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Perla fost liberală a coroanei lui Dragnea
Mă gândisem să-mi intitulez acest articol despre Călin 

Popescu Tăriceanu „Portret de politician murdar”, dar mi-am 
dat seama că, în România cel puţin, formula e pleonastică. De 
la Corneliu Coposu încoace nu prea am mai avut de a face cu 
onestitate în domeniul respectiv. La un moment dat Crin Anto-
nescu era suspectat de aşa ceva, dar, deşi mai mult la nivel de 
sugestie, presa a vorbit despre unele umbre în traiectul său. S-au 
mai făcut speculaţii cu privire la faptul că doar din  cauză că ar 
fi fost şantajat (ori şantajabil) s-a retras cu totul din activitatea 
pe acest tărâm mocirlos, rămânând până la urmă o amintire.
 În privinţa lui Tăriceanu am avut toată admiraţia pentru 
dârzenia cu care i s-a opus satrapului preşedinte din perioada 

în care a fost prim-ministru, căci Traian Băsescu a fost, pe atunci, ca preşedinte al statului 
român, ilustrarea perfectă a murdăriei. S-a văzut însă mult prea repede că nu principii 
sau valori morale avusese de apărat, ci doar propria-i pielicică. A venit debarcarea de 
la guvern a liberalilor odată cu noile alegeri legislative, coincizând cu debutul feroce al 
crizei economice, alegeri care au surprins guvernul liberal în fundul gol, apoi vremea 
USL-ului, operă a noului preşedinte al PNL, când steaua lui Tăriceanu părea să fi apus 
definitiv. Lucrurile se cunosc, Ponta, ajuns pe val, nu a respectat niciuna din înţelegerile 
cu liberalii care au devenit simple marionete în guvernul pe care l-a patronat, iar şeful lor 
s-a trezit în poziţia de outsider pentru poziţia de candidat la alegerile prezidenţiale, aşa 
încât spargerea USL a devenit inevitabilă.

Tocmai în acest moment delicat, Tăriceanu, nimeni altul decât fostul lider al 
liberalilor, a defectat trecând cu arme şi bagaje în tabăra lui Ponta, aşa cum treceau 
odinioară trădătorii noştri boieri la turci. Pe Crin nu l-a legat nimeni de patru cămile pentru 
a-i sfâşia trupul, deşi sufletul său nu se poate să nu fi fost sfâşiat tot cam la fel. Odată cu 
noul Călin, nu ştiu cât de nebun sau de scos din filele poveştilor, s-au pripăşit prin ograda 

lui Victoraş Magnificul fel de fel de chiţoi liberali care nu apucaseră încă să-şi umple 
destul burţile veşnic înfometate de chilipiruri guvernamentale. Şi aşa s-a născut ALDE, 
cel care străluceşte acum în coroana lui Dragnea, noul padişah de la o poartă nu cine 
ştie cât de înaltă, semănând mai degrabă cu cea de la Mititica. 

În postură de perlă a coroanei, acest partid de strânsură a asigurat cu cele 
câteva procente necesare majoritatea pentru formarea unui guvern pe care fala De-
liormanului nu l-a putut conduce efectiv având în vedere patalamaua cu care fusese 
îmbrobodit de glorioasa noastră justiţie. Aşa încât mirifica cadână Shhaideh a trebuit 
şi ea să cedeze hăţurile guvernului în mâinile unui bănăţean, acesta însă umblat şi pe 
la alte curţi floricole, de unde îşi trage adevăratele rădăcini, nu se ştie încă precis în 
ce măsură colduite sau colbuite. Aşa încât tot Tăriceanu trebuie să-şi arate cerbicia 
în lupta cu supărătoarele coduri penale care, neputând totuşi să fie schimbate prea la 
vederea sutelor de mii de protestatari gata oricând să dea năvală în Piaţa Victoriei sau 
chiar a Constituţiei, trebuie totuşi să sufere mari, mici modificări pe ici colo, şi anume 
în punctele esenţiale.

Aşa cum se întâmplă acum cu legea graţierii, gata să treacă tacit prin Senat. 
Tacit, adică pe şest, fără dezbateri la vreo lumină a zilei sau măcar a nopţii ca hoţii, 
aşa cum se mai făcea pe la guvern nu prea demult. Pentru că dacă dracniotul personaj 
din fruntea PSD nu are, personal, absolut nicio putere, o are în schimb prin tot felul de 
trepăduşi ca Nicolicea, Şerban Nicolae şi alţi nichipercea de prin ograda atât de bine 
populată de ei. Şi când nici aceştia nu fac faţă, intervine Tăriceanu, cel mai tare, până 
la urmă, din grădina lui Dumnezeu care, din poveste, ştim cu toţii cât e de mare.

                          Radu ULMEANU
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consemnează Cornel Ungureanu personal, în relație cu pito-
rescul Petru E. Oance, italian de obîrșie (Encovetti), al cărui 
traiect biografic austroungar a cuprins Icinul (din viitoarea 
Cehoslovacie), Viena, Budapesta. „Tata Oance”, un literat 
de-o hărnicie remarcabilă, așternînd cotidian texte într-un 
jurnal în parte apărut. În copilărie, Cornel Ungureanu se afla 
într-o călătorie împreună cu o mătușă: „Pe tren, lîngă doamna 
Iustina, s-a așezat, familiar, un domn slab, cu păr lung, prost 
îmbrăcat, neras. Doamna Iustina a tresărit speriată, apoi m-a 
zgîlțîit – era cazul să fiu atent. Acesta e Eminescu al nostru!, 
a exclamat mătușa mea. Iată, am șansa să-l văd, întîlnesc pe 
Poet!!! Nuuuuuuuuuu, nu sunt Eminescu, a protestat bărbatul 
încîntat și a dezvoltat ideea: el e un poet al Banatului. Unul 
dintre poeții din România care trăiește în Banat fiindcă vrea 
să nemurească Banatul. Și, ridicînd privirea spre cer, fericit: 
Mai e pînă la Eminescu…”. Astfel ardenta aspirație spre mit 
a Banatului s-a mai bucurat de prilejul unei suplimentare 
confirmări… 

Abordîndu-și cu paciență tema, de-a lungul și de-a 
latul ei ca și pe diagonală, Cornel Ungureanu nu se oprește 
însă la o atare imagine idealizatoare a provinciei d-sale de 
baștină. Utopia Banatului apare intersectată și de rezervele 
unor personalități de seamă ale literelor noastre, citate cu 
o ușor contractată obiectivitate, astfel cum la un proces ar 
fi audiați toți martorii, indiferent de orientarea depozițiilor 
în cauză. Camil Petrescu: „Priveam pe fereastra largă în jos 
răspîntia atît de caracteristică a Timișoarei. Tot peisajul avea 
ceva artificial, de tablou mural, menit explicațiilor didactice 
de limbi străine… Asemenea tablouri au ceva ostentativ în 
îngrămădirea lucrurilor celor mai variate, ca să dea prilej cît 
mai multor substantive să fie numite de școlari”. G. Călinescu: 
„Dintre toate provinciile, Banatul e aceea în care elementul 
alogen este mai multicolor. În fața acestei primejdii, metoda 
melcului e cea mai nimerită. Localnicul ia o atitudine defensivă 
ce oscilează între ironia compătimitoare și disprețul îndărătnic 
și se păstrează astfel elementar, dar ferit de alterațiuni sufletești. 
Această circumspecție conservatoare rămîne bănățeanului 
chiar și acum, după încetarea primejdiei, și este exercitată 
împotriva însăși, uneori, a fraților de aiurea”. Lucian Blaga: 
„Nici una din provinciile românești nu are o cultură etnografică 
anonimă, populară, atît de diferențiată ca Banatul, dar, în 
același timp, nici una dintre provinciile românești n-a dat așa 
de puține personalități culturale ca Banatul”. 

Echilibrul e restabilit prin condeiul cercetătorului 
care comentează un număr mare de scriitori bănățeni, depar-
tajați pe un șir de capitole, străduindu-se a oferi sugestiile unei 
ierarhii, ceea ce nu e totdeauna lesnicios. Uneori întîmpinarea e 
previzibil favorabilă, tangentă la admirație. Petre Stoica apare 
drept un factor integrator, justificînd teza „periferiei” bănățene, 
rodnice, transfiguratoare: „…e greu să începem analiza poeziei 
lui Petre Stoica fără a lega opera sa de literaturile Europei 
Centrale. Nu numai prin traducerile sale din literatura austri-
acă, nu numai prin relația sa, cvasiintimă, cu Trakl, el este un 
scriitor al unei zone de contact etnic, configurate de «periferia 
Europei Centrale». Petre Stoica e un scriitor al marginilor, al 
«periferiei», în măsura în care încearcă a descoperi aici Centrul 
Lumii”. Nu la fel stau lucrurile cu Nicolae Breban. Începînd 
prin a aminti „huliganismul brebanian”, Cornel Ungureanu 
observă cu dezolare: „Grobei sau Marchievci sunt din Banat 
(primul, din Caransebeș, al doilea, din Timișoara) – dintr-o 
regiune a reacțiilor întîrziate, iar bănățeanul, atîrnat uneori în 
coada prezentării lor, sună infamant. Divulgă apartenența la un 
univers compromițător – la o lume coruptă de iubirea pentru 
stările joase ale ființei, sau cel puțin pentru care devenirea 
«reacționară» a despărțit-o de habitudinile contemporanilor. 
Scriitorul se desparte cu mînie de ținutul care l-a adăpostit și 
de personajele sale, cele mai grotești din lume”. Dacă Șerban 
Foarță e îmbrățișat drept „scriitor în sensul originar al cuvîn-
tului” apt a reda „cuvintelor dreptul de a fie ele însele, de a se 
servi de dreptul lor de «cuvînt scris». De a-și recîștiga liber-
tatea – de a le învia printr-un sunet nou, a le aduce în orizontul 
nostru familiar. Sau în orizontul rafinaților”, dacă despre o 
carte a lui Livius Ciocârlie se afirmă că „își construiește, cu 
strălucire, un stil”, că „patronează un univers al penumbrelor, 
al semitonurilor, al mărturisirilor”, că evenimentele evocate 
în paginile sale „îi aparțin doar Naratorului. Se retrag către 
interioritatea sa. Sunt doar creații ale sale”, în alte locuri 
distanțarea exegetului e perceptibilă. Concluzia la un nume: 
„Nu știu dacă poeziile lui Simion Dima au fost adunate într-un 
volum. Ar putea fi o carte importantă despre uzura unui scriitor 
naufragiat într-un timp rău al scrisului”.  Constantin Buiciuc ar 
rămîne drept un „cronicar literar harnic și îngăduitor”. Despre 
Damian Ureche: „După 1989 încearcă o bună înțelegere cu noua 

O reverie a Banatului 
 În timp ce numeroși autori 
evită a se circumscrie unei pro-
vincii (derivația termenului fiind 
jenantul „provincialism”), Cornel 
Ungureanu cutează a închina o 
cuprinzătoare cercetare identității 
literare a Banatului d-sale natal. 
Punctele de pornire ca și dez-
voltările subiectului sunt multiple, 
vădind nu doar spiritul laborios 

al autorului, ci și tentația unor conexiuni insolite, a unor 
perspective care să-l aprofundeze pînă la limite fantasmatice. 
Ce este în fapt Banatul? Privind lucrurile generic, o parte a 
Ardealului celui al etniilor și culturilor multiple, al „ciocnirii 
civilizațiilor”, dar și, printr-o mai atentă apreciere, un mic 
univers de sine stătător, comparabil cu Macedonia în Peninsula 
Balcanică, cu Renania în Vestul continentului, cu Galiția în 
coasta spațiului rusesc. Un topos a cărui istorie consemnează 
la trecerea mileniului întîi către cel de-al doilea voievodatul 
lui Ahtum. E un moment de orgolioasă dilatare a restrînsei 
provincii, o expansiune a sa aidoma unui miraj geografic bătînd 
dincolo de Dunăre, pînă aproape de Budapesta, de Belgrad, 
de Vidin, cînd Ahtum întemeiază o mînăstire bizantină la Mo-
risena (viitorul Cenad, numit astfel după numele lui Csanad, 
învingătorul voievodului, unul din comandanții oștirii regelui 
Ștefan cel Sfînt). Cenadul e legat și de figura unui însemnat 
cleric și cărturar al vremii, care a marcat tranziția de la ritul 
grec la cel latin, Gerardus, însuflețit de un anume liberalism 
cultural, pionier al relațiilor cu Occidentul. „Sfîntul Gerardus 
ne invită să privim mai departe, nu numai pînă la Turnu Severin 
sau pînă la Pecs, ci și pînă la Bologna, la Veneția și la Milano, 
pînă la Paris, fiindcă și de acolo își aduna învățăturile. Era un 
cărturar nepereche, spirit rebel, greu de înțeles într-o ierarhie 
ecleziastică în care ideea de ascultare era categorică”. 
 Istoria Banatului celui megieș cu spațiul terifiant al 
lui Dracula ia o turnură fantastică în timpul ocupației otomane 
dintre 1552 și 1716, cînd, înstrăinat vremelnic pentru europeni, 
a devenit zice-se sediul unor fantome maligne, cu deprinderi 
vampirice, care, în vacuumul istoric produs, se întorceau și 
mai tîrziu spre a se hrăni cu sîngele tinerilor. Ele au ales să se 
manifeste „în această margine a lumii, în acest loc de trecere 
Dincolo. Un ofițer de seamă, selectat de Augustin Calmet în 
celebrul său Vampiri din Ungaria și din împrejurimi (1749), 
povestește că, în timp ce se afla în Banatul Timișorii, doi 
cavaleri din compania sa au murit din cauza vampirilor”. 
Devenit la începutul veacului al XVII-lea parte a Imperiului 
habsburgic, Banatul intră în compoziția așa-numitei Mitteleu-
ropa, termen introdus de pangermanistul Naumann, sortit însă 
unei largi circulații. Ce înseamnă această Europă centrală? O 
dependință de Centrul imperial care avea însă un paradoxal 
efect, cel al inversării raporturilor dintre Centru și margine, 
într-un soi de ficțiune recuperatoare, de reverie similiestetică. 
Parte relativ modestă a Întregului statal, Banatul conținea 
latențele acestui Întreg care dădea semne de indolență și uzură. 
Viena devenise un Centru ce se livra cu precădere provinciilor 
îndepărtate, aidoma unui irezistibil stimulent. Joseph Roth 
consemna că singurii care mai păstrau cultul împăratului 
erau de la un timp marginalii, rutenii, evreii, slovenii, cei ce 
continuau a cultiva imnul național austriac pe cînd oamenii 
Centrului au preferat imnul german, Wacht am Rhein (De 
strajă la Rin). „Orașele provinciale afirmau un policentrism 
spectaculos. Ele erau «închinate Vienei», credeau în familia și 
în valorile imperiale, dar și în valorile naționale pe care încer-
cau să le conserve și să le afirme. Fiecare oraș din «provincie» 
avea cafeneaua, gara, poșta, cazarma asemănătoare: fiecare 
funcționar era o copie a Împăratului – ținea să fie o copie. 
Și fiecare centru administrativ se străduia să repete imaginea 
Centrului. Provincia repeta, cu fidelitate, imaginile capitalei. 
Am spune că recrea, cu obediență, sacralitatea ei”. Avea loc 
prin urmare un crepuscul spectaculos al Centrului, inducînd 
o ardentă nostalgie tangentă la lirism. Imperiul nu s-ar cuveni 
oare socotit nu doar o „temniță a popoarelor”, ci și o prefață 
a cooperării interstatale pe care a cunoscut-o Europa după al 
doilea război mondial? După cum releva Milan Kundera în 
eseul său, Tragedia Europei Centrale (1983), analizat pe larg 
de Cornel Ungureanu, Centrul vienez favoriza manifestarea 
unor „Centre” secundare, îndemna la o pluralitate de autonomii 
provinciale într-o accepție pe care am putea-o asemui cu cea 
a unei epoci de creație artistică, dobîndind treptat exponenți 
pe un amplu areal. 
 Și surprizele Banatului nu se opresc aici. Nu e defel 
imposibil ca pe solul său de-o generoasă fertilitate culturală 
să fi trăit nu doar ascendenții Veronicăi Micle, dar și cei ai lui 
Eminescu. O cercetătoare, Elena Vulcănescu, emite ipoteza 
potrivit căreia satul Prigor ar fi fost leagănul înaintașilor Ve-
ronicăi, vizitat, dintr-un firesc imbold sentimental, de însuși 
Eminescu. Iar Ion Roșu susține că Iminoviceștii au venit la 
Blaj de pe meleagurile bănățene, purtînd un nume sîrbizat 
acolo, întrucît, în anii cînd provincia era un pașalîc, „eminul” 
reprezenta o funcție minoră în administrație, pe care ar fi 
putut-o îndeplini și un ghiaur. Un pitoresc ecou eminescian îl 
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Clemente, Domus Aurea (Casa de aur a lui Nero), San 
Pietro in Vincoli. Satuia lui Moise, Colosseo.

Al şaptelea traseu:
Piazza San Pietro (140 statui de sfinţi)
Basilica din San Pietro. Mormântul Sf. Petru. 

Capella della Piettà. Capella San Nicola, Capella Grego-
riana, Relicvarium, Cattedra Petri, Tesoro di San Pietro. 
Cupola. Sacre Grotte Vaticane.

Stato della Cità del Vaticano. 440.000 de locuitori. 
Garda elveţiană. „Osservatore Romano”.

Palatul Vaticanului. Muzeele Vaticanului: Museo 
Pio-Clementino, Museo Gregoriano Etrusco, Museo 
Chiarmonti, Museo Sacro, Apartamento Borgia, Stanze 
di Rafaello. Capella Sistina. Fresce realizate de Botticelli, 
Ghirlandaio, Perugino, Pinturicchio, Roselli, Signorelli. 
Michelangelo (1508-1512). Pinacoteca.

Al optulea traseu:
Porta del Popolo, Santa Maria del Popolo. Villa 

Borghese, Santa Maria della Concezione, Palazzo Bar-
berini.

Al nouălea traseu:
Casa di Goethe. Mausoleo di Augusto, Ara Pacis 

Augustae, Palazzo Borghese. Via della Scrofa, Sant’An-
tonio dei Portoghese, Torre della Scimmia. Madona dei 
Pellegrini (Caravaggio, 1605), Castel Sant’Angelo.

Alambicul lui Ianus

                           Nicholas CATANOY

          Gheorghe GRIGURCU
       Cornel Ungureanu: Literatura Banatului. Istorie, per-
sonalități, contexte, Ed. Brumar, 2015, 476 p.    

(Continuare în pg. 18)
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O regină în peisaj
   În îndepărtate evuri monar-

hii deţineau în proprietate 
întinse ţinuturi, lărgindu-şi 
puterea prin noi cuceriri, 
fapte de arme născătoare 
de istorie. Regina Anna de 
Bretania deţinea provincia 
ce-i căpătase numele, Ion 
fără ţară, rege al Angliei, 
se deosebea de celelalte 
monarhii prin împrejurarea 
că nu stăpânea feude. Câte 
o casă regală de secundară 

însemnătate urca în prestigiu, prin căsătorii favorabile – vezi 
cazul casei de Habsburg. Câte un mare feudal cădea pe câmpul 
de luptă, precum acel duce al Burgundiei supranumit „Tem-
erarul”. Pe atunci dreptul asupra pământului opera şi asupra 
celor ce-l locuiau.
   Este de bănuit că monarhii din zilele noastre, fideli tradiţiei, 
îşi cunosc ţările al căror destin îl conduc, domnind şi nu 
guvernând. Dintre membrii casei noastre regale de Hohen-
zollern – Sigmaringen, îndrăgostit de pitorescul peisajului 
românesc, cel mai cunoscut este regina Maria. A fost şi aceea 
dintre capetele încoronate care a pus pe hârtie impresiile sale 
de drumeţie prin ţara pe care, neîndoios, a iubit-o. La editura 
„Humanitas” din Capitală a apărut recent volumul „Ţara pe 
care o iubesc”, memorii din exil, traducere după versiunea 
în limba engleză tipărită la Londra, în anul 1925, traducerea 
şi postfaţa aparţinând dnei Maria Berza. De la dânsa aflăm 
că inima reginei Maria, odihnind mulţi ani la Balcic, apoi la 
Bran, se găseşte, din luna noiembrie 2015, la castelul Pelişor, 
din Sinaia, în Salonul de Arme, „acolo unde suverana a trecut 
pragul tăcerii veşnice”.
   Cartea, nu ştim dacă văzând pentru întâia oară tiparul în limba 
română, îşi are istoricul ei, nu lipsit de un anume dramatism 
– dacă putem alătura aceşti atât de diferiţi termeni. Anume, la 
Iaşi, în plinul primului război mondial, deci după un dureros 
şir de înfrângeri, silind autorităţile să depună uriaşe eforturi 
pentru continuarea luptei, regina devotată ajutorării răniţilor 
primeşte sfatul profesorului Nicolae Iorga de a combate 
depresiunea scriind, pentru presa frontului, amintiri despre 
acele ţinuturi pe care, în timp, le străbătuse, în pasiunea de 
a-şi cunoaşte ţara. Ilustraţiile aveau să aparţină acelei fiice a 
reginei, care avea să devină regină a Greciei – la vremea aceea, 
o fetiţă – ce-şi iubea şi ea ţara! 
   Sunt pagini scrise în ceasuri de grele nelinişti, menite, întâi de 
toate, cu vorbele reginei: „Să sfărâme acea tăcere infernală ce 
ne striveşte, făcându-ne să ne simţim deja morţi, uitaţi, excluşi 
din rândul celor vii”. O înflăcărată retorică şi în tălmăcire: „Am 
îndrăgit singurătatea care mă înconjura, culorile strălucitoare 
ale cerului, ciudata melancolie a serii, aburul înmiresmat de 
rouă înălţându-se din pământ, vălul de colb ce plutea peste 
lume... am iubit toate acestea, le-am iubit profund – le-am 
iubit cu ardoare”.
   Este mesajul unei firi pasionale care nu se ascunde, ci se 
mărturiseşte: „Cât de mult te-am iubit, Cotroceni”. Declaraţie 
de dragoste adeverind fericita contagiune dintre natură şi 
un eu înzestrat să o pună în lumină. Sunt efuziuni nu doar 
caracteristice memorialisticii feminine – şi unei sensibilităţi 
mai vii în epocă – dacă nu ne înşelăm – şi cu atât mai rare în 
categoria capetelor încoronate. Regină, mamă de mulţi copii, 
spirit participativ, cu un repertoriu energetic cu totul remarca-
bil, emite un lamento vibrant, o chemare către locuri aflătoare 
de cealaltă parte a frontului. Un itinerar marcând, poate, şi 
etapele în care o foarte tânără domniţă s-a fixat într-un decor 
cu totul nou pentru dânsa, însuşindu-şi-l, pe un fond rasial ce 
nu admite înfrângerea, renunţarea.
   De la florile Cotrocenilor, la câmpurile din jurul Bucureştilor, 
la Sinaia bătrânului rege Carol, la mănăstirea de la Comana, 
conacul de la Copăceni, la dunele de nisip ale Dobrogei, se 
alcătuieşte o Românie pitorescă, pe tonul lui Alexandru Vla-
huţă, o patrie adoptată să înlocuiască verzile pajişti, parcurile 
cu gazon multisecular ale Albionului. Aici, la tot pasul, i se 
dezvăluie reginei o nouă, surprinzătoare privelişte  – un amurg 
în soare de război, câmpurile de farmec melancolic ale Do-
brogei. Toate o întâmpină cu aceeaşi deschidere, îi plac codrii 
Carpaţilor, dar şi pustiurile aride, pline de ciulini – care îl vor 
inspira pe Panait Istrati – la mare regina adastă zborul de aripi 
albe al pescăruşilor, cerul de safir, amintindu-şi, pe când vizita 
insula lui Ovidiu, cum o dusese acolo pe regina Elisabeta. 
Ruinele Histriei o înfioară, visând la forfota de odinioară a 
orăşelului. Ceva din sălbăticia tărâmurilor Dobrogei îi amint-
eşte de firea reginei Elisabeta, căreia îi schiţează portretul, ca 
având ceva din vijeliile naturii: „Entuziasmele ei erau la fel 
de furtunoase ca disperările, trecând de la o emoţie la alta, 
îi trăgea după ea pe cei din jur, aprinzându-le imaginaţia, 
tulburându-le judecata”. Calităţi care, nu o spune, displăceau 
regalului ei soţ. Cu mai puţina sa imaginaţie, cum ar fi putut 

aprecia o tovarăşă de viaţă „ca un fluviu măreţ, ale cărui ape 
trebuiau zăgăzuite” – o dată ce însuşi verdictul – memorialistic 
cade aşa: „risipind, prin urmare, mult din ceea ce ar fi putut 
fi întrebuinţat mai cu folos: ceva ce aduce cu „deşertăciunea 
tuturor deşertăciunilor...”
   Disponibilitatea de a bate cu piciorul o ţară, un ochi lacom 
să surprindă specificul oricărui loc, o memorie fără cusur îi 
îngăduie reginei să reconstituie toate staţiile unei navigări de-a 
lungul Dunării. Îi plac apele, îndrăgeşte salciile argintii care 
le străjuiesc, călătoreşte cu yahtul, cu automobilul, memo-
rând, în Dobrogea, exotice denumiri de locuri: Anadolkioi, 
Aspakioi, Jafulgar, Bairam-Dede, mânăstirea Cilic-Dere. 
Vizitează mânăstire după mânăstire, – nu doar pe  cea de la 
Sinaia sau de la Horezu – cea mai iubită dintre toate, sau de 
la Polovragi. Poate, aşadar, exclama: „Ţară iubită, te văd în 
toată frumuseţea”.
   Numai că, de toate locurile pe care le evocă, o desparte acum 
linia frontului, Iaşii fiind acum Capitala, „Iaşi, oraş al destinelor 
întoarse, oraş drag sufletului moldav, odinioară un centru în-
drăgit şi înfloritor”. Iar mai apoi trăind din amintiri – ba până 
şi părăsit de cei ce-l iubeau mai tare, dar stabiliţi în Capitală. 
Regina vede oraşul ca pe o femeie iubită pentru frumuseţea ei, 
cândva, „dar anii ce-au trecut au trimis-o cu totul în uitare”. 
Ea îi cunoaşte trecutul, amintind că la Iaşi a murit Potemkin, 
favoritul reginei Caterina cea Mare.
   Soarta mai puţin favorabilă a capitalei Moldovei după Unire 
este comparată cu aceea a iureşului de refugiaţi a anului 1917 

 Amintiri 

O biografie literară cu happy-end
Urmăresc de mai 

mulţi ani evoluţia ca scrii-
toare a Mirelei Stănciules-
cu. Ea a început să scrie încă 
din anii liceului – proză, nu 
poezie, ca atâţia adolescenţi 
–  atrasă de introspecţie şi 
de explorarea unei realităţi 
imaginare. În anii ’70 părea 
ceva de la sine înţeles că îşi 
va dedica viaţa scrisului şi 
că va deveni un nume în 

literatura română. Deţinea toate atuurile necesare. Inteligentă 
(cu o evidentă aptitudine pentru filosofie), sensibilă (până la 
a deveni vulnerabilă în viaţa de fiecare zi), cultivată (ceea ce 
îi va permite să traducă după terminarea facultăţii, în 1980, 
într-o limbă română aleasă cărţi importante din engleză şi 
portugheză), înzestrată cu un umor fin şi cu spirit ludic, mai 
avea şi norocul de a fi sora (mai mică) a unui foarte valoros 
creator şi interpret de muzică rock, Dinu Tollea.

Această fată făcută pentru litera-
tură, dar fragilă, fiica unor profesori 
modeşti, care cereau întotdeauna vieţii 
mai puţin decât ofereau, s-a trezit 
dezarmată în faţa unei lumi absurde şi 
inospitaliere. În zadar a intrat prima pe 
listă la Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii din Bucureşti, în zadar a 
absolvit facultatea cu media 9,86, în 
zadar a luat nota 10 pentru lucrarea de 
licenţă, avându-l drept conducător de 
lucrare pe un profesor de elită, Mihai 
Zamfir. În 1980, când a primit o bursă de 
studii, pe numele ei, din partea Catedrei 
de Literatură Comparată a Universităţii 
din Iowa, Ministerul Învăţământului 
i-a respins cererea de plecare la studii, 
practic, i-a furat bursa ca să o dea cine 
ştie cărui fiu de nomenclaturist.

Mirela Stănciulescu a continuat să scrie cu pasiune, 
având o înaltă idee despre literatură. Şi i-a trebuit mult timp ca 
să înţeleagă că aproape pe nimeni nu interesează textele scrise 
bine ale unui tânăr. S-a adresat unui asistent de la facultate, 
inteligent şi cinic (avea să se stabilească ulterior în Germania) 
care i-a dat de înţeles că ar ajuta-o să publice dacă şi ea, la 
rândul ei... A mers în audienţă şi la un director de ziar, cu ve-
leităţi de moralist al naţiunii, care, vanitos şi răzbunător, s-a 
înfuriat descoperind că un text al ei avea drept motto un citat 
dintr-un autor mai talentat decât el.

Literatura română avea o capacitate redusă de absorbţie 
a nou-veniţilor, oricât de valoroşi ar fi fost ei. 

Acestea fiind datele problemei, mă simt profund vinovat 
– deşi nu am nicio vină – că şi eu am ignorat-o la vremea respec-
tivă pe tânăra autoare, care mi-a trimis texte ale ei la „poşta 
redacţiei”. Obsedat de întâmplare, am făcut în 2005, după mulţi 
ani de la cele petrecute,  o anchetă detectivistică, căutând cu 
luare aminte în arhiva mea (ordonată şi bine păstrată) ca şi 
în registrul în care ţineam evidenţa tuturor corespondenţilor. 
Am ajuns la concluzia că plicul trimis de Mirela Stănciulescu 
pur şi simplu nu mi-a parvenit şi mi-am adus aminte că în 

perioada aceea soarta celor aproximativ 1.000 de scrisori pe 
care le primeam în fiecare lună din toată ţara era pe mâna unei 
secretare tinere şi distrate, păstrată în funcţie pentru că purta 
fuste extrem de scurte. De ce depinde cariera unui scriitor! 

Din 2005 şi până azi tot încerc să repar această greşeală 
de care nu sunt în mod direct responsabil. Am remarcat-o 
pe Mirela Stănciulescu ca traducătoare a marelui scriitor 
portughez Saramago, laureat al Premiului Nobel. Versiunea 
românească a celebrului roman „Pluta de piatră”, foarte greu 
de tradus, din cauza unui stil baroc-poematic, este admirabilă. 
Cu experienţa de cititor pe care o am, am înţeles imediat că 
traducătoarea este şi scriitoare. Şi am aflat că... nu este, dar 
a fost cândva, pe vremea când mai credea în destinul ei de 
romancieră.

Entuziasta de altădată se resemnase şi aproape renunţase 
la scris. Lucra într-un domeniu străin de literatură, iar dragostea 
pentru literatură şi-o mai manifesta numai prin traducerea unor 
cărţi (este adevărat, bine alese). În 1997 i-a murit  (într-un mod 
tragic, înecat în mare) fratele, Dinu Tollea, personaj luminos 

al vieţii noastre muzicale. Totul părea 
definitiv pierdut.

Am îndemnat-o pe Mirela Stăn-
ciulescu să-mi scrie din nou, după un 
sfert de secol, la „poşta redacţiei”. 
Şi, treptat, am asistat la renaşterea 
ei ca scriitoare. Este o mare răsplată, 
pentru un critic literar, să surprindă 
acest fenomen, grandios ca un răsărit 
de soare. De obicei sunt martorul 
disoluţiei unor cariere de scriitori. 
Memoria mea – am mai spus asta – e 
un cimitir de talente. În cazul Mirelei 
Stănciulescu (ca şi în acela, oarecum 
similar, al Ancăi Mizumschi) se poate 
vorbi, slavă Domnului, de o biografie 
literară cu happy-end.

Romanele ei (Cine ești tu?, Co-
pilul de foc, Emoția) se înscriu pe lista 
celor mai valoroase romane românești 

apărute după 1989.
În mod special romanul Copilul de foc, răsplătit cu Pre-

miul pentru debut al USR pe 2007, este foarte bine gândit şi 
scris (ritm captivant, observaţii psihologice subtile, fulguraţii 
de poezie, distanţă ironică faţă de proza vieţii de fiecare zi). 
Autoarea îl  aduce în prim-plan pe Grigore Micu, un „erou 
al timpului nostru”, salariat obscur, cu ambiţii secrete, la o 
firmă de calculatoare şi martor incompetent, dar foarte sigur 
pe el, chiar dispreţuitor, al iubirii romantice trăite de Roxanda 
Calinderu şi Matei Visarion. Incapacitatea sa de a înţelege o 
mare dragoste precipită în comentarii de un comic irezistibil 
şi propagă, în acelaşi timp, o undă de tristeţe în conştiinţa 
cititorului, amintindu-i cât de străină este lumea de azi de 
orice trăire metafizică. Un întreg studiu critic s-ar putea scrie 
numai despre  norii prezenţi în Copilul de foc; evoluţia lor pe 
cer constituie un spectacol magnific, către care însă pământenii 
nu înalţă aproape niciodată privirea. 

                  Alex. ȘTEFĂNESCU

– aici termenii devin diplomatici: „Această invazie a fost 
aproape brutală, iar Iaşul nu o aproba întru totul, preferând o 
monopolizare mai puţin violentă a solitudinii sale”. Grija de 
a nu jigni personalitatea unui oraş, am zice!
   Altcum, în fuziune cu peisajul, care i se confesează, ataşân-
du-i se, călcând cu pasul sau călare ori din maşini sau yaht, 
călătoarea simte respiraţia pământului, miresmele văzduhului, 
cu o supunere aproape religioasă: „Frumuseţe, frumuseţe 
eternă, indestructibilă, frumuseţe de forme, culori, detalii, din 
nou ca o religie profundă pentru mine, ce mă face să cred în 
speranţă, adevăr, bunătate, victorie asupra răului şi a morţii”. 
Triumf de care ştia, desigur, că fiinţa omenească, într-o galaxie 
a duratei, nu are parte.
   La palatul de la Cotroceni, unde se afla expus catafalcul 
reginei Maria, am trecut, la început de adolescenţă, în trena lun-
gului pâlc ce se mişca încet, spre a o vedea, înfăşurat în mătase 
violetă, chipul unei femei vârstnice, cu urme de frumuseţe pe 
chipul pe care moartea întipărise cea din urmă seninătate. La 
radio, am auzit glasul gutural al profesorului Iorga, aducând 
un ultim omagiu celei ce-i fusese, în clipe de mare încordare, 
sfetnic. Şi cât eram de nevârstnic, am remarcat cum vorbitorul 
nu pierdea prilejul de a face şi istorie, pomenind şi alte person-
alităţi printre care Tudor Vladimirescu. M-a mirat, până azi.

         Barbu CIOCULESCU

 Flux-Reflux 
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          Poezie 

SALCÂMUL AMERICAN

Crescut în gardul cu nuiele de gutui
și de salcie, împletit de tata,
salcâmul american, fără nici un cui,
salvează ograda și iarba, și roata!

Ce are totuși, doamne, sârma de rufe
cu salcâmul de care-i legată în zori,
când biciul cărării trece prin tufe
direct spre cuibul de privighetori?

Copiii au sau n-au rufe murdare,
aruncate pe sârma de-o creangă atârnată,
numai atunci, fântâna, iată, îmi pare 
îmi pare că dă afară pân´ la linia ferată!

Crescut în gardul din nuiele de plopi,
de gutui și sălcii împletite ca-ntr-un cult,
salcâmul american te sună când dezgropi
clopotul ascuns de tata mai demult!

SONET

Cum mamă, cum s-a făcut, cum s-a făcut
că port cămașă din pânză de corabie,
cum tu, mamă, m-ai atins cu unda de Prut,
trăgând din lutul casei o sabie?...

Când a-nceput, cine a-nceput,
s-o țese mai întâi și s-o destrame,
cine, dacă rana nunții n-a durut,
purtată-n hora atâtor drame?

Cum , mamă, dacă, de-atâta lumină orbești,
întunericul, adio, mă soarbe
legat de fulgerul trecut prin ferești?

Cum să mai scriu, când toate sunt oarbe,
când nici săgeata unui singur spic
nu pot, către icoană, mamă, să ridic?

CÂT FRUNZA DE GREA

Vin fetele de-a lungul Prutului și-s
goale, cum mama lor le-a făcut,
și nicio frunză de viță de vie, de vis
nu le-acoperă de cel sunet de Prut!

(Am zis odată că urăsc frunza mea
de vie, sub care boabele se rotunjesc,
urăsc apoi gura-nsetată că bea
vinul urcând în pridvoare cu glas îngeresc!)

Deodată dau frunza, eu însumi, la o parte
și-o pasăre desface zborul sub ea,
cuibul dintâi se leagănă ca într-o carte
mâna copilului, doamne, cât frunza de grea!...

Fug fetele de-a lungul Prutului și-s
goale, tinere eve, pân´ la Dunăre, tot goale,
unde în unde se-ncheagă dansul promis,
elele și ielele cu zboruri doar egale!

OUL DE LUT

Cuib bătut de lună plină,
în oval ca ou de lut,
unde norul n-o să vină
fiindcă-i leagăn de-nceput – 

Cad și umbre peste dânsul,
sunetu-i adoarme-n fructe

ascunzându-i noaptea plânsul
apei de prin viaducte

Dacă nimeni nu-i pe-afară
și să-l vezi și să nu crezi,
cubu-i cheag sau poate gheară
putredă de la amiezi – 

Că e sus tăiat de lună,
jumătate ou de lut,
doar cu norul împreună
legăn dulce de-nceput!

PARIUL MEU

Iată, pun pariu pe textul meu nevăzut
cum pun pe-o pană de lebădă vie,
că pot să nu mai scriu ca la-nceput
purtând propria-mi capcană – Poezie!

Pe-o buză de râpă legat cu niște funii
ca lupul cel bătrân la miez de noapte,
arunc zaruri de iluzii pe cărarea lunii
pe care trec, mai trec, rime necoapte – 

Dau frâu liber zborului – poem sigilat
cu timbru o frunză de verde stejar,
pe care nimeni nu-l mai citește în sat,
căutat e doar timbrul, căutat în zadar!

Fiindcă scrisul meu e-o mână de pământ
adus de pe mormântul mamei, cel pierdut,
cui să-l adaog, nou deznodământ,
când bobul de grâu sparge vasul de lut?

E-un haos textul meu, iată, pun rămășag,
cum am mai pus pe-o pană de lebădă vie,
că nu cine varsă sânge pe icoană e mag,
când propria-ți capcană-i Poezie!

CUM ZICE NISIPUL

De cauți râul-râu sub naltul râu,
îngropi-dezgropi casa din grâu – 

Duci apoi sacul cu iarbă-n spinare
nu pe drum ci pe-o altă cărare – 

Nu știi când, pe unde și unde,
să ajungi ca secerea ce se-ascunde – 

Dar cauți râul-râu sub natul râu,
cm zice nisipul, cu alte corăbii în grâu!

Acolo dorm femeile gravide,
în cumpăna amiezii, cu norul ce-l deschide!

DACĂ POETUL

Ca să ajung la tine, să ajung cu rost,
trec altă vamă pe unde n-am mai fost,

E-nceput de moarte, doamne, pentru unii
strigătul lor cade în bătaia lunii – 

Dar pân´ la tine, sub zborul unui corb,
Eu bâjbâi duhoarea lumii ca un orb,

Visând amurg și dans de sibiline
pe gura râpii când m-aștepți pe mine!

Acolo doarme coasa ca șarpe mai întâi,
spânzurând de mărul sub care-ai să rămâi!...

Pașii se pierd în lanuri de cânepă,
poetul e chiar vama ce-l întunecă!

MIC BASM

Ca să nu mai mori,
de nu mai mori,
pe cărarea de din flori
pe cărarea de din flori,
dintr-o creangă tu cobori,
dintr-o creangă tu cobori,
când te legeni uneori,
când te legeni uneori,
că nu mai mori,
de nu mai mori!

Că nu mai mori
știe vulturul din nori,

când te legeni uneori
când te legeni uneori
și cu frați și cu surori,
și cu frați și cu surori,
de nu mai mori...

Dintr-o creangă tu cobori
tot mai sus, mai sus, în nori!

MARGINEA LUMII

Când doarme, poetul nu doarme,
la marginea sinusoidă a lumii,
pe tăietura văii el măsoară
drumul către norii care vin – 
cineva tot fură fragmentul de drum
cu el o parte din viața mea când
bate clipa în dangătul de clopot
ascuns în miezul pădurii –
Când doarme, poetul nu doarme,
își poartă manuscrisul înfășurat
într-o pânză de nisip fierbinte,
rupt de pe plaja altei mări unde
corabia străină pune punct
fiecărui val; de când nu mai scriu
nimic nu mai adaog, nicio literă,
aici, la marginea lumii, unde drumul
către norii ce vin  e-o parte din
somnul poetului veghind
nașterea poemului care
nu va fi, nu va fi!

 Sterian VICOL

               Epitalam
Iată, fecioare din Chios, răsare Luceafărul   
    serii.
Marea e lină, văzduhul e greu de    
   miresmele verii.
Torţele ard luminos  şi răsună de cântece   
    casa;
Doris, frumosul pescar, în iatac îşi aşteaptă  
    mireasa.

Vântul suspină prin ierburi, şi murmură   
     marea căruntă, 
Mândre fecioare din Chios, să ziceţi cântarea de nuntă.

Tu erai cea mai frumoasă din hora fecioarelor noastre.
Mulţi cunoscut-au puterea privirilor tale albastre, 
Mulţi au dorit trupul alb şi buzele dulci ca o floare, 
O, Kalliroe; tu ştii că pe mulţi azi în suflet îi doare.

Vântul suspină prin ierburi, şi murmură marea căruntă, 
Mândre fecioare din Chios, să ziceţi cantarea de nuntă.

Doris, frumosul pescar, are-o luntre cu zece vintrele
Albe – şi mrejele lui totdeauna de peşte sunt grele.
Glasul lui dulce în noapte departe pe apă răsună, 
Părul lui moale luceşte, când trece sub raza de lună.

Vântul suspină prin ierburi, şi murmură marea căruntă, 
Mândre fecioare din Chios, să ziceţi cântarea de nuntă.

Doris, deschide, deschide, să intre mireasa în casă.
Tu ai să-i smulgi de pe faţă frumosul ei văl de mătasă.
Noi o să ducem la temple miresme curate şi miere, 
Pentru Hymen Hymenaios, Athene şi vajnica Here.

Vântul suspină prin ierburi, şi murmură marea căruntă, 
Mândre fecioare din Chios, să ziceţi cântarea de nuntă.

Zeus, stăpânul cel drept, să vă dea din belşug fericire. 
Zile senine de muncă să cereţi, şi nopti de iubire.
Braţele albe să fie un leagăn de dulce-alintare, 
Pentru micuţul ce vine ca preţ al durerii amare.

Vântul suspină prin ierburi, şi murmură marea căruntă, 
Mândre fecioare din Chios, să ziceţi cântarea de nuntă.

Nu vei mai merge cu noi în câmpiile ude de rouă, 
O, Kalliroe, de-acum vei intra în viaţa cea nouă.
Buzele noastre surâd, dar de lacrimi ni-s genele pline, 
Când vă uram cu iubire un ultim: rămâneţi cu bine.

Tace şi vântul în ierburi şi tace şi marea căruntă.
Haideţi, fecioare din Chios, sfârşit-am cântarea de nuntă.

                            Zorica LAŢCU
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Bucuria de a povesti
Numele prozatorului 

Gabriel Pătrașcu nu îmi 
spunea nimic în momentul 
în care m-am apucat de 
citit volumul de povestiri 
Vacanțe filocalice. Nici nu 
avea de unde, pentru că, așa 
cum se precizează chiar pe 
coperta cărții, autorul este 
un debutant. Dar nu orice 

fel de debutant, ci chiar câștigătorul concursului de debut 
organizat de editura Cartea Românească în anul 2015.

Încă de la primele rânduri, cartea sa mi-a produs 
impresia reconfortantă și optimistă pe care ți-o dă o 
dimineață de vară în care soarele abia mijit din răcoarea 
nopții este ca o promisiune de liniște și armonie pentru 
ziua ce stă să înceapă. Gabriel Pătrașcu nu este un autor 
cu pretenții, obsedat de formule narative sofisticate sau 
de dorința orgolioasă de a da povestirilor sale mai multă 
miză decât este cazul.  În mod cert este un om cultivat, 
posesor al unui simț debordant al umorului, mereu dispus 
să-și împărtășească celorlalți poveștile și amintirile, cu 
un soi de familiaritate relaxată, specifică discuțiilor cu 
prieteni foarte apropiați. Principala calitate a scrisului 
său este verva narativă, ritmul susținut al povestirii, care 
nu îi oferă cititorului nici un moment de răgaz. Umorul, 
aluziile și trimiterile culturale, asociațiile de imagini și 
idei mereu surprinzătoare, judecățile teologice (de cele 
mai multe ori, tot în cheie umoristică), continua autoironie 
și autobășcălie, limbajul adaptat grosier la realitatea tot 
mai precară a limbii vorbite în care cuvintele preluate din 
engleză („raw vegan”, „trendy”) se îmbină firesc, așa cum 
auzim toată ziua pe stradă, cu tradiționalele noastre împru-
muturi țigănești („mișto”, „gagiu”) fac din această carte 
un excelent companion de vacanță și nu doar de vacanță.

Vacanțe filocalice seamănă până la un punct cu pove-
stirile umoristice care făceau deliciul unor largi categorii 
de cititori prin anii ’80 ai secolului trecut (Viorel Cacovea-
nu &co.). Cu deosebirea netă că substanța propriu-zisă a 
poveștilor este trasă, de cele mai multe ori, din tembela 
noastră postmodernitate, cu toată specificitatea ei tehnică, 
aculturală  și, mai ales, foarte... lucrativă. Mărturisesc 
sincer că nu am fost niciodată tentat de excurisiile în grup 
pe care le organizează diferitele agenții de turism. Iar 
temerea mea principală provenea tocmai din imaginarea 
unor situații comico-sinistre de tipul celor relatate cu atâta 

Până la urmă, sultanul a ajuns să dea Principatele pe mâna 
grecilor, pentru că ăia furau mai puțin. Recordul l-a bătut 
Altîn Bey, Prințul de Aur, nea Costică Brâncoveanu. Ăsta 
a furat atât de mult, încât i-a disperat pe turci. A preferat să 
crape el și toată familia lui, numai să nu dea nimic din caș-
caval. NIMIC. Părerea mea, nedocumentată istoric, este că 
a plasat lovelele pe la mănăstiri. Ăia au dat acatiste după ce 
l-au curățat turcii. Atâția bani nu au mai supt de la nimeni. 
De aia l-au și canonizat.” (p. 40).

Ce rămâne până la urmă de pe urma atâtor călătorii reale 
sau imaginare? Niște amintiri, păstrate în memorie, a căror 
readucere la suprafață oferă șansa retrăirii unor bucurii care 
dau iluzia Paradisului. Dacă Origene își imagina Paradisul 
ca pe o sală de lectură, pentru Gabriel Pătrașcu, Paradisul 
este însăși memoria. O spune explicit în ultimele rânduri ale 
cărții: „Nu cred că Origen avea dreptate. Cred că paradisul 
este memoria, și mai cred, urmându-l pe Sfântul Pavel, că 
din moment ce Creația s-a terminat și totul a trecut, inclusiv 
viețile noastre, tot ceea ce ne închipuim noi că trăim nu este 
altceva decât o călătorie în memorie, o amintire continuă a 
fericirii de a căuta adevărul. Cu alte cuvinte, cred că suntem 
deja în Paradis.” (p. 197)

Fără a fi o carte cu mari pretenții, Vacanțe filocalice, 
de Gabriel Pătrașcu, oferă cititorilor săi bucuria unei lecturi 
sprintene, luminoase, pline de farmec și umor. Autorul ei este 
un povestitor născut, nu făcut, familiarizat cu toate cuvin-
tele limbii și cunoscător al tehnicilor de captare a atenției 
cititorului. Premiul de debut al editurii Cartea Românească 
este binemeritat. Iar viitoarele apariții editoriale ale acestui 
scriitor trebuie tratate cu toată atenția.

               Tudorel URIAN
Gabriel Pătrașcu, Vacanțe filocalice, Editura Cartea 

Românească, București, 2016, 200 pag.

Traduceri

        MIRON

      KIROPOL

Gerard Manley Hopkins

La ce servește muritoarea frumusețe – primejdioasa 
    frumusețe, făcând
Să danseze sângele – pecete peste semne, formă ce țâșnind  
    poate
Să fie mai semeață decât îngăduie un pas de Purcell? Rând  
    pe rând
Ea face să se păstreze în istețimea omului toate lucrurile 
    create; dă hărăzire
Binelui – acolo unde o fugitivă privire
Știe să domesticească mai mult decât una țintuind,
Ce descumpănește. Așa acei tineri subjugători de altădată, 
Cu prospețime de apă, câștig dintr-o vântoasă de război,
Cine altul decât Grigorie cel Mare, un tată,
 ar fi putut să-i spicuiască în Roma toată un roi?
Dar Dumnezeu poporului nostru acest noroc l-a dăruit.
Omului nevoit să venereze bușteni sau pietre de gheață,
Legea noastră îi spune: Iubește ceea ce e mai presus de 
iubit
Pe lume: lăuntricul oamenilor. El izbucnește în flăcări din  
    trup și față.
Ce să faci atunci? Cum să primești frumusețea? Întâmpin-o  
    cu simplitate;
Posedă lăcaș în inimă, învață să dobândești acest 
    dumnezeiesc dar,
Apoi lasă-l în pace. Da, dorește omului aceasta doar,
Dorește oricui cea mai mare frumusețe a Domnului, să aibă  
    har.

vervă autoironică de Gabriel Pătrașcu.
Cum spuneam, ritmul povestirii și asociațiile de idei cu 

totul imprevizibile (cu cert potențial umoristic) fac toți banii 
în proza lui Gabriel Pătrașcu. Propozițiile și frazele scurte, 
care se succed natural, lipsite, cel puțin la prima vedere, de 
vreo strategie de construcție, având drept constantă ironia 
și autoironia, sunt mărcile identitare ale scrisului său. Iată 
cum își povestește naratorul o aventură religioasă, care l-a 
făcut să treacă foarte aproape pe lângă o convertire la cultul 
neo-protestant: „După Revoluție, tot umblau unii cu reuni-
uni, discursuri, conferințe, cu Primește-l Pe Isus În Inima 
Ta. M-am dus și eu, în ideea că o să dau peste fete pe acolo. 
(...) A venit pastorul, sau ce era ăla, vânzătorul de vorbe, 
și ne-a spus ce mici suntem noi și ce mare este Isus. Cum 
ne iubește pe toți, dar nu poate ajunge la noi, pentru că noi 
nu îl lăsăm. Noi, în nemernicia noastră, dormim cu inimile 
închise. Trebuie să le deschidem, ca EL să poată intra. Și 
singura modalitate de a ne deschide inimile este să intrăm 
în biserica lor. Bine, eu am mai scurtat-o. Lui i-au trebuit 
vreo două ore. Când a terminat, jumătate de sală a izbucnit 
în plâns și s-a dus să se înscrie. Eu mă uitam după gagici. 
N-am văzut nici una mai acătării, așa că am rămas ortodox. 
Nici creștinismul nu mai e ce-a fost.” (p. 169)

De multe ori o situație sau o imagine apărute în timpul 
unei excursii îi readuc în minte episoade rămase într-un 
colț de memorie din perioada comunistă sau de pe cu totul 
alte meridiane ale lumii. Pe nesimțite, povestirea alunecă 
într-o cu totul altă povestire, din altă epocă, cu alți oameni, 
dar cu același potențial comic sau relevant din punctul de 
vedere al experienței de viață. Asociațiile de idei sunt mereu 
surprinzătoare, iar stilul în care sunt transpuse în povestire, 
cel mai adesea iconoclast. Aflat în vizită la palatul Topkapî, 
gândul vajnicului călător zboară, aș spune firesc, spre des-
tinul tragic al lui Constantin Brâncoveanu. Dar, în cu totul 
altă manieră decât cea la care s-ar fi așteptat, probabil, cei 
mai mulți dintre cititori: „Mi-a plăcut biblioteca lui Selim 
III, chiar dacă era lipsită de cărți, și sala în care se târâiau 
în genunchi voievozii munteni și cei moldoveni către tronul 
sultanului. Podelele au păstrat urmele umilințelor binemeritate. 

          Poezie 

haz de necaz

astăzi am cochetat cu moartea 
venise fără coasă 

a vrut să vadă cum îmi duc 
zilele
și ce mai e pe-acasă

i-am oferit un scaun și o țuică 
de prună 
mi-a spus că-s tot frumoasă
și nebună

cenuşăreasa

sunt o cenuşăreasă
care îşi citeşte propria poveste
prin ochii tăi călători clandestini
într-o lume a cuvântului

nu ştiu de unde începe
sau dacă are sfârşit
dar în fiecare clipă
mă descopăr
altfel

umbra

spunea un poet 
că Dumnezeu este singurătate pură
şi mă gândesc
că pentru a mă simţi mai puţin vinovată
de însingurarea care îmi sfâşie timpul
poate chiar ar trebui să cred
doar sunt umbra Lui
nu-i aşa

totuşi
dacă Socrate are dreptate
şi poeţii trăiesc înveşmântaţi
în iluzia ştiutului
fără să ştie de fapt nimic
e posibil
ca El să nu fie chiar atât de singur
iar eu să nu fiu o umbră

piatra poeziei

pietrele aruncate de viaţă
implorau înlăuntrul fiinţei
răspunsul
pe care stânca ascunsă în ele îl ştia
din clipa în care te-a descoperit 
poezie

o absenţă poate sfâşia cerul
dar în mine tu nu eşti una
ţi-am spus
în timp ce înnodam cu privirea 
secundele

iluzie

ai plecat şi-ai luat cu tine
tot ce am crezut că sunt

azi o salbă de ruine
am rămas
culeg doar vânt

nici nu ştiu

ai fost aievea
sau un pâlpâit de gând
între două clipe sterpe
de pământ

 Maria GRĂDINARU



Acolada nr. 5 mai2017 7

Tante  Betty
   Cum aş putea s-o uit pe tante Betty, 
bătrânica la care mama mă târa de 
două ori pe lună şi care locuia într-o 
impunătoare vilă în centrul târgului, 
sufocată de o vegetaţie agresivă, de 
straturi cu pansele, bujori şi trandafiri 
agăţători? Nu-mi amintesc, ce e drept, 
prea multe lucruri despre ea: fularul 
de lână moale pe care şi-l petrecea în 
jurul gâtului, un fel de fantezie sau 
cochetărie inutilă sau mai degrabă de 

frivolitate, capotul de tafta cu mâneci largi, lornionul cu 
mâner de aur şi mai ales mirosul vag de naftalină când mă 
strângea în braţe şi mă pupa cu zgomot pe amândoi obrajii, 
toate aceste mărunţişuri compunând o schiţă de portret destul 
de liniar, de aproximativ. Figura ei, în schimb, expresia vie 
a ochilor, acea lumină ce dă identitate chipului, s-au risipit 
într-un trecut bezmetic şi dacă mama n-ar fi păstrat pe o con-
solă o poză a mătuşii executată la Studioul Luxor de pe strada 
Carol cu câţiva ani înainte de a se prăpădi mi-ar fi destul de 
greu să mi-o imaginez aşa cum arăta când apărea în cadrul 
uşii şi exclama „O, draga mea Olemp, ce bine arăţi în rochia 
asta roz (sau bleu-gendarme sau verde sau galben-paille!”
   Nu înţelegeam pe vremea aceea, după cum nu înţeleg nici 
astăzi, de ce ţinea mama morţiş s-o însoţesc în vizitele ei 
ritualice la tante Betty. Pe mine, vizitele mă deranjau cumplit 
deoarece aveam o sumedenie de treburi de făcut, de pildă 
să-l hrănesc pe Gaga, papagalul adus din Filipine de unchiul 
Raul, medic sau numai felcer pe pachebotul Turtucaia, să-mi 
fac programul de echilibristică pe sârmă (de fapt pe bara 
unde se uscau cearceafurile şi celelalte rufe ale familiei) sau 
să mă joc cu Gelu, pe care mama nu-l anexa în vizitele la 
mătuşi fiindcă abia învăţase să facă primii paşi prin cameră.
   Ce mă exaspera în casa cu o mulţime de odăi, cămări şi 
debarale ale mătuşii, cu mobilă cojită, icoane, covoare pe 
pereţi, perniţe cusute cu paiete şi mărgele, un pian cu coadă, 
tablouri de familie şi câteva pisici întinse leneş pe sofale era 
că nu-mi găseam nimic de joacă. Mătuşa se retrăgea cu mama 
în living (cum i se spunea unei odăi imense, cu ferestre ce 
dădeau spre o livadă cu cireşi) şi beau cafele şi ronţăiau fur-
securi, uitând complet de mine, şi mă trezeam străin într-un 
noian de obiecte fără rost pe care mi se interzisese să le ating 
de când spărsesem o cupă de cristal dintr-un serviciu primit 
de amfitrioană cu ocazia căsătoriei sale. 
   Tot ce puteam să întreprind ca să-mi hrănesc plictisul în 
cele două ore cât dura de obicei o vizită era să hoinăresc 
prin camerele zăcând într-o posomorâtă semiobscuritate, 
să mă hlizesc la înspăimântătoarele tablouri de pe pereţi 
din înălţimea cărora mă urmăreau solemn bărbaţi bărboşi 
şi doamne ofilite, triste, cu coafuri bogate, sau să-mi bag 
nasul prin şifoniere , scrinuri, cotloane şi firide. Şi într-o 
zi, tot scotocind sertarele unei comode din camera cu pian 
(„salonul muzical” în versiunea tantei Betty), în timp ce 
Veta, subreta şi menajera casei fusese învoită să meargă la 
spectacolul de gală al circului italian Bernini, am dat peste 
un vraf de poze legate cu fundiţă roz cărora în prima clipă 
nu le-am acordat prea multă importanţă dar care, pe măsură 
ce am trecut la cercetarea lor au început să mă intereseze.
   Ce m-a atras îndeosebi cotrobăind cu râvnă prin vraful 
de fotografii a fost descoperirea uluitoare a tantei Betty în 
ipostaze de copil, adică a unei fetiţe drăgălaşe, atrăgătoare, cu 
ochi albaştri şi părul negru împletit în cozi. Mi-era destul de 
limpede, bineînţeles, că Betty, ca orice creatură omenească, 
trebuie să fi fost de-a lungul anilor captiva tuturor vârstelor 
copilăriei dar faptul că aveam în faţă, aievea, imaginea 
brutală a acestor avataruri mă tulbura teribil. Iată, de pildă, 
o fotografie în care fetiţa de odinioară, în costumul Evei, se 
zbenguia pe plajă ţinând în mână o lopăţică şi încă un obiect 
ce ar fi putut să fie o găletuşă: „Mangalia, august 1886. Eliza 
la patru ani şi jumătate”, scria pe spatele fotografiei. Într-o 
imagine la fel de sugestivă, Eliza se dă cu sania alături de un 
bărbat cu barbă şi mustaţă: „Cu tata, Vârful cu Dor, 1892”. 
În alte poze datate la începutul secolului, mătuşa, abia ieşită 
din adolescenţă, apărea în varii atitudini tandre alături de 
un june antipatic, cu părul dat cu briantină şi cu mustaţă 
tăiată scurt, gen Ronald Colman: „În amintirea săptămânilor 
nebune petrecute la Merano. George”, scria pe spatele unei 
fotografii datate 1906, sau Biaritz, 1907 sau Bolzano sau 
Lucerna, 1911. E epoca în care Eliza devenise Betty.
   Aceste imagini fabuloase mă încântau şi în acelaşi timp 
îmi induceau o stare de nelinişte, ca în împrejurările când 
faci o faptă nepermisă sau compromiţătoare şi trăieşti cu 
temerea că ai putea fi descoperit. Devenisem pe neaşteptate 
depozitarul unor secrete care puneau într-o lumină cu totul 
inedită relaţiile mele, dacă le pot numi aşa, cu tante Betty. 
Când mama m-a anunţat că gata, e vremea să plecăm acasă, 

eram pierdut cu totul în lumea ameţitoare, mirobolantă a 
fotografiilor.
   Îmi amintesc că o vreme am evitat, în vizitele ritualice 
la tante Betty, să intru în camera cu pian, cu preţul unor 
păcătoase ore de plictis în care construiam castele din 
cuburi colorate, desenam girafe, crocodili şi lei pe o mapă 
cumpărată de mama anume pentru vizitele la mătuşi sau mă 
îndopam cu prăjituri cu frişcă şi cu cremă cumpărate de Vera 
de la cofetăria Rândunica de pe Corso. Fotografiile, însă, 
continuau să mă atragă în mod irezistibil şi am cedat până 
la urmă ispitei de a cotrobăi din nou prin viaţa confidenţială 
a mătuşii. Reîntâlnirea cu imaginile prăfuite din camera cu 
pian n-a fost lipsită de emoţii, mai ales din pricina subretei 
ce obişnuia să bântuie fără astâmpăr prin odăile pustii şi 
reci, să şteargă praful de pe mobile, să îndrepte vreunul din 
portretele solemne de familie spânzurate pe pereţi sau să 
pornească acele bătrânului pendul din camera cu pian care 
dădea vădite semne de oboseală.
   Încetul cu încetul, intimitatea cu fotografiile m-a capturat 
definitiv. Tot cochetând cu ele, ajunsesem să mă familiarizez 
într-un anume fel cu ţesătura vieţii destul de lineare a mătuşii, 
ce se oprea în jurul vârstei de 30 de ani când George, de 
care se pare că era înamorată până peste cap, dispare pur şi 
simplu din mica ficţiune pe care o croisem pe seama lor, în 

urma unui voiaj de vis făcut la Reggio de Calabria. Motivul 
dispariţiei mi-a rămas necunoscut pentru că n-am avut cura-
jul să o descos pe mama pe tema asta. Divorţ intempestiv? 
Alte femei? Deces? Pesemne că George a părăsit-o, deoarece 
fotografia lui nu mai apare prin niciun colţişor al casei.
   Ruptura asta bruscă de destin mă tulbura. Aveam ciudata 
senzaţie de frustrare pe care o trăiam la cinematograful 
Colleoni când se rupea pelicula (fapt ce se întâmpla destul 
de des) exact în clipa când eroul urma să fie spânzurat de o 
bandă de tâlhari. Decis să-i încropesc o continuare filmului 
ce începuse atât de incitant, m-am încăpăţânat să scotocesc 
prin toate sertarele pe care le-am descoperit în casă, luând 
la rând cameră cu cameră dar n-am găsit decât bijuterii, 
monede de argint de la sfârşitul veacului trecut, cutii cu 
creme şi uneori, medicamente, somnifere, chitanţe vechi şi 
câteva scrisori de la o verişoară din Suedia. Am fost silit până 
la urmă să mă dau bătut şi să mă mulţumesc cu farmecul 
istoriei pline de făgăduinţe a celor doi ce avea să se încheie 
pe plajele însorite de la Reggio di Calabria.
   Nu-mi mai aduc exact aminte când mi-a venit ideea să 
fur fotografii. Idee condamnabilă, trebuie să recunosc, şi 
fără căpătâi. O explicaţie ar fi că în vremea aia n-aveam 
prea multă minte iar marea provocare venită dinspre colecţia 
de suveniruri a mătuşii Betty îmi obnubila şi bruma de 
discernământ care-mi mai rămăsese. Fapt e că într-una din 
vizitele de rutină, în timp ce mama şi amfitrioana sa îşi beau 
cafeaua în salon bârfind incompetenţa administraţiei comu-
nale şi punând la cale proiecte de milostenie publică iar Vera 
era plecată în oraş după cumpărături, am luat decizia să trec 
la acţiune. Iniţial aveam intenţia să sustrag mai multe poze 
dar în final am hotărât că două ar fi suficiente.
   Probleme serioase am avut la alegerea fotografiilor, erau 
ameţitor de multe şi atrăgătoare iar mie îmi lipsea cu totul 
competenţa de a cumpăni între atâtea tentaţii ademenitoare. 
După mai multe ezitări, regrete şi reveniri stângace m-am 
oprit asupra unei imagini luate la Paris în faţa catedralei No-

tre-Dame, în care micuţa Betty (pe atunci Eliza) mângâia cu 
graţie o pisică dolofană, şi a alteia, pe plaja de la Saint-Tro-
pez, în pielea goală, în plin soare, făcând cu mâna unui stol 
de pescăruşi.
   Ajuns acasă, am avut grijă să ascund fotografiile într-un 
volum cu basme de Moş Nae, ferit de accesele de curiozitate 
ale mamei care, sub diferite pretexte puerile, avea năravul 
de a scotoci prin lucrurile mele. Din clipa aceea cele două 
poze au devenit atracţia mea de căpătâi alături de inegalabilul 
Gaga pe care-l învăţasem să spună Je t’aime beaucoup şi Je 
m’en fiche şi mai recent Bonjour Betty, Bonjour Elise cu o 
delicioasă graseiere ce ar fi încântat-o pe guvernanta mea, 
madame Francine.
   Nici până astăzi nu m-am dumirit de ce mă atrăgeau cu 
atâta stăruinţă fotografiile Elizei. Le contemplam minute în 
şir de câte ori se întâmpla ca mama să plece în oraş după 
cumpărături, lăsându-l pe micuţul Gelu să se joace în curte 
cu Francine, sau când primea vreo vizită simandicoasă. Era 
înnebunită după vizite şi, slavă Domnului, avea o sumedenie 
de nepoate şi mătuşi, de verişoare, fine şi cumnate.
   Dintre fotografiile furate, o preferam pe cea făcută pe plaja 
de la Saint-Tropez. Fetiţa din imagine îmi trimitea un zâmbet 
dezarmant, angelic şi soarele care-i venea în faţă îi lumina 
obrajii bucălaţi şi părul arămiu, în flăcări, învăluind-o într-un 
halou feeric. Nimic, dar absolut nimic din diafanele mesaje 
pe care mi le trimitea nu-mi amintea de chipul ponosit al 
tantei Betty, de ridurile care-i devastau obrajii, de efluviile 
de creolină ce mă asaltau când mă pupa cu zgomot şi de 
coregrafia cu care îşi târşâia papucii pe covoare. Identitatea 
dintre cele două mi se părea o farsă. O eroare.
   Intimitatea cu fotografiile Elizei îmi luau o bună parte din 
timpul pentru joacă de până mai deunăzi. Pentru început am 
renunţat la echilibristica pe sârmă, una din distracţiile mele 
favorite, şi la partidele de bile cu Savu şi Petrache, colegii 
mei de clasă, apoi la aventurile lui Gulliver care mi s-au 
părut deodată plicticoase. Trăiam din plin euforia clipelor 
când mă topeam după monumentala catedrală Notre-Dame 
în faţa căreia ghindocul de fetiţă părea, din unghiul din 
care fusese trasă poza, o jucărie drăgălaşă şi mai ales după 
imaginea aceleeaşi fetiţe, goală (ostentativ goală), ţinând în 
braţe o pisică, pierdută în furnicarul de oameni de pe plaja 
de la Saint-Tropez.
   Mama, cu simţul ei subtil-detectivistic, părea să fi băgat de 
seamă schimbările intervenite în programul meu de joacă, 
în special uşurătatea cu care renunţasem la exhibiţiile de 
echilibristică pe sârmă, dar nu mi-a spus nimic, în schimb 
la prima vizită pe care urma să o facă la mătuşa Betty, când 
i-am comunicat ritos că n-am de gând s-o însoţesc, a făcut 
o criză îngrozitoare la care, de altminteri mă aşteptam. Trec 
peste detaliile neplăcute ale întâmplării. Unul din argumen-
tele pe care am mizat a fost că nu mai sunt un ţânc pe care 
să-l târască după ea în vizitele pe la toate babele mucegăite 
ale familiei. Eram sătul de casa tantei Betty, imensă şi pustie 
ca o peşteră, unde mă condamna să stau cu orele, de aerul 
stătut, de mutra de copoi a menajerei pândindu-mă prin toate 
colţurile casei sau de îmbrăţişările mătuşii cu iz de naftalină.
   În urma acestui comportament insurecţional m-am procop-
sit cu o serie de sancţiuni severe, de la interdicţia (temporară) 
de a mai comunica cu Gaga, pe care tocmai îl apucaseră 
istericalele şi tot ţipa în draci Je t’aime beaucoup, Bonjour 
Betty, Bonjour madame, până la suspendarea stipendiilor cu 
care mă duceam de două ori pe săptămână să văd un film la 
cinematograful Colleoni.

x
   La trei sau patru luni de la întâmplările cu pricina, mătuşa 
Betty s-a prăpădit în urma unei doze prea mari de luminal, 
aşa cum comentau părinţii mei în şoaptă, convinşi în mod 
greşit, ca toţi ceilalţi adulţi, că nu sunt auziţi sau înţeleşi de 
cei mai mici. Mărturisesc că am plâns, am plâns de-a binelea. 
A fost înmormântată cu pompa cuvenită la cimitirul Sfânta 
Veronica. Părinţii au considerat, din nu ştiu care pricini, că 
nu e cazul să merg la înmormântare. E o problemă ce mă 
depăşeşte. Cum rămăsesem singur (Francine plecase cu 
Gelu la plimbare) am dat o fugă în camera unde dosisem 
fotografiile Elizei, mânat de un presentiment ciudat. Nu-mi 
amintesc exact istoria acelor clipe moarte în care am deschis 
şi am frunzărit cu mâna tremurată cartea lui Moş Nae, fapt e 
că cele două poze ce valorau cât o întreagă copilărie fabuloasă 
se fofilaseră printre poveştile cu zmei şi feţi frumoşi şi zâne 
şi pur şi simplu dispăruseră.

        Constantin MATEESCU
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Scriitori şi teme

DESPRE INTERPRETAREA LITERATURII
Dan Mănucă . 

P u r  ş i  s i m p l u , 
„cronici literare”?

Rare cu totul sunt 
numele cu vârste re-
spectabile care continuă 
să exerc i te  ş i  mis ia 
cronicărească adusă la 
zi: Gheorghe Grigurcu, 
Gabriel Dimisianu, Alex. 
Ştefănescu, liderul Nico-
lae Manolescu, care re-
vine la vechea dragoste, 
probabil temporar, cu 

denumirea „clasică”. Dan Cristea păstrează statornicita de-
nominaţie. Aceştia din garda veche o modifică uşor pentru 
că îi lărgesc oarecum conotaţia: „lecturi libere”, „critica 
criticii”, „critica poeziei”, „critica prozei”, „scriitori şi teme”. 
Luceafărul are un Caiet critic în numeroase exemplare. Să 
admitem că aşa e timpul şi că nu e nici un păcat. Trans-
formările sunt ale evoluţiei, înţelegând „progresul” cum se 
cuvine. Paradigma rămâne.  

De aceea, poate, a produs oarece surprindere când venerabi-
lul Dan Mănucă a publicat arătoasa carte Cronici literare. La 
prima vedere, am crezut că avem de-a face cu o selecţie din 
„cronicile” sale literare publicate sârguincios în Convorbiri 
literare. Altminteri, culegerea lui Dan Mănucă, specialist în 
critica criticii, conţine în cea mai mare parte opinii critice 
despre poezie, despre roman în general şi romanul popular, în 
legătură cu istoria literară/a literaturii, cu dinastia Caragiale, 
regionalismul, literatura bănăţeană, literatura marginală, jur-
nalul, biografia, discursurile, teatrul (german în România). Ba 
chiar publicistică şi eseistică de felul Intelectualul şi puterea, 
Demonism autohton, Ocupaţia ţaristo-sovietică, Familia 
Hurmuzeştilor etc. Deşi comentariile pornesc, de regulă, de 
la o carte sunt acestea cronici literare? Sau publicistică şi eseu 
contemporan, cum spune Colecţia opera omnia a editurii 
TipoMoldova unde apare volumul în discuţie.. 

Interesant, Dan Mănucă pare a face propaganda cronicii 
literare de tip tradiţional nu doar prin  denumirea impozantei 
sale cărţi, ci şi, special, prin comentariul direct aprobativ: 
Cronicarul şi plăcerea textului . „Cronica” la Concert de 
deschidere de Daniel Cristea-Enache (2001) e o laudă a  
tânărului „cronicar”, care a repus în funcţiune foiletonul („cu 
toate bunele şi relele acestuia”), când  criticii începuseră să 
fie preocupaţi numai de „universitarele” scări de valori. Ar 
fi acestea o replică la adresa „debusolării” postmoderniste, 
calul de bătaie al  tuturor condeierilor care se dau sobri şi, mai 
nou, al transmoderniştilor. „Cireada colectivistă  postmodernă 
[care] întunecă judecata senină, adică estetică”!

Sic iubeo, sic volvo e un eseu cu ce are acesta mai bun, 
libertate şi rigoare, dar şi cu scăpări ale frâului, un eseu 
despre opoziţia dintre critică şi  istoria literară. „România 
foiletonistă” ignoră modelele integratoare, periodizarea, 
„duratele lungi”, „pragurile de epocă”. „Impresionismul sau 
foiletonismul au fost riguros controlate de Călinescu, astfel 
încât istoria literaturii să se înfăţişeze ca o sumă de valori 
literare, însă încadrate într-un amplu ansamblu socio-cultural”. 
Modelul nu slujeşte cum şi cât trebuie urmaşilor. Ioan 
Holban s-a ferit de orice discuţie teoretică, dar îşi ghidează 
interpretările după jaloane în circulaţie actuală, este interesat 
de biografie, la nivelul discursului literar sau retoric; Alex. 
Ştefănescu încearcă o periodizare care nu ar avea legătură 
directă cu arta literară, e preocupat de biografie „detaşată 
grafic de comentariul operei”; Nicolae Manolescu „recurge 
la un procedeu împrumutat simplist de la Călinescu şi care 
eşalonează literatura pe secole, înăuntrul fiecărui secol 
funcţionând criteriul curentelor şi în interiorul acestora 
compartimentarea pe genuri”. Marian Popa reuşeşte să re-
alizeze imaginea unui ansamblu divers din punct de vedere 
geografic, dar nu-i relevă unitatea acestuia. Dan Mănucă 
repudiază certitudinile inchizitoriale ale gustului propriu, 
„selecţia cvasi-discreţionară a autorilor incluşi, nu au ezitat 
să alcătuiască fel de fel de liste, de prieteni şi de duşmani.” 
Şi încă, observă Dan Mănucă, „un fapt deosebit de grav este 
absenţa trimiterilor la celelalte literaturi europene”. O me-
teahnă mai veche. E o aberaţie, cred cei mai mulţi, să vorbeşti, 
de exemplu, despre Hortensia Papadat-Bengescu şi literatura 
europeană. Şi pentru că autorul nostru are umor, citez cu 
zâmbet: „Divizarea geografică are însă marele neajuns de a nu 
putea oferi principiile de integrare în ansamblu pe care le-am 
numit, urmând modelul german sus-amintit, literatura română 
generală. După câte cunosc, singura lucrare de istorie literară 

care şi-a propus să facă acest lucru este Literatura română 
în ţările vecine (Iaşi, Princeps Edit, 2006) de Catinca Agache. 
Autoarea discută literatura română din statele alăturate în 
funcţie de criteriul generaţionist operaţional la noi. Astfel, 
Radu Flora sau Emilian Galaicu Păun sunt analizaţi alături 
de scriitorii din actuala Românie înregimentaţi sub pavilionul 
şaizeciştilor sau, în al doilea caz, al optzeciştilor. Nu agreez 
principiul generaţionismului, dar nu pot să neglijez că apli-
carea aceloraşi norme atât pentru scriitorii din ţară, cât şi 
pentru cei din afara ei şi care, desigur, scriu în româneşte 
este singura cale corectă şi totodată specifică de înţelegere 
a fenomenului nostru literar în totalitatea lui. Altfel, cădem 
fără greş în zbenguiala foiletonistico-sentimentală exaltată 
de aburii de la Cricova”.

În sfârşit, se dezleagă mai clar ce-i cu cronica literară, cu 
istoria literară şi de ce  cartea de faţă se numeşte, simplu, 
„cronici literare”. Scriind despre volumul lui Ion Simuţ 
Vămile posterităţii. Secvenţe de istorie literară, Dan Mănucă 
e de acord cu categorisirea tipurilor de istorie literară de până 
acum şi cu ceea ce va trebui să fie.  Multă vreme a dominat 
perspectiva didactică, căreia i-a fost opusă perspectiva foi-
letonistică, dar căutările teoretice novatoare în lume, care 
includ principiul contextualizării, îmbină criteriile mono-
grafice, tematice, valoricie, secvenţialul (interesul pentru 
anumiţi autori), receptările anterioare, impun un alt fel de 
istorie literară. Punctele de rezistenţă ale acesteia vor trebui să 
treacă prin „vămile posterităţii”, cu formularea lui Ion Simuţ 
şi cu domeniile numite de el: „opera, biografia, contextul şi 
receptarea lor”. Şi astfel istoria literară va fi un complex punct 
de control al valorilor estetice. Atitudinea este polemică la 
adresa orgoliilor foiletoniste  sau de altă natură – şi la fel este 
şi titlul cărţii lui Dan Mănucă, polemic.

Atrăgătoare sunt „cronicile literare” prin diversitatea 
terminologică, inspirată mai cu seamă pe filieră germană, 
prin tematică oarecum rară (romanul popular, optzecismul 
şi cenzura, discursul istoric pozitiv, literatura localistă), prin 
relaxarea faţă de  autorităţi şi  amenitatea faţă de literatura 
marginală şi de scriitori fără cine ştie ce reputaţie. 

Simona Grazia Dima. Eseuri şi comentarii 
critice

Ca orice poet cu carte, Simona-Grazia Dima scrie 
frecvent şi cu pricepere comentarii literare. Să ne reamint-
im antecedente: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, 
modele pentru scriitori români contemporani. O anchetă 
literară (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint 
fără Minotaur, Blândeţea Scorpionului, Micelii solare. Acum 
a publicat o care de eseuri şi comentarii, cu titlul preferat 
metaforic, Copac în cetate (Editura Academiei Române, 
2017) şi cu aria de interes tot largă, de la literatura însăşi, la 
literatura română şi la literaturi din multe alte zone ale lumii. 
Informaţia strictă şi exerciţiul îi asigură cursivitate, chiar o 
specifică alerteţe a dicţiunii. E un ansamblu de fragmente care 
se deschide liber şi riguros în spiritul eseisticii şi al mobilităţii 
narative, de unde şi elasticitatea asociativă, desfăşurările 
repezi, mai totdeauna empatice, uneori polemice cordial şi 
cam retorice: „Convingerea mea intimă este că, dacă am şti 
să vieţuim deopotrivă prin gratuitatea artei şi ideilor, am fi 
mai eficienţi şi în politică. Dacă am admira mai mult şi mai 
des, am depăşi ignoranţa, tiparul preeminenţei lumeşti, al 
ficţiunii atotputernice a conducătorului, inaplicabil aici, 
am şti că închinarea de tip idolatric nu are însemnătate şi 
valoare, ci doar veneraţia în cunoştinţă de cauză, aprecierea 
arătată competent unei realizări estetice supreme, unei per-
cepţii nespus de subtile a universului, datorată unui spirit de 
elecţie”. Excursul acesta îl caută şi-l susţine pe Eminescu 
„sub zodia gratuităţii”, a misterului formei artistice, scos de 
sub teroarea patologicului sau, invers, a fetişizării mitizante. 
Numai gratuitate (nobila inutilitate) păstrează nobleţea artei. 

Înclinaţia spre obiectul şi interpretarea textului literar, 
a prozei eminesciene, îşi asociază filtrul filosofiilor indiene 
(mai ales prin Amita Bhose), iar izvoarele Schopenhauer şi 
Vedanta sunt repuse în sprijinul revelării misterului poetic.

Lentila comparatistică funcţionează şi când Simo-
na-Grazia Dima scrie despre Emil Cioran din interviul lui 
Gabriel Liiceanu, deşi experienţa cioraniană este inconfundabilă, 
şi  când  comentează cartea lui H.R. Patapievici, Ultimul Cu-
lianu. Ba chiar şi în comentariul despre Bacovia, Curajul de 
a fi singur, unde se fac scurte trimiteri la Ulise („parodic”), 
Wallace Stevens, Eugène Ionesco. Nici vorbă de un exces 
de aluzii culturale, ci numai de un pact al conversaţiei şi de 
invenţii în analogii. În meandrele dialogului se vede cel mai 
bine acest mod colocvial, deşi autoarea se referă la o carte a 

lui S. Damian. Mai degrabă distingem un anume rafinament 
de tradiţie impresionistă, o critică de identificare, cu atenţie 
la câmpurile teoretice.

Cel mai mult Simona-Grazia Dima lasă la vedere vir-
tuţile scriitoriceşti, cum s-ar spune gândeşte din interiorul 
literaturii, cu eleganţa argumentului şi migală. De aceea 
secţiunea a doua, Literaturi străine, se citeşte cu încântare. 
Chiar începe cu o situaţie tranzitorie şi tentantă, Nicolae 
Mavrocordat văzut din Canada . Jaques Bouchard, profesor 
de neoelenă la Universitatea din Montréal a scris o carte de-
spre domnitorul fanariot, cărturar şi filosof al iluminismului 
timpuriu. Interesant şi cu o altfel de culoare faţă de cea pe care 
o ştie românul în general. Alt grec,  Athanasios Hristopou-
los, altă povestire din date exacte, intermediate de Nestor 
Caramarino, despre comuniunea spirituală dintre români şi 
greci. Autoarea, pornind totdeauna din interiorul literaturii, 
caută firul tipologic, apelând la „avataruri ale eului autobi-
ografic (jurnale, epistole). Fluenţa evocatoare se împleteşte 
cu informaţia şi cu voinţa de obiectivare. Acum entuziasmul 
cată să fie canalizat în direcţia observaţiei sistematizatoare. 
Rilke, Ţvetaieva şi Boris Pasternark reuşesc să creeze un trio 
(cf. scrisorilor publicate în 1926, traduse de Janina Ianoşi), 
ajung chiar faţă-n faţă cu Lev Tolstoi. Apud Richard Ellmann, 
iată-l pe Joyce la Trieste, episod odiseic al irlandezului, fast 
pentru întâlnirea cu Italo Svevo, „topos definitoriu pentru 
scriitor”, îi zice Simona-Grazia Dima. Tonul  rămâne mereu 
epic având ca epicentru motivul rătăcirii maritime, care este şi 
al lui Ulysse: „Proaspătul sosit, un bărbat înalt, cam ponosit, 
sosea de la celălalt capăt al Europei spre a-şi găsi un serviciu 
în învăţământ. De fapt Joyce nu era la prima lui dezrădăcinare 
(…) Şederea la Pola nu a durat mult, Deşi cazarea şi cele-
lalte amănunte de ordin practic i-au părut rezonabile şi de 
fapt a prosperat acolo, oraşul i-a displăcut, considerându-l 
o veritabilă «Siberie navală». Din fericire  i s-a dat prilejul 
să revină, într-un context încă neelucidat pe deplin, la Tri-
este, un oraş preferabil, în opinia sa, fiindcă era mai mare 
şi cosmopolit, port de seamă al Imperiului Austro-Ungar. 
Privea spiritul oraşului, unul tipic central-european, cu o 
blândă ironie maliţioasă, descriindu-i fratelui său Stanislaus 
(…) Joyce a încercat să-şi aducă şi surorile, Eva şi Eileen, 
la Trieste,după ce a mers în vizită, de două ori, la distanţă de 
câţiva ani, în Irlanda natală (…) oraşul Trieste l-a pacificat 
în mare măsură, a reuşit să-i aducă lumina mediteraneană în 
firea sa, estompând ecourile sumbrului Dublin…”

Cele mai multe texte sunt recenzii ale unor cărţi sau 
mai bine zis comentarii la două mâini, practică frecventată 
şi de istoriile critice ale literaturii române. Dar tot la fel de 
interesantă este aplecarea spre descifrarea întrebărilor puse 
literaturii, aventurilor lirismului, lumii ca materia poetica. 
Lui T. S. Eliot îi sunt interpretate Eseurile alese. Critica 
literară, adică destinul literaturii europene, în viziunea scrii-
torului, condiţia creatorului, sensul tradiţiei şi al progresului 
în artă, relaţia dintre emoţia şi sentimentul artistic, practica 
poeziei, a dramei teatrale, limbajul dramatic şi relaţia aces-
tuia cu poezia, conceptul de scriitor clasic sau de literatură 
minoră, cultivarea limbii. Poeticianul modernist e aprobat 
fără rezerve referitor la muzica poeziei, virtuozitatea tehnică, 
impersonalitatea creatoare în artă, problema autorităţii critice, 
liberalismul gustului. Admiratorul lui Vergiliu şi Dante nu se 
dă în lături să dezavueze ceea ce pentru Simona-Graţia Dima 
„se aseamănă unui prădător oceanic aflat la mare adâncime 
unde administrează muşcături letale”: Hamlet „eşec artistic”, 
în mintea lui Shelley „domnea confuzia”; „Walter Scott a 
coborât rareori atât de jos, Byron mai des”, Milton  a adus 
de-a dreptul „prejudicii literaturii engleze”, în ceea ce spune 
Baudelaire „există mult grohotiş romantic”, Poe e un „pueril”, 
Valéry, „prea sceptic ca să mai aibă convingeri, merge cu 
introspecţia până la a ucide poezia”. Americanul naturalizat 
britanic elimină hotarele din aventura lirismului. Fără nici o 
greşeală? Jorge Luis Borges e un alt caz demn de admiraţie. 
Proza lui îşi are obârşia în zonele poeticului. A se vedea şi 
masivul volum de Poezii tradus şi prefaţat de Andrei Ionescu, 
care îi sprijină autoarei speciala empatie pentru argentinian. 
Astfel şi-a întemeiat o bază de înţelegere a literaturii şi a auto-
rilor „ţintă”, care în volumul de faţă sunt comentaţi cu ştiinţă 
şi intropatie: Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Gabriel Chifu, 
reprezentanţi ai realismului magic, William Ross, Kavafis, 
Alan Brownjohn, Antonio de la Rocca, George Szites, Peter 
Akroyd, Yorgos Seferis, Amos Oz ş.a.

    Constantin TRANDAFIR
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ZIGZAGURI

Conexiunile: analogii şi diferenţe
C o m p a r a ţ i i l e , 

analogi i le ,  a lă turăr i le , 
situările pe acelaşi plan sau 
pe planuri apropiate constitu-
ie un alt aspect al receptării. 
Lucru apare foarte clar cînd 
le grupezi şi le ordonezi. 
Fiecare e caracteristică unui 
moment, atestă ce recunosc 
oamenii unei epoci într-o 
operă. Fiecare înseamnă o 
omologare şi se justifică prin 
prisma anumitor achiziţii 
culturale. Fiecare constituie 
o ancoră pentru fixarea în 

memoria cititorului. Analogiile aproximează natura talen-
tului, înrudirile şi rangul unui scriitor. Cu cît reţeaua lor 
este mai întinsă, mai diversă, cu atît şansa ca numele său să 
devină notoriu şi să se menţină e mai mare. Un indice bogat 
de citări echivalează cu consacrarea. Cine nu aminteşte de 
nimeni şi nu e citat nicăieri e sortit degrabă uitării. Semn că 
va rezista în timp, Bacovia a fost pus, de la primele recenzii 
şi cronici despre el, în relaţie cu nume mari ale poeziei şi 
artei. Fapt ce merită observat, acestea au fost, pînă spre 
sfîrşitul deceniului al patrulea, preponderent, nume de străini.

Ce ascendenţi i s-au stabilit? Cu cine a fost asociat? 
Cu Poe şi Chateaubriand: „Ceva din lugubrul opere-

lor lui Poe, mult din melancolia lui Chateaubriand; iată ce-ntîl-
nim în opera cantitativ redusă a lui Bacovia”, releva I. Ludo.1 

Cu Verlaine şi Mallarmé: „În Franţa, principii 
poeţilor sînt proclamaţi de confraţii lor. La noi e mai bine: 
îi proclamă talentul lor, şi Principe va rămîne Bacovia în 
toţi timpii (subl. aut.) prin o însemnată parte a poeziilor 
lui. Unele din ele sînt mai pline de farmec decît ale lui Ver-
laine, iar altele sînt tot atît de ciudate ca ale lui Mallarmé”.2

Cu Rollinat: „Se vede, incontestabil, o sensibilitate 
particulară la d. Bacovia, ceva în genul lui Rollinat – confe-
siuni de suflet nevrozat, obsesiuni stranii, (h)alucinaţii – ”.3

Cu Van Gogh si Laforgue: „O înmormîntare 
cerească, evocată într-o singură strofă [din „Altfel”] mă 
duce cu gîndul la Van Gogh. Alte versuri al căror sens e 
inutil, poate cu dinadinsul inutil, narcotizează cu prelungi 
monotonii. Găsesc şi «Amurg antic», singurul cîntec de 
culori şi forme, din volum. Iar un «motto» potrivit al cărţii 
ar fi versul lui Laforgue: « Je suis si extenué d’art!»”4

Cu El Greco şi Baudelaire: „Brutala măreţie din 
aceste versuri (din «Plumb» – n.m.) de o sobrietate monotonă, 
asemuitoare nouă numai cu sinteza, cu simplificarea de 
culori, în care marele Greco – enigma picturii spaniole – îşi 
zugrăvea nepieritoarele capodopere. / Mistic, cît poate fi 
adîncul cerului sau repeziciunea unei ape care dimineaţa se 
grăbeşte parcă să ajungă nopţile trecute, – stînd alături de 
Baudelaire fără a fi un imitator al lui, «boala vieţii» o zu-
grăveşte nepieritor în puţinele cuvinte cari alcătuiesc starea 
sufletească ce urmează chinuitoare în copleşire”5, fraze ilus-
trate cu poemul „Cuptor”. Şi: „Volume cum a scris, Bacovia 
nu va putea scrie multe; Baudelaire n-a scris decît unul”. 6 

Cu Villiers de l’Isle Adam. „Scriitorul acesta 
[Bacovia] repetă, în mic, ceea ce s-a petrecut cu Villiers 
de l’Isle Adam. Scrisul lui e lipsit de «noroc literar». Are 
toate calităţile intrinseci talentului, dar nu a putut avea co-
municativitatea uşoară şi dulce a unor fericite formulări”.7

Cu Richard Dehmel. Despre orientarea ideologică 
şi voga acestuia sînt lămuritoare, cred, aceste rînduri din 
memoriile lui Nichifor Crainic: „Am ascultat în seara aceea 
[într-o cafenea vieneză, împreună cu Lucian Blaga] primele 
lieduri pe texte din poeţi germani contemporani. Un bariton 
cu nume le interpreta admirabil. Succesul serii a fost «Munci-
torului», pe textul poeziei lui Richard Dehmel. Această 
bijuterie de inspiraţie revoluţionară a fost scrisă de poet cu 
prilejul unui concurs deschis de o publicaţie socialistă”.8

Cu George Trakl: „În poeziile lui George Trakl 
tristeţea vieţii de soldat, ceaţa, frunzele căzute, oraşele mici 
provinciale, agonia toamnei, precum şi veşnica favorizare 
a unor culori ne aduc aminte de un poet român, prea puţin 
cunoscut: de Bacovia! Fără îndoială, Trakl vede mai mare, 
mai transcendent. Deseori închegarea de motive care la Ba-
covia se manifestă ca o încercare vagă, la Trakl e o înfăptuire 
covîrşitoare. Există însă între poeţii aceştia o înrudire ce nu 
se poate nega, mai cu seamă între poeziile rimate ale lui Trakl 
şi versurile poetului român. Pe cînd Bacovia iubeşte fanatic 
«violetul», Georg Trakl nu se poate despărţi de culoarea 
«albastră şi brună». La poetul român al dezamăgirii, s-aud 
gorniştii în «fund la cazarmă», iar Trakl spune: «Singuratec 
un soldat îşi cîntă melodia tristă». Citind Poeziile celor doi 
poeţi, răsfoind «Die Dichtungen von Georg Trakl» (Kurt Wolff 
Verlag) sau «Plumb» de Bacovia, întîlnim mereu impresii 

asemuitoare acestora: / Singur, singur, singur,/ Într-un han, 
departe.../ Dar pentru Trakl unele momente de deznădejde 
cruntă au fost un purgatoriu, din care apoi au răsărit acor-
duri pline de o frumuseţe incomparabilă, neîntrecută încă. 
Pămîntul tomnatec din el a născut un cer senin, chipurile 
fantastice au dispărut în faţa unei lumi dumnezeieşti şi cu-
rate. Bacovia a rămas în întuneric, ca şi numele său. Puţini îl 
cunosc, puţini ştiu că valoarea elementelor lirice din poeziile 
sale stă deasupra oricărei laude ieftine retorice./ După toate 
probabilităţile, Bacovia va rămîne un poet al României, Trakl 
e în versurile sale un european, veşnic viu./ Însă în preajma 
singurătăţii versurile celor doi poeţi se contopesc cîteodată 
în noi. E toamnă atunci, amurg şi amorţire dureroasă”.9

C u  R a i n e r  M a r i a  R i l k e :  „ G .  B a c o -
via rămîne pentru noi un Rainer Maria Rilke”.10

Cu Rimbaud: „Dacă n-a fost comparat cu Rimbaud, 
ar putea fi pentru poezia amănuntului acela banal care dă 
senzaţia vieţii. De pildă: «O cafea neagră... şi o ploaie de 
gheaţă,/ Cînd spirtul mai arde culori în odaie – / O privire 
pe-o carte, pe straie, / Şi pasul mă-ndrumă în dimineaţă.»”11

Cu Lenau: ,,Cu fiori de groază ca Poe, Bacovia 
e pătruns uneori de o duioşie nostalgică asemănătoare 
celei a lui Lenau: retragere şi iubire de nerecunoscut”.12

Cu Hölderlin: „Căci el, asemenea lui Hölderlin, 
a fost nu numai poet ci simbolul suprem al poeziei, oracol 
sacru prin care marea poezie se transmite sufletului”.13

Cu Nikos Kariotakis. „... Bacovia [...] mi se 
pare un poet de o remarcabilă valoare. Ca viziune, el se 
întîlneşte într-o oarecare măsură cu poetul grec Kario-
takis. Ceea ce m-a reţinut la Bacovia este o mare inten-
sitate emotivă, exprimată simplu, cu acea simplitate a 
esenţelor. Fiecare vers, fiecare imagine a poetului deschide 
o imensă perspectivă interioară. Poezia lui – aş zice – nu 
este atît o poezie a lucrurilor, cît a umbrei lucrurilor”.14

Cu Emily Dickinson. „... îi putem găsi, în 
secolul trecut, ciudate corespondenţe cu o poetă ca 
Emily Dickinson, talent atît de înrudit şi care antici-
pează în mod uimitor sensibilitatea poetului nostru”.15

Cu Ungaretti şi Cardarelli. „Găsesc că poezia lui Ba-
covia consună cu aceea a unui Ungaretti, a unui Cardarelli”.16

Cu Bach. „Între Bach şi Bacovia nu există 
afinităţi. Totuşi, într-un punct se întîlnesc. Bacovia este 
monoton şi etern aşa cum Bach este monoton şi etern”.17

Cu Chopin ,  la  care  e l  însuş i  se  referă 
în „Marş funebru”, cît şi cu Schubert şi Schumann.

Lista conexiunilor cuprinde şi alte nume, mai 
mult sau mai puţin surprinzătoare: Horaţiu (apud: Per-
pessicius), Picasso (I. Vitner), Ensor (Valentin Ciucă), 
Machado (Victor Felea), Montaigne (D. R. Popescu), 
Nietzsche (Mihai Cimpoi). Lista ar putea continua cu 
Bruno Schulz, autorul volumului Manechinele, precum şi 
cu alţi scriitori originari din estul Europei. Vorbind figu-
rat, Bacovia e un magnet de analogii, în care, nu o dată, 
intră şi nume de eroi literari. Ce sau pe cine le evocă?18 

Comparaţiile (asocierile, legăturile, corespondenţele 
etc.) îl definesc atît pe cel comparat, cît şi pe cel care compară. 
În ele se văd achiziţiile de lectură şi culturale ale acestuia, 
capacitatea de a sesiza similitudini şi curajul de a le afirma. 
Lecturi noi impun „trimiteri” noi. Astfel, în anii ’50 - ’70, 
s-a ajuns la analogii cu Proust, Beckett, expresioniştii şi 
existenţialiştii. „Comme Proust, Bacovia – arăta Svetlana 
Matta – a cette technique nouvelle de la décomposition du 
temps – temps qui se défait, condamné – se rapprochant du 
nouveau type de l’homme moderne”19. Sau, tot ea: „L’ennui 
bacovien vient de l’«angoisse» (urît); il est plus profond 
que le spleen, plus existentiel et plus absolu que celui de 
Sartre”20. „Omul tragic modern – scria, la rîndul său, Mihail 
Petroveanu – apare culpabil pur şi simplu fiindcă există. E 
sentimentul ce-l degajă, odată cu eroii lui Kafka, Beckett, 
Camus şi Sartre (din La nausée), eroul liric bacovian”.  21

           Constantin CĂLIN

1  Vezi: „Un poet al toamnei”, în Absolutio, 1, nr. 2, 25 
decembrie 1913, p. 27. Ulterior, comparaţia cu Edgar Poe va fi făcută 
şi de alţi autori (Adrian Maniu şi Eugen Coşeriu sînt doi dintre ei), 
în schimb cea cu Chateaubriand, deşi corectă, a rămas singulară.

2  Vezi: Al. Macedonski, „Bacovia”, în Făclia, 1, nr. 7, 1 
ianuarie 1916, p. 57. Comparaţia cu autorul Romanţelor fără cuvinte va 
fi repetată de zeci de ori în comentarii, majoritatea celor ce-o fac lăsînd 
impresia că le aparţine. De pildă, la cîţiva ani după Macedonski, Cezar 
Petrescu scrie: „L-aş asemui cu Verlaine. Un Verlaine fără izbăvirea din 
Sagesse. Chiar şi momentul literar în care a apărut îşi găseşte corespon-
dent în epoca lui Verlaine”. [...] „Ca şi acela, a adus simplitate în durere, 
nuanţă în cînt, ne-a îndepărtat de la artificiu, ne-a întors la noi înşine” 
(v. „G. Bacovia, poet al deznădejdilor provinciale”, în Gândirea, 3, nr. 
7, 5 decembrie 1923, p. 162). Partea bună a unei asemenea întîmplări 

e că repetiţia certifică, întăreşte comparaţia. Ceea ce Macedonski doar 
a enunţat, ceilalţi argumentează. Fără să amintească de ce a spus poetul 
Nopţilor (pe care e posibil să nu-l fi citit), Leon Kalustian dezvoltă 
astfel comparaţia cu Mallarmé: „[Pe Bacovia] l-am asemuit mental 
întotdeauna cu Mallarmé fără să fie între ei – e de la sine înţeles –, nici 
o apropiere posibilă şi nici o înrudire de creaţie sau de spirit.; şi l-am 
asemuit pentru o îndoită coincidenţă: şi de la unul, ca şi de la celălalt, 
ne-a rămas o operă restrînsă şi, în al doilea rînd, pentru că albului major 
din poezia lui Mallarmé, ca într-o replică necăutată şi neurmărită, el 
aduce în strofele lui negrul major, sau, cum spune însuşi Bacovia, «noian 
de negru»” (v. „Bacovienii”, în Simple note, 2, Ed. Minerva, 1982, p. 
171). Nu e singurul exemplu în care „asemuirea” înseamnă şi diferenţe.  

3  Vezi: Ovid Densusianu, „G. Bacovia”, în Vieaţa nouă, 12, 
nr. 13, 16 martie 1916, p. 3. „Rollinat, care nu e numărat în literatura 
franceză printre poeţii de întîia mărime, stă la începutul unei întregi 
direcţiuni din lirica românească” (v. Al. Ciorănescu, „Maurice Rollinat şi 
satanismul în poezia română”, în Literatură comparată. Studii şi schiţe, 
Ed. Casa Şcoalelor, 1944, p. 246). Influenţa lui s-a manifestat asupra 
aproape tuturor poeţilor din „şcoala lui Macedonski”, între care şi a 
lui Bacovia. În ce constă ea? În „cîteva titluri” şi „o sumă de ecouri”, 
„simple similitudini ori [...] analogii”, după cum a concluzionat, în 
urma unei analize minuţioase, Al. Piru (v. „M. Rollinat şi G. Baco-
via”, în Reflexe şi interferenţe, Ed. Scrisul Românesc, 1974, p. 203). 

4  V e z i :  I .  V i n e a ,  „ P l u m b ,  p o e -
z i i  de  G .  Bacov ia” ,  în  Cronica ,  n r.  57 ,  1916 ,  p .  2 .

5  Vezi: Adrian Maniu, „Plumb”, în Scena, nr. 208, p. 2.
6  I b i d e m .
7  Ve z i :  N .  D a v i d e s c u ,  „ N o r o c u l  l i t e r a r ” ,  î n 

Rampa nouă ilustrată, 5, nr. 1204, 31 octombrie 1921, p. 1. 
8  Vezi: Zile albe, zile negre, 1, Casa Editorială „Gândirea”, 

1991, p. 158. Crainic alcătuise, pentru uzul propriu, o antologie din 
poemele lui Dehmel. Să mai menţionez că din aceasta a tradus Goga 
(v. „Tragedie”, în Tribuna, 15, nr. 126, 23 iunie 1911, p. 4. Textul e 
reprodus în Opere, 2, Ed. Minerva, 1967, p. 256). Iar Ovid Densusianu 
s-a folosit de exemplul lui Dehmel în polemicile cu tradiţionaliştii: 
„Cînd cei mai mulţi stăruiau să creadă că poezia nu se găseşte decît 
la ţară, noi singuri relevam pe un Richard Dehmel – după Emile 
Verhaeren – dintre scriitorii noi care se inspiră din viaţa tumultoasă 
a oraşelor. Lunile trecute marele poet împlinind 50 de ani, întreaga 
Germanie a ţinut să-l sărbătorească; cu acest prilej Henri Guilbeaux 
– un admirator şi un prieten al lui Dehmel îi consacră un foileton în 
l’Humanité din care extragem rîndurile de mai jos pentru compatrioţii 
care îşi închipuie că poeţii trebuie să fie străini de cultură, de multi-
plele manifestări ale spiritului [...]” (v. „Mişcarea culturală la noi şi 
în străinătate”, în Vieaţa nouă, 9, nr. 12, 1 februarie 1914, p. 409).

9  Vezi: O. W. Cisek, „Georg Trakl”, în Cugetul românesc, 
nr. 6, septembrie 1922, p. 556. Surprinzător, după mai bine de un de-
ceniu, scriind despre poemele în proză ale lui Trakl (v. O reabilitare a 
poemului în proză: Georg Trakl”, în Revista Fundaţiilor Regale, 6, nr. 
1, 1 ianuarie 1939, p. 181-186), Mircea Streinul aminteşte, într-o notă, 
de Arghezi cu Ce-ai cu mine, vîntule?, nu însă şi de Bacovia, deşi între 
poemele poetului austriac şi cele ale poetului român sînt destule ase-
mănări. În cele pe care chiar Streinul le traduce, e de remarcat prezenţa 
unor cuvinte şi expresii caracteristice şi lui Bacovia: plumb („negru de 
plumb”, „aerul de plumb”), negru („mers negru”, „ger negru”, „negru e 
somnul”, „n-am văzut negrul infern din inima mea”), amar („văzduhul 
are gust amar”, „amară zăpadă şi lună!”, „lumea amară”, „O, moarte 
amară!”), noapte („Aceluia îi urmează o noapte, care nu se va termi-
na”) etc. De asemenea, se întîlnesc rătăciri, dureri fără cauză, de „om 
sfîrşit”, spaime, accese de nebunie, disperare, impulsuri sinucigaşe. 

10 Vezi: Victor Stoe, „G. Bacovia / Poetul melancoliei provin-
ciale”, în Politica, 29 octombrie 1927, p. 3. Printr-un gest de confirmare, 
dar fără a-l cita pe acesta, acelaşi lucru îl spune, de la prima frază a unei 
recenzii, şi băcăuanul Paul Donici, mai tîrziu publicist american: „Da! 
G. Bacovia rămîne pentru noi un Rainer Maria Rilke” (v. „G. Bacovia, 
«Bucăţi de noapte»”, în Căminul nostru, 3, nr. 5-6, mai iunie 1928, p. 16).

11 Vezi: Isaiia Răcăciuni, „Note pe marginea poeziilor lui 
Bacovia”, în Cuvîntul liber, 1, nr. 27, 12 mai 1934, p. 1.

12 Vezi: Horia-Eugen Coşeriu, „G. Bacovia”, în Jurnalul 
literar, 1, nr. 20, 14 mai 1939, p. 2.

13 Vezi: A. E. Baconsky, „Bacovia”, în Steaua, 8, nr. 6, iunie 
1957, p. 4.  

14 Vezi: „De vorbă cu Ianis Ritsos despre poezia română 
contemporană”, în Gazeta literară, 6, nr. 46, 12 noiembrie 1959, p. 
6. Paralelismul dintre cei doi poeţi a fost studiat, în anii ’80, într-un 
capitol al unei teze de doctorat, de Nikos Kostas (Informaţie orală dată 
de Solomon Marcus, care i-a fost îndrumător).

15 Vezi: Victor Felea, „Bacovia”, în Steaua, 12, nr. 9, septem-
brie 1961, p. 29. Text reluat în Dialoguri despre poezie, EPL, 1965, 
p. 38. „Înrudirea va fi afirmată şi de Ana Blandiana (v. „Introducere 
în nemurire”, în Coridoare de oglinzi, Ed. Cartea Românească, 1984, 
p. 254-255).

16 Vezi: R. P., „De vorbă cu Mario Banffi despre traduceri 
de poezie românească în Italia”, în România literară, 12, nr. 20, 17 
mai 1979, p. 23.

17 Vezi: Mihail Petroveanu, „Simplitatea lui Bacovia”, în 
Steaua, nr. 6, 1957, p. 7. 

18 Lui I. Vitner, de pildă, „silueta fină şi îndurerată a prinţului 
Aquitaniei, al lui Nerval, cu acea alăută fantastică, purtătoare a unui 
soare negru al melancoliei” (v. „Omagiul poetului, în Gazeta literară, 4, 
nr. 22, 30 mai 1957, p. 1). Lui Nicolae Manolescu pe Jean din Setea şi 
foamea de Eugen Ionesco (v. Teme, Ed. Cartea Românească, 1971, p. 53) 
sau, în alt loc, pe „Oratorul mut” al lui Beckett. Lui Emil Manu „de unii 
dintre eroii lui Dostoievski în clipele lor de covîrşitoare abandonare” (v. 
„Recitind pe Bacovia”, în Limbă şi literatură, nr. 2, 1956, p. 232-233). 

19  Vezi: L’Existence poétique de Bacovia, Winthertur, 1958, 
p. 28.

20 Ibidem, p. 32.
21 Vezi: George Bacovia, EPL, 1969, p. 316.
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Cinesunta, romanul unei întrebări
Viorel Savin a cultivat genuri literare multiple, dramatur-

gie, poezie, proză (neocolind nici publicistica), ştiind să le reunească 
şi să le valorifice sincretic. În recentul său roman, Cinesunta – 
fata cu trecutul amputat (Editura Junimea, Iaşi, 2017, prefaţă de 
Ioan Holban), se pot identifica şi mijloace proprii artei teatrale şi 
cinematografice. Subiectul este de strictă actualitate, dar situaţiile 
şi tipologiile aparţin unor tipare durabile. Amăgită, o adolescentă 

credulă este victima unor traficanţi de persoane, blondul şi tuciuriul, care vor să o vândă fie 
pentru (oroare!) organe de transplant, în Franţa, fie pentru prostituţie, la Amsterdam. Pe dru-
mul spre Vest, parcurs cu maşina, cei doi abjecţi se ceartă şi tuciuriul îi secţionează celuilalt 
carotida, părăsindu-i cadavrul într-o pădure. Minţită că va deveni mare cântăreaţă, tânăra este 
surprinsă de ceea ce i se întâmplă. Înţelegând situaţia gravă în care se afla, la discreţia unui 
individ violent şi iresponsabil, trage de volan în plină deplasare a automobilului, provocându-i 
moartea şi celui de al doilea răpitor. În urma impactului, fata, proiectată în afara carosabi-
lului, într-o zona mlăştinoasă, îşi pierde cunoştinţa şi se trezeşte total amnezică în casa unui 
bărbat, Pierre, un francez care nu-i înţelege limba şi, crezând că întrebarea pe care aceasta 
şi-o pune obsesiv, Cine sunt?, este chiar identitatea ei, o numeşte Cinesunte. În intenţia de a 
da credibilitate evenimentelor, Viorel Savin susţine că întreaga întâmplare este extrasă din 
documente cu caracter juridic, medical şi social. Este folosit mult dialogul, dinamizând epi-
citatea, iar scenele sunt pronunţat vizualizate. Scriitorul foloseşte un limbaj nuanţat, pitoresc 
şi este atent la toate procesele psihice ale personajelor, mai ales ale protagonistei (urmărind 
cu scrupulozitate evoluţia acesteia).

Tânăra devine prizoniera şi aservita lui Pierre, care o găsise după accident, inconşti-
entă. Francezul, un solitar, îngrijeşte de tatăl său paralizat, iar viaţa grea, lipsită de sociabilitate 
l-a abrutizat. Deşi stă la el numai trei zile, adolescenta este terorizată de către salvatorul ei, 
care încearcă să şi abuzeze de ea. Se hotărăşte să fugă. Pentru a-şi spori şansele, blochează 
bariera de acces către proprietatea lui Pierre, iar acesta, grăbit să o urmărească, intră cu ma-
şina în obstacolul de metal şi se accidentează mortal. Ajunsă la un drum public, este luată, la 
ocazie, de un şofer de TIR. Şi acesta încearcă să o violeze, fata se opune din răsputeri, fuge, 
iar zdrahonul, urmărind-o incitat, îşi frânge un picior. Situaţia specială în care se află tânăra 
este notată succint: „Se trezise fără memorie într-o ţară străină, rămăsese, nu îşi amintea cum 
şi de ce, pe cont propriu, şi era terorizată de situaţie. […] nici măcar un ştia… ce vrea, sau ce 
trebuia să-şi dorească!” (p. 98). Amnezică, ea este acaparată de un vălmăşag de întâmplări, 
cărora trebuie să le facă faţă, să se ascundă, să-şi găsească un loc de dormit şi să-şi procure 
hrană. Din toate acestea, trage concluzia că oamenii sunt, de obicei, răi, lipsiţi de altruism şi 
de compasiune, gata să profite de slăbiciunile semenilor. Se ilustrează astfel şansa redusă de a 
subzista, a omului singur, fără părinţi, fără rude, fără prieteni, aflat şi într-un mediu străin. Este 
un caz de alienare totală. Condusă mai mult de instincte, de vagi anamneze (venind din trecutul 
opacizat), ea încearcă să se salveze: „avea senzaţia că traversează un spaţiu ireal; şi inexplicabil 
de ostil” (p. 99). Fiecare nouă aventură existenţială, la care e obligată să participe, reprezintă 
pentru ea o evadare dintr-o realitate (ostilă): „Cu o bucurie enormă în suflet m-am pomenit că, 
dintr-odată, ieşisem din lume” (p. 106), spune când reuşeşte să eludeze maşina poliţiei şi să 
se refugieze în castelul nelocuit al marchizului de Nadlis. Dar, în situaţia ei, toate realităţile 
prin care trece se dovedesc, în final, coşmaruri. Singurul spaţiu care îi dă siguranţă este visul. 
În sinea sa, poartă continuu conversaţii pline de luciditate. Castelul în care intră prin efracţie 
este somptuos, amintind de nobilimea de altădată, cu saloane, mobilier, stucatură de basm, 
dovedind competenţele descriptive remarcabile ale autorului. Există şi elemente care susţin 
o dimensiune fabuloasă: Cinesunta descoperă, într-un tablou de epocă, o adolescentă cu o 
privire ironică, semănându-i perfect. Parcul din jurul castelului pare un adevărat Paradis, în 
care trăiesc tot felul de păsări, un motan, un şoricel, un şarpe. Observând intenţia motanului 
de a-l înfuleca pe micuţul rozător, îl închide într-o cuşcă, spunându-i: „Libertatea este cel 
mai primejdios lucru din lume” (p. 151). Pentru a-şi procura alimentele necesare, eroina este 
nevoită să facă o incursiune în oraş, unde îl întâlneşte pe tânărul cârlionţat pe care îl cunoscuse 
în zilele cât locuise la Pierre, Eduard. Descoperă uimită că poate vorbi, ca un nativ, limba 
engleză şi enigmele legate de trecutul ei se înmulţesc. Este surprinsă cochetăria, psihologia 
specială a adolescentei. Povestea de dragoste care se înfiripă între cei doi este idealizată, iar 
comportamentul fetei este uneori excentric. Începutul prieteniei cu Edu eşuează, pentru că 
intervine poliţia, alertată de un grup de copii care susţineau că în palatul marchizul Nadlis 
s-a pripăşit o fantomă. Cinesunta este arestată în gară, unde trebuia să-l întâlnească pe Edu. 
Îşi dă seama, cu această ocazie, că ştie la perfecţie şi limba italiană. Arestarea sa scoate la 
iveală, pentru autorităţi, mai multe incertitudini: cine este tânăra, dacă este minoră, precum 
susţine, cum îi sunt respectate drepturile, de ce naţionalitate este. Amnezia ei totală o face 
să nu aibă trecut, adică nicio bază pe care să-şi aşeze personalitatea. Pentru a se constata 
starea ei de sănătate, este internată într-un spital şi supusă unor analize şi teste. Preluat de 
mass-media, cazul ei devine de notorietate. La început, este bănuită şi de simulare, dar, cu 
siguranţă, handicapul amnezic şi, totodată, inteligenţa sclipitoare şi dexterităţile ei, cum ar fi 
cea în domeniul jocului de şah, fac din ea un caz medical neobişnuit.

Cartea excelează prin subiectul ei insolit, dar de actualitate, prin asiduitatea Cine-
suntei de a-şi scoate la lumină identitatea ocultată. Îşi redescoperă mereu aptitudini, cum ar 
fi cultura muzicală şi calităţile vocale.

Finalul cărţii prezintă procesul de notorietate prin care minora, suferind de amnezie 
retrogradă, urmează să fie încredinaţată unei tutele şi repatriată în Anglia, Italia sau România, 
considerate posibile ţări de origine. Responsabilitatea revine, în cele din urmă, consulului 
României în Franţa. Dar întâlnirea cu guvernanta fetei acestuia o face să-şi recapete pe neaş-
teptate memoria, recunoscând în severa femeie pe cea care intermediase relaţia cu proxeneţii. 
Reuşeşte să se salveze, şi de această dată, cerând ajutor autorităţilor, şi să îşi aproprieze trecutul 
de care avea atâta nevoie.

Romanul lui Viorel Savin este, de la un capăt la altul, deosebit de captivant şi are o 
construcţie atent lucrată (dovedind exactitatea specifică unui dramaturg). Problemele tratate 
sunt multiple şi prodigioase: pierderea identităţii, realităţile multiple, sugestii ale predestinării, 
ţinând de unele coincidenţe, fermitatea morală şi justiţiară (eroina îi împarte pe cei pe care îi 
întâlneşte în oameni buni şi oameni răi), poeticitatea (totuşi) a existenţei, curajul de a înfrunta 
viaţa, frumuseţea omenească învingătoare. Toate acestea sunt susţinute de vocaţia narativă 
a scriitorului, de o limbă bogată şi expresivă, de o cunoaştere profundă a mecanismelor pe 
care se bazează mersul lumii.

                                     Paul ARETZU

Simona-Grazia Dima: Mierea 
nopţii / Le miel de la nuit 

 (Casa editorială Poètes à vos plumes)

Cu noul volum de poeme apărut în română şi în franceză, Simona-Grazia 
Dima îşi împlineşte armonios cariera literară. Cele 20 de cărţi de până astăzi, dintre 
care 11 sunt de poezie, dau măsura unei personalităţi complexe, deschisă zonelor 
celor mai diverse: eseu, poezie, critică literară, studiu academic, traducere, cercetare. 
Pecetea personală este dată de un spirit polivalent și de o formaţie culturală solidă. 
Spun cu toată convingerea că în tot ce a scris şi scrie harnica autoare, suportul poetic 
este principalul punct de sprijin. O mărturie sensibilă publicată în revista Acolada 
vine să coloreze această informaţie a mea bazată pe lectura mai multor cărţi ale poe-
tei. Titlurile ne trimit la volumele originale care pot sta cu cinste în orice bibliotecă: 
Ecuaţie liniştită, Scara lui Iacob, Focul matematic, Blândeţea scorpionului, Micelii 
solare etc. „Poezia mi-a părut ca o forţă efectivă, enorm răsplătitoare, prin simpla 
bucurie. De-a lungul timpului mi-a adus satisfacţiile căutate – pace sufletească, 
seninătate, răspunsul la multe întrebări, siguranţa că tabloul existenţei se poate 
picta la infinit – odată cu fiecare artist – şi în toate nuanţele posibile”. Şi, pentru a 
desăvârşi crezul poetei, exemplificăm această profesiune de credinţă cu versurile 
unui poem memorabil: „Simultan rege gata de încoronare şi biet Plantagenet/ pornit 
în exil, la primirea unei diffidatio/ Între 
ceea ce ve- deţi şi ceea 
ce sunt, î n t r e 
c a l e  ş i inimă – 
infinita/ că lă to-
rie”. Cum s e  v e d e , 
versul ne apare descătuşat, poezia 
îşi alege cursul ei liber, într-o matcă proprie, fără oprelişti. Putem înţelege mai bine 
poezia autoarei îmbinând mărturisirea, inefabila stare lirică şi comentariul critic 
semnat de figuri autoritare, printre care îi amintesc acum pe Livius Ciocârlie, Cornel 
Ungureanu, Mircea Mihăieş, Vasile Popovici, Daniel Vighi, Eugen Dorcescu ş.a.

Traducerea recentă, cu un titlu îmbietor, Mierea nopții, aduce un sunet nou, 
proaspăt, semn că cele două traducătoare, Elisabeta Bogatan şi Linda Bastide, au 
un instinct sigur pentru poezie. Lansarea cărţii mi-a readus nostalgia unei întâlniri 

a poeţilor, sub semnul comunităţii de 
aspiraţii. Cine alţii dacă nu ei – primii, 
sunt chemaţi să apere aripile atât de 
fragile ale poeziei? Doamna Linda Bas-
tide şi-a lansat o frumoasă carte-obiect 
cu titlul 13 paşi pe pavajele albastre 
din Montmartre. Poeta-traducătoare a 
dovedit că poate interpreta cu lejeritate 
o multitudine de stări poetice în pagi-
nile care deschid lumea miraculoasă a 
Simonei. „În acest volum de poeme, 
Simona-Grazia Dima ne cheamă în lu-
mea sa personală, ea nu ne ia de mână, 
fără îndoială este sigură că noi suntem 
destul de mari pentru a ne feri, ca ea, 
de puterile întunericului. Ea merge, pas 
cu pas, echilibristă senină privind drept 
în faţa ei, pe firul întins între doi munţi 
înalţi încununaţi cu zăpadă şi soare.”

Lectura cărţii ne duce spre 
zona de taină a poeziei Simonei-Grazia 
Dima. O poezie a ecourilor care se nasc, 
cresc, se sting într-o alchimie secretă. 
„De la mine, eu, salahorul, îmi câştig 
liniştea./ Spre mine cerşesc înţelegere./ 

Eu sunt dispensatorul bucuriilor/ şi excomunicatorul.” Acea forţă virilă pe care o 
sugerau poemele din primele volume se regăseşte mai ales în poemele ample, de 
respiraţie, unele cu tentă ironică: Interviul, Întâlnirea cu îngerul, George Enescu 
la Paris.

Dacă vom căuta o altă faţetă a poeziei, interviul pomenit ne va netezi 
poate calea cea mai potrivită. „Scrisul este luptă, perfecţionare de sine, culminând 
într-o îmbrăţisare a tuturor, a firii chiar, nu doar a unei generaţii anume (şi doar 
umană)”... „Nu există singurătate în această căutare, pentru că spiritul este plenitu-
dine, totalitate, nici îndoială, dacă vedem semnele fără echivoc, presărate pe calea 
deschisă de sincera aspiraţie spre desăvârşire.”

Poemele de dimensiuni restrânse definesc la modul cel mai expresiv 
poezia de astăzi a Simonei-Grazia Dima. Limpede şi subtilă, ancorată cu pasiune 
și implicare în aria umanistă a timpului etern, mereu liberă în spirit şi împlinită în 
intenţiile ei cele mai pure... Un popas în drumul acesta deschis spre cunoaştere este 
şi poemul pe care l-am ales să desăvârşească un admirabil portret în oglindă: „Spre 
acela al cărui nume nu e pomenit/ mă îndrept chiar când mă depărtez,/ el este şi 
întemeiază în tăcere,/ într-o casă goală, umplută de muzică/ la mişcările mâinilor 
lui nepătate de vorbe,/ numele lui e necunoscut,/ nimeni nu-l adaugă la vreun târg/ 
în chip de monedă sau aliat,/ nu i se clintesc nici chipul nici ochii,/ fruntea nu i se 
încruntă, pupilele-i rămân castanii-aurii,/ iar eu înaintez în capcanele spaţiilor/ ce 
nu mă ating, fiindcă/ oriunde mă aflu în inima lui.”

                Lucia NEGOIŢĂ

   

                   Vitrina cu cărţi
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Vorba-n colţuri (I)
Da, avem polemişti de 

forţă. Pacea nu se prea lasă 
sub corcoduşii munteni, cum 
scrie un umorist. Nici sub teii 
ieşeni (cîţi au mai rămas după 
primarul supranumit de studenţi 
TAI-TEI-TAI-TOT), nici sub 
castanii maramureşeni, nici 
sub zdravenii copaci seculari 
ardeleni. Numai că, după La 

Rochefoucault, „nimeni nu este atît de bun, nici atît de rău 
cît pare”. Marin Sorescu a produs valuri de acid sulfuric. 
Mircea Cărtărescu şi-a mărturisit (Jurnal, Humanitas, 2001) 
„criza de ură şi furie” ,aflînd că la Centrul Cultural din Paris 
se sărbătorea apariţia altei cărţi de Sorescu.

Cezar Ivănescu produce şi postum (v. „România literară” 
nr. 19, din 28 aprilie 2017) un tsunami de violenţe verbale. 
Nu divergenţe de opinie, ci împroşcări: „voce de ţîrcovnic 
ţicnit”, autor de „«versuri» de un prost gust iremediabil”, plus 
„şiruri de articole compuse într-un limbaj de-o inimaginabilă 
vulgaritate”. „Resentimentar şi complexat” Don Cezar? A 
scris „denunţuri într-un limbaj isteric”? Nici nu-i nevoie să 
spun cine semnează toate astea. E recognoscibil. Nu mai 
amintesc faptul că pe Cezar Ivănescu aproape l-au omorît 
minerii lui Iliescu din bătaie. Poetul, marele, s-a îmbolnăvit 
şi a murit din cauza unor acuze neîntemeiate de colaborare 
cu Securitatea, intrînd slăbit într-o operaţie. A dat Plata lun-
traşului (titlul altui mare poet, Ilie Constantin) prea repede.

Cuiva i se pare că a produs un oximoron isteţ, numind-o 
pe Georgeta Dimisianu „babă utecistă”, altcineva nu se 
sfieşte să scrie despre un prieten plecat dincolo (Vintilă 
Ivănceanu) că a fost un escroc şi un cretin. Regulile bunei 
cuviinţe nu le încalci cînd nu eşti în acord cu opinia inter-
locutorului.

Mai ales în jurnale postume şi antume nu se omit atacuri 
la persoană de tot felul, se plantează răzbit mine anti-personalităţi 
ca G. Călinescu, Arghezi, Crainic, Gyr...

Mircea Zaciu a scris despre Eugen 
Barbu că e „scriitorul dactilografelor şi 
coafezelor, acesta e publicul lui, nivelul 
lui, succesul şi popularitatea lui”. Ei, 
nu-i chiar aşa. Omul era neconţinut, ca 
să nu spun bădăran, cu adversarii pe 
care îi turna la Ceauşescu pentru devieri 
doctrinare de la linia partidului; a plagiat 
fără ruşine şi fără onoare, însă a scris şi 
două romane excelente. Zaciu n-a omis 
să spună, în jurnal, că „Moşu” Gogu Răd-
ulescu i-a făcut rost de casă lui Gabriel 
Liiceanu. Şi Pleşu de editură, după o 
parte a presei. Da, dar G. Liiceanu a avut 
pricepere să transforme Editura Politică 
în Gallimard-ul românesc Humanitas, 
oricîte reproşuri i s-ar aduce, privind mai 
ales primele reeditări, unele destul de ne-
profesioniste, scoase prea „cu răpejune”, 
vorba hîtrului Creangă. 

Octavian Paler, făcînd parte din 
„bătrînetul editorialist”, mîncat de criti-
fricţiuni, cerea: „Să deosebim polemicile 
care slujesc idei, de cele care slujesc doar 
interese, pasiunile care iau foc, de cele 
care vor să dea foc”. Imediat s-au căutat 
noduri în papură polemicilor cordiale 
dinspre „disidenţi”. Am folosit ghilimelele ca să marchez 
distanţa faţă de adevăraţii disidenţi care nu vorbeau despre 
neajunsurile sistemului comunist la un pahar de whisky. 
I-au amintit că a fost redactor şef la „România liberă” între 
‘70-’83. Nu şi că, în ‘83, a băut cupa plină de cucută real-
ist-socialistă şi a (fost) demisionat.

Cele mai abjecte atacuri la jugulară au pornit asupra 
lui Paul Goma. I s-au inventat şi opinii, şi (re)sentimente, 
iar Goma rămîne cel mai controversat polemist. Avînd, ca 
Petre Pandrea, un acut sentiment al justiţiei, îl desfiinţează pe 
ne-scriitorul oficios, laş, cameleon, aservit Puterii, cu pohtă 
de scaun obţinut prin metoda guduratului la uşa preşedinţilor. 
Iar pomelnicul lui Goma de compromişi e foarte lung. 

Rămas necuminţit sub vremi, Paul Goma a fost, este şi 
va fi incomod pentru mulţi şi mulţi transpiră pe pagina de 
pamflet pentru a-l înmormînta ca scriitor. Desconsideraţi, 
desconsideraţi, poate rămîne ceva!

Cu rea-credinţă şi cu rea-voinţă, s-a numărat de cîte 
ori se repetă cuvîntul evreii (cu doi i) în jurnalul din 2005, 
ca să se conchidă că ar fi antisemit. Cifră exactă: de 120 de 
ori în 680 de pagini. Şi cîţi denunţători nu s-au ivit (victimă 
colaterală: LIS)! Cîţi „polemicari de subterană”, spre a le 
zice ca Viorel Padina, nu s-au aliniat pe scenă în spectacolul 
denigrării sale. Cu violenţă, s-a ridicat în scările limbii de 
lemn Vasile Băran, apelîndu-l hienă. „Ce ignorant ca atitu-

dine!” mi-a spus, în felul lui profund şi limpede totodată, 
Petru Ursache, autorul eseului Omul din Calidor. Goma 
s-a plictisit să răspundă atîtor injurii dinspre barani, atîtor 
insulte papagalizate. „Ducă-se pe pizdii!”, le-o fi zis, folosind 
propriul alfabecedar. Şi nu-i nimic mai neadevărat ca ura 
lui Paul Goma faţă de evrei. Deşi tată de copil evreu, a fost 
declarat, cum o spune el însuşi, „antisemitul de serviciu”. 
Adevărul este că exilatul din Belleville e maiştiutor de 
polemică decît noi toţi; a sa cinste activă, ca să uzez de 
sintagma lui Gheorghe Grigurcu, nu poate fi contestată de 
cîntăcioşii lui Ceauşescu. Iar criticul din Amarul Tîrg face 
parte din familia celor grei, de la Arghezi la Luca Piţu şi 
Dorin Tudoran, fineţea intelectuală în polemică, pe care i-o 
preţuiesc, fiind atu-ul său. „Oare cînd va polemiza Laszlo 
Alexandru cu sine însuşi?”, s-a întrebat Gheorghe Grigurcu, 
referitor la Goma, într-un „exerciţiu de adevăr”.

Dar cîţi traseişti n-au servit bazaconii cu gust de an-
tisemitism, nu s-au precipitat spre acuze ca „antioccidental 
violent” (Adrian Marino despre Ovidiu Hurduzeu)? Nivelul 
de înţelegere – atenţie! – se vede cel mai bine în polemică. 
Atunci cînd îţi percepi adversarul prea umoral, înseamnă 
că nu deţii o minimă cultură a diferendului, oricît ai fi de 
intello. Şi aici îi dau dreptate lui H.-R. Patapievici (Despre 
idei & blocaje, Humanitas, 2007, p. 27): „răul trebuie căutat 
în debilitatea mediului intelectual românesc”. Iar Luca Piţu, 
în schimbul de e-mail-uri cu Vasile Spiridon, alias Don 
Basilio, alias Conu Spirache (vezi corespondenţa publicată 
în revista „Conta” nr. 26/2017), taxa fortuitatea de „boier 
al minţii”, numindu-l, ironicalmente, Papa Pievici: „Cînd 
să dăm şi noi, în ceara mă-si, un Kierkegaard al nostru, să 
ne mai apucăm să-l boi-cotăm?” Laudatio specioasă, aflată 
foarte departe de un anume style bas.

Îmi plac şi mie vorbele-n colţuri, admit chiar că sunt 
colţoasă; după un fost activ CC/PCR, aş fi bilioasă (cuvîn-
tul aparţine lui Caragiale). Adversarii, cu mult mai puţini 
decît bunii prieteni, mă numesc revanşardă, încrîncenată, 

pătimaşă. Ceilalţi, prietenii, mă văd „încordată ca un mus-
tang nărăvaş care se cabrează ori de cîte ori vede băţul sau 
zăbala” (Ioan Adam).

În ce mă priveşte, n-am atacat niciodată, m-am apărat 
numai, însă nu întorc obrazul celălalt ca să primesc – cristic 
– încă o palmă. Nu pot răbda „cu bucurie”, aşa cum cere 
Sfîntul Isaac Sirul, „injuriile mincinoase”. Nu, nu mă pot 
smeri. Îmi asum păcatul ăsta, dar nici nu mă aşez „pe scaunul 
celor batjocoritori”, aşa cum scrie în Psalmi. La începutul 
discuţiei noastre, am arătat miza luptei mele: contra celor 
care denigrează valorile româneşti, cîte sunt. Pentru mine 
– repet, că trebuie – Eminescu nu e „protolegionar”, nici 
Noica, „hibrid comunisto-legionar” (v. şi Paradoxul Noica 
de Alexandra Lavastine). Iorga, Blaga, Ernest Bernea, Me-
hedinţi nu „sunt fluiere mistice”, de aruncat în vreun muzeu 
părăginit, cu lacăt la intrare. Nici Nae Ionescu nu este un 
„plagiator insignifiant”, ca pentru o boieroaică a minţii, 
nici Petre Ţuţea „un tataie excentric”, „maieutizînd prin 
cîrciumi”, ca pentru alt boier al minţii. Şi-l citez pe filosoful 
Mihai Şora, în apărarea mentorului: „Preţul inculturii va fi 
barbaria”. Ni se recomandă să desacralizăm „trioul sacru” 
Eliade-Cioran-Noica. N-ar fi „onorabili ideologic” şi, pe cale 
de consecinţă, nici eliadiştii depăşiţi, nici ţuţerii lui Ţuţea, 
nici catarii lui Noica nu-s. Blaga nu mi se pare, cum îl vede 
Dan Petrescu, un plicticos şi un epigon, nici „primul tont 

mioritic”, un oier al minţii susţinut doar de „oieri mioritici”. 
Nici G. Călinescu nu este, aşa cum îl văd eu, numai un „lozincard 
neologizant”, cum îl vede Al. George. Ţuţea a fost declarat 
„clovn fără operă”, iar Călinescu, clovn cu operă „de trei 
parale”. Dar cine a scăpat nehulit? Un ins susţine că Marino 
a luat premiul Merder şi crede că are umor; pe un forum, 
Florin Iaru e trimis în rîpă (apel la numele din buletin) ca… 
satanist. Pentru că lui Dan C. Mihăilescu îi place ciorba de 
burtă, Ţepeneag l-a taxat urît: „C-aşa-i omu’ incult”.

Cînd te declari pentru respectul valorilor reale îţi 
asumi anume riscuri. Sunt conştientă de ele. Mi-am şi creat 
adversităţi pe viaţă. Iar tema modelelor provoacă umori 
temperamentale celor care folosesc ghilimelele deriziunii 
pentru cuvîntul naţional.

În „Revista Română”, nr. 1, martie, 2006, frumos re-
brenduită de istoricul literar Liviu Papuc, lecist (de la Leca 
Morariu) şi la invitaţia sa, scrisesem un text intitulat Nevoia 
de modele. Şi tot în „Revista română”, un alt semnatar, iritat, 
pesemne, că modelele citate aparţineau culturii române, a 
găsit cu cale să-mi amendeze lecturile ca „naţionaliste”. 
Numai că nu erau deloc în contradicţie cu acelea din cultura 
universală, pe care G. Ibrăileanu o numea „omenească”, 
aşadar a întregii umanităţi. De altfel, Ion Barbu, desfiinţat şi 
el ca naţionalist verde, spunea: „Am avut o singură evlavie, 
Edgar Poe, şi trei admiraţii: Mallarmé, Rilke, Rimbaud”.

Am fost şi sunt deranjată de ignorarea valorilor de prim 
rang, în folosul altora, mai modeste. Aberaţiile lui miles glo-
riosus (judecînd după genitivul uzitat: Magdăi, cam novice 
în ale gramaticii) i-au plăcut lui N. Turtureanu, care hăhăia, 
cum i-i felul: „Io-te că Isăcescu a avut curaj să te atace!” 
Cu avînt polemic, opozantul strîmba din nas la lista mea de 
modele (Eminescu, Pârvan, Iorga, Blaga, Ţuţea, pe care mulţi 
oportunişti îi numesc, în cel mai bun caz, „expiraţi”) şi-mi 
propunea lista sa de modele, mult mai încăpătoare: de la Poe 
la Gheo, de la Carmen Sylva la Rowling. Mă rog, treaba 
lui dacă-l prefera pe Harry Potter lui Nică al lui Creangă. 

Eu fac parte dintre cei care acceptă că o 
polemică poate avea doi cîştigători şi că 
trebuie să cedezi argumentelor celuilalt, 
cînd le deţine.

La urma urmelor, ce căutam eu ad 
fontes? Oi fi fost o retardată culturală dacă 
plîngeam după Mama lui Coşbuc, scoasă 
din manualul de română ori după desuetul 
de Goga, şi el, conform „Scînteii” anului 
1944, altă „mătrăgună care trebuie stîr-
pită”. Să mai spuneţi că proletcultismul 
n-are lăstari viguroşi.

Domnul I. Pruteanu-Isăcescu (nu 
ca mine, o babă păşunistă cu complexul 
patriei, tradiţiei, religiei) căzuse în extaz 
la spectacolul Evangheliştii: „Am avut 
şansa să văd piesa Alinei Mungiu”; 
„scenele de sex oral întregesc (după 
părerea mea) imaginea unei lumi”. Lume 
biblică oare? Montherlant, ca să nu mai 
citez vreun român indezirabil, a notat lap-
idar: „Răul e vulgaritatea”. Intelectuala 
noastră publică e în trend: nu amprenta 
eroică e de preţuit, ci aceea erotică, după 
cum tot în trend e să iei în derîdere cartea 
de învăţătură a Bisericii. Şi ce activistă 
radicală contra creştinismului ar fi fost 
autoarea piesei cu pricina, în ceauşism! 

De altfel, doamna Pippidi comentează asiduu minimalizant, 
cu acriditudine, spre a folosi glosarul lui Paul Goma, cultura 
noastră „scurtă şi săracă”, cu varianta „mică şi coruptă”.

Domnul Isăcescu scria în „Revista română”, dar 
cool-atitudinea sa – că alt cuvînt n-am – contra modelelor 
paideice româneşti (considerate de extremă dreaptă) nu prea 
au ce căuta într-o revistă intitulată astfel. Şi cum confuzia 
nu-i bună de nimic (nu-i spun ignoranţă chiar dacă m-ar tăia) 
mi-l recomanda pe… Ezra Pound, ca antifascist. Credeţi că 
a dat vreo erată? Nu. CDZ, cum se scrie pe Facebook pen-
tru cedez. Am cedat. N-am mai colaborat nici cu seniorul 
Turtureanu, nici cu juniorul istoric, nici n-am mai frunzărit 
măcar revista cea română.

Un aforism englez spune: „Există minciună simplă, 
minciună grosolană şi minciună statistică”. Eu am avut parte 
de una grosolană. Or, minciuna repetată aspiră la statutul 
de adevăr-adevărat. Şi nu există acuză mai cu primejdie 
decît aceea că ai fi în inappropriate relation ship cu evreii: 
„Ai grijă, Magda, mi-a spus Mihai Ursachi, Shaul Carmel 
e periculos”. A fost.

               Magda URSACHE
                                              (va urma)
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Interviul Acoladei : SMARANDA VULTUR

D r a g ă  S m a -
randa, urmăresc cu 
maxim interes aci-
vitatea ta de scrii-
tor,de cercetator de-
votat unor proiecte 
a m b i ţ i o a s e  c a re 
au împlinit în mod 
spectaculos, în ul-
timele două decenii 
mai ales, cariera ta 
universitară. Aleg 
ca punct de plecare 

oraşul Timişoara, o inima de raze, parte a destinului tău. 
Închide ochii şi arată-ne chipul oraşului în care te-ai născut 
şi în care vieţuieşti. Unde afli rădăcinile familiei originare 
şi, apoi, ale familiei întemeiate?  

Voi încerca un răspuns la intersecţia acestor întrebări. 
Sunt născută la Timişoara unde mi-am petrecut primii 19 ani 
de viaţă, şi cei de după 1978 până acum. Timişoara e pentru 
mine locul unor plecări cu întoarceri la diferite distanţe fizice, 
dar şi mentale. Mai întâi în vacanţele de la vârste timpurii 
petrecute într-un sat din zona Muscelului, pe valea Argeşelu-
lui, la bunicii paterni : vacanţe lungi cu experienţa relaţiei 
cu natura, trăite ca o experienţă senzorială foarte intensă şi a 
religiei (bunicul a fost preot 57 de ani în acel sat) trăite firesc, 
nedogmatic, cu jocuri cu copiii şi de una singură, cu ocupaţii 
legate de viaţa la ţară, protejată de iubirea bunicii Smaran-
da, căreia îi port şi prenumele. Asociat cu cel de Maria, al 
bunicii materne, originară din Bocşa Vasiova, 
bănăţeancă în toate, căsătorită cu un oltean 
dintr-o familie cu orgini boiereşti, funcţionar 
de bancă înainte de comunism. Un om foarte 
chibzuit, sentimental, priceput la toate. S-au 
instalat la Timişoara in anii ’30. Prin ei a 
venit spre mine lumea veche timişoreană, 
mic burgheză, cu stare şi rost, amestecată 
(cu vecinii bunica vorbea maghiara învăţată 
obligatoriu la şcoala primară, noi, adică eu şi 
sora mea am avut o bonă unguroaică şi apoi o 
Schwester care ne învăţa germana) prăbuşită 
sub povara primilor ani de stalinism, trăiţi 
din fericire într-o oarecare inconştienţă, dar 
marcaţi de locuitul la comun, de eforturile 
făcute de familie pentru a compensa răul 
din afară cu binele dinăuntru. A urmat o 
Timişoară a primilor ani de şcoală, în care 
se cânta înainte de ore Internaţionala, apoi 
Republică, măreaţă vatră. Între portretele lui 
Stalin şi cel al lui Gheorghiu-Dej, pe fundalul 
lozincilor strigate prin difuzoare sau la mani-
festaţii „muncitoreşti”, se năştea o lume nouă 
pe care nu o înţelegeam încă. Mergeam spre 
şcoală pe o stradă locuită încă de familiile ofiţerilor sovietici. 
Părinţii, foarte tineri intelectuali, erau preocupaţi să avem 
deprinderea de a învăţa, să fim bine educate, să învăţăm 
limbi străine, gimnastică. Lipseau suficient de mult de acasă, 
ca să ne bucurăm de libertate sub protecţia bunicilor, să ne 
jucăm pe săturate cu colegele de şcoală din vecini, atunci 
când nu citeam cu orele, închisă în casă, cu o pasiune de 
adolescent visător şi credul. La plecarea spre Bucureşti în 
1969, Timişoara arăta încă bine, cu parcuri încăpătoare, cu 
spaţii accesibile pe jos, cu maşini rare, cu ploi de vară liniş-
tite şi răcoroase. La întoarcere, după cutremurul din 1977, 
Timişoara era prizoniera partidului unic, trăia libertăţile 
permise în anii ‘68 – ‘75 ca o promisiune pierdută, oscilând 
între teamă şi neîncredere. Doar tinereţea te mai apăra. Cât 
despre familia întemeiată, ea însemna a lua drumul vară de 
vară spre Bistriţa-Năsăud, într-un sat transilvan, unde cei doi 
copii puteau să se bucure la rândul lor de iubirea bunicilor 
şi libertatea trăitului în natură, în ciuda contextului din ce 
în ce mai apăsător şi frustrant.

In acest moment al dialogului, provocată fiind de 
această dată, ca povestitor, aş vrea să rememorezi câteva 
dintre întâmplările trăite „pe viu”, în acel decembrie al 
anului 1989. Cum te vezi în pragul trecerii acelei graniţe 
de timp, când nu impliniseşi 40 de ani? Cum îţi aminteşti 
prietenii scriitori?  

Am trăit acel decembrie cu frică, speranţă şi un mare 
sentiment de eliberare. De minciună, de teroare, de injustiţie, 
de tăcerile impuse, de dublul limbaj. Dar şi cu oroarea de 
a vedea oameni nevinovaţi, împuşcaţi cu cinism prin deci-
zia regimului care pretindea că face totul pentru ei. Furtul 
cadavrelor de la Spitalul Judeţean în noaptea de 18 spre 19 
decembrie1989 şi incinerarea pe ascuns a 55 de victime în 
crematoriul de la Bucureşti mi se par şi acum episoade de 
tragedie antică. Oraşul a trăit momente de maximă tensiune 

şi disperare, urmate de o bucurie pe măsură. 
A fost o cotitură esenţială în viaţa noastră, trăită ca un 

miracol nesperat, un moment de conştientizare şi răzvrătire, 
dar şi unul ce va rămâne marcat de vinovăţie, de nevoia de 
a nu uita. Un avertisment pentru a nu lăsa lucrurile să se 
repete, pentru a nu ne întoarce de unde am plecat. Copiii 
mei au acum vârsta la care mie mi-a fost dăruită libertatea, 
ca o virtualitate de care am avut norocul să mă pot bucura. 
Dintre prietenii scriitori, unii au fost în stradă, au fondat 
Societatea Timişoara, i-am regăsit la Alianţa Civică, apoi la 
PAC. M-am apropiat atunci mai mult de Vasile Popovici, de 
Daniel Vighi şi Viorel Marineasa. Cu Doina Harsany am fost 
colegă şi prietenă, am admirat-o pentru curaj. Dintre cei mai 
vârstnici decât mine, Livius Ciocârlie şi, în general, familia 
lui mi-au fost în acei ani foarte apropiaţi, împărtăşeam un 
mod comun de a vedea lucrurile, aveam deprinderea de a 
comenta critic şi destul de intransigent încă înainte de 1989, 
sistemul politic şi pe reprezentatul lui de frunte, Ceauşescu. 
Momentul din Decembrie ne-a adus în momente cheie, pe 
stradă împreună, am împărtăşit frici şi speranţe, momente de 
entuziasm, de dezamăgire. Mă simt solidară cu toţi cei care 
nu au spus niciodată că a fost în zadar, cu cei care au înţeles 
că libertatea lor s-a întemeiat pe sacrificiul vieţii altora.                                          

Mergând mai departe, să facem saltul în timp către 
un studiu de caz cu titlul sugestiv „Revoluţia din 1989 ca 
fractură temporală şi fractură de memorie”. Modul, mai 
bine spus metodele de abordare se leagă substanţial de 
cărţile-document care te-au consacrat în ultima perioadă 
de vreme.Pentru cititorii care nu au urmărit însemnările 

tale, te rog să evaluezi de această dată pe scurt, „fenomenul 
Timişoara” după un sfert de veac.Cu învăţămintele „istoriei 
mari”, ale „istoriei mici”, cu zonele luminoase, dar şi cu 
cele „de umbră”. 

 Am ajuns la un moment dat al carierei mele univer-
sitare să predau un curs despre memorie şi istorie şi apoi 
de antropologia memoriei. Ca urmare şi a unei specializări 
noi, făcute la Paris în timpul lectoratului de română din anii 
1992-1995 şi apoi a unei burse câştigate la EHESS Paris, 
între 1998 şi 2000, m-am specializat în antropologie isto-
rică cu profesorul André Burguière. Am început să văd cu 
ochi analitic ce se petrecea în jurul meu, să îmi dau seama 
că discursurile despre Revoluţie participă la definirea şi 
interpretarea ei într-un anume fel. De la discursul plin de 
concreteţe şi emoţie al martorilor (răniţi, familiile victime-
lor), orientat spre demonstrarea şi apărarea propriului adevăr, 
circumscris de teme precum moartea, violenţa, sacrificiul, 
rănile care nu se vindecă, durere şi pierdere şi un adevăr pe 
cale să se oficializeze, tradus în spaţiul public prin ceremonii 
comemorative, prin monumente care impun un consens al 
eroizării victimelor (martiri), al celebrării solemne ce rescrie 
experienţa individuală în termenii memoriei colective. Ti-
mişoara a trecut, de la a-şi plânge morţii, la a-i transforma în 
icoane, în modele, în figuri de referinţă ale istoriei recente, 
pentru a-i uita treptat, punându-i alături de eroii altor vre-
muri. O memorie uitătoare, ritualizată, pe care doar tinerii 
o mai pun sub semnul întrebării şi artiştii care o traduc în 
termenii artei. Există însă şi alte moduri în care memoria se 
poate reactiva, cel al acţiunii, al simbolurilor unificatoare 
care se pot repluraliza.                                          

Ne întoarcem iar, în timp, la perioada studiilor uni-
versitare, la Bucuresti. Formaţia ta datorează mult oca-
ziilor anilor aceia. Numeşte câteva dintre întâlnirile care 
te-au marcat. 

Sanda Go-
lopenţia, care mi-a fost o excelentă profesoară şi apoi colegă 
la un centru de cercetare al Academiei din Bucureşti. Am 
însoţit-o în Maramureş, unde am învăţat de la ea ce înseamnă 
terenul, cât de îmbogăţitor este. Am descoperit prin ea în 
ce fel interviul oral e o formă de întâlnire şi reflecţie, de 
intrare în viaţa unei comunităţi. Am învăţat de la ea să 
apreciez prietenia, competenţa combinată cu simţ moral, cu 
limpezimile intransigenţei îndreptate inclusiv spre sine. Au 
fost apoi profesorii vremurilor anterioare, profesorii Sandei, 
deveniţi şi ai mei : profesorul „de folclor” Mihai Pop, un 
om de formaţie central-europeană, un creator de şcoală, un 
om cu mult umor şi intuiţie şi academicianul Al. Rosetti, de 
care am avut norocul să fiu aproape (mi-a condus teza de 
doctorat). Un savant, un om descins din interbelic, prieten 
şi descoperitor al scriitorilor, un om care iubea şi respecta 
viaţa ca nimeni altul. În facultate l-am descoperit pe Nicolae 
Manolescu, pe atunci încă tânăr lector, marginalizat pentru 
că nu era membru de partid şi invidiat pentru calităţile lui 
intelectuale, iubit de studenţi pentru ambele motive, dar şi 
pentru excepţionala sa vocaţie profesională. Cu gândul la 
acea perioadă, l-am urmat mai târziu la PAC şi am crezut 
în destinul lui de potenţial om de stat. Mai discret, dar la fel 
de pasionat de meserie şi scris a fost Gelu Ionescu, profesor 
de literatură universală, care mai târziu m-a publicat în 
„Caiete critice”. Aş avea cuvinte foarte bune de spus despre 
profesorul Mircea Martin, despre Matei Călinescu, un căr-
turar de elită, care ca atâţia alţii dintre cei foarte buni, avea 
să plece curând din ţară. La Bucureşti aveam să le cunosc 

ceva mai târziu pe Gabriela Adameşteanu şi 
Ana Blandiana, scriitoare cu personalitate 
marcantă de care m-am apropiat şi mi-am 
legat în anumite momente destinul. Ar mai fi 
şi alte prietenii care au contat enorm pentru 
mine, prin discreţie şi fidelitate, precum 
cea cu Anca Hartular Belchiţă, colegă la 
Institut. Asta doar pentru anii primului meu 
Bucureşti, cel al studenţiei şi al primilor 
ani de lucru, finalizaţi cu teza de doctorat 
în poetică şi teorie literară şi debutul meu 
în volum, premiat de Uniunea Scriitorilor 
cu „Infinitul mărunt. De la poetica operei la 
configuratia intertextuală”, apărut în 1992 
la Cartea Românească. 

Smaranda, eşti coordonator al Gru-
pului de antropologie culturală şi istorie 
orală de la Fundaţia „A Treia Europă”. 
Am citit studiile, cărţile semnate de Cornel 
Ungureanu, Adriana Babeţi şi de alţi scrii-
tori din Banat. Aş vrea să vorbeşti despre 
acumulările unei activităţi de anvergură 
precum aceasta, concretizată în cărţile tale 
care vorbesc despre memorie, identitate şi 

diveristate culturală. 
Da, a fost o experienţă fundamentală, una care m-a 

apropiat din alt unghi de Banat, de teren, care mi-a permis 
să transmit ce am învăţat şi să învăţ de la alţii: în echipă cu 
cei din aceeaşi generaţie – unii, ca Adriana Babeţi, Valeriu 
Leu şi Aurora Dumitrescu, prieteni apropiaţi – dar şi cu 
oameni mult mai tineri, dornici să facă altceva decât făceau 
la începutul anilor 90 în facultate, care s-au format pe lângă 
noi. Am făcut împreună o arhivă de istorie şi memorie orală a 
Banatului, ce cuprinde în special povestiri de viaţă, mărturii 
de la oameni de diferite etnii, credinţe, generaţii, profesiuni, 
cu experienţe de viaţă în interbelic, război, comunism, unele 
tragice, altele ce vorbesc despre supravieţuire şi izbânzi 
târzii. Un laborator de lucru, un exerciţiu de autocunoaş-
tere prin cunoaşterea celorlalţi, o resursă importantă pentru 
cercetare şi predare. Din povestiri, a venit spre mine şi o 
altă Timişoară, una ideală, a armoniilor căutate şi visate, a 
solidarităţilor în jurul unor proiecte comune, a competiţiilor 
stimulatoare. Proiectul A treia Europă, aşa cum l-au con-
ceput şi realizat Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, în 
calitate de lideri, a fost unul în primul rând literar, dar şi larg 
cultural. Memoria îşi avea raţiunea ei de a fi în acestă privire 
nouă asupra unui spaţiu real şi mental cum e cel al Europei 
Centrale, şi pe care Banatul părea a-l imagina la scară redusă.

                 Interviu realizat de

                            Lucia NEGOIŢĂ

„Am trăit acel decembrie cu frică, speranţă şi un mare sentiment de eliberare”
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RADAR

PANTERORISMUL – UN RĂZBOI PSIHOLOGIC? (I)
Sindromul vulnerabilităţii şi „democraţia securitară”

         Adrian Dinu RACHIERU

 În felurite împrejurări, Basarab 
Nicolescu (adică metodologul 
transdisciplinarităţii) reamintea 
că epoca pe care o traversăm, 
„o epocă de nouă barbarie”, 
sfidând potopul declaraţiilor 
umaniste, poate fi definită 
printr-un triptic conceptual: 
panterorism, transumanism 
şi anthropocen (B. Nicolescu, 
2017; p. 25). Dacă anthropo-
cenul desemnează o nouă eră 

geologică (specia umană devenind forţa geofizică dominantă, 
cu riscul dispariţiei ei), dacă transumanismul ascunde pericolul 
apariţiei, prin „selecţie tehnologică”, a omului-maşină („un 
Dumnezeu-proteză”), panterorismul ar exprima o nouă formă 
de terorism, „fără nici o legătură reală cu vreo religie sau ide-
ologie” (B. Nicolescu, 2017; p. 47), instaurând insecuritatea 
globală.
 Concept dilatat, terorismul, folosind o strategie 
violentă şi vizând, de regulă, obiective politice exercită o 
fascinaţie maladivă. Ar fi însă eronat să-i restrângem aria doar 
la violenţa politică. În fond, acţiunile teroriste privesc grupuri 
mai largi decât victimele imediate, dorind a instaura teroarea 
ca mijloc de coerciţie. Clandestinitatea de grup, violenţele 
episodice, reacţia negativă emoţională, impactul mediatic 
întreţin o ameninţare difuză, imprevizibilă, panicând lumea. În 
plus, acoperirea mediatică (scop declarat al neo-terorismului) 
nu face decât să amplifice psihoza; mediatizarea violenţei este 
o eficientă tactică psihologică. Cum terorismul este privit ca o 
întruchipare a forţelor Răului (Evil), lupta împotriva acestui 
fenomen patologic a devenit chiar „o ţintă a globalizării” (A. 
Mihu, 2008; p. 400).
 Pe de altă parte, publicitatea de tip terorist (ad-te-
rorism) este o comunicare voit persuasivă, instalând insecu-
ritatea. Prin relaţia simbiotică terorism / mass-media, consu-
matorii media află, prin prelucrare mediatică, de acţiunile în 
desfăşurare şi iau notă de avertismentele lansate, discursul 
fiind „întotdeauna ideologic” (Cathelat, 2005). Jurnalismul 
de piaţă, cu agende în feroce concurenţă, e desigur interesat 
de această hipermediatizare, exploatând informaţia ca marfă. 
Evenimentele, în astfel de situaţii, „strivesc” timpul; nu mai 
e vreme, sub avalanşa imaginilor, a valului de informaţii, de 
analize şi verificări. Divorţul (deseori probat) dintre cantitatea 
de informaţii şi valoarea lor de adevăr îl îndreptăţeau pe Rémy 
Rieffel să vorbească despre „versatilitatea mediului mediatic” şi 
„rutina dezinformării” (R. Rieffel, 2008; p. 73). Astfel de „bombe 
mediatice” nu prea dau importanţă exactităţii faptelor, ci vâ-
nează efectele prin dorinţa de dramatizare şi spectacularizare. 
Să ne amintim, de pildă, de tehno-războiul (J. Katz) asimetric 
din Golf, veritabil tehnoblitzkrieg, un „război mediatic” trans-
mis live, „la cald” de CNN (într-o viziune, fireşte, aseptizată), 
celebrul post funcţionând, s-a spus, ca o divizie de război. 
Sau, mai încoace, de evenimentele din 11 septembrie 2001, 
acea zi „care a schimbat America” (cf. Los Angeles Times), 
cu referenţial cinematografic, copiind reţeta hollywoodiană. 
Cultura TV conduce la „derealizarea” lumii. Acţiunile teroriste 
devin evenimente şocante pentru mass-media diminuând, prin 
cine-life, capacitatea reflexivă. Mai mult, sociologii au consta-
tat că terorismul a detronat revoluţiile din topul formelor de 
schimbare socială. Dacă asasinarea arhiducelui Franz Ferdi-
nand (28 iunie 1914) a condus la declanşarea primului război 
mondial, prăbuşirea celor două turnuri ale W.T.C. a consfinţit 
trecerea de la terorismul clasic la faza grupală, dincolo de 
înfloritoarea scenarită pusă în circulaţie (minciună, conspiraţie 
iudaică, intervenţia extratereştrilor, pedeapsă divină sancţio-
nând păcatele societăţii americane). Şi provocând, prompt, 
reacţia radicală a SUA ca leadership mondialist, confiscând 
mesianic binele universal în numele unei viziuni totalitare. 
„Cruciada” împotriva lumii islamice, o certă gafă diplomatică 
a preşedintelui Bush jr., pliată discursurilor de cultură western 
a stârnit, în replică, valuri de antipatie. Dar, mai important, a 
obligat la o reaşezare a alianţelor şi la o recompunere a lumii. 
Clătinând mitul invincibilităţii, siguranţa inexpugnabilă a SUA 
(putere care, după Chris Cramer, şi-ar fi pierdut „virginitatea”), 
acest act of war (pe scenariu hollywoodian) a provocat com-
pasiune, o solidaritate emoţională la scară planetară, implicit 
o regândire a strategiei.
 Evident, cultul violenţei este un accesibil şi atractiv 
(din păcate) limbaj universal, tensionând relaţia dintre forţă şi 
drept. Clivajele dintre liderul mondial şi statele-paria se repro-
duc în condiţii de precaritate economică, a reţelelor financiare 
transnaţionale, a exportului terorismului (acum mondializat). 
„Statele de drept viabile” (nation building) şi protagoniştii 
non-statali (bancheri, terorişti, hackeri) sunt în conflict în con-
textul unor provocări incontrolabile. Cum lumea de azi are, sub 
spectrul agresivităţii, graniţe permeabile şi o putere dispersată 

e limpede că America nu va putea rezolva singură inventarul 
problematic, vehiculând propagandistic o atotputernicie 
himerică. Preconizata „întoarcere a Asiei”, gripa financiară 
şi, cu deosebire, răspunsul puterilor non-statale, diseminând 
frica şi capacitatea de omucidere complică ecuaţia. Sfidarea 
post-nucleară a abandonat ideologia „de bloc”, când logica 
înfruntării întreţinea o anihilare reciprocă. Astăzi, catehismul 
nihilist înseamnă o sfidare fără frontiere, o multitudine de 
conflicte sanctificând distrugerea (rasism, şovinism, fanatism), 
absenţa unor „linii de front reperabile” (A. Glucksmann, 2007; 
p. 203). Starea de ură există, ea vorbeşte cotidian şi eficient, 
omul-bombă sau chiar un simplu cutter schimbă istoria într-o 
lume „beată de inumanitate”. Încât André Glucksmann are 
dreptate: „apocaliptica facultate de a fluiera sfârşitul partidei, 
aflată odinioară în seama zeilor, apoi monopolizată de super-
puteri, cade la îndemâna marelui public”. Pasagerii secolului 
XXI nu sunt la adăpost, omenirea, alertată, expusă la stimuli 
agresivi, incontrolabili, înfruntând ameninţările terorismului 
mondializat trebuie să renunţe la confortabila nepăsare. Odată 
cu prăbuşirea Gemenilor (Twin Towers), „spiritul de cruciadă”, 
intervenţionismul, voinţa de hegemonie au renăscut; ceea ce 
înseamnă şi o aversiune reînnoită, consfinţind o vulnerabilitate 
la scară planetară, ea însăşi terorizantă.
 Lumea „post Război Rece” cunoaşte, se ştie, o 
redistribuţie de putere. Decesul erei bipolare marchează, sub 
presiunea globalizării, o accentuare a interferenţelor chiar dacă 
postmodernismul se leapădă de modelul suveranităţilor rigide. 
Nici unipolarismul american nu are, conform prognozelor, 
viaţă lungă. Fareed Zakaria anunţa „o schimbare tectonică” 
în sfera relaţiilor internaţionale. Am intra, odată cu „creşterea 
restului”, odată cu afirmarea altor actori pe scena mondială 
în lumea post-americană (The Post American World). Deo-
camdată, „şeriful planetar” îşi joacă rolul auto-impus, deşi 
„redeşteptarea” islamică (umma) nu ezită a-l califica Marele 
Satan, văzând în SUA o sumă a problemelor Occidentului, 
implicit un inamic asupra căruia strategia războiului permanent 
se exercită sub flamura radicalismului. Activarea grupărilor 
fundamentaliste pe fundalul unui islamism renăscut şi revendi-
cativ (cazul Turciei, Iranului, Egiptului) înseamnă îmbrăţişarea 
unui belicos corpus doctrinar de către un inamic invizibil, 
deteritorializat. Ura, după Baudrillard, ar fi „o ultimă reacţiune 
vitală împotriva sistemului”. Iar sfidarea nu e doar simbolică. 
Încât, penetrând societăţile deschise, actori non-statali (precum 
Al-Qaeda) fortifică, prin reţele fanatizate, „axa răului”, îmbo-
găţind lista „statelor-problemă”. Pax Americana vrea, desigur, 
să lichideze acest „duşman invizibil”, cum a fost denumit 
terorismul. Dar terorismul nu poate fi înfrânt într-o singură 
ţară şi, la urma urmei, terorismul nici nu este un duşman, ci 
o metodă folosită de duşman (R. Scruton, 2004). Dincolo de 
solidaritatea emoţională, orice alianţă politică (presupusă de o 
coaliţie cu geometrie variabilă şi interese fatalmente divergen-
te) în „cruciada” anti-teroristă defineşte hegemonia americană, 
dorind a „democratiza” lumea. Şi, în acelaşi timp, recunoaşte 
faptul – în contextul interdependenţelor globale, erodând su-
veranitatea – că trăim într-o „cultură a vulnerabilităţii”. Astăzi, 
se ştie, internetul a devenit un câmp de luptă; iar mass-media 
o temută armă militară, iscând oportunităţi de a duce un răz-
boi anonim împotriva altei / altor ţări, nota analistul James F. 
Dunningan (v. The Next War Zone: Confronting the Global 
Threat of Cyberterrorism, 2002). Evident, apariţia World Wide 
Web n-a fost planificată; dar lupta pe web, angajând spaţiul 
cibernetic (cu hackeri „jucăuşi” şi viruşi mediatici) presupune 
atât războiul informaţional (dezinformare, intoxicare, manipu-
lare etc.), cât şi cyber-războiul, folosind sofisticata aparatură 
electronică. Ceea ce, bineînţeles, presupune nu doar rafinate 
abilităţi tehnice.
 Cameleonismul reţelelor teroriste, cu cert potenţial 
distructiv a luat locul marilor conflagraţii. Acest substitutiv 
terorism clandestin, aflând spijin şi suport financiar graţie unor 
rivalităţi istorice între state, conectat cuceririlor tehnologice de 
ultimă oră (cyberterorişti) îşi propune nu neapărat victoria, ci, 
în principal, intimidarea. Starea de insecuritate este suprema 
izbândă într-un univers hipermodern, aflat „sub supraveghere”. 
Dinamitând sentimentul siguranţei colective, introducând 
sindromul vulnerabilităţii, fenomenul terorist s-ar putea să 
conducă la „redescoperirea” statului poliţienesc, chemând în 
sprijin „puterea ecranică” (G. Lipovetsky, J. Serroy, 2008; p. 
290). Democraţia securitară ar trebui să anihileze „teroris-
mul planetar cronic”, trezind conştiinţa colectivă, ieşind din 
tele-consumul domestic al ofertei „stars and strips”, îndopând 
mediatic un amorţit spirit civic, sclav benevol al ideologiei 
materialiste, trecând lumea, reducţionist, prin filtrul economic.

Globalizarea îşi vede de drum fiind, deopotrivă, un 
proiect şi o realitate. Ascultă ea de logica managerială (glo-
bal marketplace) sau a scăpat de sub (orice) control? Iniţial, 
mondializarea (Théodore Lewitt, 1983) privea convergenţa 
pieţelor, asigurând într-o lume concurenţială omogenizarea 

stilurilor de viaţă. Treptat, transnaţionalizarea, departe de a 
se limita la sfera financiară a impus reconstrucţia instituţiilor 
internaţionale sub semnul unei pax americana şi a provocat 
alerta identitară. Este indubitabil că ipoteza egalitarismului 
cultural (a relaţiilor interculturale egalitare) nu stă în picioare, 
după cum tentativele de asimilare şi reducţionism, de submina-
re a culturilor majoritare prin devalorizare nu pot rămâne fără 
replică. Câmpul cultural este tensionat. Ideologia globalitară 
crede într-un numitor comun transnaţional. Sub ofensiva 
Netwar-ului se perpetuează o lume asimetrică şi asincronă, 
cu responsabilităţi dizolvate. Pe de altă parte, rezistenţa la 
tăvălugul globalizării se manifestă, uneori, virulent, afişând 
credinţa în standardele culturii proprii (norme, valori), sfârşind 
într-un etnocentrism inevitabil. Sau impunând, ca proces 
invers, fragmentarizarea / parcelarea lumii printr-un interes 
excesiv, autonomizant, acordat comunităţilor religioase, ocu-
paţionale, regionale; deci contraculturilor sau subculturilor 
ancorate în local.
 De fapt, fundalul hedonistic al epocii maschează 
virulenţa ei ideologică. Marşul umanităţii spre un sens global 
(confuz şi difuz) şi-a găsit refugiul în supremaţia divertismentului. 
Anesteziată, ea pare a traversa o „euforie perpetuă” (Pascal 
Bruckner). Refluxul euforiei e denunţat de noul sindrom care 
bântuie lumea vestică: sindromul vulnerabilităţii. Re-domesti-
cirea lumii ar fi urgenţa momentului câtă vreme chiar Planeta 
e primejduită. Globalizarea presupune un spor de responsabi-
litate, identificarea soluţiilor salvatoare, detensionând focarele 
„tribaliste”, nicidecum refugiul într-o mondializare mediatică 
narcotizantă, iresponsabilă, de fapt.
 Destrămarea lumii bipolare n-a temperat violenţa 
politică. Paradigma conflictualistă pare chiar a se fi acutizat. 
Noua civilizaţie planetară, impusă prin vectorul americanizării 
n-a adus liniştea scontată (ideea fiind, de fapt, după A. Toffler, 
o culme a naivităţii strategice). Dar ceea ce este universalism 
pentru Occident contează ca imperialism pentru restul lumii. 
Aroganţa occidentală coexistă cu intoleranţa islamică, un 
spaţiu politico-cultural „neospitalier”, s-a spus, pentru ex-
pansiunea conceptelor liberale. Islamismul, se ştie, nu e doar 
o religie, ci un mod de viaţă. Deşi R. Aron dădea asigurări 
că „faza civilizaţiilor se încheie”, asimetriile lumii de azi şi 
„faliile civilizaţionale” fragmentarizează percepţia globalului 
şi prelungesc schizofrenia culturală. Evident, globalizarea este 
multidimensională, nu priveşte doar zona economicului şi nu 
asigură imunitate culturală. Mai mult, globalul – impus de 
„forţe anonime” – se insinuează „malefic”, abstractizând insti-
tuţiile şi concentrând puterea, părând a scăpa de sub control. 
Dar mondializarea vieţii sociale, ca proces în curs, nu poate 
fi stăvilită. Iar tensiunile şi problemele care se aglomerează 
(dezastrul ecologic, „satanizarea” Americii, clubul nuclear, 
statele-sponsor ale terorismului ş.a.) împiedică edificarea unei 
veritabile conştiinţe globale, înţelegând că un destin comun ne 
leagă pe toţi. Doar acel „suflet global” ar îngădui imersiunea în 
alte culturi, chiar dacă globalizarea, văzută de unii ca fenomen 
providenţial, poate fi valorizată atât pozitiv, cât şi prin prisma 
efectelor negative, nu puţine. Producţia şi marketingul de 
masă, conducând la standardizare şi uniformizare ar fi primul 
exemplu la îndemână. Presupusa omogenizare se reazemă pe 
leaderschip-ul american în ofensivă, ceea ce înseamnă nu doar 
o uriaşă responsabilitate, ci şi o povară greu de suportat. Ca „ju-
cător responsabil”, America, gestionând puterea militară (hard 
power), trebuie să joace rolul de mediator (atent la puterea 
difuză / soft power). De unde şi fireasca întrebare: globalizarea 
are un centru? Sau, altfel spus, conştiinţa globalităţii cere o 
gândire unică, fasonată de un „totalitarism supranaţional”? 
Americanizarea este aspectul cel mai vizibil al procesului şi, 
pe bună dreptate, E. Morin atrăgea atenţia asupra „profitului 
modelului american” ca „putere preponderentă”.
 Ca produs de export, excepţionalismul american 
pedala pe virtuţile democratice fără a neglija misiunea morală 
a Americii. În fapt, americanizarea, deghizată sub masca demo-
cratizării, exporta un mod de viaţă, stimulând un consumerism 
agresiv. Exportul McWorld-ului, instaurând „democraţia de 
piaţă”, confundă periculos democratizarea cu „marketizarea” 
lumii. Universul consumist, decuplând economicul de social, 
riscă să transforme o civilizaţie a diversităţii într-o unică civi-
lizaţie a divertismentului. Deşi pare utopic, un contract social 
la scară planetară (aşa-numitul CivWorld) a devenit o urgenţă. 
Dacă dorim, fireşte, să rămânem în orizontul speranţei...

 Totuşi, dincolo de realitatea convergenţei pieţel ipoteza 
ciocnirii civilizaţiilor are o „credibilitate mai mare acum” (R. Scruton, 
2004; p. 5). Pe de o parte, super-colonialismul mediatic (adică noul 
totalitarism) stimulează, prin circuitele globale, rata occidentalizării. 
„Universalismul” occidental înseamnă un transfer (transplant) de 
valori prin forţarea aclimatizării, provocând, de fapt, o nouă confrun-
tare; alimentând aşadar, pe de altă parte, obsesia antiamericană şi 
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românească atât de pito-
rească a celor 100 de ani 
de critică literară de după 
moartea lui Titu Maio-
rescu, e posibil ca unora 
dintre noi justeţea criticii 
de orientare culturală a 
„primului critic român” să 
li se pară un exerciţiu peri-
mat. Cu un patrimoniu 
teoretico-academic mai 

curând de împrumut decât original, suficient de clorotică şi 
bombastic-eteroclită, uitând evident scopul declarat al criticii 
maioresciene, anume acela de a prepara „junei generaţii un 
câmp liber pentru îndreptare”, nedumeririle şi întrebarea 
acestei orientări fiduciar-elitiste din critica noastră par(e) a 
fi de ce ne trebuia la urma urmei un Îndrumător naţional, 
când totul, aici, nu-i aşa, s-ar fi reglat de la sine? Poate că da! 
Poate nu! Anticipând parcă o asemenea acuză, peste vreme, 
Titu Maiorescu nota undeva în Însemnările (sale) zilnice: 
„Tot ce e de valoare trebuie să fie gândit şi săvârşit în mod 
original, în orice ţară (mai ales şi când e vorba de a duce 
într-o ţară mai puţin civilizată cultura superioară a alteia”). 
Pentru Titu Maiorescu, acţiunea critică, tot una cu denunţarea 
neadevărului din toate formele de manifestare a spiritului 
public, în politică, în poezie etc., scria el în binecunoscutul 
şi atât de disputatul, de-a lungul timpului, articol În contra 
Direcţiei de astăzi în cultura română (1868) ţine de zidirea 
naţionalităţii române. Nimic mai mult!

Format într-un mediu de cultură germană, încre-
derea hotărâtă a lui Titu Maiorescu în propriile posibilităţi, 
nota Liviu Rusu în una din multele intervenţii 
ale campaniei de recuperare a operei criticului 
din draconicii ani ai realismului socialist, nu era 
decât expresia încrederii în posibilităţile naţio-
nale. Impunându-se pe sine, sublinia eseistul, 
Maiorescu nu voia decât să cucerească respect 
pentru poporul său. În toţi anii de studiu în Ac-
ademia Thereziană de la Viena, o spunem şi noi, 
el şi-a propus să fie cel mai bun şi a fost mereu 
premiant, învăţând germana, studiind flautul sau 
colindând muzeele şi expoziţiile… În credinţa 
de a fi cel mai bun, este evident că Maiorescu a 
rămas Maiorescu, chiar şi atunci când a greşit, 
scriind, de pildă, că „este mai bine să nu facem 
o şcoală deloc decât să facem o şcoală rea, mai 
bine să nu facem o pinacotecă deloc decât să 
o facem lipsită de arta frumoasă; mai bine să 
nu facem deloc statutele, organizarea, membrii 
onorarii şi neonoraţi ai unei asociaţiuni, decât 
să le facem fără ca spiritul de asociere să se 
fi manifestat cu siguranţă în persoanele ce o 
compun…” Cu toate limitările lui, care sunt 
evident şi ale timpului în care a trăit, Maorescu a fost – cum 
sublinia Tudor Vianu – „unul dintre reprezentanţii curentului 
naţional şi popular în literatură (…). A exercitat o critică 
justă, cu rezultate apreciabile, în direcţia combaterii unei 
culturi neasimilate. A reprezentat el însuşi unul din primele 
succese româneşti ale însuşirii depline a culturii moderne, 
de care dezvoltarea ţării nu se putea dispensa.” (vezi Tudor 
Vianu, Studii de literatură universală, 1965). 

Orator politic şi logician, în primul rând, dar şi 
magistrat şi autor de „critice” (sensul cuvântului, ne atrage 
atenţia E. Lovinescu, nu avea nici pe departe încărcătura 
semnificaţiei care i se dă acum), prestigiul lui Titu Maio-
rescu a fost întreţinut în epocă mai curând de calitatea de 
parlamentar, profesor universitar sau academician (toate 
dobândite în jurul vârstei de 30 de ani), decât de aceea de 
promotor şi apărător profesionist al valorilor literare. Sigur 
că va dobândi cu vremea şi asemenea autoritate, însă e în 
afara oricărei discuţii faptul că ea s-a sprijinit pe o reputaţie 
consolidată mai întâi în afara sferei literare. La cote de 
trainică recunoaştre, o atare notorietate s-a închegat, de 
altminteri, în mod paradoxal, abia după ce mentorul Junimii 
(începând cu anii premergători stingerii din viaţă a lui Em-
inescu) va abandona, practic, critica formelor de cultură 
şi civilizaţie, preferând în locul cronicii de carte, de pildă, 
varianta rapoartelor academice (excelente, ce-i drept!) sau 
exerciţiul oral, mai mult sau mai puţin ocazional. Sunt cazuri 
în literatura de aiurea, precum şi la noi, în care geniul oral, 
în loc să consolideze o operă, mai abitir o împiedică să se 
contureze în domeniul creaţiei. Dacă Titu Maiorescu nu are 
propriu-zis o operă critică temeinic încheiată, unul dintre 
motive trebuie să fie, pe lângă avara risipă în varii domenii, 
şi debuşeul unei oralităţii aproape incontrolabile. Pendinte, 

pe de altă parte, către adevărata maturitate, tot mai mult de 
înfruntarea din arena politică şi astfel încetând să mai scrie 
cu aceeaşi frecvenţă ca în tinereţe, Maiorescu devine un 
excelent sfătuitor şi preparator al cărţilor a cel puţin două 
generaţii de noi aspiranţi la gloria literară. Aportul său la 
crearea unui sentiment major şi a unui adevărat athanor de 
reală propăşire a culturii române în epoca de dinaintea Primu-
lui Război Mondial este o realizare şi o bornă simbolică pe 
care nimeni nu o va putea ignora. Va fi clasicul Maiorescu, 
poate, fără să vrea, în acest sens, mai mult decât o autoritate 
în materie, va fi un adevărat pontif al literaturii şi culturii 
româneşti din vremea sa. La vârsta deplinei maturităţi, jenat 
probabil şi de tonul polemic al intervenţiilor critice emise 
anterior (radicalitatea acestora, după părerea mea, este o 
calitate), Maiorescu se bucură în rândurile noii intelighenţii 
(recrutate de preferinţă dintre foştii studenţi) mai  curând de 
aura unui guru în materie („un fel de oracol”, după expresia 
lui Alexandru George), un protector influent, în orice caz, 
dublat însă şi de un aspru judecător (vezi, printre altele, 
cazurile de despărţire Al. Brătescu-Voineşti sau Duiliu Zam-
firescu), motiv pentru care, spre senectute, va rămâne efectiv 
fără prieteni. Nu vreau să vorbesc aici despre amiciţiile sale 
din mediul universitar sau academic, relaţii cât se poate de 
mecanice, deşi, ca profesor, dacă ne gândim la evocarea lui 
Lovinescu, care l-a urmărit la un curs de filosofie, el trebuie 
să fi modelat şi a impus, cu siguranţă, un model şi exemplu 
paradigmatic. 

În viaţă, dar şi în posteritatea imediată, până prin 
anii patruzeci ai secolului trecut, pentru câteva generaţii de 
cărturari şi oameni de cultură, Titu Maiorescu a reprezentat 
idealul de succes al scriitorului egolatru, raţional, rece şi 
perfect echilibrat sufleteşte, capabil să reuşească în absolut 

orice domeniu de manifestare a spiritului, dar şi pe tărâm 
social… Acest olimpianism de care s-a făcut caz multă 
vreme, a început, pe nedrept – şi vom vedea şi de ce – să se 
năruiască, puţin câte puţin, odată cu traducerea şi publicarea 
Însemărilor (sale) zilnice (aşa-numitul Jurnal al lui Maio-
rescu). Tânărul premiant al Academiei Thereziene, care îşi 
inaugura acest gen de notaţii la 15 ani, constatăm intrigaţi că, 
departe de a avea alura fizică şi sănătatea unui efeb, era ade-
sea chinuit de ciudate ameţeli şi dureri de cap. „Martie 1857. 
Aproape trei săptămâni de când sunt bolnav, tot nu mi-e bine, 
capul tot mereu mă doare cum mă apuc să scriu; un doctor 
zice că am congestiuni de sânge către creier; altul că am 
stomacul stricat… nu pot ceti nimica; mi s-a urât cu boala; 
căzui într-o indolenţă disperată”. Prin aprilie, pentru prima 
dată, după descrierea încă unui puseu al bolii, tânărul scrie 
fără nicio tresărire: Sunt convins ca niciodată să-mi scurtez 
viaţa. Plecând de la aceste destăinuiri privind labilitatea stării 
de sănătate a tânărului, cărora li se adaugă, pe tot parcursul 
vieţii, multe altele, căci sănătatea celebrului scriitor şi om 
politic, în loc să se amelioreze, cu timpul, se agravează, E. 
Lovinescu înţelege primul teribila prăpastie pe care a trăit-o 
neştiut de nimeni omul Maiorescu, obligat de durele con-
venţii sociale, pe care le-a respectat totdeauna, să afişeze în 
public o radioasă stare de bine, pe când, fizic şi moral, suferă 
ca un martir atât din cauza multelor şi supărătoarelor beteşu-
guri fizice, cât şi, mai ales, datorită unei stări de perpetuă 
nemulţumire şi deprimare sufletească. În scurtissima Prefaţă 
la celebra de acum monografie lovinesciană, T. Maiorescu, 
Ed. Pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, 1940, autorul 
ei sublinia din capul locului faptul că „Cele două volume de 
Însemnări zilnice (ediţia I. Al. Rădulescu-Pogoneanu, n.n.), 
dar mai ales întâiul, ne-au schimbat, fără a scoborî, viziunea 

psihologiei lui Maiorescu, s.n.”. Graţie acestei descoperiri, 
prima monografie critică serioasă dedicată lui Maiorescu 
(nu iau în discuţie aici, desigur, nici alte biografii oarecum 
contemporane cu aceasta şi nici autobiografia Maiorescu 
publicată în 1910 de Simion Mehedinţi sub pseudonimul 
Soveja) nu beneficiază, ca reconstituire biografică, aşadar, 
numai de aportul documentelor oficiale, dar şi de aceste 
menţiuni, „în latura ei intimă şi psihologică”. 

Descoperim cu ajutorul lor un Maiorescu suferind 
constant de febră şi dureri de gât; mereu slăbit de puteri, 
asaltat de furunculoză, de reumatisme, de malarie, de ec-
zeme, de surzenia urechii drepte, de sciatică, de tremurul 
degetelor, de o boală de cord instalată, ce e drept, ceva mai 
târziu, toate tratate stăruitor în ţară sau străinătate şi ame-
liorate cumva. Cu toate acestea, notează el în caietele care 
„capătă un caracter de fişă clinică” (Z. Ornea), „sunt trist 
şi obosit de viaţă”. „Sufleteşte, cu totul apăsat, fără raza de 
lumină a bucuriei, fără orice rază. Aşa nu (se) poate merge 
mai departe… îmi lipseşte curajul şi bucuria vieţii. Sunt 
zero acum (16 nov.1885)”. Prezentate şi reduse astfel la o 
preocupare morbidă pentru starea proprie de sănătate, „boli-
le“ lui Maiorescu ne-ar putea duce la concluzia că avem de-a 
face cu un tipic caz de ipohondrie. Dar nu e deloc adevărat. 
Lipsa tonusului psihologic, dincolo de cauzele afecţiunilor 
fizice reale, se datoreşte în principal eşecului unei căsnicii 
nepotrivite, contractată de Titus în tinereţe. Fire când ternă 
şi irascibilă, când schimbătoare şi impulsivă, de o gelozie 
morbidă (căreia, nu e mai puţin adevărat, Maiorescu îi oferea 
uneori serioase prilejuri de a se aprinde), Clara Kremnitz a 
devenit, după primele luni de convieţuire cu marele bărbat, 
pricipala cauză a teribilei stări morbide pe care a trăit-o, în 
acute sau numai aparent stinse crize existenţiale, Maiorescu. 

Ele au devenit insuportabile, după cum reiese 
din Însemnări …, mai ales spre sfârşitul anului 
1875 şi începutul lui 1876, când fostul Ministru 
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice încredinţa 
fără nicio rezervă gânduri şi judecăţi ca acestea 
Jurnalului: „în casă merge greu. Noul meu an 
începe în această privinţă tot mai rău. Sunt aşa 
de iritat, încât am dureri de inimă de această 
rănire sufletească şi, probabil din cauza su-
praîncordării politice, nu mai pot păstra vechea 
răbdare; ceea ce mă face să rămân liniştit e 
momentana imposibilitate de a schimba lu-
crurile. Îmi trec prin minte tot felul de gânduri 
; ba să las nevastă-mea să trăiască despărţită 
de mine într-un alt oraş, ba să mă refugiez în 
America, uneori chiar să-mi iau viaţa (s.n.). 
Mi-e peste putinţă să mai suport această stare 
şi trebuie acum să ispăşesc vina vieţii (s.n.) şi 
a întregii mele slăbiciuni de mai înainte către 
soţia mea. Toate acestea însă vor împinge spre 
deciziune, îndată ce voi fi scăpat de datoriile 
de acum şi voi fi făcut soţiei şi fiicei mele 

o existenţă posibilă.” Vina vieţii lui Maiorescu la această 
dată era, cum bine se ştie, cumnata sa, senzual-frumoasa 
şi inteligenta Mite Kremnitz, cu care Maiorescu a avut o 
relaţie, amănunt cunoscut, desigur, de Clara şi adevărata 
cauză, cel puţin la prima vedere, care a condus la desface-
rea amiabilă a căsătoriei dintre ei. Divorţul însă avea să se 
amâne – cu toată cohorta de stări de marasm înşirată mai 
înainte – până în 1886, timp în care, din favorită şi zeiţă a 
feminităţii pentru ilustrul bărbat, Mite devine ea însăşi rivala 
geloasă (deşi era măritată) a Anei Rosetti, femeia din „lumea 
bună” cu care în 1887 Maiorescu se va căsători şi care îi va 
fi singura şi adevărata prietenă (dacă o excludem pe tânăra 
Olga Neuman, în braţele căreia a murit) din toată viaţa sa… 
Nu spun că noua căsătorie a făcut din Maiorescu un alt 
om, că l-a scăpat complet de angoasele care, în intimitate, 
puneau când şi când stăpânire pe el, ostoindu-i elanul sau 
dimininuându-i performanţele. Spun însă că, sub influenţa 
ei tămăduitoare, omul şi-a regăsit în bună măsură liniştea şi 
revigorat semnificativ forţele sufleteşti, armele cu ajutorul 
cărora o funciară nefericire, convertită în voinţa de învinge, 
devin secretul creării personalităţii sale demne şi pozitive, 
adevărata lui operă, cum ar spune E. Lovinescu. Olimpi-
anismul lui Maiorescu nu este altceva, până la urmă, decât 
o înfrângere raţională a limitelor unei existenţe, pândite, ca 
tot ce e prea omenesc, de eşec.

Ştefan Ion GHILIMESCU
                                            07.04.2017
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Mercenar în războiul 
cu cartea

Un președinte 
american a spus senin 
într-un interviu că el nu 
citește cărți, dar că are 
prieteni care citesc. Să fie 
vorba despre niște merce-
nari care citesc cărți pentru 
un om politic care n-are 
timp de așa ceva? Cred că 
eu însumi aș putea fi un 
asemenea mercenar. Aș 
citi pentru președintele 

nostru sau pentru premier, pentru miniștri, pentru senatori 
și deputați. Pentru o soldă decentă aș citi, le-aș face fișe de 
lectură, conspecte, le-aș livra la botul calului citatele cele 
mai suculente, aș fi cel mai sârguincios mercenar al aprigului 
război cu cartea.

*
În dimineața de primăvară înflorită, cei doi condei-

eri stau pe terasa goală, sub copertina pe care țârâie ploaia 
încet, ca o idee de ploaie. Mănâncă brânză cu scobitoarea și 
beau un vin spaniol acrișor. Trag alene din pipă și vorbesc 
de dragul de George Bălăiță, prăpădit cu o zi în urmă. Și 
recitesc cu voce tare fragmentul de acum peste 40 de ani 
din Lumea în două zile:

„Săracul, ieri am vorbit cu el, era viu.
Era viu.
El, azi-dimineață, era viu.
Mi se pare că are un băiat student, nu?
Avea ceva cu ficatul?
Urmările nefaste ale alcoolului.
Suferea cu inima?
Nimic.
Era viu, extraordinar, era viu.
Patru scânduri, doi metri cubi de pământ. Era viu.
Mai puțin de doi.
Cine stă să calculeze!
Era viu. Era viu. Era viu.
Azi ești, mâine nu ești. Era viu. Era viu...”

*
 Ce nu citim la timp, s-ar putea să ne răsplătească 

indolența peste ani cu multe revelații pe care la eventuala 
recitire nu le-am fi trăit.

*
 De notat surprinzătoarea decență a unui savant 

orgolios peste măsură ca Freud: „Pe oriunde am umblat, 
poetul a fost înaintea mea”.

*
 Ion Caraion: „E vremea suavelor nerușinări ale 

naturii”.
*

 Definiția efemerului?: „Soarele scrie lumini pe 
frunze ce-n vânt au să plece” (Adrian Maniu).

*
 Poem despre trecerea timpului: „Drumurile, noap-

tea, sunt solitare și a fost văzută o umbră, în seara aceea, la 
San Nicola, aproape de capelă. Atunci, câte unul desprinde 
pușca din perete, o scutură de praf și cumpără cartușe. 
Rămâne o pată lungă pe perete, acolo unde era rezemată 
pușca. Și totuși, ți se pare că ieri a fost folosită ultima oară./.../ 
Parcă a fost ieri, și totuși, încet-încet s-a făcut pata pe perete. 
Chiar  așa trece timpul” (Dino Buzzati – Barnabo).

*
 Un prânz de o geometrie muzicală, pe Insula 

Laputa: „Mâncăm întâi o pulpă de miel tăiată în triunghiuri 
echilaterale, friptură de vacă în formă de romburi și cârnați 
în formă de cicloide. Rândul al doilea se compune din două 
rațe, cu aripile și picioarele legate, având forma unei viori, 
salam și cârnați semănând cu niște fluiere și oboaie, precum 
și un piept de vițel în forma unei harfe. Servitorii tăiară 
pâinea în conuri, cilindri, paralelograme și mulțime de alte 
figuri geometrice.” (Swift – Călătoriile lui Gulliver).

*
 Cum încep romanele? Uneori diplomatic-ironic. 

„Înainte de a întreprinde descrierea evenimentelor atât 
de stranii, survenite recent în orașul nostru, în care nu se 
petrecuse până atunci nimic remarcabil, mă văd nevoit, din 
lipsă de experiență, să arunc o privire fugară într-un trecut 
mai îndepărtat și să dau câteva amănunte biografice despre 
Stepan Trofimovici Verhovenski, un om foarte respectabil și 
de mare talent...” (Demonii). Într-o singură frază: „lipsa de 
experiență” a naratorului, „respectabilul” domn Verhovenski, 
orașul în care nu se petrecea nimic remarcabil!...

          Dumitru Augustin DOMAN

 Migdale dulci-amare

Premiul Nobel pentru literatură
pe listă şi un fizician care a a adus o completare legii 
gravitaţiei. Adică el a demonstrat că legea gravitaţiei 
este valabilă doar în cazul merelor care nu au viermi. 
Şi cum ale noastre sunt doldora de ei, rămânem iarăşi 
de căruţa istoriei universale. 
     Iarăşi va fi nevoie să se constituie organisme care să 
ne supravegheze. Odată cu organismele internaţionale, 
apar şi ONG-urile. În cazul acesta ele vor lupta pentru 
protecţia viermilor, nu cumva să consumăm merele atât 
timp cât viermii sunt încă vii. Desigur că ar fi necesare 
şi nişte ONG-uri care să îi extragă pe bieţii viermi de-
cedaţi ca să îi înhumeze. Necesară ar fi şi o organizaţie 
tot civilă pentru elucidarea altei probleme stringente: de 
ce românii nu creează toate condiţiile ca viermişorii din 
mere să se transforme în fluturi? Desigur că întrebarea 
vă aparţine vouă, Ionatanieni Rujifori Sâmbureenici, în 
toată gogomăneala ei. De ce atâta bătaie de cap când 
există merele europene şi nu numai, care, neridicând 
aceste probleme, sunt perfecte pentru noi şi nici nu ar 
fi necesar ca savanţii, şi aşa stresaţi, să regândească 
legea Gravitaţiei. 
     Asta dacă domnul Nicuşor cel din pamfletul din feb-
ruarie nu a reuşit să salveze într-un fel sau altul viermii 
din merele româneşti. Vă aduc aminte că sceneta cu 
salvarea viermilor face parte din piesa USR-istă „Cum 
vom salva România?”. Să nu mă întrebaţi dacă este 
vorba de user-işti din U.S.R. sau cei din U.S.R., că mă 
apucă un mal à la tête din cauza labirintului în care mă 
aruncaţi. Este vorba de user-işti din U.S.R.-ul politic 
şi nu de userişti din USR-ul scriitoricesc. Iar Domnul 
Nicuşor, repet, este domnul Nicuşor şeful lor şi nu cel 
din cântecelul Nicuşor avea o tobă, Bum bum bum… 
toată ziua vrei nu vrei bate tinicheaua ei… Desigur că 
versurile nu aparţin domnului Mircea Cărtărescu şi nici 
nu sunt versuri traduse de el, versuri la care să îşi fi 
adus aportul, vă veţi simţi obligaţi să semnalaţi Trueri 
Truliluli Postmundus. Domnul M.C. îi este dator dom-
nului B. Mult mai dator decât i-a fost lui Boby Solo sau 
Dylan, cum l-o fi chemând pe laureatul Nobelului pentru 
Literatură, 2016. Aşadar, dacă l-a tradus pe suspomenitul 
laureat, cu atât mai mult are obligaţia să îl traducă şi 
pe cititorul său fervent, era să scriu feroce, domnul B. 
Apoi are o mână bună Domnul Cărtărescu, ce traduce 
el Nobel primeşte. Poate între timp va apare un nou 
Nobel, Nobelul Pentru Generozitate sau Nobelul Cedez 
Locul. Că s-a aflat până la noi şi până peste zece mări de 
generozitatea sa camaraderică. Se spune că începând cu 
anul acesta vrea să scape de lestul Premiilor Naţionale 
care îl trag în jos, nefiind văzute cu ochi buni de cei de 
afară. Iar pentru cei câţiva ronişori nu merită nici măcar 
să își deschidă umbrela, dacă va ploua în ziua cu premiul.
     Pentru că nu vreţi să cedaţi şi de mila gurilor voastre 
căscate, vă voi explica un lucru, dragi Gogomuri Ţepişori 
Anteportas. Apropo de domnul B., scriitor nu este cel 
care efectuează un act mecanic, împingând din greu un 
toc, un stilou sau un banal pix. Lucrul acesta este făcut de 
milioane de oameni, începând cu cei care scriu procese 
verbale, petiţii, cereri, declaraţii sau scrisori de dragoste. 
Un scriitor este un demiurg care clocoteşte de patimi şi 
idei grandioase, chiar dacă ele sunt doar în capul lui şi 
încă nu sunt scrise de mână sau calculator, aşa cum ar 
fi în cazul domnului B. Viitorul este al celor care îşi vor 
încredinţa produsulcreieropoetic sau prozaic dictând sau 
înregistrându-şi gândurile. Abia aştept ca scanerul gân-
durilor să fie fabricat în serie ca să îl putem achiziţiona 
şi noi. Îţi faci un selfie al creierului minut cu minut 
şi, iată, cartea este gata! Dar, Domniţilor Inventatori 
Simpăticei, este vital ca lucrul acesta să se întâmple cât 
mai repede, până nu ne pierdem ideile şi inspiraţia sau, 
Doamne Ferește, creierul să o ia razna dându-şi Restart.
     Ce este binomul lui Newton-Basse sau teorema 
binominală? Să ne stoarcem şcolăreşte creierul. Este 
formula care furnizează dezvoltarea unui binom. Ce este 
un binom? Este o expresie algebrică constituită din suma 
sau diferenţa a două monoame. Dar un monom ce este? 
veţi întreba Algebricioși Pro Fracţia. Gata! Fiţi drăguţi şi 
mai întrebaţi-l şi pe Nenea Nicuşor, că este de meserie şi 
ne poate explica că oricând binoamele se pot transforma 
în trinoame şi polinoame cu ajutorul multinominalelor. 
Este punctul în care m-aţi pierdut!

Pamflet de Florica Bud

     Nu este om pe acest feeric 
pământ să nu se nască, să crească 
şi să se mântuiască la gândul că, 
oarecând, într-una dintre vieţi, va 
deveni laureat al Premiului No-
bel. Nu contează în ce domeniu 
va fi încununarea respectivă. Pe 
acest fond fertil, un juriu inter-

naţional – cuprinzând savanţii activi pe Terra, savanţii 
din Galaxia noastră şi din alte Galaxii, reprezentanţii 
extratereştrilor şi desigur membrii Asociaţiei Greierilor 
Mutanţi – a hotărât ca celebrul binom al lui Newton să 
fie rebotezat. Ar fi şi cazul într-o lume a schimbărilor, 
redefinirilor şi reinventărilor. Adică dragul de el se va 
numi de azi înainte Binomul Newton-Basse. Desigur că 
lumea bună, nicidecum voi Provinciali Atentonţi Marme-
lodioşi, ştie de ce. O lume întreagă a auzit de minunatele 
realizări ale celui care va înnobila cu numele său numele 
binomului lui Newton. Urmarea acestei recunoaşteri ar fi 
că, în viitorul apropiat, pe numitul Domn Basse, îl paşte 
şi un Premiu Nobel... pentru literatură. 
     Desigur că Domnia Sa ar fi meritat orice Nobel sau 
măcar cel pentru pace, dar din păcate toate sunt reţinute 
cel puţin pentru un deceniu. După cum ştim, Nobelul 
literar nu prea are la cine să fie oferit. Ca urmare, el a 
devenit un fel de premiu de consolare pentru cei rămaşi 
pe dinafară, adică pentru nominalizaţii celorlalte premii. 
Până la urmă nici cel pentru literatură nu este chiar de 
lepădat, veţi sări asupra mea, aşa cum o faceţi măcar o 
dată pe lună, voi Slovenşi Mici De Mână Mari La Stat. 
Nu ne rămâne decât să îl felicităm pe Domnul B., mai 
ales că tot într-un viitor nu prea îndepărtat îl va fi fiind 
păscut, iertat să îmi fie timpul verbului, şi un Pulitzer. 
Desigur, invidia este prezentă în rândurile mele, dar la 
fel ca și cea a confraţilor mei, ea este constructivă. Ne 
păstrăm speranţa că şi nouă celor care trăim cu gândul 
în America, poate, la un moment dat, ni se va întâmpla o 
poveste frumoasă. Acum, unii dintre noi, mai cârcotaşi, 
vor cârcoti că domnul B. nu are operă. Cum să nu aibă 
operă? Tot ceea ce ni se întâmplă bun în continuare în 
viaţa noastră bătută de Dumnezeu se datorează acestui 
domn. Şi apoi, Opera este ca şi scrisă, aflându-se pe 
suporţi magnetici. Există în ţară şi în lume multe edituri 
dispuse să o publice. Până să se usuce scrisul pe diplo-
mele respective, gata şi tomurile. 
      Domnia Sa are poveşti pentru copii, pentru adulţi şi 
alţi copii, cum îmi place să îmi numesc eu povestioarele, 
comedii, tragedii, tragicomedii şi romane de dragoste. 
Şi acum mai sunt unele şi chiar unii care suspină după 
viitor-trecutele poveşti, de amor nebun. 
     Aş aminti pe duduile Zaraza (Eşti un Demon din vis 
care tulbură minţi), Ecaterina (Ecaterino, vedea-te-aş 
moartă cu dric la poartă... Ecaterino vedea-te-aș vie în 
colivie la Văcăreşti). Nu cumva să o uiţi pe Paraschiva 
(Şi cât te-am iubit Paraschivo... ţi-am luat fată-n casă.... 
să nu mă înşeli Paraschivo)! Mă atenţionaţi din nou, 
Melanco Tristifori Juanieni Dumneavoastră. Oricum, 
versificatorii îndrăgostiţi ai secolului trecut erau de o 
cruzime înfiorătoare, așa încât bietele zeiţe ale amoru-
lui nu ştiau ce să aleagă, moartea sau viaţa în colivie 
la Văcăreşti.
     Să le lăsăm să îşi facă somnul de frumuseţe şi să ne 
întoarcem în epoca noastră banală, dar plină de premii 
Nobel. Doar să întinzi mâna să le culegi. Cum să nu 
câştige şi domnul B. unul chiar şi pentru literatură, dacă 
pe lista cu nominalizaţii nu au fost cine ştie ce nume? 
Acelaşi Mircea Cărtărescu, îmbătrânind pe listă printre 
alţii mereu săltaţi. Să nu îl uiţi pe Stan Pătraşcu, cel 
care mai scrie şi dincolo de mormânt epitafe pe crucile 
„Cimitirului Vesel de la Săpânţa”, îmi veţi forţa mâna 
voi, Natio Robus Gutainici; Madonna pentru viitorul 
cântec Aye, Aye, Aye, de pe albumul Yes, Yes, Yes. Ar mai 
fi fost un biochimist care nu prea a mai avut ce descoperi: 
S.I.D.A., cancerul şi tot felul de gripe, au fost create, 
pardon, descoperite şi vor fi fiind eradicate, iertare 
gramaticală, vă rog, în viitorul îndepărtat. S-a rătăcit 
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  SEISMOGRAME 

Comunismul şi ţărănimea.  
( 9 )

Note de cenzură. 
Documente DUI

NOTELE INFORMATIVE ALE LUI DAN ZAM-
FIRESCU

PLAN  DE  MĂSURI
în DUI privind pe ION LĂNCRĂNJAN („LAURIAN”)

Scriitorul Ion Lăncrănjan a fost semnalat ca autor al unor 
scrieri cu conţinut tendenţios, motiv pentru care diferite edituri 
refuză să-l includă în planurile editoriale.

Astfel, volumul „Drumul câinelui”, abordând perioada 
anilor 1950-1952 o descrie ca pe o epocă de teroare, când prin 
forţă au fost impuse reguli de convieţuire, lipsite de ome nie, 
concluzionând că în orânduirea socialistă se poate ajunge la 
omucidere de dragul ideii.

Teme asemănătoare sunt reluate în „Caloianul” şi alte 
nuvele iar faptul că nu pot ve dea lumina tiparului îl determină 
să se manifeste negativ la adresa politicii partidului şi statului 
nostru în domeniul literaturii, acuzând lipsa de libertate în 
exprimare.

Urmărirea informativă are ca scop să clarifice:
1. Sursele de influienţare (sic), inspiraţie sau documen-

tare şi cauzele care îl determi nă să abordeze în mod tendenţios 
unele aspecte ale vieţii sociale;

2. Ce alte scrieri are în pregătire şi dacă popularizează 
manuscrisele într-un anumit cerc;

3. Dacă intenţionează eventual să trimită manuscrise de 
acest fel spre publicare în străinătate şi cum anume.

În vederea realizării celor de mai sus vor fi luate ur-
mătoarele măsuri:

1. Dirijarea informatorilor „Soare” şi „Nicu” din leg. Tov. 
cpt. Mănescu, precum şi a legăturii oficiale G.P. pentru cu-
noaşterea conţinutului scrierilor depuse la editura „Alba tros”;

2. Instruirea sursei „Fălticeanu”1 din legături proprii 
pentru a relua relaţiile astfel încât să putem stabili intenţiile 
acestuia şi relaţiile;

3. Prin sursele oficiale şi informatorii din cadrul re-
dacţiilor editoriale se va stabili sta diul manuscriselor depuse, 
conţinutul lor, modul cum lucrează redactorii cu autorul, 
even tual presiuni care se fac asupra lor;

4. Solicitarea unui sprijin permanent din partea Dir. I-a 
prin sursele cu posibilităţi pe lângă obiectiv;

5. Studierea la paşapoarte a dosarului său pentru a stabili 
data ieşirilor peste hotare, cine l-a invitat etc.

6. Se vor solicita unităţi speciale „F” – investigaţii 
complexe (inclusiv schiţa locuinţei şi vecinii) pentru a studia 
posibilitatea introducerii unor mijloace T.O.

7. Interceptarea corespondenţei pe o perioadă de 6 luni 
pentru stabilirea relaţiilor din ţară şi străinătate, a conţinutului 
articolelor trimise unor reviste din provincie;

8. Se vor solicita Inspectoratelor Cluj şi Iaşi date legate 
de scrierile trimise de acesta editurilor din localitate şi even-
tualele relaţii ale acestuia;

9. Întocmirea unei fişe personale detaliate privind obiec-
tivul (inclusiv trăsăturile mo rale şi de caracter);

10. Întocmirea unei bibliografii complete a operelor 
obiectivului.

Prezentul plan este întocmit pe o perioadă de 5 luni iar 
în funcţie de rezultatul verifi cărilor ce se vor efectua vor fi 
întreprinse şi alte măsuri.

Cpt. Oprişor Oniţiu»

«122/ON/28.08.1974
COMPLETARE LA PLAN DE MĂSURI
1. Infiltrarea informatorului „Neagoe” din legătura pro-

prie, care are unele relaţii cu anturajul lui „Laurian” pentru a 
stabili concret care este motorul ce-l determină pe obiectiv să 

  1 Informatorul „Fălticeanu” uneori „Fălticeneanu”, este Mihai 
Gafiţa, istoric literar, critic și redactor-șef la editura Cartea 
Românească, așa cum reiese din dosarul de reţea al acestuia. 
Arhiva CNSAS.

 De peste ocean 
Despre câteva dintre utopiile

lumii contemporane - III
Viziunile utopice oferă 

un punct avantajos pentru 
critica socială. Așa cum spunea 
Morrison, sunt mai întotdeauna 
corective pentru ierarhii și pen-
tru nedreptățile din lumea reală 
definită de a avea și a nu avea. 
De vreme ce fiecare societate 
are așa de multe distincții și 
ierarhii, a avea și a nu avea nu 
este o dihotomie binară (între 

rase și clase sociale), ci mai degrabă un fractal al multora 
dintre dihotomiile sociale și culturale.

„Aproape toți creatorii unor utopii seamănă cu o 
persoană care are o durere de dinți. Oricine ar încerca să-și 
imagineze perfecțiunea, pur și simplu relevă vidul.” (George 
Orwell, Why Socialist Don’t Believe in Fun).

Versiunile utopice vor exista întotdeauna, și asta nu nu-
mai pentru că nimic din lumea asta nu este perfect. Vom suferi 
întotdeauna de durerile de dinți la care se referă Orwell. Va 
fi întotdeauna ceva în neregulă cu instituțiile noastre sociale, 
politice și culturale, indiferent care ar fi acestea. Nevoia de a 
imagina o lume fără anumite defecte se focusează în societățile 
reale, un demers, altminteri, inevitabil. Vom vedea temporar 
în aceste viziuni utopice o societate mai bună. Oricum, așa 
cum subliniază Orwell, în realitate am putea schimba doar o 
durere de dinți pe o durere de cap, am putea schimba doar o 
problemă cu alta.

„În următorii câțiva ani, bătălia nu se va da între utopie 
și realitate, ci între diferite utopii, fiecare dintre ele încercând 
să se impună în realitate. Nu mai putem spera să salvăm totul, 
dar… putem încerca cel puțin să salvăm vieți, astfel încât un 
anumit fel de viitor, dacă nu cumva chiar cel ideal, să rămână 
posibil.”  (Albert Camus, Between Hell and Reason).

Ca un contrabalans la cinismul lui Orwell, am putea 
să spunem că nu toate utopiile (sau distopiile, depinde de 
perspectivă) sunt egale. Unele dintre iaduri sunt mai fierbinți 

decât altele. Unele structuri politice și sociale sunt mai rele 
decât următoarele. Viziunile utopice oferă doar un orizont 
al posibilităților. Ele lasă ființele umane măcar să încerce să 
aspire la crearea unor guverne și structuri sociale mai bune.

Viața fără utopii este sufocantă, în primul rând din 
cauza multitudinii: amenințată dintr-o parte de pietrificare, 
lumea are nevoie de o nouă nebunie.” (E.M. Cioran, History 
of Utopia).

O lume fără viziuni utopice este o lume fără imaginație, 
unde oamenii doar privesc, dar sunt complet orbi la ceea ce 
urmează, la ceea ce ar putea să fie. Utopiile ne lasă să visăm 
și să ne imaginăm alte feluri de a trăi, poate o lume mai bună. 
Sunt fantezii sănătoase și idealuri regulatoare necesare, atâta 
vreme cât ne amintim de pericole și de lumile subterane, așa 
cum fiecare dintre acești scriitori uriași ne amintește.

   Claudia MOSCOVICI
*Utopie – în sensul cel mai larg al termenului se referă la 

tentativa umană de a crea o societate perfectă, care nu există 
(încă). Ideile care ar putea schimba radical lumea noastră 
sunt denumite, adesea, utopice. „Utopia” în sens peiorativ 
desemnează orice idee prea avansată, prea optimistă sau lipsită 
de realism, care pare la un moment dat imposibil de realizat 
(himeră). Termenul se referă la agregări de indivizi care s-au 
strâns împreună pentru a crea asemenea societăți (societăți 
utopice, secte, falansteruri).

*Distopie – (termenii alternativi sunt: cacotopie, kako-
topie sau anti-utopie, contra-utopie) reprezintă chiar antiteza 
unei societăţi utopice sau chiar a unei utopii. O societate 
distopică se caracterizează prin prezenţa uneia din formele 
de guvernare autoritariste sau totalitare sau printr-o formă 
oarecare de opresiune sau de control social. Termenul provine 
din limba greacă, în care prefixul dis- are de obicei sensuri 
negative, în timp ce topos înseamnă „loc“.

Traducere şi adaptare 
                Diana Evantia Barca

susţină în cele două romane, unele probleme în discuţie. Se 
are totodată în vedere şi in fluenţarea lui.

2. Prin legăturile oficiale din cadrul editurii „Alba-
tros” se va cunoaşte stadiul discuţii lor cu autorul romanului 
„Caloianul”, ce intervenţii acceptă să se facă şi atitudinea sa în 
timpul lucrului cu redactorii, precum şi „istoricul” discuţiilor 
de la CCES;

3. Informare periodică permanentă a organelor de 
partid cu evoluţia acestui caz şi măsurile de influenţare ce se 
întreprind.

De acord Lt. col. Bojin M ss/indescifrabil»
«30.08.1974
122/ON/9.11.1976
PLAN  DE  MĂSURI
în DUI „Laurean” (sic!) privind pe scriitorul Ion Lăn-

crănjan
Pornind de la noua situaţie operativă determinată de 

reacţiile negative stârnite în rândul unor cititori de ultimul 
articol semnat de Ion în revista Flacăra din 14 octombrie, ne 
propunem să stabilim următoarele aspecte:

- Dacă a redactat în mod intenţionat articolul amintit, cu 
scopul de [a] creea (sic) o stare de spirit necorespunzătoare 
în rândul unor anumite categorii de persoane, motivul ce l-a 
determinat, surse de inspiraţie;

- Ce lucrări mai are redactate sau în pregătire care prin 
conţinutul lor pot da naştere la interpretări sau agitaţie în 
rândul cititorilor;

- Convingerile politice şi atitudinea prezentă faţă de 
politica partidului în domeniul creaţiei literare;

În scopul rezolvării sarcinilor enunţate mai sus ne pro-
punem luarea următoarelor măsuri:

1. Dirijarea informatorului nostru „Neagoe” pentru 
a-i cunoaşte preocupările litera re, sursele de inspiraţie, 
frământările sale şi atitudinea faţă de politica statului nostru 
în do meniul ideologiei.

Va avea în vedere stabilirea momentului redactării 
articolului în discuţie, dacă mai are astfel de lucrări care pot 
genera stări de spirit necorespunzătoare şi sub influenţa căror 
factori le redactează.

     Răspunde Cpt. Oprişor Oniţiu
2. Folosirea surselor „Radu” şi „Suciu” în editurile cărora 

urmează să depună manus crisele viitoarelor sale cărţi, pentru 
a stabili conţinutul, modul cum evoluează discuţiile pe cărţi 
şi reacţiile sale la observaţiile ce i se vor face.

      Răspunde Cpt. Oprişor Oniţiu                         Dan CULCER

                             (Continuare în pg. 18)

   ION LĂNCRĂNJAN 

          ÎN OGLINZI               

       DEFORMANTE 

3. Informatorul „Pricop” şi „Tudor” cu care obiectivul 
este în relaţii de vizite vor avea ca sarcină stabilirea cercului 
său de prieteni şi natura relaţiilor cu Dan Deşliu apărut în 
ulti mul timp în anturajul său.

      Răspunde Cpt. Munteanu Ion
4. Întrucât Ion Lăncrănjan este în relaţii bune cu scriitorul 

Eugen Barbu, avem în ve dere folosirea acestei situaţii pentru 
adâncirea verificărilor în paralel cu exercitarea unei in fluenţe 
pozitive asupra obiectivului nostru.

      Răspunde Cpt. Oprişor şi Munteanu
Ţinând cont de temperamentul şi personalitatea lui Ion 

Lăncrănjan, sursele noastre „Neagoe”, „Radu” şi „Pricop” 
vor fi instruiţi în vederea exercitării unei acţiuni de temperare 
a acestuia, pentru adoptarea unei poziţii realiste în diferite 
împrejurări care contravin punctului său de vedere;

Aceeaşi conduită ne propunem să o adoptăm şi noi 
în cadrul contactelor viitoare, pentru a evita situarea sa pe 
poziţii fraudiste. În paralel vom folosi relaţia existentă pentru 
exploatarea sa informativă cu atenţie fără însă a i se da sarcini.

     Răspunde Cpt. Oprişor Oniţiu
5. Prin sursele de care dispunem vom acţiona în vederea 

prevenirii apariţiei unor noi materiale redactate de obiectiv care 
ar putea da naştere la interpretări. În acest sens avem în vedere 
continuarea contactelor cu Adrian Păunescu pentru a cunoaşte 
conţinutul celor lalte articole date spre publicare. Scontăm 
într-o influenţă directă asupra sa şi din partea lui A. Păunescu.

6. Studierea posibilităţilor de introducere a unor mijloace 
fixe de ascultare la domi ciliul său.

      Răspunde Cpt. Oprişor Oniţiu
      Termen 30.11.1976
7. Controlul T.O. cu mijloace mobile, în situaţii în care 

avem date din care rezultă or ganizarea unor discuţii al căror 
conţinut prezintă interes (Dan Deşliu, Aurel Dragoş Muntea-
nu ş.a.);

Prezentul Plan de măsuri a fost întocmit pe o perioadă 
de 3 luni, urmând a fi îmbu nătăţit în funcţie de rezultatele 
primelor măsuri şi concluziile rezultate din analizele ordo nate 
la conducerea profesională.

Asupra executării sarcinilor din prezentul plan va fi infor-
mată periodic şi Dir. I-a unde DUI „Laurean” este în control.

                                Cpt. Oprişor Oniţiu
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Imaginea ca 
narațiune

        După primele 
două expo-ziții, EKG, 
(Muzeul Țăranului 
Român) și Pământul, 
de sus (Galeria Dialog), 
prin care Dalina Bădescu 
extindea ideea de real 
din-colo de posibilitățile 
noastre de cunoaștere 
prin observație directă, 
introducând mediul 

tehnologic, instrumentul ca 
atare, în relația cu lumea și cu percepția ei, acum, la cea 
de-a treia sa expoziție, deși păstrează principiul cunoașterii 
extinse, accesul la imagine și la formă își modifică, 
în mod evident, traseul. Expoziția Narațiuni (galeria 
Dignitas), deși rămâne, din punct de vedere stilistic și 
expresiv, în datele acelorași explozii temperamentale și 
exuberanțe cromatice, iese din discursul privirii în afară, 
al descoperirii nevăzutului la scară macro- sau micro-, și 
își fixează interesul pe mecanica interioară a picturii înseși, 
pe mecanismele prin care se constituie forma plastică și 
devine semnificativă și pentru privitor, nu numai pentru 
artist. Fiecare lucrare din expoziție, cu alte cuvinte fiecare 
episod al acestui proiect sugerează o acțiune epică, o 
narațiune, o vastă agregare de personaje active, surprinse 
în plina dinamică a unui eveniment imprevizibil, așa cum 
o dovedesc și titlurile, mici construcții literare de factură 
suprarealistă. Însăși ideea de narațiune, alăturată explicit 
unei imagini plastice, poartă în sine o intenție polemică și 

voit paradoxală, tocmai prin asocierea ei cu spațiul picturii, 
fundamental antiretoric și non narativ. Polemica privește 
pictura clasică, de factură tematică și historistă, cea care 
narează situații particulare majore și pe care artistul le 
oferă privitorului gata constituite, iar paradoxul se referă 
la faptul că, de data aceasta, cel care este implicat activ 
în construcția poveștii nu mai este doar autorul, ci și 
privitorul însuși. Calitatea privirii și bogăția imaginației, 
pe care privitorul le angajează în relația cu imaginea, 
devin surse ale narațiunii exact în aceeași măsură în care 
el poate reconstitui continuitatea dintre titlurile lucrărilor 
și compozițiile însele, neexplicite, placentare, la limita 
amorfului cu posibilitățile infinitite ale percepției. De 
fapt, Dalina Bădescu face, prin expoziția Narațiuni, o 
demonstrație simplă, dar cu atât mai prețioasă, și anume pe 
aceea că opera de artă este o convenție, un sistem de coduri, 
prin care oamenii comunică între ei, iar artistul și privitorul 
sunt creatori în egală măsură: primul, prin generozitate, 
secundul, prin disponibilitate și prin lipsa de prejudecăți. 

Pavel ȘUŞARĂ

Itinerarii plastice           Proză 
Mirări

  Zbârnâitul insistent al 
soneriei îl făcu pe Miron să 
creadă că persoana aceea este 
fie furioasă, fie face o glumă 
proastă.
  Deschise ușa intrigat, dar 
nedumerirea spori, văzându-și 
sora cu obrajii palizi și nările 
fremătând, așa cum o știa 
dintotdeauna în momente de 
iritare peste măsură. Mai mult, 
se sperie când o auzi înjurând, 
situație cu totul neașteptată.
  – Carmen, măcar intră și 

înjură aici, la mine, că vecinii au urechi sensibile.
  Ea trânti în hol o plasă cu legume – așa își aminti și el că e 
ziua târgului săptămânal –, și îl întrebă răstit: 
  – Ai dublura cheii de la apartamentul meu, nu?
  – Desigur, uite-aici, lângă cheile mele.
  O invită în camera de zi, închise televizorul și, după ce 
musafira se prăbuși în fotoliu, i se adresă cu un fel de interes 
amuzat:
  – Deci, care-i pățania?
  – Ai o țigară?
  – Tu nu ai?
  – Mă vezi cu poșeta, ca să scot pachetul?! Știu că nu ești 
fumător, dar totuși…
  O servi îndată.
  – Miro, eu am moștenit de la bunicul nostru sila pentru țigani. 
Nu știu de ce… Tu, nu o ai, iar pe bunicu l-am înțeles. Mă 
refer la cei de sub pădure, unde au câteva cocioabe. Și zeci de 
ani l-au tot furat. Ba fân din căpițele pajiștii, ba legume din 
grădină, ba găini din coteț.
  – Hai, știu toate astea. Spune-mi ce ți s-a întâmplat, de ești 
așa răvășită.
  – M-am dus la piață, să-mi iau ce-mi trebuie pentru o 
săptămână…
  – Da, ca de obicei.
  – Am cumpărat, ce vezi acolo, în plasă. Mi se cântărește 
ce am luat, am plătit, dar am observat la o tarabă de alături, 
conopidă. Știi că-mi place s-o mănânc chiar crudă. Dar și 
lalele. Las cumpărăturile la precupeață, las și poșeta și mă duc 
să văd de conopidă și flori. Și o aud pe femeia de adineauri că 
țipă către mine. Și mai apuc să văd o țigăncușă cum dispare la 
capătul rândului de tarabe.
  – Cu poșeta ta. Ptiu! Asta înseamnă că…
  – Asta înseamnă că nu mai am ce aveam în poșetă: buletinul, 
cardul de la bancă, bani, cheile de la apartamentul meu.
  Cei doi frați se priveau puternic încruntați.
  – Am să mă duc până acolo, la ei, la cocioabe – se hotărî 
îndată Miron.
  – Vrei să te bată? Ș-apoi, nu o cunoști pe hoață.
  – Te duci tu?
  – Dacă e vorba de dus, trebuie să mă duc să-mi fac din nou 
buletin, să mă duc la bancă, iar după dublura de la tine, să mă 
duc să-mi fac o legătură de chei. Iar banii… Cu pensia mea de 
trei lulele…
  – Mda! E o bucurie.

*
  Pesemne, se așezase pe bordura înaltă, pentru că umbra 
castanului ocrotea de căldura nesuferită spațiul acesta al 
trotuarului.
  Ce vedea, îl impresionase din două motive: Nu se îndoia că, 
în ciuda vârstei, făptura aceea de om firav era mama copilului 
pe care îl ținea în poale. Dar remarcase mai cu seamă gesturile 
ei de a-l mângâia pe bebeluș. Era ca și cum o adolescentă 
grijea de un pui de copil.
  Miron se oprise la doi pași de ei și admira scena. Remarcându-i 
prezența și surâsul de pe față, țigăncușa întinse îndată o mână.
  – Dă-mi doi lei, domnule, țuca-te-aș!
  – Nu se poate, că prietena mea e geloasă foc.
  Tânăra mamă începu să râdă. Apoi:
  – Să-i iau lu copilu…
  Miron avu repede un gând:
  – Uite, pirando, aici e magazin alimentar. Nu-ți dau bani, dar 
îți cumpăr ceva dinăuntru. De acord?
  – Zău?... Niște sălam.
  El intră, comandă un kilogram de salam și reveni, glumind:
  – Am uitat să-ți iau muștar.
  – Nu contează, că nu-mi place. Mulțam, mânca…
  – De fapt, cum te cheamă?
  – Miranda.
  – Oho! Eu sunt Miron. Uite că ne apropiem. Dar pe puradel?
  – Îl cheamă cumva, da de acu-ncolo o să-i zic Mironel.

  – Ia uite, mă faci naș? Ei bine, nu vreau să fiu naș unui copil 
așa de murdar pe obraji. Pa, Mirando!
  După doi pași, Miron reveni, atins de o idee.
  – Auzi aici, Mirandolina. Eu strada asta o străbat zilnic. Hai 
să ne înțelegem: Bani nu-ți dau. Dar de două ori pe lună, dacă 
ne vedem pe aici, unde ne nimerim, și-mi spui ce vrei, intru 
în prăvălie, nu contează de care e, și îți cumpăr ce vrei, pentru 
Mironel, dacă tot m-ai făcut naș. Repet, să nu-mi ceri bani și 
să-l văd curat, spălat pe față.
  – Vai, mânca-te-aș!
  – Păi, dacă mă mănânci, nu ne mai putem întâlni – râse Miron.
  – Țuca-te-aș!
  – Nu ți-am spus că?!... Hai, gata! Am plecat. „Taveș bahtalo”!
  – Ni, mă!... Că le știe!
  În lunile următoare, Miranda s-a conformat înțelegerii. 
Prinsese un fel de strategie a întâlnirilor. De două ori pe lună, 
Miron o vedea cum îl întâmpină pe strada de care era vorba. Îi 
întindea copilul spre vedere:
  – Ni, că-i curat Mironel. L-am spălat.
  Se întâlneau astfel, de la o lună la alta, iar pruncul creștea 
ca-n basme. Era și zâmbăreț, iar maică-sa, ea însăși ținea să 
fie îmbrăcată curat; chiar avea un batic colorat, înflorat, care-i 
prindea bine.
  Îl întâmpina în dreptul buticului de unde voia ceva: o 
caschetă pentru băiețel, niște șoldane de pui, o sticlă cu lapte 
bătut, banane.
  Într-un rând, a încercat să-l păcălească. Se întâmpla la un 
sfârșit de lună, ceea ce însemna a treia întâlnire, iar Miron n-a 
acceptat-o, chiar dojenind-o.
  Nu și-a mărturisit convenția aceasta, decât surorii Carmen, 
care a reacționat cu o grimasă, pentru care nu a fost nevoie 
să și-o explice, fiindcă Miron știa de pățania cu poșeta și 
necazurile care au urmat. Ea a adăugat, totuși:
  – Numai să nu ți se ducă vestea că ești un generos caraghios.

*
  – … Parcă 
e pregătită 
vremea de 
ploaie – îi spu-
se Carmen, cer-
cetând cerul.
  – Soro, da, 
vrei să zici că 
iar ți-ai uitat 
umbrela acasă.
  – Mda!... Ca 
să n-o uit cine 
știe unde.
  – Sau să-ți 
fie șterpelită 
în timp ce 
c o n t e m p l i 
florile de pe 
bordură.
  – Lasă, că 
mi-e destulă 
tâmpita aceea 
de poveste cu 
poșeta, florile și 
conopida…
  Miron căută într-o doară în lungul străzii. Ar fi fost minunat să 
apară Florin, de care avea nevoie pe o problemă profesională, 
dar acesta nu-i răspundea nici măcar la telefon. Eh, cine știe 
ce…
  Dar o văzu, apărând ca din pământ, pe Miranda. Ținea 
băiețelul în brațe și da semne că ezită să înainteze. Se opri 
locului.
  – Soro! Uite-o pe țigăncușa cu pruncul, de care ți-am vorbit 
în câteva rânduri!
  Aceasta, cum tocmai se afla lângă trecerea de pietoni și 
tocmai îi observase, țâșni spre zebră, ca să traverseze șoseaua.
  Carmen apucase s-o vadă și se opri, ca împietrită locului. 
Căută înspre Miron cu o privire consternată și pulsând de silă.
  – Glumești?!...
  – Nu. Ea e cea care…
  – Știi cine este bestia asta?!!... Uite cu cine și-a găsit frate-
meu să facă pe generosul!
  Un scrâșnet de motor în frână bruscă fu urmat de țipetele 
oamenilor de pe amândouă trotuarele.

                                                             
  Cornel COTUŢIU
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„Toleranţa egolatriei”
pentru corespondență. Depărtarea purifică unele defecte pe care 
prezența le făcea intolerabile” (Baltasar Gracian). 

x
    Răni care tac și răni vorbitoare. Ba chiar, în măsura în care 
încep a se cicatriza, răni pline de locvacitate. 

x
    Zile de proză asasină. Poezia pare a se fi retras din lume 
definitiv. 

x
    „Chiar acum am văzut o scenă foarte caracteristică pentru 
folosul băilor. Din bazin au ieșit, pe căi felurite, un june și o jună. 
(…) Cei doi se recunosc, își dau mîna foarte sportiv și vorbesc. 
Ea se clatină pe șolduri și face sforțarea de a privi tot în sus, dar 
rămîne uitucă tot în jos și stă înlemnită locului. Iar el vorbește 
și se tot înfoaie îmbrăcat cu cache-sexul său. Frumoasă situație, 
n-am ce zice. Contururile costumului sunt fără echivoc. Fata are 
prilejul să cunoască toate performanțele organelor amicului său. 
O clipă am avut impulsia să strig tînărului: -Să-ți fie rușine! Dă-ți 
jos costumul. Da, într-adevăr nuditatea deplină este mai decentă 
decît pornografia cache-sexului” (G. Călinescu, 1939).

x
    Ficțiunea nu măsluiește, nu desconsideră, nu suspendă realul, 
ci îi îngăduie demnitatea unei existențe paralele. E aidoma umbrei 
care însoțește contactul corpurilor cu lumina. 

x
    Păsările flamingo au penele și pielea roz de la crustaceele 
(crabi, creveți, purici de apă), pe care le mănîncă.

x
    Fără figurile auxiliare ale cunoștințelor întîmplătoare, fugitive, 
nu ești în măsură a realiza pe deplin figura absenței sociale care-
ți domină viața. 

x
    În Scoția plouă atît de des, încît ciobanii cumpără pelerine de 
ploaie pentru oile lor.

x
    O schimbare a intervenit odată cu trecerea anilor în lumea 
onirică ce binevoiește a mi se dezvălui. Fabulosul de odinioară 
(stafii care ies din camere întunecoase, zboruri nu doar în odaie, ci 
și deasupra orașului, către cer, transformări miraculoase ale unor 
obiecte etc.) s-a restrîns pînă aproape de dispariție. Caracteristică 
mi se înfățișează acum precumpănirea realului în componentele 
sale binecunoscute, ramificate pînă la capriciul detaliilor aproape 
mereu dezamăgitoare, care acordă visului nocturn un paralelism 
tot mai iritant cu starea de veghe. Intervin din abundență întîm-
plări mărunte, sîcîitoare precum într-un spectacol convingător 
prin „realism”, dar pe pielea ta. Oamenii din vis sunt aproape 
invariabil meschini, răuvoitori. Nu-mi dau seama de ce n-am 
parte de alții mai buni. Mă văd prins totodată într-un păienjeniș 
de obligații scriptice confuze, apăsătoare, cărora nu le pot da de 
capăt. Factori pururi amenințători pentru mine, silindu-mă a căuta 
mijloace de apărare. Oniricul devine astfel un vasal al stării de 
trezie. Nu mai încape într-însul nici un simbolism, nici o vatic-
inare, nici o așa-zicînd formulă cu rol compensator. E colonizat 
de mîhnirile realului pînă la saturație. Mă întreb totuși dacă nu 
cumva ar fi vorba aici de un mesaj sublimat, „hieroglific”, cum ar 
fi spus Lacan. A. E.: „Nu mai lungi vorba. Lipsa de simbolistică 
a acestor visuri e limpede. Cui pe cui se scoate”. 

x
    Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, 
și-a început cariera în calitate de programator, la vîrsta de 13 ani. 
Visul american la superlativ!

x
    „Plictiseala de nespus pe care ți-o provoacă paginile de călătorii. 
Mediile noi, exotice, care l-au surprins pe autor. Provine, fără 
îndoială, din lipsa rădăcinilor pe care le aveau aceste impresii, 
din faptul că au ieșit parcă din nimic, din lumea din afară și că 
nu sunt încărcate cu trecut. Autorului i-au plăcut pentru că l-au 
uimit, dar adevărata uimire este făcută de memorie, nu de noutate” 
(Cesare Pavese).

x
    Marile sentimente, cele de-o viață, aidoma unor abisuri fără 
fund. Celelalte, aidoma unor fîntîni de adîncimi diverse, nu 
constituie decît trucaje ale primelor. 

x
    Amețitoarea vîrstă a unei specii animaliere: crocodilii au o 
vechime de 60 de milioane de ani. 

x
    Iubirea se întemeiază irevocabil pe un sacrificiu trecut sau pe 
un sacrificiu viitor. 

x
    S-a sinucis pentru că nu iubea. S-a sinucis pentru că nu putea 
iubi. 
                                   Gheorghe GRIGURCU 
 

lume, dar poezia postdecembristă reclama alte formule și alte 
personaje exponențiale”. Și, pentru noi oarecum surprinzător, o 
anume prudență în fața lui Gheorghe Scwartz: „Dacă documen-
tarul (ca și la Al. Papilian, Gabriela Adameșteanu, Mihai Sin, 
Matei Gavril etc.) reprezintă un pol al opțiunilor, Gh. Scwartz 
fiind un autor harnic, ce trudește în bibliotecă, un scriitor ce 
nu se sfiește să cultive colajul, citatul, jurnalul, fiindcă (și) el 
vrea să-și instruiască onoratul cititor, fantasticul ar reprezenta 
celălalt pol”. Pentru ca „mirajul” Banatului să se autentifice, 
Cornel Ungureanu pensulează așadar umbre și penumbre pe 
suprafața luminiscentă a acestuia, într-o manieră care ține nu 
doar de scrupulele d-sale de istoric, ci și, nu mai puțin, de-o vi-
ziune literară ca atare. O scriere necondiționat valoroasă, o carte 
de căpătîi pentru „fruncea” bîntuită de reverie care e Banatul. 

  Gheorghe GRIGURCU

polarizând, în consecinţă, reacţiile adverse. Tehnologiile globale, 
impunerea instituţiilor şi concepţiilor apusene (ca produse se-
cundare ale democraţiei) potenţează proiectul politic occidental. 
Cum „globalizarea a aruncat lumea islamică în criză”, e limpede 
că Islamul, penetrat de corporaţiile multinaţionale se încăpă-
ţânează să reziste ca alternativă. Fireşte, nu e vorba de a privi 
statele musulmane ca o ameninţare în bloc. Văzută ca o fosilă 
medievală, civilizaţia islamică află în religie liantul social. Ţările 
arabe acuză un „deficit de libertate” şi, trăind în subdezvoltare, 
cunosc un şir de frustrări, nemulţumiri, umilinţe, întreţinute de 
asimetriile lumii de azi. Încât, refugiaţii musulmani, aflându-şi 
adăpost în ţările vestice nu sunt interesaţi de a coagula mişcări 
naţionaliste, ci de a distruge societăţile adoptive, această ură 
sfârşind în nihilism. Starea resentimentară, exacerbată de vio-
lenţele religioase se vrea pedepsitoare, lovind ţările puternice, 
prospere, încercate şi ele acum de sindromul vulnerabilităţii. 
Încât, odată cu globalizarea terorismului, întreaga planetă e con-
damnată la un viitor nesigur. Dar terorismul nu este un duşman, 
ci o metodă. Ceea ce complică teribil ecuaţia acestui „război 
împotriva terorismului” (cum, nefericit, s-a spus), preşedintele 
Bush corectând, astfel, enunţul iniţial când anunţa, imprudent, 
o cruciadă împotriva islamismului.
 După Samuel P. Huntington, perioada actuală „sea-
mănă cu Războiul Rece”. După dispariţia URSS, America era 
în căutarea unui duşman; jucând pe cartea ameninţării teroriste, 
doctrina Bush a exploatat evenimentele de la 11 septembrie 2001 
şi îşi reexaminează locul în lume, impunând ideologia suprema-
ţiei. Chiar dacă se cască o prăpastie între percepţiile americanilor 
şi ale restului lumii; fiindcă, e de ordinul evidenţei, supremaţia 
militară nu poate fi o idee atrăgătoare. Iar cei care au pus la cale 
atacurile teroriste (spectaculoase) din acel septembrie 2001 au 
mizat tocmai pe un astfel de răspuns din partea administraţiei 
Bush. Considerând că civilizaţia noastră e degenerată şi, în 
consecinţă, trebuie distrusă, Islamul s-a radicalizat; intervenţia 
în Irak a inflamat, însă, sentimentul antiamerican şi, mai mult, 
capcana irakiană a devenit „un magnet”, atrăgând terorişti din 
toate părţile. G. Soros scria că invadarea Irakului era propusă 
încă din 1998, în numele Proiectului pentru Noul Secol Ame-
rican (G. Soros, 2004). Între timp, susţinătorii (ideologii) lui, 
ocupând funcţii-cheie la Departamentul de Stat, au concretizat 
ideea, făcând din problema irakiană o obsesie.
 Trăind sub percepţia ameninţării, a insecurităţii, 
americanii îşi reafirmă viguros identitatea naţională. Huntin-
gton era îndreptăţit să observe că imigraţia, subnaţionalismul, 
multiculturalismul întreţineau o conştinţă americană amorţită. 
Identităţile subnaţionale (etnice, rasiale, de gen) conduceau 
insidios la dezintegrare, dinamitând nucleul cultural, câtă vreme 
ideologia rămâne, indiscutabil, un liant slab. Or, crizele identi-
tare sunt un fenomen global. Cum în cazul american bifurcaţia 
rasială negru/alb face loc bifurcaţiei culturale anglo vs hispanic, 
asistăm la o redefinire identitară în termeni religioşi. E vorba 
de o „resurgenţă globală a religiei” (S.P. Huntington, 2004; 
p. 246-248), ceea ce radicalizează nu doar Islamul militant; 
constatarea pare a acredita mai vechea teză a lui Huntington, 
adeverind conflictul dintre „faliile civilizaţionale”, cu substrat 
religios. Fiindcă religia se găseşte, deseori, în centrul conflic-
telor. În articolul-embrion The Clash of Civilizations, apărut în 
Foreign Affairs (1993), Huntington lansa ipoteza conflictelor 
intercivilizaţionale, constatând că liniile de fisură dintre civi-
lizaţii sunt „liniile de luptă ale viitorului” (Summer, 1993; p. 
22). Asumpţiile politologului american pleacă de la premisa 
(discutabilă!) a existenţei unor blocuri omogene. Dacă prin 
paradigma civilizaţională înţelegem „o cultură răspândită larg”, 
cum demonstra într-o carte de mare ecou (S.P. Huntington, 
1993; p. 41), conflictele viitoare antrenează „grupuri aparţinând 
diferitelor civilizaţii” (S.P. Huntington, 1993; p. 13), în contextul 
puterii crescânde a societăţilor non-occidentale şi a declinului 
moral al Occidentului, animat de pretenţii universaliste (S.P. 
Huntington, 1993; p. 92). 

   
   
                   Adrian Dinu RACHIERU
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PANTERORISMUL

Traian Băsescu ar fi 
fraudat nişte alegeri

Presa românească, scrisă şi 
mai ales vorbită, care de mult nu mai 
este o presă, a descoperit un nou, un 
mare subiect de o fierbinte şi stringentă 
actualitate. Alegerile din 2009 ar fi fost 
– ptiu, drace! – fraudate. Ceea ce ştie 
tot poporul a aflat în sfârşit, după şapte 
ani lungi, şi presa bordelului politic 

românesc. Descoperire istorică! Aceeaşi presă care ne terorizează 
partinic şi sistemic ne-a băgat în cap, ceas de ceas, seară de seară, 
că în 2009 Mircea Geoană a câştigat alegerile prezidenţiale în 
România, dar le-a pierdut în străinătate. Urmau nişte calcule foarte 
savante, tehnice, hărţi şi cifre, ambasadori. Mircea Geoană ar fi 
pierdut alegerile în străinătate, îndeosebi la Amabasada Română din 
Paris, de pe strada Saint-Dominique, condusă de pseudointelectualul 
sfertoortodox de gaşcă, de aşa-zisul diplomat Teodor Baconschi 
(cei care l-au cunoscut sau citit pe A.E. Baconsky se ruşinează 
pentru fiul său. Vă amintiţi sceneta penibilă cu „fermecătoarea” 
Elena Udrea?). Dezvăluirile epocale ale presei de azi poporul cel 
cuminte le ştia de atunci şi şi-a văzut mai departe de ale lui, de viaţa 
lui amărâtă. Să ne amintim de cele 7,4 milioane de români care l-au 
trimis la plimbare pe fraudator la referendumul din 2012. N-a fost 
să fie – l-au ţinut în braţe partenerii strategici SUA şi UE, împreună 
cu arendaşii lor locali.

În 2004, Traian Băsescu anunţase bombastic, cu tupeul 
păcăliciului care a fost toată viaţa sa de securici (securist + pricolici), 
că alegerile au fost fraudate. De cine ar fi fost fraudate alegerile în 
2004? De el însuşi, care le-a şi câştigat până la urmă. Ştia despre ce 
vorbea. Circulă zvonul în interiorul sistemului că, maladiv, Traian 
Băsescu îşi exersează prestaţiile publice în oglinda din privata pro-
prie. Se aprostrofează: Banditule! Escrocule! Infractorule! Corup-
tule! Fraudatorule! Şi îşi aplică sieşi lungi discursuri demolatoare. 
Transferă apoi aceste exerciţii în piaţa publică asupra adversarilor 
săi. Şi e foarte credibil. Pentru că ştie despre ce vorbeşte. Se cunoaşte 
foarte bine. În cazul său, ar trebui să se exprime, poate, şi public 
mai mult psihiatrii...

Sticla televizoarelor, computerele, hârtia a sute de mi-
lioane de ziare i-au suportat fără să crâcnească mai bine de zece 
ani pe Traian Băsescu şi pe Elena Udrea. Ar trebui să reamintim 
aici vorba de spirit despre fabrica de biciclete din Cugir, biciclete 
din care, oricum le-ai asambla, tot mitraliere obţii. Aceeaşi Secu-
ritate eternă, cea care i-a servit pe Ceauşeşti, oricum a „asamblat” 
clasa politică pe care a inventat-o, tot Băsescu şi Udrea a obţinut. 
Asemănarea flagrantă dintre cuplul conducător recent şi cel de di-
nainte de 1989 echivalează cu o semnătură. Desigur, nu s-ar fi putut 
obţine toată nenorocirea fără colaborarea veselă şi iresponsabilă, 
bine remunerată a ziariştilor naţionali, care n-au obosit să scrie şi 
să vorbească despre cele două specimene. Băsescu a fost decretat 
personaj carismatic şi animal politic inegalabil. Iar Elena Udrea a 
depăşit-o în aprecierile jurnaliştilor noştri pe Cleopatra. Fără presă 
– televiziuni, radiouri, ziare, reviste, site-uri, bloguri... –, Traian 
Băsescu şi Elena Udrea n-ar fi fost decât personaje precare de pe 
scenele comunale din Basarabi sau Pleşcoi. Remarca e, de altfel, 
valabilă pentru întreaga clasă politică „democratică”. Să mai zică 
unii că nu e importantă media într-un regim oligarhic!

Când va ajunge minunata noastră presă patriotică să in-
vestigheze, în sfârşit, fraudarea alegerilor din 2004? Chiar şi Adrian 
Năstase, pentru că şi el este un om al sistemului, a ajuns să creadă 
că a pierdut acele alegeri. Cel puţin aşa se exprimă public. În ce-l 
priveşte pe Traian Băsescu, acesta nu ar fi trecut nici examenul de 
admitere la Şcoala de Marină, asemenea celorlalţi elevi, cinstit, ci 
contra bani şi o recrutare. Au fost difuzate documente şi mărturii 
convingătoare pe televiziunea arestatului Dan Voiculescu (arestat 
de Traian Băsescu!). Sau mai crede cineva că Traian Băsescu a 
câştigat onest, prin vot, Primăria Bucureştilor în dauna uitatului 
ţărănist Călin Cătălin Chiriţă?

Punerea în practică, în viaţă, a multlăudatei democraţii de 
provenienţă occidentală în ţara noastră, cea de la marginea Uniunii 
Europene şi a NATO, la răspântia mai multor imperii vii sau moarte, 
lasă foarte mult de dorit, cum ar veni. Deocamdată, până să aflăm 
dacă Traian Băsescu a câştigat vreo alegere „democratic” sau a 
reuşit onest la vreun examen de admitere, n-ar fi mai util pentru 
românii bătuţi atâţia ani de o soartă „băsistă” ca personajul acesta 
toxic, poate chiar patologic, să fie trecut odată pentru totdeauna în 
rezervă? Recent, ipochimenul ne-a ameninţat că va candida încă o 
dată, dacă i se invalidează un mandat anterior, la preşedinţia tristei 
noastre republici. Teamă mi-e că, dacă va câştiga pentru a treia 
oară Palatul Cotroceni, România nu va mai fi populată decât de 
Ipochimenul însuşi, de vreo nouă Elena Udrea, de ziarişti, de tele-
viziuni, de Securitatea noastră nemuritoare şi de câteva ambasade 
occidentale care vor da lecţii şi sfaturi cu orice ocazie. Toţi ceilalţi 
cetăţeni de pe teritoriul ţării, din ce în ce mai puţini apţi de muncă, 
mulţi bătrâni şi copii neajutoraţi, vor pleca pe alte meleaguri, mai 
puţin militarizate în civil, mai puţin „binomice”.

         Petru ROMOŞAN
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Lucian PERŢA

    Pa-
         ro-
             dii

STERIAN VICOL

MARGINEA LUMII

Când doarme, poetul de fapt scrie
pe alte tărâmuri plecat, poezie.
La marginea lumii din vis el măsoară
seminţele vorbelor şi-apoi ară 
lutul în care le va semăna.
Cu lacrimi le udă şi le va uda, 
fără repaus, cât focul le creşte.
Poetul când doarme, de fapt el gândeşte
cum poate să pună sigiliu grădinii
în care plantat-a sămânţa luminii.
Corăbii îşi face din mii manuscrise
să-l poarte pe mări de visări necuprinse.
În somn de se-ntâmplă cumva de suspină, 
înseamnă că încă n-a dat de lumină
şi marginea lumii , din vis, deodată, 
devine mai îndepărtată.
Problema-i atunci, când, din întâmplare, 
Poetul, când doarme, şi sforăie tare.
Atuncea înseamnă că nu poezie,
ci doar nişte proză poetu-n somn scrie!

Centenar ZORICA LAȚCU 
(Maica Teodosia)

Motto: „Va da neamul Româ-
nesc atâta mulțime de mucenici 
încât îi va întrece ca număr pe toți 
mucenicii neamurilor creștine de 
până atunci” 

(1940, Vedenie a maicii Ve-
ronica de la Mânăstirea Vladi-
mirești)

Argumentarea teologică în fa-
voarea veridicității dezvăluirilor duhovnicești din vedeniile 
maicii Veronica îi aparține episcopului martir Nicolae Popo-
vici al Oradiei care a încercat (fără folos, prin scrisoarea din 
20 decembrie 1951) să-l determine pe neșcolitul călugăr 
Ilie Cleopa de la Mânăstirea Slatina să renunțe la criticile 
sale nefondate. În fapt, previziunile ei sumbre privitoare 
la „plămădirea pământului românesc cu sânge de martiri” 
s-au adeverit istoric prin cei peste opt sute de mii de deținuți 
politici exterminați după gratii din milioane de întemnițați. 
Criticile ieromonahului Ilie Cleopa se nimeriseră în anii 
cincizeci a consona cu doleanțele regimului polițienesc 
de a desființa prin indiferent ce pretext mânăstirile la care 
era înghesuiala cea mai mare de pelerini. Or, după ocu-
pația rusească a României, existau trei locuri mai căutate 
de credincioși: Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta 
de Sus, Mânăstirea Vladimirești și Mânăstirea Antim din 
București. Ca să anihileze frecventarea predicatorilor şi a 
duhovnicilor vestiți, din prima a fost îndepărtat (în noiembrie 
1948) starețul ieromonah Arsenie Boca, supranumit Sfântul 
Ardealului, a doua a fost desființată, iar din Antim, starețul 
care aprinsese în 1944 candela Maicii Domnului (Rugul 
aprins) a fost izgonit, „la trei zile după ce a venit Patriarhul 
Justinian Marina” (vezi Vasile Vasilachi, De la Antim la 
Pocrov, Ed. Eikon, 2015, p. 235). 

În noaptea de 29/30 martie 1955 trupe de peste două sute 
de securiști condusi de generalul N.K.V.D. Boris Grumberg 
alias Nicolschi (alias Alexandru Nicolau) îl arestează pe 
faimosul predicator pr. Ioan Iovan (trimis în 1947 de Sfântul 
Ardealului la Mânăstirea Vladimirești; duhovnicul maicilor 
de la Vladimirești avea să fie arestat în comunism de trei ori, 
prima dată între 1955 şi 1964, a doua oară în 1966 și a treia 
oară în 1970) împreună cu 340 de măicuțe (vezi Monahismul 
ortodox și puterea comunistă în România anilor cincizeci, 
Ed. Partener, 2009, pp. 80-83; vezi și vol.: Părintele Ioan 
Iovan. Mărturisitorul iubirii). 

Printre măicuțele arestate și brutalizate de securitatea 
comunistă la Penitenciarul din Galați (centru de triere 
coordonat de conducerea de atunci a Securității, vezi sub 
coordonarea lui Marius Oprea, Lista cu cadrele de Securi-
tate, 1949-1989, alcătuită în 2006 de Sorin C., Armand Goșu 
și Stejărel Olaru) se afla şi poeta Zorica Lațcu, devenită în 
1950 Maica Teodosia. 

În mai 1948 poeta (care era angajată la Institutul Român 
de Lingvistică din Cluj) fusese trimisă grabnic de Părintele 
Arsenie Boca la Vladimirești, chiar înainte de terminarea 
sfintelor Sărbători de Paște pe care venise să le petreacă la 
Mânăstire, așa cum obișnuia să facă din 1944 când familia 
ei din Brașov (de frica bombardamentelor) a sfătuit-o să nu 
se întoarcă acasă. Zorica Lațcu provenea dintr-o familie de 
intelectuali, tatăl, avocat, era prefectul Brașovului. Fusese o 
elevă strălucită, compunând poezii de pe băncile școlii. Din 
familie a primit o educație aleasă, știa de mică limba germană 
şi franceza, iar la Universitatea clujană avusese cei mai de 
seamă profesori pe care acea universitate i-a avut vreodată.

Din amintirile Aspaziei Oțel Perescu (întemnițată în 
ultimul an de facultate) aflăm că Zorica Lațcu locuia în zilele 
ei libere la Mânăstirea din Sâmbăta de Sus într-o chilie pusă 
la dispoziție de starețul Mânăstirii Brâncoveanu (vezi Isabela 
Vasiliu-Scraba, Părintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu 
şi poetul Nichifor Crainic în culisele Filocaliei românești; a 
se vedea și art. Isabela Vasiliu-Scraba, Radu Gyr despre fal-
sificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu). 

Zorica Lațcu, una din cele mai bune studente ale 
eminentului elenist Ştefan Bezdechi, fusese cooptată de 
acad. Sextil Pușcariu în colectivul de redactare a Atlasului 
lingvistic (și al Dicționarului Limbii Române) chiar de la 
absolvirea limbilor clasice. Poezia ei care „a reușit să atingă 
cerul poeziei pure” (cf. Prof. Univ. Dimitrie Popovici) a 
fost apreciată și de academicianul Nichifor Crainic, care a 

debutat-o cu „Epitafuri antice” în „Gândirea” (an XX, nr. 8/ 
1941, p.429). Până la arestare, Zorica Lațcu avea publicate 
volumele Insula albă (Ed. Dacia Traiană, Sibiu, 1944; 
poeziile inspirate de cultura greacă studiată în facultate 
sunt de o atât de mare perfecțiune încât pot fi asemănate 
cu statuile lui Praxiteles), Osana Luminii (volum dedicat 
Părintelui Arsenie Boca, Editura Episcopiei Cluj, 1948) 
și Poemele Iubirii (Ed. Ramuri, Craiova, 1949). Man-
uscrisele a patru volume de poezii compuse după 1949 
(„Icoane pentru paraclis”; „Din pribegie”; „Grădina Do-
amnei” şi „Alte poezii”) au fost publicate după nște copii 
din Biblioteca Astra (Sibiu) și din arhiva Mitropolitului 
Iustin Moisescu donată Bibliotecii Ecumenice din Iași 
(vezi Zorica Lațcu –Teodosia, Poezii, ed.I-a, Ed. Semne, 
1999; ed.II-a Ed. Sofia, București, 2008 şi vol.: Monahia 
Teodosia (Zorica) Lațcu, Ție, Doamne îți voi cânta, Ed. 
Doxologia, Iași, 2013).

La vremea când fostul stareț de la Sâmbăta refăcea 
Mânăstirea Prislop găsită în paragină (văruind, săpând o 
fântână, comandând clopot și construind o clopotniță în 
stil athonit, precum și o cameră pentru cazarea pelerinilor) 
el ar fi tebuit să primească o scrisoare de la poeta devenită 
maică. Starețul n-a primit rândurile trimise pe 30 dec. 1950, 
pentru că întreaga corespondență a Mânăstirii Prislop era cu 
grijă selectată de Securitatea care îl va aresta* pe Sfântul Ar-
dealului din ian. 1951 pentru 14 luni, trimițându-l la Canalul 
„morții” (Dunărea-Marea Neagră) după nenumărate bătăi 
ale anchetatorilor care voiau să adune informații compro-
mițătoare pentru întemnițarea episcopului Nicolae Popovici. 

În scrisoarea neajunsă la destinatar, Zorica Lațcu 
(Maica Teodosia) îi povestește duhovnicului ei despre 
„Sfântul dar al Călugăriei” din primul ei an la Mânăstirea 
Vladimirești (vol.II, Părintele Arsenie Boca în dosarele 
Securității, Sibiu, Ed. Agnos, 2014, pp.696-699). Scăpată 
cu viață de regimul de exterminare din anii închisorii de 
la Miercurea Ciuc (unde a fost martirizată maica Mihaela 
/fosta profesoară Marieta Nicoară), poeta a locuit până 
în 1970 într-un sat din apropierea Brăilei împreună cu o 
fostă maică de la Mânăstirea Vladimirești. Apoi Zorica 
Lațcu a putut să stea „într-un ungher ce i-a mai rămas 
din casa părintească de la Brașov” (Părintele Ioan Iovan. 
Mărturisitorul iubirii, p.22). De publicat nu i s-a permis 
în comunism să publice decât traduceri în îndrumătoare 
bisericești și în calendare bisericești tipărite „la Sibiu și 
chiar la Timișoara” (p.23). Teodor Bodogae, fost profesor 
de istorie bisericească la Academia Teologică din Sibiu (şi 
fost coleg de studenție cu Părintele Arsenie Boca) i-a mai 
solicitat colaborarea la traducerile din Sfinții Părinți, fără 
însă a se ajunge să-i fie tipărită toată opera de traducătoare: 
din Sf. Ioan al Crucii, Sf. Isaac Sirul (Cuvântări ascetice), 
Sf. Simion Noul Teolog (Imne şi Cuvântări), Sf. Grigore 
de Nyssa, Origen etc. 

În februarie 1990 Maica Teodosia are bucuria să se 
poată întoarce la Mânăstirea Vladimirești, proaspăt re-
deschisă. Aici trece la cele veșnice câteva luni mai târziu, 
pe 8 august 1990.

Pentru cinstirea martirilor temnițelor comuniste, 
între 1992 şi 1999, s-a înălțat la Râpa Robilor din Aiud 
monumentul „Calvarul Aiudului”, conceput de arh. Anghel 
Marcu (decedat în 1998) și N. Goga (decedat în 1995). 
Deși pe internet e prezentată semnificația „laică” invocând 
„crucea neamului românesc”, monumentul ne pare o 
ilustrare a poeziei Crucile din volumul închinat de Zorica 
Lațcu Părintelui Arsenie Boca: „Înspre tărâmul celalalt, / 
E loc închis cu gard înalt; / Dar am vazut, printre uluci, / 
Atâtea cruci, atâtea cruci... / Părea tot locul ţintirim, / Păzit 
cu zbor de Heruvim, …/ Atâtea cruci mi s-au părut / Că 
toate una s-au făcut. / O cruce mare strălucea, / Sub greul 
ei un om zăcea./ Tu cum de poţi să le mai duci, / Atâtea 
cruci, atâtea cruci?...”

Teologii ar putea aici dezvolta tema preluării suferinței 
unui creștin de către Domnul nostru Iisus expusă de 
Părintele Arsenie Boca în „predicile vii” de pe zidurile 
Bisericii de la Drăgănescu, în volumul Cuvinte vii și în 
Cărarea împărăției. 

În mod filozofic, aceeași idee este prelucrată și 
de poetul (absolvent de Teologie) Lucian Blaga într-o 
creație cu titlul de camuflaj care se termină cu versurile: 
„Mai departe nu m-aș duce./ Dă-te, dă-te doar puțin mai/ 

într-o parte. Fă-mi și mie/ loc pe cruce”. Probabil că poezia 
Johann Sebastian Bach (luând parte la patimi) a fost una 
dintre creațiile poetice scrise când începuse calvarul și pentru 
marele filozof. 

Isabela VASILIU-SCRABA
*În anul desființării Mânăstirii Vladimirești, când Părin-

tele Arsenie Boca este din nou „arestat preventiv”. Dar nu 
pe 11 noiembrie, cum scrie Adrian N. Petcu, luându-se după 
data ștampilei Procuraturii Militare din Timișoara (Părintele 
Arsenie Boca în arhivele Securității, vol. II, Sibiu, 2014, 
p.672), ci pe 20 septembrie 1955, prin tortură obținându-se 
9 declarații, 6 în septembrie : pe 21, pe 26, pe 27, pe 28, 
pe 29 și pe 30 sept. și 3 declarații în octombrie, pe 1, pe 3 
și pe 5oct). 

 O altă greșeală a acestui cercetător C.N.S.A.S. (căruia 
nu-i trece prin cap să refacă istoria prin citirea în paralel a 
memorialisticii foștilor deținuți politic sau a altor izvoare 
diferite de cele oferite de tabăra foștilor torționari) a rezultat 
dintr-o neatentă citire a foilor îndosariate: Adrian Nicolae 
Petcu a sărit peste cuvântul „preventiv” (A. N. Petcu, Părin-
tele Arsenie Boca în percepția poliției politice din România, 
postat pe 29 sept. 2014 pe www.mărturisitorii.ro). Cu ceva 
mai multă atenție, el n-ar fi scris că Părintele Arsenie Boca a 
fost „condamnat șase luni”, când în realitate Părintele a fost 
„deținut preventiv”. Duhovnicul de la Prislop a fost în 1955 
închis prin prelungiri ale Mandatului de arestare preventivă 
valabil două luni, emis la patru zile după arestare. Din al 
doilea volum „Părintele Arsenie Boca în arhiva Securității” 
(Sibiu, Ed. Agnos, 2014, 47 lei) se constată că pe formularul 
completat după arestarea din 20 sept. 1955 nu scrie că ar fi 
fost arestat, ci „prevenit în ziua de 20 IX 1955” (la p. 692). 
Schingiuit în diverse locuri de detenție neîncălzite iarna 
(Timișoara, Jilava, Ocnele Mari, Oradea) din 20 septembrie 
1955 până pe 7 aprilie1956, Părintele Arsenie Boca a con-
tractat probabil tuberculoza menționată în 4 februarie 1964 
de informatorul Iulian Nicoară din Sibiu, care specificase că 
din cauza tuberculozei „medicii i-au interzis postul” acestui 
călugăr riguros, „exagerat în pretențiile de viață curată”. Ca 
să ne facem azi o idee despre adevărata identitate a unor 
anchetatori ar trebui luat aminte la următorul pasaj din 
amintirile unui fost deținut politic: Unui anchetator venit 
de la „centru”, arestatul Liviu Brânzaș îi atrăgea atenția (în 
1951-1952) asupra maghiarei vorbită de anchetatorii de la 
Oradea : „Nu ați observat dumneavoastră cine sunt cei care 
anchetează aici și ce limbă vorbesc?” (pr. Liviu Brânzaș, 
Jurnal din închisoare : Raza din catacombă, București, 2001, 
p. 64). Recomandăm citirea lui Radu Teodoru, România ca o 
pradă (Ed. Lucman, 2005) cu același discernământ cu care 
trebuie parcurse informațiile furnizate de V.  Tismăneanu, fiul 
stalinistului L. Tismăneanu din garda veche a Anei Pauker. 
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„Toleranța egolatriei”
o doamnă a declarat, revoltată, unui reporter: «A venit la 
noi cu același zîmbet cu care s-a dus și în Parlament. E 
inadmisibil, în atribuțiile unui președinte nu intră să rîdă». 
Dacă aș specula, aș spune că zîmbetul e interzis pe linie de 
partid” (Dilema veche, 2017). 

x
    „Liviu Dragnea: «În România, din fericire, viața există zi 
de zi». Cine a zis că inginerii nu pot fi și filosofi?” (Dilema 
veche, 2017). 

x
    X a ajuns dependent de critica favorabilă lui nu altminteri 
decît de un drog. După lectura unui asemenea text euforizant, 
cade într-o stare psihedelică ce se poate prelungi cîteva zile 
bune. 

x
 
    A. E.: „Bizar, unii autori caută cu tot dinadinsul mijloace 
spre a-și proba mediocritatea. În consecință, alcătuiesc 
volume înțesate nu doar cu toate fotografiile proprii pe 
care le au la îndemînă, dar și cu cele ale părinților, ale altor 
rubedenii, ale amicilor, vecinilor etc. Spre-a nu mai vorbi 
de textele însoțitoare. Scopul e atins cu brio”.

x
    Pe ce lume trăim. „Marocanul Karin Boumjimar și-a 
extirpat sfîrcurile și buricul, pe care le-a uscat și pe care 

intenționează să le vîndă sub formă de 
cercei pentru a-și recupera banii cheltuiți 

pe operația ilegală făcută în Bosnia. Întrebat ce-a fost în 
capul lui de artist, Boumjimar a spus că, de vreme ce Mona 
Lisa n-are nici sprîncene, nici gene, ideea e să-ți alterezi 
banalul corp. «Narcisismul este mediul meu artistic», a spus 
marocanul al cărui idol e cipriotul Stelarc, cel care și-a atașat 
chirurgical o a treia ureche pe antebraț. Întrebat în ce fel își va 
mai altera corpul, marocanul a spus că ar vrea să-și atașeze 
ceva, încă nu știe ce, pe un picior” (Dilema veche, 2017). 

x
    Repet ceea ce am mai notat, întrucît viața e repetitivă. 
Un avantaj pe care-l oferă lingușitorul celui ce constituie 
obiectul asiduităților sale: acela că, îndeobște, nu întîrzie 
a-și da în petec printr-o inadvertență. Are grijă a-și scoate 
masca singur, de parcă și-ar regreta năravul.  

x
    În zori, o deznădejde calmă, rece ca gheața. Fără un motiv 
anume, în fapt un concentrat al tuturor durerilor anterioare, 
care nu se mai ostenesc a se mai disocia. 

x

    Soarele nostru s-ar afla aproximativ la jumătatea vieții 
sale. A existat vreo cinci miliarde de ani, îi mai rămîn alte 
vreo cinci miliarde de ani.   

x
    A. E.: „Ferește-te de prostia inteligentă. Are mai puțini 
reprezentanți decît       prostia ca atare, dar incomparabil 
mai mulți decît inteligența ca atare”.

x
    A. E.: „Se plînge medicul meu de familie de birocrația 
care-l căpușează. La vizita fiecărui pacient e obligat a-i 
nota toate datele identificării civile, ca și cum acesta s-ar fi 
prezentat prima dată la consultație. Odată, cînd n-a transcris 
complet un «cod numeric»    personal, s-a văzut amendat. 
I-am sugerat să pună celui ce apelează la cabinetul său 
următoarele întrebări: dacă și-a schimbat națiunea, rasa, 
planeta de domiciliu, dacă și-a schimbat data nașterii, dacă 
și-a decis data decesului. Aceasta pentru a anticipa amplifi-
carea chestionarului de care e nevoit a face uz, amplificare 
iminentă”.

x
    „Deși alimentația este foarte importantă pentru recuperarea 
pacienților internați în spitale, hrana zilnică pe care aceștia o 
primesc este în limita a 15 lei, nu e diversificată și nici con-
cepută în funcție de nevoile lor. De cealaltă parte, alocația de 
hrană pentru un deținut este de 32 de lei” (Adevărul, 2017). 

x
    27 martie 2016. Aflu că a murit Radu Mareș. L-am văzut 
ultima oară, cu vreun an jumătate în urmă, la Sighet. Băr-
bat înalt, cu o musculatură nu doar trupească ci și psihică, 
emanînd energie, vocalizînd răspicat, părea încă pus pe 
„fapte mari”. Știrea că este bolnav mi-a parvenit de puțin 
timp, dar nu bănuiam că maladia sa va fi galopantă. Cînd 
dispare un prozator, ai simțămîntul că duce cu sine nu doar, 
ca fiecare din noi, lumea aceasta, ci și o lume proprie, de 
oameni și întîmplări, nedesfășurată integral în paginile sale, 
sortită a rămîne în limb, aidoma pruncilor nebotezați. 

x
    „Cenușa lui Truman Capote a fost cumpărată  recent la 

licitație pentru suma de 43.750 de dolari. La aceeași licitație 
s-au mai vîndut hainele în care a murit (pentru 6400 de 
dolari) și două recipiente de pastile pe care scriitorul le lua 
pe rețetă (pentru 9280 de dolari)” (Dilema veche, 2016).

x
    Toleranța egolatriei față de egoism. 

x

    Nimicul însuși poate fi cuceritor sau prolix. 
x

    „Are 44 de ani și este cea mai inteligentă primată din istoria 
omenirii. L-a cunoscut pe Leo DiCaprio (41 de ani) și a fost 
dragoste la prima vedere. Actorul a adoptat-o pe Koko și 
ori de cîte ori are o clipă liberă stă cu gorila ore întregi. Juri 
că este om nu alta. Dacă vorbești cu ea, Koko îți răspunde 
prin limbajul semnelor. Știe peste 80 de «cuvinte» pe care 
le exprimă cu ajutorul brațelor și degetelor. Cînd s-a întîlnit 
cu Leo, i-a făcut un semn discret la tîmplă cu arătătorul și 
apoi și-a arătat dinții. Adică: «Nu te-am uitat. Mi-a fost dor 
de tine». (…) Cînd nu se face înțeleasă, pune mîna pe pix și 
hîrtie și desenează cîteva litere. (…) Koko știe să meargă pe 
bicicletă, cunoaște limbajul semnelor aproape la perfecție, 
se plimbă cu mașina în oraș și mănîncă folosind lingura 
atunci cînd ia prînzul la  restaurant. Este o fire sensibilă și 
ori de cîte ori vorbește cu Leo, ochii i se umezesc și adoarme 
îmbrățișînd perna pe care a primit-o de la el” (Click, 2016). 
                                             x   
    Bilanț. Realul devine uneori vis, visul nu devine niciodată 
real. 

x
    Încerci în răstimpuri o durere acută fără o cauză anume, 
durerea de-a fi în nuditatea sa, în plenitudinea sa feroce, 
aidoma unei crime cu autor necunoscut. 

x
    Faci sacrificii mărunte, aproape insesizabile în fiecare 
zi. Astfel îți dobîndești un relativ echilibru. Ca și cum te-ai 
apropia de Dumnezeu oarecum de la sine. 

x
    „Învață să te folosești de prieteni. Aceasta-și are propria 
artă a discernerii: unii sunt buni de la distanță, alții din 
apropiere, și cel ce nu e poate bun pentru conversație e bun 

   Jurnal

    Orice exces devine dăunător prin materialitatea sa ori prin 
similitudinea sa materială. 

x
    Suferința se comunică mai ușor decît bucuria pentru că e 
un mai important liant între oameni. Suferința conține frica, 
iar frica solidarizează. 

x
    Greșelile au o largă deschidere spre posibil. Perfecțiunea 
are o largă deschidere spre imposibil.

x
    „Suntem învățați să trăim în «a face». Ar trebui să învățăm 
cu precădere să trăim în «a fi»” (Monseniorul Ghika). 

x
    Ființa unor autori marcată de introspecție, de o sensibilitate 
disociativă, are, firește, o natură lirică. În condiția lor, realul 
asimilat epicului e ținut la distanță. Sustrași jocului social, 
atari scriptori vădesc în fața acestuia o postură analitică, o 
reacție nu o dată critică, chiar polemică, din surplusul de 
idealism pe care-l produce izolarea. Nu e vorba, cum s-ar 
putea crede, de reavoința unor competitori complexați, ci 
de confruntarea fenomenologiei realului obștesc cu o sumă 
de criterii de regulă formal admise de toată lumea. 

x
     În Piața din fața gării Shibuya (Japonia) există o statuie 
în onoarea lui Hachiko, un cîine credincios care a așteptat zi 
de zi, timp de 9 ani, întoarcerea stăpînului 
său decedat. 

x
    Revii la locul vechilor tale amintiri astfel cum un criminal 
revine la locul crimei sale. Deoarece cu ajutorul amintirii 
ți-ai suprimat viața momentelor de odinioară, transformînd-o 
în ficțiune. 

x
     Moment negru. Dacă în unele împrejurări durerea de-a 
fi devine sufocantă, insuportabilă, nu te poți mîntui întru 
propriul tău spirit, cel care creează durerea. Și dacă nu te 
poți mîntui întru propriul tău spirit, nu te poți mîntui nici 
întru Dumnezeu, cel a cărui creatură ești.  

x
    „Trebuia ca Kierkegaard să ajungă la această monstruoasă 
idee că dragostea de Dumnezeu este supusă imuabilității 
sale, că Dumnezeu este legat și nu se poate mișca, că lui 
Dumnezeu, ca și nouă, «îi pătrunsese în carne o așchie», sau, 
cu alte cuvinte, că torturile a căror veridicitate îi nimicește 
pe oameni există și pentru Dumnezeu, trebuiau toate acestea 
pentru ca El să îndrăznească a opune filosofia existențialistă 
filosofiei speculative, ca să aibă curajul să se întrebe cum 
reușise adevărul să-l domine pe Dumnezeu și ca să poată 
distinge în această monstruoasă plăsmuire a rațiunii ceea 
ce demonstrează ea în realitate – căderea omului și păcatul 
originar” (Lev Șestov).

x

    A-ți asuma lumea așa cum e, înseamnă a ți-L asuma pe 
Dumnezeu. Dar a nu-ți asuma lumea așa cum e, nu înseamnă 
neapărat a-L refuza pe Dumnezeu, ci, poate, a găsi o cale de 
apropiere de El, dramatică și mai revelatoare. Posibil e ca 
ființa umană să comunice cu Dumnezeu prin însăși starea 
de criză precum în cazul a două vase comunicante. 

x
    A. E.: „O posibilă fișă profesională, de ce nu? Specialitatea: 
solitudinea. Licențiat în solitudine.  Doctor în solitudine”. 

x
    Devii tot mai îngăduitor cu lumea pentru a te îngădui pe 
tine însuți, cu întreaga ta cohortă de slăbiciuni. 

x
    Marile iubiri cunosc uneori intervale triste, de uscăciune, 
pentru ca, adresîndu-se conștiinței, să se confirme. Aparent 
stări de criză, acestea ne încredințează pe o cale ocolită că, 
odată ivite, iubirile fac parte din textura noastră sufletească, 
fiind astfel inalienabile. Conștiința sare în ajutorul lor.

x
    Din istoria cruzimii aplicate cîinilor. Acei cîini polițiști 
care, ieșind la pensie, nu au norocul de-a fi vînduți la licitație, 
sunt eutanasiați. Motivul? Poartă un număr de inventar. 
Birocrația, prin urmare, poate fi de-a dreptul ucigașă. 

x
    Dacă, la pierderea unei ființe dragi, te bîntuie gîndul si-
nuciderii, fii sigur că aceasta s-a și produs în plan sufletesc. 
Urmează o resurecție. Uneori. 

x
    „La învestirea Guvernului, Liviu Dragnea își declara 
neîncrederea în seriozitatea miniștrilor, despre care spunea 
că i-a văzut zîmbind foarte rar. După încercarea președintelui 
Iohannis de a vorbi cu protestatarii care îi cereau demisia, 
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    Poetul Hans Dama se pare că e totuși bărbat.
x

    Obligatoria legendă a lui John Legend. 
x

    Un nume excesiv de costisitor: Diamant Bulai.
x

    Cassian Maria Spiridon, un nume rilkean, nu-i așa? 
x

    Vorba ceea: ți-a mers la inimă Tiberiu Ceia. 
x

    Așa cum îi stă bine, Florica Bud ne oferă din belșug texte 
floricolore budicoforme.

x
    Ițic, cetățean român: „Mă aflu în Spațiul miorițic”. 

x
    Venerabilul prof. univ. Penteleu Vidruțovici, calificat de 
un condei, în Dilema veche, drept un ins încă „vioi, ca o 
«vidruță» de apă montană”. 

x
    „În taxi se aude în stație: «Dna X din Bîrlogul lupilor». 
Aflu că respectivul bîrlog e o stradă din București. Se înscrie 
în trend-ul feerico-mitologic, pe lîngă străzile Făt-Frumos, 
Ileana-Cosînzeana, aleea Păcală, doar că pe linia mai horror. 
Alături de Vlad Dracul” (Dilema veche, 2015).

x
 „Două cuvinte turcești cu un haz aparte: jeneratӧr, 
pentru «generator», și, pentru  «fragil»,  «kîrîlabilir», sună 
ca o mie de pahare care se sparg” (Dilema veche, 2015).
 

        Ștefan LAVU   


