petru, puşcaşilor marini americani Jarred şi Winston şi arabului 
Hamrun, cel obsedat de faptul că „femeia nu merită să stea alături 
de bărbat, ci doar în spatele lui”, li se mai adaugă două personaje 
reprezentative ale tribului: prinţesa Sloana şi regina Kayma. 
Intenţia autorului n-a fost, aşadar, să contureze nişte personaje 
memorabile, ci să spună o poveste memorabilă. Şi o face punând 
în scenă, cu un infailibil simţ cinematografic, un periplu exotic, 
cu incursiuni ce ating adesea paroxismul, ieşirea din timp şi din 
realitate, într-un spaţiu unde viaţa este mult mai uşor de luat decât 
de zămislit.

Zeci de pagini conţin aventurile erotice ale bărbaţilor răpiţi 
şi detalii uimitoare, semn că autorul s-a documentat înainte de 
a pune pe hârtie ritualurile tribale de împerechere. Uleiurile şi 
răşinile afrodisiace fac minuni în mâna  unor femei care, însetate 
să facă dragoste şi nerăbdătoare să rămână însărcinate, îşi des-
fată aşa-zisele victime cum probabil mulţi urmaşi ai lui Adam 
visează. Scenele erotice sunt lungi, compuse, explicite, cititorul 
fiind invitat să vadă, să asiste şi nu să-şi imagineze completări 
pe baza unor sugestii. Descrierile apelează la un limbaj decent, 
ceea ce atenuează, ca un paravan semitransparent, intransigenţa 
cititorului puritan. Un merit al cărţii este acela că, deşi bărbaţii 
sunt răpiţi pentru a fi exploataţi sexual, violul în adevăratul sens 
al cuvântului nu se produce, întrucât lupul de mare Constantin 
Costache îşi aduce subisanţii în postura de a fi trataţi de femeile 
doar în aparenţă primitive –  şi negrese pe deasupra, cu ochii 
albaştri – mult mai bine decât ei înşişi ar fi putut visa vreodată. 
Aşa se explică de ce Petru Slăvescu se îndrăgosteşte de Sloana 
şi devine prinţul Saraf, iar curajosul Winston, deşi reuşeşte să 
evadeze şi să revină în Statele Unite la soţia infidelă, alege să se 
întoarcă imediat la iubitoarea războinică Ghyana.

Nisipul arid şi neospitalier, pericolele de moarte existente la 
tot pasul, ostilitatea venită dintr-o mulţime de direcţii, inclusiv 
din partea naturii, fac din deşert un fel de celălalt tărâm specific 
basmului. Cei ce nu reuşesc să accepte rigorile deşertului şi să 
treacă probele de iniţiere într-o lume cu totul opusă educaţiei, 
mentalităţii şi modului lor de a trăi vor fi răpuşi. În schimb, cei 
ce vor dori să înţeleagă şi să stăpânească această lume străină 
acceptând-o, devenind parte integrantă a ei, vor fi percepuţi ca 
nişte feţi-frumoşi. Până la un punct, Petru are chiar şi o aură de 
erou civilizator, dorinţa lui de a unifica, cel puţin la nivel politic, 
cele nouă triburi de pe un teritoriu unde ele singure făceau legea, 
părând să nu fie afiliate unei ţări de pe harta lumii, fiind primită cu 
destul entuziasm de către femeile Gua, aşa cum îi este primită şi 

CĂRȚI

Domniile lor către mine
aici doar un pasaj de literaturã: „Mai întâi, lãsați-o pe preasmerita 
navetistã de altãdatã sã vã ureze toate cele bune, cãci am auzit cã 
treceți și prin timpuri grele, așa precum ne e dat în toate sensurile 
posibile. Apoi, precum patriarhilor de odinioarã, vã spun: Scurt e 
timpul, lungã-i arta” (p. 80). 

Azi, Ruxandra Cesereanu, poetă, prozatoare, publicistă și 
eseistă, este redactor-șef la revista „Steaua” din Cluj-Napoca și 
profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, în 
cadrul Departamentului de Literatură Comparată. Împreună cu so-
țul Corin Braga, decanul Facultatii de Litere, directorul Centrului 
de Cercetare a Imaginarului de la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca și director al Caietelor Echinox sunt doi dintre 
intelectualii respectați ai țării. Tocmai de aceea, aceste scrisori 
ale începutului au farmecul lor. 

   Din zecile de scrisori inserate în carte amintim și cores-
pondența cu universitarul V. Fanache, într-o perioadă în care 
acesta traversa un moment negru încercând să iasă din „groapa 
cu furnici”: „Cred că scrisoarea este un artificiu al lumii noastre 
civilizate, la fel ca atâtea altele, și în măsura în care dă iluzia 
unei apropieri între două ființe în aceeași măsură, dacă nu într-o 
măsură mai mare, le și separă prin răceala albastră a literelor care 
pune între cei doi convenție și iar convenție, un mod de a fi plăcut 
pentru celălalt” (p.132), spunea V. Fanache. 

Pe Vasile Fanache l-am avut și eu profesor în facultate și 
întotdeauna m-a fascinat modul în care a cercetat fenomenul 
literar românesc, mai ales studiile lui despre I.L. Caragiale (Cara-
giale, 1984, premiat cu Premiul Filialei Cluj a Uniunii Scriito-
rilor), George Bacovia (Bacovia. Ruptura de utopia romantică, 
1994, și Bacovia în 10 poeme, 2002) și Lucian Blaga (Chipuri 
tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga, 2003), precum și eseurile 
despre evoluția limbajului poetic românesc (Eseuri despre vârstele 
poeziei, 1990).

  Din corespondența cu Ion Filipciuc cităm doar o secvență, 
după apariția romanului „șarpele albastru”: „Nu-ți face sânge rău 
dacă nu a fost luat în seamă; ar trebui să te bucuri că încă nu te-a 
bubuit careva... Te așteptai la cronici, recenzii, ridicări în slavă? 
Uiți că literații noștri nu citesc. Pur și simplu, nimeni nu vrea să 
știe de cei care au ridicat fie glasul, fie degetul în vechiul regim. 
E vremea lichelelor” (p.169)

   Plinã de culoare este și corespondența cu Niculae Gheran, 
cel care-l felicitã pe Cornel Cotuțiu pentru apariția revistei Mi-
nerva, precum și cea cu Vasile Gogea, care îi ureazã, la început 
de an: „Sã dea Domnul sã scriem cãrțile pe care le gândim și sã le 
publicãm pe cele care le scriem! Nu la anu’ ci în ãst an” (p. 193)

   Includerea în carte și a unor manuscrise ale scrisorilor dã 
un farmec aparte. Încheiem citatele cu câteva gânduri ale lui Radu 
Sãplãcan de pe o ilustratã trimisã de la un hotel din Suceava, în 
anul 1985, mesajul fiind plin de haz, așa cum obișnuia, dincolo 
de existența literarã, scriitorul trecut la cele veșnice: „Ce pisicile 
Penelopei (crezi) tu cã faci? Noi, cum știi, în sensul cã nici vorbã, 
scrisoarea ta demnã, țanțoșã și principialã, ca o cușmã în luna 
iulie. Totul potrivit... Salut bã!” (p. 281)

   Printre numele cu care Cornel Cotuțiu poartã corespondențã 
meritã menționate și cele ale lui Ion Buzași, Alex Cetãțeanul, Al. 
Cistelecan, Ion Cuceu, Ion Moise, Ion Simuț, Gavril Scridon, Ion 
Șeuleanu, Teodor Tanco, Ion Vlad. Și lista poate continua. „Ur-
mașii noștri nu vor cunoaște farmecul literei scrise; uniformizarea 
literei electronice anuleazã ceea ce caligrafia poate trãda: starea 
de spirit a expeditorului, febrilitatea, incoerența, silueta literei 
și imaginea plasticã a rândurilor; dispare... picãtura de cernealã 
cãzutã neatent pe hârtie, culoarea însãși a hârtiei nu mai poate 
da sugestie asupra sentimentului celui care e aplecat emoționat 
asupra colii”, spune Cornel Cotuțiu.

   Prin acest volum de corespondențe, scriitorul își face ordine 
în propria ogradã a epistolelor, aducând în fața noastrã o carte 
care se poate citi în cheia unui roman, personajul principal fiind 
conturat prin zecile de scrisori ce au ajuns de-a lungul timpului 
în orașul de pe Someș.

   O carte ce este și ca o oglindã a vieții literare cu reflecții 
înspre și dinspre Beclean.

                Menuț MAXIMINIAN 

   O lucrare interesantã apare la Editura Școala Ardeleanã 
sub semnãtura scriitorului Cornel Cotuțiu, ce adunã o parte din 
corespondența avutã de-a lungul timpului, mai precis 50 de ani, 
cu oameni ai culturii, în special cu scriitori. „Domniile lor cãtre 
mine” oglindește o lume pe cale de dispariție, aceea a scrisorilor 
care azi nu mai sunt nici o necesitate, nici o modã, generațiile 
actuale preferând sms-urile sau dialogurile pe internet, prin 
WhatsApp. Nu mai avem scrisul de mânã, care trãda sentimente, 
pe coala de hârtie fiind așezatã și câte o lacrimã, nu mai avem 
emoția așteptãrii unei scrisori, totul fiind „pe loc”, dispãrând astfel 
o lume a frumuseților.

   Din corespondența lui Cornel Cotuțiu, de altfel așezatã în 
carte în ordine alfabeticã, dupã numele celor care au scris, fiind 
însoțitã de imagini, dar și de date biobibliografice, se remarcã 
puseurile lirice, dar și anumite ghidușii evocatoare, probleme 
ale timpului imediat și, mergând mai departe, chiar încrâncenãri 
împotriva unor anumite situații create de mai marii vremii. 

   Descoperim din scrisorile adresate lui Cornel Cotuțiu, 
printre rânduri, un portret al acestuia, zugrãvit de expeditori. Spre 
exemplu, Horia Bãdescu îi ureazã: „Sã-mi trãiești și sã-l ajungi pe 
Camil Petrescu și Preda. Ai stofã de psiholog” (p.21).

   Una dintre cele mai frumoase corespondențe a fost cea 
purtatã cu scriitoarea Ruxandra Cesereanu, pe vremea când era 
profesoarã în județul nostru, Bistrița-Nãsãud, împreunã cu soțul 
Corin Braga și în cadrul cãreia vedem și anumite nedreptãți ale 
sistemului. Pe acea vreme, Cornel Cotuțiu era inspector școlar, 
multe dintre scrisori fiindu-i adresate cu apelativul „stimate dom-
nule inspector Pipã”: „Recunosc cã am contra pile la Inspectorat, 
totuși, dacã trebuia sã fiu înlãturatã de la Liceul „Liviu Rebreanu”, 
nu înțeleg de ce a trebuit sã fiu pașaportatã tocmai la Nãsãud și 
asta și cu Corin, care este nevinovat...” (p. 65). Corespondența 
cu Ruxandra Cesereanu este una dintre cele mai ample, adãugând 

propunerea de a îmbunătăţi strategiile de apărare a micii aşezări.
Un merit major al lui Constantin Costache îl constituie 

faptul că stăpâneşte foarte bine tehnica de gradaţie a suspansului, 
tensiunea fiind prezentă în orice circumstanţă, fie că este vorba 
de aventură şi de acţiune, fie de transpunerea eroticului. Diegeza 
utilizează un vocabular simplu, forţa acesteia constând în ex-
presivitatea imaginilor vizuale, auditive, olfactive şi dinamice 
şi nu într-o construcţie lexicală complexă. Caracterizarea fizică 
directă imediat ce este introdus în naraţiune un nou personaj 
este o constantă a scrierilor autorului, după cum şi dialogul, 
preponderent ca mod de expunere, defineşte tuşa sa personală. 
Ca o concluzie, Dragoste deşertică are toate ingredientele pentru 
a răspunde aşteptărilor, fanteziilor sau curiozităţii cititorilor 
avizaţi ai cărţilor de dragoste, de aventură şi de acţiune. O 
recomand tuturor ca pe o replică literară, originală, la un film 
de tip „Prinţul deşertului”.

       Diana Dobriţa BÎLEA

Crucea secolului
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Așchii dintr-un jurnal de cititor

Să scrii pe înțelesul 
analfabeților

 Pe poetul X cel prolific, cu 
două-trei plachete pe an publicate, 
nu l-am citit deliberat timp de zece 
ani, ca să-i văd evoluția după un 
deceniu. Constat că e la fel de 
tânăr, de îndrăgostit de poezie 
sau de Dulcineea lui, la fel de 
candid, uzând fără milă aceleași 
metafore-sintagme, scriind acee-
ași poezie buciumist-jeluitoare, că 
nu pot decât să-l invidiez pentru 

mersul egal al fiecărei lui zile lirice.
*

 Scriitorul imoral, chiar în timp ce se scaldă în mocirlă, 
sperând ca peste decenii opera lui să-l curețe de impurități pre-
cum timpul cadavrul, lăsând în mormânt doar oasele albe ca de 
marmură.

*
 Jules Renard despre stil, despre eforturile scriitoricești 
spre concentrare: „Idei largi, pe care le țin strâns”.

*
 Un epitaf: „Aici zace un grădinar care a udat o viață 
întreagă florile. Într-o zi a intrat în pământ să vadă unde s-a dus 
atâta apă” (Costache Olăreanu – Ucenic la clasici).

*
 Lev Tolstoi, în 1909, cu un an înainte de moarte, an-
ticipând: „..de plecat nu se poate, nu trebuie, dar să mor totuși 
doresc, deși știu că-i păcat, chiar un mare păcat...” Iar peste un 
an, a și plecat, a și murit...

*
 Zice: talentul criticului – în tot ce scrie e răzbunarea, mai 
directă sau mai subtilă, pentru scriitorul din el care a murit.

*
 Portret subiectiv și... concesiv de Cehov: „Această do-
amnă nu era nici prea tânără, nici prea frumoasă, dar pe întuneric, 
domnilor, poți lua și un stâlp de telegraf drept sergent de stradă și 
apoi, în treacăt fie zis, plictiseala, ca și foamea, te face să înghiți 
orice”.

*
 Comparația dintre doi poeți de facturi, de stiluri total 
diferite, încercarea lor de ierarhizare – ca și cum i-ai pune să se 
întreacă în ruperea unui iadeș de oțel.

*
 Biblioteca Babel a lui Borges este compusă „dintr-un 
număr nedefinit și poate infinit de coridoare hexagonale”. Ipotetic, 
biblioteca are toate cărțile posibile (prin toate combinările posibile 
ale celor douăzeci și cinci de semne – douăzeci și două de litere, 
punctul, virgula, spațiul alb). Și încă o precizare: „Nu există, în 
vasta Bibliotecă, două cărți identice”. Mă fac a nu pricepe despre 
ce e vorba și-mi place să cred că-n Biblioteca ideală a lui Borges 
nu s-a inventat plagiatul.

*
 Portretele fizice ale personajelor lui Balzac, de neîntre-
cut. Colonelul Victor d`Aiglemont, soțul Femeii de treizeci de 
ani, e „înalt, bine legat și zvelt”, iar „chipu-i bărbătesc și oacheș 
avea acel farmec de netălmăcit pe care desăvârșita regularitate 
a trăsăturilor o dă unei fețe de bărbat tânăr”. Ochii „de foc, ad-
umbriți de sprâncenele stufoase și mărginiți de gene lungi, se 
conturau ca două ovale albe între două linii negre”, „nasul „avea 
grațioasa curbură a unui plisc de vultur”, purta o „inevitabilă” 
mustață neagră, iar obrajii „lați și puternic colorați aveau niște 
tonuri smead-palide ce mărturiseau o vigoare extraordinară”.

*
 Visul lui de scriitor: să scrie pe înțelesul tuturor, mai ales 
pe înțelesul analfabeților, că acestora, vai! nimeni nu le dedică o 
carte bună.

*
Cioran: „Omul uită atât de ușor că e blestemat pentru 

că-i blestemat dintotdeauna”. Nu uită neapărat, ci blestemul i-a 
devenit condiție sine qua non și i se pare normal, precum porcului 
să stea în cotețul lui.

*
Hm! Un manifest împotriva maniheismului: „Nu toți 

oamenii răi au făcut numai răul/ nu toți oamenii buni au făcut 
numai binele” (Ion Caraion)

          Dumitru Augustin DOMAN

     Migdale dulci-amare

Dude sau pomnițe?
Pamflet de Florica Bud

Am primit sugestie divină în legătură 
cu subiectul frământat de  mine, cu atâta 
elan. Până la urmă orice aluat – cu maia 
sau nu – trebuie copt, altfel munca cu 
asogatul a fost degeaba. Ar fi bine să pun 
punct subiectului despre Eve ori să-l uit la 
dospit până la anul. Dacă tot va fi să închei, 
atunci să o fac așa cum se cuvine. Aici voi 

cere ajutorul distinșilor ce poartă bătălii sub numele Agnostic 
Hanno Optateci. Cu toții cunoaștem exemplare feminine super-
be, care își văd de drum. Unele sunt atât de dulci, când promit 
și ceea ce nu au, încât nu poți să te superi pe ele. Altele sunt 
drăcoase, vânzând și paiele de pe casă la preț de pene de lebădă, 
deși, în afara rândunicilor, niciun muritor nu a locuit într-un cuib 
acoperit cu pene, nici de lebădă, nici de altă zburătoare. 

Dacă vom căuta cu aplecare vom da peste cele anacronic de 
cuminți și liniștite, dar și peste cele enigmatice și imprevizibile.  
Subiectul nu va putea fi închis niciodată și nici epuizat. În acest 
caz punctul este provizoriu. Mi se pare că problema nu este 
pentru cei mici, oftează Tudor’S, trist, nevoit să aștepte să cre-
ască. Declarăm ziua de azi o zi fără regrete, melancolii și fără 
concluzii care să ne apese. Nici noi, nici Tudor’S nu ar trebui să 
ne facem griji. Vrem, nu vrem, anii trec ca niște clipe. Nu trebuie 
să ne înfășurăm în nicio spaimă. Ne înscriem și așa debusolați 
în normele universal draconice. Se știe, încă de la „Războiul 
celor două roze” încoace, că în dragoste și în război se permite 
orice, chiar și folosirea  țepilor de trandafiri, otrăviți.  Este bine 
sau este rău? Depinde cine este învinsul și cine învingătorul. De 
pe margine privind, ar fi  bine să nu mai fie nici războaie și nici 
chinuri amoroase. Deveniți patetici, Cuscus Prădalnici Simbru!

Binevoitorii arată calea. Rău intenționații încearcă să pună 
stavile care să blocheze orice mijloc de acces. Neutrii, „nici nu 
put, nici amninoasă”, sunt moluște ce nu stau în calea nimănui, 
dar nici nu se dau la o parte. Cine a vrut să ajungă în rai a ajuns. 
Mulți cred că sunt pe drumul cel bun. Cei mai mulți au credință 
și este minunat că pot să o aibă. Unde ești, îngerașul meu, ar 
întreba Tudor’S. Stă lângă tine, te păzește de tot ce e rău. Mai 
trist este pentru cei care nu cred în nimic. Sunt fără sprijinul pe 
care îl refuză din start. Vor să se simtă și ei reprezentați acolo, în 
locul tainic, prin trimiși aleși democratic. Cei care trăiesc ipotetic 
în rai, afirmând că am putea trăi cu toții acolo, nu ar trebui să-i 
deplângă pe ceilalți, ci să se bucure de tranziția în care sunt prinși. 

Se poate trăi peste tot, veți dori să punctați și voi, Asha 
Neutron Gama, făcându-vă noi adepți peste noapte și peste zi. 
Mă voi feri să introduc răul în ecuație. Ar fi trebuit să o fac de la 
început, ca să știm pe cine trebuie să neutralizăm. Dacă nu am 
făcut-o atunci, voi renunța la el ca la o țestoasă care a crescut prea 
mare pentru  bolul lui Cleo. Cine este Cleo? ar întreba  Tudor’S, 
care între timp s-a dus la culcare. Voi știți că acel Cleo nu vine 
de la Cleopatra, pe care am pierdut-o pe parcurs plictisiți, cu 
grupul cleopatricienelor cu tot. Cleo este peștișorul roșu pe care 
îl simpatizăm cu toții, reminiscența copilăriei. Unii l-au ținut un 
timp prizonier în acvariu, alții doar în gând. 

Răul s-a strecurat discret între substantive . Unul comun, 
care ne dă dureri de cap, neutru și el ca ultimul val. De nu s-ar 
fi dat în stambă, Domnul nu ne-ar fi alungat din Paradis. Dar 
cum răul a fost înfăptuit, noi am fost expulzați cu repartiție 
republicană; pe unde s-au găsit locuri libere. Împachetați și ex-
pediați cu adresa scrisă pe frunte. Noroc că au apărut curieratele 
care au impulsionat și Poșta R. Altfel ajungeam în alt secol, alt 
oraș, altă țară, pe alt continent sau chiar pe o altă planetă. Știu 
că aveți multe de spus despre mondo-răul. Locul și timpul sunt 
prea înghesuite ca voi, Poștărici Pogorâți Lerler, să aruncați, 
acum și aici, în aer „instituția” sa transeculară. 

Ce să aibă dudele și pomnițele cu toate acestea? Și mai ales 
cu eternul feminin? Să fi rămas ceva așchii costeline bărbătești 
din care să fi răsărit duzii? Vor fi fiind niscaiva legende despre 
Morus alba, Morus nigra. Sunt și dude roz, dulci și modeste, 
se bucură pruncește Tudor’S. La mine acasă dudul se numește 
pomnițar, iar dudele pomnițe. Dar pomnițe spunem și la frăguțele 
de pădure. Răspunsul la întrebarea „dude sau pomnițe?” se află 

în Casa Țării și în casele noastre. El mai depinde și de care 
pomnițe mă întrebați, pomnița dudului  sau pomnița fragului. La 
urma urmei orice m-ați întreba, Transcenzi Voraci Tubsi, uneori  
răspunsul este același, unul comic ca în vorba veche „Tot atâta 
la Nichita și mălaiul ca și pthita”. Nu pot să răspund decât că 
privirea trebuie îndreptată spre același pomnițar, pardon, dud, 
evocat de minunatul meu subconștient, tot mai des, în ultimul 
timp. După sfaturile primite de la cei care cunosc dedesubturile  
vieții, subconștientul trebuie luat doar cu binișorul, altfel riști 
să se întoarcă împotriva ta. Dudul, pomul care face dude, este 
pe cale de dispariție. Nu am văzut dude în piață, dar am înțeles 
că sunt la supermarket și mi-am permis să mă mir. De ce oare? 
Ar trebui să ne fi obișnuit cu palmele pe care le primim mereu. 
Chiar am putea să le clasificăm: Palme cu E-uri, palme cu 
medicamente, palme-preșuri, palme cu prețuri; toate fiind de 
proastă calitate.                

Încasăm senini, zilnic, ghionturi economice, agricole, ban-
care, școlare, culturale și sănato-gripale  Cele mai usturătoare, 
care ne lasă pe obraji urme greu de înlăturat sunt cele date 
trecutului nostru, trecut de care chiar unii dintre noi ar vrea să 
ne debarasăm. Exemplu ar fi chiar duzii. A fost o luptă discretă 
împotriva lor. Nu știu câți au mai rămas prin curțile oamenilor. 
Nu prea mulți,  desigur. Adevărat, nu mai sunt prin acele bătături 
nici prunci, care să se bucure de ele și nici rățuști și gâște, care 
să le înghită ca pe niște trufe. Supărarea gospodinelor de altădată 
este ușor de înțeles. Fiind mici și mălăiețe făceau multă mizerie 
în odor. Recent am citit că dudele sunt foarte sănătoase. Vor fi 
fiind. Dar să ajungem să le cumpărăm din supermarket? Cine să 
facă caraghioșenia asta, noi, Cerici Produd Premoni?! 

Spre deosebire de pară, biată dudă  nu pică în gura lui 
nătăfleață, ci pică în curte făcând murdărie. Desigur este greu să 
lupți cu legea gravitației și dacă îți este sortit să cazi,  ar fi greu 
să te opui destinului. Dacă cele albe sau roz mai sunt cumva 
acceptate, cele negre sunt complet dezavuate. Și conform legilor 
ironice ale naturii, duzii care fac dude negre sunt mai mulți. 
Dacă sunt dude albe și dude negre, înseamnă că se poate juca 
șah cu ele? ar întreba Tudor’S. Da, s-ar putea încerca pe o tablă 
de șah imprimată pe caldarâm, ca, după victorie, înfrângere sau 
remiză, să o spele ploaia. De ce nu? Tot se poartă desenele pe 
asfalt pentru copii și pentru genii în derivă!

Comedia numelor 
(93)

 
Fătuloiu: o variantă de fătălău.

x
 Ludmila Putință: un nume optimist.

x
În grabă, am făcut o greșeală. În loc de Lucia Negoiță, 

am scris Lucia Negoițescu.
x

Nume de autori contemporani: Constantin Buligoan-
cea, Marin Beșcucă, Ionel Bandrabur. 

x
Rog atenție cînd transcrieți un nume: Diana Belbita, nu 

Bîlbîita și nici măcar Belvita.
x

17 martie 2018. Biologii din Capitală, nemulțumiți 
de salariile lor, au purtat o pancartă cu inscripția: „Suntem 
biologi, nu biomilogi”.

x
Firească asociere fructiferă: Cristian Mură și Radu 

Duda (originar Dudă). 
x

Nume care predispune la vis: Adriana Noapte.
x

Un primar comunal se plînge de faptul că o prostituată 
nu și-a achitat repetatele amenzi la care a fost supusă. Numele 
primarului: Vasile Găurean.

x
Sonia Argint Ionescu: o modestă succesoare a lui 

Titi Aur.
      

                         Ștefan LAVU
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Itinerarii plastice

                             (Continuare în pg. 18)

Paul Neagu, între Imagine şi Cuvînt
I

 Cînd vine vorba de-
spre Paul Neagu este invocat, 
aproape mecanic, sculptorul. 
Dar în egală măsură s-ar putea 
aminti pictorul, desenatorul, te-
oreticianul, profesorul, actantul 
în happening şi în performance, 
poetul ş.a.m.d. Personalitatea 

lui şi întregul său profil cultural sînt abuziv minimalizate, însă, 
dacă ne referim doar la aspecte particulare şi nu luăm în calcul 
orizontul larg al proiectului său. 

  Dar pentru că în afara faptului curent de a visa şi realiza 
imagini, Cuvîntul exercita asupra-i o fascinaţie fără margini, el 
a scris:

Plecări

Mohorîtă
Umbra lui ieri
Urmăreşte pînă aici 
Nefăgăduitul acum
Plin de cicatrici
De răni neînchise
Împovărat iar
De percepţii prezente
Totuşi,
Nu mă dau bătut
Mi-atribui o stea
Pentru mîine
     1985

II

  Paul Neagu reprezintă acea categorie de artişti sau, 
mai curînd, acel caz de artist pentru care fragmentarea şi 
ofensiva pe orizontală nu sînt decît o materie primă, piese 
constitutive într-un enorm proces de sintetizare. Nu forma 
de exprimare contează aici, nici strategiile şi nici limbajul 
propriu-zis, ci o tensiune irepresibilă care se distribuie 
pretutindeni cu aceeaşi energie şi cu aceeaşi lipsă de pre-
judecăţi. Raţional, de o exasperantă luciditate în relaţie cu 
exteriorul şi cu sine însuşi, ludic şi grav în acelaşi timp, 
Paul Neagu investeşte creaţia artistică şi nenumăratele sale 
forme de acţiune cu un conţinut, în cel mai exact înţeles al 
cuvîntului, terapeutic. 

 Însă dincolo de imagini şi de forme, el a mobilizat 
permanent Cuvîntul, şi atunci a scris:

Palpabil

1 Lasă, te rog, acest cîntec să-ţi treacă
2 Dincolo de stupidele urechi
3 El trebuie s-ajungă să se-nfigă
4 În al duşmanului steag nepătat
5 Numai aşa se va convinge el
6 Că sufletu-i ca apa care fierbe
dorindu-şi să-i încerce
efervescenţa pentru totdeuna.

                 20 septembrie 1974

III

 Paul Neagu încearcă, simultan, vindecarea prin geometrie a 
tuturor dezordinilor şi îmblîzirea geometriei prin chemarea ei la 
o viaţă aproape organică. Crisparea şi jocul, provocările şi gestul 
imprevizibil, alături de alte nenumărate manifestări – greu de 
sugerat prin formule convenţionale –, sînt o tentativă patetică de 
ieşire din haos, de subminare a stării amorfe şi a gregarităţii, prin 
utopie, iluzie şi vis. Ordinea pe care el o întrezăreşte şi o invocă 
atît de radical nu este ordinea unei lumi deja constituite, a unui 
univers bine articulat, ci ordinea superioară a unei geometrii 

transcendente.
  Iar cum în spatele acestei geometrii, permanent a fost 

Cuvîntul, atunci Paul Neagu a scris:

 Prag despic

Forfeca văz-duh
Huma apelor
Impărţeala
Graţia formală
Buzele mierii
Păstaie de salcîm
Delfic dans
Cuţit
Trans-val
Peştele
Pragul trecea
Etosul apei
Descînta

           Londra, 4 septembrie 1987

IV

 Paul Neagu dă corporalitate abstracţiilor şi abstrage din 
determinările lor imediate formele preexistente în realitatea 

Înving metalul
Organismul zburător

           Londra, 1987

V

  Pictura şi sculptura sînt supuse, astfel, unei radicale voinţe 
de geometrizare şi de abstractizare, iar conceptele teoretice şi 
ideile abstracte capătă pondere materială şi formă cuantificabilă. 
Construcţia şi destructurarea sînt, în acestă amplă demonstraţie, 
strategiile majore ale artistului. El a descoperit, asemenea 
fizicienilor, că lucrurile sînt reductibile, că orice structură poate 
fi analizată pînă la particulele sale ultime şi că acestea, odată 
descoperite, devin surse proaspete pentru cele mai neaşteptate 
construcţii. Chiar dacă varietatea acestor elemente primare nu este 
foarte mare – ele pot fi reduse, în definitiv, la cerc, pătrat, drep-
tunghi şi triunghi –, puterea lor de a genera este, practic, infinită. 
Şi cu această virtualitate fără margini, pe care numai sentimentul 
haosului o poate întreţine, şi-a început Paul Neagu jocul său de 
constructor/demolator, de regizor al posibilului şi de analist, pînă 
la dezmembrare, al faptului deja existent. 

   În acest subtil joc al contrariilor, Cuvîntul este o prezenţă 
fatală, şi atunci Paul Neagu a scris:

Axiomă

Plasma 
Şi toţi sfinţii
Plutesc
La temperaturi
Extrem de joase
In circularitate
De cîmp magnetic
Neîntrerupt

       Londra, 1987

VI

 Însă edificarea şi destructurarea nu sînt aici secvenţe 
diferite. Ele funcţionează simultan şi în cadrul aceluiaşi 
proces. Luîndu-şi ca reper corpul uman, de exemplu, sau 
doar una dintre componentele sale, artistul îi deconspiră 
alcătuirea modulară şi împinge analiza pînă la completa lui 
fărîmiţare, dar, în acelaşi timp, el sugerează şi mecanismul 
construcţiei, coeziunea elementelor şi imensa lor putere ge-
nerativă. Această situare aparent antinomică, a cărei acţiune 

se exercită concomitent asupra formei, poate fi percepută în toată 
anvergura sa deopotrivă în pictură şi în sculptură.

  Pictura este, de fapt, o demonstraţie de constituire şi 
de uzurpare a imaginii, de exacerbare a detaliului constitutiv şi 
de armonizare a întregului în cel mai coerent spectacol vizual. 
Luat în parte, fiecare amănunt cromatic are propria lui expresie 
şi propriul lui destin, după cum, privit în context, el nu este decît 
material constitutiv pentru un discurs plastic ireproşabil prin 
unitate şi congruenţă. 

  Şi pentru că în spaţiul acestei alcătuiri indestructibile a 
lumii, cuvîntul are o forţă incomensurabilă şi mereu activă, Paul 
Neagu a scris:

Lumea luminînd

Cîntecul
Din voce vine
Cîntarea
Se clădeşte
Pe aer vibrînd
Amintirile

frustă sau în convenţia culturală. Pentru că sfera sa de acţiune şi 
de referinţă nu se limitează la o singură dimensiune a lumii, ci 
încearcă să cuprindă întreaga ei manifestare. Procesul de inven-
tariere a imaginilor sau de punere în formă a unor idei fără nici 
un suport determinat constituie, de fapt, o nesfîrşită ceartă şi un 
izvor inepuizabil de tensiuni. Tot ceea ce este încărcat de materie 
şi sursă majoră pentru provocări senzoriale devine abstracţie pură, 
după cum tot ceea ce pare, pentru conştiinţa comună, îndepărtat 
şi eteric se transformă instantaneu în obiect şi se exprimă tranşant 
şi definitiv. 

 Dar cum în jocul abstracţiilor şi al incorporării, Cuvîntul 
joacă întotdeuna un rol esenţial, Paul Neagu a scris:

    Leş

Din cer, ceară
Evidenţa ploii
Căderea şi deci
Urcarea sevei spre înalt
Rîurile duc
Leşia pămîntului la ocean
Destin al pocăinţei
Adierea lacrimei
Aburii

Codul artei generative

                   Pavel ȘUȘARĂ
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Suspendat în neantul unei noi „forme de 
remarcare”

care Eliade se mira pe 14 nov. 1980 că Vermaseren ține să 
fie tradusă în englezește. Dar probabil I.P. Culianu ținea la acest 
lucru, și nu Vermaseren. 

Apogeul minciunilor rămâne însă afirmația că „după 
moartea lui Mircea Eliade” i-ar fi urmat acestuia la catedră, la 
Universitatea din Chicago, la vremea când Culianu încă nici nu-și 
trecuse doctoratul de stat. Aceasta este de fapt marea gogoașă 
cu imensă priză la public, reluată și repetată cu orice prilej 
mai bine de două decenii, cu precădere în mediul universitar. 
Avansând ideea că Ioan Petru Culianu (prin cele scrise pentru 
un examen sau altul şi publicate cu sprijinul lui Eliade) l-ar fi 
depăşit, vezi Doamne, pe „cel mai mare istoric al religiilor din 
secolul XX”, autor al unei impresionante opere ştiinţifice premiate 
de cele mai selecte medii academice occidentale, un fost fizician 
făcea eroarea să creadă 
că ascensiunea sufletu-
lui şi gnosticismul ar fi 
diferite una de alta, când 
(după Mircea Eliade) 
ascensiunea sufletului 
reprezintă doctrina cen-
trală a gnozei. 

Fără  a  re ț ine 
acest lucru pe care Eli-
ade îl scrisese într-una 
din cele două scurte 
prefeţe la cărţile lui Cu-
lianu din 1984, H.R. 
Patapievici subliniază 
cât poate el de apăsat 
că originalitatea celor 
scrise de Culianu de-
spre ascensiunea la cer 
a sufletului și modul 
genial de a pune prob-
lema gnosticismului au 
reprezentat două con-
tribuţii majore ale lui 
Ioan P. Culianu ca istoric 
al religiilor. Prin aces-
te „inovatoare” două 
contribuţii, el l-ar fi lăsat cu mult în urmă pe „idolul lui din 
adolescenţă” (Leon Volovici). Bucuros de o asemenea găselniță, 
fără alte argumentări, Patapievici scrie că cele două contribuţii 
„geniale” ale lui Culianu ar depăşi cu mult demersul eliadesc. 

Față de asemenea păreri (manipulatoare prin obsesiva lor 
repetare), ivite din tot soiul de neputințe, un simplu comentariu pe 
site-ul Amazon aduce lucrurile pe făgașul normal, oferind indirect 
impresia unei lumi necopleșite pe de-a-ntregul de minciună. Iată 
ce scria „Alex” în marginea ediției de buzunar a dicționarului 
(Mircea Eliade, Dictionnaire des religions, Poche, 2000; 2003), 
unde apare trecut cu litere mari numele lui Mircea Eliade și cu 
litere mai mărunte numele compilatorului care a îngrijit volumul: 
„Mircea Eliade nous gratifie, comme à son habitude d’un chef 
d’oeuvre de recherche, de comparaisons, d’analyses qui permet-
tent d’entrer dans l’intimité de nombreuses religions méconnues, 
ainsi que d’avoir le regard on ne peut plus objectif d’un expert en 
toutes religions sur les grandes religions du livre, avec lesquelles 
il est bien plus difficile de prendre du recul. Si certaines analyses 
sont parfois un peu courtes, ce dictionnaire est pour moi une mine 
d’informations et un chef d’oeuvre de précision” (17 iulie 2002). 

 Doar în spațiul fostei terori polițienești și ideologice 
comuniste, spațiu al perseverentei manipulări întru săltarea lui 
Culianu deasupra lui Eliade, gogomănia lui Patapievici de a sep-
ara gnosticismul de ascensiunea sufletului pentru a le considera 
două „catene tematice” diferite o găsim preluată de E. Iricinschi 
în postfaţa scrisă de el pentru volumul Experienţe ale extazului 
(Nemira, București, 1998). 

          Isabela VASILIU-SCRABA

 *  Co        ii    *    ăr           i    * tin        uări    *     inuăi             Continuări                 Continuări                  Continuări                 Continuări         Continuări                Continuări             *  *  *

să-l fi devansat serios pe critic. Luând în sprijin, așadar, 
literatura unor Şaghinian, Gladkov, Ţenski, Cepâghin, Olga Forş 
ş.a., autorul Baltagului nu mai conteneşte să laude acele aşa-zise 
creaţii literare care nu ezită să aşeze politicul mai presus de orice 
preocupare artistică… Să ne oprim aici, căci este într-adevăr 
îngrozitor, cum zice Camus, să constaţi cât de uşor se prăbuşeşte 
la unii semeni ai noştri orice fel de demnitate. Ce fel de scriitor 
mai poate fi oare acela – stai şi te întrebi – care îşi trădează atât 
de incalificabil propriul crez artistic? Nu e deloc de mirare că 
după Anii de ucenicie (1944), Sadoveanu nu a mai dat literaturii 

Sadoveanu privit prin propriu-i 
„Caleidoscop” partinic

 4. Editura Humanitas (instalată din 1990 în sediul ziaru-
lui „Scânteia” din clădirea Presei „libere”) nu menționează 
distincțiile academice care i-au fost oferite lui Mircea Eliade: 
„Sewell L. Avery Distinguished Service Professor” (1964); Mem-
bru al American Academy of Arts and Science (11 mai 1966); 
Doctor Honoris Causa al Universității din Yale (iunie 1966); 
„Christian Culture Award Gold Medal for 1968”, Univ. Wind-
sor (Canada); Doctor Honoris Causa la Universitatea Națională 
din La Plata (Argentina), 1969; „Professor Extraordinario de la 
Escuela de Estudios Orientales”, 1969 (Univ. San Salvador); 
Doctor Honoris Causa în Sacred Theology, Ripon College, 1969; 
Doctor Honoris Causa of Humane Letters, Loyola University 
(Chicago); Membru al Academiei Britanice (8 iulie 1970); 
Doctor Honoris Causa in Science of Religion, Boston College 
(iunie 1971); Doctor Honoris Causa of Law, La Satte College, 
Philadelphia (17 mai 1972); Doctor Honoris Causa of Humane 
Letters, Oberlin College (21 mai 1972); Membru al Academiei 

Austriece de Știință, Viena (23 mai 1973); Doctor Honoris Causa 
of Letters, Univ. of Lancaster (16 aug. 1975); Membru coresp. 
al Academiei Regale Belgiene (sept 1975); Doctor Honoris 
Causa al Universității Sorbone (Paris, 14 febr.1976); Membru 
al Academiei de Limbă și Literatură Franceză, Bruxelles (15 
febr.1977); Membru al Academiei Regale Belgiene (18 febr. 
1977); Premiat de Academia Franceză pentru „Istoria credințelor 
și ideilor religioase”, iunie 1977; Legiunea de onoare, Paris, 11 
sept.1978 etc (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și brațul 
lung al Inchiziției comuniste, două variante mai scurte au apărut 
pe hârtie în rev. „Acolada”, Satu Mare, anul VIII, nr. 11 (84), 
noiembrie 2014, p.12 și p.22 și în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, 
nr. 269/2013, p.12; URL https://isabelavs2.wordpress.com/mir-
cea-eliade/isabelavs-eliadewikipedii5/.

VII

Asemenea unui 
organism viu, imagi-
nea trăieşte ca întreg, 
dar funcţiile sale me-
tabolice, dacă le putem 
numi astfel, sînt egal 
distribuite la nivelul ei 
celular. Autonomia şi 
sinteza, profunzimea şi 
superficia, mecanismul 
ca ansamblu, dar şi 
funcţiunile sale, cum 
ar fi comunicarea inte-
rioară a elementelor, de 
pildă, sînt coordonatele 
mari ale acestui feno-
men, pe cît de simplu 
în aparenţă, pe atît de 
complex în alcătuirea 
sa intimă. Schimbînd 
ce-i de schimbat, pic-
tura lui Neagu este 
un adevărat ecorşeu 
al imaginii, în a cărui 
transparenţă se poate 
citi întreaga textură a 

viscerelor sale geometrice. 
  Dar fiindcă implacabilul Cuvînt bîntuie ca o fantasmă prin 

lumile noastre reale sau imaginare, fiindcă el ne apropie sau ne 
îndepărtează de noi înşine, Paul Neagu a scris:

Remitent

La marginea apei
Într-o seară de toamnă cu licăr
Mîndria-mi pieri 
Cînd am înţeles
Că după şi dincolo de bătălia
Purtată cu strălucită probitate
Întoarcerea la vatră era
De neocolit

                 1993

Epilog

  A-l privi pe Paul Neagu doar în ipostazele sale de sculp-
tor, pictor, grafician, actant sau poet nu înseamnă mare lucru. 
Pentru că, aşa cum am spus deja la început, el nu este doar un 
artist al secvenţelor, al unor coduri şi limbaje anume, ci un analist 
şi un observator al marilor energii care pulsează în lucruri, în 
memoria lor pierdută şi în ipostazele lor viitoare. 

                                       Pavel ȘUȘARĂ

P.S. Poemele lui Paul Neagu sînt citate din Paul Neagu, 
Marele clepsidru, Triade, Timişoara, 2004

Paul Neagu, între Imagine și Cuvânt

române nici măcar o singură lucrare valabilă. O dramă care, cu 
siguranţă, în timp, va leza, într-un fel sau altul, până şi partea 
curată a operei…

                Ştefan Ion GHILIMESCU

Mirosul
Limba, cartilagiul
Moştenirile astrale
Titirezul
Ciocîrlia
Giroscopul, sărutul sării
Lumea luminînd
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YUKO  OTOMO  s-a născut în 1950, în Sasebo, Nagasaki, Japan. Este artist plastic şi scriitoare 
bilingvă (japoneză şi engleză)  Pe lângă haiku şi alte forme de poezie, scrie şi critică de artă, jurnale de 
călătorie şi eseuri. Volume publicate: Poeme scurte/Small Poems(Ugly Duckling Presse); Mâna poetului/
The Hand of the Poet (UDP);Grădina: haiku-uri alese/Garden:selected haiku(Beehive Press), Geneza/
Genesis (Sisyphus Press);PINK (Sisyphus Press), STUDIU & alte poeme despre artă Study&other poems 
on art (UDP), şi Elemente /Elements(The Feral Press).KOAN/KOAN (New Feral Press) & Val de căldură 
îngheţat: proiect de promovare a poeziei, în colaborare cu Steve Dalachinksy / FROZEN HEATWAVE: a 
poetry collaboration project with Steve Dalachinksy (Luna Bison Prods) Lucrările ei au fost expuse în 
galerii şi alte locaţii (Court House Gallery in the Anthology Film Archives, Tribes Gallery, Vision Festival). 

Este colaboratoare activă a unui forum  de critică de artă.

Lucian PERŢA

    Pa-
         ro-
             dii

ION CRISTOFOR

STEAUA SUB CARE M-AM NĂSCUT

Ce ți-e și  cu viața asta plină de crize existențiale și literare!
În odăile ei fulgerele deziluziilor îți devoră
Toate pregătirile de mai bine,  tocmai când ți-e mai mare
Pofta de o aureolă, poftă într-un fel soră
Cu pofta de dialog și de afirmare.

Doamne, mai ridică fii bun, niște pereți
Și la casa gureșilor, dar și exilaților poeți!

Eu,  n-am ce să mă plâng, nu m-am născut
Într-o iesle și n-am așteptat magi și magii.
De drumul meu mi-am văzut, 
Scriind prin smog și fum poezii!

CHIP

Îmi desprind capul 
de trunchi
fără să-l tai 
ca să gândesc
mai bine
fără  ochi sau urechi
nici nu văd şi nici nu aud/ nu prind
nimic

fără gură sau urechi
cuvintele nu au sens
nici măcar muzica nu spune
nimic

Unde să-mi aşez capul?

Nu ştiu
fără cap
nu pot să gândesc 

PANTOFI  II

O pereche de şosete murdare (da! Chiar am 
două picioare!)
zac  pe podea

 plină&  prea plină
 simt că  aproape nu mai sunt

de ce pun tot mai des atâtea întrebări 
despre sentimentalism& alte subiecte?

 încercându-le, fireşte,   pentru les peintres 
maudits

Nu-mi plac cumpărăturile
însă  e nevoie  să-mi cumpăr pantofi
vechi sau noi
o pereche 

APA

Am înghiţit 
destulă apă
când m-am apucat  de înot

de atunci 
apa spală faţada
de frica mea până în măduva oaselor
de câte ori o încerc

ca  orice ironie (i) logică
aceasta cedează până la o adâncă  liniştire 
când mă las cuprinsă 
& extazul  pare mereu
veşnic

ca să împiedic valul
 să-mi lovească  faţa
înaintez pe apă încet
plutesc 
deşi am ajuns
înotătoare de clasă
cu trecerea anilor

Sunt 90% apă
& am dormit în ea 
vreme de 9 luni
înainte ca luna să atragă  mareea 

diseară
luna-i  un bazin cu apă
&  mie mi-e tare dor de  părinţi& de 
căminul meu  

( YUKO OTOMO. ELEMENTS.  
Collages: John Digby. The Feral Press. 
Oyster Bay, New York, 2014)   

NEW YORK CITY

Bărbatul e femeie 
& femeia bărbat.  

Doar când îţi ascunzi chipul
 lumea şi se arată
aşa cum e.
Oasele iliace la om 
sunt mai tari decât gardul de fier,
vânt mai grăbit, mai deştept& mai iute
decât  oasele peştelui.
Necazuri, farse, trucuri.
Femeia e bărbat
&bărbatul femeie
& picioarele sunt minţi
& ochii picioare.
„Unde e captura zilei?”  
  
( publicat de Ugly Duckling Presse în 
antologia Studiu, de Yuko Otomo) 
      

 NU DA GATA STILOUL (când subli-
niezi cuvintele)

 Soneria sună.
Telefonul sună.
Podeaua străluceşte.

“Mai multe furtuni, vă rog! !”

Păşind înăuntru
cărţi invizibile de (ne)citit
despre Război & Pace,
ţip cu vocea altuia
  să îmi simt ţeasta& plămânii.  
  
Nu eu sunt fata
 care poartă cămaşa tatălui ei,
copilărindu-se, aşteptând
o  nouă aversă de ploaie.

 “Reguli pentru sonet?”
Nu ştiu.
(Să nu) baţi câinele
care latră la supărarea 
 stăpânului care-l hrăneşte! Lasă-l
să asude.
 devenind astfel  mopul “Muza Groza-
vă”.   

“Însemnări despre  suferinţă?”
Unde sunt?

Trandafirii pe gard
îşi înalţă bujorii.

“Nimic.” Moartea pluteşte în aer
când vorbim despre dragoste.  

Voci pe mapamond: YUKO OTOMO

              
        KOAN   
   PROLOG: INVITAŢIE 

KOAN: poemul unei poveşti 
adevărate #1-15 a început în 
urma  unui episod care a dus la 
lovituri apăsătoare şi de nerezol-
vat . Am plonjat într-o stare de 
disperată nevoie de a mă debara-
sa de impactul negativ pe care nu 
ştiam să-l gestionez.

Mi-am amintit cuvintele bunului 
nostru prieten, poet& şi suprare-

alist, regretatul Ted Joans, care   obişnuia să 
ne îndemne  „să trăim viaţa poemului”, nu 
doar să scriem poemele  viaţii. Ne-a îndemnat 
să ne minunăm &şi să ne bucurăm de fiecare 
clipă  a vieţii, aşa cum e poemul. 

După ce am ajuns cu bine la finalul scrierii 
mele catartice, de la primul episod al seriei, 
am fost surprinsă să remarc modul direct&sim-
plu în care am folosit limba. Am fost emoţio-
nată la culme să fiu martoră la „ dictarea eve-
nimentului ” pe care mi-l propuneam, şi care 
se derula în timp real/în spaţiu real, mai mult 
ca un instantaneu. Acolo,în poem,  am văzut  
felia de viaţă descrisă cu modestie onestă. 
Experienţa iniţial dureroasă,, m-a inspirat să 
privesc lumea mai bine. Mi-am îngăduit să 
cutreier lumea de zi cu zi, căutând poemele 
unor poveşti adevărate” şi reuşind abia atunci 
să mă bucur de ele, împreună cu ceilalţi.   

NEVOIE ŞI DORINŢĂ: poemul unei po-
veşti adevărate #13
După o zi la MoMA, eu&Steve am luat 
masa cu Marisol. La masă, am servit paste 
şi am discutat despre”Limbă”, în general. 
La început, am vorbit despre genul acesteia, 
despre elementele ei ierarhice & apoi am 
încheiat cu o discuţie aprinsă vizând 2 cuvinte 
specifice: „nevoie”& „dorinţă”.Ce înseamnă 
„a avea nevoie”? Ce înseamnă „a dori”? Când 
îi spun ospătarului, „încă puţină apă, vă rog”, 
o spun pentru că „doresc” sau pentru că „am 
nevoie”? Marisol a spus plină de vervă:”Ştiţi  
ceva? Iau  lecţii de canto pentru a-mi deschide 
corzile vocale mai bine.”Este nevoia ta? Sau 
dorinţa ta?” am întrebat noi. Ea are nevoie 
de acest lucru  deoarece doreşte să aducă la 
suprafaţă tot ce are mai bun în ea. Nevoia & 
dorinţa erau foarte clare în cazul ei. ”Cum 
rămâne cu cei  care îşi doresc o nouă pereche 
de pantofi sau o geantă de marcă(veritabilă 
sau nu) când au suficiente pentru tot restul 
vieţii?”a întrebat Steve. Necesitatea implică 
nevoia,  dorinţa,  dorinţă. Întâlnirea fericită a 
acestora are loc în cazul clienţilor înainte de 
concedii când sunt copleşiţi   de nevoi&dorin-
ţe pe care politicos le ţin pentru ei.  Am rătăcit 
cu gândurile mele, întrebându-mă dacă Rivera 
a simţit nevoia să-l aibă pe Lenin în pictura lui 
murală. Sau a fost dorinţa lui? Dar Kooning? 
A fost dorinţa lui să includă în tablou acei 
ochi & acele guri? Sau a simţit nevoia?Am 
continuat ping-pong-ul cu gândurile noastre 
la acest subiect. Cu cât mergeam mai departe, 
mai dezorientaţi eram. În cele din urmă, ca să 

    Prezentare şi traduceri:  
          Olimpia IACOB

încheiem, lăsând această întrebare fără răspuns, 
Steve a cântat „Am nevoie de tine!Te doresc! Te 
iubesc!” Ciudat, cel mai abstract cuvânt,”iubire” 
suna atât de natural & real  încât niciunul nu a 
făcut comentarii cu privire la sensul acestuia.

VRĂBII:  poemul unei poveşti adevărate #14 
(pentru Jessica Blue & John)

Când am trecut de parcul din colţ,o femeie din 
apropiere,  puţin nebună m-a salutat& am schim-
bat urări de sărbători. După ce mi-a mulţumit, 
şi-a  întors capul, privind în jos, la vrăbiile de la 
picioarele ei &a spus:”Vreţi să vă cânt un cântec 
despre „Vrăbii?” Le vorbea păsărilor în limba 
ei,  de parcă le-ar fi vorbit copiilor ei. Mi-am 
văzut chipul în ea pe măsură ce mă îndepărtam. 
În taină, şi eu fac la fel. Le vorbesc păsărilor în 
limba mea & păsările sunt ”păsările mele citadi-
ne”preferate. „Probabil şi eu sunt un pic nebună”, 
gândeam eu. O bucurie, pe lângă multe altele,  
ascunsă în inima-mi frântă, e să le văd făcând 
„baie în nisip”,  în noroiul de orice fel, chiar şi 
uscat, fluturându-şi aripile de zor. Cea mai mare 
tristeţe care îmi chinuie inima e să le văd făcând 
„baie udă” în bălţile de pe străzile citadine, mur-
dare. De câte ori le văd& le vorbesc păsărilor, 
mă gândesc, evident,  la Issa. Acum, pe această 
femeie puţin nebună, o voi pune-o lângă el, cînd 
le voi vorbi în engleză, folosind corect gramatica.      

ST. MARK’s BOOKSHOP: poemul unei 
poveşti adevărate#15

Librăriile „bune” care vând cărţi „bune” dispar 
din oraş. Totul a  început în uptown,  cu „Book& 
Co.”, apoi în middletown, cu „ Gotham Book 
Mart” , şi continuând cu multe altele, mici şi 
independente. Acum draga noastră „St.Mark’s 
Bookshop” are probleme. Librăriile ”bune” sunt 
asemenea unei specii ameninţate: repede dispar. 
Aşadar, iubitorii de cărţi”bune”& prietenii s-au 
adunat&au făcut o campanie să o salveze, & au 
mers lucrurile, dându-i-se, în felul acesta, o şan-
să. A fost salvată, vreme de un an, cel puţin. Dar 
câte cărţi „bune”trebuie să vândă ca să facă faţă 
creşterii chiriei? Şi ca să începem cu începutul, 
calculul este dur.  
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x
 De ce nu scrieți roman? m-a întrebat un ziarist. Am 
răspuns: Păi pentru că spațiul epic îmi provoacă o stare de ago-
rafobie. 

x
 Nu cumva rolul efortului e cel de a omagia odihna, ba 
chiar de a o linguși? 

x
 Cifra 13 e socotită aducătoare de ghinion pentru că la 
Cina cea de taină au participat 12 comeseni plus Iuda. În Statele 
Unite există clădiri în care nefericita cifră nu figurează defel: nici 
pe ușa de la apartament, nici pe butonul de la lift. În China, în 
Japonia, în Coreea, ca și în alte țări asiatice, cifra nenorocului e 
cea de 4. Explicația? Aceasta se pronunță „si”, la fel cu termenul 
care înseamnă moarte. Superstiția e atît de vie, încît împiedică 
semnarea unor contracte în zilele care se termină cu 4. 

x
 Urșii polari nu alunecă niciodată pe gheață. pielea lor 
aspră și părul de pe tălpi îi ajută să nu alunece.

x

 Te poți despărți cu adevărat doar de ceea ce te reprezintă. 
x

 Mai sincer e textul decît ar putea fi altminteri autorul său. 
În așa chip încît, recitindu-se, să fie surprins el însuși. 

x
 „Muhamed Mesic, un bosniac în vîrstă de 32 de ani, poate 
vorbi fluent în 57 de limbi, printre care portugheză, japoneză, geor-
giană, ebraică și chiar română. Dar spune că în realitate înțelege 
peste 70 de limbi. (…) În urma unui control medical, s-a dovedit 
că sindromul Asperger de care suferă Muhamed, o formă ușoară 
de autism, este cel care îi permite să învețe limbile noi atît de 
repede” (Adevărul, 2016). 

x
 Zadarnic încerci să îndrepți lucrurile care nu se adaptează 
la tine. Abia cînd le întorci spatele, ele se meșteresc singure, uneori 
mai bine decît ai fi făcut-o tu. 

x
 La plecarea din viață a unui prieten, încerci senzația 
stranie a unei libertăți tulburi. Desprins parcă de obligațiile 
curente (le realizezi inutilitatea), nu știi încotro să te îndrepți, ce 
să mai faci. Ai dori pe de-o parte o divagație (trîndăvie, plimbare 
prelungită, ieșire la local etc.), pe de alta să te reculegi, să te strîngi 
în tine însuți cu o dispoziție monahală. Iei astfel cunoștință 
din nou de ceea ce presupui că ar fi o dualitate a firii ce ți s-a dat. 
Dacă a doua față a sa e mai apropiată de anima, prin urmare mai 
convingătoare, cea dintîi își reclamă la rîndu-i drepturile cu o 
naturalețe melancolică, cu o tristă delicatețe de cantilenă pe care 
nu te-ai îndura a le disprețui. Nu e o opoziție între frivol și grav, 
între libertate și disciplină, între păcat și virtute, ci o oscilație 
de neoprit pe talgerul unei sensibilități derutate. În cîteva zile 
totul va reintra în ceea ce se cheamă normal. Dar ce e normalul? 
Poate o amînare a conflictului decisiv, o punere între paranteze a 
aporiei sale. Viața va continua să curgă indolentă peste asimetriile 
sufletului, care ies la iveală cum pietrișul cînd debitul apei scade.  

x
 O fermă din Australia are o suprafață mai mare decît 
cea a întregului Israel. 

x
 Autentica amintire nu e de conceput fără o relație cu 
speranța, autentica speranță nu e de conceput fără o relație cu 
amintirea. Amintirea și speranța sunt în fapt concrescute aidoma 
figurii lui Ianus bifrons. 

x
   „Soarta nu a fost deloc prietenoasă cu micuța Bella, de 
11 ani, din Woburn, Massachusetts, SUA. Ea a venit pe lume cu o 
boală extrem de rară și medicii i-au anunțat părinții că este posibil 
să nu poată merge niciodată. Diagnosticată cu sindromul Morquio, 
Bella a înțeles că este diferită de ceilalți copii și nu va putea să se 
joace cu ei. Însă în 2014, cîinele George a intrat în familia Bur-
ton. Uriașul Dog German s-a atașat rapid de fetiță și au devenit 
nedespărțiți. Petreceau ore întregi în curtea casei și anul trecut s-a 
petrecut miracolul. (…) «Practic, a învățat-o să facă primii pași de 
una singură», a povestit pentru Huffington Post, Rachel Burton, 
mama Bellei. Acum Bella și George se pregătesc de un eveniment 
special: dulăul vrea să cîștige o medalie la concursul cățeilor sal-
vatori” (Click,2017). 

x
 A. E.: „Bagă de seamă, mitocanul stilat e mai primejdios 

„Iubirea include 
speranţa”

 Intru într-un local de la marginea Amarului Tîrg, plin 
de mușteriii pieții de zarzavaturi vecine, și ce văd? Pe pereți 
cîteva reproduceri, de respectabile dimensiuni, ale unor tablouri 
de Kandinsky. 

x 
 Greșelile mari au adesea o trenă rațiocinantă, greșelile 
mici sunt adesea nedeliberate. Din care pricină greșelile mici au 
adesea, în ticăita economie a vieții sufletești, o pondere mai mare 
decît greșelile mari.

x
 Grandoarea implicită a ființei pe care o iubești. 

x
 „Suntem atît de puțin ceea ce ar trebui să fim, în fiecare 
clipă și în ansamblul lor, încît e de neînchipuit să cerem eveni-
mentelor să se desfășoare după voia noastră, în mijlocul tuturor 
neîmplinirilor personalizate și active care, de fapt, suntem noi” 
(Monseniorul Ghika).

x
 „Tabloul «Țărăncuțe» («De la fîntînă») de Nicolae Grig-
orescu a fost adjudecat la prețul de 320.000 de euro la licitația 
de iarnă a Artmark, organizată în Capitală, devenind cea mai bine 
vîndută lucrare din acest an. Lucrarea, estimată la 90.000-160.000 
euro, a făcut parte din colecțiile deținute de sculptorul Constantin 
Baraschi și dr. Ovidiu Xenakis” (România liberă, 2016). 

x
 Plictisul: o neconcordanță în surdină cu lumea. Dar nu 
pentru că tu refuzi integrarea în lume, ci pentru că lumea te refuză 
(te neagă) pe tine. Drept consecință are loc o decepție a eului în 
raport cu sine, eul avînd tendința de-a se nega la rîndu-i. Apare 
astfel, după cum spune Valéry, „o nonexistență sensibilă ca și 
cum ai avea proprietatea de a te percepe că nu exiști”.  

x
  Un proiect de lege care prevede o pedeapsă de 7 ani de 
închisoare pentru cei care torturează și ucid animale se află în 
acest moment la Camera Deputaților din Anglia. „Sperăm ca acest 
proiect legislativ să primească aviz pozitiv cît mai repede pentru ca 
Spirit, o cățelușă torturată de o minte bolnavă, fapt care a șocat 
Marea Britanie, ca și alte cazuri similare să nu rămînă decît ca un 
număr statistic”, afirmă medicii veterinari englezi. Pe cînd ceva 
similar și la noi?

x
 16 aprilie 2016. Am senzația că, devenit octogenar, aș fi 
murit. Fără a-mi da seama, așa cum, confiscat de un gînd oarecare, 
faci cîțiva pași pe o altă stradă decît intenționai, din greșeală. 

x
 A muri: a fi desfăcut de Formă, de seducția materiei 
ce încearcă a se seduce pe sine. A deveni în propria-ți ființă o 
amintire a ființei. 

x
 Rămîi, de la o vreme, alături de aproapele doar dacă te 
distanțezi de tine însuți. Fixîndu-te în instantaneele chipului tău 
literar, obții puntea de legătură cea mai durabilă cu semenii. 

x
 „Scriitorul trebuie să fie preocupat doar de impresia sau de 
ideea pe care vrea să o traducă. Ochii spiritului sunt întorși înlăun-
tru, trebuie să te strădui să redai cu cea mai mare fidelitate modelul 
interior. O singură trăsătură adăugată în plus (pentru a străluci, sau 
a nu străluci prea mult, pentru a asculta de o vană dorință de a 
uimi, sau de copilăreasca dorință de a rămîne «clasic») e de ajuns 
pentru a compromite succesul experienței și descoperirea unei 
legi. Niciodată nu poți spune că te-ai supus îndeajuns și cu toate 
forțele realului, pentru a izbuti să faci să treacă impresia cea mai 
simplă în aparență, din lumea invizibilului în cea atît de diferită 
a concretului, în care inefabilul se rezolvă prin formule clare” 
(Proust). 

x
 Inspirația internetului. Cum spune poetul: „pingul dintre 
naștere și moarte”, „inima artificială a umanității” care „poate să 
pompeze și wireless” ori chiar „locul unde îngerii și-au pierdut 
aripile și își fac selfie-uri pentru examenul de capacitate în fața 
diavolului”. Măi să fie! 

x
 Așteptarea: timp nul, corespondent mundan al increatului. 
De unde posibila intensitate mistică a așteptării.

x
 Pe ce lume trăim: „Cea mai nouă jucărie pentru adulți 
a fost prezentată la un tîrg de la Universitatea din Londra. E vorba 
de o jucărie sexuală futuristă care îți poate permite să îi oferi 
partenerului plăcere orală maximă chiar și de la sute de kilometri 
depărtare. Denumită «Teletongue» și concepută în Japonia, jucăria 
este formată din două                   «acadele» care se conectează la in-
ternet. Unul dintre dispozitive înregistrează plescăitul și mișcările 
limbii generate de partener, iar celălalt le convertește în vibrații 
plăcute pe care partenerul le resimte simultan cu redarea sunetului. 
Ideea care stă la baza acestei jucării a fost realizarea unui dispozitiv 
sexual care să poată fi folosit în public. «Sperăm ca Teletongue 
să fie primul pas către folosirea lejeră a jucăriilor sexuale, fără 
jenă, printr-un gest simplu și reconfortant», spun inventatorii de 
la Universitatea Keio, care speră să testeze invenția pe un cuplu 
aflat într-o relație la distanță” (Adevărul, 2016). 

decît unul ce-și arată chipul primar. Voindu-se «domn», urmărește 
a ajunge într-o societate pe măsură. Acest fapt implică însă un efort 
de disimulare a fondului său frust, care-l costă. Din care pricină 
devine nu o dată rău dispus, iritabil, slobod la gură, îndulcindu-se 
cu vorbulițe porno. În momentele cînd scapă de povara imaginii de 
sine ticluite, înjură în voie. E ca și cum ar purta în spinare o povară 
pe care, în răstimpuri, o dă jos pentru a-și trage suflarea. Consecința 
unui atare comportament nu e în nici un caz prețuirea persoanelor 
«importante» pe care încearcă a le curta. Cu nesaț, pîndește fisurile 
acestora. În sinea sa, le învinovățește de canonul la care se supune, 
fiind satisfăcut atunci cînd crede a le găsi cusururi în temeiul cărora 
le-ar putea disprețui. Sub masca-i surîzător-obedientă se ascunde o 
reavoință ațîțată, gata de revanșă. Deocamdată o aplică în comerajul 
din cercul de amici aidoma lui. 

x
 „Ceea ce nu e puțin diform are aerul banal, de unde 
reiese că neregularitatea, adică neprevăzutul, surpriza, uimirea sunt 
o parte esențială și caracteristică a frumuseții” (Baudelaire).                                                         

x
 „Întîlnirea noastră a fost o despărțire”, scrie poeta. Dar 
care întîlnire reală nu e o despărțire? 

x 
 În unele situații ai un raport imediat cu măreția lui 
Dumnezeu, în altele ai privilegiul unei apropieri cu El care presu-
pune o măreție procesată într-un chip imprevizibil. 

x
 Iubirea include speranța, speranța însă nu include 
necondiționat iubirea (nu se îndreaptă oare aceasta de atîtea ori 
spre lucruri nevrednice?). Magnanimitatea iubirii față de sper-
anță. 

x
 „Nu facem nimic pentru o ființă (cînd e vorba să facem 
ceva într-adevăr) fără să nu negăm altă ființă. Și cînd nu poți să 
te resemnezi să negi oamenii, este o lege care sterilizează pentru 
totdeauna. La limită, a iubi o ființă înseamnă a le ucide pe toate 
celelalte” (Camus). 

x
 Postura pragmatică a provizoriului, postura abstrasă a 
eternității. 

x
 Dorința scriptorului de-a fi admirat mai presus de cea 
de-a fi iubit, reprezintă o trufie ori un sacrificiu? E posibil totuși 
aici un sacrificiu, care poate scăpa chiar propriei sale priviri.

x
 Bîjbîi în întunericul interior pentru a te bucura în cele din 
urmă găsind același întuneric și afară. 

x
 „Statistic, în luna ianuarie au loc cele mai multe infarcturi, 
atacuri cerebrale și stopuri respiratorii, informează The Sun. Cerce-
tătorii de la Universitatea din California și o echipă de specialiști 
britanici au analizat datele la nivel național dintre 1985 și 1996, 
comparîndu-le cu cele dintre 2000 și 2011. În luna ianuarie s-au 
înregistrat 1,7 milioane infarcturi, cu 60% mai mult decît în restul 
anului” (Click, 2017).

x
 Simplificarea îți îngăduie să percepi cursivitatea vieții, 
complexitatea să percepi stagnarea sa care o face să mediteze. 

x
 „Nu puricii cîinelui fac să miaune pisica” (proverb 
chinez). 

x
 Pînă la un punct, trecutul se deculpabilizează. Citim cu 
relativă detașare despre epocile istorice sîngeroase, despre per-
sonajele lor sumbre, ca și cum acestea s-ar contrage în ficțiune. 
La fel ne simțim tot mai detașați de propriile noastre erori din 
trecut. Materialitatea păcatului se înmoaie, își pierde consistența, 
vinovăția se risipește în atmosfera tot mai destinsă a unei ab-
soluțiuni posibile, dar care încă n-a sosit. Sosi-va cu adevărat?  

x
 „Germanii au fost cei care au născocit orologiile meca-
nice, simboluri înfricoșătoare ale timpului ce curge, și bătăile 
lor sonore, răsunînd zi și noapte din nenumărate turnuri peste 
Europa Occidentală, sunt poate cea mai gigantică expresie de care 
ar fi capabil vreodată un sentiment istoric al universului” (Oswad 
Spengler).

x
 Se întîmplă să ne despărțim dureros de unele amintiri, fără 
intenție, desigur, dar cu o vinovată neglijență, aidoma celebrului 
explorator italian care și-a abandonat camarazii expediției la Polul 
Nord, cu dorința de a-i salva ulterior, dar fără a mai fi revenit la 
timp spre a-i găsi în viață. 

x
 Neputința de-a înțelege izvorînd din neputința de-a fi.

x
 Starea de levitație a gîndurilor, cînd încă nu izbutesc a 
se fixa mulțumitor în verb, aidoma unor afecte.   
  

                 Gheorghe GRIGURCU
         


