
DACIA LITERARĂ
Nr. 5-6 (104-105) anul XXIII (serie nouă din 1990) 

2012

IAŞI • ROMÂNIA



S U M A R

Alexandru Zub: Basarabia-200
Stelian Dumistrăcel: Cât o zi de post
Horaţiu Stamatin: Mioritic - un stereotip în mass media românească
Restiturism cultural: Casa Scriitorilor de la Valea Vinului

Vasile Dan: Cum am băut zece ani apă minerală din Valea Vinului
Ştefan Oprea: Şi eu am fost la... Valea Vinului
Mihai Ursachi: „Poetul e unul dintre mesagerii

care aduc merindea sacră“ (interviu de Ioan Pintea)
George Popa: Amintiri din mitica Valea Vinului
Emilian Galaicu-Păun: Cartier-ul Valea Vinului
Lucian Valea: Oameni pe care i-am iubit (fragmente)
Gellu Dorian: „La Valea Vinului curge apă minerală, nu vin!“
Liviu Papuc: Amintirea Văii Vinului
Nicolae Panaite: Valea Vinului: doar o amintire?!

Poezii de:
Nicolae Corlat: Cântec de dragoste la Valea Vinului
Menuţ Maximinian: Balerina bibelou
Viorel Mureşan: Omul de zăpadă
Sterian Vicol: Aproapele meu
George Vulturescu: Infernul diamantului

Bunavestire. Sărbătoarea poeziei la Iaşi...
Proză de:

Matei Vişniec: Elipsa (III)
Dialogurile „Daciei literare“:

Constantin Chiriac: „În România nu prea sunt industrii culturale“ (II)
(interviu de Călin Ciobotari)

Textul regăsit: Virgil Gheorghiu - Inaugurarea noului local al Ținutului Prut 
Fotografia recuperată: G. Topîrceanu
Eminesciana - Gheorghe Baciu: Revolta elevilor de la Institutul Academic din Iași

împotriva profesorului Mihai Eminescu
Valeriu D. Cotea: Dumitru Irimia. Mi-ar fi putut fi prieten...
Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critica a Operei Eminesciene
Gheorghe Drăgan: Corespondență Mihai Drăgan
Ion Mitican : Prima Universitate a Ţării
Anghel Popa: Credincios regelui său până la moarte
Vasile Tărâțeanu: Curat ca o bucată din limpezimea zării
Amalia Voicu: Un intelectual român cu viză de la Charles de Gaulle
Olga Rusu: Plăci memoriale

Ioan Holban: Tăcerile unui împletitor de coşuri din pustiul Hozevei (Ion Mircea)
Theodor Codreanu: Euharistie estetică (C.D. Zeletin)
Ion Beldeanu: Nichita Danilov şi capriciile sale
George Bădărău: Armonie cu lumea şi cu sinele (Nicolae Busuioc)
Cristina Chiprian: Să preamărim tot sporul de lectură (Paul Miclău)
Ioan Răducea: Dorul după omul de bine (Gellu Dorian)
Liviu Apetroaie: Cărţile pe masă
Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene“

Scrisori de la Chişinău - Maria Pilchin: Idoli și idealuri literare
Nicolae Mareș: Despre continuitatea istorică a relațiilor româno-polone 
Aura Christi: Dostoievski - Nietzsche. Elogiul suferinţei (fragment)
Grigore Ilisei: Aristocrat al spiritului 
Valentin Ciucă: Nudul - eterna seducţie...
Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral
Vasilian Doboş - Numărul de aur: Constantin Tofan

4
6
8

14
17
20

23
27
29
31
35
36

38
39
40
41
42
43

44
46

52
54
55

61
68
69
72
75
80
82
86

96
102
106
108
110
112
114
116

118
120
128
134
136
138
139

SCENE CONTIMPORANESCENE CONTIMPORANE

CLEPSIDRA UMBRELORCLEPSIDRA UMBRELOR

BIBLIOFILBIBLIOFIL

ARCA LUI... KOGĂLNICEANUARCA LUI... KOGĂLNICEANU



SCENE CONTIMPORANE

SCENE CONTIMPORANE

VALEA VINULUI, jud. Bistriţa-Năsăud 
fotografii inedite (începutul sec. al XX-lea) -

puse la dispoziţia redacţiei de poeta Florica Dura



4

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2

Basarabia - 200

Alexandru ZUB
Bicentenarul unui rapt teritorial, cu urmări nespus de dramatice pentru locuitorii

în cauză, constituie oricum un „eveniment” memorabil. Mai întâi, fiindcă o asemenea du-
rată, în contextul unui dinamism geopolitic atât de febril, e în stare să nască mereu alte pro-
bleme. În al doilea rând, fiindcă cele vechi, motivate cronotopic şi etnocultural, au căpătat
nuanţe insolite, de natură să întreţină confuzia, deruta, lipsa de orizont.

Basarabia, după cum se ştie, e numită astfel din 1812, anul tragicei anexiuni de
către Rusia lui Alexandru I, imperiu atunci în plină extensie, cu veleităţi asimilatoare ce
nu s-au stins până în zilele noastre. Anterior, Basarabia definea numai o mică fâşie, de-a
lungul Dunării de Jos, până la vărsare, numită aşa spre a o deosebi de restul Moldovei is-
torice. Mai apoi, numele respectiv a fost extins asupra zonei dintre Prut şi Nistru, pe care
Rusia şi-a adjudecat-o, abuziv, prin tratatul de la Bucureşti (1812), în cadrul unei strate-
gii expansioniste de o certă vechime, de la Petru cel Mare în tot cazul.

Moldova mai suferise totuşi un rapt, în cadrul crizei orientale,  la 1775, când Im-
periul habsburgic i-a răpit partea nordică, pe care a şi numit-o Bucovina, Ţara Fagilor, ca
să se distingă de Ţara Moldovei. Sunt anexiuni care au nutrit, în spaţiul est-carpatin, un spi-
rit resurecţional şi revendicativ ce avea să marcheze generaţii în şir, de la Vartolomei Mă-
zăreanu la G. Asachi, de la Ionică Tăutul la M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, fraţii
Hurmuzachi, C. Negri şi alţi „căuzaşi” care au militat, pe la jumătatea secolului XIX, pen-
tru Unirea Principatelor, reforme modernizatoare, creaţii autohtone comparabile cu valo-
rile apusene.

Dintre „căuzaşii” de peste Prut, îndeosebi Alexandru Hasdeu şi fiul său Bogdan
Petriceicu se cuvin amintiţi pentru fervoarea lor civică, pe linia aceleiaşi nevoi de solida-
ritate panromânească. În pofida subminării lor sistematice, şcolile şi bisericile de acolo
au izbutit totuşi să menţină un „duh naţional”, sesizat ca atare de adepţi, ca şi de adversa-
rii unionismului. La 1848, Kogălniceanu redacta un „proiect de constituţie pentru Româ-
nia unită”, însă a trebuit să-l restrângă la spaţiul moldav, cu gândul la un moment geopolitic
mai favorabil cauzei naţionale. 

Războiul Crimeii şi Convenţia de la Paris au adus recuperarea câtorva judeţe,
Cahul, Bolgrad şi Ismail, pe liziera Dunării, astfel ca negoţul european să nu mai fie tul-
burat de imixtiuni ruseşti. Ele vor fi reanexate de Imperiul ţarilor după războiul din
1877/78, cu toate că statul român luase parte la acea confruntare, cu garanţia că integrita-
tea sa teritorială nu va avea de suferit.

Presa timpului a dezbătut pe larg chestiunea, cu argumente istorico-juridice şi
morale. Într-o suită de articole, M. Eminescu a făcut poate cel mai sever rechizitoriu la
adresa politicii ruseşti de anexiune, comparând-o anume cu politica habsburgică din se-
colul anterior şi relevând justeţea cauzei româneşti, apărată atunci diplomatic de M. Ko-
gălniceanu, iar en historien de A. D. Xenopol, mai ales în Războaiele dintre ruşi şi turci,



două volume de mare impact până în zilele noastre, din care s-a şi tradus esenţialul pen-
tru lumea savantă din afară.

Simbolul ştefanian era invocat în sprijin, aşa cum fusese şi la Putna, în 1871, sau
cum va fi în 1883, cu ocazia dezvelirii statuii ecvestre din Iaşi, moment coincident, se ştie,
cu punerea în circulaţie a Doinei eminesciene, în care poetul evoca suferinţa românilor
„de la Nistru pân’ la Tisa” şi chema ţara la o salutară insurgenţă. Regele Carol era somat,
într-un discurs public, să-şi aducă aminte că din coroana sa, forjată anume din tunul cap-
turat la Plevna, lipseau două nestemate şi că era timpul să le revendice. 

S-a optat atunci pentru un acord cu puterile centrale, acord rămas secret până în
1914, când izbucnirea Marelui Război a silit România să-şi reconsidere alianţele. Trebuia
să opteze (dilemă insolubilă) pentru puterile Antantei, dacă voia să integreze Transilvania,
sau pentru vechea alianţă, dacă prefera Basarabia.

Războiul nu i-a fost, mult timp, favorabil. Abia în ultimul moment, dacă se poate
spune aşa, soarta armelor s-a schimbat pozitiv, ţara s-a întregit substanţial, mai întâi prin
votul basarabenilor (27 martie), apoi prin decizia bucovineană (28 noiembrie) şi final-
mente prin actul ardelean de la 1 decembrie 1918.

În România Mare, Basarabia a deţinut, firesc, un loc special, graţie refuzului Ru-
siei Sovietice de a recunoaşte noua stare de lucruri şi unui context internaţional la fel de
confuz pe cât de aporetic. Negocierile româno-ruse n-au dus la rezultatul dorit. Din con-
tra, Uniunea Sovietică a menţinut anume o stare de nelinişte, creând chiar, în Transnistria,
o mică republică moldavă, ca un avant-post al vechii politici de expansiune. Abia prin
pactul Briand-Kellog (1929) s-a ajuns la o anume relaxare pacifistă, de care România (re-
prezentată la Externe de N. Titulescu) va căuta să profite, dar nu s-a ajuns nicicând la o
reală stare de pace.

Dimpotrivă, pactul ruso-german de la Moscova, din 23 august 1939, a avut darul
de a spori neliniştea şi a condus finalmente la anexarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord
de către sovietici (28 iunie 1940), în condiţii de nespus dramatism pentru românii din zonă
şi pentru ţară în ansamblu.

Urmările se cunosc. Un război de reîntregire (22 iunie 1941), purtat şi dincolo de
Nistru, cu sacrificii umane şi materiale inestimabile, apoi ocupaţia sovietică din toamna lui
1944, care a însemnat şi începutul unui nou regim, impus de ocupanţi şi durând până la fa-
tidicul „Decembrie 1989”.

Pentru Basarabia, o schimbare semnificativă de statut nu s-a produs însă decât în
1991, prin disoluţia imperiului sovietic şi redefinirea acestuia în anii ce au urmat. Repu-
blica Moldova, în noua alcătuire, ezitând mereu între Federaţia Rusă şi reintegrarea în sta-
tul român, a ajuns până la urmă să-şi croiască o cale „autonomă” spre Uniunea Europeană,
alături de România şi aspirând pesemne la o soluţie integrativă à la longue. 

Două state şi o naţiune, aşa s-a definit noua situaţie, caracterizată prin lipsa unei
voinţe politice limpezitoare şi a unui proiect comun, comparabil cu cel pe seama căruia s-a
ajuns la Unirea Principatelor, apoi la România interbelică.

Trebuie spus totuşi că în pofida situaţiei de criză, de instabilitate şi de lipsă a unui
orizont liniştitor, schimbările produse după 1989 au depăşit sensibil aşteptările anterioare.
Destinul românesc al provinciei dintre Prut şi Nistru a dobândit în mod sigur noi valenţe,
justificând optimismul.
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Importanţa, în viaţa credincioşilor, a postului, adică a interdicţiei de a mânca

unele alimente (de obicei de origine animală), prescrisă de biserică, sau pe care credincioşii

şi-o impun singuri în anumite perioade ale anului sau în anumite zile, ne este dovedită şi

de câteva expresii uzuale. Vom cita numai câteva: martie în post nu lipseşte, constatare po-

trivită cuiva care nu este absent niciodată de la ceva care îi poate aduce un profit, sau ca
nunta în post. Aceasta din urmă, folosită pentru a caracteriza o acţiune necugetată, pentru

a numi ceea ce nu e potrivit într-o anumită împrejurare, porneşte de la interdicţia bisericii

privind cununiile religioase în anumite perioade ale anului, cum sunt „săptămâna albă”,

„săptămâna luminată”, între Crăciun şi Boboteză, dar, mai ales, toate posturile de peste an

şi chiar toate zilele de post. De aici şi gravitatea încălcării regulii, un act care cronicaru-

lui Nicolae Costin îi serveşte pentru a categorisi pe cineva: „De ar fi fost creştin, nu s-ar

fi însurat în postul mare”. 

Însă, pentru Neculce, simpla nerespectare a mâncatului de post reprezintă un fapt

demn de dispreţ, de-a dreptul condamnabil; iată ce aflăm despre un Dumitraşcu-Vodă Canta-

cuzino: „Carne în toate posturile cu turcii depreună mânca” (Letopiseţ, X, Domnia a doa a lui
Dumitraşcu-Vodă Catacozino…). Ceea ce, însă, se poate ierta în împrejurări ieşite din comun,

când cu vizita lui Petru cel Mare la Iaşi, de exemplu: „Şi era miercuri în post, şi au mâncat

toţi carne, pentru liubovul împăratului creştinesc” (Letopiseţ, XIX, Domnia lui Dumitraşco
Cantemir-Voievoda…). Dar marele hatman al lui Dimitrie Cantemir avea şi alte rigori în le-

gătură cu ceea ce bună-cuviinţa şi religia permit şi ce nu; iată o caracterizare a lui Duca-Vodă

„cel Bătrân”: „Era om nu prea nalt şi gros, burduhos şi bătrân. Numai îş cernea barba. Pe

atâta să cunoştea că n-are acătare minte sau frica lui Dumnezău”. 

Dar una dintre cele mai interesante mărturii frazeologice româneşti, de mare com-

plexitate, privind, de data aceasta, atitudinea profană faţă de cucernicia postului, poate fi

considerată exclamaţia „mare cât o zi de post”. 

Din şcoală, reţinem una dintre comparaţiile socotite deosebit de expresive din

Iarna pe uliţă: „Uite-i, mă, căciula, frate, Mare cât o zi de post / Aoleu, ce urs mi-a fost!

/ Au sub dânsa şapte sate / Adăpost!”. Hiperbola este pregătită în versuri dintr-o strofă an-

terioară: „piciul” ce se iveşte printre ceilalţi copii de la săniuş „Cade-n brânci şi se ridică
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Cât o zi de post

Stelian DUMISTRĂCEL



/ Dând pe ceafă puţintel / Toată lâna unui miel: / O căciulă mai voinică / Decât el”. 

Comparaţia nu-i aparţine însă lui George Coşbuc, deşi dicţionarele o înregis-

trează doar cu trimitere la opera poetului năsăudean: cât o zi de post înseamnă „care dă im-

presia că nu se mai termină (atât e de lung, de mare, de înalt etc.)”. Unul din cei mai mari

oratori bisericeşti din cultura românească, Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti

între 1708 – 1716, canonizat în 1992, citează, polemic, expresia la care ne-am referit în Di-
dahii, într-o povăţuire de înaltă morală şi de desăvârşită artă a portretului în legătură cu ţi-

nuta creştinului în timpul postului. 

Mai întâi, câteva cuvinte în ceea ce priveşte stilul predicilor mitropolitului. În

Cuvântul de învăţătură întru lauda „marelui împărat şi întocma cu apostolii Constandin”,

oratorul explică, cu un surplus de modestie, felul în care se adresează creştinilor: „Iar eu,

cunoscându-mă foarte sărac de fapte bune şi slab de învăţătură… am a zice, înaintea dra-

gostei voastre, puţine cuvinte, nu cu obrăznicie (= trufie), ci cu multă cucerie; nu cu vorbe

ritoriceşti şi alcătuite, ci cuvinte smerite şi prostatece (= simple), nu după cum să cuvine,

ci după putinţă. Ci vă pohtesc să ascultaţ cu dragoste”.

Din această perspectivă de analiză, reproducem câteva fraze, de mare expresivi-

tate, din Cuvântul de învăţătură la dumineca lăsatului sec de brânză, în legătură cu cei care

consideră postul un chin, cu trimitere la mai multe categorii de… cârtitori, unele reflec-

tând firea lucrurilor, altele însă note… profesionale sau particulare:  „Nu te face trist ca
copiii ce-i duc la şcoală; nu răpşti (= cârti) împotriva zilelor celor curate; nu cerca sfârşi-

tul săptămânii, ca sfârşitul iernii venirea verii; nu pohti sâmbăta pentru beţii; nu număra

zilele postului precum aşteaptă argatul cel rău plata simbriei; nu te întrista căci nu fumegă

cuhniia (= bucătaria) ta…”. Şi, în continuare: „Mă ruşinez a spune de posomorârea celor
mâncăcioş, în ce chip să tânguiesc în zilele cele de post: cască adese, să culcă puţin şi iară

să scoală; dorm în silă şi silesc să treacă zilele şi să nu le priceapă”. Iar, acum, evaluarea

implicită a expresiei populare la care ne-am referit: „Să îngreuiază asupra soarelui, căci ză-

boveşte a înopta; numesc zilele postului mai mari decât celialalte” (evidenţierile grafice

ne aparţin). 

Este, probabil, una dintre primele semnalări şi interpretări din literatura română

a unui frazeologism popular, expresie a simţului psihologiei colective, dar şi a geniului

lingvistic al oratorului, trăsături pe drept cuvânt atribuite de exegeţi marelui cărturar şi

predicator religios. Alături de alte elemente de stil de aceeaşi factură, şi o astfel de adap-

tare lingvistică a discursului „spre înţelegerea de obşte” ar putea constitui un argument

pentru originea autohtonă a călugărului de la mănăstirea Ivir (din Georgia), stabilit în Mun-

tenia sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, origine la care s-a referit, printre alţii, Ale-

xandru Odobescu. 
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La o scurtă ochire prin presa scrisă sau trăgând cu urechea la televizor, sau radio
într-o săptămână de zile, nu se poate să nu citeşti sau să nu auzi cuvântul mioritic. Gra-
tuitatea folosirii acestui „epitet“, de acum, a dus la o devalorizare a lui. De la încărcătura
de concept filosofic, pe care i-l dăduse Lucian Blaga, denotând o atitudine sapienţială a po-
porului român în faţa destinului implacabil, a ajuns să caracterizeze o neputinţă, care de
fapt nu stârneşte nicio compasiune, ci din contra, conţine o puternică doză de ironie la
adresa unui eşec tipic românesc. 

Dacă o întreagă filosofie şi literatură s-au întemeiat pe „complexul oedipian“ (com-
plex, cu sensul de un întreg compus din mai multe elemente) menţinându-şi grandoare de-a
lungul veacurilor, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu, să zicem, „complexul mioritic“. La
puţină vreme de la conştientizarea valorică a Mioriţei, încă din secolul al XIX-lea, vezi
cazul H. Sanielevici, a început o deviere interpretativă, dusă până în derizoriu, de tipul că
balada ar fi o dovadă a pasivităţii şi resemnării românului, a lipsei de acţiune, preferând
bălăceala lacrimogenă în jurul propriilor răni. De la un ritual cu rădăcini în precreştinism,
apoi doar mimat în noua moralitate creştină, s-a ajuns ca în cel puţin trei sferturi din ca-
zuri să fie folosit cu sens negativ. Avem o deturnare rudimentară a unui fapt ce vine din
cultura profund românească. 

În a vedea reportericesc Mioriţa şi a te întreba de ce mândrul ciobănel nu pune şi
el mâna pe o ghioagă să le dea în cap agresorilor, uitând parcă de Toma Alimoş, înseamnă
a suferi de opacitate: totuşi citim o operă literară, cu o mare învăluire metaforică.

Înainte de ‘89, în jurul mioriticului s-a menţinut o aură solemno-bucolică. Starea
mioritică a populaţiei româneşti era bine conservată în parametrii unui idilism şi inter-
pretări de natură confidenţială. Convenea de minune comunismului această resemnare
paşnică a populaţiei în faţa evidenţei. Nomenclatura s-a ferit de sensul evident existenţia-
list, de asumare a unei tragedii la nivel superior, demonstrând conform unei utopii impuse
că la noi „toată lumea-i veselă şi grasă“. În fond numai popoarele mari şi-au permis luxul
de a fi tragice, spunea cineva pe malurile Senei. 

De la prestigioasa revistă „România literară“ (în nr. 23/2004, întâlnim de trei ori cu-
vântul în discuţie) până la cotidienele din provincie, toate îl utilizează cu dezinvoltura unui
bun comun naţional şi în cele mai insolite situaţii. Avem de-a face cu o exacerbare a ter-
menului, nu de puţine ori frizând absurdul. Oameni de condei, de mare încredere: Andrei
Pleşu, Mircea Mihăieş, Constantin Ţoiu, Liviu Antonesei, Gh. Grigurcu, Dan C. Mihăi-
lescu, Bedros Horasangian, Mircea Dinescu îl folosesc parcă pentru a-şi exprima „nădu-
ful“ cu aceleaşi valenţe. În literatura postcomunistă, Dumitru Ţepeneag, în romanul Nunţile
necesare, 1992, a reluat motivul mioritic în aceeaşi gamă a derizoriului. 

Epitetul mioritic a devenit un tic lingvistic. Un anonim din acest noian mioritic
(sic!) sesiza, nici mai mult nici mai puţin, că „toate kitsch-urile sunt mioritice“. Fenome-
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Mioritic - un stereotip
în mass media românească

Horaţiu STAMATIN



nul arată atât o suficienţă în exprimare, cât şi, eufemistic vorbind, o lene la nivelul gândi-
rii. Cei care-l folosesc cred că dintr-o trăsătură de condei au rezolvat incriminarea cu aju-
torul unui singur cuvânt. Mioritic a contaminat totul pe teritoriu României: instituţiile
statului, politicul, comportamentul politicienilor şi oamenilor din diverse zone de activi-
tate, spaţiul geografic, tehnologia, sportul, turismul, cultura, economicul, moda. La rândul
lui epitetul intră în competiţie cu: „mioriţa“, „eterna şi fascinanta Românie“, „băi, orto-
doxule“, „mămăligarule“ sau, mai direct, „pe româneşte“. Ion Filipciuc, un redutabil cer-
cetător al baladei, ne reaminteşte că mioritic este un derivat greşit, forma lui corectă fiind
de mioriţic, ceea ce ar mări şi mai mult degringolada hilară a folosirii lui.

Ar fi de preferat ca Dracula, cu toată familia lui de cuvinte: drăculean, drăculescu,
draculic, drăculici, a dracula, sau draculiza, să-i ia locul. Între „miliardarii mioritici“ (M.
Dinescu) şi „miliardarii drăculeni“, ultimul ne-ar duce totuşi mai aproape de intenţia sa-
tirică. 

Să dăm cărţile pe faţă şi să înfăţişăm în paginile următoare malaxorul mioritic pe
zone de referinţă. Desigur toate exemplele sunt susţinute de locul (numele şi numărul re-
vistei, anul apariţiei, iar când e vorba de mijloacele audio vizuale am notat canalul TV, ora,
ziua, programul, sau adresele de internet) unde l-am prins în „flagrant delict“ pe mioritic.
Pentru o mai bună sprinteneală a textului am renunţat la aceste trimiteri. Intenţia noastră
nefiind alta decât de a atrage atenţia asupra unui fenomen în prima lui fază, lingvistic, cu
speranţa că poate astfel va fi reconsiderat punându-l în drepturile lui blagiene.

• literatură, artă, filosofie, film, cărţi, cultură, istorie: „lumi literare mioritice“;
„viziuni şi ritmuri mioritice“ (despre o pictură); „fantezii mioritice“ (despre un film ro-
mânesc pentru piaţa americană, cu dragoni, regi, prinţese, războaie); „interpretări miori-
tice“ (referitor la simbolul cabiric); „clişee mioritice“; „... acest Bin Laden al telenovelei
mioritice“; „primul morfinoman mioritic … în căutare de halucinogene mioritice“, (des-
pre cartea lui A. Oişteanu); „Cele două elemente se transformă în ţipăt mioritic şi dau îm-
preună dimensiuni nemaiîntâlnite“; „prolegomene mioritice“; „panseist-mioritic“; „logica
supravieţuirii mioritice“; „atacă alienu’ mioritic“; „mituri mioritice despre psihoterapie“;
„diseminare mioritică“; „Conspiraţiile şi bârfele din ţara lui pseudo sunt valabile pentru
lumpenii culturii mioritice, unde improvizaţiile pot fi prezentate drept mari realizări inte-
lectuale, unde intriganţii şi ipocriţii sunt recompensaţi cu sinecure ...“; „Neantul valah şi
fatalitatea mioritică au primit un îndemn la luciditate şi energie din partea unei femei le-
gate de România“ şi în acelaşi articol: „pentru prima oară pe podiumul Ateneului Român
se aude o vorbă cunoscută şi mult utilizată în scatofagia mioritică“ (la întâlnirea cu pro-
zatoarea Herta Müller); fără nicio intenţie ironică, M. Cărtărescu în Enciclopedia zmeilor
prezintă un „zmeu mioritic“, Klonkan, din Apuseni; „ortografia mioritică“ (pentru a iro-
niza greşelile); „Voind parcă a răzbuna resignarea mioritică, poetul nu şovăie a opera
dezinvolt cu noţiunea de geniu.“ (Gh. Grigurcu); „piaţa neagră a îndrăznit să-i contrafacă
d-lui Liiceanu bomboana tipografică, brandul M.C., mioriţa contemporană.“ (referitor la
cartea lui M. Cărtărescu, De ce iubim femeile.); „În subconştient, Friedgard Thoma a fost
pentru septuagenarul Cioran exact ceea ce fusese Germania hitleristă pentru tânărul arde-
leano-valah de 22-24 de ani: modelul fascinant şi fecund, blestem şi redempţiune, erosul
încărcat thanatic, exemplul teuton pentru mortala reverie mioritică. Resuscitare dictato-
rială, crepusculară erecţie în căutarea de substitute pentru înţelepciune“ (Dan C. Mihăi-
lescu, am insistat asupra citatului prin lungime, pentru a arăta şi contextul comparativ în
care e pusă vocabula în discuţie); „artiştii noştri mioritici“; „Revista «Deci» un loc unde
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nu orice carte mai îndrăzneaţă devine un Meinkampf mioritic“; „Mai sunt multe de învă-
ţat despre aceste lucruri pe meleagurile mioritice.“ (I.B.Lefter); „Mioritismul, argument la-
crimogen, vocaţia izolaţionismului (fie el prin invocarea superbei limbi strămoşeşti)
ascunderea după nişte şabloane ideologice nu mai fac doi bani într-o lume în care altele
sunt legile existente.“ (M. Mihăieş); „Pe plaiurile mioritice, acolo unde, nu doar gramati-
cal, dealul e întotdeauna bărbat şi valea mereu femeiesc...“; „modulaţii mioritice“, despre
arhitectura „liniei ondulate“; „în versuri, ca-n spaţiul mioritic“ (C-tin Ţoiu); „A fost Jose
Samarago tâlcuit splendid în mioriticeşte de Mioara Caragea“; „O expresie mai fără per-
dea – cum se spune pe la noi pe limba mioritică“; „Aşa că circuitul inteligenţei în matri-
cea noastră mioritică e oarecum constant“ (Ioana Pârvulescu); „lirism de sorginte
mioritică“; „Dimpotrivă, această focalizare asupra violenţei proiecţiilor imaginare, tra-
dusă în plan lingvistic, constituie încă din primele pagini ale cărţii o premisă accentuat
polemică. La fel şi supoziţia că ea le-ar fi specifică românilor ... mai degrabă decât le e mio-
ritismul, ospitalitatea ....“; „mioriticus“;

• comportament – (este cel mai gratulat): „fumuri mioritice“; „improvizaţii miori-
tice“; „confidenţe mioritice“; „înjurături mioritice“; „mentalităţi mioritice“ (legate de de-
magogie, populism, manipulare; „primărie şi bârfe mioritice“; „jigodie mioritică, n-are
mamă, n-are tată“; „Ce mai, era deştept! I-a pus p-ai lui la treabă. Cu noapte în cap i-a scu-
lat şi, după primele îndemnuri mioritice din seria: ’tu-vă muma-n c... dă putorile dracului,
a împărţit fiecăruia sarcinile“; „Asta-i culmea aberaţiei mioritice! Şeful APM e de partea
distrugătorilor de natură“; „Baţi câmpii şi dezinformezi gloatele mioritice“; „prostia mio-
ritică a românului care a uitat că în Anglia se conduce pe stânga şi a ucis un om“ sau a unui
hoţ român care s-a ascuns într-o secţie de poliţie în Italia; „lauda băloasă a mioriticilor, sun-
tem buricul pământului“; „aventuri mioritice“; „năbădăi mioritice“; „cum s-a împăcat
pragmatismul teuton cu interesele mioritice“; „cum trec graniţa revin la obiceiurile mio-
ritice“ (scuipă, aruncă pe jos); „vită mioritică“, ca înjurătură; „înjurături mioritice“; „se re-
semnează mioritic“; „Revine la masculul ei mioritic“; „Îmi asum toate greşelile, a fost un
fel de Mioriţă“ – (ultimele două, într-o emisiune de divertisment, ProTV); „au iscat in-
dignarea unor conaţionali ai mioriţei“; „orice e posibil pe plaiurile mioritice“; „plecaţi
peste hotare, dar sufletul lor rămâne mioritic“, despre membrii formaţiei Phoenix; „cro-
codili mioritici“, „el îşi uită propria biografie şi o acceptă cu mioritică resemnare pe aceea
confecţionată“ (M. Mihăieş); „La procesul din 1990, smerit ca o mioriţă, a încercat să pre-
zinte imaginea unui pocăit...“ (M.Mihăieş)“; pozitiv: „sufletul atât de încercat al omului
mioritic“ (Ar. Buhoiu despre Brâncuşi); „românul care e o fire mioritică visătoare“; „Nu
putem rămâne, ... la veşnicele lamentaţii mioritice.“; „ciudăţenii absolut mioritice“; „Unul
dintre cele mai cumplite blesteme din blajinul nostru spaţiu mioritic e să-i urezi duşma-
nului tău să fie mâncat de câini.“ (Cristian Teodorescu); „Bigudiul mioritic“ (M. Mihăieş);
„ce nevoie avem noi de corăbii, când sufletul nostru e modelat pe bigudiul mioritic deal-
vale“; „pe meleagurile noastre lucrurile se mişcă mioritic“; „...e bietul om sub vremi, aici
pe dealurile şi văile mioritic-fataliste.“; „chiar dacă, în general, amorul Internetului ne
consumă nopţile mai lacom decât amorul pe lună, adică acela carpato-mioritic...“; „răb-
darea mioritică“; „să nu-l trezească din dulcea lui visare mioritică“; „În loc să vedem avan-
tajele unei pieţe europene imense, vedem catastrofa cauzată de renunţarea la băţul mioritic
în care ne sprijinim bărbia de mii de ani“ (M. Mihăieş); „Mioritismul, argument lacrimo-
gen, vocaţia izolaţionismului (fie el prin invocarea superbei limbi strămoşeşti), ascunde-
rea după nişte şabloane ideologice nu mai fac doi bani într-o lume în care altele sunt legile
existente“ (M. Mihăieş); „perversiuni mioritice cu amatori de pe netul românesc“;
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• realitatea cotidiană: o definiţie „Lumea românească e altă lume decât lumea Oc-
cidentului şi lumea Orientului; e altceva, e spaţiu mioritic şi creştin, spaţiu al blândeţii, dul-
cii împăcări, iertării, echilibrului şi relativităţii.“ (M. Iorgulescu); „eternele noroaie
mioritice“;„fraude mioritice“; „accident banal cu urmări mioritice“ (o tamponare banală
a generat un lung scandal); „transporturi mioritice“; „câştigătorii tombolei mioritice“, pen-
tru voucherele de vacanţă; „10 recorduri mioritice“; „lupte mioritice – poze hazoase“;
„omoruri şi pedepse mioritice“; monden: „baluri de binefacere, de la cel vienez la cele
mioritice“; „chiolhan mioritic“, aburii alcoolului îi predispune pe unii la tristeţe, pe alţii
la violenţă; „ziua începe cu un mic dejun britanico-mioritic, fasole cu mămăligă“; „era şi
este de neconceput în pudica noastră menajerie mioritică“ (Dan C. Mihăiescu);   „Au spio-
nat realitatea mioritică“; „s-a reîntors în bravul nostru spaţiu mioritic“, despre un tânăr
prozator; „Miss Mioriţa“; „paradoxuri mioritice“ (despre J. Klaus în postura de primar);
despre etnobotanice: „magazinul de vise – sfârşitul iluziei mioritice“, despre vizita prin-
ţului Charles: „Prinţul, pe-o gură de rai“, „România a ajuns un plai mioritic prin care bân-
tuie fantoma lui Dracula“; „glumiţe mioritice“ (pentru apelurile telefonice false); „bancuri
mioritice“; o tânără sibiancă a fost violată cu sălbăticie de un cioban: „de menţionat că mio-
riticul pervers este recidivist.“; „d-na B.B. în premieră pe meleaguri mioritice“; „vedetă
mioritică“; „Cucoanele de pe plaiurile mioritice“; „gaura mioritică“ (Paul Goma); „în timp
ce peste văile şi obcinile mioritice se plimbă un ecou aducând discret cu vocea lui Gre-
gorian Bivolaru“; „Printre scuzele vehiculate în aceste zile vizavi de ce se întâmplă în
Moldova, am auzit şi această mostră crâncenă de fatalism mioritico-administrativ: d-le,
inundaţii ca alea din 2000 se văd odată la o sută de ani“; „Iad pe-o gură de rai“ (oximo-
ron); „barbarisme mioritice“ (în Grădina Zmeilor din Gălgăul Almaşului, pentru a critica
kitschul unor aranjamente decorative din grădină);

• politicul: „Cultura politică moldovenească: sudalme (?) mioritice“; „strategii mio-
ritice“; „DNA, soluţia mioritică la problemele mioritice“; „prolegomene geruliene pentru.
diaspora politică … în care […] nu va reuşi să scoată poporul român din fatalismul mio-
ritic de popor vegetal.“; „Intrarea mioritică în UE“; „altă maximă mioritică“, deoarece
Guvernul ajută ţiganii să-şi facă firme; „Dimensiunea europeană a plaiurilor mioritice“;
„Spaţiul mioritic şi spaţiul Schengen“ (M. Mihăieş); „A. V., un Nostradamus al politicii
mioritice“; „electoralisme mioritice, zombierama“; „lăcustele mioritice“, despre profitori
politici; „Nea Iancu a hotărât să şteargă putina şi să se odihnească puţin de tumultul vie-
ţii mioritice.“; „Acum nu ne-ar mai rămâne decât să-l vedem prim ministru pe […], ca să
fie vodevilul mioritic complet“; „restaurarea democraţiei pe plaiurile mioritice“; „plaiul
mioritico-pauperic duhnea a festivism şi propagandă electorală de mi-a străpuns (para)nor-
mal, nu? Până şi ecranul Mega Visionului meu“; „Mioritici, da’ şi de-ai lui Manole, ve-
ghem pe ruine de proiecte şi ne minunăm că nu putem recupera ...tezaure înstrăinate.“;
„Mioriţa liberală“; „democraţie mioritică“; „Pentru a sfârteca minunatul spaţiu mioritic,
ministrul de Externe priveşte ...“; „în viziunea acestui individ, blocat într-un mioritism
toxic, chiar faptul de a sta de vorbă cu un necunoscut ...“; „CNA-ul se face că plouă – fapt
grav la vremuri de secetă, iar noi ne punem întrebarea mioritică: Au eşti bolnăvioară /Dră-
guţă mioară“; „tot mai departe de raiul mioritic“ (M. Mihăieş); un titlu:  „Reforma miori-
tică între floră şi faună“; „Reforma învăţământului românesc se află în fântâna din
Mioriţa“;

• religie: „Ortodoxia mioritică“;
• sport: „karate mioritice“; „Este vorba despre neobositul […] fără de care sportu-

rile de iarnă mioritice ar fi cu siguranţă şi mai mioritice“; „stadioane mioritice“; „mioriti-
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cul maratonist“; „boxerul mioritic“; „Apariţia unor noi poli de putere pe harta fotbalului
carpatino-mioritic spărgând hegemonia capitalei“; „diviziile noastre mioritice“ (despre
fotbalul din România); „pentru salvarea fotbalului mioritic“; „starul mioritic“ (despre un
fotbalist); 

• televiziune–presă:„personaje mioritice“; „showbizul mioritic“; „Toate care apar
la TV au aere de … târfe mioritice“; „imnul Pro TV ar putea să se cheme: «Mioriţă bălă-
ioară» sau «Mioriţei nu-i mai tace guriţa»“; „Noua ordine a presei mioritice“; „Jurnal Mio-
ritic“, „Mioritza niuz“; „O nouă poveste s-a iţit în atenţia bizonului mioritic. E poveste
despre câinele de pază al democraţiei, recte presa.“; 

• instituţii: „serviciile secrete mioritice de râsul curcilor“; „soluţia Justiţiei miori-
tice“;

• tehnică: „accesorii mioritice pentru avioane“; „spamuri mioritice“;„DTH-uri mio-
ritice“; „tuning mioritic“; „motorete mioritice“; „Maşina are număr de Norvegia, deci nu
e mioritică“; „laptopuri mioritice au decorat pe carcase o furcă de tors sau un model de-
corativ de pe o pernă de zestre din Transilvania“; „aplicaţii mioritice“ (pentru iPhone);
„panaceu mioritic“;

• natură – turism: „Transilvania –Apuseni – orizonturi mioritice“; „Strămoşii Eu-
ropei păşteau Mioriţa“; „tabere mioritice pentru adevăraţii patrioţi care, din lipsă de timp
sau de bani, nu şi-ar părăsi ţara“; „frumuseţea mioritică“ a unui peisaj; „în căutare de des-
tinaţii mioritice“; „vânzarea pădurilor mioritice“; cu sens pozitiv totuşi: pentru o reclamă:
Vacanţă în Delta Dunării – „pe-o gură de rai“ (un caz de extrapolare, delta nu are nimic
cu ce este gura de rai în baladă, sensul de frumuseţe); „Vampirul mioritic“ (oximoronic,
într-un comentariu despre parcul Dracula); „cerul albastru mioritic“;

• economie: „anomalii bugetare mioritice“; „produse şi oferte, oi-mioritice“; „şo-
merii economiei mioritice“; „flacăra violet a infrastructurii mioritice“; „restructurări mio-
ritice“; „firme mioritice“; „multinaţionale mioritice“; „Fonduri sapard pentru spaţiu
mioritic“; „cota unică a fost aplicată mioritic“; „miliardari mioritici“; „să lucreze mai mult
la podurile mioritice“; „Paradoxul mioritic“, discutându-se despre preţuri; 

• sărbători: „Dragobetele – Valentine’s day mioritic“; „Sărbătoarea iubirii miori-
tice“, de Dragobete; „înainte de a începe să se regaleze cu bunătăţile bucătăriei mioritice
specifice Paştelui“;

• modă, VIP: „ (...), acest cocălar al modei mioritice“; „VIP-uri mioritice“; „tri-
couri mioritice cu imprimeuri originale“; „costume din poveşti mioritice prezentate de
copii români“, „vedete mioritice“;

• femei: „lesbiene mioritice“ (cu ocazia unei parade gay în Bucureşti); „se iau după
două blonde mioritice“; „frumoasele mioritice ajunse în Italia“; „frumoase manechine
mioritice“; „curve mioritice“; „virginele mioritice nu se lasă penetrate de capital“;

• alte popoare: „unguri cu metehne mioritice“; „Ralm Emanuel, noul primar al ora-
şului Chicago are origini mioritice“; „diferenţe nipono-mioritice“; „bavareze mioritice,
…mexicane mioritice“; „în Lleida te găseşti ca în spaţiul mioritic românesc – pierdut în
universul indefinit ondulat dintre Zona Alta şi Zona Baixa, înghiţit între intimitatea fără
perdea a străduţelor înguste şi expunerea involuntară a pieţelor largi .....dincolo de as-
pectul cuceritor – mioritic de orăşel inocent în contrastele sale inofensive...“; „Spaţiul
mioritic se amestecă mereu cu spiritul balcanic“; „Apusul a implantat ... o colonie ger-
mană, pe meleagurile, de-acum clasice, ale străvechiului nostru spaţiu mioritic“ (C-tin
Ţoiu); Basarabia: „Nu, n-am uitat Moldova, plaiul mitic,/Va creşte năzdrăvan, deci mio-
ritic“; „Viva España mioritică“; „consistenţa culturii slovace ... e mai mică sau cel puţin
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egală cu cea mioritică“; „Spaţiul mioritic se
amestecă mereu cu spiritul balcanic.“; „Mio-
riţa în stil european“; 

• oraşe: despre Iaşi şi alte „metropole
mioritice“; „străzi mioritice“; „nelipsitele ca-
bluri peste cabluri mioritice“; „jungla miori-
tică“;

• familie:„divorţuri mioritice“; „cele
mai scurte căsnicii mioritice“;

• internet:„bloguri mioritice“; un site:
„mioritice.com“;

• agricultură: „grâul birocraţiei miori-
tice“; „vinuri mioritice, vinuri mioritizate“;

• animale: „Mioriţa electronică“ (cu
ocazia implantării de cipuri la oi); „pisica
mioritică“;

• non-mioritic: „aventuri non-miori-
tice“; „de pe plaiuri semi-mioritice“; „îl apucă
filozofeala şi pe teme mai ne-mioritice“,
„pseudo-mioritic“, despre titlul unui volum
de versuri; „Despre metamioritic. Este ironie
divină sau misterul sorţii“.

Parodiile după baladă au început să
apară încă din perioada interbelică. Sunt
multe la număr. Cantautoarea Ada Milea ex-
celează cu umor subtil prin „Republica Mio-
ritică România“, iar basarabenii au pus pe
internet o Mioriţă anticomunistă: „Pe-un pi-
cior de lemn,/ Uns cu untdelemn,/ Iată vin
agale/ Pe-a plângerii vale/ Trei bravi preşe-
dinţi/ Toţi scrâşnind din dinţi/ Unu-i moldo-
van,/ Unu-i transnistrean/ Ş-altu-i otoman.“ 

Envoi
Mioriţa reprezintă o ascensiune spiri-

tuală. Omul mioritic se înalţă deasupra voin-
ţei reuşind astfel să ajungă într-un moment de
„bilanţ“ al vieţii sale. E o clipă de graţie care
solicită reconsiderarea existenţei de până
acum şi înlesneşte pasul spre lumea de din-
colo. O împlinire materială îi permite luxul
de a-şi rezolva şi o problemă metafizică: eter-
nul „de unde venim, cine suntem, unde
merge“. El impune şi o perspectivă etică:
numai o valoare materială obţinută printr-un
efort spiritual, şi integratoare unui câştig spi-
ritual, va aduce această bucurie a tihnei fap-
tului împlinit. 
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Graiul Nostru. Revistă literară
Ediţie anastatică (1925-1927)

Coordonatori: Elena Monu şi Elena Popoiu
Bârlad, Sfera, 2011

EX LIBRIS

Antologia laureaţilor
Concursul naţional de proză

„Mihail Sadoveanu“
ediţia a II-a, Iaşi, 2011

Coordonator: Liviu Apetroaie
Prefaţă: Antonio Patraş

Iaşi, Junimea, 2011

Avangarda. Jertfa Gulagului
Antologie, traducere, prefaţă şi note

de Leo Butnaru
Iaşi, Fundaţia Culturală Poezia, 2011



Am petrecut vacanţele mele scriitoriceşti, an de an, numai în luna august, între
1981-1990, la Casa Scriitorilor din Valea Vinului. O, cum le mai aşteptam! Le aşteptam
cu sufletul la gură, de fiecare dată, închipuindu-mi dinainte întîlnirile mirabile şi tămă-
duitoare ce aveau să vină după suferinţele mele de peste an, în izolare acasă, la Arad, în
solitudine, în absenţa oricărui dialog mai consistent, necenzurat, asaltat de unul singur, ca
fiecare dintre noi, în războiul invizibil în care era prinsă toată ţara. Întîlniri cam cu aceiaşi
companioni scriitori, cam în aceeaşi echipă, structurată parcă de la sine în doi-trei ani,
prin oameni afini în convingeri, gusturi, dar şi frustrări, din locuri, sper să nu supăr dacă
o spun, atît de diferite ale ţării, din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Arad, Craiova, Oradea, Constanţa
ori Timişoara. Afinităţi rare, greu de adunat, pentru acele vremuri rele. Doar ele, aceste afi-
nităţi, ne-au stimulat mai întîi solidaritatea, ea însăşi descurajată pretutindeni. Ne sur-
prindeam în opţiuni şi reacţii asemănătoare de refuz neslăbit, de respingere măcar mentală,
prin idei, prin umor, nu o dată negru, a mizeriei multilaterale din jur, ce ne copleşea. De
refuz, în cercul nostru strîmt şi idealist, al dictaturii în plin delir, al umilinţei, al servituţii
necondiţionate în faţa unui regim tot mai bolnav. Şi astfel, căutarea speranţei. Erau seri
acolo, întinse mult în noapte, la un pahar de rachiu scîrbos, obţinut şi acesta greu de la ad-
ministratorul Casei Scriitorilor, de umor negru, nebun, de înscenări retorice spontane au-
toironice într-un context mistificant, absolut alienat, cu relaţii între oameni aşijderea.
Printre interpreţii improvizaţiilor, discursurilor nocturne, în cerc închis, Andrei Pleşu.
Era, îmi amintesc bine, beneficiarul proaspăt al unei „evadări” în străinătate, la un Con-
ges de artă vizuală, undeva, dacă memoria mă ajută, în mediul exotic oriental. Contactul
aici cu lumea mare a artei era intermediat de impostorii intelectuali, deveniţi cenzori ad-
hoc ai discursului ce urma să-l susţină criticul de artă la congres, „personalul” de la Am-
basada României Socialiste. Intersectarea cu aceştia era reprodusă de Andrei Pleşu cu un
umor nebun, cu o autoironie seducătoare. Spun toate acestea ca să înţelegeţi de ce afirm,
din capul locului, că au fost, în pofida timpului nefast istoric, poate cei mai fericiţi ani ai
vieţii mele. Eram cumva, acolo sus, printre cetini plăcut mirositoare de brazi alpini şi ape
gîlgîitoare minerale ce ţîşneau direct din stîncă, complet izolaţi de zgomotul şi furia lumii,
cumva total în Ficţiune, într-un etaj superior al realităţii mundane, ca în sanatoriul din
Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann.

La Valea Vinului ajungeam greu cu acceleratul de Timişoara-Iaşi pentru care achi-
ziţionam biletele din timp. Era unul dintre cele mai aglomerate şi murdare trenuri din ţară
ce lega cele două extremităţi ale României, vai, atît de deosebite, estul de vest. Era şi po-
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Cum am băut zece ani 
apă minerală la Valea Vinului

Vasile DAN



reclit „trenul foametei” deoarece spre Arad şi Timişoara se simţeau atrase, alungate de lip-
suri, mulţimi de oameni sărmani din satele Moldovei paupere spre cele din zona de vest,
bănăţeană sau arădeană, tot mai depopulate de şvabii ce se cereau ei înşişi cumpăraţi la bu-
cată de ţara lor de origine, cea nemţească, şi fuga lor astfel din plaiul mioritic. Alţii, ne-
voiaşi, călătoreau înapoi spre origini, dinspre Timişoara şi Arad, încărcaţi cu fel de fel de
bunuri alimentare agonisite din greu, altfel doar pentru gura săracului, cu saci plini ochi
cu făină ori cartofi, ori chiar, uneori, cu animale vii. Călătoream în acest mediu variat îm-
preună cu Ligia, soţia mea, şi cele două fetiţe ale noastre, Luminiţa şi Smaranda, proas-
pete studente în Litere la Alfabetul Român. Carevasăzică în contracurent, pînă la Ilva Mică,
de unde luam un personal pînă în Rodna Veche. Capăt de linie. Abia ajunşi aici începea
însă adevărata încercare curajoasă a călătoriei. De la gara din Rodna Veche trebuia făcut
drumul, doar vreo trei kilometri, pe jos, cu bagajele în mîini, cu doi copii mici înmuiaţi bine
de oboseală după 7-8 ore de călătorie, pînă în centrul localităţii miniere, Rodna Veche, de
unde aşteptam răbdători, vorba vine, în plină amiază de august, autostopul cu basculanta.
Apoi urma, cam zece kilometri, drumul spart de munte, plin de hîrtoape, aruncaţi în spate
în remorcile murdare ale societăţii miniere. Urcatul în ele, cu femei şi copii, drumul scu-
turat prin serpentinele săpate, ici-colo, de izvoarele de apă minerală sau termală ce ţîş-
neau de pretutindeni, era, totuşi, cea din urmă încercare. Toate însă dispăreau miraculos,
instantaneu, odată ajunşi, în sfîrşit, în locul tînjit cu atîta intensitate luni de zile: două mo-
deste pavilioane vechi de lemn, cu etaj, cu mici terase la fiecare palier, în mijlocul pădu-
rii, sub o pajişte mică, uşor înclinată, cu iarba măruntă şi vie, scăldată în rouă bogată
dimineaţa. Sub staţiune, Pîrîul Roşu („roşu” de la apele minerale bogate în fier, m-am
prins cam tîrziu, şi nu de la altceva, de la spiritul vremii, de altfel a toate biruitor) se pră-
vălea cu zgomotul la început asurzitor, apoi, ca prin minune, îl pierdeai, definitiv, din auz.
Aici soseau, pentru seria de 30 de zile a lunii august, cea mai rîvnită din an, rînd pe rînd,
scriitorii cu familiile lor, cu copiii lor de diferite vîrste, pe care, odată intraţi pe poarta
Casei, îi şi pierdeau din mînă. Cei de la Bucureşti păreau, culmea, cei mai norocoşi, so-
seau dis-de-dimineaţă cu un tren direct, cu vagon de dormit: Andrei Pleşu şi Catrinel,
Mihai Şora, Cezar Baltag cu soţia şi cei doi băieţi, Mihai Cantuniari, Angela Mari-
nescu, Ileana Mălăncioiu, Iolanda Malamen, Gabriela Adameşteanu, Ioana Ieronim.
De la Iaşi: Alexandru Călinescu, Cezar Ivănescu, George Pruteanu (un clovn intelec-
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tual autentic, parodist înnăscut pe atunci). De la Cluj: Marian Papahagi, Ion Lungu,
Petru Bucşa. De la Timişoara, Cornel Ungureanu, de la Oradea, Horia Căbuţi. Înain-
tea oricăruia, însă, aici aştepta, parcă illo tempore, ca un pater familia altruist, gata a se
pune, ca ghid al Muntelui, la dispoziţia tuturor, poetul Teohar Mihadaş, un adevărat spi-
rit al lui, al întregului Masiv al Rodnei, căruia îi ştia, oricît de complicat ar fi fost, toate
tainele, toate potecile, toate frumuseţile ascunse, dar şi seducţiile periculoase. Le ştia încă
din anii cincizeci ai secolului trecut, cînd a fost deportat aici, la locul de muncă, la cules
de zmeură, ca recepţionier, după ce ieşise din închisoarea politică. A fost mai întîi con-
damnat la moarte, i s-a preschimbat apoi pedeapsa în închisoare pe viaţă cînd s-a desco-
perit, cu uimire, că era de fapt cetăţean grec, aromân născut în munţii Pindului. În sfîrşit,
graţiat, odată cu ceilalţi deţinuţi politici, prin anul 1964. De la Teohar Mihadaş am învă-
ţat eu însumi toate traseele de ascensiune spre cele trei vîrfuri rîvnite de mai aceiaşi mon-
tagnarzi-scriitori de la Casă: spre Ineu şi lacul Lala, cel mai înalt, spre Chişa, cel care
desparte Ardealul de Maramureş printr-un adevărat canion deasupra Borşei, o adevărată
grădină a raiului, cu rododendroni înfloriţi, afrodisiaci (Teohar Mihadaş jura că-i adevă-
rat), şi spre Corondiş, cu pragurile lui ameţitoare între două vîrfuri. După cîţiva ani de
ucenicie la gurul muntelui, Teohar Mihadaş, timp în care m-am încărcat şi cu fabuloasele
lui ficţiuni cu iz mitologic, poetic şi istoric, demne de un trac Homer ce se credea, nu doar
cu deprinderea practică a traseelor, a locurilor de popas, a izvoarelor răcoroase, am ajuns
eu însumi să conduc micile expediţii pe munte, în mici grupuri de scriitori. Foarte puţini
însă. Doar pe cei cu gustul muntelui, al urcatului, al aventurii şi al testării în acest fel a pro-
priilor limite fizice şi mentale.

Printre cei mai înfocaţi şi statornici montagnarzi erau Cezar Baltag cu toată fami-
lia sa, soţia şi cei doi fii ai lor, deja tineri studenţi, Marian Papahagi cu fiul Adrian, Cornel
Ungureanu şi fiul său Dan, încă puşti, dar curajos şi îndrăzneţ foarte. Odată am reuşit să-l
ademenesc spre munte chiar pe Andrei Pleşu, altfel greu de urnit din loc, trebuie să recu-
nosc. Cu el aventura spre vîrf s-a terminat însă repede, în golul alpin, acolo unde l-am şi
abandonat, la cererea sa, pe traseul spre vîrful Ineu şi lacul Lala, într-o poiană. O consolare:
era plină ochi de frăguţe sălbatice, coapte şi puternic aromate. Consolarea va fi confirmată
la întoarcerea noastră la Casă, la ceas de seară, de filosof. La Valea Vinului a terminat An-
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drei Pleşu Minima moralia, iar Marian Papahagi traducerea Infernului lui Dante. Multe
cărţi de referinţă ale celor pomeniţi au fost scrise aici. Ori parţial scrise sau măcar imagi-
nate aici. Eu însumi leg de Valea Vinului cele trei-patru cărţi de poeme din acea perioadă,
sigur Întîmplări crepusculare şi alte poeme, Elegie în grădină şi Drumul cu fiinţe.

Peripatetizam zilnic, în mici grupuri, de trei-patru, sub protecţia şi discreţia abso-
lută a pădurii, nu că ni-ar fi fost frică foarte, în susul Pîrîului Roşu, pînă la traseele de urcare
spre vîrfurile Chişa şi Ineu. Eram obsedaţi de noi, de ce se întîmpla atunci cu noi, de nepu-
tinţa noastră în faţa imensei farse a istoriei care ne-a fost ales cinic personajele ei jalnice şi
laşe, sau de ce nu, „eroico-comice”. Eram într-adevăr bolnavi? Eram doar în carantină puţin
acolo sus? Ţara însăşi era ea bolnavă? Infestată de un virus rezistent, de origine străină ce a
atins un corp social şi moral labil? Singura reacţie de oarecare succes: să rîdem slobod, slo-
bod ca la Sanatoriul Nouă, că tot nu ne vedea nimeni, mimîndu-ne fericirea trucată, livrată
de-a gata de impostori omniscenţi şi invizibili. Evadarea în Ficţiune ca substitut al realităţii.
În Ţara Făgăduinţei. Beam apă minerală în Valea Vinului. Zece ani la rînd.

Am păstrat puţine fotografii din perioada aceea. Nici nu cred că mai am altele. Şi ele
de o calitate specifică timpului: jalnică, precară. Mă mir că au supravieţuit pînă astăzi. Sînt, cred,
din august 1986. În prima, în faţa pavilionului principal, după o drumeţie uşoară, căci păream
odihniţi, pe Pîrîul Roşu: Cezar Baltag, fiul său, Mihai Şora, Vasile Dan şi Petru Bucşa.

În cea de a doua, realizată în aceeaşi zi: Angela Marinescu, Vasile Dan, Mihai
Şora, soţia poetului Cezar Baltag.
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Şi eu am fost.... la Valea Vinului

Ştefan OPREA

Până în 1987 nu fusesem la Valea Vinu-

lui, la Casa de odihnă şi creaţie a Uniunii Scriito-

rilor; vărătician convins, ca orice ieşean

respectuos cu tradiţia, îmi petreceam vacanţele de

vară în umbra mănăstirii nemţene, unde căsuţa

modestă a Măicuţei Achilina îmi devenise la fel

de dragă, la fel de confortabilă sentimental ca şi

căsuţa bunicii. Dar unii colegi scriitori îmi vor-

beau atât de frumos despre Valea Vinului, încât

mi-am zis că trebuie să ajung odată şi acolo. Să

ajung, dar cum? Raţia oficială de benzină nu-mi

ajungea decât până la Bistriţa-Năsăud. Îl sun pe

poetul Lucian Valea, prieten cum numai el ştia să

fie, şi-l rog să-mi facă rost de o canistră cu pre-
Ştefan Oprea

(portret de Alecu Ivan Ghilia)



ţiosul lichid. Îmi promite, astfel că pornesc într-o miercuri pe la prânz, cu soţia şi cu ne-

poţelul, Ştefănel. Drumul de la Iaşi la Valea Vinului e lung, imposibil de făcut dintr-o bu-

cată cu un nepot în vârstă de doi ani în maşină. Plănuiesc un popas de noapte la Vatra

Dornei, unde un alt prieten îmi găseşte loc, cu mare greutate, la un fel de hotel improvi-

zat. Ne instalăm cum ne instalăm şi apoi cobor la o „Alimentara“ să cumpăr lapte pentru

copil. La Vatra Dornei laptele curge pe străzi. Intru şi îi cer vânzătoarei o sticlă cu lapte.

Rafturile sunt doldora de sticle pline. „Aveţi sticlă la schimb?” mă întreabă rece gestionara.

„N-am, sunt turist, am un copil mic...” „N-aveţi sticlă la schimb, nu vă pot da lapte.” „Plă-

tesc sticla.” „Nu se poate!”. „Doamnă – încerc eu s-o flatez, deşi ar fi trebuit să-i spun to-
varăşă – o plătesc dublu, am nevoie de lapte!” „Nu se poate!” Discuţia durează, în

contradictoriu, câteva minute bune, timp în care eu ţin sticla ca pe un trofeu. „Nu se

poate?”. „Nu înţelegeţi româneşte?”. „Nu înţeleg româneşte” zic şi dau drumul la sticlă,

care se face ţăndări şi laptele se întinde baltă pe cimentul pardoselii. „Iaca poznă c-am

scăpat-o!” îi dau eu un citat din Creangă. „Ce-aţi făcut?!” sare vânzătoarea ca arsă. „Plă-

tiţi sticla!” „Dar n-aţi zis că nu se poate?!”. Bineînţeles c-am plătit paguba şi am plecat su-

gerându-i vânzătoarei să şteargă pardoseala. N-aveam cum şti că întâmplarea era doar un

prolog la problema laptelui de la Valea... Vinului.

A doua zi, ajung la Bistriţa, unde minunatul Lucian Valea (tot Valea!) mă aştepta

în faţa Poştei, cum stabilisem, cu canistra respectivă plină ochi. Cum o fi făcut rost, în

acele vremuri de mare criză de benzină, n-am reuşit să aflu. Am constatat însă, încă o dată,

că solidaritatea moldovenească – de care Valea se molipsise vieţuind ani mulţi la Darabani

şi la Botoşani – e superbă... când nu „lipseşte cu desăvârşire”, vorba lui Caragiale.

La Valea Vinului, casa scriitorilor e plină. Dar nici o cunoştinţă. Recunosc, bi-

neînţeles, printre cei prezenţi, pe unii şi pe alţii, dar personal nu cunosc pe nimeni. Nu va

fi uşor, îmi zic, eu care eram obişnuit cu vacanţele de la Neptun şi de la Văratic, unde ne

aflam întotdeauna în mari grupuri de prieteni şi colegi. În primele două-trei zile, mă rezum

la compania soţiei şi a nepoţelului, îmi fac foarte conştiincios datoria de bunic şi „cal”, pur-

tându-l pe Ştefănel „după cap” şi colindând împrejurimile verzi şi umbroase. Seara, mai

ales, grupurile de scriitori – majoritatea bucureşteni – se adunau în curtea vilei şi petreceau

veseli, gălăgioşi, binedispuşi, ca în vacanţă. Domina, în discuţii şi pozne, Mircea Dinescu

– cam tot aşa cum face acum la tv. Îl seconda, ceva mai potolit – cum îi stă bine unui pro-

zator – un alt Mircea, Nedelciu. Dintr-un balcon, de unde am avut impresia că nu a cobo-

rât nicicând, îi privea indiferent George Alboiu. Nu participau niciodată la veselia vesperală

doi taciturni, moldoveanul bucureştenizat Alecu Ivan-Ghilia şi clujeanul, macedonean la

origine, Teohar Mihadaş. M-am simţit solidar cu ei în solitudine şi m-am hotărât să mă

apropii de ei. Cu atât mai mult cu cât Alecu Ivan-Ghilia făcuse un gest generos faţă de ne-
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poţelul meu. În legătură cu laptele despre care am vorbit mai sus; la Valea Vinului nu se

găsea lapte nici să-l fi plătit cu aur. Normal, ar zice cineva; doar e valea vinului! Ei bine,

Ghilia reuşise să-şi facă un abonament şi o săteancă îi aducea în fiecare dimineaţă, pentru

fetiţa lui, un litru. De lapte! Auzindu-mă că mă plâng că nu găsesc lapte, pentru copil, a

venit cu o sticlă: „Ia jumate!” Rareori m-a impresionat mai mult un gest. Ne-am împrie-

tenit. El e şi pictor, cum se ştie. A fost elevul lui Corneliu Baba. Acolo făcea desene în tuş.

„Hai să-ţi fac un portret”, a zis într-o zi. Mi-a făcut. Îl am şi acum şi îmi place. Îmi place

pentru că mi-a ghicit spaima – permanentă şi inexplicabilă – pe care o purtam în mine în

acea vreme, ca pe o stare funciară.

M-am împrietenit şi cu Mihadaş – un om ales, cultivat. Discutam mai ales des-

pre teatru; fusese cândva secretar literar la Teatrul Naţional din Cluj. Cunoştea bine trupa

ieşeană din acea perioadă extraordinară când cele două Naţionale, din Iaşi şi din Cluj, fă-

ceau schimburi de stagiuni întregi. 

Dar să revin la Dinescu şi Nedelciu şi la întâmplarea din cea mai frumoasă seară

petrecută atunci la Valea Vinului. Pe lângă vila scriitorilor se afla un drum de ţară cu pra-

ful de două palme. În fiecare seară trecea pe acolo un ciobănaş cu o turmă de cârlani. În

urma lor se ridicau nori de praf care ne învăluiau. Unii se întrebau, îngrijoraţi, dacă nu

cumva se află în aceşti nori şi ceva firicele de uraniu de la mina veche şi părăsită din apro-

piere. Vor fi fost, cine ştie! În seara cu pricina, îi văd pe cei doi Mircea ieşind înaintea cio-

bănaşului şi întrebându-l: „Cât vrei, bre, pe-un cârlan?”. Băiatul nu înţelege, râde. „Îţi dăm

o sută”. Fascinat, flăcăul ia suta: „Pe care-l vreţi?”. Cei doi prind unul brumăriu şi-l cară

în curtea vilei. Cârlanul se zbate şi behăie vrând s-o zbughească după turma care se înde-

părta pe drumul prăfos.

Atunci am văzut cât de priceput şi de inventiv este Dinescu în arta culinară. În mai

puţin de o oră, în curtea vilei s-a ridicat un foc straşnic, iar cei doi Mircea, învârteau

deasupra flăcărilor proţapul cu ditamai cârlanul. S-a încins o petrecere cu friptură şi pă-

lincă (vin nu se găsea la Valea Vinului, tot aşa cum nu se găsea lapte), la care au partici-

pat până şi cei doi solitari – Ghilia şi Mihadaş. Numai Alboiu a rămas tot în balcon să-şi

termine poemul început dimineaţă.

Aveam să-l regăsesc pe Dinescu în postură similară peste un sfert de secol, la

proprietatea lui de pe malul Dunării, la Cetate, oferind un ospăţ pantagruelic unor oaspeţi

(cam vreo două sute!) invitaţi de el de la Craiova, unde se desfăşura Festivalul Internaţional

„Shakespeare”. Se ocupa personal de buna desfăşurare a petrecerii, dând indicaţii profe-

sioniste zecilor de servanţi, când şi cum să pună pe mese zecile de feluri de mâncare şi bău-

tură.

Şi totuşi, nimic nu egala frumuseţea şi ineditul serii de la Valea Vinului.

19

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2



În august 1995, l-am reîntâlnit pe Mihai Ursachi la Casa Scriitorilor de la Valea
Vinului. Am discutat câteva ceasuri bune între păduri, în „târnaţul” unei cabane de
lemn devenită prin forţa lucrurilor crâşmă, despre literatură, politică şi ortodoxie. Târ-
ziu, reîntorşi pe terasa Casei Scriitorilor, de faţă fiind şi Iustin Panţa (alt poet drag ple-
cat dintre noi), am consemnat acest dialog. (Ioan Pintea)

Domnule Mihai Ursachi, dumneavoastră locuiţi „pământul poetic”, după
spusa lui Heidegger. Faceţi, vă rog, un portret interior locuirii poetice, mistice, pro-
babil, şi mai ales un autoportret insului care sunteţi şi care locuiţi acest pământ.

Nu numai Pământul (Planeta) şi nu numai acest pământ, adică aşezarea noastră
sunt locul poeziei. Întreg Universul e patria Verbului. Ca ins care am scris şi încă mai
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Mihai URSACHI în dialog cu Ioan PINTEA:

„Poetul  e unul dintre mesagerii
care aduc merindea sacră“
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cutez a scrie poezii, mi-am făcut un autoportret, în Poemul de purpură (partea a şaptea),
pe care-l aveţi aici. „Acesta e autorul; el duce pe umeri un crin ca pe-o puşcă./ Astfel în-
armat, tot ce există îl muşcă./ Adeseori spune:/ «o, slăbiciune,/ numele tău este artă.»/
Fiind deci atât de ridicul şi slab, întreprinderea lui e deşartă,/ întocmai ca a zidarului, fra-
tele său,/ care a vrut să clădească o piramidă-n Ţicău./ Dar mai cu seamă,/ ora îi pare târ-
zie, şi mult îi e teamă/ că vremea nu-i pe măsura uneltelor sale modeste./ Deci plin de
mâhnire el vă propune această poveste”.

Sunteţi autorul unui „triptic pascal”, în care un citat din evanghelistul Marcu
vă revelează un vers tulburător: „şi pururea plin sunt de Tine întocmai cum locul/ e
plin totdeauna cu loc”. Vorbiţi-ne despre dimensiunea creştină a poeziei şi despre
efectul ei asupra vremii şi a omului vremii acesteia.

Cred că poezia este doar una din posibilităţile de manifestare (sau întrupare) a Sfân-
tului Duh. Înţeleg că tot locul (chiar şi Iadul) e locuit, e umplut de El. În poemul pe care-l
aminteaţi (prima parte din Triptic pascal) voiam să arăt credinţa deplină şi plinătatea întru
duh a Fiului Om, a aceluia care urma să fie dat răstignirii. Astăzi, ca şi întotdeauna, poe-
zia inspirată poate fi expresia mântuitoare a Sfântului Duh. Fie să fie aşa.

Consideraţi acest timp al istoriei noastre un timp sărac? O vreme săracă?
Atunci: „la ce bun poeţii în timpuri sărace?”.

Da, timpul nostru e foarte sărac, e timpul ultimei sărăcii. Tocmai în acest timp e bun
un poet la ceva. Căci, altminteri, pentru a parafraza, la ce bun poetul la vremi de belşug?
Să-i înveselească pe meseni? La vremi de nevoi, poetul e unul dintre mesagerii care aduc
merindea sacră, firimiturile ce se vor transforma în hrană pentru toată suflarea. De aceea:
„Tocmai pe vremi nevoiaşe/ poetul e bun la Ceva.“

Într-adevăr. Omul este sub vremi, spune cronicarul, vremea vremuieşte, spune
poporul român şi Constantin Noica. Şi dumneavoastră aţi avut parte de aceste vremi.
Puşcărie, deportare, persecuţie, exil... Ce crede omul Mihai Ursachi despre viaţa Ma-
gistrului Mihai Ursachi?

Mă cred încă la o vârstă la care a-ţi expune părerile despre propria-ţi viaţă ar fi un
semn de infatuare, adică de inconştienţă. Cunosc mulţi oameni care au avut o viaţă infinit
mai grea şi mai rodnică decât a mea. Sunt convins, de asemeni că, deşi avem libertatea de
a alege, vieţile, sorţile ne sunt hărăzite şi vegheate de Cel-de-Sus.

Puţinul acesta relatat despre viaţa dumneavoastră îmi aminteşte de Pateric,
unde viaţa celui nevoitor se consemna în câteva rânduri: adâncul în care se ruga, câ-
teva clipe de luptă cu Cel Rău, un cuvânt smerit spus unui ucenic. Fără date, fără cro-
nologie. Şi, totuşi, câteva date „exacte” despre viaţa Magistrului sunt mai mult decât
binevenite.

M-am născut în 1941 în România, am studiat Filosofia şi Germanistica la Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Am fost deţinut politic între 1961-1964 şi am stat
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în exil în Statele Unite ale Americii din 1981 până în 1990. Am publicat circa 15 volume
(între care şi unul de proză scurtă), precum şi traduceri din poezia şi proza de limbă ger-
mană. Între 1990-1992 am fost directorul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi,
post din care am fost destituit prin decret ministerial. Actualmente sunt, dacă vreţi, „poet
liber”.

Aţi trăit deci în diasporă. Faceţi o radiografie a exilului, a diasporei.
Aşa ceva, nu se poate face. E ca şi cum am încerca să „radiografiem” toate făptu-

rile acestei păduri: pe cele mici, pe cele mari, pe cele bune, pe cele rele, pe cele cu sânge
căldicel. Numai Dumnezeu ar putea face (şi o face clipă de clipă) aceasta.

Ca ins care faceţi parte din Biserica lui Hristos, vă invit la reflecţie: credeţi că
Biserica trebuie să accepte secularizarea sau, dimpotrivă, să rămână în Tradiţie?

Tradiţia fiind una din cele patru pietre ale Bisericii, Biserica nu poate renunţa la Tra-
diţie.

(interviu publicat în revista „Dacia literară“, nr. 3/2004)
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Ioan Pintea şi Mihai Ursachi
la Colocviul de la Valea Vinului, 1995

Foto: Alexandru Uiuiu



Când, la 2 august 1998, am intrat prima oară în satul Valea Vinului de la poalele
Ineului, am avut o senzaţie indefinită de pace şi purificare. Iar când am ajuns pe pajiştea
largă unde se află Casa Scriitorilor, am avut o altă senzaţie, şi anume de deschidere şi mă-
reţie.

Am avut şi şansa de a fi găzduiţi de un transilvănean de excepţie, Onisim Mureşan
- un „domn”, în înţelesul dat de ardeleni acestui cuvânt (sens pe care îl aflasem în urmă
cu cinci decenii, august 1949, la Bahnea, judeţul Mureş unde am fost timp de cinci luni
medic de circumscripţie). Datorită d-sale ne-am simţit de fiecare dată „ca acasă”. 

În acest loc binecuvântat de zeii munţilor, ai înălţării, au avut loc trei „potriviri de
stele” (după un cuvânt al lui Ion Barbu): întâlniri, iradieri în afară, iradieri lăuntrice.

*
La Valea Vinului am avut două întâlniri „khayyamice”, după peste trei decenii -

1969 - de la apariţia primei ediţii a traducerii mele din Omar Khayyam. Pe de o parte, cu
scriitorul Laurenţiu Ulici, cel dintâi  care a scris despre traducere, în „Contemporanul“, ca-
lificând versiunea drept „excelentă”. O altă emoţionantă întâlnire a fost cu fiica lui Nelu
Oancea, redactorul de la editura „Ion Creangă“, cel care, în ciuda opoziţiei unui universi-
tar din Bucureşti, a publicat prima ediţie, ce urma să se epuizeze în câteva zile. Tot aici m-
am întâlnit la una din vizite cu d-na Doina Florea care a scris şi ea elogios despre
tălmăcirea din lirica lui Khayyam, îndrăgite şi de soţul d-sale, scriitorul şi traducătorul
Ioan Covaci,  amândoi având loc rezervat de ani buni la Casa Scriitorilor  din Valea Vi-
nului.  Dintre alte întâlniri, scriitorul Aurel Pantea albaiulian admira şi el frumuseţea tăl-
măcirii Robaiyatelor -  „fluiditatea versurilor,  limpiditatea ideilor poetice; la fel, Victor
Vişinescu, scriitorul bucureştean cu care am purtat ani buni un entuziast dialog epistolar.

O altă primă întâlnire a fost  cu prof. Adrian Voica, poetul inspirat care avea să
scrie admirabil despre prima carte de catrene personale – Catrenele din Valea Vinului, stu-
diu în care exegetul face legătura cu robaiyatele lui Omar Khayyam. 

Mai adaug două întâlniri de excepţie: doamna Rodica Marian, de la Cluj, emines-
colog de mare deschidere metafizică, autoarea unei cărţi fundamentale, Lumile Luceafă-
rului şi scriitorul Gheorghe Derevencu, un mare suflet şi un mare prieten. Cercul „familiei
spirituale” constituită la Valea Vinului, s-a completat la ultimele două vizite cu ieşenii - de-
licatul poet Constantin Mănuţă şi eseistul şi poetul de mare zburdălnicie metaforică, Ma-
rinică Popescu. 

*
Imaginea crestelor, a înălţării pământului spre cer, m-a însoţit încă din copilărie. La

20 de km de casa părintească se afla „muntele” Măgura Odobeştilor, pe care îl admiram
în asfinţit unde avea loc „moartea însângerată” a soarelui, evocată mai târziu în catrenul,
ce putea fi pus la Valea Vinului, şi pe fruntea Ineului: Se-aprinde-n pietre rare eterul la
apune,/ La un vitrai feeric stau munţii-n rugăciune./ O muzică străină dezleagă-aripi de
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Amintiri din mitica Valea Vinului

George POPA



slavă./ Să-ngenunchiem, prinţesă, căci ora e suavă.
Am colindat munţii: Ceahlăul, Rarăul, Parâng, Retezat, Ciucaş, munţii Rodnei,

Vrancei, etc., cel mai mult impresionându-mă  Apusenii, patrie a florilor, fluturilor şi mi-
nunatelor fenomene carstice. Aşa am înţeles de ce Eminescu afirmă că muntele, Carpaţii,
cu „sublimitatea lor”, reprezintă matricea culturii româneşti, „tatăl izvoarelor” noastre  fi-
zice şi spirituale. 

Drept care, aici, la Valea Vinului, am „iradiat” cutreierând  diversele  împrejurimi
montane, fiecare pădure şi luminiş cu caracteristicile, cu surprizele pitorescului lor. Şi am
avut de la început şansa unui timp foarte frumos, chemător la mirifice plimbări.

La acea primă vizită a avut loc un fenomen care se desfăşura cu cea mai mare sim-
plitate: în timp ce străbăteam potecile diverselor trasee (Pârâul Roşu, Valea Secii, Poiana
Narciselor, drumul către Ineu ş.a.), luau fiinţă prin minte versuri asociate în catrene, pe care
abia pridideam să le reproduc pe hârtie când mă întorceam la Casa Scriitorilor, unde mă
întâmpinau scriitorii „dulcelui Iaşi”, poetul de rafinată substanţă Lucian Vasiliu şi haris-
maticul arheolog al istoriei literare, Liviu Papuc, minunându-se  de atâta performanţă în a
bate drumurile montane.

Aşa s-a făcut că în cele două săptămâni, cât a durat vacanţa, am scris peste 100 de
catrene în transa unei „insuflări” petrecută în modul cel mai firesc, şi care au constituit vo-
lumul Catrenele din Valea Vinului (Editura Cugetarea, 2002).  

Menţionez un amănunt cu înţeles ce poate fi interpretat simbolic. În curtea Casei
Scriitorilor se află o fântână arteziană. Spre orele 10 dimineaţa,  pe fondul pulverulenţei
stropilor care ţâşneau, lumina soarelui ridicându-se peste vârful brazilor,  se forma un fru-
mos curcubeu în culori bine desenate. Dacă te aşezai în faţa fântânii, se putea vedea cum
curcubeul izbucneşte de pe fruntea ta.

Muntele a fost majestuosul simbol în jurul căruia s-au născut ideile poetice ale ca-
trenelor. Iată primele gânduri „dictate” de spiritul crestelor: În munţi înveţi că lutul
se-nalţă către cer,/ Iar soarele nu poate muri decât pe culmi.// Că spre lumină suie şi fagi şi
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brazi şi ulmi,/ Căci înălţarea-i drumul spre pro-
priu-ţi adevăr.// Prin rarişti de pădure trec nim-
fele luminii/ Plutind uşor în briza ce joacă-n
zbor frunzişuri./ E-un cor de Prime Zile în mii de
luminişuri./ Şi toate-s prime: ceasul, noi înşine,
arinii.

Martori ai acestor iluminări ale verbului
erau cerul de un albastru foarte pur şi aducător
de linişte; frunzişul jucându-se neîncetat cu fo-
tonii de lumină, precum Monet cu paleta pe pân-
zele sale impresioniste; brazii repetând la infinit
simfonia înălţării.

Iată gândul din prima dimineaţă la Valea
Vinului: Îmbracă zorii munţii în strălucit stihar,/
Liturgic reîncepe utrenia culorii./ Supremă
jertfă-a nopţii pe-altarul aurorii -/ Luceafărul
se-aruncă în nesfârşitul jar.

Între fenomenele naturii ce mă uimeau
era  puterea cu care undele izvoarelor îşi sapă
drum prin stâncile dure şi apoi le fărâmiţează în neastâmpărata lor oglindă: Ce firav e iz-
vorul, iar stânca-atât de’naltă/ Pe care-a despicat-o fragilul element!/ Şi-n timp ce-o
modelează mai fin decât o daltă,/ Suav îi sfarmă chipul în jocu-i transparent. 

În una din seri, cand abia apăruse luceafărul, de pe un deal am auzit sunând un tul-
nic cântând cu-nduioşare eminesciană: Pe creste-n prag de seară, din tulnic cântă-o fată./
Îngână primei stele o grea nevindecare./ Iar steaua scrie-n spaţii cu-o rază-nduioşată/
Neînţelese semne că şi pe ea o doare.

Şi mi s-a părut că din brazii de pe una din culmi am auzit următorul dialog:  Se
lăuda un şoim pe-un ram de brad:/ “De cer  e-aproape cel înaripat.”/ Cu modestie, bra-
dul spuse: “Eu/ Am rădăcina mea în Dumnezeu.”

Între alte miracole care au avut loc în plimbările de seară, trecând printr-un luminiş
şi zărind un cerb mi s-a părut că intru într-o poveste odată cu el: Pe urma rătăcită a unui
basm uitat,/ Un cerb o stea căzută căta să-şi pună-n frunte./ Cum n-o găsi, priveşte la
steaua de pe munte/ Şi simte că-i cresc aripi şi către ea-i purtat.

Încurajat de acea magie a intrării în lumea basmelor: Am întrebat pe zâna pădurii:
ştie-un drum/ care-ar putea să ducă la curtea ei eternă?/ “Mergi pe-al reginei nopţii suişul
de parfum,/ condus de licuricii cu mica lor lanternă.”

Privind stâncile şi amintindu-mi de arta lui Michelangelo, care îşi dăltuia statuile
gigante direct în munţii de  marmoră, mă fulgera un gând: În munţi tu nu eşti singur. În
toate-aceste stânci/ Sunt suflete ce-aşteaptă  o daltă vrăjitoare/ Să le elibereze ajunurile-
adânci/ Sub chip de zei sau îngeri, - de zboruri către soare.

Şi iată catrenul din ajunul plecării din Valea Vinului: Când dam să plec din Valea
cu nume cristalin,/ Mi-ieşi-nainte duhul legendelor pădurii:/ „Îţi facem dar suişul care-a
născut divinul/ Şi-ai nemuririi noastre întâii zei, străpurii.”

La vizita următoare, din  2002, „dicteul” a fost mai puţin dăruitor: au fost numai
23 de catrene. Aceasta pentru că muntele a vorbit doar în două catrene. Unul din ele evocă
„divinul suflu”, care este exprimat prin mireasma orhideii, prin suişul muntelui, prin ete-
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rul ideii poetice: Ecoul vocii Tale e suflul orhideii/ Şi-al gândului Tău suflu e fiecare
munte./ Pe drumul către mine tu eşti sublima punte./ Te recunoşti în suflul eteric al
Ideii?

Cel de al treilea moment de graţie din Valea Vinului a avut loc în după amiaza zilei
de 9 august 2008, când, de astă dată aflat în cameră,  am (trans)scris d’un seul trait cele
34 de strofe al poemului Lume şi Geniu. Muntele ca atare nu se află evocat, dar întreg
poemul se află pe creste, la nota înaltă a tensiunii intelectului. 

Scris în metrica Luceafărului, acest poem îşi propune să fie o continuare imaginară
a dialogului dintre Demiurg şi Hyperion, pe idei din capodopera lui Eminescu, din postuma
Povestea magului călător în stele şi din poemele filozofice ale lui Giordano Bruno.  Având
idee poetică directoare atingerea libertăţii metafizice radicale de către geniu, poemul pleacă
de la nemulţumirea lui Eminescu faţă de  poezia sa în forma publicată, de unde  intenţia
„de a modifica legenda Luceafărului şi mai ales de a-i înălţa cu mult sfârşitul à la Gior-
dano Bruno”, aşa cum scrie într-o notă de manuscris cu câteva săptămâni înainte de pri-
mul atac de umbrire a minţii. În volumul Luceafărul, Treptele spiritului hyperionic (2010),
am dat unele explicaţii la poemul Lume şi Geniu. Din câte’n cer şi pe pământ,/ Din câte
nu sunt – toate,/ Doar geniu-atinge pur şi sfânt/ Supremă libertate.

Aceasta a fost experienţa „montană” pe care am trăit-o în trei rânduri la Valea Vi-
nului. Desigur, am avut şi alte momente similare în scrisul meu. Dar insuflarea repetată,
de la Valea Vinului constituie momente unice în felul lor.  

Despre  realitatea „dicteului” care intervine în fenomenologia creaţiei poetice au
vorbit încă presocraticii: Democrit  („Tot ce un poet scrie cu entuziasm şi inspirat de su-
flul divin este în mod superior frumos”) şi  Empedocle („cuvintele mele sunt cele ale unei
zeiţe”). Apoi Platon, în dialogul Ion, afirmă că poetul nu este un creator propriu zis, ci un
mijlocitor,  „interpret al zeilor”.  Despre o Voce cerească vor vorbi şi Augustin, Cicero, poe-
tul mistic persan, Rumi, Victor Hugo,  Hölderlin,  Goethe („misteriosul dicteu determină
uimire şi o încântare indefinisabile”),  Alphonse de Lamartine (în poezia Spiritul lui Dum-
nezeu), Friedrich Nietzsche („Este o revelaţie, în sensul că dintr-odată, cu o precizie şi de-
talii indicibile,  ceva devine vizibil, audibil…”), René Char („Suflul inspiraţiei este un
fulger, un trăsnet”), Eminescu: „noi suntem din cei cu-auzul fin şi pricepurăm şoapta mis-
terului divin”.  

În faţa atâtor mărturii privind misterul creaţiei este de evocat cuvântul Magistrului
Eckhart, marele mistic nonconformist al Evului Mediu: „Cei aleşi vor înţelege, ceilalţi
vor trebui să creadă”.

Valea Vinului este locul magic unde am auzit în trei rânduri Vocea. Cu o limpidi-
tate de cristal. Nu e literatură, nici misticism. A fost o realitate. Simplitatea augustă a iz-
voarelor. 

Acum Casa Scriitorilor din Valea Vinului este părăsită. Nu mai poate primi oaspeţi. 
Dar dacă poarta prezentului s-a închis, se deschid larg porţile de aur ale legendei. 
Iar pe primele pagini ale legendei se vor citi, poate,  Catrenele din Valea Vinului,

care au vrut să sacralizeze acea  aşezare, mitică -  plutitoare în fior cosmic, din care nasc
ceruri de înaripate gânduri. 

Şi în eterul legendei se va auzi uneori ecoul acelei lecturi din Luceafărul - zăbovind
indefinit prin singurătatea munţilor: Solemn, în miez de noapte - albastrelor tării/ Am auzit
Ineul Luceafărul citindu-l./ Veneau tot alţi luceferi să-şi primenească gândul/ Cu-a frate-
lui poveste – şi lăcrimau vecii.
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Acum greu de spus a cui a fost ideea – cert este că tot auzind cum povestesc des-
pre casa de odihnă a scriitorilor de la Valea Vinului, unde mai fusesem într-o vară de ne-
uitat, Gheorghe Erizanu, directorul Editurii Cartier, m-a întrebat dacă s-ar putea să mergem
într-acolo cu toată echipa. Era prin iulie 2003, eu tocmai tradusesem masivul tom al lui
Mario Turchetti, Tirania şi tiranicidul, şi înainte să revăd cap-coadă tot textul (1.128 pag.)
se impunea o binemeritată pauză de respiraţie. Or, a pleca în vacanţă într-o formulă de…
Cartier este ca şi cum ai scoate, în regie proprie, o antologie „generaţionistă” – prietenii
ştiu de ce!

Nicăieri nu se trage sufletul mai bine decât în Carpaţii româneşti – mai cu seamă
când se intră în atmosfera lor prin porţile larg deschise ale mănăstirilor bucovinene. Cum
plecasem din Chişinău îmbarcaţi în trei maşini, călătoria de plăcere a început ca excursie
(unii vedeau pentru prima oară Iaşii!), a continuat ca pelerinaj (Voroneţ, Humor ş.a.), pen-
tru a ajunge – literalmente – pe-o gură de rai. Mai mult decât atât – exact ca-n cântecul po-
pular „Fie raiul sănătos/ Noi l-om trece pe din dos”, la un moment dat am luat-o „pe
scurtătură” pe un drum forestier, îndrumaţi de nişte tăietori de lemne: poate am şi făcut cu
vreo 50 km mai puţin, dar cu viteza cu care înaintam (la un moment dat, pe buza unei pră-
pastii) am sosit la destinaţie exact… când nu ne mai aştepta nimeni! Dar ce surpriză, să
descaleci (oare de pe câţi cai-putere?!) în Maramureş aşa pe… pusă şi deja strânsă masă!
Cât ai zice mămăligă cu peşte, eram poftiţi la cină – după bucuria din ochii bucătăresei care
avea, în sfârşit, pentru cine găti, se vedea cât de primitoare e casa la care tocmai am tras.
Nu eram singurii – Al. Cistelecan cu familia întregeau desantul optzecist, de unde voiam
să ne simţim cât mai… păşunişti (în sensul de păşuni alpine!). 

Dacă există raiul pe pământ, acesta trebuie să se afle nu chiar sub picioarele tre-
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Cartier-ul Valea Vinului

Emilian GALAICU-PĂUN
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cătorilor, ci la oarece altitudine, să zicem pe la 1.500 m de la nivelul mării, şi se ajunge la
el apostoliceşte – urcând pieptiş panta sau urmând potecile de munte, cum am şi făcut în
cele 10 zile de aflare la Valea Vinului. Nu a existat vârf spre care să nu tindem, uneori
spre nedumerirea sinceră a unor localnici (nu se uită una ca asta – văzându-ne porniţi în
şir indian spre Ineu, aflat la o altitudine de 2.279 m, un tânăr păstor ne-a urat: „No, dacă
vreţi să muriţi, Doamne-ajută!”), pe câteva le-am şi escaladat (Cişa; parţial – fiindcă Cis
era pic de apă şi a trebuit să coborâm – Corondişul), sau cel puţin le-am furat din priviri.
Nu se poate povesti în cuvinte – decât dacă, întâmplător, te numeşti Mihail Sadoveanu! –
ceea ce ochilor nu le vedea să creadă că tocmai li se arată în toată splendoarea: un peisaj
în revărsare blândă (cât ce să zic: blandiană!), „dulci sfere-mpădurite” şi frunţi golaşe de
piatră, ca-n Mioriţa (sau Baltagul, dacă tot l-am pomenit pe Sadoveanu), doar că fără a da
senzaţia de trimitere livrescă sau ilustrată turistică. Pur şi simplu, minunea naturii, dar şi
a oamenilor de la faţa locului, se întâmpla – firesc, milenar, din moşi strămoşi. (Între pa-
ranteze fie spus, am văzut şi Carpaţii de dincolo de Tisa, până la Apşa de Sus, Apşa de Jos
şi Biserica Albă, acum din păcate tot mai puţin ai noştri – imaginea lor am „surprins-o”
într-un poem din Levitaţii deasupra hăului, pe care-l citez cap-coadă: „Muntele, jos, lipit
pământului – şopârlă/ verde ascunsă-ntre brazi şi tufari –/ răsfrânge în ochiul adânc/ înăl-
ţimea/ vulturului care-l pândeşte// …am văzut vulturul cu două capete/ zburând/ cu mun-
tele-n gheare/ cu muntele cât o reptilă enormă/ încremenită de groază/ a cărei coadă e
tocmai/ umbra ce cade pe noi” –  nu se compară însă cu atmosfera din muţii Rodnei de la
Valea Vinului; or fi poate „de vină” şi toţi acei scriitori români în trecere pe-aici – vechea
poveste cu vrăjitorul vrăjit!) Acolo sus, dar nu foarte, cât să vezi aşezările omeneşti de la
poalele munţilor, am înţeles în practică – iar practica ni se înfăţişase în chip de… măgă-
ruş, încărcat cu două bidoane de 40 l, coborând singur de la stână pe-o cărăruşă bătută de
generaţii – ce vrea să însemne expresia „creierii munţilor”: aici până şi animalul cel mai
luat în derâdere pentru proverbiala lui lipsă lui de minte se descurca de minune, în armo-
nie cu omul (că doar nu şi-a pus singur în cârcă bidoanele!) şi cu natura.

Ajuns în alineatul de la poalele (alpine ale) paginii, mă semnez cu acest haiku,
scris mult înainte de a ajunge la Valea Vinului, dar a cărui autenticitate s-a confirmat pe
viu abia acolo:

gavitaţie: în zorii zilei/ dumnezeu cădea/ ca roua: pretutindeni
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Au trecut zece ani de la terminarea războiului. În august 1954, Lucian Blaga se
găsea la Valea-Vinului, în Munţii Rodnei, la Casa de creaţie a scriitorilor. Aici, în camera
19, a avut loc revederea dintre noi. Venisem special, numai pentru o zi, să-l întâlnesc. La
plecare, după amiaza târziu, un învăţător, fost elev de-al meu, ne-a fotografiat. Din toate
fotografiile făcute atunci, n-au supravieţuit decât două: una cu Blaga singur, pe stânca de
lângă pavilionul cel vechi, stâncă botezată de noi „Inelul lui Blaga” şi pe care poetul, co-
coţat, părea „un vultur trist”. Cealaltă cu întreg grupul nostru, adică toţi cei care, peste câ-
teva zile, urma să ne regăsim, la Sângeorz, în casa părinţilor mei.

*

Pe Blaga l-a atras la Sângeorz, de cum a intrat în curte, casa noastră cea veche,
ţărănească, acoperită cu draniţă, cu ferestre mici, străjuite de obloane şi cu târnaţ lung,
sprijinit pe stâlpi de lemn. Stătea în mijlocul curţii şi nu se mai sătura să o privească. De
la casă îşi întorcea apoi ochii spre Pleşă, dealul vulcanic ce se profila, cu silueta-i ele-
gantă, dincolo de Someş. În peisajul baroc al dealurilor de la Sângeorz, Pleşa reprezenta
triumful echilibrului asupra dezordinii. O explozie clasică într-o natură refractară, închi-
puind sub cer graţia unui templu agrest. 

În grădina casei de la Sângeorz, în acea zi de 15 august 1954, deveneam priete-
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Oameni pe care i-am iubit
(fragmente)
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nul lui Lucian Blaga. Când mi-a scris pe volumul de Poezii, apărut la Fundaţii în 1942,
dedicaţia „Lui Lucian de la Lucian” şi mi-a cerut, îmbrăţişându-mă, să-i spun pe nume, mi-a
venit în minte prima noastră întâlnire de la Coroana, când îl ascultam pe Şuluţiu cum îi
spunea Lucian, ceea ce mi se părea, la cei 17 ani ai mei, un act de necuviinţă. Iată că acum
îmi venea mie rândul să fiu... necuviincios. I-am promis deşi ştiam că n-am s-o pot face
niciodată. Dintre dedicaţiile scrise la Sângeorz de Blaga pe cărţile sale, două mai ales îmi
evocă astăzi acele momente unice: cea de pe Nebănuitele trepte, subliniind începutul prie-
teniei dintre noi „Lui Lucian Valea, cu bucuria că această reîntâlnire ne-a făcut prieteni 15
aug. 1954 Lucian Blaga” şi cea de pe Trilogia cunoaşterii, „Lui Lucian Valea în aminti-
rea unui August albastru şi uşor obosit 15 VIII 1954 Lucian Blaga”.

Foarte grea, dacă nu aproape imposibilă, e astăzi reconstituirea discuţiilor ce le-am
avut atunci. Reţin totuşi foarte exact seara petrecută în grădină. Cineva a pomenit de
Ion Barbu. Blaga ne-a mărturisit că n-a crezut niciodată în hermetismul poeziei din Joc se-
cund. Barbu nu poate gândi hermetic pentru bunul motiv că gândeşte matematic. Ori her-
metic  şi matematic sunt noţiuni contradictorii. El construieşte totul ca un arhitect şi rezolvă
dificultăţile lirice ca un matematician. După ce şi-a gândit poemul în mari clarităţi, îl îm-
bracă în haina unui limbaj hermetic, adică îl traduce mental în formule lingvistice elabo-
rate. Sensul, limpede în stadiul contemplării, devine abscons şi dificil. Cititorul e invitat
să-l descopere, să-l dezghioace ca pe un fruct din coaja lui. Şi cititorul nu poate descoperi
altceva decât ce a incifrat poetul. Poezia lui Barbu e asemănătoare cu proverbul, având co-
mună cu acesta, formula, integral incapabilă de ambiguitate: „mănăstire-ntr-un picior,
ghici ciupercă ce-i”.

*
Lui Blaga, la Sângeorz, i-au plăcut oamenii, felul lor de a călca pe stradă, de-a sa-

luta, cu multă cuviinţă pe toată lumea, cunoscut sau străin: femeile, cu leagănul atârnat de
umăr şi cu furca la brâu, torcând toată vremea, în scurtele deplasări după cumpărături la pră-
vălie ca şi în drumurile mai lungi, spre locurile de muncă ale bărbaţilor: „De mirare cum s-a
putut păstra, într-o colectivitate foarte expusă înnoirilor, atâta vechime. Nu ştiu şi nu mă in-
teresează vechimea locuinţelor, a uneltelor, a civilizaţiei, de care se folosesc oamenii de aici.
Vorbesc numai de mişcările lor. Totul aici îmi sugerează că e vorba de o supunere a lumii din

afară la lumea lor din lăuntru. Lume care ră-
mâne atât de credincioasă sieşi, încât n-o
poate tulbura nici măcar tulburătorul pro-
gres al celeilalte. Am văzut colectivităţi unde
arhaicul era mai spectaculos dar ţinea prea
ostentativ de entografie şi de datină. Vechi-
mea la Sângeorz mi s-a relevat în spiritul ei,
a intrat de mult într-o altă orânduire. Poate
că totul e posibil, tocmai datorită acestei dis-
crepanţe. Oricum, ceea ce este dezolant e ne-
putinţa de a afla vreodată cât de veche e
această frumuseţe umană care, pentru a

ajunge astăzi sub privirile mele, s-a întrupat în cele mai delicate gesturi, în cele mai fine ati-
tudini, în cele mai sobre şi singulare reacţii – mijloace care presupun o îndelungă experi-
mentare şi un uz statornicit de milenii”.

* Din volumul: Oameni pe care i-am iubit. Iaşi, Ed. Junimea, 1977, pag. 24-25, cap. Lucian Blaga.
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Asta a fost replica regretatului Lucian Valea, cînd l-am întrebat dacă la Valea Vi-
nului curge vin. 

Amintirile mele faţă de Casa de Creaţie (sau recreaţie) a scriitorilor de la Valea Vi-
nului se leagă de numele poetului Lucian Valea. Toponimicul avea, oarecum, şi o rezonanţă
ce intra în numele lui. El însuşi fiind din satul Şanţ, de lîngă Rodna, unde s-a născut. La Sîn-
geroz-Băi a copilărit şi au locuit toată viaţa părinţii lui.

Lucian Valea a revenit în literatură după o perioadă destul de îndelungată de la de-
butul lui precoce, la vîrsta de şaisprezece ani, în doar doi ani, cu două cărţi de poezie, fiind
considerat de critica literară a vremii un „al doilea Goga”. După venirea la putere a comu-
niştilor aduşi cu tancurile de bolşevicii sovietici, fiind unul din simpatizanţii mişcărilor de
dreapta dar şi al Partidului Naţional Ţărănesc (condus de Iuliu Maniu pînă la anularea aces-
tuia la alegerile din ’47, pe care le cîştigase, dar fuseseră confiscate de reprezentanţii ciu-
mei roşii). Tînărul absolvent de filologie, în vogă pe atunci, a fost arestat şi ţinut patru ani
în cercetări, cum am văzut scris în fişa lui de detenţie, şi plimbat pe la mai toate şantierele
muncii silnice, de la Canalul Dunăre-Marea Neagră la faimoasa Hidrocentrală „V.I. Lenin”
de la Bicaz. După eliberare, a urmat un traseu mai sinuos prin diverse slujbe, de la secretar
literar la teatrul din Timişoara la asistent universitar la Bacău, de unde a fost mutat disci-
plinar, în urma unui scandal regizat, la liceul din Darabani, unde cheful de literatură i-a re-
venit, şcolind acolo, întru poezie, pe mai mulţi cenaclişti care scoteau revista şcolară
„Hyperion”, dintre care doar regretatul Corneliu Popel şi actualul bibliotecar din oraşul Da-
rabani, Victor Teişanu, au confirmat. 

În 1969 vine la Botoşani, unde ocupă mai multe slujbe, de la Casa Creaţiei Po-
pulare, la Muzeul Judeţean. De aici a ieşit la pensie, ocupîndu-se în special de organi-
zarea Casei Memoriale „Mihai Eminescu” de la Ipoteşti. Era, în fond, o sinecură.
Imaginea lui distinctă, cu pletele albe, leonine, făcea figură aparte în tîrgul Botoşanilor.
Şi-a cîştigat, în scurt timp, statutul de persoană în graţii, prin activitatea pe care o des-
făşura în paginile literar-artistice ale ziarului „Clopotul”, condus pe atunci de regreta-
tul Nicolae Cântec. Acolo exista la acea vreme o echipă destul de bună şi curajoasă,
lăsată multă vreme în voia ei. Printre cei mai remarcabili: Alexei Rudeanu (a cărui re-
plică dată în faţa unui mare şef de la partid a rămas memorabilă, şi anume: „Cine sunt
eu, tovarăşe prim-secretar? Sunt un intelectual rus, adică un căcat!”, în urma căreia a tre-
buit să plece), Ion Murgeanu, care păcălea pe toate fetele că le duce la Paris, Corneliu
Fotea (alias Radu Cadelcu), poate cel mai incomod, în urma căruia a rămas un roman-
jurnal de peste o mie de pagini, din păcate nepublicat, în care ilustrează cu lux de amă-
nunte acea perioadă de început de dezgheţ în oraşul în care s-a născut Eminescu, iar
urmele acestuia abia de se mai simt: o analiză extrem de severă la activismul si limba
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„La Valea Vinului curge
apă minerală, nu vin!“

Gellu DORIAN



de lemn care acopereau totul fără pic de memorie – şi el a trebuit să plece din aceleaşi
motive de incompatibilitate cu activiştii de partid care-l aveau în colimator. Cu ei a con-
vivat pe la mai toate cofetăriile din oraş Lucian Valea. Împreună, l-au găsit în casa lui
de la Draxini pe „poetul care scrie cu gura”, cum l-au conştientizat pe Constantin
Dracsin botoşănenii, care i-au citit pentru prima dată poeziile prezentate de Lucian Valea
în paginile literare ale ziarului „Clopotul”, în primăvara lui 1969. Apoi, cu trecerea tim-
pului, cînd, la sărbători, vinul de pe mesele noastre era adus din beciul lui Moş Petra-
che, tata lui Constantin Dracsin, am auzit din gura fiului lui Lucian Valea distihul plin
de adevăr:” Damigenele cu vin/ Le cărăm de la Dracsin!”. Casa lui Constantin Dracsin,
nu numai din acest motiv, dar şi din această cauză dătătoare de euforii creative, a deve-
nit loc de pelerinaj. Din păcate, după dispariţia lui, locul a intrat pe alte mîini, de ase-
menea, fără memorie.

După plecarea celor trei incomozi, Lucian Valea ne-a adus pe cei tineri în cenaclul
„Mihai Eminescu” pe care-l conducea. Şedinţele se desfăşurau în fiecare joi la Muzeul Ju-
deţean. Erau dure, exigente, benefice, cel puţin pentru mine. Am fost ras de cîteva ori, ca
să pot ajunge apoi să fiu unul dintre preferaţii lui Lucian Valea, pe lîngă care pot spune că
„am cîştigat” nu am pierdut, cum se vorbea pe atunci, zece ani, ordonîndu-mi lecturile, dis-
cutînd zilnic despre viaţa literară de la noi, pe care o cunoştea foarte bine, despre „genera-
ţia amînată”, din care făcea şi el parte şi despre care a publicat poate cea mai bună carte a
lui, din păcate ignorată, un adevărat capitol de lux al istoriei literare româneşti din acea pe-
rioadă. 

Printre aceste discuţii, desigur, aduceam vorbă, de fiecare dată cînd se întorcea din
lungile lui etape de creaţie, despre Casa Scriitorilor de la Valea Vinului. Avea un tabiet, din
acest punct de vedere, la care ţinea foarte mult. An de an mergea în cel puţin două vacanţe
de acest fel; el le spunea de creaţie. Acasă lucra non-stop. Cu doi copii mici, liniştea de
care avea nevoie nu era cea necesară. Lucra, cum spunea, de  regulă, de pe la ora 4 dimi-
neaţa pînă pe la 7. La serviciu venea pe la ora 9. Pe la 9 şi un sfert scria în condică „plecat
cu băieţii la cafea”, că aşa-i ceruse directoarea, să spună tot ceea ce face. Şi el se confor-
mase. Nu-i plăcea să mintă. Pe la ora 13, după ce colindam cofetăriile şi barurile din oraş,
bînd cafele după cafele, mai curînd nechezol, bere sau mîncam, cînd eram în bani, ciorbă
de burta sau pateuri cu cartofi şi varză, se retrăgea spre casă. Prin urmare, vacanţele de
creaţie erau necesare: una la Neptun, la Casa Scriitorilor „Zaharia Stancu”, de acolo de
unde se întorcea bronzat şi ieşea în oraş în pantaloni scurţi să-şi etaleze pielea arămie; alta,
la Valea Vinului, unde stătea cîte o lună, de pe la mijlocul lui iulie pînă pe la mijlocul lui
august. Era luna cea mai rodnică. Avea cameră in pavilionul central, casa mare, unde, de fie-
care dată, îl avea vecin pe Ştefan Agopian. Cît stătea, pe acolo se perindau şi alţi scriitori.
Numele lor ne sunau cu invidie de bun augur în urechi, să zic aşa. Pe acolo, cu ani în urmă,
trecuse Lucian Blaga, însoţit de Dorli şi Ben. Corlaciu. Poveştile despre aceştia erau cele
mai savuroase. Îl invidiam, pentru că avea acea şansă, unică pentru noi, să se vadă cu scrii-
torii pe care noi îi întîlniserăm doar în cărţi. Cînd a mai plecat şi la Struga, lumea noastră
s-a lărgit şi cu alte orizonturi. Coroana de Aur ce se acorda acolo era Nobelul de aproape,
de lîngă noi, iar poeţii care obţineau acest premiu deveneau nume de neatins cu privirea
decît în cărţi. Poveştile de pe Lacul Ohrid au ţinut luni bune prima pagină a staţionărilor
noastre prin ponositele cofetării botoşănene.

Poveştile lui de la Valea Vinului erau de regulă repetate, fabuloase, pline de o oare-
care enigmă, pe care noi încercam să o dezlegăm de la o zi la alta. Părea un loc misterios,
undeva în Munţii Rodnei, la poalele Ineului. Apa de acolo, cică, făcea minuni. Pînă în 1989,

32

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2



am ajuns de cîteva ori doar pînă la Sîngeorz-Băi. Cîteva schimburi culturale cu scriitorii bis-
triţeni i s-au datorat lui. Acolo l-am întîlnit pe Teohar Mihadaş, de la care am auzit poezeaua
„Cine-au făcut drum pe şăs/ Bîrgăoani cărînd ovăz/ Cine-au făcut drum pe vale/ Bîrgăoani
cărînd ocale”. Sau: „Vorovitu-s-o vro tri/ Că pe mine m-or beli/ Ş-or face din pielea me/
Budilară şi cure/ Şi din pielea turului/ Taşcă Brigadirului/ Din pielea de dinainte/ Porto-
fel la preşădinte!”. Tot la Sîngeorz, în staţiune, am văzut inscripţia de ocrotire a spaţiilor
verzi: „Nu mai rupeţi flori copii/ Că şi ele este vii/ Cum voi e copii de om/ Ele e copii de
pom!”. Izvorul 4 era cel mai căutat. Lucian Valea lua pentru acasă chiar două damigene cu
miraculoasa apă, să-i fie la îndemînă în ocaziile pe care le căuta în intimitate. Că spunea el
într-o dedicaţie pe pagina de gardă a cărţii „Vocile”: „Mădălinei, pe care am aşteptat-o o
viaţă!”. Căreia, de fapt i-a dedicat mai toate poeziile de dragoste, din care reţin şi acum cî-
teva versuri: „În fiecare noapte te visez mereu/ Şi nu-nţeleg ce să însemne asta/ Se face mai
întîi c-un tînăr zeu/ La miez de noapte-mi zgîlţîie fereastra// Eu mă ridic uşor din aşternut/
Şi dau încet perdeaua la o parte/ Şi pari o umbră care  de demult/ Se vede nu aproape ci
departe.” (citat din memorie). Şi apa Izvorului numărul 4 făcea minuni. 

Însă la Valea Vinului, la rîvnita casă nu am ajuns decît abia după 1990. Nu eram
membru al Uniunii Scriitorilor. Nu aveam dreptul să ajung acolo, unde Lucian Valea ajun-
gea, îşi scria cărţile, se întîlnea cu Ştefan Agopian, cu Ileana Mălăncioiu, cu Ana Blandiana,
cu D.R. Popescu, cu Ioan Alexandru, cu Ion Horea, cu Cezar Baltag, cu alţii şi alţii. Cînd
am ajuns, abia în 1993, perdeaua plină de enigme aduse în mintea noastră de regretatul Lu-
cian Valea, care de un an nu mai era printre noi, s-a dat la o parte şi întreg complexul Casei
de Creaţie a Scriitorilor de la Valea Vinului ni s-a relevat ca imaginile dintr-o fotografie
sepia acoperită de praf. Izvorul de la intrare, cu acele căni roşcate de la apa minerală ce
ieşea din coasta muntelui, mi-a potolit şi mie setea. Şi ca să urmez exemplul lui Lucian
Valea, acolo am scris primele 500 de versuri ale poemului Singur în faţa lui Dumnezeu.
Eram acolo cu Sofi, fosta mea soţie. Am stat zece zile. Am vizitat Rodna, sătucul Şanţ, am
mers pînă sub poalele Ineului, am cules zmeură, ciuperci, din care am făcut tocăniţă. Afi-
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nele erau peste tot. Urmele de urs se vedeau printre tufanii de zmeură. Părea un loc sălba-
tic. Casele, pavilionul unde era şi sala de mese, cel lung, în formă de L, şi casa mare, cu cer-
dac, unde locuise ani la rînd Lucian Valea în camera cu balcon, nu mai avea aura aceea
misterioasă. Erau chiar ponosite şi ameninţate cu degradarea. Dumitru Mureşan, eternul
administrator al casei, avea în chioşcul de la intrare un băruleţ cu niscaiva sticle de votcă
pe care, pînă la plecare, cu cei prezenţi acolo, printre care şi Lucian Alecsa, le-am exter-
minat. A fost, de fapt, singura dată cînd am mers la Valea Vinului. 

Apoi am auzit tot felul de poveşti, dintre care cea mai frumoasă pare a fi cea a se-
jurului Magistrului Mihai Ursachi cu Stela Covaci. Povestea lor am auzit-o relatată şi de
Magistru, cu harul lui în a fabula şi colora orice mică întîmplare din viaţa lui, dar şi de la
Stela Covaci. Amorul lor era cunoscut. Magistrul îi făcuse cadou un inel, nu cu enigmă, ci
cu o pietricică rubinie, ca semn al logodnei lor. Însă ca amorul să pară curat şi în faţa lui
Dumnezeu, trebuia să le fie aşezate pe cap cununiile, în biserica din Rodna. Preotul de acolo
a fost de acord. Stela a făcut şi două cununiţe din flori de cîmp, din margarete şi sînzîiene,
cicoare şi trifoi, să le fie unirea cu noroc. Căsătoria lor morganatică a durat ceva timp, rod-
nică sufleteşte fiind perioada cît au stat acolo. Apoi au apărut disensiunile iscate, pasămite,
după opinia Magistrului, de lăcomia Stelei după aurul pe care acesta l-ar fi adus, în mare
secret, din America, aur cu care el dorea să-şi înceapă o mare afacere în dulcele tîrg, după
care a rîvnit în cei nouă ani de exil. Aurul s-a dus şi el, ca alte vise ale neuitatului poet, pe
apa sîmbetei, iar afacerea de la Doi Peri, constituită dintr-o casă, ceva teren şi, la un mo-
ment dat, şi o vacă cu lapte, pe care a trebuit să o sacrifice, pentru că nu avea ce să-i dea de
mîncare, nu a ţinut prea mult.

Alte şi alte poveşti am tot auzit că s-au petrecut la Valea Vinului (Lucian Vasiliu
i-a oferit Bunavestire fiului său, Cezar-Ştefan, rod al sejurului binefăcător).

Deşi am fost invitat de fiecare dată de Florica Dura, care se mai zbate şi acum să sal-
veze Casa de Creaţie (la taberele ei mixte, cu scriitori, jurnalişti, pictori), nu am ajuns
niciodată. Locul acela, altădată, în poveştile lui Lucian Valea cel puţin, mirific, plin de taine,
nu mi-a mai creat, din păcate, cheful de a ajunge acolo. Cum de altfel şi altor scriitori. (Nu
mai ştiu dacă Ştefan Agopian, care mergea vară de vară acolo, a mai ajuns în ultima vreme.).
Poate şi din dorinţa de a rămîne aşa cum îl ştiam, nu aşa cum este acum, în degradare şi lăsat
de izbelişte de administraţia Uniunii Scriitorilor, care, fie din lipsa fondurilor, fie din reala
lipsă a mizei scoase din joc de condiţiile precare de acolo, l-a scos de pe lista preocupări-
lor ei. Statutul acelei case este şi unul incert. Locul şi casele, se ştie sau se spune, ar apar-
ţine Întreprinderii Miniere Baia Mare, care, se pare, şi aceasta a uitat de acel spaţiu ce
ascunde în el poveştile atîtor scriitori care au trecut pe acolo. Însă trecutul lor ar fi altul, de
pe vremea administraţiei imperiale, cînd aici era o staţiune de odihnă. Ba că ar fi fost şi do-
meniul regal la un moment dat. Acum, tot cu o marja de nesinguranţă, ar fi în patrimoniul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, care ar dori să le plaseze unui administra-
tor care să le scoată din pericolul de degradare totală. Cineva ar trebui să se ocupe măcar
de memoria acelui loc, aşa cum face acum revista „Dacia literară”. Însă oare se va găsi
omul care să facă o astfel de cercetare şi să redea istoriei vii a literaturii române o perioadă
plină de poveşti adevărate, unele devenite legende? La fel se petrece şi cu casa de la Sovata,
lăsată total în paragină şi uitare. Sunt semne oare că încetul cu încetul generaţiile care vin
din urmă, dispreţuind această formă de organizare a breslei scriitorilor, vor da uitării, me-
nind spre dispariţie însăşi Uniunea Scriitorilor? Personal n-aş vrea să cred. Mai ales că Fi-
liala din Iaşi a U.S.R.,  în curînd, va inaugura Casa de Creaţie a Scriitorilor de la Bârnova,
care va purta numele regretatului poet Cezar Ivănescu.

34

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2



În memoria Doinei şi a lui Emil

Mult hulitul Sadoveanu (din când în când, la vremuri de criză) a făcut, la vremea
lui, şi ceva care, sperăm că doar temporar, a cam dispărut din peisaj: a binecuvântat o casă
(de fapt două) de odihnă pentru scriitori – la Valea Vinului (de ce s-o fi chemând aşa,
m-am/ne-am întrebat permanent pe când hălăduiam – illo tempore – pe acolo, fără griji de-
osebite). Faimosul, de altfel, loc de creaţie, înfiinţat prin deceniul al şaselea al defunctu-
lui secol, a fost loc de benefică pomenire pentru generaţii de scriitori. Pentru mine (pentru
unii dintre noi), şansa s-a chemat Prietenia, pentru că datorită acesteia am ajuns pe căi
până atunci nebătute. (Rar mi-a fost dat să văd o persoană mai persuasivă ca prietenul meu
Lucian. Când îşi punea el ceva în cap, greu i-o mai scoteai, dar nici că se lăsa până nu se
împlinea – numai lucruri bune, desigur, din fericire).

Aşadar, la sunetul de goarnă al Lucianului (Vasiliu – pentru intimi), acompaniat
de cele două prinţese ale sale: Iolanda şi Maria-Luiza, s-au adunat în două maşini (care nu
erau „de teren”, din păcate) Emil Iordache cu Olga lui, Cătălin Savin cu Monica lui şi eu
cu Doina mea (pentru că fiecare trebuia să aibă ceva al său!). Cele două echipaje s-au pus
cu spor să refacă à rebours drumul descălecatului Moldovei, urcând cu spor valea Mol-
dovei, tândălind cu sufletul curat pe valea Bistriţei Aurii, căutând urmele harnicilor nemţi
(pardon, germani, că mă trage de urechi Lucian) aduşi aici de austrieci să-şi practice mi-
neritul. La Cârlibaba (mirifică localitate, nemurită de Magistrul Mihai Ursachi, care a evo-
cat-o cu duioşie, în repetate rânduri, în legătură şi cu vrednicii „cârlimoşi” Gellu, Cassian
şi Lucian, şi cu niscai pidosnice preocupări montane) părăsit-am drumul voievodal al lui
Dragoş şi Bogdan, pentru că ne-a ispitit şleahul ce se desfăcea la stânga şi care, după ce
se bucura „încălecarea” Bistriţei, urca poetic o pantă împădurită de mai mare dragul. Unde
mai pui că şi o maşină iaşiotă ce pogora din înălţimi ne încuraja la drum spornic. 

Şi am sporit. Cu vale abruptă în dreapta, cu pantă ameţitoare în stânga, cu popas
de respiro pe culme. După care, e-he-heee..., „Lung e drumul Clujului/ Da’ mai lung al Vi-
nului”, pentru că la vale drumul s-a înăsprit, făgaşele bine adâncite au pus la grea încer-
care priceperea şi îndemânarea şoferilor, noaptea parcă era mai grăbită şi mai grea, urmele
vieţuitoarelor cu două picioare se şterseseră şi, colac peste pupăză (n-am înţeles niciodată
ce treabă are pupăza cu colacul, dar mă înscriu în audienţă la Domnul Stelian Dumistră-
cel şi mă dumireşte Dumnealui), se mai şi rupe ceva la o maşină. Şi uite aşa, şontâc-şon-
tâc, orbecăind cu inima cât un purece, am răzbit în toi de noapte până la „cabană”. (Eu
eram sigur că deja am ajuns prin Munţii Tatra, că nu vom mai găsi limbaj comun cu băş-
tinaşii, dar aceştia ne-au felicitat, a doua zi, că am avut curajul să înfruntăm Rotunda – căci
aşa frumos se cheamă culmea cu peripeţii).

De cum s-a făcut ziuă, după firitisirile de rigoare cu cei ce fuseseră mai harnici
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Amintirea Văii Vinului

Liviu PAPUC



(mult regretatul Laurenţiu Ulici, în pauzele de bridge, unul din clanul Covaci, tonicul pro-
fesor, doctor şi Poet George Popa, „om al casei”, ş.a.), desantul ieşean se puse pe cucerit
ce era de cucerit, cu destul succes, aş spune: unul din echipă (nu spui ţine, persoană im-
portantă!) lichidă stocul de rom în două zile, un altul (Emil) bătu recordul la ore dormite,
Eminenţa cenuşie luă pâinea de la gura castorilor, construind şi dărâmând succesiv stăvi-
lare la pârâu, şi câte altele... Cel cu romul (dar nu cred că din cauza mirosului, devenit na-
turel) se transformă în Împăratul... fluturilor (că muşte nu erau neam!), vreo doi mai
curajoşi încercară să se ia la trântă cu Inăul (prilej de a-l evoca pe Magistrul din Ţicău) şi
mai toţi stăteau cu privirile agăţate de înălţimi (cu grijă să nu calce în străchini – adică în
torentul care acompania cu înţelepciune toate năzbâtiile copiilor ad-hoc), în încercarea de
a da răspuns întrebării lansate de Emil: „Oare cum îşi fac rost de chibrituri, pentru a-şi
aprinde pipa, iarna – cei care locuiesc acolo sus?”.

Vremea a trecut repede, mai cu un foc de tabără, mai cu o ciondăneală (ca să dis-
pară plictisul), mai cu o plimbare pe la gurile de mină sau pe la masa de biliard. Dar au
rămas amintirile, de neşters, pentru unii chiar şi ceva mai mult, vorba Poetului: „Şi-un
prinţ la anul, blând şi mic/ Să crească mare şi voinic”. Dar oare mai este nevoie să vă con-
ving că a fost bine, că a fost foarte bine, că aşa ar trebui să rămână pe vecie locul acela cu
adevărat de odihnă şi de creaţie?
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Valea Vinului: doar o amintire?!

Nicolae PANAITE
În vara spre toamna anului 1986, am ajuns şi eu la Casa de odihnă şi creaţie a Uni-

unii Scriitorilor de la Valea Vinului, din munţii Rodnei. Auzisem, mai dinainte, interesante
şi curioase istorisiri de la unii breslaşi, care trecuseră pe aici. Imaginaţia m-a condus
în a-mi închipui că e vorba despre un areal în care cultivatorii de viţă de vie şi-au găsit un
prielnic loc de a-şi pune în practică strategiile şi proiectele din domeniul viticulturii şi
enologiei. Repede aveam să mă conving că nu-i deloc aşa. Pârâiaşul ce curge, traversând
mica aşezare omonimă, are culoarea roşie din cauza minereului de fier ce se găseşte în
munţii Rodnei. Aşadar, am ajuns pe aceste coclauri în vara-toamna lui 1986, împreună cu
familia, pentru vreo zece zile. Au mai mers cu noi, de la Iaşi, poeţii Adi Cristi şi Aurel Şte-
fanachi, însoţiţi de consoartele lor. În compania celor doi prieteni, până la gara Ilva Mică,
am trăncănit despre vremi şi politici, izbânzi şi eşecuri, proiecte şi speranţe etc. Adi Cristi
ne-a omenit cu vreo două-trei păhărele de (cu) coniac din Cana Galileii. Cu autobuzul luat
de la Ilva Mică am trecut pe lângă comuna Maieru, localitatea unde s-a născut Liviu Re-
breanu. Peisajele erau ademenitoare şi tulburător de frumoase. Din Rodna Veche, un fel
de comună-oraş, unde am coborât din autobuz, fiecare a ajuns la Valea Vinului cum a
putut...

Cazarea nu a fost cea mai bună: camera era dotată cu două paturi, o chiuvetă şi
o oglindă de mărimea unui ecran de televizor, o masă, iar grupurile sociale erau la comun.



Am fost mulţumit că aveam camera mea de la vila din deal la etajul I, fără igrasie. În
schimb, când îţi aruncai privirea în afară, peisajul din jur era unul reconfortant şi extrem
de plăcut. 

La anumite ore ale zilei, ne întâlneam în camera de la parter a lui Adi Cristi, pen-
tru a asculta radio Europa Liberă şi a discuta disjunctiv, conjunctiv şi conspirativ. Multe
ne-a mai slobozit gura atunci: dictatură, cabinetul unu şi doi, comunism, democraţie, li-
bertate, publicarea cărţilor, editarea unei reviste... au fost temele predilecte. Cu ceva timp,
înaintea descinderii la Valea Vinului, citisem Minima moralia, carte pe care Andrei Pleşu
o terminase de scris tocmai aici, freamătul munţilor, liniştea şi firile mătăsoase, telurice şi
cosmice ale spaţiului fiindu-i de bun augur.

Acum îmi mai amintesc că, în timpul şederii noastre, i-am întâlnit pe Cezar Ivă-
nescu, Nicolae Georgescu, Ştefan Agopian, Rodica Toth şi Ion Covaci. Cezar Ivănescu

era cazat în vila din vale, deasupra bucătăriei.
Seara, împrejurul lui roia o galerie de fani, majo-
ritatea dintre ei pretendenţi într-ale poeziei. Poetul
recita oracular şi cânta cu o voce distinctă şi hotă-
rîtă, asemănătoare unui geamăt tremurat, cântece
de început şi de sfârşit de lume. Vocea lui umplea
ograda, cobora din cerdac, şi parcă toţi eram o sin-
gură voce iar Valea Vinului un mare stup de albine
în care se auzea un zumzet unic, plin de dulceaţa
vieţii, de nedreptate, suferinţă şi moarte.

Administratorul Casei Scriitorilor, dom-
nul Mureşan, un om nu prea vorbăreţ, înzestrat cu
o isteţime şi o hâtroşenie ce bine-dispuneau, avea
grijă ca, zilnic, cele trei mese să-i mulţumească
atât pe mofturoşi cât şi pe gurmanzi. Cei care ajun-
geau aici, în afara odihnei, dacă doreau, puteau să
scrie, să citească, să se roage, să iubească, să facă
drumeţii, să se nemurească...

În cele zece zile cât am stat, am trăit o
poveste adevărată cu focuri de tabără, urşi prietenoşi dar şi fioroşi, cu zâne şi cadâne în-
tâlnite la culesul de zmeură şi mure, cu zile căzute din calendar şi rochii-făclii, până când,
pe rând, deveneam cu toţii, dinspre seară spre noapte, imperturbabili zapcii.

Unii din colegii noştri, bărboşi şi pletoşi, au iubit, s-au iubit, ascunşi după ver-
suri spahii, adăugând la familii cu statut integru câte un nou membru, câte o carte sau
măcar un singur pom al vaierului sau al suspinului scris tocmai aici la Valea Vinului.

Astăzi, urechile mi-au auzit, din surse sigure, despre casa de aici, odinioară a
scriitorilor, că a ajuns, din indiferenţă, singurătate şi părăsire, să fie a mai multora şi sigur
a nimănui...Nici o mână nu-i mai atinge uşile, ferestrele, nu mai deretică prin ea şi n-o
mai îngrijeşte, parcă le-ar sta în gât unora ca un os de peşte!

Odinioară, când se auzea toaca metalică, era semnul că masa se poate servi; acum,
„se aude” o altfel de toacă: a vinovăţiei, nepăsării şi înstrăinării. Am credinţa că, pentru
scriitorii din vremea de atunci, în viziunea mea, casa de odihnă şi de creaţie de la Valea
Vinului se asemăna tot mai mult cu cea a Sfintei Vineri, pe care o ştim din basmele ro-
mânilor.
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Cezar Ivănescu
(portret de Georgiana Vrânceanu)
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Nicolae CORLAT

cîntec de dragoste
la Valea Vinului

de-ar atinge o răsuflare din cer
buzele mele s-ar răstigni în sărut 
pe crucea absenţei

cîtă splendoare naşte gîndul spre tine
cînd ostenit îmi înfăşor aripile să nu zboare
în cîntec te adun din înserare

păsările s-au lipit de ramuri surde
sub curcubeul zîmbetului tău
lumina se cerne spre ceruri

încă adorm
suspin în somn chemîndu-ţi mîngîierea
sub coviltirul searbădului gînd
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Menuţ MAXIMINIAN

Balerina bibelou

Printre cărţi e casa ei.
De 20 de ani stă pe aceeaşi poliţă.
Când se plictiseşte îi trage cu ochiul lui Eminescu,
Sau lui Coşbuc, 
Sau la alţii din Biblioteca pentru toţi.

E o balerină nobilă, 
Din porţelan fin, sau sidef cu irizaţii albăstrui.
Nici ea nu ştie exact din ce e făcută
Dar se simte bine în carnea ei.

Pe rochia scurtă are dantelă,
La păr o floare,
La inimă un ghimpe.

Cu mâinile aşezate pe creţurile rochiei,
Rememorează gloria de altădată.
Când era venerată.
Astăzi nici praful nu mai este şters din jurul ei.

Într-o toamnă cu frunze de aur
Şi-a trăit prima iubire.
A fost a lui şi de atunci
Timpul pare că a încremenit.
Perdeaua dragostei e trasă, 
Balerina stă neclintită,
Pe raftul cu scriitori.
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Viorel MUREŞAN

OMUL DE ZĂPADĂ

pe voi cele trei gropi vă numesc
a singurătăţii mele
a inimii
şi a măselei de minte
şi vă locuiesc pe toate trei deodată
când cineva în picioare stă lângă mine în groapă

îşi scoate seară de seară de pe trup terasele unui munte
le împătureşti grijuliu în geamantane

din linii lăsate pe o tablă albastră
picură sânge de parcă un nor se naşte din altul
soarele-n iarbă trosneşte din nou ca o bucată de tablă
sub paşii grăbiţi ai copiilor

eu 
de pe trei stânci cobor
cum pe o scară un om de zăpadă-ar pândi
trei fete care se joacă-ntr-un pod
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Sterian VICOL

APROAPELE MEU
Doamnei Ana Blandiana

Lunganul de sânge, aproapele meu,
de funii trage, ne ţine-n univers.
El scrie lumii noaptea câte-un vers
iluminează biserici cu alt curcubeu

Un orb ca mine cu irisul şters
de-un spin ce arde talpa ta zeu,
ascultă vânătoarea altui eu
prin şiruri de femei cu muzica revers

Între un ţipăt şi arcul de foc, cine
îngroapă litere într-un sonet?
Pentru cel care pleacă, pentru cel care vine
Cine, dacă nu lunganul de sânge
trage corabia vieţii, încet
prin frigul ierbii care plânge?

Bunavestire, 2012 
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George VULTURESCU

Moto: „Voi muri ca să nu mor…”
Sfântul Augustin 

Infernul diamantului

Nici un vers nu devine pământ sub picioare
ochi al sufletului, el acumulează culori
duminici de rugăciuni pe o pată de sânge,
sânge scurs ca să nu se scurgă tot sângele lumii
sub zidul unei catedrale
în care liniştea crapă zidurile cu unghii
căutând chipul zeilor

Nu te grăbi să pui versul la picioare
el nu devine lut al satului tău
el devine un diamant violaceu
o raclă care-ţi păstrează inima 

până când zeul va frământa pământul ei
şi va simţi mirosul ierbii
şi îşi va aminti că a văzut cu ochii tăi
şi a simţit cu pielea ta
infernul diamantului de-a nu putrezi
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SSĂRBĂTOAREAĂRBĂTOAREA PPOEZIEIOEZIEI LALA IIAŞIAŞI, ediţia a XIX-a (25 martie 2012)., ediţia a XIX-a (25 martie 2012).
Loc de desfăşurare:Loc de desfăşurare: Uniunea Scriitorilor - filiala IaşiUniunea Scriitorilor - filiala Iaşi
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Angela BACIU-MOISE (Galaţi), Emil NICOLAE (Piatra-Neamţ), George BĂDĂRĂU, NicolaeAngela BACIU-MOISE (Galaţi), Emil NICOLAE (Piatra-Neamţ), George BĂDĂRĂU, Nicolae

PANAITE, Vlad SCUTELNICU (Botoşani). PANAITE, Vlad SCUTELNICU (Botoşani). Gazdă:Gazdă: Cassian Maria SPIRIDON.Cassian Maria SPIRIDON.
Organizatori:Organizatori: Muzeul Literaturii, Societatea „Junimea ‘90“, revista „Dacia literară“Muzeul Literaturii, Societatea „Junimea ‘90“, revista „Dacia literară“..

Fondator-coordonator:Fondator-coordonator: Lucian VASILIU. Lucian VASILIU. Foto:Foto: Corneliu GRIGORIUCorneliu GRIGORIU
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Deşi acest capitol poate fi sărit cu uşurinţă de cititor fără să piardă nimic din firul
esenţial al acestui roman, am să povestesc totuşi ce simţeam eu la Londra în timp ce vii-
torul meu prieten Charles Lee descoperea Parisul.   

Deci, în timp ce Charles Lee îşi sorbea cu o infinită lentoare prima sa cafea pa-
riziană din noua sa viaţă de străin, eu încasam din plin şocul unei lumi care mi se părea
total pe dos: lumea londoneză. 

Am avut şansa să vizitez multe capitale ale lumii şi mereu m-am întrebat dacă ora-
şele pot fi asociate genului feminin sau masculin. Este Parisul un domn? Este Londra o
doamnă? Parisul, în orice caz l-am asociat întotdeauna cu o amantă. În Paris m-am sim-
ţit bine din prima clipă, iar oraşul m-a protejat fără să mă privească de sus, fără să încerce
să mă judece şi mai ales fără să-mi dea lecţii. Să fi fost mîna întîmplării, să fi fost mîna
destinului, cert este că la Paris am avut întotdeauna noroc, ca şi cum o aripă protectoare,

dar extrem de discretă, s-ar fi întins asu-
pra mea. Simţeam, în acelaşi timp, că
acest oraş mă iubeşte la rîndul său, ca o
femeie dornică de cît mai mulţi amanţi. 

La Londra, însă, m-am simţit ca
în faţa unei doamne bătrîne care mă invită
la ceai şi apoi mă judecă. Da, Londra este
o doamnă bătrînă şi foarte distinsă, fără
îndoială, fascinantă în toate privinţele, do-
tată cu o autoritate naturală unică. Aflat în
faţa ei, însă, nu te simţi în siguranţă: încep
să-ţi tremure picioarele, să ai îndoieli în
privinţa capacităţilor tale, ai impresia că
nu corespunzi unor anumite standarde, că
nu eşti destul de bine îmbrăcat, că nu ai
maniere destul de subtile, că nu vei des-
chide niciodată toate porţile acestei so-
cietăţi… Londra te invită la ceai, te
examinează printr-un lornion, se miră de
tine ca de un poor thing, îţi lipeşte apoi o
etichetă pe frunte plasîndu-te astfel pe
viaţă într-o categorie. Iar la masă nu te in-
vită niciodată.

Elipsa (III)

Matei VIŞNIEC

M
ir

ce
a 

M
oc

an
u 

- 
po

rt
re

t c
om

po
zi

ţi
on

al



45

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2

Am vizitat multe capitale în cursul unei vieţi dedicată în parte călătoriilor şi nici
una nu mi s-a părut atît de distantă prin stilul ei decît Londra. Madridul te invită la viaţă
nocturnă şi la flanerie, este un oraş cu care te împrieteneşti imediat, devine partenerul tău,
prietenul tău de chefuri. Roma are ceva dintr-o mamă generoasă, ceea ce a simţit proba-
bil şi Pier Paolo Passolini cînd şi-a intitulat un film Mamma Roma. Oraşul etern nu te res-
pinge, nu te judecă, te invită la masă chiar dacă nu-ţi ştie numele şi chiar dacă nu are prea
mare lucru să-ţi pună în farfurie… Viena, în ciuda fastului afişat cu preţiozitate, nu te ex-
matriculează nici ea: e ca un enorm costum cu mii de galoane şi nasturi aurii din care a
dispărut însă corpul. Simţi la Viena că oraşul a rămas prea mare după ce a dispărut impe-
riul, şi că de fapt marchizul care se lăfăia în caleaşcă a rămas fără vizitiu şi a trebuit să iasă,
să urce pe capră şi să înceapă să mîne el caii… Lisabona este un oraş care te bate imediat
cu mîna pe umăr, iar la Bruxelles parcă ţi se oferă berea gratis. Cineva mi-a spus, cîndva,
că Bucureştiul este o bătrînă domnişoară, o definiţie care mi-a plăcut enorm… Nici una
din capitalele Europei, în orice caz, nu-ţi crează acest sentiment pe care ţi-l dă Londra că
poţi trăi eventual o viaţă întreagă acolo, dar că vei fi veşnic tolerat. Acest sentiment acut
m-a determinat de altfel, după un an de experienţă britanică, să mă întorc în toamna lui
1989 înapoi la Paris unde Charles Lee tocmai urma să-mi monteze o piesă.  

5.
Michel Rivière, agent imobiliar în oraşul Avignon, avea motive să-şi frece mîi-

nile şi să vadă viitorul în roz. Luna iulie 1988 se anunţa bună pentru afaceri, o mulţime de
francezi veniţi în vacanţă, dar şi numeroşi străini, în special englezi şi olandezi, luaseră
“rendez-vous” ca să viziteze locuinţe de vînzare. Întreaga Provenţă ieşea de fapt dintr-o
lungă amorţeală din simplul motiv că avansau lucrările la construcţia căii ferate pentru
trenul de mare viteză, faimosul TGV. Trenul circula deja între Paris şi Lyon, iar linia urma
să fie prelungită pînă la Avignon şi Marsilia. Două ore între Paris şi Lyon, două ore pen-
tru o distanţă de 440 de kilometri, era totuşi un eveniment. Un element perturbator, cum
spunea Michel. Lumea nordului începuse deci să se intereseze ceva mai serios de Pro-
venţa, iar regiunea devenea, încetul cu încetul, la modă. Cu atît mai mult cu cît, pentru ur-
mătorii zece ani, erau promise două noi performanţe: oraşul Avignon urma să fie la numai
2 ore şi 45 de minute de Paris, iar Marsilia la 3 ore de Paris. Nordul începuse deci să-şi
cumpere case de vacanţă în sud.  

În dimineaţa zilei de 7 iulie 1988, Michel Rivière primi un telefon de la un nou
client potenţial, o doamnă în vîrstă care-i propunea să se ocupe de casa ei din centrul ora-
şului. Michel notă adresa şi îşi anunţă vizita de evaluare pentru ora 16h30, cînd oraşul
urma să se trezească uşor, uşor din siestă. 

La ora 16h20 Michel se afla deja în faţa casei şi o examina din toate unghiurile.
Ochiul său exepert îi dădu următorul diagnostic: casa avea ceva ermetic, nimic din arhi-
tectura ei iniţială nu rămăsese vizibil, modificări succesive o transformaseră într-un edifi-
ciu hibrid şi lipsit de căldură. Se ghicea, însă, dincolo de pereţii extrem de groşi, un spaţiu
generos, cu atît mai mult cu cît casa avea două etaje. 
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Imediat după Revoluție v-ați implicat în proiecte internaționale?
Teatrul din Sibiu a ars de câteva ori în istorie. S-a întâmplat şi în 1989, la Revo-

luţie, când au ars toate bunurile, cu excepţia scenei. Am plecat pe banii mei la Berlin şi am
făcut prima structură asociativă – „Renaşterea teatrului sibian“, o structură independentă,
graţie căreia am început să călătoresc prin lume. Atunci l-am cunoscut pe Helmut Kohl,

care mi-a făcut o invitaţie la un
târg de aparatură de teatru şi de
film şi am început să cunosc oa-
meni importanţi. Am făcut un Fes-
tival Internaţional de Poezie, am
mers în Belgia, acolo am reuşit să
particip, în 1992, la evenimentul
Capitala Culturală Europeană de
la Anvers şi atunci mi-a încolţit în
minte ideea că Sibiul poate deveni
în timp o astfel de Capitală. Am
avut ideea festivalului de teatru în
1993. Când am devenit directorul
Casei de Cultură a Studenţilor din
Sibiu, am organizat şi primul fes-
tival, un festival studenţesc cu par-
ticipare internaţională. Apoi, în
1994, ca să demonstrez că totul
este rupt de trecut, am organizat
prima ediţie a Festivalului Inter-
naţional de Teatru Tânăr Profesio-
nist, punând în coadă cuvântul
„profesionist“, subliniindu-l ca

Dialogurile Daciei literare

Constantin CHIRIAC:
„În România nu prea sunt
industrii culturale“ (II)

Într-o lume românească ciudată, pusă pe căpătuială, mediocră și
alergică la ceea ce înseamnă inițiativă cuturală veritabilă, prezența în pei-
saj a lui Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca”
Sibiu, este aproape exotică. Despre ce se află în spatele acestui exotism, dar
și despre multe alte aspecte din biografia unui destin remarcabil – în inter-
viul de mai jos. (C.C.) 



47

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2

lumea să înţeleagă că nu e vorba de o mişcare amatoricească. Bineînţeles că au fost multe
energii frumoase, dar şi multe stupidităţi, pentru că am vrut un festival cu premii. Au par-
ticipat trei ţări şi, în total, opt spectacole. Cu timpul festivalul a crescut în progresie geo-
metrică. 

Iaşul, în toată această perioadă, a însemnat o nostalgie invocată din când în când.
Mă gândeam la el, ajungeam acasă o dată pe an, pentru că erau părinţii mei acolo. Însă acum
nici ei nu mai locuiesc la Iaşi, mama a plecat printre stele, iar tata e la Ocna Sibiului, unde
am luat o casă ca să fie mai aproape de mine. În orice caz, Prisăcaniul este matricea în care
m-am născut şi, vrând-nevrând, acolo va fi centrul lumii mele, acolo vor fi cercurile con-
centrice, energetice, cu care mă încarc. Iaşul teatral este, din păcate, doar o promisiune.
Există un public extraordinar în Iaşi, dar, de multe ori, iniţiativele independente sunt mai in-
teresante, chiar dacă nici ele nu sunt foarte bine susţinute. În primul rând, totul s-a împotmolit
şi se împotmoleşte în această renovare fără sfârşit – am senzaţia că e Mănăstirea Argeşului,
parcă e mitul lui Manole ce se întâmplă acolo. Nu am menirea să judec şi nu trebuie să judec,
dar cred că Iaşul merită mai mult decât ceea ce are în această clipă!

Cum vi se pare, în România, relaţia culturii cu factorul politic?
Cred că în România nu s-a produs nicio reformă în domeniul culturii. Suntem

atât de departe, încât am senzaţia că ne vor trebui ani ca să putem să surmontăm această
pierdere de timp. S-a încercat o reformă timidă între anii 1997-2000; reforma a eşuat. S-a
încercat distrugerea teatrului de repertoriu, care ar fi fost o gafă, în loc să se dea şansa
pentru iniţiativa privată, pentru instituţii care să intre în competiţie şi care să reformeze tea-
trul de repertoriu. Din păcate, singurul teatru care aplică legea instituţiilor de spectacol
este Teatrul Naţional „Radu Stanca“ Sibiu, cu rezultate, de altminteri, notabile. S-a putut
şi se poate face competiţie împreună cu şcoala de teatru, cu şcoala de management cultu-
ral – singura din România, împreună cu Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, cu
Bursa de Spectacole. Nu întâmplător Departamentul de Artă Teatrală de la Sibiu, incluzând
aici şi management cultural, a fost autorizată drept cea mai bună şcoală din România, înaintea
Bucureştiului, Clujului, Iaşului, Târgu-Mureşului ş.a.m.d.. Este o şcoală foarte tânără,
dar care şi-a impus ca standard de calitate performanţa şi care este legată direct de Teatrul
Naţional „Radu Stanca“, de Festivalul Internaţional, de toate celelalte structuri care dau
viaţă şi consistenţă oraşului. În acelaşi timp, din păcate, cultura este privită în continuare
ca o zonă devoratoare de bani, pe care trebuie să o tolerăm. Nu întâmplător, factorul po-
litic a dispreţuit cultura şi a zis „Lasă că o putem da unei formaţiuni politice care a ajuns
la putere şi căreia trebuie să îi dăm ceva“, uitând că patrimoniul naţional este atât de im-
portant, încât abia în clipa în care nu va mai fi, ne vom da seama ce am avut şi ce am pier-
dut. Relaţia este una foarte proastă, de obedienţă. Din păcate, cultura nu a reprezentat un
obiectiv major în viziunea politicienilor din România, iar importanţa Capitalei Culturale
Europene de la Sibiu probabil că a stârnit mai mult invidii şi ură decât asumare ca model
şi dorinţă de reformă la nivel naţional. Sunt foarte multe lucruri de vorbit în raport cu ce
înseamnă decizia la nivelul politicienilor şi capacitatea culturii de a reforma în această
clipă România la nivelul comunităţilor. Cred că ar merita să faceţi un număr special al re-
vistei în acest sens.

Activitatea Teatrului Naţional „Radu Stanca“, dar şi modul impecabil în care
se derulează Festivalul Internaţional de Teatru din Sibiu, devenit, fără îndoială, un
brand naţional, lasă impresia că, într-o măsură considerabilă, criza economică pe care
o invocă toată lumea nu v-a prea afectat. Cum aţi reuşit performanţa aceasta?

Aici nu e vorba de un factor întâmplător, acela că nu ne-ar fi afectat criza. Tot ceea
ce am construit şi vom construi se bazează pe coerenţă şi strategie. În clipa în care există
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criză, de obicei aceasta are un rol major. În toate ţările în care există performanţă la nivel
cultural, încasările, audienţa şi performanţa au adus plus valoare la modul evident. Deci
cultura a devenit un motor de dezvoltare în perioada de criză. În acelaşi timp, în clipa în
care nu îţi mai poţi permite să cheltuieşti bani pe tot felul de festivaluri ale usturoiului şi
ale cepei, există o sumă mai mică de investiţie pe care trebuie să o gestionezi la modul res-
ponsabil. Şi atunci structurile serioase care au proiecte şi care pot să dea notabilitate unor
instituţii, comunităţii printr-un dat cultural, au mai multă credibilitate în faţa finanţatori-
lor din România şi de pretutindeni. Iar Teatrul Naţional „Radu Stanca“ Sibiu şi Festivalul
Internaţional de Teatru sunt în această poziţie privilegiată. În toţi aceşti ani de criză, din
2008 până în 2012, am crescut atât activitatea şi calitatea Teatrului Naţional, cât şi pe cele
ale Festivalului Internaţional de Teatru. Nu întâmplător, Sibiu – Capitală Culturală Euro-
peană este singurul exemplu din istoria Capitalelor Culturale Europene în care numărul de
spectatori şi numărul de turişti au crescut si după anul de sărbătorire (2007). Este cel mai
bun exemplu de concept, de dezvoltare sustenabilă printr-un dat cultural. Dacă în fiecare
an, sursele şi resursele au început să devină mai limitate, noi a trebuit să fim mai inven-
tivi şi să venim cu proiecte unice şi cu parteneriate pe care le facem de mult timp. Ne-am
străduit să nu cădem în păcatul în care au căzut aproape toţi ceilalţi colegi ai noştri din do-
meniul cultural; păcatul de a sta şi a ne plânge, de a ne lamenta. Nu se poate! Există un
cor al plângăcioşilor în România! E mult mai uşor să ne lamentăm şi să spunem că nu
avem bani, cu toate că bugetele sunt aproape similare în toate instituţiile de spectacol, să
facem mai puţin şi să ne ducem într-o zonă mai uşoară, fără a căuta să ancorăm publi-
cul la modul serios, să găsim formule prin care să aducem la viaţă spaţii, să creştem un pu-
blic. Dacă Sibiul a construit ceva la modul temeinic este vorba, în primul rând, despre
publicul său. Avem cel mai bun public din România şi unul dintre cele mai bune publicuri
din lume. Suntem singurul teatru din România care are în proporţie de 100% biletele vân-
dute. De asemenea, faptul că media de vârstă a spectatorilor noştri este în proporţie de
72% de până în 28 de ani ne dă certitudinea că avem viitor şi că aceşti tineri, împreună cu
copiii lor, mai târziu, vor veni la teatru; că acest bun obicei se va păstra. Sunt multe for-
mule pe care nu avem cum să le destăinuim şi nici nu dorim; pentru fiecare problemă,
găsim soluţii! Acelaşi lucru trebuie să îl facă fiecare manager de instituţie, fiecare condu-
cător, fiecare întreprinzător la nivel cultural, iar soluţiile diferă de la oraş la oraş, de la co-
munitate la comunitate, pentru că sunt publicuri diferite, sunt oportunităţi economice,
turistice ş.a.m.d., diferite. Totul trebuie aplicat la realitatea fiecărei comunităţi.  

Sunteți un model de succes în privința managementului cultural, o sintagmă
sonoră, însă, în opinia mea, încă ambiguă pentru foarte mulți manageri de instituții
culturale din România. Ați putea schița, fie și pe scurt, profilul unui autentic manager
cultural?

Cred că multe dintre lucrurile pe care le întrebaţi aici au primit, anterior, răspun-
suri. În orice caz, un model de succes în privinţa managementului cultural poate fi schiţat
numai în condiţiile în care există un concept şi mai ales o echipă. Nimic nu poate fi făcut
de unul singur. Fără investiţia în tineri, fără a te bate pentru a fi şef peste indivizi deştepţi,
nu peste proşti, fără aceasta nu ai cum să ai performanţă pe o perioadă mai lungă de timp.
Pentru a putea construi trebuie să te duci în zona cercetării, trebuie să dezvolţi o şcoală,
aşa cum am dezvoltat la Sibiu, să poţi avea o pepinieră din care să selectezi, să poţi expe-
rimenta zi de zi şi acest lucru să devină tradiţie. De asemenea, tot ce e câştigat să rămână
patrimoniu, aşa cum am reuşit să creăm în cadrul Festivalului, o secţiune de patrimoniu,
în zona asta imaterială a spectacolului de teatru; în general, în domeniul artelor spectaco-
lului trebuie să ai proiecte pe termen lung. Vă dau un exemplu: noi avem proiecte gândite
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până în 2017, avem sute de invitaţii la festivaluri. Nu le putem da curs tuturor pentru că
politica cea mai importantă este să avem cel puţin un număr de treizeci de spectacole la
sediu, în aşa fel încât oferta noastră culturală să acopere nevoile şi dorinţa de frumos a tu-
turor categoriilor de public pe care tot noi le-am dezvoltat. Scopul e acela de a face din
Teatru un centru, o comunitate, aşa cum a devenit Sibiul în raport cu România. Un punct
de atracţie, un centru al turismului cultural. Purtăm zi de zi o bătălie cu noi înşine pe toate
dimensiunile, palierele pe care noi înşine ni le-am impus. Să nu uităm câte proiecte inter-
naţionale avem şi în câte proiecte sunt implicate Teatrul, Şcoala, Bursa de Spectacole, Fes-
tivalul, mai ales. În clipa în care în mai puţin de douăzeci de ani poţi să construieşti un
festival care este cotat ca fiind al treilea din lume ca număr de spectatori, ca număr de
spectacole, de locaţii de joc, ca număr de ţări participante; din păcate nu şi ca buget. Totul
este posibil! Sunt aspecte care dau dimensiunea exactă a unei munci asidue care este în-
totdeauna gândită sub semnul unei energii pozitive, a unei energii creatoare, sub semnul
dialogului, sub semnul acestei posibilităţi de a încuraja în fiecare zi competitivitatea.  

Aveți experiențe internaționale la capitolul acesta, al managementului cultu-
ral. Care vi se par diferențele majore dintre ceea ce s-ar putea numi industriile cultu-
rale românești și cele din Europa? 

Intrăm pe un teren alunecos, pentru că, din păcate, în România nu prea sunt in-
dustrii culturale. Există excepţii, există locuri în care se fac evenimente importante şi mai
puţine locuri în care există coerenţă pe termen lung. Când vorbim de industrii culturale,
ar trebui în primul rând să vorbim de o legislaţie coerentă, care din păcate nu există. Ar tre-
bui să mai vorbim despre producători, finanţatori, pentru că atunci când vorbim de indus-
trii culturale, vorbim de zone în care se investeşte şi se câştigă. Cu excepţia filmului nu
suntem în zona de leading position… Dar, şi aici, avem de-a face cu o situaţie ciudată: fil-
măm la noi, folosim actorii şi caii noştri, dar banii şi producătorii sunt clar din alte părţi
ale lumii. Ei sunt cei care câştigă plus valoare. Această plus valoare nu rămâne în Româ-
nia, ca ea să devină motor pentru toate vocile extraordinare pe care le avem la nivelul re-
gizorilor şi operatorilor în domeniul filmului. De asemenea, experienţa participării la
câteva festivaluri nu ne dă dreptul să spunem că avem o industrie culturală! Să judecăm
numai Festivalul „George Enescu“, care este un mamut din punct de vedere al bugetului,
dar un mamut cu picioare de lemn, de lut. În clipa în care se face un festival cu 99,99%
buget care vine de la stat, asta înseamnă clar o implicare politică. Nu mai putem vorbi
despre o industrie culturală. Trebuie să găsim formule prin care, producătorii şi creatorii
din România să poată să creeze plus valoare atât artistică, cât şi materială, bănească, sursă
de dezvoltare ulterioară. 

Ca profesor universitar, cât de preocupate simțiți că sunt generațiile actuale
de cultura română? Se tot vorbește despre un exod al tinerelor valori. Vi se pare real?
Îngrijorător? Fatal?

O întrebare care iar presupune o discuţie amplă şi mult mai lungă. Nu pot decât
să punctez: sunt profesor invitat la şaisprezece universităţi, sunt Doctor Honoris Causa al
trei mari universităţi din lume. Am menţionat faptul că în cadrul Universităţii din Sibiu,
şcoala de teatru şi de management cultural a fost acreditată drept cea mai bună şcoală din
România la o distanţă foarte serioasă faţă de toate celelalte şcoli de teatru din România.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită pragmatismului şi impunerii calităţii şi a par-
teneriatelor pe care le-am stabilit cu marile universităţi din lume, cu structurile de creaţie
profesionistă, cu parteneriatele pe care le-am făcut cu TNRS, FITS, cu Bursa de Specta-
cole, cu un liceu care are clasă de actorie, un proiect pe care l-am dezvoltat şi îl dezvol-
tăm, „Tineri, cuceriţi oraşul!“; toate sunt în conjuncţie şi toate funcţionează pe principiul
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vaselor comunicante. Este adevărat, e un exod uriaş al tinerilor şi al valorilor. Dacă ne
uităm în domeniul medical, în domeniul IT-ului, în domeniul artistic chiar, foarte mulţi ti-
neri pleacă. Este firesc să îşi caute un loc mai bun sau să îşi caute un loc în care să se poată
exprima. Faptul că şcoala de la Sibiu nu a creat niciun şomer până acum, faptul că TNRS,
FITS sunt matrice, creuzete, care adună aceste energii, că am reuşit spectacole importante,
şi nu întâmplător TNRS are optzeci de spectacole în repertoriu, aproape cât toate teatrele
din Bucureşti la un loc; am avut douăzeci şi ceva de turnee internaţionale, mai mult decât
toate teatrele din Bucureşti la un loc. Toate aceste argumente îi atrag pe tineri. Este o zonă
de performanţă care le dă stabilitate, le dă interes şi le dă şansa de a intra în contact direct
cu adevărata performanţă. Te afli în situaţia de a fi coproducător cu TNRS, cu Festivalul
Internaţional de la Edinburgh, cu Festivalul Internaţional de la Dublin şi cu Teatrul Na-
ţional din Dublin, cu Festivalul Internaţional de la Belfast. Când eşti partener cu cele mai
importante structuri din lume, când poţi să creezi, cum am creat noi, „Cities on stage“,
acest proiect împreună cu Teatrul Odeon din Paris, cu Teatrul Naţional din Bruxelles, Tea-
trul Stabile din Napoli, Teatrul de la Abadia din Madrid, şi Folktheater, când poţi să fii în
această ligă a campionilor teatrelor din Europa, şi mai ales ai intrat pe uşa din faţă şi devii
lider de opinie, atunci poţi să dai şansă tinerilor. Când nu ai nimic major de spus, e nor-
mal că se întâmplă acest exod. Şi cu cât vor fi mai puţine puncte de reper, cu atât tinerii
vor pleca mai mult. Trebuie construite aceste puncte de reper, aceşti piloni în toate dome-
niile, astfel încât tinerii să-şi găsească rostul aici şi, în acelaşi timp, să poată să se exprime
la nivel performant, în conjuncţie cu toţi partenerii posibili din lume.

Ați simțit vreodată că managerul Constantin Chiriac îl trădează pe actorul
Constantin Chiriac? Și, în general, v-a fost dificil „baletul“ acesta între arta actorului
și arta conducerii?

Nu. Am vrut de la început să dau şansa actorului Constantin Chiriac de a călători.
Datorită managerului din mine, TNRS, actorii şi creatorii din România şi din lume, au
putut să vadă performanţa acestui teatru. Este adevărat, în acelaşi timp am cheltuit mult
din energia mea pentru a zidi, dar orice clădire, orice construcţie înseamnă un semn îm-
potriva pieirii, împotriva distrugerii, împotriva necredinţei. Nu a existat niciodată un
„balet“, totdeauna a fost o prelungire, a fost un concept. E adevărat că pentru mine poe-
zia este o stare de sănătate care mă însoţeşte pretutindeni: în avioane, trenuri, maşini. În
acelaşi timp am considerat aberant să fac un Teatru Naţional după chipul şi asemănarea ac-
torului Constantin Chiriac. Majoritatea managerilor care sunt actori fac repertoriile după
actorul care e respectivul manager. Din cele optzeci de titluri care sunt în repertoriul Tea-
trului Naţional, eu nu joc decât în vreo paisprezece. Sunt actori care joacă în mult mai
multe spectacole decât mine. În acelaşi timp, încerc să dau curs nenumăratelor invitaţii pe
care le am de a juca. În clipa în care Purcărete mi-a impus acest lucru spunând că el nu mai
montează la Sibiu dacă eu nu joc într-un spectacol de-al lui (el venise deja din anul 2000
şi abia în 2006 am jucat în regia lui pentru că am avut de construit, am avut de schimbat
faţa unui teatru în totalitate), am acceptat. Sunt timpi în care trebuie să investesc mai mult
în managerul Chiriac, sunt timpi în care trebuie să investesc mai mult în actorul Chiriac,
şi trebuie să existe întotdeauna o balanţă a oportunităţilor. Bineînţeles că dacă n-ar fi fost
managerul Chiriac, poate că actorul Chiriac ar fi făcut mai mult... Deci nu există nici pe
departe aşa cum se judecă, o frustrare, o neînţelegere sau… un balet. Între actorul Chiriac
şi managerul Chiriac este o bună convieţuire şi, în acelaşi timp, actorul Chiriac îl ajută
enorm pe managerul Chiriac în luarea deciziilor artistice importante, iar managerul Chi-
riac îl ajută pe actorul Chiriac în a intra numai în proiecte pe care le hotărăşte el, defini-
torii pentru cariera de actor şi cea de manager. Deci există o relaţie creatoare…



CLEPSIDRA UMBRELOR

CLEPSIDRA UMBRELOR

VALEA VINULUI, jud. Bistriţa-Năsăud 
fotografii inedite (începutul sec. al XX-lea) -

puse la dispoziţia redacţiei de poeta Florica Dura
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Prin bună-voinţa colegială a confraţilor de la „Evenimentul”, aflăm cum
a decurs ieri inaugurarea noului local al Rezidenţei Regale a Ţinutului Prut, ame-
najat în palatul Brătianu din str. Coroi.1

Noul sediu al Rezidenţei este compus din două etaje. Parterul este desti-
nat serviciilor: financiar, administrativ şi personal.

Etajul cuprinde una cameră albastră unde este instalat biroul d-lui rezi-
dent. În această odaie se află Icoana Sfintei Fecioare şi Crucea, ce au aparţinut
Domnitorului Alexandru Cuza Vodă. Deasemenea se mai află o bibliotecă vastă,
care, pe lângă cărţi, mai adăposteşte săbiile, iataganul şi medalii ale fostului
Domnitor.

Alături de biroul d-lui rezident se află sala de recepţie, amenajată în stil
Louis XIV-lea; iar în aripa dreaptă a palatului se găseşte dormitorul regesc şi
care va servi M. S. Regelui, atunci când va fi în trecere prin Iaşi.

*

La solemnitatea sfinţirei localului Rezidenţiei a luat parte tot ce Iaşul are
mai select.

După prezentările de rigoare, întreaga asistenţă a luat loc în sala de re-
cepţie unde s’a oficiat o slujbă religioasă de un numeros sobor de preoţi în
frunte cu P. S. Valerie, Vicarul Mitropoliei.

Răspunsurile au fost date de către corul bisericei Prapa Doamna, condus
de d. Sorin Vânătoru.

„În primul rând mulţumesc pentru bună voinţa cu care personal a ţinut
I. P. S. S. Nicodim să binecuvânteze purcederea la muncă, odată cu începerea
noului an. Am credinţa că sunt într’un gând cu toată suflarea românească, în-
dreptând ruga noastră către bunul Dumnezeu, ca anul nou ce vine să păzească
în întreaga sănătate şi sufletească mulţumire pe M. S. Regele nostru, care a
poruncit odată cu începerea noului an, o nouă eră de propăşire.

Textul Regăsit

Inaugurarea noului local
al reședinței Ținutului Prut

Virgil GHEORGHIU
(în „Opinia“, 3 ian. 1939, an XXXVI, nr. 9531)



S’a zis cândva că ţara românească e ţară cu noroc. Înţelepciunea M. Sale
Regelui cu vasta sa cultură, putere de muncă şi voinţă, confirmă şi de data
aceasta că ţara noastră are noroc. Sub o asemenea oblăduire, cu noui legiuiri
şi îndreptări date de M. Sa, roadele cele mai bune vor fi curând culese şi ge-
neraţia de azi, ca şi cea de mâine, va striga într’un singur glas şi singur gând:
Trăiască M. S. Regele Carol II-lea, trăiască M. S. Marele Voevod Mihai”.

Apoi, Ex. Sa a prezentat felicitări I. P. S. S. Nicodim, d-lui general Ionescu,
primarul Municip., d-lui g-ral Georgescu, d-lui prim preşed. Lupu şi d-lui C. Râş-
canu.

*

Rând pe rând au vorbit apoi: I. P. S. S. Nicodim, în numele bisericei, G-ral
Georgescu, în numele oştirei, prof. dr. I. Tănăsescu, în numele Universităţii Mi-
hăilene2, după care a luat cuvântul în numele Municipiului, d. Primar g-ral Cons-
tantin Ionescu. D-sa începe prin a arăta că cetăţenii Iaşului, în frunte cu primarul
lor, îşi îndreaptă primul lor gând către M. S. Regele.

În continuare, d. Primar Ionescu mulţumeşte d-lui Rezident Regal pentru
caldele urări adresate ieşenilor şi încheie urându-i sănătate deplină pentru a
duce la bun sfârşit misiunea ce i s’a încredinţat.

La urmă a luat cuvântul d. Secretar general C. Râşcanu, care în numele
funcţionarilor rezidenţiei, îşi exprimă tot devotamentul faţă de tron şi ţară. De
asemenea urează ani mulţi şi sănătate d-lui rezideat regal Negruzzi3 şi încheie
făcând legământ că va sluji Rezidenţia cu credinţă şi devotament.

Apoi întreaga asistenţă a luat parte la un banchet. Au toastat: I. P. S. S.
Nicodim, d. Rezident Regal Negruzzi, primar C. Ionescu, etc.

S’a trimis o telegramă M. S. Regelui.

1 Casa junimistului Vasile Pogor, cumpărată de familia Brătianu la începutul
secolului XX. Actualmente sediul muzeelor literare din Iaşi.

2 Azi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.
3 Mihai Negruzzi (general, memorialist). Urmaş pe linie paternă al celebrei fami-

lii a lui Constantin Negruzzi (Iacob, Leon, Ella ş.a.). S-a născut la 28 octombrie
1873, la Iaşi. A murit la 1 martie 1958, la Bucureşti. Un timp a fost primar al
Iaşilor.

53

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2



G. Topîrceanu, Veronica Gorgos (primul procuror femeie din România) şi Otilia Cazimir
coborând dinspre Universitatea Mihăileană (actuală „Alexandru Ioan Cuza“),

pe strada Carol (zid de colţ cu strada Vasile Pogor de odinioară...)
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Fotografia recuperată



La 27 iulie 1866, un grup de tineri intelectuali din Iaşi, dintre care doar doi de-
păşiseră vârsta de 30 de ani, îşi puneau semnătura pe un Act de asociaţiune cu „scopu de
a funda o şcoală cu internatu, sub denumirea de Institutulu Academicu, pentru pregătirea
tinerilor ce voru a intra în şcoalele guvernului sau cari voru a trece esamene generale de
gimnasiu sau de liceu.”1 Cei şase tineri care puneau bazele acestei asociaţii erau:2 dr.Ioan
Alexandru Ciure, „profesor de medicină legală la Facultatea de Drept din Iaşi” şi „unul din
cei mai apreciaţi medici ai Aşezământului Sfântul Spiridon”; Ioan M. Melik, inginer de
mine, profesor la Universitatea din Iaşi; Nicolae Culianu, „profesor de calcul diferenţial
şi integral”, dar şi „însărcinat cu catedra de astronomie şi geodezie”, la Universitatea din
Iaşi3; D.Quinezu, despre care ştim doar că era inginer şi că a predat numai un an matema-
tica la cursul inferior al Institutului Academic, deoarece în 1867 a trecut deja la cele veş-
nice; Petru Poni, în vârstă de doar 25 de ani, care tocmai fusese numit profesor provizoriu
de fizică şi chimie la Liceul Naţional, profesând apoi şi la Şcoala militară din fosta capi-
tală a Moldovei; Pavel Paicu, profesor de limba română, latină şi germană, director al
Gimnaziului „Ştefan cel Mare” din Iaşi.4

Aşadar, din iniţiativa acestor tineri „crescuţi prin ţările Apusului, unii din copi-
lărie, alţii de la vârsta tinereţii”, reuniţi „printr-o fericită întâmplare ... în bătrânul nostru
municipiu”, în calitate de „profesori publici, însufleţiţi de acelaşi dor, mânaţi de acelaşi im-
puls” de a realiza în „patria lor un progres ... mai solid şi mai aşezat” în domeniul ins-
trucţiunii publice,5 în 1866 lua fiinţă primul liceu privat din Iaşi, amplasat într-un local
situat pe strada Sfântul Haralambie, în vecinătatea bisericii cu acelaşi hram, de unde, în
anul şcolar 1870-1871, avea să se mute în casele defunctului logofăt Alecu Mavrocordat
din strada Muzelor.

Beneficiind de „metodele cele mai noi şi mai încercate” pe care le studiaseră în
Apus, întemeietorii acestei instituţii şcolare „îşi propuneau să realizeze, pe calea iniţiati-
vei private, ceea ce statul numai anevoie şi într-un timp mai îndelungat” putea să realizeze,
adică să preia „copilul de la cea mai mică vârstă” şi „să-l conducă treptat până la băncile
învăţământului superior”.

Chiar de la începutul existenţei sale, Institutul Academic a dobândit un bineme-
ritat prestigiu dovedit de aprecierile unor personalităţi ale vremii, precum V.A.Urechia6,
de faptul că în clasele sale se găseau elevi din aproape toate judeţele ţării, ba chiar şi aro-
mâni din Peninsula Balcanică şi de vizita cu care însuşi Carol I l-a onorat în aprilie 1879.
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Eminesciana

Revolta elevilor
de la  Institutul Academic din Iași 
împotriva profesorului Mihai Eminescu

Gheorghe BACIU



Acest prestigiu, ce a făcut din Institutul Academic un model urmat de „celelalte institute
similare din ţară”, ba chiar şi din capitală, se datora, în primul rând, calităţii profesorilor
săi, mulţi dintre aceştia fiind, în acelaşi timp, profesori universitari, reprezentanţi de frunte
ai culturii naţionale. Pentru exemplificare, în afară de cei şase fondatori ai şcolii, menţio-
năm pe: Titu Maiorescu, care a predat istoria, geografia şi filosofia; Grigore Cobălcescu
şi Dimitrie Brânză, care au predat ştiinţele naturale;   I. Caragiani, N. Quintescu şi Ştefan
Vârgolici, care au predat limbile clasice; Alexandru Lambrior, care a predat limba română
şi retorica; Anton Naum, care a predat limba franceză; Samson Bodnărescu, care a predat
limba germană; A.D.Xenopol, primul bacalaureat al şcolii, în promoţia 1867, care, din
1871, a predat istoria universală, ulterior şi istoria şi geografia românilor, precum şi filo-
sofia; Andrei Vizanti, care a predat istoria şi geografia; Constantin Dumitrescu, care a pre-
dat filosofia; Eduard Caudella şi Gavril Muzicescu, care au predat muzica.

În afara acestor nume sonore, care - prin competenţa dobândită în urma unor stu-
dii temeinice, prin calitatea incontestabilă de educator şi prin responsabilitatea cu care
abordau profesia de educator – au contribuit în mod hotărâtor la dobândirea prestigiului
de care aminteam mai sus, printre profesorii Institutului Academic s-au numărat şi per-
soane pentru care activitatea desfăşurată în această instituţie reprezenta doar o slujbă me-
nită să le asigure existenţa, ea nefiind întemeiată pe har, sau măcar pe dorinţa de a face
inteligibilă materia pe care o predau elevilor.

Un astfel de exemplu îl reprezenta chiar unul dintre întemeietorii Institutului Aca-
demic: bucovineanul Pavel Paicu, fost magistrat în Maramureşul aflat sub stăpânirea îm-
părăţiei Habsburgilor, pe care Aron Pumnul îl chemase la Cernăuţi pentru a preda limba
română. În urma unui conflict cu autorităţile austriece, Paicu a demisionat şi a plecat la Iaşi,
unde a fost profesor şi director la Gimnaziul „Ştefan cel Mare”.7 Mânat de dorinţa – de-
terminată de necesitate – de   a-şi spori veniturile, profesorul Paicu s-a asociat iniţiativei
ce a dus la înfiinţarea Institutului Academic şi a fost profesor de limba română şi de limba
germană şi în cadrul acestei instituţii şcolare. 
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Institutul Academic din Iași, strada Muzelor, colina Sărăriei



Totodată, era proprietarul unei vii, pe care pretindea „că o cultivă în mod ştiinţi-
fic”, şi al unui taur, pe care, într-un moment mai puţin inspirat, luase hotărârea de a-l pu-
blica „prin ziare că-l închiriază pentru prăsit”.8

Despre profesorul Paicu (pe care îl numeşte Meicu în romanul său autobiografic,
intitulat Dinu Millian), Constantin Mille, cunoscutul publicist de orientare socialistă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, fost elev bursier al Institu-
tului Academic, afirma că „era un om bun. Era însă slab din fire, era foarte uşor de ade-
menit la vorbă”. În consecinţă, elevii, „ştiindu-i partea ... slabă, începeau să-l întrebe despre
agricultură, despre mijloacele cele mai bune, aşa că atunci când suna clopoţelul”, profe-
sorul constata că „a trecut ceasul în zadar”. În acel moment, elevii deveneau brusc intere-
saţi de oră şi îl înconjurau pe profesorul ce se îndrepta spre ieşirea din clasă, punându-i
întrebări despre lecţia ce nu fusese predată. În acest timp, „două, trei mâini se furişau prin
buzunarele profesorului” pe care îl „uşurau” de pachetul cu tutun, punându-i în loc „un pa-
chet plin de nisip sau de cenuşă”. În urma unor experienţe repetate de acest fel, „când suna
clopoţelul şi când vedea că băieţii” se pregăteau de asediu, profesorul se ridica grăbit de
pe scaun şi, „apârându-se cu mâinile sale lungi, făcea un cerc gol în juru-i”, îndreptându-se
spre uşă în strigătele elevilor săi: „Ce-ţi face taurul domnule Meicu?”, „Prăseşte bine tau-
rul dumitale?”9

Un alt exemplu, de cu totul altă factură, era profesorul Novleanu, de la Şcoala de
Meserii, care preda aritmetica şi la cursul inferior al Institutului Academic. Despre acest
profesor (numit Lenoveanu în romanul autobiografic al lui C.Mille) ni se spune că metoda
lui de a-i învăţa pe elevi „ştiinţa încurcată a cifrelor stătea în piciorul stâng”. Atunci când
elevul scos la tablă săvârşea vreo greşeală, urechea împricinatului, gratulat cu apelativul
Măgarule, ajungea în mâna profesorului, care „o mototolea până o făcea roşie...”. După
care, luându-şi cu mâna piciorul stâng, afectat de o paralizie parţială, îl arunca asupra păr-
ţii dorsale a elevului, „care adesea ajungea cu nasul în tabelă, ştergând ... cifra pe care o
pusese de prisos”. Aşa înţelesese el să urmeze recomandarea medicului de a combate pa-
ralizia făcând cât mai multă mişcare.

În ceea ce îi priveşte pe elevi, fiind vorba despre un liceu privat, aceştia prove-
neau, în cea mai mare parte, din familii înstărite, care nu concepeau ca odraslele lor să în-
veţe înr-o şcoală publică, alături de fiul bucătăresei sau al grăjdarului. Excepţia o
reprezentau cei câţiva bursieri, ce proveneau din familii lipsite de mijloace materiale, de
care, potrivit părerii ultrasubiective a lui C.Mille, fondatorii Institutului Academic s-ar fi
folosit „pentru a-şi face reclamă de oameni binefăcători” şi pentru a-i „da exemplu celor-
lalţi”, aşa cum „spartanii îi îmbătau pe robi pentru a da pilde tinerilor împotriva beţiei”.

Înscrierea copiilor acestor privilegiaţi ai soartei ca elevi la Institutul Academic din
Iaşi era motivată de necesitatea dobândirii unui nivel intelectual corespunzător statutului
social, sau de dorinţa obţinerii unui statut profesional prin continuarea studiilor, după ab-
solvirea cursurilor acestei instituţii şcolare. La fel ca în orice şcoală, însă, nu întotdeauna
motivaţia foarte bine întemeiată a părinţilor era dublată de o stăruinţă corespunzătoare din
partea progeniturii. Aşa se face că în fiecare clasă a Institutului Academic, la sfârşit de an
şcolar, numărul corigenţilor era destul de mare, repetenţia nu constituia o raritate, în timp
ce unii elevi erau retraşi de la studii la cererea şcolii. Această situaţie dovedeşte, pe de o
parte, că încasarea taxei de şcolarizare nu reprezenta o condiţie obligatorie de promovare
şi că, pe de altă parte, pentru unii elevi, trimiterea la studii reprezenta un bun prilej pen-
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tru etalarea diferitelor talente ce le dădeau ghes la vârsta respectivă, talente cu totul dife-
rite de cele pe care ar fi trebuit să le probeze în cadrul respectiv.

Spre exemplificare vom prezenta prestaţia elevului Constantin Mille la orele unor
profesori care, asemenea lui Paicu, nu erau făcuţi pentru această profesie, fapt ce nu pre-
supunea, desigur, şi lipsa pregătirii necesare. La orele acestora, elevul terorizat de meto-
dele folosite de profesorul Novleanu pentru predarea matematicii se descătuşa: „Jucam,
săream, băteam pe Aclas, mă încălecam pe Bujană cel mic şi astfel, ca un al doilea Ale-
xandru, călăream pe dinaintea profesorului [...]. Cea mai obişnuită îndeletnicire era ca să
descalţ pe Aclas şi să-i arunc cizmele pe sobă ... După aceasta băteam pe Aclas ca să ceară
cizma. Eram însărcinat ca să mă urc pe sobă şi, odată acolo, începeam să bombardez clasa
şi pe profesor cu pietricele, coji de pâine şi alte lucruri netrebuincioase aruncate ... acolo.
Scandalul era nedescriptibil ... Când dascălul vroia să ... cheme pe director, băieţii se arun-
cau în uşă şi eu, de pe sobă, făceam un salt mortal în mijlocul tuturor”10. Având un ase-
menea comportament, este lesne de înţeles de ce durata şcolarizării lui Constantin Mille,
în cadrul Institutului Academic, s-a prelungit cu doi ani de „aprofundare” a studiilor.

În această şcoală, în care, pe lângă profesori ce s-au bucurat de un renume in-
contestabil, se aflau şi profesori „condamnaţi” să exercite această meserie, unde, alături de
elevi ce aveau să devină personalităţi de seamă ale vieţii publice şi culturale, se aflau şi
pezevenghi predispuşi doar pentru fapte de genul celor expuse mai sus, în anul şcolar
1874-1875 a ajuns profesor şi Mihai Eminescu. Venea în locul lui Samson Bodnărescu, pe
care ministrul Titu Maiorescu îl numise director al Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi11.

Aşa cum este ştiut, Mihai Eminescu nu avea calificare de profesor. Numirea sa
ca profesor de limba germană la Institutul Academic din Iaşi se datora ministrului Titu
Maiorescu şi se justifica prin dorinţa acestuia de a oferi un mijloc de subzistenţă celui ce
tocmai pierduse postul de director al Bibliotecii Centrale şi pe faptul că Mihai Eminescu,
care-şi făcuse studiile gimnaziale în Cernăuţiul aflat sub stăpânire austriacă, apoi pe cele
universitare la Viena şi la Berlin, era un foarte bun cunoscător al limbii respective.

Lipsa unor studii speciale, care să-i ofere o calificare în domeniul învăţământu-
lui, nu trebuie, însă, asociată cu ideea că pentru Mihai Eminescu activitatea didactică con-
cretă şi ştiinţa despre educaţie ar fi reprezentat nişte domenii străine sau incompatibile.
Cercetarea rapoartelor ce au rămas din perioada revizoratului său şcolar şi a articolelor
referitoare la instrucţiunea publică dovedeşte că, deşi Eminescu „a fost numai incidental,
sau mai bine zis accidental, ... , un om al şcolii”, el „şi-a imprimat şi în acest domeniu, ...
pecetea marii şi netrecătoarei lui personalităţi”. Efectuând o astfel de cercetare, la începutul
secolului al XX-lea, preotul şi profesorul de pedagogie Toma Chiricuţă ajungea la con-
cluzia că ar trebui să „lărgim judecata noastră despre Eminescu, considerându-l nu numai
... poet, prozator, ziarist, gânditor filosofic în materie de drept şi cultură, ci şi ca pedagog
activ şi practic al şcolii şi învăţământului românesc. Pedagog în sensul că, fiind posesorul
unei culturi multilaterale, ce a rezultat dintr-o curiozitate intelectuală, adâncă şi continuă,
a ajuns să reflecteze într-un chip serios şi asupra problemelor educaţiei”, astfel că, atunci
când a fost nevoit „să lucreze în chip practic şi pe tărâmul educaţiei”, Eminescu a dove-
dit o intuiţie atât de adâncă faţă de problemele ei, chiar şi „pe tărâmul teoretic al educa-
ţiei”, încât, conchidea profesorul de pedagogie al Şcolii Normale din Botoşani, „el poate
fi aşezat mai presus, ... decât mulţi din pedagogii de meserie”12. 

Potrivit aceluiaşi autor, gândirea pedagogică a lui Eminescu se întemeia pe patru
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idei fundamentale: 1) învăţământul trebuie să fie adaptat naturii copilului şi, pentru aceasta,
el trebuie să fie intuitiv, afectiv şi activ; 2) disciplina şi în general atmosfera morală a şco-
lii sunt elemente esenţiale în educaţia făcută prin învăţământ; 3) învăţătorul, în special, şi
educatorul, în general, trebuie să fie personalităţi bine pregătite şi suficient preţuite din par-
tea statului şi a societăţii; 4) organizarea temeinică a şcolii este un lucru esenţial întru ajun-
gerea scopului educaţiei.

Concepţia sa asupra rolului disciplinei în cadrul procesului educativ, precum şi
rigoarea şi exigenţa ce au caracterizat tot ce a întreprins Eminescu în cursul vieţii sale s-au
aflat la originea incidentului pe care ne-am propus să-l prezentăm în materialul de faţă.
Din cele două relatări ale acestui eveniment, provenite de la C.Mille şi E.Vincler, rezultă
că şi temperamentul „poetului naţional”, neperceput la această dimensiune în vremea res-
pectivă, ar fi avut un rol destul de important în declanşarea sa. Este de presupus că cel pe
care elevul C.Mille îl percepea drept „poetul pesimist şi gingaş”, cam „ciudat în viaţa lui”,
nu putea tolera din partea elevilor săi manifestări de genul celor relatate anterior. Toto-
dată, „fiind de un temperament cam nervos”, în percepţia lui Eugeniu Vincler, Eminescu
se cam abătea de la conduita unor profesori – precum I.M.Melik, N.Culianu, P.Poni, Gri-
gore Cobălcescu, Ştefan Vârgolici, A.D.Xenopol – care „nu ne adresau vreodată vreun
cuvânt jignitor, oricât ar fi fost îndreptăţiţi poate, mărginindu-se a ne face morală şi de a
ne da sfaturi părinteşti ...”13. Nu este exclus ca şi vârsta lui Eminescu, care, la momentul
respectiv avea doar 25 de ani, să fi contribuit la diminuarea zelului depus de către elevii
din cursul superior în însuşirea limbii germane şi a respectului pe care ar fi trebuit să-l
arate profesorului lor. Ar mai fi de adăugat şi faptul că, în şcolile româneşti din vremea res-
pectivă, exista o adevărată modă a „revoluţiilor”, inspirată, cu siguranţă, din viaţa politică
apropiată ce înregistrase câteva evenimente de această natură: „revoluţia” din august 1865
îndreptată împotriva regimului Cuza; „revoluţia” din februarie 1866, ce a avut ca rezultat
detronarea lui Cuza; „revoluţia” separatistă de la Iaşi din aprilie 1866; „revoluţia de la
Ploieşti”, din august 1870; „revoluţia” bucureştenilor din martie 1871.

Acuzând felul în care erau admonestaţi de Eminescu şi notele nu prea mari pe
care le punea acesta, pe la sfârşitul lunii mai a anului 1875, elevii secţiei I superioare, din
care făcea parte şi Eugeniu Vincler, au hotărât să facă „o demonstraţie în contra sa”. În con-
secinţă, în ziua următoare celei în care se adoptase această hotărâre, când Eminescu s-a pre-
zentat să efectueze prima oră la clasa respectivă a găsit sala goală deoarece elevii se
retrăseseră şi se încuiaseră în sala de gimnastică, de unde, ignorând apelurile pedagogu-
lui, apoi şi pe ale directorului, nu au ieşit decât atunci când clopoţelul a anunţat sfârşitul
orei. Peste un ceas, la întâlnirea cu directorul, răzvrătiţii, care participaseră la cea de-a
doua oră, l-au informat asupra motivelor atitudinii lor, declarând, în final, că nu-l mai do-
reau pe Eminescu ca profesor.

Surprins şi indignat de pretenţia elevilor de a impune profesorii după alegerea şi
aprecierea lor, directorul Melik i-a informat că erau sancţionaţi cu anularea mesei de prânz.
Această hotărâre a avut darul de a amplifica revolta ce fusese pornită doar împotriva pro-
fesorului de limba germană. La ora prânzului, elevii clasei respective, ignorând hotărârea
directorului, au coborât în refectoriu şi au mâncat, după care şi-au schimbat uniformele cu
hainele de oraş şi au părăsit şcoala, chiar dacă fuseseră avertizaţi că procedând astfel pro-
vocau suspendarea cursurilor clasei lor şi convocarea consiliului profesoral. 

Răzvrătirea a durat trei zile şi a provocat întâlnirea repetată a consiliului profe-
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soral, care, în prima şedinţă a hotărât excluderea elevilor V. Dimitriu, C.Tatovici şi A. Sta-
mati, consideraţi iniţiatorii revoltei, apoi şi a elevilor E.Vincler şi C. Desila, care se soli-
darizaseră cu colegii lor. În cea de-a treia zi, ceilalţi elevi ai clasei, acceptând sancţiunile
propuse de director, au fost reprimiţi la ore. Peste vreo patru zile, ca urmare a punerii în
funcţiune a relaţiilor tatălui său, sancţiunea lui Vincler a fost anulată, acesta fiind reprimit
în şcoală.

Relatând cele prezentate până acum, Eugeniu Vincler a insistat asupra faptului că
revolta a fost iniţiată doar împotriva lui Eminescu şi că la ea au participat numai elevii cla-
sei sale, care au refuzat, considerând-o nedemnă, propunerea elevilor de la secţia a III-a
inferioară, printre care se numărau şi viitorii socialişti C.Mille  şi V.G. Morţun, de a li se
alătura. Această precizare nu  l-a împiedicat, însă, pe C.Mille să implice încă două clase
în „revoluţia” care, în relatarea pe care i-o face în romanul său autobiografic, dobândeşte
caracterul unei veritabile confruntări în care   s-ar fi folosit ciomege, topoare şi drugi de
fier, pe câmpul de bătaie, ce s-a deplasat din clădirea şcolii până în grădina acesteia, înre-
gistrându-se ochi scoşi şi capete vătămate, bineînţeles în rândurile servitorilor şcolii, pe
care directorul îi mobilizase împotriva „revoluţionarilor”14.

Peste ani, atunci când aveau să consemneze revolta lor împotriva celui dispărut
deja, atât Vincler, cât şi Mille aveau să o regrete în mod sincer, primul dintre ei mărturi-
sind că făcea această consemnare ca pe un fel de mea culpa, în numele său şi al foştilor
colegi, pentru cele „câteva picături de venin” pe care i le-au turnat şi ei în „cupa de amă-
răciuni ce-i fusese sortită să o bea până la fund”15. Regretele nu mai puteau schimba cu
nimic, însă, cotitura pe care inconştienţa sau teribilismul unor adolescenţi o determinase
în existenţa lui Eminescu, care, la sfârşitul anului şcolar a fost nevoit să renunţe la cariera
didactică, adică la unica lui sursă de venit din vremea respectivă. Clasele sale au fost pre-
luate de către ... profesorul Pavel Paicu, de care toată lumea a fost mulţumită, fapt ce do-
vedeşte un lucru îndeobşte cunoscut: contestarea elevilor, uneori şi a părinţilor, se îndreaptă
de regulă împotriva profesorilor competenţi, riguroşi şi exigenţi.

1 Muzeul Literaturii Române Iaşi, doc. nr. 5185.
2 În ordinea în care îşi puneau semnătura pe actul respectiv.
3 Liviu Papuc, Societari junimişti în documente, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura

Convorbiri Literare, 2008, pp. 269 - 271. 
4 Eugeniu E. Vincler, Albumul serbării de revedere dintre foştii elevi ai Institutului Academic din

Iaşi din seriile de bacalaureat din 1866 – 1879, de la 9 iunie 1913, Buzău, 1914, p.3.
5 Cuvântare rostită de Ştefan Vârgolici la aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului Aca-

demic, în E.E.Vincler, op.cit, p.9.
6 Cf. Liviu Papuc, op.cit, p.271.
7 Rudolf Şuţu, Iaşii de odinioară, Iaşi, 1823, p.143.
8 C.Mille, Dinnu Milian, Bucureşti, 1913, p.101.
9 Ibidem.
10 Ibidem, pp. 28-29.
11 Dan Mănucă, Scriitori junimişti, Iaşi, Editura Junimea, 1971, p.38. În Albumul... său, E.Vincler

îl plasează pe Bodnărescu în funcţia de director al Liceului Başotă din Pomârla, funcţie în care
a ajuns abia în 1879.

12 Toma Chiricuţă, Eminescu pedagog, Botoşani, 1927, pp. 3 - 8.
13 E. Vincler, op.cit, p.6.
14 C. Mille, op.cit, pp.93-94
15 E.Vincler, op.cit, p.7.
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Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului
dincolo de interesele sale.

Jean D’Ormesson

Cu profesorul Irimia mă întâlneam rareori – de obicei, în spaţiul din zona
Universităţii, uneori la Academie, în vreo duminică întârziată de toamnă, în deal la Copou,
când îl zăream plimbându-se, cu Cristina (soţia – n.n.) alături. Ne opream puţin, schimbam
câteva vorbe, aproape convenţionale, dincolo de care însă simţeam, amândoi, căldura unei
posibile apropieri, a unui anumit fel – acelaşi, mi-ar plăcea să cred – de a vedea, de a gîndi,
de a ne raporta la lumea din jurul nostru.

Preocupările noastre diferite, acelaşi program de viaţă încărcat, o anumită –
discretă – rezervă, ne-au oprit pe amîndoi să ne apropiem mai mult/au împiedicat o mai
caldă apropiere între noi. Ne erau însă de ajuns – şi cred că nu greşesc – scurtele, rarele
întâlniri, ne făcea bine tăcerea asumată, odihnitoare, care consfinţea parcă neîntâmplata
noastră prietenie.

Când, în noiembrie 2009, la câteva luni de cînd profesorul deja nu mai era cu
noi, aşadar în lipsa sa, în sala Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi se
prezenta ultimul volum din al său Dicţionarul limbajului poetic eminescian (Concor-
danţele prozei antume, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, 2009, 857 pp.),
am asemănat lansarea unei cărţi în lume cu lansarea unei corăbii la apă... Nu ştiam atunci
– aveam să aflu mai târziu – că folosisem una din metaforele dragi lui: corabia, corabia
cu pânze albe întinse în bătaia vânturilor şi a valurilor, atacând temerar dezmărginirea (un
alt termen pe care şi-l însuşise cu toată fiinţa, şi-l făcuse al lui – ca să îl cităm tot pe el),
simbol al libertăţii, al îndrăznelii... Tot mai târziu aveam să aflu că profesorii de la Chişi-
nău, prietenii săi, i-au dăruit odata o cârmă, frumos strunjită în lemn lucios – cel mai bun
semn că îi intuiseră nerostitele lui călătorii interioare – înspre ce limanuri, oare?

Dacă nu vom şti niciodată ce străbun sădise în el adânca, autentica, ascunsa sa po-
eticitate (poate chiar bunicul său, florarul de la Castelul Sturdza, la Miclăuşeni?), ştim
însă că această latură a firii sale a căpătat substanţă încă din vremea vacanţelor petrecute
la bunici, pe Valea Siretului – lume de legendă –, a crescut şi s-a conturat în anii de liceu,
când a citit, la rând, toate rafturile bibliotecii municipale din Roman, pentru ca să
înflorească deplin şi să se statornicească cu adevărat în anii studenţiei sale, trăiţi cu bucurie
într-un Iaşi încă incomparabil …

În acel Iaşi, în acei ani, întâlnirea cu Eminescu a devenit destinul său, marcând
adânc toată evoluţia lui ulterioară.
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Dumitru Irimia.
Mi-ar fi putut fi prieten...*

Valeriu D. COTEA



***
Dumitru Irimia a fost mijlociul, între cei trei copii, unei familii obişnuite în Ro-

manul anului 1939: o familie modestă – tatăl muncitor la Arsenal, mama casnică –
purtându-şi cu tărie, în tăcere, nevoinţele şi greutăţile, căci aşa erau vremurile…

Copiii au crescut, dar pentru a înfrunta alte vicisitudini, ale unei istorii nedrepte.
Se aşezau la cozi la pâine încă dinaintea zorilor, ţinând strâns în mână cartela roz,
îmbrăcămintea era „pe puncte“, vacanţele – în afara câtorva ieşiri în livada şi în petecul
de vie al bunicilor (de unde, în zilele clare, se putea vedea Ceahlăul), la Doljeşti – însem-
nau mai ales lungile zile petrecute la Episcopia Romanului unde, dintre mulţimea de copii
nevoiaşi, puţini erau cei opriţi să lucreze la fabrica de lumânări. Ce bucurie însă să te poţi
întoarce acasă, în înserarea caldă de vară, călcând apăsat ca un om mare, cu câţiva bănuţi
în buzunar pentru ai tăi!…

Anii de şcoală, până în 1956, la prestigiosul Liceu „Roman Vodă“ din Roman –
aducând cu ei bucuria de a învăţa, de a citi, de a înţelege – au trecut repede, prea repede…
Dar, ca să nu fie totul la fel, prima clasă de liceu, a V-a, o va face la Iaşi, la Liceul Mili-
tar, instituţie care asigura instrucţia şi întreţinerea elevilor fără nici o contribuţie din partea
părinţilor. A fost mai norocos decât Marin Sorescu care – tot din cauza greutăţilor de acasă
– a urmat 8 lungi ani de liceu militar, căci mama, oricât de împovărată, i-a intuit de la
Roman neputinţa de a se alinia oricărui tip de înregimentare, i-a respectat libertatea
nterioară (înţelegând chiar şi că nu îşi poate suporta/accepta cămaşa regulamentară
încheiată până la ultima capsă – motiv de carceră!) şi… l-a primit înapoi, acasă… La 16

ani, Dumitru Irimia absolvea cele 10
clase de liceu (absurda, păguboasa
structură şcolară a acelor vremuri!) şi
pleca la Piatra Neamţ, într-o fabrică. În-
trebat mai târziu, din mai multe părţi, de
ce nu încercase totuşi să meargă la fa-
cultate imediat după încheierea liceului,
răspunsul său era invariabil: „Pentru că
nu aveam haine decente. Nu puteam
merge la Iaşi oricum.“

După nici o lună de zile însă, o
primă întâmplare miraculoasă se petrece:
convocat la temutul serviciu de cadre al
fabricii, tovarăşul Irimia este înştiinţat
că doamna Eugenia Mircea, directoarea
bibliotecii municipale din Roman (al
cărei cititor total fusese în anii din
urmă...) îl recomanda pentru un post de
bibliotecar la Văleni (comuna Boteşti –
Neamţ), sat de gospodari de pe fostele
domenii ale baronului Stârcea ot Văleni,
Mareşal al Curţii Regale. (Câţi dintre noi
am mai fi, astăzi, în stare de un gest pre-
cum cel al doamnei directoare de la
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Dumitru IRIMIA, Ipoteşti, 1999
Foto: Liana Grecu



Roman?!... Un gest care, probabil, a croit un destin).
Fusese, aceasta, doar prima din mai multele întâlniri cu oameni excepţionali, des-

pre care profesorul avea să vorbească, mai târziu, cu reverenţă: domnul N. Steţcu, profe-
sorul său de limba română din liceu (care i-a dăruit, lui şi nu altcuiva, comoara care se
numeşte Dictionariulu limbei romane, elaboratu ca proiectu de A.T. Laurianu şi J.C.
Massimu, Bucuresci, 1871), apoi directorul – prof. Grigore Botez – şi bibliotecarii Bi-
bliotecii Centrale Universitare din Iaşi care, în anii studenţiei, i-au permis să consulte, în-
voindu-se să nu completeze fişe, cărţi de şi despre Eminescu aflate „la secret“, doamna
Aurelia Rusu, de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti ...

La Văleni, în mijlocul cărţilor, statutul tânărului nostru se schimbă cu totul: este
„salariat“, întocmeşte lungi liste cu titluri de achiziţii pentru bibliotecă şi luptă „la raion“
să le şi obţină, refuză – la nici 17 ani! – să facă parte din comisiile de colectivizare, stă în
gazdă la unul dintre cei mai respectaţi gospodari ai satului, organizează seri de lectură şi
serbări pentru săteni (prilej cu care angajează, pe speze proprii, o „bantă“ de muzicanţi),
merge – duminicile – la bunicii aflaţi într-un sat apropiat, citeşte, citeşte, îşi pregăteşte –
cu încredere şi entuziasm – examenul de admitere la universitate şi, nu în ultimul rând, îşi
comandă haine...

***
În toamna anului 1957 devine student al Facultăţii de Filologie şi aici, între co-

legi rari – Leon Volovici, Olga şi Liviu Rusu, Mircea Radu Iacoban, Mihai Ursachi, Tu-
dorel Dima, Jan Pogorilovschi, Mihai Iordache – devine (şi rămâne!) Titi Irimia şi, foarte
repede, eminescologul de serviciu al seriei.

Poate că cea mai adevărată evocare a acelor ani, emoţionantă, surprinzând cole-
gialitatea adîncă, autentică, ce funcţiona – şi a continuat să funcţioneze, nedezminţit! –
între ei, se datorează lui Mircea Radu Iacoban: „Când privesc în urmă, mă îngrozesc cât
de săraci puteam fi şi cu cât de puţin ne mulţumeam. Fetele purtau fuste din „americă“
(biată pânză rebotezată, apoi, „muncitorul“…) şi aceeaşi bluză mai tot semestrul, iar noi,
cu paltoanele taţilor întoarse pe dos, bocăneam pe culuarele Universităţii din botinele cu
blacheuri, pingelite şi răspingelite... Sărăcia îndepărta tentaţiile (de fapt, nici nu prea existau!)
şi ne apropia de carte. Nu ştiu alţii cum sunt (azi), dar noi le luam pe toate în serios, to-
ceam cu îndârjire, transcriam după notiţe cursurile, unele necesare şi utile, altele de tot
prisoselnice, trudeam la lucrările de seminar şi, în sesiune, ne adunam sub prunul din fosta
grădină botanică de lîngă Universitate („şcoala de sub perj“), spre a turui materia puhavă
a examenelor, corectându-ne şi completându-ne între noi.“

La absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din
Iaşi, secţia „Limba şi Literatura Română“, cu lucrarea de diplomă Concepţia lui Emi-
nescu despre artă, în anul 1962, tânărul Irimia primeşte din partea şefului serviciului de
cadre următoarea adresă (scrisă de mână):

„Dv. a-ţi (sic!) fost oprit (!) pentru învăţămîntul superior şi solicitat de Univer-
sitate şi Academia R.P.R., Filiala Iaşi ... vă rugăm a ne trimite o declaraţie din care să re-
iasă unde dori-ţi (sic!) să fiţi încadra-ţi (!!) alegînd una din instituţiile de mai sus.“

Va alege, desigur, Universitatea (începând ca şef de cabinet, asistent universitar)
– unde va rămîne timp de 47 de ani. După doar câţiva ani, adică foarte repede, i se încre-
dinţează primul curs, în 1970 devine lector (aşa îl va găsi anul 1989!) – specialitatea
Lingvistică, Stilistică – şi tot atunci îi apare prima carte: ediţia M. Eminescu, Despre cul-
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tură şi artă (Note asupra ediţiei, Comentarii, În loc de postfaţă), Ed. Junimea, Iaşi, 1970,
314 pp.

Între 1972 şi 1974 este lector de Limba şi literatura română la Universităţile din
Torino şi Milano, răstimp în care realizează două cursuri universitare pentru studenţii ita-
lieni (Il verbo, Torino, 1973, 75 pp., Il nome, Torino, 1973, 50 pp.).

În 1975 organizează prima ediţie a unei manifestări devenite, în ani, emblematică
pentru universitatea ieşeană: Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu“. Va mai
avea bucuria şi privilegiul de a susţine conferinţa de deschidere (Adevărul între Cuvân-
tul biblic şi Cuvântul poetic în viziunea lui Eminescu) a celei de-a 35-a ediţii a Coloc-
viului – ultima la care i s-a mai dat timp să participe – în luna mai 2009... Dar... rămăsesem
dator cu câteva aprecieri:

„Dumitru Irimia, dincolo de fundamentale studii de gramatică şi de stilistică, s-a
lansat în două întreprinderi de-a dreptul eroice: în organizarea anuală la Iaşi a Colocviilor
Eminescu şi în redactarea Corpusului limbii poetice eminesciene. În amândouă a fost, în
principiu, ajutat de colegi şi de autorităţi, dar adevărul e că Irimia a ridicat aceste edificii
aproape de unul singur. Cine îşi aminteşte ce însemna, în „epoca de aur“, menţinerea in-
tactă de-a lungul anilor a unei instituţii precum Colocviul Eminescu poate măsura exact o
performanţă întinsă pe 35 de ani.“ (Mihai Zamfir, Tropice triste, România literară, nr. 29/
2009);

„Colocviul Naţional Studenţesc Mihai Eminescu... a oferit, an de an, spectacolul
defilării metodologiilor literare mondiale susţinut pe rând de cei mai tineri şi mai promi-
ţători intelectuali ai ţării, de studenţi; a construit, în tot acest timp, o oază de gîndire liberă,
în polemică implicită cu demenţa ideologică oficială. A ştiut să-şi creeze propria sa isto-
rie, opusă celei în care era silit să trăiască.“ (Mihai Zamfir, Perseverenţă, România lite-
rară, nr. 21/1997).

În anul 1976 îşi susţine teza de doctorat intitulată Limbajul poetic eminescian
care, în 1979, avea să devină al 17-lea volum al colecţiei Eminesciana, iniţiată de direc-
torul Editurii Junimea, colegul său, Mircea Radu Iacoban.

Tot în 1976, cu hărnicie, începe seria volumelor monografice (Structura gra-
maticală a limbii române. Verbul, 1976, 306 pp.; Structura gramaticală a limbii ro-
mâne. Sintaxa, 1983, 264 pp.; Structura stilistică a limbii române contemporane,
1986, 264 pp.; Structura gramaticală a limbii române. Numele şi pronumele. Adver-
bul, 1987, 214 pp.; Morfo-sintaxa verbului românesc, 1997, 410 pp.; Introducere în
stilistică, 1999, 279 pp.; Gramatica limbii române, 1997, 1999, 2000, 2004, 543 pp.;
ediţia a II-a, 2005, 543 pp.; ediţia a III-a, 2008, 605 pp.) şi, în paralel, continuă să se ocupe
de redactarea celor ce vor deveni peste 200 de articole şi studii originale, traduce, participă
la prestigioase manifestări ştiinţifice, organizează simpozioane şi întruniri, face inspecţii
în şcoli, editează reviste...

În ianuarie 1990 devine singurul decan ales – probabil – cu unanimitate de vo-
turi, continuându-şi cariera universitară ca profesor de Stilistică, Poetică, Teoria limbii,
Lingvistică românească (Sintaxă); Poetica eminesciană, Stilistica şi poetica imagina-
rului ca şi activitatea didactică cu studenţii anilor II şi IV (învăţămînt de zi), anul V
(învăţămînt la distanţă), Masterat, anii I şi II, Şcoală doctorală, Şcoală postdoctorală.

Începînd cu anul 1991 este conducător de de doctorat, specializarea Stilistică şi
poetică, calitate în care, pînă în anul 2009, va coordona 27 de teze.
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***
S-a spus, cu bună îndreptăţire, că profesorul Irimia a avut trei mari iubiri: limba

română, Eminescu şi România de dincolo – Basarabia şi Bucovina. A existat însă şi o a
patra, şi ea împlinită: iubirea pentru Italia şi, cu osebire în spaţiul italian, pentru Venezia...

Astfel între 1999-2001 este profesor de Limba şi literatura română la Universi-
tatea Ca’ Foscari din Venezia şi director adjunct al Institutului Român de Cultură şi
Cercetări Umaniste de la Venezia, Italia, ceea ce îi dă prilejul să organizeze numeroase
manifestări ştiinţifice şi culturale de promovare a valorilor româneşti în spaţiul italian (Co-
locviul Internaţional „Mihai Eminescu“ – Anul Eminescu – aniversare UNESCO – în
colaborare cu Universitatea „Ca’ Foscari“, Venezia, mai 2000; concert Dinu Lipatti – 50
de ani de la moarte – aniversare UNESCO – la Venezia (cu participarea Comisiei de la
Venezia a Consiliului Europei) şi la Treviso, decembrie 2000; Săptămîna „Brâncuşi“, în
colaborare cu Fundaţia Guggenheim, Venezia şi cu Centrul Cultural „G. Pompidou“ din
Paris – Venezia 2001; expoziţia fotografică şi dezbaterea Sacro ed estetico negli affreschi
dei monasteri della Bucovina, Padova 2001, cu participarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi al Bucovinei, alături de reprezentanţi ai conducerii Bisericii ortodoxe şi ai
Bisericii catolice din Italia şi de profesori de la universităţile din Venezia şi Padova, la
Udine, în colaborare cu Università degli Studi şi cu Muzeul de Istorie şi Artă, 2001 şi Por-
denone, 2002.

După cum îşi aminteşte profesorul Anatol Ciobanu, unul din cei mai dragi cola-
boratori de la Universitatea de Stat din Chişinău, Dumitru Irimia a fost printre primii care
s-au implicat cu dăruire şi entuziasm în lupta de promovare şi apărare a unităţii şi identităţii
românilor de pretutindeni, în care a crezut cu tărie, neclintit, dincolo de toate piedicile
puse de istorie, de geografie, de lumea politicii etc.: „A fost un spiritus rector, mobili-
zându-i pe cei din jur, coagulând spiritele, orientându-i către adevăr, având curajul să spună
lucrurilor aşa cum sunt“ (E. Coşeriu).

În calitate de decan al Facultăţii de Litere din Iaşi a adresat – foarte repede în
1990 – filologilor de la Universitatea de la Chişinău invitaţia de colaborare generală între
cadrele didactice ale ambelor instituţii, materializată prin semnarea unui Protocol ce, din-
colo de partea oficială (să amintim doar cele zece ediţii ale Conferinţei Naţionale Limba
română azi, desfăşurate, de fiecare dată, două zile la Iaşi şi alte două la Chişinău), a mar-
cat începutul – scurtei, din păcate – prietenii cu profesorul Ion Dumeniuk, un alt mare
apărător al limbii române.

Şi tot profesorul Anatol Ciobanu scria, în anul 2008: „Dacă astăzi în Republica
Moldova se vorbeşte şi se scrie mai corect, mai frumos, mai expresiv în şcoală, în ministere,
în parlament şi la preşedinţie, dacă mass-media este din ce în ce mai atractivă, mai corectă
sub aspect lingvistic – aceasta se datoreşte, în parte, şi celor 10 ediţii ale Conferinţei
Naţionale Limba română azi, organizate, în primul rând, de către profesorul Dumitru Iri-
mia, ante-mergătorul.“

Aproape profesorului Irimia i-a fost, timp de 20 de ani, şi Valentina Butnaru, Pre-
şedintele Societăţii Limba Noastră cea Română din Chişinău care, la rândul ei, îşi amin-
teşte:

„Dumitru Irimia face parte dintre urmaşii lui Onisifor Ghibu, care şi-au asumat
benevol misiunea de a sprijini Basarabia. Împătimit de Basarabia, Dumitru Irimia şi-a îm-
pletit şi mai strâns soarta şi preocupările ştiinţifice de tot ce înseamnă Basarabia şi româ-
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nii basarabeni. A îndrumat studenţi, masteranzi şi doctoranzi basarabeni, a primit la Iaşi,
în mai multe rânduri, grupuri de elevi şi de profesori din Basarabia şi
i-a însoţit prin vechea capitală, asigurându-le masă şi cazare pentru două-trei zile. A donat,
din biblioteca personală, cărţi pentru şcolile din Basarabia. A mers, în fiecare an, la Uni-
versitatea de Stat din Chişinău şi prin liceele-filiale ale Societăţii Limba Noastră cea Ro-
mână la întâlniri, simpozioane, seminarii şi conferinţe pentru elevi, studenţi şi profesori.

A răspuns la toate apelurile din Basarabia, lăsând la o parte articolele şi cărţile pe
care le avea de scris. I-a păsat de noi, basarabenii, mai mult decât ne-a păsat nouă de
noi, basarabenii. Pentru a fi alături de noi, şi-a sacrificat timpul, sănătatea şi extrem de
preţioasele ore de bibliotecă.

A elaborat documente şi rezoluţii ale conferinţelor ştiinţifice, sensibilizând auto-
rităţile din Basarabia şi din România, dar şi organismele internaţionale, în problema lim-
bii române în Basarabia.

A fost bun prieten cu regretatul Ion Dumeniuk şi prietenia domniilor lor a dat
naştere unui şir de activităţi comune Iaşi–Chişinău. A susţinut fondarea liceului „E. Co-
şeriu“ de la Catranâc şi a gimnaziului „I. Dumeniuk“ din Călugăr.

Ca membru al Comisiei Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi,
a luptat pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa lingvistului de origine basa-
rabeană Eugen Coşeriu, iar mai tîrziu unui altui lingvist basarabean – Nicolae Mătcaş,
Ministru al Educaţiei şi Ştiinţei.“

Prietenii şi colaboratorii de dincolo de Prut au dorit să-l bucure pe Profesor, că-
ruia i s-a decernat, în anul 2005, titlul ştiinţific de Doctor Honoris Causa al Universităţii
de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi şi Medalia comemorativă „Alecu Russo“, ca şi cel de
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Chişinău, în septembrie 2007.

***
Ultimii ani au fost dedicaţi realizării impresionantului proiect Dicţionarul lim-

bajului poetic eminescian (Concordanţele poeziilor antume, Editura Axa, Botoşani,
2002, vol. I, 528 pp., vol. II, 520 pp.; Semne şi sensuri poetice. I. Arte – 75 pagini de con-
tribuţie personală, studii de autor –, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi,
2005, 246 pp.; Concordanţele poeziilor postume, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iaşi, 2006, vol I. 531 pp., vol II 702 pp., vol. III 658 pp., vol. IV 482 pp.; Semne
şi sensuri poetice. II. Elemente primordiale – 40 pagini de contribuţie personală, studii
de autor –, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, 296 pp., 2007; Con-
cordanţele prozei antume, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, 2009,
857 pp.), despre care voi vorbi aici prin cuvintele academicianului Solomon Marcus, ros-
tite la 15 ianuarie 2010, în Şedinţa solemnă a Academiei Române dedicată lui Mihai Em-
inescu: „Ne vom opri acum atenţia asupra operei coordonate de regretatul Dumitru Irimia,
Dicţionarul... O operă grandioasă, înconjurată însă de tăcere. Pentru prima oară, avem
posibilitatea de a pune în legătură efectiv aspectele textual locale cu cele globale… Cul-
tura românească, exegeza eminesciană încă nu par a fi pregătite să valorifice un atare
dicţionar, după cum încă nu par a fi pregătite să valorifice nici atât de importantele
manuscrise eminesciene, în sfârşit publicate.“

Şi tot academicianul Solomon Marcus scrisese, ceva mai devreme, în revista
Limba română care apare la Chişinău (nr. 1-2/2008, p. 42): „Sunt multe decenii de când
urmăresc cercetările întreprinse de Profesorul Dumitru Irimia în domeniul gramaticii şi
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stilisticii limbii române, al poeticii şi naratologiei. Să fi rămas la ceea ce ne-a dat în secolul
al XX-lea în toate aceste domenii ar fi fost suficient pentru includerea sa în bibliografia
celor ce studiază gramatica limbii române, limbajul poetic românesc, procedeele stilistice
ale scriitorilor români. Iată însă că Profesorul Dumitru Irimia a ţinut să ne facă, odată cu
noul mileniu, o surpriză de proporţii, care marchează o nouă etapă în eminescologie şi, în
general, în exegeza literară din ţara noastră (Dicţionarul…) […] Nu voi intra în detaliile
tehnice ale elaborării acestei opere, pe care exegeza literară şi lingvistică din România nu
este pe deplin pregătită să o folosească. Probabil că abia generaţiile viitoare vor realiza in-
tegrarea ei deplină în cercetarea literară curentă. Abia atunci se va putea aprecia cum se
cuvine meritul considerabil al Profesorului Dumitru Irimia în realizarea acestui pas
înainte.“

***
În iulie 2009, drumul vieţii Profesorului Irimia se încheia, brusc, sfâşietor şi ne-

drept... în octombrie ar fi împlinit 70 de ani. Pentru a marca această aniversare care n-a mai
fost să fie, colegii, colaboratorii, foştii studenţi, prietenii de la Universitatea „Ştefan cel
Mare“ din Suceava, unde i se pregătea conferirea celui de-al treilea titlu ştiinţific de Doc-
tor Honoris Causa, i-au decernat, post-mortem, Medalia de Aur a Universităţii din Su-
ceava, „pentru sprijinul acordat la reînfiinţarea Facultăţii de Litere din Suceava, la
întemeierea Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu“ şi pen-
tru contribuţia sa excepţională în domeniul ştiinţelor limbajului şi al culturii române“.

Destinul şi-l simţea totuşi închegat, dacă e să amintim mărturisirea pe care o făcea
cu doar un an înaintea plecării sale, în interviul Basarabia a ajuns să se aşeze defini-
tiv într-un strat al fiinţei mele acordat revistei Limba română (nr. 1-2, 2008, p. 29-30): „Fi-
inţa mea, umană şi intelectuală, a crescut în limba şi cultura română. M-aş simţi măcar în
parte împlinit, dacă la cultura care m-a format voi fi adăugat şi eu ceva şi dacă voi fi con-
tribuit, într-o măsură cât de mică, la cunoaşterea ei în spaţiul românesc.“

* Textul a beneficiat de completările utile ale doamnei Cristina Irimia.
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R E G U L A M E N T 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Botoşani, în colaborare cu Editurile Junimea şi
„Convorbiri Literare” din Iaşi, Memorialul Ipoteşti - Cen-
trul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, precum şi cu
revistele de cultură „Convorbiri literare”, „Poezia”, „Dacia
literară”, „Feed beack”, „Viaţa Românească”, „Familia”,
„Vatra”, „Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”, „Conta”,
„Semne”, „Poesis”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Porto-
franco”, „Ateneu”, „Cafeneaua literara”, „Argeş”, „Buco-
vina literară”, „Antares”, „Dunărea de Jos”, „Semne”,
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea
Scriitorilor din R. Moldova şi APLER, organizează, în pe-
rioada 15-17 iunie 2012, Concursul Naţional de Poezie
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Lu-
ceafărul...”, ediţia a XXIX-a.

Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor tri-

mite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apărută în
intervalul  10 mai 2011 – 10 mai 2012. Vor fi acordate 2
premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a USR şi
al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.

2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va tri-
mite un print ( acelaşi volum şi pe un CD – un singur
exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40
de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto va figura şi
pe un plic închis în care vor fi introduse datele concu-
rentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-
mail, telefon. Se vor acorda două premiu care vor consta
în publicarea a câte unui volum de poezie de către Editu-
rile Junimea şi „Convorbiri literare”, cu sprijinul finan-
ciar al APLER. 

3) Interpretare critică a operei eminesciene: Se va
trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în
copie şi pe un CD), semnat cu un moto. Acelaşi moto va
fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse datele con-
curentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală,
e-mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste li-
terare implicate în organizare. 

Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai
2012, pe adresa:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii, nr.
10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail: cen-
trul_creatiei_bt@yahoo.com.
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Un pachet de 15 scrisori trimise de Mihai Drǎgan (4 dec.1937- 1 nov.1993) în
anii 1955-1957 documenteazǎ asupra condiţiilor de formare ale  viitorului cǎrturar,
într-o perioadǎ istoricǎ destul de tulbure. Studentul abia ieşit din adolescenţǎ  cultivǎ
cu totalǎ sinceritate şi dǎruire o prietenie întemeiatǎ pe  comunitate de „ideal”
(noţiune des invocatǎ în aceste confesiuni), de lecturi şi preocupǎri literare, ca şi pe
împǎrtǎşirea aceloraşi sentimente de revoltǎ faţǎ de injustiţia socialǎ, resimţitǎ de
tineri cu specialǎ acuitate. În una dintre scrisori (toate fiind adresate foştilor colegi
de şcoalǎ şi prieteni – dl. prof. Ion Balcanu şi regretatul Aurel Beldea) rezumǎ ideile
tratatului despre prietenie (De amicitia) al lui Cicero. Îl citise, desigur, la îndemnul
profesorului sǎu de limba latinǎ, Theofil Simenschy. Îmi amintesc cât îl intriga fap-
tul cǎ savantul indoeuropenist fusese reprimit la Universitatea ieşeanǎ doar ca sim-
plu lector de limba latinǎ.

Admiraţia pentru profesori de talia lui Simenschy şi Al.Dima este un stimul în
frecventarea izvoarelor clasice ale culturii: în bibliotecǎ, la Teatrul  Naţional, la
Operǎ, în sala de conferinţe. Împreunǎ cu un coleg încearcǎ sǎ traducǎ din germanǎ
şi rusǎ, adunǎ material pentru o monografie a mǎnǎstirii Vǎratec, coordoneazǎ un
caiet literar al grupei de studenţi filologi şi începe sǎ-şi exerseze spiritul critic în paro-
die şi epigramǎ. Toate aceste ocupaţii îl fac sǎ mai uite de condiţiile de subzistenţǎ
destul de precare, de inerentele dezamǎgiri sentimentale. Rǎmâne marcat în con-
tinuare de experienţa dureroasǎ a izgonirii din şcoalǎ (la vârsta de 15 ani!) pe motiv
de „origine socialǎ”. Remarcǎ  mizeria zilnicǎ în care trǎia o bunǎ parte a populaţiei
Iaşilor, imposibil de acoperit cu propaganda oficialǎ, pe care o detestǎ în cuvinte dure
şi…imprudente. Declarǎ cǎ se aflǎ în cǎutare de noi prieteni, de absolutǎ încredere,
alǎturi de care sǎ se simtǎ mai puternic în faţa tuturor provocǎrilor unui regim politic
opresiv. Presupun cǎ unul dintre ei îi furnizase  copia unei poezii de Radu Gyr, pe care
i-a citit-o, patetic, tatei, imediat dupǎ reprimarea revoluţiei anticomuniste din Un-
garia, în toamna anului 1956 (eveniment ce a fǎcut ca studenţii români sǎ fie trimişi
în vacanţǎ mult mai devreme, ca mǎsurǎ preventivǎ). Mai sunt şi alte experienţe
trǎite intens, în mǎsurǎ sǎ demonstreze cǎ proiecţia propriei persoane într-un erou
de coloraturǎ romanticǎ nu se datoreazǎ doar lecturilor şi vârstei. Propunem spre
lecturǎ  cîteva fragmente din corespondenţa viitorului profesor şi scriitor, ce pot oferi
indicaţii reale despre evoluţia sa intelectualǎ, cuprinzând elemente bine conturate la
vârsta de 18-20 ani. [Îi mulţumim d-lui prof. Ion Balcanu pentru bunǎvoinţa cu care
ne-a pus la dispoziţie scrisorile primite de la Mihai Drǎgan. La transcrierea textelor
am corectat, din mers, cîteva scǎpǎri de ortografie]. (Gheorghe DRĂGAN)

Iasi, 15-IX-955. Dragǎ Ioane, […] În general ca sǎ trǎieşti, sǎ-ţi dezvolţi aptitu-
dinile, sǎ fii mulţumit de tine însuţi mai tîrziu, trebuie sǎ te lupţi cu viaţa. […]Ne-am pus
noi vreodatǎ întrebarea ce-i viaţa omului pe pǎmânt? Chiar sǎ ne fi pus aceastǎ întrebare
n-am fi putut-o rezolva. De exemplu, Giordano Bruno are o afirmaţie foarte justǎ despre
aceasta spunând cǎ: „Viaţa omului pe pǎmânt nu-i altceva decât o stare de rǎzboi. El
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(omul) trebuie sǎ învingǎ josnicia celor care trândǎvesc, sǎ opreascǎ insolenţa şi sǎ preîn-
tâmpine loviturile”[…] Şcoala unde învǎţaţi voi acum şi de pe bǎncile cǎreia am plecat
şi eu nu de mult „este un altar unde se fǎureşte virtutea muncii”. Aceastǎ afirmaţie, în
general pentru şcoalǎ, a spus-o dascǎlul meu şi al vostru, Dan Protopopescu. […] Eu nu
am bursǎ pentru cǎ nu am dreptul la ea. Acesta este rǎspunsul dat de ştabi. […] Aceastǎ
scrisoare sǎ nu o arăţi la alţi colegi ai tǎi afarǎ de Aurel dacǎ va fi nevoie. Pǎstreaz-o cǎci
poate vreodatǎ…

6-XI-955. […]Prieteni, câtǎ nedreptate existǎ azi! Câtǎ mârşǎvie, câtǎ degradare
se gǎseşte în „oamenii noi”! Minciuna este arma lor. Cu ajutorul minciunii cautǎ sǎ arate
viaţa de azi. Fierbe sângele în mine de urǎ şi revoltǎ când aud vreun prǎpǎdit vorbind la
radio despre viaţa fericitǎ a celor ce muncesc. Prieteni, la vârsta noastrǎ nu trebuie sǎ
rǎmânem în oala de lut a vieţii noastre, cǎ ea mâine se va sparge şi va fi aruncatǎ în gu-
noiul mormântului. Orizontul ne este deschis, dar ca sǎ-l vedem cu cea mai mare clari-
tate trebuie sǎ spargem stânca de cristal care ne stǎ în faţǎ. Marele Cicero spune: „Ce este
mai dulce decât a avea un prieten cǎruia sǎ-i poţi spune toate, ca ţie însuţi?” […] Prie-
teni, îmi spuneţi cǎ a început sǎ vǎ cuprindǎ osteneala. Curajul trebuie sǎ alunge laşitatea.
Tǎria şi încrederea trebuie sǎ învingǎ toate obstacolele. Sǎrǎcia va cultiva prietenia. Prie-
tenia noastrǎ nu s-a nǎscut din folos, dar folosul o va urma. […] Dar grupul nostru nu mai
este format din trei. S-a mai adǎugat un prieten aşa cum suntem noi, pe care am reuşit sǎ-l
atrag cu dibǎcie. La început  se cam pǎzea, dar l-am convins. Ce fierbe în noi fierbe şi în
el. I-am citit versuri, mi-a citit şi el. O poezie pe care mi-a citit-o m-a impresionat mult prin
conţinutul ei, care este plin de urǎ şi revoltǎ. Vǎ cunoaşte şi pe voi din detaliile mele.  Mi-e
coleg la filologie. E fiul unui ţǎran de pe lângǎ Rǎdǎuţi. Patru… patru prieteni care vor
sǎ lupte cu valurile grozave…

23-XI-955. Dragi prieteni, […] Ca sǎ cunosc pǎrţile  opuse ale ştiinţei care se bat
cap în cap ca doi berbeci am început sǎ studiez filozofia. Pânǎ acum am citit tratate de
Cicero, Leucip, Lucreţiu, Heraclit, iar acum studiez o carte de filozofie tradusǎ din limba
sanscritǎ de eminentul meu profesor de limba latinǎ, Theofil Simenschy. Acesta este uni-
cul om pe care l-am întâlnit în viaţa mea, cu o culturǎ atât de mare. Cunoaşte la perfecţie
filozofia greacǎ, francezǎ, latinǎ, germanǎ. Mulţi cunosc filozofie, dar e în zadar dacǎ n-o
aplici în viaţǎ. Profesorul meu în orice moment o aplicǎ. Dar aceasta nu-i cultura lui
toatǎ. Cunoaşte ca şi limba românǎ limbile: sanscritǎ, latinǎ, greacǎ, italianǎ, francezǎ,
spaniolǎ, englezǎ şi germanǎ. E autorul multor gramatici latine şi greceşti, a diferite tra-
tate dintre care am citit şi eu şi a multor traduceri din sanscritǎ şi elinǎ. Un alt profesor
care se bucurǎ de un frumos nume e Al.Dima. Ceea ce a fost Dl. Protopopescu pentru
mine în liceu, este el aici la Universitate. Autor al unor lucrǎri critice pe care le voi citi
cât de curând pentru cǎ le-am gǎsit, acest profesor este „om”, nu de aceia întâlniţi pe co-
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ridoarele liceului din Târg.[…]Ieri fulgii de zǎpadǎ cǎdeau ca nişte note din coarde obo-
site. Pe vremea asta fǎrǎ soare am oftat cu jale cǎci am vǎzut mulţi sǎrmani scrâşnind
amar din dinţi ... Şi eu am scrâşnit din dinţi cu urǎ şi am zis în sinea mea: Aceasta este
fericirea oamenilor adusǎ de conducǎtorii „ubiţi” şi „dragi”. Mi se rupe inima când vǎd
pe strǎzile de la periferia acestui oraş sǎrmani în zdrenţe care muncesc din greu ca sǎ-şi
câştige o bucatǎ de pâine neagrǎ şi amarǎ. […] Mǎ gândesc la viaţa celor mulţi şi goi,
loviţi de soartǎ, produs al orânduirii crude şi nedrepte. Aş lovi, dar nu cunosc decât câţiva
din jurul meu care au aceleaşi gânduri cu ale mele. Dar voi lovi când nu voi mai putea
rǎbda loviturile date poporului. Fraţii mei nu cred în visuri, dar dintr-o noapte când am
visat un vis gândurile mǎ muncesc şi mǎ fac sǎ fiu şi mai revoltat cǎci nu mǎ tem de ceea
ce am gustat în vis – închisoarea.  …Parcǎ aflaserǎ duşmanii cǎ scriu poezii revoluţionare
şi m-au dus la închisoare… Mǎ aflam parcǎ într-o stare oribilǎ, într-o celulǎ rece şi
umedǎ. […] M-am sǎturat de toate minciunile spuse de nelegiuiţii vremurilor noastre.
Oare cum pot sǎ spunǎ cǎ viaţa poporului este îndestulatǎ şi frumoasǎ, când el geme în
robia şi mizeria cea mai neagrǎ? Cum pot sǎ scrie „cârnǎţarii” de poeţi şi prozatori cǎ
viaţa poporului este aşa de fericitǎ cum n -a mai fost niciodatǎ? Ce fel de români sunt
aceştia?

4-XII-955. […] În seara aceasta când împlinesc 18 ani şi când vǎ scriu vouǎ
aceastǎ scrisoare îmi arunc privirea în trecut şi oftez amar cǎci îmi aduc aminte de cele
mai negre zile din viaţa mea. […] Era o zi frumoasǎ de septembrie a anului 1952. În
aceastǎ zi pe care n-am s-o uit nici în mormînt am apucat cu mâna-mi de copil toiagul pri-
begiei. Plecam din Tg.Ocna sǎ-mi câştig o pâine amarǎ, cǎci nu m-a primit la liceu pe mo-
tivul cǎ sunt fiu de ţǎran (mai exact, „chiabur”, „duşman de clasǎ” – nota editorului). De
atunci dateazǎ cele mai negre poezii pe care le-am scris. Când scriu aceste rânduri vǎ rog
sǎ mǎ credeti, dragi prieteni, cǎ lǎcrimez. Dupǎ aceastǎ datǎ memorialǎ (sic!), cu mari
intervenţii am intrat la blestematul liceu pe care-l cunoaşteţi. (A fost reprimit ceva mai târ-
ziu, doar ca „asistent”, cu scaun adus de acasǎ. Dupǎ vreo douǎ luni de şedere în fundul
clasei, fǎrǎ ca nimeni sǎ-l întrebe ceva, un inspector inimos l a întrebat şi l-a…  „înmatri-
culat”. Un noroc!  – n.ed.). […]Acum am 18 ani. Am fǎcut eu oare ceva de folos pânǎ
acum? Dupǎ mine, am scris foarte mult pentru vârsta pe care o am. Dar… am ajuns la
concluzia cǎ n-am scris nimic bun.

31-III-957. […] Nu ştiu în ce mǎsurǎ ai înţeles aforismele lui Schopenhauer (aici
mǎ refer la faptul dacǎ vrei sǎ-l urmezi sau nu!) Împotriva filozofiei acestuia trebuie sǎ
ai un antidot puternic, cǎci pe urmǎ e greu (!!) […] Şi eu sunt de acord cu tine, în sensul
cǎ nu trebuie sǎ crezi nici o filozofie (asta nu în general), ci sǎ-ţi creezi tu o linie filozoficǎ
de conduitǎ în viaţǎ. În general cei care se ocupǎ cu filozofia dar nu sunt filozofi  (ca noi
de pildǎ) sunt eclectici (adicǎ selecteazǎ din toţi ce e mai bun – asta dupǎ pǎrerea lor).
(Este anul redactǎrii unei lucrǎri despre  Eminescu şi al preocupǎrilor mǎrturisite pentru
„concepţia lui Maiorescu” -  nota ed.)

15-I9II-5. Dragǎ Ioane, […] Ne-am întâlnit când am fost acasǎ; am discutat;
aveam iluzia cǎ în preajma noastrǎ fâlfâie aripile aceleiaşi prietenii care ne-a legat
odatǎ… Am simţit aceeaşi dulce mireasmǎ rǎspânditǎ altǎdatǎ de lungile noastre spove-
danii. Spunându-mi cǎ o sǎ-mi scrii am aşteptat un rǎvaş de la tine. Dar zilele au trecut
şi trec mereu cu aceeaşi nepǎsare, şi eu, omul care am dorit sǎ am în fiecare om un prie-
ten, sunt uitat de toţi. (sublinierea aparţine lui M.D. – nota ed.)
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În plimbările noastre prin Bulevardul Independenţei, privirile se opresc, uneori,
pe ansamblul de clădiri îmbrăţişate ale Universităţii de Medicină „Grigore T. Popa”.
Având o poveste interesantă, ca mai toate zidirile vechiului Iaşi, se cuvine a fi cunoscută
de acei care vor să ştie istoria locurilor în care trăiesc şi care urmăresc evocările
„Curierului” făcându-şi colecţii documentare.

Pentru început, trebuie amintit faptul că aici s-au inaugurat, în toamna anului 1860,
primele instituţii din programul ce îl dedicase Iaşilor domnitorul Unirii şi sfetnicii săi, ca
o compensare pentru gestul patriotic de a ceda dreptul de capitală Bucureştilor, pentru îm-
plinirea marelui ideal al Unirii Principatelor. Oraşul urma să ia drumul dezvoltării spiri-
tuale şi să devină „capitală culturală” a ţării. Pentru aceasta pledase corifeul Unirii, Mihail
Kogălniceanu, conştient de căderea materială ce avea să sufere cuibul copilăriei şi al tu-
multoasei sale vieţuiri.

Astfel, în 30 septembrie 1860, prin hotărâre domnească, se aproba deschiderea, la
1 octombrie, a Şcolii de Muzică şi Declamaţiune, şcoală cu tradiţii din anul 1836, când aga
Gheorghe Asachi împreună cu vornicul Ştefan Catargiu şi comisul Vasile Alecsandri
puneau bazele unui Conservator Filarmonic-Dramatic, pentru promovarea artei muzicale
şi a declamaţiei în „limba patriei”. Bine primit de tinerii iubitori ai artelor, începea
funcţionarea la 15 noiembrie 1836 în clădirea ocupată acum de Biblioteca Universităţii de
Medicină din strada Vasile Alecsandri, dar, lipsindu-i fondurile, după doi ani de rodnică
activitate, cu zeci de spectacole muzicale şi teatrale în limba română (cum a fost opera
„Norma” de Bellini, tradusă de Gheorghe Asachi), în anul 1838 se desfiinţa. Oraşul rămâne
lipsit de asemenea şcoală până în toamna anului 1860 când, la propunerea ministrului Cul-
telor şi Instrucţiunii publice, Mihail Kogălniceanu, domnitorul Alexandru Ioan I aproba
reînfiinţarea ei cu secţii de canto, pian, vioară, instrumente de alamă, violoncel, contrabas,
declamaţie, balet, mimică. Aveau acces, gratuit, elevii şcolilor, toţi tinerii sau tinerele care
ştiau sa scrie, artiştii teatrului şi chiar cetăţenii mai în vârstă (uvrierii) pentru formaţiile de
coruri. Lipsindu-i un local, i se dedicau iniţial câteva odăi în spaţiul preconizat pentru Uni-
versitate, din care trecea apoi în casa Petrovanu, în mijlocul Uliţei Mari (strada Lăpuşneanu
de astăzi), mutându-se apoi în palatul Ghica, vizavi de biserica Banu. Din puţinătatea
micului buget se procurau instrumente muzicale şi se angajau profesori virtuoşi al căror
nume este înscris în Cartea de Aur a Universităţii de Arte ”George Enescu”, aici învăţând
sumedenie de tineri care aveau sa ajungă celebrităţi pe scenele lumii..

”România are alte nevoi la care a sosit timpul să ne gândim!”
Continuând activitatea de promovare a învăţământul la „îndemâna tuturor claselor”,

după reglementarea aceluia primar, domnitorul şi sfetnicul său neobosit, Mihail
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Kogălniceanu, luau în atenţie şi învăţământul superior, cu menirea de a forma profesori şi
intelectuali pentru şcolile ţării şi cultura naţională. Astfel la începutul anului 1860, minis-
trul Cultelor şi Instrucţiunii publice în guvernul din Iaşi (unirea cu acel din Bucureşti ur-
mând a se săvârşi abia în 24 ianuarie 1862) înainta domnitorului un raport prin care
propunea înfiinţarea în capitala Moldovei a Universităţii, după rigorile acelor europene.
Deşi cheltuiala necesară organizării şi întreţinerii instituţiei era foarte mare pentru mo-
destul buget al ţării, existând voci care considerau mai ieftină instruirea universitară în
străinătate prin burse (cum se procedase până atunci, tinerii moldoveni beneficiind de 31
de burse iar acei munteni de vreo 51), domnitorul îl aproba.

Propunerea corespundea credinţei sale. În mesajul domnesc din decembrie 1859
arătase că nu se putea ridica ţara numai cu modele străine: ”România are alte nevoi, ce-i
sunt specifice şi la care a sosit timpul să ne gândim!” Erau necesare reforme pentru
întărirea şi dezvoltarea sa, dar acestea nu se puteau realiza nici de „reprezentanţii
moşierimii retrograde, nici de străini, cu vederi rigide, reci şi porniri dictatoriale, ci de oa-
meni luminaţi, cărturari români cu simţ patriotic, legaţi prin toate fibrele de viaţa ţării şi
de popor“.

Pentru universitate se cumpără palatul domnesc al lui Moruzi
Fiindcă la Iaşi lipsea o clădire corespunzătoare cerinţelor universitare cât şi pentru

Şcoala de Pictură avută în vedere împreună cu Muzeul Tablourilor (Pinacoteca) şi Biblioteca
Naţională ce urmau a se deschide în acelaşi timp, ministrul propusese cumpărarea fostu-
lui „palat domnesc al lui Moruzi Vodă” din Uliţa de Sus. Guvernul aprobă cumpărătura
plus o cheltuială de 3.359 galbeni pentru reparaţiile şi adaptările efectuate de Ministerul
Lucrărilor Publice, la 11 septembrie domnitorul promulga executarea.

Clădirea era pe atunci una dintre cele mai frumoase zidiri a oraşului, construită pe
la 1760 de Matei Cantacuzino. Cumpărată de hatmanul Costache Ghica, adăpostise pe
generalul Potemkin (1789) şi apoi Curtea Domnească a lui Moruzi şi Callimachi Vodă
(1796), de la care rămăsese, ca amintire, portalul intrării numit „Uşa Nădejdii” cu stema
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Moldovei şi zidul înconjurător. Se afla la capătul unei ulicioare care pornea din Uliţa de
Sus (bulevardul Independenţei de astăzi), se strecura pe lângă zidul Spitalului Sfântului
Spiridon şi avea să ia apoi numele „Strada Universităţii“.

Patru facultăţi
Reparată iute şi adaptată noilor cerinţe cu săli de cursuri, cancelarie, aulă şi

bibliotecă, ornată cu steagurile Principatelor Unite, într-o frumoasă zi de toamnă bogată,
la 26 octombrie/7 noiembrie 1860, aştepta deschiderea. Evenimentul fiind deosebit de im-
portant, participau consulii străini, deputaţii şi miniştrii, adunaţi în aula de la parter unde
urma să vină şi ctitorul. Potrivit programului acesta sosea la ora 1.00 (13.00) într-un
detaşament de lănceri, salutat cu bucurie şi urale de ieşenii ce umpluseră uliţele, ieşindu-i în
întâmpinare. După discuţiile cu participanţii din aulă, bucuros de întâlnire, începea fes-
tivitatea. Corul seminarului din Socola a cântat un psalm, episcopul Filaret Scriban a făcut
sfeştania, ministrul Mihail Kogălniceanu a citit decretul de înfiinţare, prin care Universi-
tatea primea dreptul de autodeterminate ca persoană juridică, profesorii fiind declaraţi
înalţi funcţionari ai statui, inamovibili, putând fi revocaţi doar de Consiliul Academic cu
aprobarea domnitorului. Se preconiza funcţionarea cu patru facultăţi (drept, filozofie/litere,
teologie şi ştiinţe medicale), cu regim gratuit şi predare în limba română

Seara, Teatrul Naţional sărbătorea evenimentul cu un grandios spectacol, după care
urma un banchet oferit de municipalitate în localul fostei Academii Mihăilene, inaugurată
în vara anului 1835 cu aprobarea domnitorului Mihail Sturza, la propunerea sfetnicului său
Gheorghe Asachi.

„Eşii trebuie să devie centrul mişcării literare şi ştiinţifice“
La noua Universitate se înscriau 94 studenţi, numărul lor variind în anii următori.

Odată cu deschiderea Universităţii se săvârşise şi deschiderea Şcolii de Pictură (Arte Fru-
moase) şi a „Muzeului de tablouri” – viitoarea Pinacotecă -, sub conducerea profesorului
Gheorghe Bardasare Panaiteanu. Ocupa câteva odăi la etaj, dar, spaţiul fiind restrâns, în
1879 se muta într-o clădire cumpărată de guvern pe Copou şi de acolo în alte spaţii.

Apreciind faptul că Universitatea ieşeană era instituţie de seamă a ţării, aici venea în
decembrie 1862 şi tânărul profesor Titu Maiorescu (n. 1840), doctor în filozofie cu studii la
Berlin şi licenţe în litere şi drept la Paris. Primea conducerea Gimnaziului Central (Colegiu-
lui Naţional), iar mai târziu şi a Şcolii Preparandale (Normale) de învăţători existentă în
curtea mănăstirii „Trei Ierarhi“, pe care o reorganiza. Adept al convingerilor lui Kogălniceanu
şi Cuza, că Iaşii trebuiau să devină o „cetate culturală” îşi manifesta crezul în revista „Lu-
mina din Moldova” scriind: “Dacă Eşii nu mai sunt acum centrul administraţiunei, trebuie
să devie centrul unei alte activităţi, centrul mişcării literare şi ştiinţifice”.

Împreună cu P.P. Carp, Th. Rosetti, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor şi alţi tineri, în
februarie 1864 puneau bazele societăţii literare „Junimea”, înfiinţând revista „Convorbiri
Literare”, o tipografie, o librărie şi un cabinet de lectură în „casele Băncii din strada Golia”,
pe colţul străzii Sf. Ilie (Vasile Alecsandri).

Construindu-se pe Copou un local încăpător, inaugurat în octombrie 1897, Uni-
versitatea se muta acolo, spaţiul eliberat rămânând facultăţii de Medicină. Fiind
neîncăpător, prin 1890 se adăuga clădirea cu intrare de templu, construită după planurile
arhitecţilor Ştefan Emilian şi N. Mihăilescu, iar din 1912 începea ridicarea zidirii ce
îmbrăţişează vechiul local.
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Uneori, în anii copilăriei, în după-amiezile de vară cu ploi calde şi luminoase, ne
adunam într-un mic salonaş, în jurul mamei şi făceam „conversaţie”, discutând despre di-
verse subiecte, mai vechi sau mai noi. Mama, care ne „patrona” discuţiile, ne-a propus
într-o astfel de zi să încercăm, scormonind în memorie, să relatăm cea mai veche şi mai
impresionantă amintire din viaţa noastră. Surorile mele, mai mari ca vârstă, erau avanta-
jate, aveau „amintiri” , în vreme ce eu eram în plină copilărie, întreaga-mi existenţă con-
centrându-mi-se în jurul unui frumos „şoricar”, pe care îl alintam  cu numele de Pufy, şi
al unui ied. Nopţi de-a rândul am căutat în tainiţile minţii răspunsul la această întrebare,
care mi s-a părut, sufleteşte vorbind, interesantă şi răscolitoare, ca şi astăzi de altfel. Când,
în sfârşit, am găsit-o, m-am grăbit, într-o nouă discuţie, să o împărtăşesc familiei. Era o sec-
venţă din începutul vieţii mele, pe care nu mi-o puteam explica, aşa cum se întâmplă într-un
film mut: eram împreună cu cele două surori, plângeam în hohote, sub privirile disperate
ale mamei, dintr-un motiv pe care nu l-am putut desluşi nici peste ani. Am rămas doar cu
plânsul acela comun, mai mult un răcnet isteric, aşa cum plâng copiii mai mici, fără un
motiv precis, mânaţi doar de sentimentul gregar, de solidaritate frăţească. Îmi mai amin-
team că era în perioada sărbătorilor de iarnă, deoarece mi-a rămas în memorie prezenţa bra-
dului, care trona în sufragerie, şi nimic altceva. Desluşirea acestei amintiri secvenţiale
mi-a fost făcută de una dintre surori, Maria, care a fost personajul principal al întâmplă-
rii. 

Mă aflam în prima zi de şcoală după vacanţa sărbătorilor de iarnă a anului 1948;
erau anii în care evenimentele politice se răsturnau peste România ca un tăvălug distru-
gător. Prima care s-a reîntors de la şcoală a fost sora Maria, elevă în clasa I. A intrat în cur-
tea casei plângând în hohote, încât toată familia s-a speriat; mama, intrată în panică, a
întrebat-o ce s-a întâmplat, primind un răspuns dezarmant: „Mamă! Ne-au luat Regele”.
Sub efectul disperării copilei, înţelegând evenimentul, toţi ai casei s-au solidarizat cu ea
în plâns; acesta era momentul impregnat în memoria mea, pe care nu puteam să mi-l ex-
plic, un Prohod pentru Dinastia României, ţinut în curtea casei noastre.

Desigur, părinţii, ca toată ţara, cunoşteau evenimentul petrecut pe 30 decembrie
1947, când comuniştii au forţat pe Regele Mihai I al României să abdice, dar nu ştiau eve-
nimentele ce au avut loc în şcoli. La prima oră, a povestit sora mea, învăţătoarea le-a cerut
elevilor să-şi scoată cărţile pe bănci. A fost deschis Abecedarul, la prima pagină, care
avea, ca toate manualele din învăţământ, portretul Regelui Mihai I. Învăţătoarea a cerut ele-
vilor pe un ton imperios: „Rupeţi pagina cu regele.” Copiii au rămas oripilaţi, nu puteau
accepta îndemnul care le răsturna o lume, tot ce li s-a spus până atunci despre Ţară şi
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Credincios regelui său 
până la moarte

Anghel POPA



Rege. Cum nimeni nu s-a conformat, a intrat în funcţiune o vargă, dar fără efect. Atunci,
învăţătoarea, trecând pe la fiecare bancă, a rupt, personal, paginile în cauză. Când opera-
ţiunea a fost încheiată, s-a lăsat o tăcere adâncă, ca pe un câmp de bătălie după sfârşitul
luptei. Apoi, în clasa acoperită de paginile rupte din Abecedar, ca nişte oseminte ale unei
lumi pierdute, s-a auzit un plânset, până ce totul a devenit un bocet general, ca la Priveghi.
Înfuriată, învăţătoarea a părăsit clasa, nu înainte de a-i trimite acasă; în acea zi şcoala ro-
mânească şi-a redus orele pentru a „îngropa” Monarhia!

Pe grupuri, constituite instinctiv, după zonele în care locuiau, copiii s-au îndrep-
tat spre casă, unde fiecare dintre ei a  primit o explicaţie. În familia noastră, după ce s-a
plâns, mama, prevăzătoare ca întotdeauna, înţelegând totul încă din decembrie, a dezlipit
de pe ghiozdanele surorilor mele fotografia Regelui (după revenirea sa la Tronul Româ-
niei, în 1940, portretul monarhului nostru, cel mai tânăr din Europa, frumos ca un artist de
la Hollywood, era purtat pe genţile elevelor de liceu din Bucureşti. Exemplul s-a răspân-
dit şi în alte oraşe din ţară şi chiar în unele gimnazii.) După un moment de tăcere, mama
a spus că nu mai avem voie să vorbim, cu nici o persoană din afara familiei, despre Rege;
altfel, îl vor aresta pe tata, ne vor confisca locuinţa şi bunurile şi „vom rămâne pe dru-
muri”; un argument menit să impună ascultare deplină şi să sperie. Era un început al sen-
timentului de Frică pe care regimul comunist avea să-l transforme în politică de stat. Aşa
a început în familia noastră să fie aplicată Legea tăcerii, pe care, mărturisesc acum, peste
ani, noi, copiii, ne-am însuşit-o foarte bine.

De-a lungul anilor s-a mai vorbit în familie, pe şoptite, despre Rege, eram mai
mari, în special când tata comenta Mesajul Tronului de Anul Nou, pe care-l asculta, în-
totdeauna, singur. Nu ne-am gândit, niciodată, că îl vom revedea pe monarh în ţară, nici
nu am îndrăznit să ne gândim la o astfel de posibilitate, era un Vis, iar visele nu sunt reale.
Şi totuşi, evenimentele din decembrie 1989 aveau să contrazică, din fericire, această con-
vingere a familiei mele; păcat că tata nu a mai trăit. Iată în ce împrejurări m-am „întâlnit”
eu cu Regele Mihai I al României.

În primăvara anului 1990, l-am cunoscut pe bătrânul gospodar câmpulungean,
Ilie Tudoreanu, care a servit în Garda Regală, şi care m-a informat că Regele va veni în
ţară. Pentru a-şi întări spusele, înţelegând zâmbetul meu ca o lipsă de crezământ, mi-a ară-
tat o scrisoare primită de la Secretariatul Casei Regale a României din Elveţia (Verssoix).
L-am îndemnat, în entuziasmul zilelor de atunci, să informeze pe cei care se întâlneau,
aproape zilnic, indiferent de nuanţa politică, în adunări desfăşurate la Casa de cultură a sin-
dicatelor, patronate de un grup de intelectuali. A acceptat, lecturând scrisoarea într-o ast-
fel de adunare, unde a produs un adevărat entuziasm şi a dezlănţuit discuţii interesante. Din
acel moment ne-am însoţit gândurile şi am colaborat pentru a răspândi, în rândul locuito-
rilor orăşelului nostru, adevărul despre Dinastia României şi rolul său în istoria neamului
nostru. 

Cine era camaradul meu de drum? O să încerc să-l prezint cititorilor din puţinele
însemnări pe care le-a lăsat înainte de moarte, dar, în special, din ce mi-a povestit mie, în
diverse ocazii. Provenea dintr-o familie de ţărani câmpulungeni, trăitori într-o suburbie a
oraşului, numită „Sâhla”. Erau o familie de gospodari bucovineni ce punea la baza exis-
tenţei sale credinţa în Dumnezeu şi Rege, precum şi în valorile neamului nostru situate în
Dreapta Creştină. Din cei cinci fraţi ai săi, 3 băieţi şi 2 fete, doar doi au fost daţi la „Şcoli
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Înalte”, un frate la o şcoală tehnică şi altul la Facultatea de Medicină din Cluj, ceilalţi au
rămas gospodari.

Tânărul Ilie Tudoreanu pentru comportamentul exemplar avut în cadrul comuni-
tăţii în care trăia, după bunul şi frumosul obicei al vremii, a primit din partea Primăriei un
Certificat de bună purtare. În baza acestui document, dar şi pentru aspectul său fizic, era
înalt (depăşea 2 m) şi prezentabil, Comisia de recrutare l-a repartizat pentru a face stagiul
militar în Garda Regală, unde a servit, din februarie 1941 până la 22 octombrie 1943, la
Palatele de la Cotroceni, Calea Victoriei, „Elisabeta”, Peleş şi Săvârşin. La depunerea Ju-
rământului, ceremonie desfăşurată într-un cadru festiv, a participat Regele Mihai I al Ro-
mâniei, care a mai fost în mijlocul acestei unităţi de elită şi cu alte ocazii. Pentru tânărul
Ilie Tudoreanu a fost o experienţă pe care nu o va uita toată viaţa sa, ce i-a sădit în suflet
credinţa neţărmurită în Rege şi Ţară, aşa cum, atât de frumos şi sincer, a notat pe reversul
unei fotografii din acea perioadă, pe care a reuşit să o salveze de a fi confiscată de Secu-

ritate: „Amintire. Cea mai frumoasă floare este Floarea Soarelui, cea mai frumoasă Ar-
mată este Garda Palatului Regal!” 

După liberare, în octombrie 1943, fiind stare de război, a fost concentrat, ca toţi
camarazii săi, la Batalionul „Vânători de Munte” din garnizoana Braşov, cu care a fost
trimis, în primăvara anului 1944, pe frontul din Moldova. Unitatea a fost repartizată în
zona Târgu Neamţ, pentru a pregăti vechiul aliniament de apărare din Primul Război Mon-
dial, unde armata română rezista trupelor sovietice, aşa cum preconiza mareşalul Ion An-
tonescu. Batalionul a fost repartizat într-un sector ce cuprindea satele Bănceşti, Brusturi
şi Oglinzi, unde au construit cazemate şi şanţuri antitanc. Aici  au fost surprinşi de eveni-
mentele de la 23 August 1944, când unitatea, ca multe altele, a fost dezarmată de „aliaţii”
sovietici şi întregul efectiv a fost transformat în prizonieri; au fost închişi, temporar, până
la plecarea în enigmatica şi temuta Rusie, într-un lagăr de tranzit pe care l-au organizat la
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Piatra Neamţ. Reuşeşte să evadeze, îndreptându-se spre  casă; a mers numai noaptea, în
special prin păduri, pe care le cunoştea foarte bine, ajungând în Câmpulung Moldovenesc
după aproape două săptămâni. Conştiincios s-a prezentat la Centrul Militar din localitate,
fiind repartizat în garda Spitalului Militar, care avea locaţia în clădirea Liceului „Dragoş
Vodă”. De aici a fost liberat, o dată cu sfârşitul războiului, în mai 1945, după 4 ani de ser-
viciu militar. 

Părăsind armele, a reluat coarnele plugului, trecând la o viaţă normală, credea el,
aşa cum se desfăşurase în familia sa până la începutul războiului, între munca pământului
şi Biserică. Pentru a-şi consolida noul început, în anul 1947 s-a căsătorit cu Aurelia Me-
rilă, câmpulungeancă şi ea, întemeindu-şi o familie proprie. Iubind pădurea, Ilie Tudo-
reanu a considerat să intre în serviciul Ministerului Silvic. Aşa a devenit pădurar al
Ocolului silvic din Câmpulung Moldovenesc, în anul 1948. Brusc, lucrurile s-au deterio-
rat prin schimbările survenite în familia sa: fratele său Aurel, studentul medicinist de la
Cluj, a fost arestat pentru activitate naţionalistă de Dreapta, fiind condamnat, într-un lot
de studenţi ce purtau aceeaşi „vină”, la 10 ani temniţă grea. Prin închisorile comuniste a
cunoscut numeroase personalităţi româneşti din spectrul cultural şi politic al României in-
terbelice; o perioadă scurtă de timp a stat în aceeaşi celulă cu Marele Senior, Corneliu Co-
posu, mai târziu cu Nichifor Crainic, Radu Gyr şi în ultima fază a detenţiei cu fostul ofiţer
Nichitovici, câmpulungean şi el. După detenţie a avut tăria, cu toate piedicile puse de re-
gimul comunist, să-şi termine studiile şi să profeseze în localitatea natală. Aproximativ în
aceeaşi perioadă, a fost arestat şi socrul său pentru „subminarea regimului popular”, acesta
murind în detenţie.

Urmare a acestei situaţii, asupra celor două familii, Tudoreanu şi Merilă, s-au
dezlănţuit persecuţiile. Ilie Tudoreanu a fost destituit din postul de pădurar sub motivaţia
că nu putea deţine permis de port-armă, fiind fratele şi ginerele a doi „bandiţi” care s-au
opus regimului comunist. Cu mare greutate, după lungi căutări, a fost angajat în posturi
temporare, unde se depunea o muncă deosebit de grea, cum a fost la Cariera de piatră sau
la Depoul din gara de la Capu Satului (atelierele de reparaţii ale C.F.R.).

În toată această perioadă a serviciului, de 3 ani, a fost, în dese rânduri, anchetat
de Securitatea din localitate, sub pretextul că a servit în Garda Regală şi deţine decoraţii
şi fotografii din acea perioadă. Pentru a-l teroriza şi a-l ţine sub o presiune permanentă, era
luat de un agent de securitate, fie în timpul serviciului, fie în zilele de sărbătoare, când
mergea sau ieşea de la Biserică. Îmi povestea că atunci când intra în camera de anchetă,
fără a fi întrebat nimic, un securist, aflat lângă uşă, îl lovea cu un lemn gros peste picioare
ca să cadă, se temeau că va riposta, era un bărbat înalt, aşa cum am menţionat; căzut la pă-
mânt, năvăleau asupra lui cu bâtele şi picioarele, 2-3 securişti. Îl băteau până la sânge,
spunându-i: „Banditule, mai spune Trăiască Regele!” Îl puneau, în final, să se spele şi
îl eliberau, reamintindu-i, după fiecare anchetă, să aducă toate fotografiile şi decoraţiile pe
care le mai avea. (Din multele fotografii şi decoraţii, din acea perioadă, a salvat puţine: o
parte, ca o tactică, le-a predat, cu speranţa că persecuţiile vor înceta, altele, puse într-o
cutie de tablă, le-a îngropat în grădina casei, într-un loc numai de el ştiut, pentru a nu im-
plica pe nimeni din familie). În faţa torţionarilor nu vărsa nici o lacrimă, asta îi enerva şi
mai mult, îi îndârjea, simţea după cum îl loveau; pe drumul spre casă, mi-a mărturisit cu
jenă, parcă ruşinându-se de o faptă care nu trebuia făcută, plângea, nu de durere, ci pen-
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tru umilinţă, vorbind cu sine într-o mare bucurie, ca un învingător: „M-aţi bătut voi pe
mine, criminalilor, dar tot nu mă lăs de Rege!”

În anul 1953, a fost arestat în miez de noapte, fără judecată, şi a fost dus la muncă
forţată la Hidrocentrala de la Bicaz, unde a muncit alături de deţinuţii politici. A fost eli-
berat la terminarea construcţiei, primind drept „recompensă” o Adeverinţă din partea mi-
nistrului Muncii al Republicii Populare Române!!

Reîntors acasă şi-a oblojit rănile sufletului, îngrijându-se de familia sa (avea 5
copii) şi aşteptând cu o Credinţă nezdruncinată, pe care a păstrat-o până la moartea sa, că
Regele va reveni la tronul ţării. O făcea într-o vreme, în care şi cele mai lucide minţi con-
siderau acest capitol încheiat pentru totdeauna. Nu ştia a da multe şi complicate explica-
ţii acestui Crez al lui, dar murmura ca pe o veche Litanie, sprijinindu-se în cârjă, cuvintele:
„Domn’ profesor, vine Majestatea, vine!”

Aşa îmi spunea, începând din primăvara anului 1991. A reuşit să revină, la invi-
taţia personală a Î. P. S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, petrecând sărbătoa-
rea Sfântului Paşti la mănăstirea Putna, în aprilie 1992, unde l-am întâmpinat şi noi, cei
din Comitetul, proaspăt organizat, al Mişcarii pentru Regatul României: Ilie Tudoreanu,
ing. Petru Erhan şi subsemnatul. 

După acest moment, badea Ilie a luat drumul, nu spre Viana, la Împărat, cum nu-
meau ţăranii bucovineni capitala împărăţiei, spre care s-au îndreptat, de atâtea ori, strămoşii
săi, ci spre Bucureşti, unde a luat legătura cu d-na Simina Mezincescu, reprezentanta Casei
Regale în România. Conform deciziilor venite din capitală, ne-am constituit într-o Filială
a organizaţiei menţionate, primind acte de legalizare şi ştampilă. Am început, împărţindu-ne
zonele oraşului, să mergem pe la casele gospodarilor, prin şcoli şi întreprinderi pentru a
înscrie membrii; vreme de 3 luni am desfăşurat această activitate, în care, nu de puţine
ori, am fost ironizaţi sau jigniţi: educaţia comunistă îşi arăta roadele şi încă şi le arată, din
nefericire. Nu ştim, unii dintre noi, nimic despre Monarhia românească, nu cunoaştem
nici semnificaţia cuvântului, dar spunem hotărât Nu şi blamăm, aruncând cu invective şi
proferând înjurături. Am reuşit să constituim o Filială cu 632 de membri. Lunar, badea
Ilie mergea la Bucureşti pentru a duce adeziunile de înscriere, revenind cu materiale de vi-
zualizare, cu legitimaţii de înscriere şi cu rugămintea de a organiza conferinţe despre Casa
Regală a României.

Badea Ilie era fericit şi aştepta revenirea în ţară a Regelui. Evenimentul s-a pro-
dus târziu, din cauza opoziţiei constante făcută de guvernanţii neocomunişti, în vara anu-
lui 1997. Cu acest prilej, perechea regală, însoţită de una dintre fiice, Principesa Sofia, a
vizitat şi oraşul Câmpulung Moldovenesc, la 14 august. Badea Ilie a avut fericirea să-l re-
vadă, personal, pe Rege, întâmpinându-l cu pâine şi sare, după tradiţie, în faţa Primăriei
oraşului, şi să poarte un scurt dialog, după 54 de ani! A fost, cum îmi spunea, un moment
fericit pentru el, pe care bunul Dumnezeu i l-a oferit spre sfârşitul vieţii. Aceasta a fost ul-
tima sa întâlnire cu Regele, pe care l-a iubit şi respectat, atât de mult.

S-a stins din viaţă în primăvara anului 2001, cu ferma credinţă că Regele va re-
veni la Tron, începutul fiind făcut prin prezenţa sa în ţară. Când l-am văzut, slăbit, în pra-
gul sfârşitului, pe care eu nu-l bănuiam, dar pe care el îl înţelegea şi-l accepta, în
înţelepciunea sa strămoşească, mi-a şoptit, cu glasul stins, cuvintele de altădată: „Domn’
profesor, vine Majestatea, vine!”
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I.
Ca un vultur carpatin cu aripile retezate, poetul Ilie Motrescu stă pe creasta unui

început de munte.
Şi de acolo, de sus, cu privirile-i vultureşti scrie pe cerul înorat de de-asupra Cras-

nei sale: 
... Până aici veniră să se-nfrunte
Virtuţile romane cu cremenea de munte;
Cu braţul vlăguit de grele arme
Sub muntele acesta Ştefan doarme...
Sub muntele acesta neamul meu
răsare-ntre Pământ şi Dumnezeu.
Ochii lui obosiţi de atâta veghere văd „şi lachei, şi cavaleri şi mişei” care conti-

nuă să-l ţină ca şi atunci în vizorul armelor îndreptate spre el, vrând să-l doboare de acolo
de sus de unde străjuieşte depărtările.

Pentru că a fost şi a rămas pentru totdeauna „falnic şi înalt ca uliul”.
Pentru că avea zborul „neatins ca slava”.
Pentru că gândul lui cel tainic era „sprinten şi frumos”.

II.
Parcă altele şi totuşi aceleaşi vânturi reci dinspre miază-noapte îi zburlesc pe-

nele. 
Parcă altele şi totuşi aceleaşi ploi acide îi înceţoşează privirile.
Parcă altele şi totuşi aceleaşi voci mieroase curgând de după uşi capitonate în-

cearcă să-i astupe auzul.
Ca să nu poată desluşi clar din care parte continuă să vină primejdiile pentru fiii

şi fiicele neamului său nevoiţi tot mai mult să se târâie vitregiţi prin istorie, decât să meargă
în picioare dârz şi sigur în puterile şi-n dreptatea sa.

Ca să le strecoare în oase viermele îndoielii, al fricii şi al învrăjbirii dintre fraţi.
Ca să-i facă să umble cu capul plecat stăpâniţi de sentimentul supuşeniei şi al

slugărniciei.
În timp ce el ca un vâslaş ce-a „cutezat” spre larg „c-o zdreanţă de credinţă legată

de catarg” şi-un „cântec cât nu-s mările de larg”, nu şi-a dorit şi nici nu-şi doreşte altceva
mai mult decât să-şi vadă consângenii păşind prin istorie cu fruntea sus.

Neînduplecaţi.
Neintimidaţi.
Neîngenunchiaţi.
Stând drepţi ca brazii printre furtunile vieţii, precum a fost el: cu firea dreaptă ca

tulpina.
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Curat ca o bucată din
limpezimea zării

Vasile TĂRÂŢEANU



III.
Dar, vai! Lecţia de demnitate na-

ţională pe care a încercat s-o predea în
scurta-i maturitate nu mai găseşte acum
solul necesar şi mănos pentru ca boabele ei
să încolţească şi să sloboadă rădăcini
adânci şi viguroase în inimile şi-n mintea
conaţionalilor săi care ascultă acum de alţi
profesori ce-i conduc pe drumul pierzaniei.

Al uitării de neam.
Al uitării de ţară.
Tineri specialişti, şcoliţi la univer-

sitatea minciunii, scriu cu tridentul istoriei
ţinutului nostru, precum au făcut-o alţii
înaintea lor cu secera şi ciocanul proletar.

Astfel, ne-am prins cu toţii –
„prieteni şi duşmani” – într-o imensă horă
„pe-un ţărmure de ani”. E „hora vieţii” lui,
e hora vieţii noastre în care el a intrat ca
să-şi „vindece” dorul aprinsei sale firi.

„Nerăbdător ca paşii, ca steaua
din priviri,

Neobosit ca vântul, ori ca furtuna
mării,

Curat ca o bucată din limpezimea
zării”.

Acum, când chipul lui „nu are
umbră”, când sufletu-i de cuvânt nu mai
este ca un „codru răvăşit de vânt”, când rea-
litatea pe care o trăim şi felul de a fi al mul-
tora dintre semenii noştri ne demonstrează
cu asupra de măsură că din idealurile lui
„n-am moştenit nimic”, vocea-i răsună
peste vremi nu numai către contemporanii
săi: „Vă mulţumesc de moarte, petreceţi să-
nătoşi!”, ci şi către generaţiile mai tinere,
către admiratorii conjuncturali şi entuzias-
matele cronicăriţe ale posterităţii lui, care,
fără a-i urma exemplul de verticalitate ce
l-a dat în scurta-i viaţă pământească, se lasă
uşor despărţiţi de ai lor „puţinii” petre-
cându-şi viaţa „cu străinii”.

În timp ce el ca un vultur, împie-
trit în străjuirea-i solidară pe creasta unui
început de munte, ne mărturiseşte însingu-
rat şi parcă „asurzit de voci străine”: „Am
o moarte şi eu şi vreau s-o trăiesc”.

De 43 de ani, poetul Ilie Motrescu
îşi trăieşte moartea supravieţuind-o prin
trăire.
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Mărgăritare folclorice.
Să trăiţi, să-nfloriţi!

Florilegiu selectat şi pregătit de
poetul şi etnologul Iulian Filip

Chişinău, Prut Internaţional, 2011

EX LIBRIS

Iulian FILIP
Cumpăna cucului

Catrene. Haikuuri. Desene
Târgovişte, Bibliotheca, 2011

Iulian FILIP
Miracolul scenei în arta populară

Cuvânt înainte: acad. Mihai Cimpoi
Postfaţă: etnolog Victor Cirimpei

Ilustrare grafică: Iulian Filip
Fotografii: Mihai Potârniche şi Iulian Filip

Comentarii la blocul de melodii: Ion Macovei
Chişinău, „Profesional Service“, 2011



Între reprezentanţii de seamă ai spiritualităţii româneşti, precum C. Noica, Lucian
Blaga sau C. Rădulescu-Motru, se numără şi unii mai puţin cunoscuţi (din cauza ocultă-
rii istorice comuniste):  este cazul lui Constantin Micu-Stavilă. Acesta, născut la 18 au-
gust 1914, la Moineşti, judeţul Bacău,  este un poet, filosof, eseist şi publicist care s-a
preocupat îndeosebi de problemele specificităţii româneşti. Provenea dintr-o familie de
preoţi şi învăţători, iar mai târziu va deveni discipol al lui Noica… Şi-a început studiile în
localitatea natală, continuându-le în Capitală, unde a absolvit, în 1933, cursurile Colegiu-
lui Naţional ,,Sfântul Sava”. Între anii 1933 şi 1938 a urmat cursurile Facultăţii de Filo-
sofie din cadrul Universităţii Bucureşti, iar în anul următor revine la Colegiul bucureştean,
de data aceasta în calitate de profesor de filosofie. Apoi face studii strălucite în străinătate,
timp de trei ani (1940-1942), la celebrele universităţi din Viena, Freiburg şi Leipzig (în ca-
litate de Ordentlicher Hörer sau Gasthörer).  A obţinut, de asemenea, doctoratul cu dis-
tincţia magna cum laude la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, cu teza
Finalitatea ideală a existenţei umane (1942). 

Pentru a se putea întreţine, lucrează în paralel la Biblioteca Naţională din Viena
şi la Deutsche Bücherei din Leipzig. Tot în 1942 îşi începe scurta carieră universitară, mai
întâi ca asistent la catedra de Istoria filosofiei moderne, Epistemologie şi Metafizică, a
Facultăţii de Filosofie din Bucureşti (1942-1944), unde susţinuse doctoratul, apoi în cali-
tate de conferenţiar de filosofie, la Facultatea de Teologie Bucureşti (1942-1946), predând
aici cursuri de Introducere în filozofie, logica şi teoria cunoaşterii. În aceeaşi perioadă a
fost director de cabinet al lui Ion Petrovici, ministrul Educaţiei Naţionale, după instaura-
rea puterii populare fiind silit să trăiască într-un total anonimat. Îndepărtat din învăţă-
mântul universitar în 1947, a fost arestat în 1950 şi condamnat la muncă silnică, trecând
prin întregul şir al închisorilor comuniste, inclusiv prin colonia Midia de la Canalul Du-
năre-Marea Neagră. După ispăşirea pedepsei se izolează în propria casă, neacceptând nicio
formă de angajare din partea statului şi refuzând orice ofertă de a accepta funcţii publice,
prin urmare şi propunerea din 1959 făcută de Tudor Vianu şi Mihai Ralea, de a primi un
post de cercetător ştiinţific la Academia Română. Solicită, în schimb, în mod constant, să
părăsească ţara, tentativa sa de a deveni liber izbindu-se de fiecare dată de obtuzitatea au-
torităţilor; aşadar duce, în consecinţă, o viaţă plină de privaţiuni. 

În urma intervenţiei preşedintelui Charles de Gaulle, făcută cu prilejul vizitei sale
la Bucureşti, primeşte în cele din urmă viza pentru Franţa şi în 1969 se stabileşte, îm-
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Un intelectual român cu viză de
la Charles de Gaulle

Amalia VOICU



preună cu soţia sa, la Issy-les-Moulineaux, unde se va bucura de gloria meritată. Se inte-
grează mai dificil la început în noua societate, însă după un an devine consilier cultural la
Societatea de Istorie a Protestantismului Francez şi începe să susţină diverse prelegeri, în
cadrul Cursului de Filosofie şi Apologetică Generală, la Facultatea de Teologie Protes-
tantă din Paris (1970-1975). Moderează, de asemenea, conferinţele organizate la Centrul
Cultural American, antrenând în dezbateri importante personalităţi ale timpului, între care
s-au numărat scriitorii şi liber-cugetătorii Jean Brun, André Dumas, Pierre Emmanuel, Ga-
briel Marcel, Paul Ricœur, Traian Vuia ş.a. În 1975 este primit în Comisia de Filosofie a
Cercului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, care îi apreciază lucrările La crise de l’idéolo-
gie industrielle de la science, L’appel libérateur de l’espace (eseu colectiv după o idee a
lui René Huyghe, de la Academia Franceză) şi La révolte contre la nouvelle trahison des
cercs du XXe siècle, care vor fi publicate pe spezele proprii, în intervalul 1975-1980. În
aceeaşi perioadă colaborează, în paralel, la Postul de Radio ,,Europa liberă”, prezentând
în cadrul emisiunii ,,Lumea creştină” mai multe opere de filosofie creştină, texte încre-
dinţate apoi revistei ,,Foi et Vie” şi publicaţiilor religioase de profil. Colaborarea cu re-
dacţia prestigioasei reviste a început la recomandarea profesorului Jacques Ellul, de la
Universitatea din Bordeaux, între anii 1975 şi 1985 apărând în paginile acesteia cu nenu-
mărate studii pe teme culturale şi filosofice, dintre care o parte le va reuni în volumele
Trente ans aprés Yalta (Paris, 1975), Un coup de théatre philosophique (La consécration
spirituelle de l’homme nu et sans masque tehnologique) - Paris, 1976, Le Droit à la Dif-
férence (Paris, 1981), Vers un nouvel art de penser et de vivre (Paris, 1985), Le manifeste
poétique de l’humanisme roumain, cu o postfaţă de Nicolae Ionesco şi o scrisoare de pre-
zentare de Ivan Drouet de la Thibauderie, membru al Academiei Naţionale de Istorie şi
membru corespondent al  Academiei de Filologie Clasică din Roma (Paris, 1986) şi L’Ave-
nir de la Roumanie à l’avant-garde de l’histoire, tipărită cu concursul Centrului de Cer-
cetări Istorice din Issy-les-Moulineaux (Paris, 1987). Dacă la Bucureşti, mai ales în
perioada antebelică, era nelipsit de la manifestările culturale ale Capitalei şi de la întâlni-
rile cu oamenii de cultură ai generaţiei sale (Dimitrie Berea, Dan Botta, Ovid Caledoniu,
Vintilă Horia, Pericle Marinescu, Octav Şuluţiu, Ernest Verzea, Romulus Vulcănescu ş.a.),
ca director al Centrului „Tables Rondes Internationales du Centre Culturel Americain de
Paris“, şi ca documentarist la Societatea pentru Istoria Protestantismului Francez, a reuşit
să pătrundă în cercurile selecte ale intelectualităţii franceze, întreţinând totodată o bogată
corespondenţă cu vârfurile intelectualităţii române din diaspora. După 1999 revine în ţară,
iar la 19 ianuarie 2003 trece la cele veşnice (Bucureşti).

Constantin Micu a scris poezie încă din timpul liceului, cu un an înainte de obţi-
nerea bacalaureatului încredinţând presei literare primele articole, urmate apoi de cronici
literare, eseuri, foiletoane şi recenzii, pe care, în calitate de colaborator sau de redactor, le-
a semnat constant în paginile publicaţiilor ,,Cuvântul liber”, ,,Avangarda”, ,,Dacia redi-
viva”, ,,Discobolul”, ,,Tânăra generaţie”, ,,Meşterul Manole”, ,,Pământul Românesc”,
,,Revista Fundaţiilor Regale”, ,,Sympozion”, ,,Vremea” şi, mai târziu, în cele ale ,,Revis-
tei de pedagogie”.

În ceea ce a scris, a fost preocupat îndeosebi de matricea spirituală românească,
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analizată în principal din perspectivă filosofică în lucrări ca L’avenir de la Roumanie à
l’avant-garde de l’histoire (Paris, 1987) ş.c.l. Înscriindu-se în linia preocupărilor referitoare
la specificul naţional, iniţiate de Constantin Rădulescu-Motru şi continuate de Lucian
Blaga şi G. Călinescu, scriitorul elaborează unele eseuri cu specific interdisciplinar, pre-
cum Relaţia om-natură în concepţia românească asupra lumii, Problema umanismului
din punctul de vedere al spiritualităţii româneşti, Concepţia poporului român despre dra-
goste, afirmând în primul rând că moştenirea antichităţii spirituale clasice, optimizată gra-
ţie viziunii religioase creştine, a putut genera aşa-numitul umanism românesc, în sens
meta-istoric, etapă urmând firesc după umanismul renascentist, din punct de vedere isto-
ric, de această dată. 

Considerând că dragostea este experienţa cea mai personală a omului şi împre-
jurarea în care acesta rămâne singur în faţa lui însuşi, şi în care se manifestă în modul cel
mai specific uman, scriitorul descrie câteva coordonate fundamentale ale acestui senti-
ment din perspectiva înţelegerii sufletului românesc: el insistă asupra ideii de regăsire de
sine prin intermediul iubirii, prin care individul reface experienţa unităţii divine şi prin
care se desprinde de orice comuniune cu lucrurile exterioare, de aici rezultând un soi de
indiferenţă pozitivă faţă de realitatea înconjurătoare.  Acest tip de indiferenţă conferă omu-
lui un anumit grad de autonomie spirituală, forţa de a se depăşi pe sine şi de a nu mai as-
pira la nimic altceva în afară de obiectul uman al iubirii sale, reprezentând astfel adevăratul
beneficiu al libertăţii omului. Elementele de noutate aduse de C. Micu-Stavila în cadrul
acestor demonstraţii sunt exprimate prin fragmentele ilustrative din poezia folclorică ro-
mânească; de exemplu, o particularitate specială remarcată la poporul român, desemnată
prin cuvintele ,,Iubeşte şi mori prin tine însuţi!” este oglindită în versurile populare ,,De
la două nu mă poate [scoate]/ De la mândră, de la moarte!”. În sprijinul afirmaţiilor făcute,
autorul citează în mod frecvent din Sein und Zeit de Martin Heidegger, mai ales din capi-
tolul Das Sein zum Tode, explicând că moartea este o ,,realizare” supremă, deopotrivă cu
iubirea, şi că ambele au caracter personal, lucru neînţeles decât exclusiv de către poporul
român. Din nou, prin intermediul unor versuri precum ,,Că dintr-o sută şi-o mie/ Numai
una-mi place mie/ Ceru-i mare, stele-s sute,/ Şi mai mari şi mai mărunte,/ Luminoase,
strălucioase.../ Dar ca mândra nu-s frumoase”, este relevată valoarea unicităţii persoanei
datorită sentimentului de iubire, şi, de asemenea, valoarea de neînlocuit a persoanei iubite.
Dacă autorul preferă mai ales exemplele din literatura populară, şi nu din cea cultă, acest
lucru se datorează faptului că el este încredinţat de esenţializarea paradigmatică a acestui
tip de literatură, şi de faptul că orice cuvânt este un fel de oglindă prin care sufletul se face
cunoscut. 

În aceeaşi ordine de idei, se ocupă de sentimentul dorului la români, manifestare
sufletească specific românească, ,,anticipare a unei fericiri care va veni şi nostalgie a unei
fericiri pierdute, alternare între încredere şi desnădejde, apoteoză exuberantă a vieţii şi
contopire dureroasă cu neantul”. Dorul mai înseamnă transformarea iubirii dintr-un sen-
timent vital într-o contemplaţie intelectuală (aşa cum se întâmplă la majoritatea poeţilor
români, începând desigur cu Eminescu). În continuare, eseistul mai urmăreşte tensiunile
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noţionale dintre termenii dor şi dorinţă, ultimul având cu precădere trăsături exterioare,
faţă de indeterminarea dorului, lipsit de atributele temporalităţii şi spaţialităţii. Pornind
implicit de la unele consideraţii socratice, se conturează în mod adecvat sfera de înţelesuri
a cuvântului dor în conştiinţa românească, ajungându-se la concluzia că acesta este de fapt
spiritul care se regăseşte pe sine prin iubire şi care are permanent temerea de a nu putea
realiza aici, pe pământ, această excepţională fericire. În acest fel se poate explicita indi-
rect drama Luceafărului din poemul omonim eminescian. Fără stridenţe, Constantin Micu-
Stavilă elogiază modalităţile spiritualităţii româneşti de a exprima dragostea în diferite
chipuri, însă nu în mod ostentativ, şi apreciază statornicia în dragoste a poporului român,
concluzionând că nici Symposionul platonic nu conţine o concepţie despre iubire mai
înaltă decât aceea românească. 

Dacă mult vehiculatul termen diaspora ne duce cu gândul la inefabila floare de
păpădie, ai cărei spori sunt purtaţi încolo şi încoace, aşa cum s-a întâmplat într-un fel şi
cu acest reprezentant de seamă al spiritului românesc (care în ciuda voinţei sale, a fost îm-
pins de vicisitudinile istorice departe de teritoriul la care face mereu referire în scrierile
sale), atunci să îl readucem în memorie, cum se cuvine, şi prin intermediul  acestor rân-
duri.

Surse primare: Constantin Micu-Stavila, Sosirea lavelor. Bucureşti, 1934; Die
Relativität der Erkenntis und das Snechen des Absoluten, Leipzig/ Bucureşti, 1942; Homo
ludens sau Funcţionalitatea ideală a jocului şi rolul lui în naşterea culturii, Bucureşti,
1942; Psyche, Bucureşti, 1942; Concepţia poporului român despre dragoste, Bucureşti,
1943; Cunoaştere şi mântuire în problematica filosofică a prof. I. Petrovici, Bucureşti,
1943; Finalitatea ideatică a existenţei umane, Bucureşti, 1943, Problema umanismului
din punctul de vedere al spiritualităţii româneşti, Bucureşti, 1943; Relaţia om-natură în
concepţia românească asupra lumii, Bucureşti, 1943; Bibliographie der rümanischen Phi-
losophie, Leipzig, 1944; Existenţă şi Adevăr, Bucureşti, 1945; Valoarea ontologică a cu-
noaşterii, Bucureşti, 1945; Către o nouă filosofie a naturii, Bucureşti, 1946; Descoperirea
vieţii personale, Bucureşti, 2006. 

Surse secundare: Silviu Cernea, Doi poeţi proletari: Liviu Bratoloveanu şi C.
Micu. ,,Naţionalul nou”, 1935, nr. 335;  Şerban Cioculescu, Aspecte lirice contemporane.
,,Revista fundaţiilor regale”, 1935, nr. 9; Ion Pacle, Poezia lui Constantin Micu, ,,Facla”,
1935, nr. 1304; Vladimir Streinu, Sosirea lavelor. ,,Gazeta”, 1935, nr. 388; Octav Şuluţiu,
Sosirea lavelor. ,,Familia”, 1935, nr. 4; Vintilă Horia, Elogiu lui Constantin Micu. ,,Miş-
carea muncitorească”, 1940, nr. 1-3; Cornelia Buzdugan-Haşeganu, [Psyché]. ,,România
tânără”, Braşov, 1942, nr. 2-3; Virgil Ierunca, Constantin Micu: Psyche. ,,Timpul” (Bu-
cureşti), 1942, nr. 1845; Traian Chelariu, Psyche. ,,Universul literar”, 1943, nr. 5; N. Tatu,
[Constantin Micu]. ,,Saeculum”, 1944, nr. 2; Vladimir Streinu, Pagini de critică literară.
Bucureşti, 1968, p. 125 – 129; T. Opriş, Istoria presei şcolare româneşti. Bucureşti, 1977,
p. 100. 
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O placă (de bronz, de marmură...) reprezintă istorie. O altă modalitate de con-
semnare. Nu e roman, nici maximă, ci o revelare a personalităţii oamenilor şi caselor. Ce
păcat că nu toate plăcile, efigiile, inscripţiile rezistă!

Dintre cele peste 250 de plăci comemorative aflate în municipiul şi judeţul Iaşi
am realizat o selecţie, oprindu-ne doar la cele dedicate scriitorilor şi caselor care păstrează
memoria acestora. Nicolae Iorga vorbea cu un anumit prilej despre una dintre calităţile ro-
mânilor – cea de a fi capabili de recunoştinţă, fiind darnici cu monumentele „de expiaţie
nemuritoare”...

I. 1959 
În 23 ianuarie 1959, la Centenarul Unirii Principatelor Române, pe casele Gh.

Asachi, M. Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri au fost aşezate plăci de marmură cu baso-
relieful acestora, vorbind despre Gh. Asachi – „Reprezentant de frunte al culturii româ-
neşti, întemeietorul şcolilor din Moldova în limba română şi fondatorul presei
moldoveneşti”, despre M. Kogălniceanu:  „Istoric progresist, om politic cu vederi înain-
tate” şi despre Vasile Alecsandri: „Poet, prozator şi fondator al dramaturgiei româneşti”. 

II. 1963
Cu ocazia manifestării „Săptămâna poeziei” (Iaşi, 1-8 octombrie 1963), în pre-

zenţa Otiliei Cazimir, a scriitorilor Eusebiu Camilar, George Lesnea ş. a. a fost inaugu-
rată pe zidul casei Mihai Codreanu placa având textul: 

„În această casă a trăit şi a lucrat, între anii 1934-1957, poetul Mihai Codreanu.
1876-1957. Octombrie 1963.”

Aşezarea acestei plăci a avut loc la şase ani de la moartea scriitorului. În 1970,
edificiul devine Casa memorială „Mihai Codreanu”, prin donaţia pe care a făcut-o soţia
poetului, Ecaterina. 

III. 1968
Vom asista la amplasarea altor plăci, din iniţiativa Uniunii Scriitorilor (preşe-

dinte Dumitru Ignea – filiala Iaşi) şi a Comitetului de Cultură al Judeţului Iaşi (Al. Husar
– preşedinte). În unele cazuri aceasta a determinat destinul clădirilor, includerea edificii-
lor pe lista patrimoniului cultural naţional. O parte dintre ele devin muzee.

În 15 mai, se împlineau 50 de ani de la moartea, la Iaşi, a scriitorului Barbu Şte-
fănescu Delavrancea. În localitatea ieşeană Goeşti, comuna Lungani, pe zidul conacului
nepotului scriitorului se aşează/ inaugurează placa de marmoră cu textul:

„Aici, la Goeşti, între anii 1908-1909, Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858-
1918) a scris Trilogia Moldovei...Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan... că Moldova n-a fost
a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri, şi a urmaşilor
urmaşilor voştri în veacul vecilor”. 
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Plăci memoriale

Olga RUSU



O altă placă va fi amplasată în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Se-
micentenarului primului muzeu literar memorial din România – Bojdeuca „Ion Creangă”
– pe 2 iunie: 

„În această bojdeucă de căsuţă, devenită muzeu memorial la 15 aprilie 1918,
Ion Creangă şi-a petrecut ultimele decenii ale vieţii, scriind, la îndemnul lui Mihai Emi-
nescu, geniala sa operă Poveştile şi Amintirile din copilărie. Comitetul pentru Cultură şi
Artă al Judeţului Iaşi. Aprilie 1968.”

În toamna anului 1968 (7-11 octombrie), oraşul Iaşi a fost gazda Primului Festi-
val de Poezie „Mihai Eminescu”, în organizarea Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor şi a Co-
mitetului pentru Cultură şi Artă al Judeţului Iaşi. În prima zi, pe agenda Festivalului a fost
inaugurarea a două plăci memoriale. Prima, pe zidul Sălii Gotice de la Biserica „Trei Ie-
rarhi” cu textul: „Aici, în curtea Bisericii Trei Ierarhi, unde funcţiona Şcoala Normală Va-
siliană, a locuit, în 1874, Mihai Eminescu”. 

Îmi vin în minte cuvintele lui Geo Bogza, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi:
„Închipuiţi-vi-l pe Eminescu la Trei Ierarhi, alături de Dimitrie Cantemir. Altul ar fi atunci
sunetul acestui oraş, altul sunetul întregii Moldove şi chiar al întregii ţări şi chiar al în-
tregii noastre istorii.” 

Cea de a doua, inaugurată pe 7 octombrie, „act de naştere” al viitorului muzeu
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Imagini din arhiva Muzeului Literaturii Române Iaşi



„Vasile Pogor” (deschis la 26 dec. 1972 şi devenit, în 1990, sediul Muzeului Literaturii Ro-
mâne din Iaşi), are textul: 

„În această clădire, care a aparţinut lui VASILE POGOR s-au ţinut – sub con-
ducerea lui TITU MAIORESCU şi IACOB NEGRUZZI – şedinţele Societăţii JUNIMEA.
Aici au citit din creaţiile lor MIHAI EMINESCU şi ION CREANGĂ.” 

Tăbliţa comemorativă a fost refăcută după restaurarea edificiului şi amplasată pe
7 octombrie 2011.

În ziua de 9 octombrie, pe alte două clădiri (devenite ulterior muzee) au fost aşe-
zate plăci. Pe casa din strada Bucşinescu, la nr. 4, în care a locuit poeta şi traducătoarea
Otilia Cazimir: 

„Unde mi-e inima florilor?/ Dăruită-i de mult tuturor.../ Când o fi să mă duc, să
mă duc,/ Pentru voi am să-ntârzii din mers/ Să mai rup, să mai fur, să v-aduc/ Câte-un
gând, câte-un vis, câte-un vers. OTILIA CAZIMIR (1894-1967)”. A inaugurat prof.
Constantin Ciopraga.

Cealaltă, pe strada Ralet nr. 7, în casa familiei lui Demostene Botez de unde a
plecat în 7 mai 1937 spre eternitate „chiriaşul grăbit” G. Topîrceanu, după ce locuise aici
în perioada 1932-1937. Placa de marmură conţine profilul poetului incizat şi textul: „In-
teligent ca puţini oameni ai condeiului şi manuscrisului, Topîrceanu, din nobilă şi dis-
cretă ţinută, nu şi-a împărtăşit sensibilitatea decât filtrată şi bătând într-o nuanţă voită,
şi a dat amărăciunii şi deziluziei, ironie şi sarcasm. TUDOR ARGHEZI.”

Recent, între clişeele fotografice rămase de la soţul meu Constantin Liviu Rusu
am descoperit textul unei alte plăci, care fusese aşezată în mai 1957, la 20 de ani de la
moartea poetului, cu textul:

„GEORGE TOPÎRCEANU. 1886-1937. Artist al cuvântului în versuri şi în proză
realist-critică.”
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Inaugurarea plăcii comemorative
de la Muzeul „G. Topîrceanu“

Imagini din arhiva Muzeului Literaturii Române Iaşi



În 22 septembrie 1968, la sărbătorirea sub egida UNESCO a Centenarului naş-
terii creatorului nuvelei istorice româneşti „Alexandru Lăpuşneanul”, acelaşi Comitet pen-
tru Cultură şi Artă al Judeţului împreună cu Complexul Muzeistic şi Filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor, inaugurează, la Lunca Prut (Hermeziu), comuna Trifeşti, județul Iaşi, pe zidul
de la intrarea în fostul conac al lui Constantin Negruzzi, placa de marmură cu textul: 

„1868-1968. COSTACHE NEGRUZZI este un nume scump României şi va ră-
mâne în pleiada pionierilor intelectuali ai neamului nostru. VASILE ALECSANDRI”. Erau
prezenţi, alături de notabilităţile judeţului, cadre didactice, profesori universitari, muzeo-
grafi, scriitori şi urmaşi ai familiei Negruzzi: Leon M. (Bob) Negruzzi cu soţia – veniţi de
la Paris –, Suzane Negruzzi, Martha Konya şi fiica acesteia, Dana Konya (devenită Petri-
şor, după căsătorie), care continuă să fie prezentă la manifestările Muzeului şi astăzi, Dinu
Cerchez, fratele Ioannei Rosetti şi mulţi poporăni.

IV. 1969
Placa din 1969 de pe Casa „Gh. Asachi”, inaugurată la centenarul morţii (din

strada Th. Codrescu, nr. 2, care adăposteşte astăzi Institutul de Filologie Română „A. Phi-
lippide” al Academiei Române) avea textul: „În această casă a locuit Gh. ASACHI (1788-
1869), personalitate de seamă a culturii româneşti.”

V. 1970
Anul când oraşul Iaşi, prin Filiala Uniunii Scriitorilor (preşedinte, Mircea Radu

Iacoban, în perioada 1970-1989) şi Comitetul pentru Cultură şi Artă (preşedinte, Al.
Husar) organizează a doua ediţie a Festivalului de Poezie „Mihai Eminescu”. Sunt am-
plasate mai multe plăci memoriale: în 7 octombrie, pe două dintre casele Dimitrie Anghel:
„În această casă s-a născut şi a copilărit poetul Dimitrie Anghel (1872-1914)” – pe zidul
conacului din satul Corneşti, comuna Miroslava (devastată în anii 1990...); o alta pe casa
din strada Anastasie Panu nr. 16 (dărâmată în 1986, prin planul de sistematizare a zonei):
„În această casă a locuit, între anii 1879-1891, poetul Dimitrie Anghel”.

Se inaugurează plăci pe str. Săulescu nr. 19 A: „Aici au locuit între anii 1941-1944
scriitorii MAGDA ISANOS şi EUSEBIU CAMILAR”, şi la Casa M. Sadoveanu de la Copou
(Aleea M. Sadoveanu nr. 12) cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naşterea scriitorului:
„În această casă, clădită în 1842 de Mihail Kogălniceanu, a locuit, între anii 1918-1936,
marele scriitor MIHAIL SADOVEANU”. În Vatra Paşcanilor, pe bulevardul Ştefan cel
Mare şi Sfânt la casa părintească: „Aici s-a născut marele scriitor Mihail Sadoveanu, la 5
noiembrie 1880”.

Pe faţada clădirii în care a locuit istoricul A. D. Xenopol, pe str. V. Conta, nr. 9
(atunci Fr. Engels, nr. 9): „În această casă a locuit A. D. Xenopol (1847-1920), profesor
universitar, membru al Academiei Române, savant de renume mondial”. Reperul memo-
rial dispare după 1990 (casa este ocupată de o universitate efemeră „Mihai Eminescu”)...

La Târgu-Frumos: „Pe acest loc se afla casa în care s-a născut scriitorul, publi-
cistul şi criticul literar GARABET IBRĂILEANU (1871-1936)”. În ani a fost înlocuită cu:
„În acest loc, în casa din Strada Mare cu nr. 139, s-a născut G. Ibrăileanu, scriitor, critic
literar, mentor al «Vieţii Româneşti»” (există şi astăzi, pe zidul Şcolii „Ion Creangă”).
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VI. 1971
La Centenarul naşterii lui Ibrăileanu, pe locul casei în care a locuit în perioada

1925-1936, în Fundacul Buzdugan, s-a amplasat, pe 8 mai, pe un soclu, o placă de mar-
mură cu textul: „Pe acest loc s-a aflat casa criticului şi istoricului Garabet Ibrăileanu. În
perioada interbelică aici şi-a desfăşurat o parte din activitatea revoluţionară ilegală Lu-
creţiu Pătrăşcanu, militant de frunte al P. C. R.” (reper dispărut odată cu apariţia blocuri-
lor din cartierul ieşean Păcurari).

VII. 1976
La 1 martie 1976, când se împlineau 70 de ani de la apariţia revistei „Viaţa Româ-

nească”, pe clădirea denumită Palatul Vieţii Româneşti (str. V. Alecsandri, nr. 6) este aşezată
următoarea placă: „Acest imobil a fost construit între anii 1920-1921, pentru a adăposti re-
dacţia Viaţa Românească, înfiinţată în martie 1906. Animată de Garabet Ibrăileanu, revista
a atras numeroşi scriitori şi oameni de cultură ca: M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, C. Stere,
H. Sanielevici, Al. Philippide, C. Hogaş, Ionel Teodoreanu, M. Ralea ş.a.”.

VIII. 1989
La Centenarul morţii poetului M. Eminescu, la 15 iunie 1989, din iniţiativa di-

rectorului instituţiei, prozatorul Corneliu Ştefanache, la clădirea monument a Fundaţiei
Ferdinand este amplasată o placă de bronz cu basorelieful şi semnătura poetului cu textul:
„Biblioteca Centrală Universitară MIHAI EMINESCU” (autor: Ilie Bostan). Din aceeaşi
zi, în geografia spirituală a oraşului a apărut PIAŢA EMINESCU şi textul în bronz:
„Această placă s-a montat astăzi, 15 iunie 1989, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
trecerea poetului în Eternitate.”

IX. 1990 şi următorii
Muzeul de Literatură şi Societatea culturală „Junimea ‘90”, împreună cu mem-

brii cenaclului literar „Vasile Pogor” de la I. R. E. Iaşi (între ei inginerii Constantin Ostap
şi Mihai Caba) vor aşeza, la grilajul mormântului primarului Vasile Pogor, o placă ro-
tundă din aluminiu cu textul incizat: „VASILE POGOR, 1833-1906, cărturar român, fon-
dator al Societăţii Literare „Junimea” din Iaşi. Muzeul de Literatură al Moldovei”.

Este consemnată finalizarea lucrărilor de restaurare a Muzeului „Vasile Alec-
sandri” din Mirceşti. Iată textul plăcii: „A fost restaurată această Casă – monument isto-
ric, etapa I (partea de muzeu) în perioada aprilie 1991 - august 1992, sub generoasa
oblăduire a Inspectoratului pentru Cultură (consilier şef, Maria Carpov), a Prefecturii
Iaşi (prefect, Dan Gâlea), a Consiliului Judeţean (preşedinte, Ion Amihăesei), prin stră-
dania Colectivului de conducere de la Muzeul Literaturii Române Iaşi (Lucian Vasiliu,
Liviu Rusu, ing. Dan Todiraşcu, arh. Cezar Rebenciuc şi Ilie Galan). Proiectant: arh. Cor-
neliu Ciobănaşu şi ing. Gh. Macovei. Constructor: Sinfamar.” Se adaugă acest text celui
care este săpat în piatra Mausoleului, în 1928: „Marelui poet al neamului – Vasile Alec-
sandri – 1821-1890. Naţiunea recunoscătoare”.

În acelaşi an, prin grija preotului paroh Ioan Rusu, la Biserica „Sfinţii 40 de Mu-
cenici“ din Iaşi (str. General Berthelot, nr. 12) apare placa în marmură cu textul: „Biserica
Sfinţii 40 de Mucenici. MONUMENT ISTORIC (1760), ctitorie a hatmanului VASILE şi
SAFTA RUSET. Aici a slujit ca diacon, între 1859-1863, marele nostru scriitor ION
CREANGĂ”.
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Pe str. Bărboi, nr. 12, la Biserica Sfinţii Petru şi Pavel (Bărboi), pe o placă din
marmură neagră se păstrează săpat chipul lui Alecu Russo şi textul: „ALECU RUSSO (n.
17 martie 1819-m. 4 februarie 1859), ale cărui slăvite oseminte au fost mutate de lângă
zidul de afară în sfânta biserică, în semn de patriotică recunoştinţă”. (Din iniţiativa preo-
tului paroh Constantin Andrei). 

La 13 octombrie 1993, la mormântul junimistului Pogor este amplasată o placă
şi un medalion în bronz, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la naşterea acestuia, cu tex-
tul: „Realizat din iniţiativa Muzeului Literaturii Române din Iaşi şi a Societăţii Junimea
‘90. În onoarea lui Vasile Pogor, celebrul prefect, primar şi copil teribil al Junimii. Autor:
Dan Covătaru. Cu concursul Firmei S. C. Hades SRL. Zilele oraşului Iaşi, ediţia a II-a,
13 octombrie 1993.”

În 23 septembrie 1993, pe faţada clădirii din strada Octav Botez, nr. 1, Muzeul
Literaturii Române Iaşi şi Societatea Culturală „Junimea ‘90” amplasează, la comemora-
rea a 50 de ani a istoricului şi criticului literar Octav Botez, placa: „În această casă a lo-
cuit criticul şi istoricul literar OCTAV BOTEZ (1884-1943), animator al revistei „Viaţa
Românească”, inaugurată de acad. Constantin Ciopraga.

Pe casa din str. Gane, nr. 14 nu departe de Muzeul „Nicolae Gane” din fosta stradă
Butu, a fost amplasată de către Promoţia 1953 a Facultăţii de Chimie Industrială din Iaşi
(clădire, acum a prof. univ. Savel Ifrim), următoarea placă: „Pe acest loc a existat casa în
care au locuit soţii Ştefan şi Veronica Micle. 17 sept. 1993”. 

Din iniţiativa Fundaţiei „Prietenii Iaşului: Emil Alexandrescu” (preşedinte, ing.
Marieta Alexandrescu) este amplasată pe clădirea din str. Vasile Alecsandri, nr. 13 placa:
„În această clădire au funcţionat Librăria şi Tipografia Societăţii Culturale Junimea.
Aici au fost tipărite revista Convorbiri literare şi ziarul Curierul de Iaşi, al cărui redac-
tor, o perioadă a fost poetul Mihai Eminescu”.

La 15 iunie 1994, pe stradela Ionescu, nr. 4 din Păcurari, nu departe de Biserica
Toma Cozma este finalizat un alt proiect al Muzeului Literaturii şi al Societăţii culturale
„Junimea ‘90”: „În această casă a locuit, în perioada 1936-1944, scriitorul G. Călinescu.
Aici a conceput, între altele, revista Jurnalul literar şi celebra Istorie a Literaturii ro-
mâne... M.L.R., Iaşi, 1994”.

În acelaşi an, este amplasată o placă pe clădirea care refăcea un fragment al ca-
selor Vasile Pogor – tatăl (cuprinzând pivniţele subterane – monument istoric din sec.
XVII-XIX), în strada Vasile Pogor, nr. 4. Placa menţionează perioada restaurării (1992-
1994). Proiectare: arh. Corneliu Ciobănaşu. Constructor: SC Prutul SRL. Finanţare: Con-
siliul Judeţean şi Primăria Iaşi.

În 7 octombrie 1995, când apare cea de-a douăsprezecea filială a M.L.R., în lunca
Prutului, la Hermeziu, comuna Trifeşti, odată cu tăierea panglicii inaugurale a Muzeului
„C. Negruzzi” de urmaşi ai familiei (Ioanna Rosetti şi Marcel Petrişor), a inaugurării bus-
tului în bronz al creatorului nuvelei istorice româneşti „Alexandru Lăpuşneanul” (autor:
Ioan Buzdugan) s-a inaugurat şi placa amintitoare: „Casă, monument istoric, restaurată
de Muzeul Literaturii Române din Iaşi, cu ajutorul Prefecturii, Consiliului Judeţean Iaşi
şi al Inspectoratului pentru Cultură. Arhitect: Smaranda Gâlea. Constructor: SC. DAM
CONSTANT SRL (ing. Mihai Şchiopu), octombrie 1995.” Alături de aceasta şi de cea din
1968, va apărea, în 1997, o placă marcând selectarea la candidatura instituţiei pentru ob-
ţinerea Premiului European al Muzeului Anului 1997. 
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Tot în 1995, în luna noiembrie, pe zidul Şcolii din Verşeni – Mirosloveşti, când
se împlineau 115 ani de la moartea mamei lui Mihail Sadoveanu, oficialităţile judeţene şi
comunale, în prezenţa poetului Cezar Ivănescu şi a altor oaspeţi culturali, amplasează o
placă de marmoră cu incizarea chipului mamei scriitorului şi textul:

„PROFIRA URSACHI, 1861-1898.
Am fost copilul preferat al mamei mele. Îi semăn ei şi unele însuşiri în legătură

cu arta mea le moştenesc de la dânsa. M. SADOVEANU”.
Cu prilejul Sărbătorii Poeziei (ediţia a IV-a), la 25 martie 1997, pe str. G. I. Bră-

tianu, nr. 30, a fost inaugurată placa: „În această clădire a locuit – copil fiind – scriitorul
VALENTIN SILVESTRU (1924-1997), prozator, eseist, critic dramatic, ziarist, ieşean de
mare nobleţe şi substanţă. Iaşi, Bunavestire, Muzeul Literaturii Române Iaşi”.

La 29 noiembrie, pe str. M. Kogălniceanu, nr. 32, lângă Castanul Teodorenilor,
este aşezată placa: „În această casă au locuit – în perioada interbelică – scriitorii ALE-
XANDRU (PĂSTOREL) şi IONEL TEODOREANU. M. L. R. Iaşi, 1997”, realizată cu con-
cursul ing. Antonel Grosu.

În toamna anului 1998, pe actuala stradă V. Stroescu, nr. 12, Muzeul Literaturii
Române Iaşi inaugurează un nou mesaj în marmură: „Aici a fost VAPORUL (1957-1964),
cenaclu frecventat de un grup de tineri uniţi întru literatură. M. L. R. Iaşi, sept. 1998“.
(Mihai Ursachi nota într-o scrisoare – într-un post-scriptum: „Iar tu, cetitorule, când treci
prin Iaşi, pe strada Stroescu, nr. 12, lângă biserica Vovidenia, opreşte-te şi adu-ţi aminte
că de aici a plecat Vaporul. M.U.”)...

În 25 martie 1998, la Sărbătoarea Poeziei (ediţia a V-a), pe zidul fostului Hotel
Binder (str. V. Conta, nr. 33) în prezenţa scriitorilor veniţi din multe spaţii culturale, a fost
inaugurată placa: „În această clădire – monument istoric – a fost hotelul BINDER, unde
au avut loc parte din banchetele JUNIMII  (Maiorescu, Eminescu, Creangă, Caragiale,
Slavici etc.). Bunavestire, 1998. M. L. R. Iaşi.”

Pe data de 9 februarie 2003 pe faţada clădirii casei Balş-Sturza, str. Cuza Vodă,
nr. 3-5, după o manifestare în sala de festivităţi a sediului Poştei Române, a fost eternizată
altă „oglindă” rememorativă: „În această clădire – monument istoric din secolul al XIX-
lea,  – TITU MAIORESCU, ilustrul scriitor, profesor şi demnitar, a inaugurat, în februa-
rie 1863, celebrele PRELECŢIUNI ALE JUNIMII IEŞENE. M. L. R. IAŞI, 2003”. 

În anul 2006, când, pe data de 13 octombrie, a fost sfinţit şi redeschis Muzeul
„Vasile Pogor”, cu prilejul Sărbătorilor Iaşului, au fost amplasate alte două plăci, aşa cum,
în 1999, la mormântul părinţilor lui Vasile Pogor din satul Mălăieşti, comuna Gropniţa,
aflat lângă biserica ctitorită de junimistul Vasile Pogor şi mama sa – Zoe,  a fost ampla-
sată, alături de o cruce şi un grilaj pentru protecţia monumentului funerar, o placă de mar-
mură cu textul: „POGOR VASILE (1792-1857), vornic, POGOR ZOE – n. CERCHEZ
(1809-1876)”.

Iată textele celor două plăci! 
Prima, în interiorul muzeului: „Lucrările de consolidare-restaurare la CASA

„VASILE POGOR” – monument istoric din anul 1850 au fost finalizate în luna martie
2006. Muzeul a fost inaugurat la data de 13 octombrie 2006. PROIECTARE: S. C. RE-
SART S. R. L. Arh. Cezar Rebenciuc. S. C. ARC DESIGN S. R. L.: arh. Corneliu Ciobă-
naşu. EXECUŢIE: S. C. DAM CONSTANT S. R. L. Restaurare interioare: A. F. Florin
Țăbârnea. Pictura restaurată: Carmen Solomonea. Finanţare: Ministerul Culturii şi Cul-
telor, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Iaşi”.
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Cea de-a doua placă:
„CASA DE SUB CASĂ
• Anul 1776 – pitarul Ioniţă Cerchez (boier coordonator al bucătăriei domneşti)

cumpără casele şi locurile mai multor mahalagii de pe Uliţa Sării din Muntenimea de
Mijloc (fostă strada Coroi, Frimu, actualmente Pogor).

• Cerchez construieşte o casă mare, cu atenanse (vezi ruinele exterioare şi inte-
rioare – inclusiv subterane, reconstituite, restaurate recent).

• Moştenirea revine nepoatei sale, Zoe Cerchez.
• Căsătorită cu vornicul, comisul, scriitorul VASILE POGOR (1792-1857), tatăl

junimistului, traducătorului şi primarului VASILE POGOR (1833-1906).
• În anul 1850, Pogor-tatăl dărâmă vechile case şi construieşte clădirea care as-

tăzi este Muzeul Literaturii. Sept. 2006.”
În octombrie 2010, Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi

şi redacţia revistei „Dacia literară” amplasează în curtea Muzeului „Nicolae Gane” (str. N.
Gane, nr. 22 A) următoarea firmă luminoasă modernă:

„CASĂ – MONUMENT ISTORIC. Proprietar: Consiliul Judeţean Iaşi. Adminis-
trator: Muzeul Literaturii Române Iaşi

• NICOLAE GANE (n. 1828, Fălticeni – m. 1918, Iaşi); Scriitor junimist, dem-
nitar, primar, prefect, parlamentar, membru al Academiei Române, primul traducător al
Infernului lui Dante.

A locuit în acest edificiu, începând cu anul 1865. În anii 1860 aici a funcţionat
Consulatul Francez (consul, Victor Place – n. 1819-m. 1875).

CENTRU DE MUZEOLOGIE LITERARĂ (din anul 1993).
Sediul revistei DACIA LITERARĂ şi al Societăţii Culturale „Junimea ‘90” (din

anul 2007).
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL

IAŞI”.
La iniţiativa redacţiei „Dacia literară” este pregătită graţie U. S. R. – filiala Iaşi

(preşedinte, Cassian Maria Spiridon), Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu (director Va-
sile Munteanu) o firmă luminoasă asemănătoare celei de la muzeul „Nicolae Gane”. Va fi
inaugurată cu prilejul Zilelor „Convorbiri literare”, în aprilie 2012, în curtea Muzeului
„Otilia Cazimir” cu însemnarea:

„În anul 1949, luna februarie, se constituie FILIALA IAŞI a SOCIETĂŢII SCRII-
TORILOR ROMÂNI transformată, în acelaşi an, în UNIUNEA SCRIITORILOR DIN RO-
MÂNIA. 

• Casa „Otilia Cazimir” (devenită muzeu în anul 1972) a găzduit primul sediu
al filialei ieşene (SSR şi USR)

Azi, 27 aprilie 2012, la Zilele „Convorbiri literare” – Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniu Iaşi”

***
Consemnez şi alte iniţiative.
În anul 2002, la 25 martie, filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România (secre-

tar, Grigore Ilisei) la sărbătorirea Centenarului naşterii poetului George Lesnea, a început
amplul program de manifestări cu amplasarea pe blocul TAROM, str. Arcu, nr. 5, a plăcii:
„În acest imobil şi-a petrecut ultimii săi ani de viaţă poetul GEORGE LESNEA, 1902-
1979, figură emblematică a Iaşilor, inegalabil tălmăcitor, creator puternic, cu un sunet ori-
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ginal, epigramist inspirat şi povestitor plin de farmec. A fost aşezată această placă la o
sută de ani de la naşterea lui George Lesnea, la iniţiativa Filialei Iaşi a Uniunii Scriito-
rilor, cu sprijinul Primăriei ieşene. 25 martie 2002, în ziua de Bunavestire.”

Pe zidul blocului din str. Păcurari, nr. 93, din Iaşi, se menţionează: „În acest
imobil s-a născut poetul CĂTĂLIN ANUŢA (n. 25. IX. 1968-m. 20.V.1997). Uniunea Scrii-
torilor, filiala Iaşi.”

Societatea Culturală Plai mioritic (preşedinte prof. Ioana Irimia) inaugurează,
în str. T. T. Burada, în 1996, alt reper comemorativ: „În această casă a locuit THEODOR
TH. BURADA (1839-1923), personalitate care a contribuit hotărâtor la afirmarea cultu-
rii muzicale româneşti, profesor la Conservatorul din Iaşi, violonist şi compozitor, isto-
riograf al teatrului din Moldova, etnolog şi etnograf. A fost membru al Societăţii
JUNIMEA şi membru corespondent al Academiei Române, din 1887. Societatea Cultu-
rală Plai mioritic, 1996.” 

Zece ani mai târziu, pe str. Victor Babeş, nr. 2, la Centenarul naşterii filozofului
Traian Gheorghiu, apărea placa amintitoare: „Aici a fost locuinţa prof. univ. dr. TRAIAN
GHEORGHIU, 1906-1982, filozof, scriitor, dramaturg şi publicist, om politic de înaltă
moralitate al perioadei interbelice, distinsă personalitate a Iaşului. Iaşi, 6 mai 2006, So-
cietatea Culturală „Plai mioritic” Iaşi.”

În anul 2011, pe stradela Golia, nr. 10, pe zidul casei în care a locuit familia prof.
univ. dr. doc. Constantin Ciopraga, aceeaşi societate realizează şi inaugurează placa: „Prof.
univ. dr. doc. CONSTANTIN CIOPRAGA, 1916-2009. Membru de onoare al ACADEMIEI
ROMÂNE, istoric şi critic literar, personalitate proeminentă a culturii româneşti. Iaşi, 2
iunie 2011. Societatea Culturală Plai mioritic, Iaşi.”

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi inaugurează, la 25
noiembrie 2003, cu prilejul Zilelor U. M. F. „Gr. T. Popa”, pe clădirea primei Universităţi
din România (pe str. Universităţii Vechi, nr. 16) placa: „În această clădire, între anii 1874-
1875 a funcţionat ca bibliotecar MIHAI EMINESCU, Luceafărul poeziei româneşti.” Ba-
sorelieful în bronz de pe placă este realizat de Ioan Buzdugan.

La sediul Bibliotecii U. M. F. „Grigore T. Popa” (str. V. Alecsandri, nr. 7) apare,
în 2001, altă placă inscripţionată: „În această clădire a locuit Veronica Micle, muza poe-
tului MIHAI EMINESCU, împreună cu soţul, prof. univ. Ştefan Micle, rectorul Universi-
tăţii şi directorul Şcolii de Arte şi Meserii, între 1876-1879.”

*
*        *

„Statuile sînt ocazii ale meditaţiei” – nota Constantin Brâncuşi. Oare nu şi plă-
cile amintitoare? Eminescu sublinia: „o datorie de recunoştinţă pentru noi de-a ne reaminti
faptele bărbaţilor care au contribuit la ridicarea patriei”.

De ce dispar uneori semnele acestea? De ce actualii proprietari nu sunt întot-
deauna de acord ca pe casa în care locuiesc – de altfel monumente incluse în patrimoniul
cultural naţional – să fie amplasată o placă memorială? Pe când o legislaţie locală, dacă
nu naţională, care să reglementeze lucid, vizibil, coerent şi aceste situaţii discutabile?
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Toată poezia lui IOn MIRCEA, de la Istm (1971), Tobele fragede (1978), Copa-
cul cu 10.000 de imagini (1984), Piramida împădurită (1989), până la Şocul oxigenu-
lui (2002) şi Manuscrisul din Insula Elefantină (2012) este asemenea cântecului straniu
al balenelor „ce poate fi auzit mai cu seamă în preajma insulelor Hawaii“; cântecul sau,
poate, plânsetul lor se află pe un disc de aur a cărui audiţie – spune poetul într-un inspi-
rat „cuvânt înainte“ în Şocul oxigenului – „recapitulează şi reinstaurează ora de geneză
a fiinţei poetului, indiferent unde şi în care ceas al existenţei sale s-ar afla“ şi, iată, pune
în cauză poetica modernă însăşi: între cele patru opţiuni – a exprima exprimabilul, a ex-
prima inexprimabilul, a inexprima exprimabilul şi a inexprima inexprimabilul –, pe care
la fac paradigmele poetice de la clasicism, romantism, simbolism şi parnasianism, până la
lettrism şi expresionism, Ion Mircea alege o poetică postmodernă care se revendică dintr-o
frază a lui Gilo Dorfles despre cum poţi avea acces la un sens fără a traduce cuvintele
ce îl conţin. În fapt, Ion Mircea ne avertizează că poezia poate fi înţeleasă „fără a se re-
curge la traducerea“ ei – este imagine, icon, –, iar lectura ei înseamnă „a recepta ceva
inexprimabil cu mijloacele intraductibilului şi a ceva intraductibil cu mijloacele inexpri-
mabilului“. În acest fel, poezia poate structura un cod cultural foarte elaborat; un eseu de
psihanaliză, de exemplul: „El încă nu s-a născut/ un fel de nor un fel de plasmă un fel de
albuş de ou îl înconjoară/ şi un fel de seară îi ţine loc de oase./ pe drept cuvânt se crede că
e orb deşi pe drept cuvânt/ el vede cu tot trupul de parcă ar fi apă./ adevăr zic vouă: celui
care plânge/ Dumnezeu îi umblă pe pleoape, iată-l/ cum îşi înalţă privirea spre ceea-ce-
vede/ dar «precum primitivul nu vede Biblia de la subsuoara misionarului»/ el nu-şi vede
mama./ şi ziuă fiind nu va fi ziuă/ când va urca scăriţa către sânul mamei lui/şi orbul va
bea laptele mamei lui şi va vedea./ şi soarele acesta ancestral ubicuu/ tangajul lui din am-
niotic în memorie şi dintru ea-n/ lacustra lavă a sinelui/ un darum diamant naiv în noapte/
şi-n antecameră un curcubeu/ e amintirea fără de obiect care ne va-nsoţi până la stingere.
plouă/ înlăuntrul ploii/ şi e toamnă înainte de-a fi viaţă/ e ceva în afară care nu va fi
niciodată înlăuntru/ cum e ceva înlăuntru care nu va fi niciodată afară./ el ştie cu o inimă de
cele două inimi/ şi când a treia inimă apare la orizont/ el îşi aude tatăl spunându-i jumătă-
ţii lui: hai/ nu fi proastă: trupul/ tău e inimă a inimii tale nu invers./ da: el este cel care vi-
sează/ visele mamei lui iar în visele mamei lui e tatăl lui/ şi astfel tatăl îşi vizitează fiul.
«Fiul/ e vizibilul Tatălui iar Tatăl e invizibilul Fiului»/ şi dacă va vedea luna neagră/ dacă
va trece prin black-hole-uri/ şi se va tulbura tot pământeanul/ şi părul lui acoperind pă-
mântul şi genele de-i vor ajunge până sub genunchi/ şi va îngenunchea în umbră ca spe-
ciile-n propriul sânge/ şi se va tulbura tot pământeanul/ dacă va fi înţelept/ sau inocent
încât să spele peştii cu săpunul/ şi dacă el va fi de faţă când pătratul va cădea în lapte/
când va veni ziua vom şti./ dar cum va arăta cel care nu se poate pe sine vedea?/ şi cum
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va arăta mama lui?/ cât de frumoasă e femeia care a născut un orb?/ cât de frumoasă e
mama orbului?“ (Luna neagră sau cât de frumoasă e femeia care a născut un orb).

Poetica lui Ion Mircea nu e, ca la romantici şi simbolişti, aceea a exploziei realu-
lui, a stării lui de suflet; e, dimpotrivă, una a imploziei sinelui, iar poetul o punctează printr-o
serie de şapte (cifră semnificativă) poeme incluse în sumarul cărţii din 2002, numite
chiar Implozie şi prin expresia directă a amestecului postmodern al genurilor: poeme,
poeme în proză, texte dramatice, critică literară, traduceri, eseu – toate într-un text al ge-
nezei care poate fi drama părăsirii apelor amniotice din pântecul Mamei (Basmul 0, Şocul
oxigenului) şi întâlnirea cu văzduhul. Ce caută, aici poetul (post)modern? Sigur, cuvân-
tul născut dintre cuvinte: „Între un cuvânt şi altul nu e tăcerea ci un alt cuvânt/ nevăzut/
între o familie şi alta nu e o frontieră ci o altă familie/ nevăzută/ morţii unei familii şi mor-
ţii celeilalte/ ţin în braţe fiecare/ un mort nevăzut/ nenăscuţii unei familii şi nenăscuţii ce-
leilalte/ ţin în braţe fiecare/ un nenăscut nevăzut/ «ovulul mamei a fost implantat fiicei
sale şi aceasta a născut/ iar acum ea e mamă şi soră propriului fiu»/ cele două familii mo-
totolesc indignate ziarul/ şi-l aruncă în spaţiul viran dintre casele lor/ e ziua în care fami-
lia nevăzută citeşte două ziare/ plouă/ şi cele două familii vizibile privesc pe fereastră/
cum ploaia udă ziarele şl le macerează încet/ ca un foc indulgent/ într-o zi/ cele două fa-
milii vizibile au dat buzna în stradă/ urmărind un Chip văzut cândva undeva/ dar iată/ fa-
milia nevăzută era chiar în spatele Chipului/ cu feţele toate lipite de el/ urmându-l tăcută./
dacă atunci/ ar fi privit cineva/ din faţă de dincolo/ ar fi văzut în sfârşit chipul familiei ne-
văzute./ dar nimeni nu poate fi în acelaşi timp şi aici şi dincolo/ pentru a vedea nevăzutul“
(Familia nevăzută). Asemeni cuvântului – despre care se spune că a fost la începutul pe
care îl caută –, poetul pipăie mereu starea de „nenăscut“, a celui care „vegetează“, fiind
pretutindeni şi nicăieri, visând să fie „aici şi dincolo/ pentru a vedea nevăzutul“, ascun-
zându-se într-o constelaţie compusă din stele puţin strălucitoare, în Licorn, adică (Poveste
cu licornă), la Ecuatorul ceresc, între Gemeni şi Câinele Mare. Cromatica susţine temele
importante ale unui scenariu poetic dincolo de romantism şi dincoace de modernism;
fauve: câinele roşu, limbile mov de animal şi soarele care îşi târăşte ombilicul violet peste
pământ (din Adăpostul), rugina implacabilă a cerului, cancerul roşu al insulelor şi zăpe-
zile verzi ale visului (din Departe de America, Descoperirea sinelui), femeia cu un falus,
un tată cu un singur ochi, lângă un diavol alb sub un soare roşu (din Valiza de mână), de-
şertul roşu al gurii, neantul bilabial care devoră ochii şi creierul (din A.B.), luna neagră (a
lui Poe?), invizibilul verde, ceaţa cilindrică – toate sunt ale poetului care „încă nu s-a năs-
cut“, care, încă, „nu se poate vedea pe sine“, ale celui care e „mai tânăr decât el însuşi“:
un androgin în lanţuri care latră „roşu“, căutând, mereu, ceea ce el însuşi numeşte culo-
rile invizibilului. Temele pe care le încarcă semantic această cromatică fauve sunt, înainte
de toate, ale lumii pe dos şi oglinzii: un alt fel de a „recupera“ barocul şi lumea explorată
de Erasmus, Montaigne, Pascal, Baudelaire, Cervantes, Quevedo, Tasso, Campanella, Leo-
pardi, Gryphius, Angelus Silesius, Eugenio d’Ors. Sau, altfel, a da sens hidosului şi a „in-
versa“ reperele lumii, ca în acest drum spre eşafod al Mariei Stuart: „Abia după moarte
dacă mai suntem/ atât de bine adăpostiţi ca înainte de naştere./ taina fiinţei: noi înşine adă-
postim adăpostul./ iar prostul e pururi afară./ bufonul curţii şi câinele roşu/ sub crinolina
pe oase de balenă a Mariei Stuart/ merg la pas cu ea spre eşafod./ cât de hidoase pot fi fe-
ţele-acestea care umplu piaţa/ cât de hidoase ferestrele date la perete/ cetele de femei bă-
trânii gângavi atârnând peste pervazuri/ ca mătasea broaştei ca nişte limbi mov de animal./
dacă ar fi ea/ cu pântecul la gură acum înaintea sfârşitului/ până şi ultimul zarzavagiu al
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Londrei ar şti./ dar suplă cum e şi nepământesc de înaltă/ nimeni dar nimeni nu vede./
două catedrale/ se înalţă uşoare-n văzduh ca două licorne/ îndreptându-şi turnurile una
spre alta./ dar nici lucrul acesta nu e văzut./ soarele îşi târăşte ombilicul violet spre pământ./
femeia la lunaţie întunecă oglinda./ sângele-n var va-nrâuri o cimentare puternică./ nimeni
nu mai ştie zidi pe lumea aceasta./ nimeni, am să mă mut“ (Oglinda).

Oglinda, temă obsedantă în lirica lui Ion Mircea, e, mai degrabă, a lui Baltrušai-
tis, spaeculum, întunecată, revelând un univers de dincolo de pragul vederii – cel care nu
mai desparte ziua de noapte, realul de vis, realitatea de coşmar: oglinda lui Ion Mircea
este „harta de rugină implacabilă a cerului“, e „hăul negru“ în care dispare ţipătul expre-
sionist al poetului: „Am văzut lumina zilei într-o noapte./ Ţipătul meu de atunci m-a ur-
mărit/ multă vreme şi-mi aduc aminte/ cât de tulburat eram auzindu-mi/ vocea care era
vocea mamei mele./ Mult mai târziu, pe vremea/ Rujeolei, avea să mi se mai întâmple/ ceva
identic, într-o noapte,/ când m-am trezit în capul oaselor/ urlând şi chiar urletul meu tre-
zindu-mă/ şi urletul prelungindu-se din vis în/ trezie, ca un om care moare şi,/ deodată,
acolo, atunci, după moarte, e treaz./ Mi-am văzut urletul în oglindă. A dispărut în hăul ei
negru/ ca un şoarece în gura unei/ trompete“ (Şocul oxigenului).

Într-o altă ordine, poetica postmodernă a lui Ion Mircea înseamnă, poate în pri-
mul rând, destructurarea ornamentelor poetice clasice. Întâia „victimă“ e eterna compara-
ţie; iată: cetele de femei şi bătrâni gângavi, uitându-se lacom/ hidos la Maria Stuart în
drum spre eşafod, atârnă de pervazuri „ca mătasea broaştei ca nişte limbi mov de animal“,
catedralele se înalţă „ca două licorne“, soarele roşu e „ca un peşte cu nasturi aşezat în fo-
toliu“, iar cineva se înnegreşte şi seamănă „cu o limbă vorbită în prezenţa orbilor“, urle-
tul dispare în oglindă „ca un şoarece în gura unei trompete“ etc.; rareori, trece în figurativ
(ceaţa e grea şi densă ca o pătură de pâslă) şi, atunci, această (pe)trecere e doar pentru a
marca o dată mai mult lipsa legăturii dintre lumi, altfel, universurile paralele între care nu
circulă (liber? rob?) decât poetul. Imaginea acestuia, la Ion Mircea, este exact opusul poe-
tului (romantic, simbolist) care exprima exprimabilul: „aedul“ lui Ion Mircea pescuieşte
pe malul unei lacrimi şi se visează într-un pat pe fundul mării, într-o lume din afara lumii:
„Eram numai noi/ şi soarele roşu/ ca un peşte cu nasturi aşezat în fotoliu./ am întrebat-o:
n-ai vrea/ să ai falus/ şi un tată cu un singur ochi?/ mi-a răspuns: am/ cunoscut anii trecuţi
un domn/ care-şi purta peste tot propriul sânge/ într-o valiză de mână./ am întrebat-o:
n-ai vrea/ să ai falus/ şi un tată cu un singur ochi?/ într-o zi i-am smuls valijoara cu gând
să o pun după colţul clădirii/în timp ce mă îndepărtam cu sângele-n braţe l-am privit peste
umăr/era tot mai palid de-acum/ toată noaptea m-am visat culcată alături de el într-un pat/
chiar pe fundul mării/ pescuiam pe malul unei lacrimi./ pe buzele ei erau scrise toate zia-
rele lumii/ mi-a spus: pentru negri/ diavolul e alb/ iar Dumnezeu e negru./ eram numai
noi el soarele roşu/ ca un peşte cu nasturi aşezat în fotoliu,/ am întrebat-o: n-ai vrea/ să ai
falus/ şi un tată cu un singur ochi?/ numai noi şi o singură inimă/ ca o mânecă purpurie
unindu-ne umerii“ (Valiza de mână).

Valiza de mână a lui Ion Mircea conţine acel „ceva“ care „nu va fi niciodată în-
lăuntru“, o haină ce mănâncă trupul pe care îl îmbracă şi o ilustrată cu un cal orb care
plânge cu sudoarea de pe gât: Poezie, adică.

Prolog, poemul care deschide cea mai recentă carte a lui Ion Mircea, Manuscri-
sul din Insula Elefantina este o capodoperă: “De la o vreme, iubito,/ auzul meu nu mai
e cum a fost/ şi se întîmplă să nu-ţi mai aud toate cuvintele./ dar tu eşti frumoasă cum e
tăcerea care mă înconjoară./ de la o vreme, nici ochii/ nu-mi mai sunt de prea mare folos./
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dar tu, o, iubito,/ eşti frumoasă şi pe întuneric./ de acum, într-o zi,/ îmi voi pierde şi tru-
pul cu totul./ dar atunci, tu, iubito, vei fi noul meu trup/ şi la tine mă voi întoarce spre
seară/ ca o albină oarbă şi surdă, la stup”. În elegii şi poeme în proză, poetul scrie ceea ce
este fără a fiinţa, ceea ce e lîngă ceea ce scrie, ascuns în ficţiunile haluci nante ale oglinzii
înşelătoare, devoratoare, în şoaptă şi, mai ales, în tăcere, cu singurul zgomot perceput al
aripii îngerului care trece pe acolo; deşi pare ermetic închisă într-o intimitate care nu ad-
mite pe Celălalt şi care refuză realul cu ţipetele, cenuşiul, crisparea şi “proza” lui, poezia
lui Ion Mircea deschide cîteva căi de lectu ră, lăsînd - cu vorbele junimiştilor de altădată -
să intre cine vrea şi să rămînă aici cine poate. Cei care caută în poezie metafore acroşante
vor găsi din belşug: stelele din Mănuşa de sticlă sînt niş te “pahare cu piciorul înalt/ co-
boară pe pămînt/ umblă prin podurile caselor şi plîng în pumni pînă la ziuă/ făcîndu-se ne-
văzute”, soarele din Oglinda cu fermoar e “un abator de lacrimi/ afectat ca un struţ în
călduri/ un samovar coroiat şi mare cît toate zilele cloceşte ae rul de pe munţi”, tăcerea e,
în Limbajul tăcut, “o bombă cu submuniţii”, iar tava de argint de pe braţele ospătarului
din Domnul cu her mina e “o negresă cu părul albit înainte de vreme, ca o pată de ine xis-
tenţă/ pe gazonul din faţa muzeului de antichităţi”. Tot astfel, cine caută ceea ce se numeşte
- horribile dictu - “poezii de dragos te” va explora,  începînd, fireşte, cu antologicul Pro-
log, din prezent spre trecut, precum doctorul Emil Codrescu din Adela lui Ibrăileanu, dra-
gostea “cu fetiş” (“Nu eşti de faţă iau în mîini/ jerseul tău de mohair/ şi îmi îngrop obrajii-n
el./ e mult din tine-n lucrurile tale/ cum taci/ sau cum te uiţi în gol/ felul deodată grav şi
responsabil în care tu dai umbră./ nu eşti de faţă iau în mîini/ jerseul tău de mohair/ sub
degete/ simt gîtul tău absent/ şi-alături numele pe care-l chemi/ vibrînd în aer” - Merletto
di Burano), pasiu nile misterioase, devastatoare, din povestea lui Enghidu şi Ghilgameş,
într-un poem precum Lumina mea, te previn sau departele de din colo de bine şi de din-
coace de rău din muzica lui Leonard Cohen, că ruia poetul îi şi rosteşte numele, de altfel,
într-un vers din Murder & blues.

În fond, erosul e un vehicul al călătoriei în lirica lui Ion Mircea; iniţiere, trans-
fer, topire a unuia în celălalt, erosul se consumă mereu în nemîngîiere,  în neatingere:
“Totul a început printr-o surpriză de proporţii: am pus mîinile pe mine şi n-am întîmpinat
nici o rezistenţă. nu mai eram acolo. un gol teribil îmi luase locul. şi golul acela eram eu.
toată ziua îţi simţisem lipsa şi acum, cînd eu însumi lipseam, absen ţa ta mă-nvăluia ca o
vinovăţie, pe urmă te-am văzut cu ochii minţii cum deschizi şi intri şi-n următoarea se-
cundă ai deschis şi ai intrat. ca orbul care se-avîntă să citească totul pe nerăsuflate, mi-am
pus ambele palme pe tine,  înfrigurat. eram acolo, în antreu, sub pal mele mele. doar că nu
mai eram eu. era ca şi cum în locul pălăriei mi-ai fi dat o umbrelă, era ca şi cum în locul
mîinii mi-ai fi resti tuit o mănuşă plină cu diamante. mă pierdusem în tine ca palma stîngă
în palma dreaptă a unui amnezic. eram ca omul care, construindu-şi o casă în vis, cînd să
se mute în casa cea nouă, descoperă-n ea un om care doarme” (Sub palmele mele). Înso-
ţit de o prezenţă în absenţă, fiinţa pleacă într-o croazieră în melancolie şi spre “insulele
sîngelui”, asemeni navigatorilor precolumbieni, căutînd un ţărm de mare, cu stolul de ciori
care trece oceanul şi un manuscris pe o altă insulă a lui Euthanasius, numită Elefantina;
într-o fregată, prin lume, pe un vas fantomatic, respirînd cu nesaţ ceaţa de pe mare ori
pierzîndu-se în necuprinsul   unei nopţi cu lună pe ocean, poetul îşi amestecă viaţa în pra-
ful unei călătorii fără sfîrşit cu amurgul, ca în poemul Prin urmare, mîngîie-mă - o călă-
torie în care, iată, nimeni nu pleacă, toţi se întorc de undeva unde nu au fost niciodată,
cum se spune în ultimul poem în proză al cărţii, Plaja e subînţeleasă. Locul acela nu e un
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loc, referenţii lipsesc pentru că drumurile încep şi sfîrşesc, pier în apele fatale ale oglinzii
întinse între în tinderea apei şi pădurea unde unduie un singur copac; oglinda lui Ion Mir-
cea înghite totul, nu reflectă şi nu restituie nimic, drumul pe acolo e fără întoarcere în-
trucît “locul” e al oglinzilor “obloni te”, cum scrie în Albina Camoes; mai mult încă, din
adîncul oglinzii poate veni glonţul ucigaş: “un blues o/ piesă în două ape de Leonard
Cohen/ tînăra Y întoarsă recent dintr-un iglu virtual/ îşi ţine pălă ria din sloiuri şi fructe în
frigiderul hotelului/ doamna O (cum spuneam)/ cei doi gemeni rezemînd fiecare/ cu un
umăr oglinda impară (...) atunci s-a auzit împuşcătura./ comisarul e sigur (poşeta femeii
/ lecţia ei de anato cu toate organele-alături/ rujul şi sprayul pa ralizant/ o singură bancnotă
mototolită şi cu o abia, sesizabilă bron hie)/ focul a fost tras din oglindă./ oglindă oglin-
joară/ spune-mi/ nici gînd/ cadavrul luat a rămas/ conturul lui alb pe parchet/ violoncelul
plîngînd într-un colţ cu tîmpla lipită de z/ şi oglinda intac tă încă fumegînd” (Murder &
blues). Cum s-a văzut şi în cărţile preceden te, mai ales în Şocul oxigenului, oglinda e una
din temele obsedante ale poeziei lui Ion Mircea; e, însă, oglinda lui Baltrušaitis, aceea în-
tunecată, un “hău negru” în care se pierd fiinţa şi realul pentru că totul e străveziu, trans-
parent, translucid, nu are substanţă pen tru că este nefiind: cadavrul “transparent” din
Biblioteca de praf şi “frumoasa fără corp” a tînărului grefier din Birjarii de noapte, noap-
tea lucrurilor, “un obiect transparent” şi “plin de întuneric” din Moartea lucrurilor mici
ori poetul însuşi:  “sunt un lucru transparent care gândeşte/ o mînă nevăzută mă poartă
prin materie/ descrie lucruri pe care nu le vede nimeni”, scrie “navigatorul precolumbian”
în poemul Contur.

Locul care va fi fiind nefiind din interiorul oglinzii e spaţiul de joc al unui spec-
tacol de teatru nonverbal în cuvintele poemului pentru că poetul îl “joacă” pe albul cel alb
dintre rînduri, la fel cum Creatorul însuşi “scrie cu alb pe alb”: iată: “Trei scaune aliniate
cu spatele la zid o femeie la mij loc şi doi bărbaţi/ de o parte şi alta a ei aşezîndu-se în tă-
cere cu un aer uşor mototolit/ şi psihopomp./ cei doi o salută în acelaşi timp cu o abia schi-
ţată plecăciune./ în sfîrşit pentru a se saluta între ei/ cel din stînga femeii (cu o acoladă
tandră/ cuprinzîndu-i umerii dar fără să o atingă) îşi trece mîna prin zid/ spre cel din dreapta
care i-o strînge cu neprefăcută căldură./ şi-n tot acest timp doamna priveşte/ imperturba-
bil înainte./ doar că dintr-un anume unghi/ şi-ntr-o anume lumină contemplînd toate aces-
tea/ scaunul din mijloc e gol doamna nu este - cu trupul - de faţă/ deşi cei doi con tinuă să
o flancheze ca două oglinzi paralele./ şi toţi trei privesc tăcuţi înainte/ spre alţi doi bărbaţi
care joacă şah în tăcere/ sub o boltă de viţă de vie curbată peste ei./ şi viţa de vie pogoară
din cînd în cînd o jordiţă/ verde şi-nmiresmată şi confiscînd o piesă sau alta de şah/ o mută
într-un loc sau altul din spaţiu” (Şah în trei). Regizorul spectacolului de teatru nonverbal
sau, la rigoare, al fil mului alb/negru mut e mîna nevăzută care mută piesele pe tabla de şah,
“eliminînd” prezenţele şi punînd, în loc, absenţele de dincolo de pragul privirii şi care
aşază personajele într-o armată fantomati că: doi bătrîni care se joacă, în veranda ospi-
ciului din Marienbad, “de-a acul şi aţa”, regele desculţ şi trupul neînsufleţit al priete nului
de-o viaţă care petrec pe un ţărm de mare şi se trezesc într-un “spot de lumini” pe Ecra-
nul de lînă, Platon “pigmeul” şi Socrate “adultul” dintr-o “Grecie fără piatră” (Bicicleta
lui Socrate), fi guri lirice asemeni albinei Camoes stînd în peisajul impresionist al unui
Dejun pe iarbă de azi, un bărbat “cu tîmplele-n mîini şi coaste le pe genunchi” care mi-
roase “o floare nevăzută” în Ferma florilor şi Figuranţii, “cohorte imense masate-ntr-o
singură piaţă”, Doi regi-copii “traversând un culoar de aplauze”, manechinele vii din vi-
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trine care “îşi beau binemeritata cafea de la
capătul zilei” în Limbajul tăcut - toate perso-
najele din spectacolul tăcut al lui Ion Mircea
se adună în alaiul fantasmatic din Degetul lui
Dumnezeu: “L-au îmbrăcat în armură, i-au
pus coiful cu pene, i-au pus într-o/ mînă o ha-
lebar dă şi-n cealaltă scutul cu însemnele casei
regale/ şi, cu o macara primitivă, destul de
brutal, au urcat cadavrul/ regelui pe cal./ au
luat o mie de morţi de pe cîmpul de luptă,
le-au pus cotiere/ şi genunchiere de fîn, le-au
pus colivii cu păsări pe creştet şi arme/ uşoare
ca fumul în mîini, apoi i-au urcat pe o mie de
cai lipiţani,/ fixîndu-i în şa cu frînghii trecute
pe sub burţile cailor./ şi ast fel alaiul porni cu
mortul de rege în frunte pierzîndu-se-n/ ceaţa
din cale afară de-adîncă, pe urmele lor păşea
nevăzută şi/ neauzită oastea cea vie./ cînd duş-
manii-l zăriră pe rege călare şi-n urma lui o
mie de morţi/ pe o mie de cai lipiţani ivindu-se
fără sunet din ceaţă ca Degetul/ lui Dumne-
zeu îndreptat către ei, sîngele lor îngheţînd,
din cap/ începu deodată să dea, ca o grindină
roşie, ca un Nu, ca un Da./ o, dar chiar asta,
chiar asta Degetul Domnului arăta”.

Exact cum ne avertiza Ion Mircea în-
suşi în Socul oxigenului:  scrisul şi lectura
poeziei înseamnă a crea şi a recepta ceva inex-
primabil cu mijloacele intraductibilului şi
ceva intraductibil cu mijloacele inexprimabi-
lului, într-o poetică postmodernă al cărei pro-
tagonist, în Manuscrisul din Insula
Elefantina e “drept-măritorul” Maxim (Măr-
turisitorul) din Kavsokalivitul ori, poate, mai
bine, tăcutul împletitor de coşuri din pustiul
Hozevei: un (auto)portret al celui care descrie
cele văzute cu mijloacele nevăzutului: “Ana-
lele istoriei consemnează cazul unui împleti-
tor de coşuri din pustiul Hozevei care, fără a
fi mut, nu a rostit un sin gur cuvînt de la naş-
tere pînă cînd avea să-şi dea obştescul sfîrşit.
după moartea lui, mulţi s-au întrebat de ce a
tăcut, dar cei mai mulţi s-au întrebat ce a vrut
să spună cu asta”.
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Matei VIŞnIEC
Scrisori  de dragoste către o prinţesă chineză
Traducere din franceză de Daniela Magiaru

Bucureşti, Humanitas, 2011

EX LIBRIS

Ion COCORA
Într-o elegie cu obloanele trase
Cu un cuvânt de Maria Mincu

Bucureşti, Palimpsest, 2011

Matei VIŞnIEC
La masă cu Marx

Cu prezentări de Alex. Ştefănescu, 
Radu G. Ţeposu şi Bogdan Creţu

Bucureşti, Cartea românească, 2011



Într-o carte prigonită şi confiscată de Securitatea comunistă, apărută postum, prin
grija lui Vlad-Ion Papu, Estetica lui Dante (Princeps Edit, Iaşi, 2005), Edgar Papu des-
coperea, la Dante, rădăcinile ontologice ale conceptului de gust artistic, rădăcini pier-
dute de estetica modernă şi de cea postmodernă, termenul fiind degradat la relativismul
profan al unui mai vechi panseu: De gustibus non disputandum. Dimpotrivă, Dante, ca
întemeietor, înaintea lui Shakespeare, al canonului literar european, a ştiut că esenţa es-
teticului se cuvine disputată, fiindcă s-a desprins, ca printr-un cordon ombilical, din ca-
nonul biblic, ca dulceaţă euharistică descinsă, la rându-i, şi transfigurată din simţul
biologic al gustului. (Între simţuri, gustul este singurul care transcende simpla atingere a
obiectului, interiorizându-l prin posesiune.) Relativizarea gustului estetic în canonul li-
terar laic se produce prin pierderea dulceţei euharistice ca reapropiere de biologic şi cu-
linar, cum se-ntâmplă la Rabelais, care, însă, a avut geniul umorului, formă de fineţe
„euharistică” reîntrupată, bunăoară, cu asupra de măsură, la Ion Creangă al nostru, şi el
un „gurmand” în ipostaza lui de răspopit. În schimb, dulceaţa euharistică a artei este re-
descoperită de romantici, culminând cu dulcele eminescian, despre care acelaşi Edgar
Papu, a scris pagini remarcabile atât în Poezia lui Eminescu (1971), cât şi în Existenţa ro-
mantică (1980). Esteticienii moderni şi postmoderni au pierdut însă legătura nevăzută
între Cina cea de taină şi gustul artistic. Depărtarea a devenit catastrofală, ameninţând cu
moartea însăşi a literaturii la ultimele generaţii coborâte în fiziologie pornografică şi sca-
tofilă. „Plăcerea” de a scurma sau de a râtui în fecale o au doar unele dobitoace. Scriito-
rii de acest soi s-au dezis şi de modernismul plăcerii textului, teoretizată de un Roland
Barthes, ultimă scoatere-din-ascundere a vechilor izvoare euharistice ale artei. 

Reacţia la acest hipernaturalism vine însă pe calea noului ethos transmodern. Am
descoperit-o, bunăoară, la C.D. Zeletin, erudit şi estet de mare rafinament. El, ca bun
cunoscător, între altele, al vechii literaturi italiene, merge până la izvoare, mărturisind, în
cea mai recentă carte a domniei sale (Rămânerea trecerii, Editura Spandugino, Bucu-
reşti, 2011) că le-a identificat şi-n lirica populară românească, la care se-ntoarce ade-
seori: „Totdeauna mă întorc fericit la poezia populară, mai ales la cea lirică. Nu trebuie
să bat cale prea lungă, că mi se şi oferă prilejul celei mai pure euharistii artistice.” (Lec-
turi în cheia delicateţii, op. cit., p. 31). Aşadar, C.D. Zeletin merge direct la ţintă, vorbind
de euharistie artistică. 

Cum ediţia de la Iaşi a Esteticii lui Dante (a se vedea capitolul Noţiunea gustului)
nu a circulat mai deloc, neînregistrându-se nici o reacţie critică (iertare, dacă mă-nşel!),
am motive să cred că nici sub ochii lui C.D. Zeletin n-a căzut vreun exemplar, încât fo-
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Euharistie estetică

Theodor CODREANU



losirea noţiunii de euharistie artistică devine şi mai grăitoare. La nivel de concept, rela-
ţia subtilă dintre gust şi dulceaţa vieţii, înălţată estetic, e de întâlnit şi-n eseurile lui Constan-
tin Călin din volumul Gustul vieţii. Varietăţi critice (Editura Agora, Bacău, 2007).
Mai mult, Constantin Călin a avut intuiţia că degustarea tainică a vieţii şi artei se leagă
strâns de măsură şi deplinătate umană iisusiacă (criticul o consideră a unsprezecea po-
runcă de urmat), pe care postmodernii nu o mai înţeleg. Geniul popular o reţine într-un
proverb, desprins de Constantin Călin din colecţia în zece volume a lui Iuliu A. Zanne:
„Viaţa are un dulce şi un amar.” Dulceaţa euharistică nu e posibilă fără amarul Golgotei
iisusiace. Asta o spune şi Eminescu în celebrul oximoron dureros de dulce. Divertis-
mentul postmodern crede că poţi dobândi „dulcele” fără doza de venin încifrată în miere.
Or, fără o asemenea echilibrare a antitezelor, dulcele euharistic devine dulcegărie, sim-
plă distracţie sau amuzament. Iar, la extremă, băşcălie, ambele culmi ale lipsei de gust
ca abandonare a sacrului. C.D. Zeletin observă că deriziunea se extinde repede şi-n do-
meniul conceptelor culturii: „O serie de noţiuni şi de categorii ce ar trebui să rămână
sacre pentru neamul românesc sunt astăzi victime ale luării în deriziune de către românii
înşişi. Este un semn al lipsei de sfinţenie şi al inculturii. Printre cele dintâi victime se
află chiar plaiul mioritic! Inteligenţa tinerilor nu mai este interesată întâi şi întâi de cul-
tură. (…) Această parte din tineret confundă sensul direcţionat al libertăţii cu distribuţia
aleatoare a particulelor agitaţiei browniene. Cuvântul ideal le-a dispărut din vocabular şi
trăiesc vegetativ. Ceea ce este însă şi mai grav e faptul că îşi pun inteligenţa în solda ve-
getativului. Au o indiferenţă care te cutremură, însă există altceva şi mai grav decât ne-
păsarea: faptul de a nu voi să ştie nimic, deci sunt aserviţi acelui Weltverneinen pe care
îl aminteam în răspunsul precedent. Prin tot ce fac şi nu fac, ei se opun dicteului univer-
sal al zidirii, ba mai mult, merg împotriva sensului, săvârşind implicit o lucrare diabolică.
Îşi satisfac nevoia de râs întorcând-o asupra entităţilor grave, dacă nu sacre, ale axiolo-
giei româneşti. În fond, e o autoderiziune, o autopersiflare, este băşcălia în sine, prin care
se neagă pe ei înşişi, renunţând astfel – culmea paradoxului! – chiar la dreptul lor de au-
toironie.” (Interviul luat de dr. Grigore Buşoi, pp. 330-331).

Nihiliştii amuzamentului se consideră, totuşi, „oameni de spirit”, cu toate că toc-
mai Spiritul/Sf. Duh i-a părăsit. Eminescu distingea între „oamenii de spirit” ai băşcăliei
şi cei dăruiţi cu geniu: primii râd de toţi şi de toate, geniul râde întâi de sine însuşi, se con-
trazice pe sine spre a fi cu adevărat liber, spre a nu confunda libertatea cu agitaţia, de care
amintea C.D. Zeletin. Pentru autorul Călătoriei spre transparenţă, nu numai arta, ci şi
opera cărturărească se cuvine să fie pătrunsă de gustul euharistic. În dialogul cu Alice Ţu-
culescu, ţine să remarce că operele îi sunt rod al „supliciului” care duce către evlavie:
„Observaţi faptul, pe care l-am şi destăinuit în câteva rânduri, că toate cărţile mele de is-
toriografie sunt opere de evlavie.” (pp. 343-344). Iar „evlavia” vine din tărie de caracter
şi din miezul calofil al artei. Subliniindu-i fineţea gustului, Sorin Lavric a vrut să ştie
dacă miezul calofil al scrisului zeletinian vine şi dintr-o mizantropie ascunsă. Nu, e vorba
de acea tărie pe care o dau antitezele şi care constituia esenţa frumosului la cei vechi,
abandonat de calofilia modernă pe care a recuzat-o Camil Petrescu, aruncând odată cu apa
din copaie şi pruncul: „Mă bucură formularea prin care ataşaţi «miezului» epitetul «ca-
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lofil»! Este înţelesul etimologic primar al termenului, care i-a fericit pe platonicieni, prin
faptul de a însemna dragoste pentru fondul («miezul») frumos al lucrurilor. Astfel, sen-
sul actual de calofilie a degenerat, s-a depărtat de «miez» şi, îmbogăţindu-şi conotaţiile
peiorative, a ajuns – vai! – să fie legat numai de aspectele de suprafaţă, de formă şi de po-
doabă, de stilistica seacă dincolo de care nu pulsează nimic… Mă recunosc numai în pri-
mul înţeles şi nu în al doilea.” (p. 377). Or, gustul euharistic e dat de miez, nu de coajă,
deşi forma dă seamă de savoarea miezului.

În numeroase pagini eseistice şi memorialistice, C.D. Zeletin pune în ecuaţie sa-
voarea miezului cu tăria de caracter, pe care a pariat şi Eminescu. O detectează deopo-
trivă în sculpturile lui George Apostu, dar şi în personalitatea lui Francisc Rainer sau a
bârlădeanului Stroe Belloescu. Pentru el, caracter înseamnă plăcere a rigorii. În eseul Cu
gândul la caracter, precizează: „substantivul caracter coboară dintr-un verb elen care se
traduce prin a grava. Fireşte, în ţara pietrei şi a sculpturii, a grava în piatră. Prin urmare,
fermitatea presupusă de caracter aminteşte, filologic, piatra, faptul de a fi intransigent, ne-
abătut, neşovăitor cu normele moralei./ Caracterele stau la temelia modelelor.” (p. 81).
Iar modelele sunt epifanii ale arhetipurilor. Aici, bunăoară, C.D. Zeletin descoperă iz-
voarele creaţiei lui George Apostu, în meleagurile natale devenite matrice stilistică de
ecou blagian: „În felul acesta, natura, reţinută ca o părelnicie de către strămoşi, s-a con-
vertit, la urmaşul lor artist, în dispoziţia certă a gustului (s.n.). Ea generează opere de
artă a căror matrice exală aerul rarefiat şi enigmatic al arhetipurilor. La această instanţă
implacabilă trebuie raportată şi fidelitatea sculptorului faţă de motive. Libertatea fante-
ziei sale, căutată în adâncuri, joacă rolul unei funcţii de credinţă faţă de acest dicteu. Îi
este dat sculptorului, aşadar, să exprime abstracţia acestor amintiri prin forma concretă a
volumelor.” (p. 158).

În definitiv, farmecul personalităţii lui C.D. Zeletin vine din punerea în ecuaţie a
rigorii, ca tărie de caracter, şi a blândeţii creştine venind direct din omenia mioritică.
De-aici, probabil, şi afinitatea lui cu formele fixe ale liricii, pasiunea cu care a tradus sone-
tele italiene ale lui Michelangelo şi ale altora, dar şi marea poezie a lui Baudelaire.
Priveşte sonetul „pitagoreic”, sub fascinaţia numărului, punându-şi, de exemplu, între-
barea tulburătoare: de ce s-a oprit Shakespeare la 154 de sonete? Or, un sonet are 154 de
silabe. Shakespeare n-a respectat rigorile sonetului italian al Dulcelui Stil Nou (prefe-
rând decasilabul în locul endecasilabului, cât şi dispunerea în trei catrene şi un distih), dar
peste rigoarea numerică n-a putut trece. Eminescu, iubitorul de caractere, era convins că
Bătrânul Dascăl din Scrisoarea I, sprijină lumea şi vecia într-un număr. Altminteri, Ră-
mânerea trecerii, titlu oximoronic, rezonant cu clipa cea repede eminesciană, se des-
chide cu eseul Prestigiul filozofic al singularului, închinat gândirii lui Eminescu. Poetul
disocia între Unu şi una, Unu fiind tăria primordială a spiritului divin, iar una (Atotştiu-
toarea), principiul feminin, unitatea care ţine laolaltă lumea. Misterul tăriei de caracter,
ca jertfă pentru o ţintă în Absolut, C.D. Zeletin îl descoperă şi la enigmaticul Stroe Bel-
loescu (1838 - 1912), acel Mecena care şi-a „risipit” toate agoniselile pentru bârlădeni,
trăind schimnic. Lăsând impresia că e putred de bogat, a căzut victimă jefuitorilor care,
după ce l-au omorât ca să-i ia banii, au descoperit uluiţi că victima tocmai se ospăta cu
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„un dărâb de mămăligă şi o ceapă zdrobită…” (p. 58). Lepădarea de sine, în cea mai pură
gratuitate, este apreciată şi-n cazul mecenatului Nadejdei Filaretovna von Meck, aceea
care, tot „putred de bogată”, a făcut posibilă cariera muzicală a lui Ceaikovski, fără să-l
fi întâlnit şi să-l fi cunoscut. (Banii şi bănuţii).

Autorul îşi extinde „gustarea” benedictină chiar şi asupra a ceea ce el numeşte
plăcerea corecturii, stârnită, paradoxal, de „bogăţia ignoranţei” celor destinaţi a fi cap
limpede într-o redacţie. O editură din Bucureşti i-a cerut să facă o traducere din Petrarca.
Atunci când a pretins să realizeze el corectura, redacţia s-a simţit vexată şi a asigurat că
totul va decurge ca la carte. La apariţie, cartea s-a dovedit a fi plină de greşeli, încât au-
torul şi-a pus mâinile în cap. De pildă, endecasilabul Şi-n urmă bolţile-au rămas senine…
a devenit „forma catastrofală” Şi-n urmă bobiţele-au rămas senine! Altădată, bonz tibe-
tan a devenit, sub pana „ştiutoare” a corectorului, bronz tibetan, considerându-l, evident,
ignorant sau neatent pe autor! Din exasperarea unor astfel de exemple, s-a născut plăce-
rea de a-şi corecta textele, întrucât „Spaima greşelilor poate deveni teroare atunci când
corectorul, mai înzestrat decât tine, crează el însuşi eroarea, din bogăţia propriei igno-
ranţe.” (p. 47). Ironia face că, în pasajul-diatribă contra corectorilor atotştiutori, s-a stre-
curat, de asemenea, o greşeală de tipar: forma crează în loc de creează! Se pare că
greşeala şi corectitudinea sunt condamnate, adesea, să meargă mână-n mână.

Apropo de greşeală, ea poate să exprime o stare abisală, cum se-ntâmplă în schiţa
Grabă mare. Întrebat de Raluca Grinţescu ce gen de scriitură crede scriitorul că-l repre-
zintă mai bine (poezie, eseistică, proză, traducere?), C.D. Zeletin a răspuns că poezia şi
eseul (p. 317), deşi el este cunoscut mai ales ca mare traducător. În eseul meu Poetica
transparenţei, capitol din Transmodernismul (2005), am pledat pentru întâietatea poetu-
lui, dar citindu-i mai în răgaz eseurile, pot constata că prozatorul îşi dă mâna cu poetul
în acest gen dificil, sub aparenta lui „facilitate”. Şi ca să revin la schiţa Grabă mare, au-
torul marşează aici pe elementul „memorialistic”, de fapt, o anamneză arheică. Brusc,
protagonistul şi soţia Cynthia, hotărăsc să se abată pe la Gorunişte, satul unde ucenicise
un an de zile ca profesor de limbă română, în urmă cu cinci decenii. Ca în La Hanul lui
Mânjoală, abaterea este pricinuită de amintirea unei femei, Beatrice (a lui Dante?) şi în-
toarcerea în sat n-are noimă dacă nu trec şi pe la prima dragoste a lui. Beatrice îi întâm-
pină complet răvăşită de amintiri, nouă Echo, „nimfa care cunoştea legăturile de dragoste
ale lui Zeus…” La graba musafirilor neaşteptaţi, gazda imploră să stea măcar la o cafea.
Rolurile par schimbate: vorbăreţul este el, debitând amintiri peste amintiri comprimate
într-o oră, pe când ea, Beatrice, nu poate emite decât două cuvinte greşite ca formă: daom-
nişoara şi zacanardelele/zanacardelele/zarcanadelele (ultime ecouri ale durerii celei
abandonate), în locul denumirii populare moldoveneşti a narciselor: zarnacadelile. Stra-
nie, imprevizibilă şi concentrată abordare a mitului străvechi al lui Narcis şi Echo. Dar
Narcis nu este, totodată, arhetip al eului poetic? N-a definit Ion Barbu poezia drept act
clar de narcisism ? Aşadar, în cele din urmă, ajungem tot la întâietatea poetului C.D. Ze-
letin.
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Nu ştiu dacă se poate vorbi de stranietatea vehiculată de Nichita Danilov
în Imagini de pe strada Kanta (volum de versuri apărut de curînd), aşa cum observa şi Dan
Cristea în elogioasa sa cronică din „Luceafărul de dimineaţă”; dar e hazardat să transferi
aici consideraţiile iscate de proza sa de inspiraţie fantastică, deşi textele sînt evident mar-
cate de influenţa acestora. Dincolo de mişcarea personajelor, propusă de acelaşi Nichita
Danilov, o mişcare surprinzătoare mai ales în acest context, rămîne demnă de atenţie pre-
cum stările şi situaţiile paradoxale propuse de respectivele consideraţii: „abandonate pe tro-
tuare/ sau chiar în mijlocul străzii/ stau trupurile drepte ca nişte lumînări/ deposedate de
chipuri şi măşti”, motiv pentru care fiinţele în cauză „dau peste un vîrtej/ care le absoarbe
încet înăuntru/ astfel încît din fiecare trecător/ rămîne doar o pată”.

Ceea ce atrage atenţia, în cazul de faţă, rămîne preferin ţa poetului pentru starea
infantilă a existenţei, paralel cu acceptarea realităţii de fiecare zi, realitate compusă din fi-
inţe „pe cît de obişnuite, pe atît de neprevăzute”: „Îmi aduc aminte şi acum de dimineaţa
aceea/ cînd tîrîndu-mă mîhnit pe străzi/ cîntam la vioară .../ Oraşul dormea/ pe străzi nici
ţipenie de om”. De unde şi viziunile sale fireşti: „cerul s-a răsturnat cu susul în jos / şi am
văzut căscîndu-se sub noi /duşumeaua acoperită de mucuri de ţigară şi smocuri de păr/ de
om, dar şi de cal sau de cîi ne ...” Această apropiere dintre real şi ireal nu-i deloc întîm-
plătoare pentru că ea te duce cu gîndul la mobilitatea inspiraţiei, mai ales aici; de unde şi
receptarea textului în tonalităţi  di ferite.

Trebuie semnalată receptivitatea realităţii cotidiene, de unde şi amănuntul că „gu-
noierii de serviciu ai nopţii/ spală tro tuarele”, deşi (de pe ele) nu lipsesc „Grămezi de pă-
mînt. Moloaze. Tomberoane, saci de plastic, cărucioare” şi chiar „căutătorul de gunoaie”.
Avem aşadar o prezenţă obişnuită în care n-ai cum să te pierzi, cu condiţia să priveşti mai
departe, deşi aceasta ţine de fantezie, dacă nu şi de evadarea din condiţia normală ce dă
voie să accepţi transferul propus.

După cum se observă, articulaţiile discursului sînt alcă tuite din fire ce formează
un mecanism perceptibil şi pe care nu e  bine să-l pierzi din vedere: „Lumina adunată/ în
cutii de conservă” dacă nu şi „îngerul orb ce-şi acordează vioara din raze de lumină”. Nici
o clipă acest amestec de real şi fantastic n-are cum să mire atîta vreme cît cititorul acceptă
jocul propus (ca, de pildă, în Larisa): („S-a făcut prea tîrziu/ generale-generalisime, spui,
Gata cu jucăriile .../ Stinge lumina şi treci la culcare”).

Un capitol se intitulează Mulţimea vidă şi el trimite la miraculoasele presupuneri
în care „Luna rumegă acoperişurile” preschimbîndu-le „în grămăjoare de lut”, ceea ce pre-
supune că „pe scară se caţără/ nu un singur om/ ci o mulţime întreagă”.

De altfel există o mărturisită plăcere a lui Nichita Danilov de a sesiza, dincolo de
ceea ce se vede, „Mulţimea de capete/ clipocind pe trotuar/ asemenea unei ploi calde de
vară”. Aceasta explică de ce „Noaptea copacii/ se caţără pe pereţi/ vreme în care/ îşi scot
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degetele pe fereastră/ îşi lipesc faţa de geam“ şi „se strîmbă la luna plină”.
Din toate cele enunţate se poate subînţelege persistenţa unei plăceri a autorului

de a se implica, deci de a transfera în text, ca şi în prozele sale (de care e firesc să ne amin-
tim) lumea ciudată a viziunilor, drept pentru care el ezită să declare că vreme îndelungată
a practicat conversaţia „cu copacii din faţa casei” sale. A se observa că în cazul de faţă nu
domină personajele preluate din fantezia normală, ci partenerii de poveste, motiv pentru
care Nichita Danilov culege „urmele trecătorilor”, spre a le transfera în propria încăpere,
pentru a le lipi „pe pereţi şi pe tavan”, obicei ce demonstrează similitudinea gesturilor.
Nici o clipă acest amestec de real şi fantastic nu va face decît să stîrnească supoziţii greu
de urmărit, cît timp cel căruia i se adresează acceptă jocul propus. (De altfel intervenţii le
poetului amintesc de calambururile vehiculate îndeosebi în spa ţiul narativ.) E clar că se
poate intui din cele enunţate apropierea dintre mărturisitor şi presupusele sale fantezii, re-
laţie deconspirată în Conul de umbră, de pildă, ceea ce determină ca acest poem să trimită
spre execuţiile sale prozodice. De unde bineînţeles, plăcerea lui Nichita Danilov ca în in-
sistenţele sale să reţină că lui Daniel îi era teamă mai mult de această linişte nefirească
„decît de acele rîsete, şuşoteli, fluierături, ţipete, căci liniştea aceasta avea în ea ceva ne-
firesc ...”

De aceea nici nu poate mira deloc de ce în finalul expunerii se revine la partea
iniţială a poemului cînd la chemările ce i se adresau, Daniel răspunde în acelaşi fel: „Da-
niel, vino aicea Daniel“, dacă nu şi imaginea neaşteptată, potrivit căreia personajul în
cauză „scotea strîmbîndu-se spre colţ, limba”.

Nu trebuie să uităm că Nichita Danilov, cu predilecţia sa pentru formula narativă,
a preferat să-şi aşeze ofertele lirice sub masca povestirii. De aici şi prezenţa acestui Da-
niel, figură emblematică a textului la care facem referire şi care, în esenţă, reuşeşte să ne
trimită la excursiile şi implicaţiile sale prozodice. Avem, într-adevăr, a face cu o lume spe-
cială ce-i apar ţine lui Nichita Danilov şi în care tangenţa şi incursiunea în supranatural nu
fac decît să confirme afirmaţia în cauză. Toate acestea explică şi prezenţa insistentă a fa-
bulosului în minunatele poeme care nu reuşesc altceva, şi nici nu-şi propun decît să con-
firme intenţiile poetului.

O asemenea întrepătrundere între naraţiune şi enunţul liric favorizează dovada
unicităţii lui Nichita Danilov, capabil de o fericită duplicitate (personaj şi eu liric). Nu
cred că influenţele ori expresiile sale poetice configurează, aşa cum consideră cutare co-
mentator, „un spaţiu liric terifiant” (pe care respectivul nu ezită să-l califice), atîta vreme
cît demonstraţiile de faţă rămîn în chistate în determinări din care nu mai există o altă cale
expre sivă.

Se subînţelege că propunerile lui Nichita Danilov (cu nota lor subiectivă, uşor de
intuit atunci cînd viziunea comentatorului nu ia avîntul neaşteptat şi nici nu iese din ecua-
ţie) se în carcă voit de influenţe fanteziste, care oferă suficiente şanse de menţinere a su-
biectivităţii genului abordat.

E lesne de înţeles că tangajul acesta îi permite lui Nichita Danilov să exerseze în
mod strălucit în cele două direcţii, de care aminteam (interioară şi exterioară). De acolo
poate şi parti cularizarea dacă nu şi orientarea precisă a autorului, dacă, despre aşa ceva e
vorba, în cazul în care acesta îşi vehiculează intenţiile într-o parte ori în cealaltă.

Este tocmai caracteristica specială pe care o cultivă Nichita Danilov şi care cu de-
plin succes îşi marchează puternic influenţa. Pentru că o asemenea coexistenţă devine pe
deplin reuşită atîta vreme cît naratorul, deci emiţătorul în cazul de faţă, deţine cele două
identităţi exemplare împrumutînd cînd de la una, cînd de la alta, ceea ce este semnifica-
tiv.

107

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2



În volumul Biologie şi literatură, eseistul nicolae Busuioc se referă la înţelegerea
deplină la nivel de fenomen, cu tendinţe spre unitatea cunoaşterii, la transdisciplinaritate

(o nouă viziune asupra lumii), dar şi la cercetarea disciplinară şi interdisciplinară.
Cu ajutorul unor conexiuni subtile, idei, principii, concepte, omul vrea să cunoască inte-
riorul şi exteriorul lucrurilor, fenomenelor, la graniţa dintre cunoscut şi necunoscut, în
plan metafizic.

În interiorul transdisciplinarităţii, cercetătorul identifică mai multe nivele de reali-
tate, pe care le sesizează lăuntric prin intuiţie, urmărind comunicarea om- plantă- animal,
ritmul interuman, ritmul cosmic, metafizica apreciată de L. Blaga drept valoarea spirituală
supremă. Omul trăieşte între mister şi revelare, este creator de cultură (modul specific de
existenţă a fiinţei în univers) şi aspiră spre două tipuri de cunoaştere: cunoaşterea paradi-
siacă şi cunoaşterea luciferică.

Un capitol se intitulează Principii şi teorii biologice în corelaţie cu evoluţia cultu-
rii şi literaturii şi are în prim-plan fiinţa umană care nu există decât în cultură (Claude
Levi Strausse, Goethe), omul raţional – cultură – omul symbolicum (Ernst Cassirer), vi-
ziunea de totalitate a lumii (Humboldt), deplinătatea omului (Emil Racoviţă).

Înţelegând lectura Muntelui vrăjit de Thomas Mann ca o iluminare, miracol al su-
biectului existenţial, simbol viu, realitate transfiguratoare, cu punţi şi sinapse transdisci-
plinare, Nicolae Busuioc reliefează educarea eu-lui în condiţiile izolării, apoteoza naturii
sau a cugetului, a sufletului sau a corpului, întruchipate de personajul Hans Castorp, care
a cunoscut libertatea, genialitatea, frumuseţea, însoţit de Claudia prin „împărăţia suferin-
ţei şi a morţii“.

O incursiune de la antici la civilizaţia lumii contemporane scoate în evidenţă rolul
culturii, în special al cărţii şi literaturii, al geniului ca sursă misterioasă de inspiraţie şi de
creaţie artistică, al plăcerii lecturii (Roland Barthes), al complicităţii scriitorului cu citito-
rul, care înţelege să viseze pe marginea textelor, să interpreteze creaţia ca o pluralitate de
înţelesuri.

Paginile despre istoria cărţii sunt memorabile, amintind de manuscrisul sub formă
de sul, cartea cu file (codex), incunabule, târguri de carte, bibliofilii, tiparul, itinerarii cri-
tice (jurnale, evocări , memorii, portretizări), care trimit la formula: lectură, vis, idee, me-
ditaţie.

În altă parte, eseistul scoate în evidenţă Scriitorii şi sentimentul naturii, după ape-
lul rousseauist „întoarcerea la natură“, o adevărată revelaţie, dar şi după interpretările lui
M. Eliade: urcuşul pe munte – aspiraţia spre sublimul spirit; grandoarea mării e de nuanţă
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spaţială; grandoarea pădurii e de nuanţă temporală, cu tendinţă de reintegrare în timpul
mitic… Oamenii sunt meteodependenţi, au un ritm personal / universal, încât vremea fru-
moasă se află în corelaţie cu natura triumfătoare, iar naturalul, firescul, normalul, se ra-
portează la psihismul oamenilor (de pildă, în creaţia lui Sadoveanu).

Dacă Emil Cioran se referea la om şi la natură, la pericolul îndepărtării omului de
natură. care are ca efect îndepărtarea lui de el însuşi, M. Eliade cu erudiţia lui descifra le-
gende, mistere, ritualuri, sensuri (Omul şi religia), Nicolae Busuioc apreciază literatura ca
o formă de supravieţuire în spirit şi consideră că „G. Călinescu nu citea cărţi, el citea lite-
raturi“. Poezia sublimului poate fi desluşită la cei care iubesc natura, cultura înlocuind
sentimentul de inutilitate, tristeţea, deznădejdea, în linia unui principiu parodiat: Citesc,
deci exist.

Un capitol interesant este Omul şi transdisciplinaritatea, unde se pune problema
unei noi viziuni asupra lumii, bazată pe principii, idei, concepte clare, acum când omul co-
munică şi „gândeşte înainte“ ca nou „joc de limbaj“ (Wittgenstein). Există tendinţa situă-
rii pe un alt nivel de realitate, dependent de acţiunea pentru tot şi pentru părţi.

Referindu-se la puterea de „luminare“ a naturii, Basarab Nicolescu concluziona că
vederea aparţine Naturii creaturale, viziunea aparţine Naturii intermediare, iar Realitatea
aparţine lumii Supranaturii. Dar, Evidenţa Absolută le luminează pe toate deodată.

Atracţia spre necunoscut este caracteristică atât omului cât şi naturii şi transdisci-
plinaritatea vrea să cunoască interiorul acestui „necunoscut“. În  transdisciplinaritate, omul
modern îşi descoperă locul pe care i l-a rezervat natura, îl va cunoaşte cu ajutorul ştiinţei
şi va căpăta bucuria de a trăi, înţeleasă ca o percepţie simultană a tuturor nivelelor de Rea-
litate (după Basarab Nicolescu). În concluzie, nivelele de realitate concordă cu cele ale cu-
noaşterii şi ale evoluţiei conştiinţei.

Lumea rezistă prin cunoaştere şi înţelepciune, conturate în relaţia om-natură, om-
cultură, în condiţiile în care exterminarea mediului ameninţă fiinţa noastră, din punct de
vedere intelectual, moral, social; numai un volum imens de informaţii ne poate salva, în
circuitul de la raţiune la natură şi înapoi. Natura fiind un pre-text, Cartea Naturii nu tre-
buie deci  citită, ci scrisă (Basarab Nicolescu).

Fiecare fiind un Eu unic, e necesar să ne cunoaştem pe noi înşine, să ne cunoaştem
limitele, să nu ne izolăm de mediul cultural, să conversăm cu subconştientul nostru pe
tema destinului individual şi colectiv. O nouă filosofie a Naturii presupune apropierea
între natură şi cultură, între om şi sinele lui, îmbinarea ştiinţei cu tradiţia, ştiind că omul
are de ales între supravieţuire şi autodistrugere. În perspectivă se va evidenţia omul emi-
namente spiritual, omul creator cu posibilităţi de exprimare aproape fără limite, între care
şi scriitorul atras de cunoaşterea prin intuiţie şi fantezie, fascinat de mituri, legende, sim-
boluri, tradiţii şi valori, aflate în armonizare culturală.

În finalul discursului său, nicolae Busuioc ne aminteşte că marii noştri scriitori au
avut cultul naturii şi al echilibrului, s-au orientat spre mit, religie, folclor (definitoriu pen-
tru sufletul românesc), au descoperit că toate componentele naturii sunt realităţi consub-
stanţiale sacrului şi intră în armonie cu lumea şi cu sinele omului.
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Poemele lui Paul Miclău marchează bicentenarul sonetului românesc şi convin-
gerea autorului că marile valori se intersectează în spaţiul formei perfecte. Într-un raport
numeric şi armonic bine determinat, sonetul îşi creează propriul univers de teme şi motive,
susţinând elanul expresiei poetice între cotidian şi esenţial, între sentiment şi raţiune.

Imaginarul se constituie prin mişcări reversibile în spaţiu şi timp, corelate unor
semnificaţii bivalente, conjugate în impresia de multiplă predeterminare a existenţei şi a
cunoaşterii. Vizând apropierea bine controlată de forma canonică a sonetului francez, au-
torul operează o autoidentificare a propriei metode de a scrie: metalimbajul critic, trecut
prin lingvistică, poetică şi semiotică. Delimităm astfel şapte categorii ale lumii, decantate
în sonet: sonetul transcedent, care trimite semnale evocate dramatic – cuvântul despre CU-
VÎNT; sonetul interior, corespunzând unei deschideri a fiinţei; sonetul exterior, al naturii;
sonetul trupului feminin, care pare a echivala forma perfectă; sonetul ca metasonet, care
se scrie singur urmând impresiile unui subiect ideal;  sonetul ca fiinţă, care intră în relaţie
cu omul, la acelaşi nivel de existenţă; sonetul ca idee de degradare, având sensul obscur
transformat în limbaj (P. Miclău - Argument).

Sonetul transcendent „retrăieşte profund un logos înviat” (Paşti), el se scrie cu
„cerneala dispărută furată de-antizei [...] spre a se muta astfel în trama unui mit”. Repre-
zentări mitice structurează teme poetice eterne („cărarea către logos, ecou din sursele de
cronos”).

Sonetul interior, apropiat de contingent, exprimă dialectica existenţei omeneşti:
„Şi totuşi eu rămân un subiect umil/ Cu-atâtea încercări mă nefiinţez subtil.” Experienţa
erotică inversează sensul descendent, „duratei conferind parfum de-eternităţi” (Emisie de
sens), „dar în semantic plan cultiv o tulburare” (Convulsia semantică). Iubirea se exprimă
în metaforă şi hiperbolă, evidenţiind corenspondenţa între spiritual şi senzual, iar poemul
este un popas înte fiinţă şi nefiinţă, drumul fiind perceput în ambele direcţii.

Sonetul exterior configurează un spaţiu edenic, în care gândurile se desfăşoară
liber iar semnificaţiile iniţiale şi finale se intersectează. Tematica tradiţională îşi găseşte
expresie postmodernistă, aspect ce constituie, poate, o tendinţă aparte în lirica mileniului
III: „negrii sori acum dau rod de infrafloare [...]/ în suflet siamezi cu verbele legate”
(A  fi-n oximoron). Exteriorul reuneşte via, lunca, oborul, dar şi telefonul mobil, site-ul
„cu răspândire de infinit ecou [...] căci tot ce-a fost real se face digital” (Salt).
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Sonetul trupului feminin redescoperă idealul renas-
centist al armoniei între trup şi suflet, frumuseţe şi înţelepciune,
elaborare şi spontaneitate: „versuri eu citeam pe mândră frun-
tea ta [...]/ Pe coapse conjugam parfum de predicate”. Sonet şi
eros îşi suprapun „discursul cel trupesc”, regăsind „eterna prima
oară”, rostirea străveche. 

Sonetul care se scrie singur, ca raţiune a existenţei,
coagulează un limbaj specific, racordat la imagini foarte mo-
derne şi exprimând o dramă a comunicării/ a autocomunicării.
Confluenţa sensului propriu cu acela figurat şi regulile  prozo-
dice  ale sonetului sunt evidenţiate ca evenimente existenţiale:

„versurile lui smerite se-ncrucesc”;  „ci toate mi se scurg în mica scriitură/  în care îmi stre-
cor semantica făptură”. Sonetul este ocazia de a trăi esenţial şi de a depăşi limitele cu-
noscute. Arta poetică devine o mărturisire a genezei moderne: „Strecor mult antisens prin
ciurul de concepte [...] Dar printr-un paradox lungi melodeme scot”(Antisens).

Sonetul ca fiinţă metafizică prezintă o corelaţie superioară a omului care trăieşte
umil în coordonatele sale terestre. Sonetul se identifică inefabilului „ce este-ntre idei”,
lipsit de „dorul de discurs”; este o virtualitate care îşi depăşeşte încadrările, transgresează
înţelesurile şi descoperă cărarea către logos” (Sursele de cronos). Ca structură variabilă
în cadrul său fix, sonetul este un palimpsest care permite intervenţia autorului asupra pro-
priei personalităţi (Mereu mă recompun).

Sonetul expresiei şi comunicării surprinde drama creatorului care nu-şi mai în-
ţelege menirea, dar există tocmai prin aceasta. Degradarea porneşte din cenuşa bibliotecii
care conţinea prea multe idei şi prea puţine sunete, „cărţi care au transmutat realul în
nimic” (Cuibul de cenuşă). Poemul pur e ucis, depăşit prin graiul „zis frumos”. Poetul se
transformă în propriul limbaj, adică într-un sistem de semne fără decriptare, fără referent
şi fără mesaj; sonetul devine o matrice fără conţinut. Este o dramă a deixisului şi a con-
ceptului rupt de existent (Sensul pur).

Sonetele lui Paul Miclău implică în forma fixă, străveche a sonetului drame şi
contradicţii reiterate, afirmând că acest tipar este verificat în contextul unui univers poe-
tic cu multiple deschideri, funcţionând după reguli terestre şi cosmice inteligibile şi ma-
gice. Structura comunicativă trebuie bine administrată, pentru ca poemul să devină
„conotativ”, „cu figuri puternic conotate” (Miracole mai mari); „În verb e implicat sub act
de pilduire”, adică are valenţe multiplu expresive şi poate cristaliza cugetarea asupra To-
tului, în care planează senţele „ca-n stări de prenceputuri”, cu amestecul senzaţiilor, al în-
făptuirilor şi intenţiilor, cum se petrecea în  paradisul originar. Sonetul oferă coduri  pentru
a înţelege lumea – semnal şi se transformă întrun un „act epistemic”, prin care cititorul do-
bândeşte valoarea propriei cunoaşteri.

* Paul Miclău. Starea de sonet, Bucureşti, Editura MNLR, 2009; Sonetul despre sine, Bucureşti,

Editura Semn E, 2009; Eterna prima oară, Bucureşti, Editura Artemis, 2010.
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Adîncirea în ficţiune a scriitorului Gellu Dorian (n. 1953) se face cu program,
de unde ideea, nostimă, ca de apariţia romanului Casa Gorgias (publicat în 2011) să
fim preveniţi în epilogul romanului precedent, O lume de lepădat (2009), ca proiect
prioritar al unuia dintre personaje, Dorian… 

Jongleriile cu planurile naratoriale ţin de jocurile postmoderniste preferate de
scriitor, chiar dacă nu sînt determinante şi, în cazul de faţă, s-au supus poeticii roma-
nului istoric, sporind savoarea discursului.

Proiectul narativ este unul simplu, refacerea unei biografii exemplare, de acum
două secole, cea a  lui Johann Gorgias (1768-1841), sas din Braşov stabilit în „Oraş”
(Botoşani) unde, prin ticăloşia sfîrşitului de veac fanariot, face figură de erou civili-
zator. Pînă la sfîrşit, empatia cu vrednicul spiţer se exprimă prin identificarea lui cu
„George Dorn”, scriitorul care îl urmăreşte cu imaginaţia, însă bazat pe documente de
arhivă. 

Îl sprijină, întîlnindu-se la discuţii de pahar, doi pitoreşti prieteni, arhivarul
Ivaşciuc şi guralivul băutor Titircă. Pe Dorn, personaj reprezentîndu-l pe creator în
contingent, îl distinge arta de a vedea trecutul prin prezent şi o afirmaţie caracteristică
ar fi că „masa la care cei trei trăgeau la măsea devenise o adevărată lunetă prin care
George Dorn privea în timp”. 

Schelele epice şi le ridică însă tot prin meditaţii solitare, căci capitolele cărţii,
zece la număr, sînt delimitate prin cîte o sorbitură a lui din cana de vin fiert, prilej de
a marca nevoia de protecţie şi de intimitate a scriitorului furat de fanteziile sale (ne-
voie neîmplinită. Cartea sfîrşeşte cu pumnul primit în faţă de erou, în uşa apartamen-
tului de bloc).

Replică a madlenei proustiene, vinul fiert serveşte la regăsirea într-un trecut
mai uman, în contrast cu agresiunile vieţii concrete – se amintesc o mulţime de intrigi
din Oraş, securiste sau nu, degradante în orice caz. De aceea, prin contrast, problemele
oraşului din urmă cu două veacuri – cea mai gravă, înfruntarea lacomilor călugări
greci – par mai uşoare şi, în cazul lui Gorgias, ele îşi găsesc o rezolvare, rînd pe rînd. 

La meritele unei răbdătoare reconstituiri a urbei, făcută de un om care se simte
că este al locului (face şi trimiteri discrete la neamul său), se adaugă poezia unei re-
torici evazioniste, din perspectiva căreia straniu devine tocmai momentul contempo-
ran, compromis de imagini groteşti şi risipit adeseori în bîrfă. Bune efecte asigură şi
zestrea lexicală, cu vocabule rare, unele ironice – „blocoteţe”, „scurtul lui aţipel”, „să
şoricărească”, altele recuperări din straturi vechi sau repere de culoare locală: „drep-
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Dorul după omul de bine

Ioan RĂDUCEA



tul de bezmen”, „ştetl”, „fosta ceastă
Vrăbieni”.

Gorgias reprezintă, în bună mă-
sură, o imagine idealizată a însinguratu-
lui său investigator – în termeni
macedonskieni, primul ar fi emirul, al
doilea poetul trăsnit de soartă, care îşi
oferă, de data aceasta, o evadare în timp.
Cîteva stîngace manevre fantastice, care
puteau să lipsească, ne fac atenţi asupra
acestei intenţii – „acel spirit al viitorului
pe care l-a simţit mereu prin preajmă”
etc. Aplicarea tehnicilor de metaroman
la o reconstituire de epocă duce şi la alte
ficţionalizări ale raportului creaţie-crea-
tor, profitîndu-se, uneori, şi de discursul
cărtărescian din romanul Orbitor. 

Multe pagini sînt de poezie a to-
pografiei urbane vechi, de unde şi ne-
obişnuit de frecvente nume proprii,
precum şi, pe alocuri, aspectul de ghid
istoric romanţat. (Inadvertenţă în pri-
vinţa religiei eroului, peste tot catolic –
deşi îşi botează unul dintre fii ortodox –
însă „protestant” la p. 85, aşa cum este
normal pentru un sas braşovean…) 

Astfel, unul dintre laitmotivele
cărţii, pe lîngă sorbitul vinului fiert sau
imaginea celor două proiecţii auctoriale,
Dorn şi Gorgias, faţă în faţă pe fotolii,
este cel al demolării fostei farmacii Se-
maca, adică a fostei Case Gorgias. 

Către sfîrşit, discursul trenează, în
ton cu eroul trăgînd să moară, după ce
şi-a îndeplinit rolul său de pionier al ci-
vilizaţiei, dar şi cel narativ esenţial, de a
fi asigurat evadarea scriitorului George
Dorn în libertatea ficţiunii, cu atît mai
salutară cu cît a fost marcată de nume-
roase scrupule autoficţionale.
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Andrei DÓSA
Când va veni ceea ce este desăvârşit

Poeme. Debut.
Bucureşti, Tracus Arte, 2011

EX LIBRIS

Gellu DORIAn
Casa Gorgias

Bucureşti, Niculescu, 2011

Gellu DORIAn
O lume de lepădat (Bleadiuşka şi Stafia)

Cu un cuvânt de Vasile Spiridon.
Cluj-Napoca, Limes, 2009



< Plecat, iată, de şapte ani de lângă noi (O, tempora!), Emil Iordache, pe care îl căutau
asiduu tinerii, în anii `90 şi 2000, la Casa „Pogor“, la Cenaclul „Junimea”, să fie pro-
gramaţi pentru lecturi şi sfătuiţi ce şi cum în literatură, a lăsat, cu discreţie, manuscri-
sele sale poetice, pe care, în timpul mundan trăit, nu le-a împărtăşit decât parcimonios.
Mărturisea că a scris şi mai scrie poezie, dar cu modestie şi fără prea multe precizări.
La editura „Axa“ din Botoşani*, prin grija vechiului prieten Gellu Dorian, m-am în-
tâlnit cu poetul Emil Iordache, pentru prima oară, după o aventură comună literar-
boemă de aproape un deceniu. De altfel, o surpriză pentru mulţi dintre apropiaţii
Profesorului, cum îi spuneam; neaşteptată şi plină de substanţă. Îl evocă, în prefaţă, stu-
dentul său de altădată, universitarul Bogdan Creţu. Eu îl citez cu un „Sonet alb”: „Mai
lasă-mă o noapte printre crini,/ Fără armură, fără scut şi zale –/ Doar suliţele lunii-o să-l
doboare/ Pe cel mai blând din foştii spadasini.// Mireasma grea pe trupu-mi să co-
boare,/ Ca părul tău pe umerii străini –/ Doi ochi pentr-un cuvânt sunt prea puţini/
Când crinii-neacă patimi solitare.// Va picura spre ziuă roua grea/ Pe-un scut de lut, pe-o
sabie de ceară,/ Iar crinii, vinovaţi, s-or scutura.// Această sinucidere bizară/ Poemul
alb în sânge-l va-neca/ Şi voi muri cu el a doua oară.” Atât…

* Emil Iordache, Poeme fără mască. Botoşani, editura Axa, 2011

*
*  *

< „Avem în faţă un volum de poezie categoric creştină, o poezie extraordinară, cum n-am
mai avut în literatura noastră şi cum nu este în lumea întreagă. O poezie de mare
adâncime şi căldură despre ortodoxie. O poezie care se va impune în lumea întreagă”.
Sunt acestea gânduri din prefaţa lui Dumitru Stăniloae la o selecţie de versuri ale lui
Daniel Turcea* apărută la editura „Doxologia“ din Iaşi, în îngrijirea Luciei Turcea
(sora poetului) şi a preotului Sever Negrescu, cu binecuvântarea IPS Teofan Mitropo-
litul. Un volum reprezentativ pentru poetul care, acum câteva decenii, intra masiv în
conştiinţa publică prin versurile de profunzime metafizică „aruncate” către dumneze-
iesc. „Poezia este slujire şi jertfă”, spune Daniel Turcea, din primul poem, şi cred că
această sintagmă apare implicit şi explicit în orice ars poetica. La Daniel Turcea, acest
lucru a întemeiat o operă întru spiritul creştin.

* Daniel Turcea, Epifania – cele din urmă poeme de dragoste creştină. Iaşi, editura Doxologia,
2011
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Cărţile pe masă

Liviu APETROAIE



*
*   *

< Despre Ionel necula am scris de fiecare dată cu admiraţie. Istoric al culturii (cum pre-
fer să-l consider), intră mereu în zone complexe, controversate, aşa cum a făcut-o cu
viaţa şi opera unor interbelici importanţi (Ion Petrovici, Emil Cioran, Mircea Eliade,
Mircea Vulcănescu ş.a.), aşa cum a făcut-o recent cu „Eminescu în tentaţii metafi-
zice”*, un volum care esenţializează fie „temeiurile filosofice ale lirismului eminescian
şi limba ca oportunitate metafizică”, fie gândirea politică a acestuia, fie receptarea poe-
tului în viziunea lui Cioran şi, de ce nu, o reinterpretare a teoriilor referitoare la moar-
tea acestuia. Acribios (ca de fiecare dată) şi solid dublat de documente autentice, dar
şi de un spirit hermeneutic exersat, Ionel Necula se menţine pe traseul căruia i s-a con-
sacrat şi care l-a consacrat, acela al adevărurilor despre mari personalităţi ale spiritua-
lităţii noastre.

* Ionel Necula, Eminescu în tentaţii metafizice. Râmnicu Sărat, editura Rafet, 2012

*
*  *

< Două volume de poezie ale lui Mircea Petean, apărute la „Limes“, iar în titlu două
cuvinte adiacente, câte unul de fiecare parte: linişte* şi auz*. În 2011, publică haiku,
traduse în engleză şi franceză (Cristina Tătaru – engleză, Yvonne et Mircea Goga şi
Letiţia Ilea – franceză), deschizând volumul cu un poem-teoremă despre acest gen în
care atacă „Oroarea de vorbe. Saturaţia de literatură. Nimic mai străin spiritului decât
sulemeneala, poetizarea, pelteaua vorbelor pe suprafaţa lucrurilor” (aquiesez aici…),
cultivă simplitatea, impresia pură, detaşarea de propriul eu lăsat să se risipească în na-
tură, obiectivându-se. Şi totuşi, în 2012, ne reîntâlnim cu Mircea Petean al crezului
său poetic. Atent, dar la fel de concentrat, stilizând până la simplitate versul, poetul
ne întoarce în cotidian, în biografic, cu multe subtilităţi de limbaj. Scriu despre două
cărţi deodată, pentru că am găsit o poezie care le leagă. N-are titlul (nici nu-i trebuie),
dar începe aşa: „Doamne/ e plină lumea de grafomani/ vorba lui nenea Iancu – tot ro-
mânul care ştie citi scrie – / am zis şi o repet – ţara asta este raiul editorilor”. Mai
aquiesez o dată…

* Mircea Petean, Linişte redusă la tăcere. Cluj-Napoca, editura Limes, 2011
* Mircea Petean, Catedrala din auz (poeme ligure). Cluj-Napoca, editura Limes, 2012

*
*  *

< Se priveşte Carmen Veronica Steiciuc din afara sa? Se vede în „Vitrina cu dimineţi
circulare”?* Se întorc aceste dimineţi pentru a-i reda umbrele de mai adineauri? Se
poate cerceta starea aceasta de fapt în volumul de la „Paralela 45“, şi în limba de la Su-
ceava, precum şi în cea de la Paris (traducere Liliana Mihalovici), într-o carte a since-
rităţii, pe care, de obicei femeia, când o îmbrăţişează, nu o trădează. „Jurnal liric
scris…”, spune Mircea Ghiţulescu, persoana întâi singular şi plural, Franţa, în locul
unde a locuit cândva Marguerite Yorcenar, o poveste de dragoste, dirijată (liric) prin
repetarea versurilor, dintr-un poem în altul, prin spargerea unor sentimente care, în
corpusul cărţii rămân împreună. E, până la urmă, o lecţie de a privi. Cum altfel, într-o
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lume nouă, care provoacă prin istoricitate, care îndeamnă la viaţă autentică. Adică,
Villa din Saint-Jans-Cappel de France, unde eşti obligat la dragoste… De orice fel…

* Carmen Veronica Steiciuc, Vitrina cu dimineţi circulare. Piteşti, editura Paralela 45, 2010

*
*  *

< O lecţie de anatomie ingenuă prin care Irina nechit* evadează… N-am numărat, dar
despre degete, picioare, unghii, obraji scrie cu naturaleţe. Ca şi cum fiecare parte ana-
tomică are propria personalitate. Şi de ce nu? Despre fuga sângelui de inimă, la fel, dar,
peste tot, sinele se extrage, nu pentru a refuza, ci pentru a contempla locul întemeie-
rii. Totul trebuie văzut, dar „cu ochiul Infantei”, doar aşa compoziţia din această carte
are continuitatea pe care i-o da autoarea. Şi nu „Copilul din maşina galbenă” e cheia,
ci „Maşina galbenă”, un poem de referinţă pentru retorica poetică de azi. Cu o preci-
zare: să aveţi un aparat de fotografiat la îndemână… Nu pentru a fotografia paginile
din carte, ci mai ales imaginile unei creatoare de tablouri de un lirism autentic.

* Irina Nechit, Copilul din maşina galbenă. Chişinău, editura Cartier, 2010
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FESTIVALUL-CONCURS DE LITERATURĂ 
„REZONANŢE UDEŞTENE“

ediţ ia  a  XVII-a,  2012

Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bu-
covineni, Crai Nou Suceava, Primăria comunei Udeşti, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera“ şi
Complexul Muzeal Bucovina, organizează ediţia a XVII-a a Festivalului-concurs de litera-
tură „Rezonanţe udeştene“ , în perioada 25 – 27 mai 2012, la Suceava şi Udeşti. 

Menţionăm că începând cu cea de-a XVII-a ediţie, Festivalul literar „Eusebiu
Camilar - Magda Isanos“ de la Udeşti îşi schimbă denumirea în Festivalul-concurs de li-
teratură „Rezonanţe udeştene“.

Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice ta-
lente în rândul creatorilor din literatura de astăzi şi se va desfăşura pe trei secţiuni: poezie,
proză scurtă şi reportaj literar.

În acest an, festivalul se desfăşoară sub egida Festivalului European al Artelor
„Ciprian Porumbescu“.

Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:
POEZIE: Marele premiu „Magda Isanos“, Premiile I, II şi III, Premiul „Constantin

Ştefuriuc“
PROZĂ SCURTĂ: Marele premiu „Eusebiu Camilar“, Premiile I, II şi III.
REPORTAJ LITERAR: Marele premiu „Mircea Motrici“, Premiile I, II, şi III

Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare. 
Relaţii suplimentare:  tel: 0745-773290 – Carmen Veronica Steiciuc

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



ARCA LUI... KOGĂLNICEANU

ARCA LUI... KOGĂLNICEANU

VALEA VINULUI, jud. Bistriţa-Năsăud 
fotografii inedite (începutul sec. al XX-lea) -

puse la dispoziţia redacţiei de poeta Florica Dura



Dacă am vorbi despre literatură aşa cum se făcea acum douăzeci de ani, am spune:
zei morţi, idoli distruşi, operele uitate, personalităţi eclipsate. Dar se pare că epoca în care
un scriitor era considerat un monstru sacru demult a trecut. A fi scriitor nu mai este echi-
valent cu a fi aproape de Olimp, azi el, eul ce „se scrie”, e mai degrabă marele contesta-
bil. Scriitorul stă în cozi la supermarket, ia troleibuzul şi face publicitate unei edituri sau
librării. Scriitorul a coborât printre noi, doar că a făcut el acest lucru atunci când noi i-am
cam „întors” spatele. Nu mai e o modă în mase să citeşti, aşa încât el, locuitorul vechiu-
lui Parnas, e nevoit a descinde printre noi cu scopul de  a se promova, căci „geniul este de-
funct”, mai bine zis ideea de geniu-daimon nu mai e percepută. „Moartea autorului”, atât
de contestată şi disputată ultimele decenii, nu ţine poate de biografic, ci de funcţionarea
lui socială.

Îl poţi vedea în tot felul de emisiuni TV, în reviste fashion, în proiecte sociale şi
politice. Daimonul a devenit Om, idolul sacru e făcut cioburi. Idolii şi idealurile literare
au coborât din scenă. În epoca marelui Resentiment, în evul răsturnător de Patos nu mai
căutăm „cufundaţi în stele” idoli culturali. Viaţa e prea rapidă, acest speed raliu nu ne per-
mite plăcerea unor escapade metafizice. Viaţa ne costă. Acest cost devine un ax central a
tot ce facem, aşa încât scriitorul începe a gândi în itemii unui marketing cultural: cartea de-
vine produs, mai degrabă semnificaţia acestuia [5, p. 34], ea are un preţ, i se face publici-
tate şi e distribuită sub diferite forme, fiind adesea obiectul unui contract editorial. Cititorul
devine un consumator final, editura – un intermediar, librăria – un distribuitor, iar sacrul
monstru degradează într-un simplu producător. Cartea se scrie spre vânzare. Politicele şi
contractele editoriale presează mâna şi mintea auctorială. Muza comercială, această
m(ed)uză a artei consacrate, ne plasează în zona popcornului literar, a semiprepareului ar-
tistic. Literatura pop înlocuieşte prin masivele tiraje idealul de carte, ca însemn al omului
„intelegence”. Şi deodată citesc toţi: vânzătorii de ziare, pasagerii în aeroporturi, plajele
citesc masiv – marea bacanală lecturală. S-ar părea că acum autorul va fi extrem de feri-
cit. Nu, îl poţi vedea indispus de marea pactizare, el, care secole la rând nu a flirtat cu ma-
sele, acum se întreabă dacă nu prea a coborât în ele, el, pentru care a fi invandabil mai ieri
era un titlu de glorie. Dacă şi nu o face, se vor găsi o sumedenie de critici, istorici şi exe-
geţi care îi vor imputa marea cădere (în păcatul tranzacţiei cu masele), căci, cum spunea
Harold Bloom, critica literară întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi un fenomen elitist [1,
p. 44].

Scriitorul căzut din turnul de fildeş e oricum nefericit, banul şi promovarea ma-
sivă îi dau senzaţia unui rateu. Crampa unui etern „a scrie sau a nu scrie” este obsedanta
lui întrebare. Un lucru e clar, imaginea poetului sărac, flămând şi inspirat, nu mai ţinr.
Aceasta se asociază cu un proiect socialist de promovare a poetului proletar. Lectorul unui
cotidian îndestulat nu mai înghite metafora versului „poezie-sărăcie”. Cititorul e în fer-
voarea căutării unui glamour literar, a unei beţii de plăceri textuale, căci geniala monoto-
nie literară l-a cam plictisit. Asistăm astăzi la „contestarea literaturii” [4, p. 57], la o criză
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Idoli şi idealuri literare

Maria PILCHIN

Scrisori de la Chişinău



a „culturii tipărite” ce „pare inevitabilă, definitivă şi insolubilă” [4, p. 58].
Ce se întâmplă însă cu distantul critic literar? Acesta e un cititor lipsit de inocenţă pe

piaţa de idei literare. El nu idolatrizează, de fapt, el este idolul care se „oglindeşte” narci-
siac în apa altui idol, el îşi elogiază propria reflecţie. Dar şi această activitate a intrat sub
conul de desolemnizare a literaturii, căci astăzi „o propoziţie precum... a denumi ceva ca
literatură în sensul primar al termenului a elogia devine total inacceptabilă” [4, p. 70].

Referinţa la idealuri, principii şi valori absolute, definitive, nu numai că dispare, dar
este şi repudiată pe faţă. O astfel de atitudine se observă atât la anumiţi poeţi, cât şi la unii
critici moderni. Brianţa de ieri azi a pălit. Rămâne autoidealizarea scripturală, dar nu cred
că e una constructivă pentru eul ce scrie. Solitudinea solidarizării cu idealurile neoficiale
ţine de o epocă a rezistenţei ideatic-ideologice. Azi nu mai poţi face partizanat cultural.

E necesară o reşapare urgentă a literaturii, căci „e vremea unei miniaturizări, a
unei telecomandări şi microprocesări a timpului, a corpurilor, a plăcerilor. Nu mai există
principiu ideal al acestor lucruri la scară umană” [2, p. 13]. Chiar dacă „există arte ale
căror opere sunt fundamental materiale, precum pictura şi sculptura, altele fundamental
ideale, precum literatura şi muzica” [3, p. 14-15], literaturii i se cere tot mai des o prag-
matizare, o coborâre în stradă.

Există însă un alt risc al acestei reşapări. Celebrul brandolog Wally Ollins consi-
deră că brandurile sunt un cadou pe care comerţul l-a făcut culturii. O afirmaţie cinică şi
de răsturnat, mai ales acum când se pare că există moda de a fi cult şi se face show din fap-
tul dat. Astăzi e în vogă să cumperi cărţi, să citeşti, să discuţi în gaşcă, să pozezi prin autor,
prin carte, personaj ca brand. Doar că se uită că pentru adevărata elită cuvântul „comer-
cial“ înseamnă valoarea nu cea mai bună, chiar dacă asistăm la micşorarea distanţei din-
tre elite şi mase. Astăzi, adesea se citeşte pentru a cita deştept la un interviu pentru o nouă
slujbă, pe o scenă a unui concert pop etc. Literatura poate fi mediatizată, chiar e necesară
o astfel de promovare, dar există riscul unei saturaţii. Credem că e vorba despre „pasiu-
nea contemporanilor întru cărţi şi mode noi”... despre „idolatrizarea lucrurilor drăguţe”
(idolatrie du joli), ambele lipsite de cele mai multe ori de o analiză culturală de fineţe.
Astăzi în cetatea ridicată de homo tehnologicus, poetul are misiunea de a cultiva lectoru-
lui său acel inventio care la începuturi  desemna descoperirea. Cititorul aşteaptă să fie plă-
cut surprins, literatura a intrat în dimensiunea divertismentului.

Vechile idealuri au trecut, cele noi ne pun în gardă, idolii de ieri îmbracă haine
de azi... Quo vadis, Litera? Unde mergeţi voi, scriitorii, culturalii numărul unu ai ţării? Pri-
viţi spre noi, şi înţelegeţi odată că valorile nu se mai dau de sus, ele se negociază cu ma-
sele, fie şi plebee! Cititorul e bine (in)format şi nu are obsesia empireului. El e în aşteptarea
unui reviriment literar. Dar ultimul cuvânt oricum e după voi! Voi îi puteţi oferi un model
de limpezime ideatică. Şi această limpezire e poate cea mai necesară, azi, în Evul Non-
semnificativului!

Opera rămâne în seama cititorului, cu fiecare lectură ea renaşte luând o altă formă,
sugerând ideea unui polimorfism virtual. Lectorul şi cartea ajung prin „izgonirea autoru-
lui” să instaureze o „dictatură a cititorului”, care volens nolens vine cu anumite determi-
nisme subiective, dar şi destul de variabile, însumând în fine un puzzle de idei, emoţii,
sentimente postlecturale. Recititul este râul schimbător al lui Heraclit şi dacă universul e
o carte… lectura sau relectura acestui macrobiblion începe cu momentul când lumina zilei
ne atinge retina ochiului, continuă cu pătrunderea literelor sub pleoape şi finisează cu con-
ştientizarea faptului că lumea toată e un hypertext pe care îl citeşti ca pe un  Boustrojedon
(boustrophedon – gr. „cum întoarce boul la arat”) de la stânga la dreapta şi invers; de sus
în jos şi viceversa; poţi să începi cu centrul şi să-l desfaci ca pe o plasă de păianjen; poţi
să-l parcurgi ca pe un labirint ajungând la centru şi în sfârşit ai tot dreptul să-l trăieşti fie
şi fără idolatrizări.
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În mai toate domeniile, problemele legate de începuturile sau obârşiile unor fe-
nomene, evenimente, perioade istorice, literare etc. sunt acoperite de nimburi necu-
noscute în întregime; de aici şi dispute mai mult sau mai puţin productive pe
marginea lor. O anumită elucidare a lor se impune, totuşi, pentru a ne apropia cât mai
mult de adevăr. La fel stau lucrurile şi cu privire la începuturile raporturilor ro-
mâno-polone, în ansamblu, aşa că nu ar trebui să fim miraţi de cele diplomatice. În
cazul celor dintâi, marele istoric medieval polonez, Jan Dlugosz, le fixează, corect, la
începutul secolului al XII-lea, incluzând corect  în acestea şi perioada transhuman-
ţei române pe teritoriile poloneze; în schimb, istoriografia românească  consemnează
începuturile raporturilor bilaterale pornind de la domnia muşatinilor. Au eveni-
mentele de mai sus unele aspecte extrem de importante, asupra cărora ne propunem
să revenim, cu alt prilej. În legătură cu începuturile raporturilor diplomatice,  în ul-
timul timp se pronunţă doar diplomaţii, aceştia precizând ritos că au început în 1919.
Istoricii tac. De când au început raporturile diplomatice româno-polone, iată o temă
ce s-ar cuveni totuşi elucidată.

Încep relaţiile diplomatice româno-polone de la ’48?

Cele trei dezmembrări ale Poloniei provocate de imperiile prusac, rus şi austriac din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au dus la o apropiere mai mare decât oricând
între intelectualii polonezi şi români, pe teritoriul românesc, pe cel francez şi chiar pe cel
otoman. La noi se ştie mai puţin despre chemarea lansată în Polonia, în perioada respec-
tivă: „Cine îşi iubeşte Patria să fugă în Valahia” – strigăt care a intrat chiar şi în pare-
miologia poloneză. 

Se ştie că la 1838, Adam Czartoryski un mare patriot polonez, fost ministru de ex-
terne la Petersburg, a deschis la Paris Biroul diplomatic polon, instituţie care îşi va con-
sacra activitatea în direcţia cunoaşterii şi susţinerii popoarelor din sud-estul Europei
împotriva imperiilor rus şi austriac. Polonezii sperau că vor putea obţine, cu ajutor otoman,
victorii asupra celor două imperii care le dezmembraseră ţara. Hotel Lambert începe o ac-
tivitate susţinută de a atrage tineretul studios de la Paris spre idealurile lor. Printre primii
care au intrat în legătură cu Czartoryski se află Radu Golescu, Ion Ghica şi Ion Câmpi-
neanu. În octombrie 1838, Hotel Lambert trimite în Ţara Românească pe emisarii Lud-
wik Bystrzonowski şi pe Janusz  Woronicz, ultimul  sub numele de  Carol Werner. Tot
în 1838, a avut loc întrunirea secretă a opoziţiei boierimii liberale şi a burgheziei româneşti
(„partida naţională” a lui Ion Câmpineanu), urmare şi a presiunilor Hotelului Lambert,
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Despre continuitatea istorică
a relaţiilor româno-polone

Nicolae MAREŞ



personal ale insistenţelor prinţului Adam Czartorzski şi ale colaboratorului său Janusz Wo-
ronicz, trimis la Bucureşti pentru a urmări crearea unei eventuale coaliţii a statelor din
estul Europei împotriva ţarismului. România urma să fie aliata Poloniei în cazul unei in-
surecţii poloneze împotriva  Rusiei şi Austriei. Fruntaşii partidei naţionale au elaborat
Actul de unire şi independenţă, document în consonanţă cu doctrina poloneză. Într-o scri-
soare adresată de Câmpineanu la sfârşitul anului prinţului Adam Czartoryski, liderul re-
voluţionar român consideră că românii ar trebui să devină o barieră între Rusia şi Turcia,
sugerând şi o colaborare cu serbii în această direcţie. Hotel Lambert acţionează şi pe lângă
guvernul Angliei, respectiv pe lângă ministrul Palmerston, pentru a-l primi pe Câmpi-
neanu în audienţă, lucru care s-a şi petrecut. Dar în afara unor dezamăgiri reciproce nu
s-a soldat cu nimic concret.

Nu ne vom opri asupra unor acţiuni desfăşurate în
comun de polonezi şi români, în perioada 1840-1848,

pretutindeni unde aceştia au putut, inclusiv în mass
media internaţionale. Evidenţiem numai faptul că

la 1848 în cadrul Hotelului Lambert, gruparea
conservatoare a emigraţiei poloneze, cât şi gru-
parea democrată, din Polonia, de la Paris şi Is-
tanbul, pretutindeni a  urmărit cu atenţie
desfăşurarea revoluţiei române, cu convinge-
rea că printr-o  colaborare strânsă cu românii
s-ar putea ajunge, în cazul declanşării unei in-
surecţii de  eliberare naţională în Polonia, la

succesul acesteia, Muntenia şi Moldova fiind
pentru ei un cap de pod spre Galiţia şi mai de-

parte spre Cracovia şi Varşovia. Documentele
vremii, din arhiva Cartoryski din Cracovia, puse re-

cent în valoare de istoricul polonez, Krzysztof  Dach,
dovedesc că la 2 ianuarie 1846, Adam Czartoryski pri-

meşte personal asigurări de sprijin din partea Porţii pentru ac-
ţiunile sale  împotriva Rusiei. Emisarul Hotelului Lambert, M. Czajkowski primeşte ordin
din partea prinţului Czartoryski „să îl pregătească psihic pe Sturdza că va deveni regele fos-
tei Dacii”, cu alte cuvinte să treacă la pregătirea unei mişcări naţionale care  să ducă la uni-
rea  Moldovei cu Muntenia. În acest scop s-a stabilit trimiterea la Iaşi a lui Michał
Budzyński. Fără să fi dat rezultatele scontate, misiunea sa are rolul că prin raportul pe
care îl trimite acesta,  la 16 mai 1847, din Malta, intitulat: Guvernul lui Mihail Sturdza în
Moldova, măsuri de luat pentru a anula influenţa rusă în cele două principate, a subliniat
că emigraţia poloneză ar trebui să îşi desemneze un agent special în Principate, unde va
întâlni un climat favorabil, cu oameni cunoscători chiar ai limbii polone, care au studiat
la Lwów sau Cracovia

Favorabil acestei idei era şi Michał Czajkowski, care din 1846 acţiona în Dobro-
gea pentru atragerea împotriva ruşilor a foştilor rascolnici, e vorba de inoverii alungaţi
din Rusia cu un secol în urmă. 

La revolta izbucnită în  capitala Moldovei, în martie 1848 s-au  implicat şi revolu-
ţionari polonezi. Mai mult, la adunarea delegaţilor de la  hotelul „Petersburg” a luat cu-
vântul şi polonezul Antoni Winkler. Printre participanţii polonezi amintim pe Feliks

121

D
a
c
ia

 l
it
e
ra

ră
, 
n
r.
 5

-6
, 
2
0
1
2

A
da

m
 C

Z
A

R
T

O
R

Y
SK

I



Bodner, Leon Maruszewicz, Leon Wyszczyński, Józef Szefer, Michał Zelman. Pe lângă li-
derul revoluţiei Zaharia Moldovan, a funcţionat, se pare, şi Faustyn Filinowicz, reprezen-
tantul democraţilor polonezi. La 29 martie 1848, în drum spre ţară, la Hanovra, Nicolae
Bălcescu  are o întâlnire, împreună cu A.G. Golescu, cu Adam Czartoryski şi apropiaţii
prinţului, generalul Chrzanowski, Bystrzonowski, Morawski şi alţii, cei din urmă fiind în
drum spre Berlin, pentru a fi mai aproape de Polonia, dorind să se implice  în sprijinirea
revoluţiei, contând pe ajutorul Prusiei. S-a conturat dorinţa trecerii la o conlucrare mai
strânsă, potrivit înţelegerii intervenite la Paris în 1838, cu revoluţionarii români în lupta
acestora împotriva imperiului rus şi austriac. 

Bălcescu a solicitat sprijin din partea reprezentanţilor polonezi, în muniţie şi ofi-
ţeri. În legătură cu armamentul necesar, Czartoryski a scris lui Lamartine pentru a livra ro-
mânilor 20000 de  carabine ale căror preţuri să fie achitate de italieni după victoria
revoluţiei. La finalul întrevederii, Bălcescu a primit scrisori  din partea prinţului către
agentul Hotelului Lambert din Galiţia, prinţul Adam Potocki şi către Michał Czajkowski
reprezentantul său la Istanbul. M. Czajkowski a primit sarcina de a prezenta cauza româ-
nească Porţii, urmând să îi convingă pe turci că revoluţia din Principate este în avantajul
Porţii. Urmare a acestei convorbiri, agenţia poloneză de la Istanbul îl trimite  pe Piotr

Butkiewicz în Moldova, acesta fiind al doilea
agent al conservatorilor polonezi în Princi-
pate. Noului agent i-au fost recomandaţi Va-
sile Sturdza, Moruzi, C. Negri, D.Ralet, Balş,
Ion Ghica, Ioan Codrescu etc. Boierii români
îl ajută pe emisarul polonez să treacă şi în Bu-
covina, unde  îl va întâlni pe Alexandru Hur-
muzachi. În iulie primeşte ordin să meargă la
Bucureşti. 

Principatele dunărene stau  în Carpaţi de
strajă civilizaţiei

La 3 iulie 1848, conducătorul demo-
craţilor polonezi din Moldova, Faustyn Fila-
nowicz, încunoştinţează Guvernul provizoriu
al Ţării Româneşti, că a fost investit de Co-
mitetul Naţional Polon, care funcţiona la Var-
şovia, să-l reprezinte în Moldova şi Ţara
Românească, să intre în legătură cu autoritatea
nou constituită de revoluţie. Concurenţa între

gruparea czartoryskiană şi cea democrată în capacitarea forţelor revoluţionare devine tot
mai evidentă. Avem totuşi un al treilea agent polonez, în persoana lui Filanowicz, acredi-
tat în Ţările Române de mişcările revoluţionare poloneze. De remarcat că în 11 iulie  1848,
publicaţia tipărită de bardul literaturii polone, Adam Mickiewicz, Le  Tribune des Peu-
ples, înserează un articol consacrat Principatelor moldo-valahe în care se sublinia: „Din
momentul în care Polonia se  află sub jugul rusesc, principatele dunărene stau în Carpaţi
de strajă civilizaţiei. A fi duşman al acestor principate, care sunt guvernate cu forţa de
Rusia, înseamnă să condamni la o mare catastrofă poporul polonez.” Putem spune că nu
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întâmplător, la 21 iulie Adam Czartoryski hotărăşte să îl trimită la Bucureşti pe  militarul
Zabłocki, acesta având o scrisoare de recomandare adresată lui Bălcescu. Emisarul va fi
prezentat Guvernului provizoriu dar,  prin infatuarea dovedită, Zabłocki a cerut să ocupe
un post de colonel, cu toate că avea  un grad mai modest şi, aşa cum se va dovedi, nici o
calificare prea strălucită, făcându-şi mai degrabă ucenicia în chestiuni militare. Activita-
tea lui sub nici o formă n-a mulţumit conducerea conservatorilor polonezi de la Paris.
Aceasta l-a făcut pe  Czartoryski să îl trimită, în august, în capitala Ţării Româneşti, încă
în plină fierbere revoluţionară, pe emisarul Butkiewicz, care va funcţiona ca emisar po-
litic, Zabłocki rămânând cu însărcinări militare; am spune, în limbajul de  azi, ataşat mi-
litar. Tot în august, pe data de 20, soseşte la Bucureşti şi trimisul special al democraţilor
din Galiţia, membru al Comitetului Central, Henryk Górski, ctitor al Consiliilor naţionale
poloneze. Noul trimis remitea Guvernului provizoriu mesajul din 20 iulie al Comitetului
Central, în care se exprima solidaritatea democraţilor polonezi cu revoluţia din Ţara Ro-
mânească, subliniindu-se satisfacţia că românii doreau să intre în legătură cu ei. Henryk
Górski avea împuternicirea să acţioneze, „dacă împrejurările o vor permite să formeze o
legiune polonă”, el fiind intermediarul dintre guvern şi legiune. Dubla acţiune a demo-
craţilor polonezi indică interesul deosebit pe care îl manifestau cei care cunoşteau mai în-
deaproape realităţile româneşti, emisarii polonezi având întrevederi cu C.A. Rosetti,
Nicolae Bălcescu, Nicolae  Golescu, Alexandru Golescu (Arăpilă), Sanders. Guvernul
provizoriu a oferit polonezilor un ajutor strict necesar pentru uşurarea dificultăţilor mate-
riale în care se aflau. În data de 13 septembrie reprezentanţii democraţilor polonezi din
Moldova au părăsit Bucureştiul şi, se pare, şi Henryk Górski, aceasta petrecându-se în
aceeaşi zi cu intrarea lui Faud-efendi în capitală. 

În 1851 îl vom găsi la Londra pe fostul combatant polonez în revoluţia maghiară,
literatul şi publicistul Zygmunt Miłkowski (pseudonim Teodor Tomasz Jeż) pregătindu-se
pentru a veni ca agent în Moldova, ajutat fiind şi de D. Brătianu. În august pleacă din
Anglia cu paşaport englezesc spre Istanbul (sub numele  de William Smith), având scri-
sori de recomandare din partea lui Brătianu; de aici, în septembrie, se îndreaptă spre Iaşi.
Călătoreşte pe vapor cu Matei Millo, care îi va povesti despre patria sa pe care polonezul
observă că actorul o iubea mult. Noul emisar va fi sprijinit în activitatea lui de intelectuali
şi boieri români, printre care Voinescu, Lecca, Negruzzi şi C. Negri, restabilită fiind co-
laborarea româno-polonă în timpul războiului Crimeii.

În iunie 1851, un alt reprezentant al Hotelului Lamber, Ludwik Gradowicz, se în-
toarce la Bucureşti, după ce la Istanbul a fost primit de  marele vizir şi alţi demnitari turci,
cât şi de  ambasadorul francez, Lavalette; la Bucureşti acesta va îndeplini şi funcţia de se-
cretar al consului francez la Bucureşti, Poujade, activitatea lui fiind apreciată de Adam
Czartoryski, fost ministru de externe al unui imperiu, pentru prudenţa cu care se mani-
festa, cât şi pentru relaţiile largi pe care le avea în Moldova şi Transilvania. Rapoartele sale
erau apreciate la Paris şi pentru informaţiile transmise din sursă rusească şi care  vizau
acţiuni în atenţia Petersburgului. „Rusia caută orice ocazie pentru a introduce slavismul în
România”. Informa emisarul şi despre unele acţiuni ruseşti în Balcani sau despre concen-
trări de trupe austriece în Transilvania. Gradowicz sfătuieşte, cu aprobarea lui Czartoryski,
pe domnitorii principatelor să nu achite haraciul de 27 milioane de piaştri ruşilor. Intervine
pe lângă consulul francez ca tinerii români Andreiescu, Costache Racoviţă şi Ioniţa Ma-
gheru să fie primiţi la Şcoala militară de la Paris. 
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Ludwik Gradowski – un diplomat strălucit

Cu timpul, L. Gradowicz devine unul dintre cei mai informaţi observatori din Prin-
cipate, o eminenţă cenuşie a diplomaţiei străine de la Bucureşti, cunoscând acesta mai tot
ce mişca în Ţara Românească. Se va bucura de mare trecere pe lângă Mihail Kogălni-
ceanu şi mai ales pe lângă domnitorul Alexandru Ioan Cuza, principele dorindu-şi chiar să
îl angajeze cu bani mult mai grei decât francezii. Acesta n-a acceptat – dar activitea lui di-
plomatică de aproape patru decenii – şi pe care parţial am studiat-o,  mi-a întărit convin-
gerea că a fost unul dintre cei mai străluciţi diplomaţi polonezi în Principatele Române,
care ajunsese să facă şi să desfacă guverne şi pe care sper să o prezentăm cu un alt prilej.
Întrebarea firească: -  pot fi trecuţi cu vederea aceşti reprezentanţi, atunci când vorbim de
data stabilirii relaţiilor diplomatice româno-polone? Cum să fie trecută în paranteză acti-
vitatea de mare profesionist, desfăşurată de Ludwik Gradowicz?

După cum nu putem trece cu vederea şi un alt fapt. La 19 decembrie 1898, prin de-
cret regal, semnat de Carol I, se înfiinţează consulatul general (onorar) de la Varşovia,
condus de Iosif (Jozef) Landau. Şi acesta este un act de voinţă politică (diplomatică) din
partea României. Monarhul român acceptă ca un consul polonez - nu rus – să îşi desfăşoare
activitatea în Polonia, e drept, sub ocupaţie rusă, totuşi aducând servicii polonezilor. Aşa-
dar, când au început relaţiile diplomatice româno-polone?

1919: relaţii diplomatice între România Mare şi Polonia renăscută

De remarcat că imediat după intrarea Românei în război de partea Antantei, în cer-
curile politicienilor polonezi a început să se urmărească tot mai atent evoluţia situaţiei din
România. Aceasta prin intermediul Agenţiei Centrale Poloneze de la Lausanne. Astfel, în
buletinul de ştiri al Agenţiei au început să fie inserate ştiri despre evenimentele ce se pe-
treceau în România.  Nu întâmplător, aşadar, în 1918, Comitetul Naţional Român şi Co-
mitetul Naţional Polonez de la Paris au intrat
în legături directe. La 3 iulie, la Lucerna, Take
Ionescu are o întrevedere cu delegatul polo-
nez pe lângă Guvernul francez în cadrul că-
reia au fost abordate în principal chestiunile
legate de emanciparea naţională a României
şi a Poloniei. De data aceasta, la Paris, Comi-
tetul Naţional al Românilor din Transilvania
şi Bucovina, adresează preşedintelui Comite-
tului Naţional Polonez, Roman Dmowski, fe-
licitări  cu prilejul recunoaşterii independenţei
Poloniei de către marile puteri aliate. La 3 oc-
tombrie, Comitetul pentru Unitatea Români-
lor din Franţa a notificat Comitetului Naţional
Polonez începerea oficială a activităţii. După
notificarea respectivă, la 8 octombrie 1918,
Take Ionescu exprimă dorinţa de stabilire a
unor raporturi de cooperare între cele două or-
ganisme. 
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Take Ionescu primeşte, la 15 octombrie, un răspuns afirmativ din partea Comite-
tului  Naţional Polonez prin care se confirmă existenţa obiectivului comun al bătăliei celor
două popoare: cucerirea libertăţii şi a unităţii naţionale. Se considera, în mesajul polonez,
că prin unirea eforturilor celor două ţări poate fi asigurat succesul luptei. Peste numai trei
zile, Departamentul de Stat al Regatului Polonez, cu sediul la Viena, condus de contele Ste-
fan Przeżdziecki îi comunică Ministrului Afacerilor Străine, Constantin Arion, dorinţa păr-
ţii polone de a-l acredita la Bucureşti, în funcţia de însărcinat cu afaceri, pe doctorul Marian
Linde, căsătorit cu o româncă. Principalul atu al lui Linde era acela că el  cunoştea foarte
bine limba şi realităţile româneşti. La 23 octombrie, Marian Linde îi prezintă ministrului
împuternicirea primită de la Viena, la care Arion îl informează că acesta îşi va putea des-
făşura activitatea iniţial semilegal, deoarece din punctul de vedere al dreptului internaţio-
nal statul polonez n-a fost încă recunoscut. Oportunitatea de a intra grabnic în funcţie
apăsa asupra diplomatului polonez obligat fiind să facă faţă unor sarcini încredinţate de
centală de  a se ocupa de  transferul polonezilor pe teritoriul României. Ceea ce nu ştia
Linde era că multe hotărâri în politica externă poloneză se luau de către Comitetul Naţio-
nal Polonez de la Paris, şi încă nu la Varşovia, cu atât mai mult la Viena. La 22 noiembrie,
reprezentantul Regatului Poloniei din capitala Austriei, Stefan Przeżdziecki, adresează,
de data aceasta prin Nicolae Mişu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Româ-
niei la Londra, o notă prin care îl recomandă din  nou pe dr. Mariusz de Linde,  solicitând
să fie recunoscut „cel puţin ca agent oficios al Poloniei”, acesta urmând „să contribuie la
matricularea şi recunoaşterea polonezilor din România ca supuşi ai noului regat”. Încă din
prima decadă a lunii ianuarie 1919 soseşte la Bucureşti Tadeusz Gwiazdowski, numit de
către Ministerul Afacerilor Externe de la Varşovia, în funcţia de secretar al misiunii. El avea
asupra sa o scrisoare adresată generalului Prezan; totodată, Gwiazdowski deţinea şi o copie
a telegramei adresată guvernelor Antantei de Józef Piłsudski, la 16 noiembrie, prin care li-
derul polonez notifica înfiinţarea statului polonez. Secretarul misiunii prezenta autorităţi-
lor româneşti o scrisoare datată cu 26 noiembrie prin care adjunctul ministrului afacerilor
externe polonez, Tytus Filipowicz, în numele şefului diplomaţiei poloneze solicita părţii
române să îl recunoască pe Linde însărcinat cu afaceri, iar Bucureştiul să trimită, grabnic,
la rândul său, un reprezentant la Varşovia. La 11 dec. 1918, Józef Piłsudski notifică gu-
vernului român hotărârea privind crearea Poloniei independente, suverane şi unificate; se
exprimă dorinţa de a se stabili relaţii de prietenie cu România, iar peste o săptămână va
sosi la Bucureşti,  ca însărcinat cu afaceri, dr. Stanisław Kożminiski, considerat a fi per-
soana oportună, având recomandarea Comitetului Naţional de la Paris. El avea sprijinul po-
liticienilor din Lwów grupaţi în Democraţia Naţională şi cei din Uniunea Naţională,
bucurându-se şi de opiniile favorabile ale col. francez Henri Villaime. Kożminiski avea re-
comandarea de a conlucra cu Linde, apreciindu-se că primul are „o mare experienţă şi o
cunoaştere perfectă a condiţiilor locale”. Starea de ambiguitate privind existenţa a doi în-
sărcinaţi cu afaceri în aceeaşi capitală, la care se adăuga starea de inconfort resimţită de
partea română, deoarece acreditarea lui Linde se solicitase fostului guvern filogerman de
la Bucureşti, respectiv ministrului C. Arion, s-a mai prelungit, iar vrajbei dintre diploma-
ţii oficiului a trebuit să îi pună capăt centrala Ministerului Afacerilor Externe de la Varşo-
via, motivată şi de necesitatea  de a se ajunge grabnic la „consolidarea atât de necesară a
raporturilor româno-polone”. Aşa s-a ajuns la numirea şefului de misiune în persoana con-
telui Aleksander Skrzyński. Pe adresa Preşedintelui Consiliului de Miniştri şi Ministru al
Afacerilor Străine al României, Ion I.C. Brătianu, soseşte la 22 ianuarie  telegrama Pre-
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şedintelui Consiliului de Miniştri şi de Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Polone
prin care acesta informează că, la solicitarea şefului de stat polonez, generalul  J. Piłsudski,
şi-a asumat funcţia de şef al Guvernului polonez. În această calitate se exprimă via şi sin-
cera prietenie faţă de România Mare, unificată în acelaşi timp cu Polonia, graţie victorii-
lor măreţe ale Aliaţilor. 

Comitetul Naţional Polonez de la Paris, fără să se coordoneze cu Varşovia, solicită
din nou, la 21 ianuarie, prin intermediul trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar
al Românei în capitala Franţei, Victor Antonescu, acreditarea la Bucureşti pe lângă Gu-
vernul român a lui Stanisław Kożminski, în calitate de reprezentant provizoriu al Poloniei,
urmând ca acesta să regleze, împreună cu ataşatul militar polonez, generalul Lamezan Sa-
lins, toate chestiunile curente dintre cele două părţi. „Fişa postului” lui Stanisław Koż-
minski era de reprezentant provizoriu pe lângă guvernul român, respectiv de a reprezenta
Polonia în acord cu instrucţiunile Comitetului, cât şi ale  guvernului de  la Varşovia. Cei
doi „însărcinaţi” urmau să coopereze în apărarea intereselor cetăţenilor polonezi, mai ales
pentru soluţionara aspectelor legate  de lichidarea proprietăţilor austro-ungare; misiunea
lui Linde fiind „de a reprezenta interesele Poloniei până la reglementarea definitivă a ra-
porturilor dintre cele două state”. Numirile diplomatice încep să pălească în situaţia extrem
de dificilă în care se afla Polonia în ianuarie 1919 pusă în stare de război de sovietici. În
faza iniţială a războiului, polonezii nu intenţionau să atragă România, dar ar fi dorit un anu-
mit  ajutor din partea vecinului lor, legat fiind de acesta pentru a asigura  retragerea în ţară
a Diviziei a 4-a a generalului Lucjan Zeligowski. Armata condusă de  general se  putea re-
trage în Polonia, în siguranţă, numai prin România. În această direcţie a fost trimis  la Bu-
cureşti ca negociator prof. Stanisław Głąbinski. Emisarul a încercat să discute chiar
problema convenirii unei convenţii militare între cele două ţări. Lipsind însă din Bucureşti
premierul Ionel Brătianu, prezent la negocierile Tratatului de Pace de la Paris, nici o de-
cizie  importantă, politică sau militară, nu se putea lua. Însă, misiunea profesorului Głą-

binski s-a soldat cu un anumit succes, el
obţinând acordul ca detaşamentele poloneze
să treacă în marş prin România. Românii au
avertizat că nu pot participa la războiul împo-
triva Ucrainei. Militarii din Divizia 4-a au fost
transportaţi la Cernăuţi, ca de acolo să se ali-
pească la lupta împotriva  bolşevicilor. După
apariţia, la 21 martie 1919, a Republicii Un-
gare a Sfaturilor, condusă de Bela Kun, liderii
polonezi au hotărât să nu mai insiste ca Ro-
mânia să fie atrasă în războiul antibolşevic, ur-
mând ca aceasta să acţioneze pentru izolarea
Ungariei de Ucraina şi Rusia revoluţionară.
De reţinut spiritul cordial al telegramei de răs-
puns adresată de Mihail Pherekyde, preşedinte
a.i. al Consiliului de Miniştri şi ministru a.i. al
Afacerilor Străine al României, adresată pre-
şedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru
al afacerilor externe al Poloniei, Ignacy Pade-
rewski. Demnitarul român subliniază că prin
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intrarea Polonei în concertul european se repară o inechitate strigătoare la cer a trecutu-
lui, urmând ca ambele ţări să devină campioane ale ordinii în această parte a Europei; se
exprimă, totodată, convingerea că cele două ţări nu vor precupeţi eforturile pentru a face
faţă pericolelor  anarhice ce le ameninţă din toate părţile. 

Cu un mandat încredinţat de guvernul polonez la 26 aprile 1919 generalului Ta-
deusz Rozwadowki, fost ataşat militar al Austriei în România în perioada  antebelică, o
bună cunoştinţă a regelui Ferdinand, acesta pleacă la Paris, ca specialist şi şef al Misiunii
Militare Poloneze, având sarcina încredinţată de guvernul polonez, în mod expres, pentru
a „ajunge la o apropiere cu România, iar prin România – cu Coaliţia. Aceasta este o pro-
blemă vitală pentru politica poloneză. Un front comun polono-român îi poate opri pe bol-
şevici. Frontul româno-ucrainian-polonez niciodată nu va fi sigur din cauza incertitudinii
ucrainienilor”. 

La Bucureşti se ajunge ca la 19 mai, regele Ferdinand să îl primească  în audienţă
pe reprezentantul Poloniei, Stanisław Kożminski, monarhul român pronunţându-se pen-
tru relaţii strânse româno-polone, raporturi care s-ar cuveni consolidate prin încheierea
unor înţelegeri politice şi economice. Regele  Ferdinand a solicitat, totodată, soluţionarea
problemei reprezentanţei diplomatice. Răspunsul părţii polone nu va mai întârzia, anun-
ţată fiind desemnarea secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, contele Alek-
sander Skrzyński, în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Poloniei
în România. Varşovia a acţionat prompt de data aceasta, MAE polonez emiţând scrisoa-
rea de acreditare a trimisului extraordinar şi ministrului plenipotenţiar, contele Aleksan-
der Skrzyński, semnată de Józef Piłsudski, adresată regelui Ferdinand. Potrivit lui Nicolae
Titulescu, Aleksander Skrzyński s-a pus în serviciul ţării sale - Polonia - pe care a repre-
zentat-o cu o autoritate particulară. Simultan aproape, Consiliul de Miniştri al României
a decis înfiinţarea Legaţiei române la Varşovia, la 19 iulie fiind semnat decretul regal de
înfiinţare a Legaţiei române la Varşovia şi numirea lui Alexandru Florescu, diplomat de ca-
rieră,  în funcţia de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. Benefic pentru relaţiile
bilaterale a fost faptul că încă de  la început şi până în 1927 a funcţionat, la Legaţia de pe
Vistula, Alexandru T.Iakovaky, iniţial în funcţia de consilier, cu drept de semnătură, iar
după încheierea misiunii de către Alexandru Florescu, Iakovaky va ocupa funcţia de şef
de misiune în rang de ministru extraordinar şi plenipotenţiar al României în Polonia. Prin
acţiunile promovate, misiunile celor doi diplomaţi se înscriu drept pagini de profesiona-
lism diplomatic, ei reuşind să impulsioneze raporturile bilaterale  dintre cele două ţări şi
popoare.

17 iunie 1919 – data reluării relaţiilor diplomatice româno-polone

Pentru că orice acţiune trebuie să aibă un început, bâjbâiala înregistrată în stabili-
rea relaţiilor diplomatice din octombrie 1918 până în iunie 1919 ar trebui trecută într-o pa-
ranteză a indeciziilor provocate de  starea de război, sugerând a se considera data sosirii
la Bucureşti a contelui Alexander Skrzyński (despre care Regina Maria spunea că are un
nume care nu se poate pronunţa) respectiv data de 17 iunie, ca un bun şi veritabil început
al (re)stabilirii  relaţiilor diplomatice româno-polone. Aceasta din punct de vedere formal
am spune, pentru că activitatea, începută de emisarii polonezi, în deceniul al patrulea  şi
al cincilea din secolul al XIX-lea, în Ţările Româneşti, nu poate fi lăsată sub obroc.
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…După Shakespeare – ţinând de domeniul evidenţelor nuanţa conform căreia
Iisus Christos se află, indiscutabil, deasupra tuturor – după marele Will cel de neîntrecut,
de neatins, doi scriitori ai lumii, două vârfuri spirituale cvasigemene, au căutat nu o dată
maniacal aproape, slăvind suferinţa, blasfemiind-o, turnând-o în tiparele imprecaţiilor,
pentru ca de îndată să se reîntoarcă la izvoarele ei dătătoare de viu, de viaţă, ocolind-o, iar
şi iar, ca într-un joc de o gravitate obscură, grea, de care sunt apţi exclusiv zeii şi copiii.
Căutarea suferinţei, de fapt, a viului, prin intermediul suferinţei – instrument ontologic –
devine, astfel, în timp, menire care duce spre altceva. Ce animal superior şi imprevizibil:
suferinţa, care – în opinia unuia dintre cei mai mari mistici creştini, provenit din spiţa no-
bililor Hochheim, cu şcoli înalte, făcute la Strasbourg şi Paris; m-am referit la Meister Ec-
khart, citat de creatorul supraomului – este „cel mai iute animal care vă poate duce spre
desăvârşire”. Suferinţa ca cel mai iute animal ducându-te, aşadar, spre perfecţiune. Nici
mai mult. Nici mai puţin.

Doi sfinţi ai literelor lumii au transformat, spuneam, măria sa, Suferinţa, într-un
soi de valoare cvasiabsolută, o valoare tranzitivă, istm ontic, punte de trecere spre altceva:
Dostoievski şi Nietzsche. Valoare aptă de a con-duce spre ţelul suprem. Diferit în cazul
creatorului omului din subterană, a tragediei subteranei. (E de notat, între altele, că ter-
menul subterana rămâne a fi unul impropriu, totuşi, rusescul podpolinâie zapiski rămânând
a fi, practic, intraductibil.) Şi, respectiv, în cazul celuilalt uriaş, considerat un Hamlet al
filosofiei secolului al XIX-lea: autorul capodoperei Dincolo de bine şi de rău. Şi pentru
Dostoievski, şi pentru Nietzsche, suferinţa este, prin urmare, o cale – una dintre puţinele
existente – un bun sfetnic, un de neînlocuit conducător spre altceva. Vom vedea, în cele
ce urmează, spre ce anume.

Pentru suferinţă trebuie, de bună seamă, înainte de toate, să fii predestinat. Este
de la sine înţeles că trebuie să ai organ pentru această rara avis. Descoperind-o, consta-
tându-i existenţa, modul în care se mişcă în edificiul tău de carne şi spirit, locuindu-te,
cotrobăindu-ţi subteranele duhului, te laşi, în primii timpi, în chip firesc, bulversat de ea,
de lipsa ei de graţie, tact, eleganţă, de barbaria ei… rafinată. Pe măsură ce te familiarizezi
cu substanţele-i intime, descoperi însă, la un moment dat, uimitorul fapt că, de la un punct
încolo – departe de rezerva, dispreţul, ironia, sarcasmele, pornirile fireşti împotriva ei – su-
ferinţa devine, da-da, necesară, ba chiar inevitabilă. Şi asta cu toate că în primii timpi Su-
ferinţa – da, ortografiată aşa, cu majuscula obligatorie, căci e dătătoare de viu, de viaţă, ca
şi eroarea, ca şi rătăcirea, ca şi pedeapsa, degradarea, aparenţa, superficialitatea! – ţi s-a
înfăţişat sub masca înşelătoare a pierzaniei otrăvite, dinlăuntrul tău iscându-se, în conse-
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Aura CHRISTI



cinţă, omul mărunt, ultimul dintre oameni, ucis cu promptitudine, fără greş, depăşit de ce-
lălalt eu, superior, conştient de faptul că „ceea ce slujeşte drept hrană şi desfătare unei ca-
tegorii superioare de oameni, trebuie să fie aproape o otravă pentru o categorie diferită,
inferioară”. (Nietzsche) Impunându-se respectarea primilor timpi ai suferinţei, într-un târ-
ziu, se doreşte nimic mai mult, uimitor, decât acceptarea ei, apoi iubirea, pentru ca, încet-
încet, la mii de kilometri distanţă, să se ajungă la dublarea acesteia, amuşinarea ei,
identificarea cu axul ei formator, suferind el însuşi probabil. Şi harponându-te înspre vâr-
furile spiritului, spre asprimile lui elene, dionisiace, copilăroase, măsurate de zei capri-
cioşi. Zei fără de nume, care poartă, în disperat seninul lor for lăuntric, ceva funciar străin
lumii acesteia, ceva intim legat de materiile inefabile, originare: „Există piscuri ale sufle-
tului de la înălţimea cărora chiar şi tragedia încetează de a mai părea tragică; şi, adunând
toată suferinţa lumii într-un singur mănunchi, chiar ar putea îndrăzni să hotărască dacă
imaginea ei ne va ispiti şi ne va purta în chip necesar tocmai la compasiune şi, astfel, la
dublarea suferinţei?...” (Nietzsche) Există piscuri de unde suferinţa devine, neîndoielnic,
altceva. Compasiunea, suferinţa, în alergarea spiritului uşor, jucăuş, se cer, prin urmare, de-
păşite. Masca te ajută şi în imperiul suferinţei, te serveşte, îţi foloseşte de minune, arta re-
cursului la măşti, de la Nietzsche încoace, devenind o armă a spiritului care tinde, conform
leitmotivului zarathustrian celebru, să devine ceea ce este. În această ordine a lucrurilor,
autorul Aurorei teoretizează îndelung, aplicat, în cunoştinţă de cauză, în marginea sufe-
rinţei profunde, care „înnobilează; ea izolează”. Iar un spirit izolat într-o solitudine orgo-
lioasă e în afara oricărei îndoieli, are nevoie de mască, recurge în toiul ieşirilor sale, rare,
oricât de rare, la plăcerea şi nevoia de a se deghiza, conştient de faptul că „una dintre cele
mai subtile forme de deghizare este epicureismul şi un anumit curaj ostentativ al gustu-
lui care nu ia în serios suferinţa şi care constituie o pavăză împotriva a tot ceea ce este
trist şi profund”. Care să fie masca cea mai oportună unui individ familiarizat cu subtera-
nele profunde, adânci, vii, ale suferinţei... dacă nu masca omului vesel? „Există «oameni
veseli», care se folosesc de veselie pentru că datorită ei sunt înţeleşi greşit – ei vor să fie
greşit înţeleşi.” Nu aceasta oare să fie dorinţa intimă a oamenilor veseli la care facem re-
ferire în acest colţ de pagină: să fie înţeleşi greşit? Pentru ca, în definitiv, să fie lăsaţi... în
legea lor, în lumea lor... străină, vie, independentă. 

Suferinţa e musai, când şi când, să fie depăşită. Dar în ce clipă anume? Dacă ţii
să devii un spirit independent, momentului declicului, momentul metamorfozei urmează
să fie surprins în clipa potrivită, aşa încât, treptat-treptat, te vei desprinde – în calea pri-
mejdiilor, a jocurilor periculoase ale spiritului, a încercărilor de care, instinctiv, ai învăţat
în subteranele duhului, să nu te fereşti, din contră: să le provoci! – te vei lepăda, aşadar,
de fiinţele apropiate, dragi, considerate o... puşcărie. Urmând îndemnurile creatorului su-
praomului, vei înceta, în continuare – întrucâtva precum sfinţii! – să te aperi. Ca breba-
nianul Bizoniu, ascuns, deghizat atât de izbutit în primii timpi. Pe urmă, inevitabil, te vei
desprinde de patria ta, ucigându-i în efigie limitele răscunoscute, contemplate cu recele
ochi iscoditor, suferind. Vei renunţa la sentimentul de compasiune, „fie ea şi pentru oameni
superiori, în al căror rar martiriu şi în a căror rară neajutorare hazardul ne-a lăsat să pri-
vim”. Aidoma subteranistului dostoievskian – iubit, adorat de pătimaşul psiholog Nie-
tzsche, care recunoştea în eroul petersburghez nihilistul, dar, probabil, într-o măsură nu mai
puţin semnificativă, şi promisiunea omului superior, pentru care voinţa de putere nu e
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decât un instrument! – vei deveni străin de orice tip de ştiinţă, „chiar de-ar fi să ne atragă
cu descoperirile cele mai de preţ şi pe care pare a le fi păstrat anume pentru noi”. Vei de-
prinde, încet, treptat, arta de a te detaşa de propria detaşare, de compasiune, suferinţă, pa-
trie, ştiinţă, de fiinţele dragi, de vechile obişnuinţe, care făceau casă bună cu felul tău de
a fi de odinioară. Vei urma, astfel, oarecum pilda fiului rătăcitor, iubită de Dostoievski;
Anna Grigorievna i-a citit-o, după cum se ştie, la cererea marelui rus, pe patul în care se
stingea. Fiul rătăcitor, cuprins de o „voluptoasă distanţă şi lipsă de implicare a păsării care
se înalţă tot mai mult în zbor”. Şi aceasta, clipă de clipă, mereu, „pentru a vedea cât mai
mult din cele de dedesubt – riscul celui ce zboară”. 

Pe urmă, pe urmă... va veni minutul, când te vei înstrăina şi de propriile virtuţi,
între care ospitalitatea de pomină, în economia viziunii nietzscheene, „primejdie a pri-
mejdiilor la sufletele alese şi bogate, risipitoare cu ele însele până la indiferenţă”, „pres-
chimbând virtutea generozităţii în păcat”. Ştiinţa conducătoare se va defini şi prin nevoia
de a învăţa să te păstrezi pe tine însuţi, strângându-te în căuşul esenţei, „dovada cea mai
puternică de independenţă”. Sau, cu vorbele altui uriaş, iubit de un Thomas Mann de pildă,
creatorul contradictoriului Werther, nevoia de a te aduna, de a te reduce la esenţă, identi-
ficându-te, într-un târziu, cu substanţa intimă a universului. Pericolul unui spirit ales fiind,
după cum se ştie, acela de dispersare a forţelor, de rătăcire între mai multe calităţi. Un om
superior este pus, spunea cineva, mereu în situaţia de a alege între multiplele-i calităţi de
prima mână, nu-i aşa, înşurubat fiind, uneori-adeseori, în lutul de abur al kierkegaardie-
nei răscruci, trivium, numită de filosoful spaimei sau/sau?

Pentru şirul melodios, vital, al aşa-ziselor despinderi – unele dintre acestea nu-
mite în fuga gândului adineaori, schematic, e adevărat, nedrept de succint – e nevoie de
nu puţină perspicacitate, de instinct, experienţă. Precum şi de cruzime. Da, de cruzimea hu-
lită, izgonită, detestată de sclavi, cu morala lor inevitabil măruntă, apreciată la justa-i va-
loare de cei născuţi să fie stăpâni. Lumea împărţindu-se – în topografia sistemică
nietzscheană – în două categorii esenţiale, cu psihologiile şi morala inerente: stăpâni şi
sclavi. Prin gura subteranistului, iar ulterior prin Rodion Raskolnikov, în celebrul său ar-
ticol, Dostoievski, la rândul său, împarte lumea oamenilor în două categorii: oameni obiş-
nuiţi, mărunţi, mediocri, care se supun cutumelor moştenite prin educaţie, mediu, cultură,
şi, respectiv, oameni extraordinari, neobişnuiţi, care sunt judecaţi după o altă scară morală,
după alte legi, evident, diferite, situate la imperii distanţă de cuminţenie, bun-simţ, morală
etc. În acest sens, e suficient probabil să ne aducem aminte de îndemnul subteranistului ex-
taziat-pornit: să dăm naibii cuminţenia. Această calitate – şi anume: cuminţenia – este pen-
tru musca noastră metafizică echivalentul mediocrităţii, al afundării în mâlul indivizilor
predestinaţi să rămână în anonimatul şobolanilor umani.

Văzând în Dostoievski un psiholog de marcă, nota bene, singurul, afirma, cu tărie
orgolios ştiutoare, Nietzsche, de la care are nu puţine lucruri de învăţat în materie de psi-
hologie, autorul preludiului la o filosofie a viitorului pleda, apropo de nevoia de cruzime,
pentru îndepărtarea „psihologiei grosolane dintotdeauna”. Adepţii, practicanţii acesteia ar
nedreptăţi întrucâtva cruzimea. Întrucât dintotdeauna ei n-au ştiut „să spună despre cruzime
decât că ea ar apărea la vederea unei suferinţe străine”. Cunoscător subtil al avatarurilor
subteranelor ontice, al psihologiei omului subteranei, dar şi al supraomului, părintele spi-
ritual al lui Zarathustra se referea, apoi, la acea „voluptate mare”, acea „voluptate imensă”,
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decelabilă „chiar şi la propria suferinţă”. Dar şi la nevoia de a provoca suferinţa. Cea din
urmă îi este caracteristică celui „convins să purceadă la negarea de sine în sens religios sau
la automutilare, la abolirea simţurilor, a cărnii, la căinţa şi convulsia penitenţei puritane,
la vivisecţia conştiinţei şi la acel pascalian sacrifizio dell’intelletto”. Se constată, astfel, pe
bună dreptate, existenţa acelui „fior periculos al cruzimii îndreptate împotriva sinelui” –
un fapt, în lectură nietzscheană, inadmisibil, ba chiar incompatibil pentru alesul menit să
se transforme programatic în supraom, să devină necontenit – cu vorbele lui Zarathustra
– ceea ce este. Cruzimea, aici, face parte dintr-un mixaj ultrarafinat, în care intră şi o bună
doză de egoism, nelipsind nici iubirea de sine, nici narcisismul, însoţite periodic de dis-
preţul profund faţă de tine însuţi, suferinţă, degradare, boală, dezonoare – încercări ale
unui spirit puternic, pentru care omul este pururi ceva care trebuie depăşit;  şi toate aces-
tea, cu vorbele nietzscheene ultracitate, pentru a vedea dacă un spirit rezistă, dacă are va-
loare.

Cruzimea nu-i este străină, de altfel, nici unui om al cunoaşterii, obligat prin me-
nirea sa „să cunoască împotriva înclinaţiilor sale fireşti şi, destul de des, împotriva dorin-
ţelor inimii sale”. Concret: „să spună «nu» acolo unde ar vrea să spună «da», unde ar vrea
să iubească, să venereze”. Omul cunoaşterii acţionează „ca un artist al cruzimii rafinate”,
continuă admiratorul lui Fiodor Mihailovici. Căci „simplul fapt de a lua ceva în serios şi
de a trata ceva în profunzime” constituie nimic altceva decât „violare şi dorinţă de a face
să sufere voinţa fundamentală a spiritului, care vrea necontenit să acceadă la aparenţă şi
la suprafaţă”. „În orice dorinţă de cunoaştere” există, firesc, „un strop de cruzime”. E su-
ficient, în acest sens, să recitim atrocea scenă de o furie mistică, de care se lasă cuprins ba-
ronul Charlus, bunăoară. Masca furiei, a cruzimii îl face pe acest individ fals mediocru să
trădeze semizeul dinlăuntrul său întortocheat, labirintic. Masca, de altfel, e înlocuită cu ra-
piditate de prestidigitator cu alta, a individului civilizat până în vârful unghiilor, care-şi do-
reşte, brusc, nitam-nisam, să conducă ţinta mâniei, victima cruzimii sale, de neînţeles la o
lectură grăbită – ezitantul Marcel, locuit de nevoia de maestru – spre casă. Şi-l invită, pe
urmă, să facă nişte paşi prin Bois de Boulogne.

De bună seamă, este inevitabil un strop de cruzime, pentru a înfrânge – îi spune
Raskolnikov Soniei Marmeladova, înspăimântând-o, de altminteri, şi azvârlind-o la pro-
priu în friguri şi în delir – ceea ce trebuie înfrânt, inclusiv „gândurile ajunse de nesu-
portat”: „Să înfrângem ce trebuie înfrânt, o dată pentru totdeauna...” Să înfrângem în
indelebila luptă pentru „libertate şi putere, dar principalul e puterea! Asupra fiecărei
făpturi tremurătoare şi asupra întregului furnicar!... Iată ţelul! Să ţii minte! Asta-i ura-
rea de drum pe care ţi-o fac. Poate e ultima dată când vorbesc cu tine. Dacă n-o să vin
mâine o să auzi singură despre tot, să-ţi aduci aminte cuvintele mele de-acum”. (s.n.) Cu-
vintele sunt, într-adevăr, înfiorătoare, şi o fac pe Sonecica – fără îndoială, opusul tipo-
logic al lui Raskolnikov, ca şi iisusiacii Alioşa Karamazov, ca şi prinţul Mîşkin, ca şi
Zosima, de pildă – să se uite la Raskolnikov ca la un nebun sadea. Raskolnikov însă
numai nebun nu era, fireşte, după comiterea a două crime, prima planificată, gândită, răs-
gândită până la amănuntele cele mai halucinante, a doua fiind un accident, care îl dă
peste cap, fără a-l face să renunţe la intenţia de a-şi realiza diabolicul program. Junele
ex-student este locuit, în realitate, de dorinţa acerbă de a înfrânge „ceea ce trebuie în-
frânt”: spaima de a călca limita, interdicţia de a ucide, crima devenind pentru el o punte
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de încercare a voinţei, de trecere sub semnul amoralităţii – şi toate acestea, fiindcă îl in-
teresează, peste toate, înaintea tuturor, lupta pentru „libertate şi putere, dar principalul
e puterea!” Atenţie, „dar nu numai atât: trebuie să ne asumăm şi suferinţa” pentru odioa-
sele vărsări de sânge – iată convingerea de neclătinat, întărită şi mai mult, dacă era ne-
voie, de îndemnul imperativ al Soniei: „Să primeşti suferinţa şi să ispăşeşti prin ea, uite
ce trebuie”. (s.n.) Aceasta e calea desemnată, aşadar, de iisusiaca Sonia Marmeladova,
cea pe care, susţine apăsat sfântul nostru epileptic, iubit atroce de noi, lumea se ţine.
Ţinându-se totodată, ispăşirea şi salvarea, iar – la capătul sperat al drumului – mântui-
rea lui Rodion Romanovici Raskolnikov, care, recurgând la crimă, e în afara oricărei în-
doieli desigur, calcă una dintre cele Zece Porunci, şi îşi manifestă astfel independenţa,
forţa, libertatea, nota bene, „în forma cea mai joasă”: „A ucide pe un altul: asta ar fi in-
dependenţa în forma cea mai joasă”, scrie fără echivocuri Friedrich Nietzsche, faţă de
doctrina filosofică a căruia, după cum se ştie, s-au comis nenumărate abuzuri flagrante.
Continuând, prin parafrază, reflecţia gnomică nietzscheană, putem susţine că a ucide pe
un altul ar însemna să-ţi manifeşti voinţa de putere, libertatea absolută în forma cea mai
joasă. Acest tip de voinţă de putere, libertate absolută, independenţă joasă îl alege, după
lupte cumplite, primul Raskolnikov. Pentru a-şi pune la încercare voinţa de a trece limita.
Pentru a locui tiparul formei absolute a unui tip de libertate joasă. Alegerea decisivă a
ex-studentului Raskolnikov, fără dubii, stârneşte o ruptură uriaşă în labirinturile psi-
hice ale acestui tânăr ultra-dotat, stârnind, în consecinţă, „un conflict insolubil”, de sor-
ginte hegeliană, soldat „în chip tragic”. (Fr. Nietzsche) Întruchiparea legii care este, care
se consideră însuşi Raskolnikov, se confruntă pe viaţă şi pe moarte cu legile sociale,
morale, religioase, implantate prin educaţie, lecturi, de părinţi, şcoală, universitate, am-
bient, de el însuşi. Intenţia fermă a puternicului june de a le călca în picioare, de a le
strivi, duce la un război interior de o tensiune inumană, în timpul căruia limita se trans-
formă în aer inevitabil, blestemat nu o dată, detestat, blasfemiat, şi cu atât mai râvnit. Ro-
dion este hărţuit, chinuit, ar fi spus Nietzsche probabil – dacă ar fi citit romanul
dostoievskian, nu există însă dovezi sigure că aceasta s-ar fi întâmplat – de misterul pu-
terii. Enigma voinţei de a da trup real unei idei, drogul tare al lumii abstracţiunilor şi al
dorinţei de a le da viaţă, de a le face active, vii, slobozindu-le în realitatea aşa cum e, îl
stăpânesc dincolo de fire, dincolo de lege. Dorinţa obsesivă de a călca limitele ome-
neşti, pusă în aplicare, la modul cel mai raţional posibil, pe un teren prohibit, îi va juca
festa tânărului nostru. Astfel, tocmai raţiunea care l-a servit, girând, dictându-i omuci-
derea – se va întoarce împotriva lui, arătându-şi, ea însăşi, limitele fireşti, încorporate
în lege. Oarecum pe urmele lui Pascal, a credinţei lui galvanizante, pas cu pas, Raskol-
nikov – inclusiv prin eroul-oglindă, neiertătorul, lucidul Razumihin (разум – raţiune,
conştiinţă) – înţelege un adevăr izbitor, şi anume că – din nou ne sprijinim de filosoful
voinţei de putere – gestul său radical, dincolo de ucidere, dată fiind stofa superioară,
măreaţă a acestui supraerou dostoievskian (stofă de care însuşi Fiodor Mihailovici nu o
dată este fascinat, da, absolut fascinat!), „aduce îngrozitor cu o sinucidere continuă a ra-
ţiunii – o raţiune viguroasă, plină de viaţă, neliniştită ca un vierme, imposibil de ucis
dintr-o dată, cu o singură lovitură”, adică aşa cum o ucisese pe cămătăreasa nesuferită,
parşivă, şi pe neapărata ei soră de care abuza sistematic hrăpăreaţa Aliona Ivanovna.
(Fr. Nietzsche) 
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(…) Subterana – echivalentul unei
torturi greu de imaginat! Cine se poate de-
clara pregătit pentru cumplita tortură care
este, după cum s-a văzut şi vom mai vedea,
subterana?! Subterana îngrozitoare care îi
pregăteşte lui Raskolnikov terenul propice
spargerii unor bariere de ordine socială, re-
ligioasă, morală. Romancierul Nicolae Bre-
ban afirmă în incendiarul său volum
Aventurierii politicii româneşti. O istorie
dramatică a prezentului, că în opinia d-sale,
„se pare, s-au spart acele ultime bariere, şi
nu atât de clasă sau de sistem, cât de con-
ştiinţă”, această mişcare producându-se
„odată cu uriaşa şi puţin observata «revolu-
ţie morală» pe care au îndrăznit-o două spi-
rite care au trăit în două imperii şi naţii
diferite, la distanţă unul de altul de mii de
kilometri, dar care au făcut-o şi anunţat-o,
fiecare în felul lui – ceea ce numim azi, cu o
expresia foarte uzitată şi prost înţeleasă de
mulţi – amoralitate”. (s.n.) 

Creatorul Buneivestiri – destinul de
litere major al căruia este marcat, în esen-
ţele-i inamovibile, de cei doi uriaşi sfinţi de
litere – se înţelege cu de la sine putere pen-
tru avizaţi, se referă la „Nietzsche şi Dosto-
ievski care, unul prin Zarathustra, un fel de
erou discursiv şi anarhic în gând, altul prin
Rascolnikov, emit «ipoteza» că tabla lui
Moise, tabla morală după care multe naţiuni,
mai ales europene, se conduc de milenii,
poate şi «trebuie» încălcată când e vorba de
a impune o anume idee. «Să nu ucizi», în
acest caz, devine un comandament perisabil,
ba, pentru Rascolnikov – fascinat, spuneam,
de pilda napoleoniană! – o fermă posibili-
tate de a se auto-realiza, de a produce un
destin exemplar”...

(Fragment din volumul în lucru
Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei)
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Dan Hăulică iese din plasma unei modeste familii româneşti, cea care şi-a dus
zilele mai cu seamă într-o uliţă patriarhală a Iaşilor, pe strada Octav Botez, capăt cu Să-
răria, adică în mahalaua Muntenimii, cum i se zicea acestei părţi de târg în Evul de Mij-
loc. Din acest mediu al „mulţimii tăcute” ni s-a dăruit un savant şi un făuritor al
spectacolului ideilor şi expresiei. Este în această geneză a aristocraţiei spiritului o alchi-
mie misterioasă, de vreme ce, din cealaltă ramură a familiei, una încă mai de la talpa ţării,
din neam de ţărani din Ipatele, s-a ridicat la treapta cea mai înaltă a ştiinţei vărul său, fi-
ziologul Ioan Hăulică. Aceste două vlăstare ale seminţiei au intrat în elita elitelor inteli-
ghenţiei româneşti, în Academia Română.

Dacă Ioan Hăulică s-a îndreptat spre ştiinţele exacte, către medicină, Dan Hău-
lică s-a dedicat umanioarelor. A făcut-o original şi roditor, în sensul că demersul său uma-
nist şi-a tras întotdeauna sevele nu numai din talent şi intuiţie, ci şi dintr-o deplină stăpânire
a temeiurilor teoretice, a legilor lăuntrice ale domeniului, precum şi o erudiţie cu întinse
deschideri, ramificaţii şi solidă temelie, mai ales clasică.

Acest înţelept ce ni s-a dat este rezultatul unui precoce şi statornic apetit pentru
lectură şi carte. În toamna anului 2010 am cutezat a păşi, creionându-i un portret de tele-
viziune, în grădinile semiramidice ale biografiei acestui rasat intelectual român, exponent
strălucit al culturii naţionale în lume, receptat ca o personalitate de răsunet internaţional
prin alegerea sa în 1981 ca preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă şi al
Uniunii Latine. Zugrăvindu-i chipul pe micul ecran, am umblat prin Iaşi „În căutarea ur-
melor şi a sinelui”, cum s-a intitulat filmul. Mi s-au revelat cu acest prilej unele din tai-
nele alcătuirii acestei proteice figuri spirituale româneşti. 

Desigur, a fost întâi şi întâi ursita. Flanând în filmări pe uliţa copilăriei, pe lângă
Biserica Sfântul Haralambie, a cărei siluetă elansată i-a atras luarea aminte încă din acea
vreme, Dan Hăulică reînvia în privirea şi rostirea lui figura lui Octav Botez, care-şi făcea
tacticos pe aici plimbarea de seară, ori fuga de Bach a paşilor lui Sergiu Celibidache, în
drumul său spre casă sau în târg. Gândul lui Dan Hăulică nu zburase întâmplător înspre
aceste plăsmuiri mitice ce-i populaseră copilăria. Reîntoarcerea nostalgică într-acolo tăl-
măcea de fapt aspiraţia acelei vârste a începuturilor şi felul în care se croia drumul sub în-
râurirea modelelor.

Aşa cum unii oameni citesc în stele, sau dibuie dintr-o ochire adulmecătoare vâna
de apă de sub pământ, tot la fel Dan Hăulică era subjugat din acea frăgezime a existenţei
de literă şi de miezul său de înţeles. Tot atunci, în toamna lui 2010, cu ocazia filmări-
lor ne-am dus cu Domnia Sa şi cu Doamna Cristina, distinsa sa soţie, la Biblioteca Politehnicii,
în somptuoasele interioare ce găzduiseră odinioară Biblioteca Universităţii. Dan Hăulică
a vroit să-mi arate locul unde se scălda, licean fiind, în apele cele înmiresmate ale cărţii,
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iubirea sa sfântă, graţie profesorului N. I. Popa, ilustrul comparatist, cel care-i remarcase
erudiţia neobişnuită şi setea de lectură şi venise în întâmpinare acesteia, deschizându-i
porţile tezaurului cărţilor, altfel inaccesibil elevilor de liceu. N. I. Popa a fost unul dintre
primii săi mentori, cel care i-a încurajat zborul cutezător pe meridianele culturii şi frene-
zia comparatistă, ce prinsese aripi. Mai apoi s-a găsit sub influenţa la fel de binefăcătoare
a altui scânteietor catalizator de spirit, a lui George Călinescu, căruia îi devenise, la Bu-
cureşti, colaborator la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei. Lecţia călines-
ciană a fost benefică şi a stimulat rostirea originală, sprinteneala inteligenţei, capacitatea
asociativă arborescentă, cu podoabe baroce. Sub aceste înrâuriri şi prin neobosite străda-
nii emancipatoare, discursul s-a construit fermecător, într-o nestăvilită seducţie a nerosti-
tului, dar nutrit din zăcămintele cele bogate şi pure al cunoaşterii.

Toate aceste originale caracteristici au căpătat valoarea sintezei critice într-o carte
de căpătâi, de studii şi eseuri, „Critică şi cultură”, 1967, care reprezintă o doctă pledoarie
pentru virtuţile creative ale criticii, pe care le pun în valoare însăşi ideaţia şi scriitura au-
torului. Critica, mai exact sinteza, e de părere Dan Hăulică, izbuteşte în misia sa când dă
contur „fiinţei adânci a unei epoci”. Cu această zestre teoretică, cu darul şlefuirii diaman-
tine a expresiei, Dan Hăulică şi-a încercat puterile şi în hermeneutica artistică. E marea sa
contribuţie originală. A venit pe acest tărâm nu ca un descriptiv al clipei, al pânzei de pe
simeză, al statuii de pe soclu, ci ca un fin interpret al sincretismelor, desluşitor de adân-
cime al devenirilor, al curgerilor şi înţelegerii filiaţiilor, fiind astfel în stare a statua locul
unei creaţii într-o istorie a artei şi a culturii. A dat în acest domeniu cărţi fundamentale,
„Peintres roumaines” I-II, Paris, 1965, „Brâncuşi ou l’Anonymat du génie”, Bucureşti,
1967, „Dimensiunile artei moderne”, Bucureşti, 1992. Acestea pun în lumină o viziune şi
abordare novatorii, ce integrează artele frumoase în ansamblul civilizaţiei umane, reliefând
contribuţiile româneşti particularizante.

Dan Hăulică îmi părea de la depărtare că are acea desprindere de lume, ce-i de-
finitorie multor savanţi ai omenirii. Apropierea dintre noi, produsă într-un moment tragic,
pierderea unei făpturi dragi amândurora, Zoe Dumitrescu Buşulenga, m-a făcut să desco-
păr, pe lângă resursele sale umanistice, ştiute şi admirate, impresionantele sale rezerve de
umanitate şi generozitate. Savantul îşi consacră energiile tinereşti şi la această vârstă pa-
triarhală (s-a născut în 7 februarie 1932, deci în urmă cu 80 de ani), cauzelor nobile ale cul-
turii româneşti. Le-a slujit exemplar ca ambasador al Românie la UNESCO. Şi acum
vibrează şi se cheltuie până la ultima picătură de energie pentru crearea unui climat în care
valorile să respire, să fie preţuite şi aşezate la locul cuvenit. Organizarea impecabilă, vară
de vară, a Colocviilor de la Putna, patronate de spiritul înalt al academicianului Zoe Du-
mitrescu Buşulenga, mărturiseşte crezul în vocaţia culturală a poporului nostru şi devo-
ţiunea întru servirea lor. Şi pentru Iaşi Dan Hăulică a întreprins câteva gesturi semnificative
în această privinţă. A conferit înălţime prin implicarea sa afectivă şi profesionistă în recu-
perările ce s-au săvârşit în 2008 şi 2011 la Galeria „Dana”, cu prilejul retrospectivelor
„Craiu” şi „Bouşcă”. De asemenea l-a însoţit la ceas sărbătoresc, la 85 de ani de viaţă, pe
pictorul Dan Hatmanu, în a cărui prodigioasă carieră a jucat un rol însemnat.

Savantul, aristocratul spiritului sunt o pildă vie a jertfirii la altarul culturii, de
care se învrednicesc unii din fiii aleşi ai naţiunii, aşa cum ne-o dovedeşte Dan Hălulică.
Îi dorim ani mulţi şi spornici şi să ne bucure în continuare cu lucrarea sa încărcată de
roade.
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Fie că recunoaştem, fie că nu, din antichitate şi până acum motivul Nudului a ge-
nerat entuziasmele tinerilor şi nostalgia celor de vârsta a treia. Între dorinţă şi posibilitate
a existat mai întotdeauna o prăpastie insurmontabilă. Imaginaţia bate constant realitatea...
Antichitatea mi se pare perioada cea mai puţin pudibondă, iar statuarul grec a făcut din nud
un triumf al frumuseţii feminine. Întunecatul ev mediu a inventat centura de castitate şi alte
absurde iluzii de fidelitate.Vijelioşii cruciaţi nu rămâneau nici ei cu mâinile în sân. Rea-
şezarea lucrurilor în făgaşul lor firesc s-a produs cu adevărat în Renaştere când umanis-
mul ca filosofie a timpului a ridicat vălurile unei convenţionale pudori. Femeia a revenit
în nuditatea ei, simbol al frumuseţii eterne, al libertăţii omului descătuşat de convenţiile
unei morale împotriva firii. Ceva mai tîrziu, capodoperele lui Goya erau şi ele destinate
eternităţii. Evident că disputele asupra temei nu au încetat cu adevărat niciodată. Perma-
nent s-au găsit avocaţi din oficiu ai apărării nudului ca operă de artă şi concept, raportul
etică-estetică nefiind deloc coincident, ci doar complementar. În epoca modernă, liberali-
zarea amorului a condus la sporirea direct proporţională a producţiei de Nuduri pe cap de
locuitor. Scandalul din jurul tabloului pictat de Manet, Olympia, a sfârşit în favoarea Artei,
sfidând limitele de înţelegere ale unor confraţi pudibonzi şi chiar ale lui Napoleon al
III-lea, care oferea alternativa academismului. 

Nudul a avut şi are un şugubăţ  destin istoric, marcat de variaţiunile de gust asu-
pra temei. Nudurile s-au îngrăşat sau au slăbit în funcţie de apetitul beneficiarilor şi al cri-
ticilor de artă, alesele pentru a poza artiştilor fiind selectate după capricioase şi instabile
criterii. În vremea de astăzi, dacă ne gândim la grăsanele lui Bottero, ele pot reprezenta un
pericol doar pentru maniaci, lipsa ţesutului adipos fiind preferată de omul modern. Nudul
şnur, mai ales în timp de criză, are cote de interes explozive. Nudul, glorios sau banal, a
interesat artiştii care s-au raportat, cei mai mulţi, la ideea de armonie. Cred că autorii de
nuduri trebuie să fie, în general, pictorii tineri. La bătrâneţe artistul poate fi suspectat de
lucruri necurate sau de o memorie infidelă.... Tot astfel şi criticii de artă mai avansaţi în
ani ar trebui să realizeze albume consacrate nudului deoarece, vorba lui Tonitza, când un
tânăr se decide să picteze nudul unei iubite sau al unui model oarecare şi simte atracţia sân-
gelui este preferabil să renunţe la tablou şi să-şi vadă de treabă...

Remarcabilul istoric şi critic de artă Mircea Deac, aflat acum la o vârstă venera-
bilă, după ce a pledat în zeci de cărţi şi albume pentru arta românească, editând monografii
substanţiale şi lexicoane, ne propune acum excelentul album Nudul în pictura românească.
Unii au propus ca titlu Nudul românesc, ceea ce sună de-a dreptul absurd, Evele românce
nedistingându-se prin nimic în raport cu Evele de pretutindeni. În artă, însă, ele chiar au
un farmec subtil, fie amintind sugestiile voalate ale orientului apropiat, fie ţintind către
idealul estetic european. 

De la Nicolae Grigorescu încoace s-a produs o sesizabilă emancipare în viziunea
asupra nudităţii, asociată subtil şi cu cea a potenţialei maternităţi. Nubilele secolului al
XIX-lea, ale secolului următor au privit şi exprimat nudul printr-o relaţie nuanţată între car-
nalitate şi spirit. Abandonate lasciv pe sofale ornate cu stofe preţioase sau pe simple cear-
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Nudul - eterna seducţie...

Valentin CIUCĂ



şafuri albe, uşor răscolite, modelele lasă
impresia abandonului de sine ca o poten-
ţialitate erotică. Tonitza nu ezita să folo-
sească drept modele propriile fiice, în timp
ce Pallady, de pildă, îşi adusese, ca şi Lu-
chian, modele de la Paris. La Iaşi, unii pic-
tori mai scăpătaţi sau studenţii se
mulţumeau cu unele ţigănci din Păcurari
care pozau în chip de Afrodite. Nu le ana-
lizau diferenţele de culoare de pe suprafaţa
corpului, dintre braţe, picioare sau pân-
tece, deoarece dominanta rămânea mereu
aceeaşi. Octav Băncilă a folosit astfel de
modele şi mulţi le-au apreciat pentru sen-
zualitatea lor naturală, ideea de poză fiind
greu de asimilat. 

Studiul serios şi temeinic al pro-
fesorului Mircea Deac reface un parcurs
istoric al subiectului şi argumentează
nuanţat pe o temă comună, veche de când
lumea, nouă asemenea. Dacă  autorul vor-
beşte despre magia nudului, concomitent
cu identificarea arhitecturii corpului, o
face spre a sesiza indispensabila idee de
compoziţie, de atitudine şi expresie. Artişti
din toate generaţiile, de la clasici la mo-
dernii zilei, stabilesc o firească şi necesară
continuitate a motivului, fiecare mizând pe
reacţii de acceptare a unor asemenea glose,
incitante în senzual, ataşante în estetic.
Ipolit Strâmbu, Nicolae Vermont, Pallady,
Petraşcu sau Camil Ressu, Ştefan Dimi-
trescu, Iosif Iser sau Ion Theodorescu
Sion, Corneliu Baba,  Alexandru Ciucu-
rencu sau Sabin Bălaşa, Sorin Adam sau
Mihai Coţovanu cărora le putem asocia
nume de rezonanţă ale artei interbelice şi
din anii mai apropiaţi de prezent, validează
o opţiune estetică şi confirmă ataşamentul
faţă de o temă nicicând epuizabilă. În ceea
ce îl priveşte pe N.N.Tonitza, consider că
a ridicat nivelul subiectului la cotele ome-
nescului convertit în imagine sensibilă. A
făcut din Nud un fel de catedrală a dorin-
ţei şi un templu al frumuseţii. Salut cordial
reuşita Domnului Mircea Deac, cu senti-
mentul că astfel de împliniri înnobilează
un autor şi confirmă o cultură...  
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Charles BAUDELAIRE
Florile răului 

Traducere, cronologie, note şi comentarii
C.D. Zeletin

ediţia a III-a ilustrată cu desene de 
Charles Baudelaire
Bârlad, Sfera, 2011

EX LIBRIS

George BĂDĂRĂU
Romantismul românesc

Iaşi, Alfa, 2011

Mircea ZACIU
Teritorii

ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Ion Pop
Cluj-Napoca, Limes, 2011



Exprimare paradoxală a lui Robert Wilson: „Un actor care încearcă să
joace natural = tot ce poate fi mai artificial”.

Sună atît de bine, că n-are sens s-o desființezi...
*

Un calambur care-i atît de bun, încît nu-mi vine să cred că-i al meu: „Et
in Arkadina, ego!”...

E vorba, firește, de eroina Pescărușului lui Cehov. 
Interesant  e că nu-i vorba, aici, de un foc ludic, și-atît: mărturisirea o pot

face eroii piesei (Trigorin, Treplev), dar și interpretele celebrei eroine, nu?!
*

„Îmi duc educația ca pe o povară!”- mărturisea, atît de frumos, actrița Ia-
rina Demian.

Să  o parafrazez și să zic și eu că-mi duc crucea bunului-simț, cu resem-
nare, de o viață?...mi-e că voi fi acuzat de schizofrenie...

*
Marele scenograf Yannis Kokkos spune, atît de tușant: „Nu mai sunt

același între începutul și sfîrșitul lucrului! Spectacolele pe care le fac, mă
schimbă!”...

Nu toți trăiesc senzația asta: unii se mîndresc tocmai cu faptul că rămîn
aceiași!

*
Fiindcă amicul Candid Stoica e atît de hulit de unii, deoarece s-a apucat

să scrie teatru , fac un exercițiu de memorie și reamintesc nume de comedieni ro-
mâni care-au „comis” piese: Radu Stanca, Sorana Țopa, G. Ciprian, Ion Lucian,
Dumitru Furdui, Ion Omescu, Mircea Ipate Mareș, Paul Ioachim, George Bănică,
Ovidiu Moldovan, Rodica Popescu-Bitănescu, Constantin Popa, Dina Cocea, Mir-
cea Șeptilici, Valentin Avrigeanu, Sorin Lepa, Vasile Nițulescu, Florin Vasiliu,
H.Nicolaide, Ion Sapdaru, Nicolae Roșioru ș.a.

*
Cum se schimbă mentalitățile! Montînd, recent, o comedie de Feydeau

(în două teatre) mi se atrage atenția că ar fi bine să nu fac pauză, deoarece publi-
cul de azi nu-i obișnuit cu pauză de spectacol.

Și cînd te gîndești că, pînă acum 35 de ani, nu era concepută o
reprezentație fărăr antract! Să nu vorbim de festivalul Wagner, spre exemplu,
care are trei pauze cutumiare, la o reprezentație! Antracte în care se servesc cîrnați,
se bea bere, și se revine în sală, spre delectare muzicală...
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File dintr-un jurnal teatral

Bogdan ULMU
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Constantin TOFAN
60

Vasilian DOBOŞ

NUMĂRUL DE AUR

După zeci de decenii poţi vedea limpede di-
mensiunea operei unui artist, efortul său, poate numai
de el ştiut, pentru toată mecanica pe care o presupune
actul creator.

Oare cîtă bucurie a avut, oare câtă tristeţe l-a
măcinat, oare ce stări or fi fiind în fiinţa sa, acum, la
cele şase decenii? După imaginile de pe simezele ga-
leriilor „Dana“ din strada Cujbă, contabilizînd-con-
tabilizînd, multe sînt zbateri, tulburări; cromatica
„vorbeşte“ din adîncul unui OM, care deşi pare vi-
vace şi-n vorbe, este unul împins, clipă de clipă, de
Tatăl Cel de Sus. Sînt rari cei care au suferinţe
metafizice, şi mai rară, spiţa autoironicilor. Mă încîntă
arlechinul dintr-o lucrare a sa. Nu jonglează, ci
mînuieşte o roată, mişcarea, timpul... În alta, cerul
arde, portretele sînt atît de plasticizate încît simţi
mişcarea vibratorie a nervilor. Şi totuşi, la El,
apăsarea are calmitate, încîntare; ne îndeamnă, parcă,
să ne bucurăm de tristeţi, să fim supuşii împărătesei
Melancolia. Este, cu siguranţă maximă, cel mai iubit
artist/om al Iaşului, este singurul care lucrează cu uşa
atelierului larg deschisă, este un înţelept de tip
monahic, odată ce acceptă marile idei venite de la
confraţi, este profesor adulat şi manager OK al breslei.
Ştie să şi ofteze. Un mare atu nativ este Respectul. Pri-
etenul său de galerii, de copcă, de ciorbă pescărească,
de album bogat şi meritoriu, Mihai Pascal, îmi
aminteşte, în variantă contemporană, de
cuplul/model, istoric, Eminescu/Creangă. Dacă mă
gîndesc bine, Constantin este la fel de sfătos ca au-
torul scrierii „La scăldat“. 

Multum in parvo, dragule!



Revista poate fi procurată
în reţeaua muzeelor literare ieşene, în reţeaua de librării Sedcom Libris,

precum şi prin comenzi la 
Zirkon Media (tel. 021.2551918)

(vila Sonet)
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(şi colecţia
„Istoria teatrului“)




