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II. CERCETĂRI ŞI FIŞE DE ISTORIE LITERARĂ ÎN 
REGISTRU MINOR 

 
1. REVISTE DE FUNDAL ÎN A DOUA JUMĂTATE A 

SECOLULUI AL XIX-LEA 
  
Înainte de a include în această carte paginile consacrate 

unor scriitori de fundal sau unor reviste de ambianţă, mi-am 
pus întrebarea dacă un astfel de gest istorico-literar se mai 
justifică azi, când apetiturile demolatoare şi dispreţul pentru 
moştenirea culturală se manifestă nu o dată.  

Răspunsul a fost până la urmă afirmativ. Într-o societate 
aflată în rătăcire, inclusiv pe plan cultural, gesturile de jalonare 
prin haos îndeplinesc funcţia busolei pierdute sau numai 
defecte.  

Pe de altă parte, se impune reiterarea adevărului că 
geografia literaturii, a oricărei literaturi, nu se reduce doar la 
piscurile ei. Iar când în vremuri tulburi apar, sau sunt 
confecţionaţi, reformatori porniţi să ne facă a crede că vârfurile 
munţilor Făgăraş sunt doar nişte dealuri, iar Bărăganul mai 
curând un spaţiu al ciulinilor decât al holdelor de grâu, atunci 
recursul la geografia integrală devine act terapeutic în tratarea 
isposturii, a deficitului de conştiinţă şi a apetitului bine 
întreţinut al mistificării.  

Medalioanele de dicţionar ale scriitorilor aleşi critici, 
istorici literari, ori dramaturgi precum şi micromonografiile de 
reviste, pot răspunde şi unei aspiraţii de amortizare a 
ingratitudinii cu care posteritatea îşi recuperează (sau măcar îşi 
reaminteşte) făptuitorii întru cultură, chiar dacă contribuţia lor 
rămâne modestă. Pentru a nu mai aminti subiectivitatea unor 
grile de asumare a literaturii (mai corect spus, de comentare a 
ei), care transferă în trecut idiosincrazii contemporane, ori 
recuperează în prezent ideosincrazii trecute. Şi aceasta nu 
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numai prin referire la scriitori, ci şi la mişcări culturale cu 
impact profund asupra literaturii, asupra artelor, în general. Cât 
de semnificativ este din acest punct de vedere felul în care este 
minimalizată şi deformată, de pildă, mişcarea semănătoristă, 
ori cea poporanistă!  

Paradoxal este, sau poate că nu e nici un paradox că 
cele două mişcări, ca expresie istorică a unei invariante a 
culturii noastre moderne au fost în vremea comunistă blamate 
din perspectivă filo-proletară, materialist dialectică, iar astăzi 
din aristocratice raţiuni filo-europene şi din rafinate alergii la 
ideile naţionale. Şi într-un caz şi în celălalt, dintr-un soi de 
aroganţă citadină, e adevărat, având motivaţii diferite, este 
bagatelizat adevărul că lumea satului, ca obiect şi subiect al 
artei româneşti în general şi al literaturii în special reprezintă o 
constantă fundamentală a culturii române moderne. Ce ar fi 
Eminescu, Creangă şi Slavici, G. Coşbuc şi O. Goga, N. 
Grigorescu, G. Enescu şi C. Brâncuşi, M. Sadoveanu şi L. 
Rebreanu, Arghezi şi Blaga, M. Preda şi Z. Stancu, I. 
Alexandru şi M. Sorescu fără reprezentarea în opera lor a 
acestei dimensiuni a fiinţei româneşti?!  

Acestea sunt însă doar piscurile. Geografia literară 
totuşi este configurată şi de alte forme de relief, fiecare dintre 
ele interesante nu doar prin ele însele, ci şi (uneori, mai ales) 
prin perspectivele pe care le oferă asupra maiestăţii vârfurilor.  

În lumina acestor gânduri am socotit că se justifică 
paginile ce urmează. 

CONCORDIA  
(1861-1870) 

 
,,Diurnaliu politicu şi literariu" cum se subintitula 

,,Concordia" a apărut la Pesta între 3/15 august 1861 şi 25 dec. 
1870, cu o periodicitate bisăptămânală (joia şi duminica), în 
general riguros respectată 1.  
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Proprietar şi redactor era Sigismund Pop, cel care la 
12/24 iunie 1849 scotea la Pesta, cu litere cirilice, ziarul 
,,Democraţia", adresat ţăranilor; iar foaia se scotea la tiparul lui 
J. Beimel şi V. Cosma, cu destulă acurateţe, deşi dispunerea în 
pagină şi în genere prezenţa grafică era cam monotonă şi 
înghesuită.  

Profilul ziarului precum şi obiectivele pe care redactorii 
lui le urmăreau sunt exprimate în prospectul tipărit duminică 1 
aug. 1861, precum şi în numărul 1 al publicaţiei. În prospect 
Sigismund Pop semnatarul articolului program după ce insistă 
asupra câtorva principii cu largă circulaţie în secol (,,Deviza 
cea sublimă a secolului a principiului naţionalităţii", ,,... fără 
astă egalitate deplina fraţietaea nu are înţeles", fiecare popor 
civilizat ,,amoarei gloriei au ştiut însoţi amoarea libertăţii" 
,,Veni-va ziua, în care popoarele, părăsind sumeţia, 
deşertăciunile şi lăcomia predomnirei se vor îmbrăţişa ca fraţi" 
etc.) îşi indică direcţiile programatice ale publicaţiei, născută 
din ,,dorul de a crea cel puţin o piatră spre construirea acelui 
măreţ edificiu carele se numeşte naţionalitatea română".  

,,Programul jurnalului nostru spune el e apărarea 
drepturilor naţionale întrebuinţând pentru acest scop toate 
mijloacele pe care ni le poate întinde un stat constituţional, 
ţinându-ne strâns de principiul egalităţii de unde fireşte 
urmează înaintea fraţietăţii între naţiunile conlocuitoare. Preste 
tot luminarea poporului nostru în privinţa intereselor lui 
naţionale şi politice. Se pricepe de sine cum că interesele 
besericeşti, industriali şi cele ce privesc înaintarea culturei încă 
vor fi obiectul stăruinţelor noastre".  

Numărul prim al publicaţiei nu aduce nimic nou, decât 
poate semnificaţia accentuată a obiectivelor prin încadrarea 
textului între două citate latine: ,,Concordia res parvae 
crescunt, discordia maxime dilabuntur" şi ,,...regnum in se 
ipsum divisum disolabitur"  
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Ca unul din organele de presă ale intelectualităţii 
ardelene, ziarul nu avea numai un caracter informativ ci şi unul 
activ, polemic, de influenţare a opiniei publice în direcţia 
militării pentru drepturi politice şi egalitatea naţională. 
Interesul lucrării noastre este îndreptat însă doar către acele 
pagini ale ziarului care reflectă preocupări literare şi care erau 
cuprinse în rubrica ,,Foişoara", consacrată nu numai scrierilor 
în proză sau versuri, comentatorilor critice ori istoriografice, ci 
şi unor materiale pe diverse probleme de cultură de la 
lingvistică şi istorie, până la sociologie, educaţie sau religie.  

Numitorul comun al tuturor acestor manifestări se afla 
în finalitatea actului publicistic, determinat într-un mod direct 
de realitatea socială şi mai ales naţională din Transilvania. 
Fiecare manifestare urmărea să întemeieze egala îndreptăţire a 
românilor cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare, având 
caracter demonstrativ în orice direcţie. Consecinţele acestui 
fapt sunt multiple. Literatura capătă un caracter agitatoric şi 
imediat nu de puţine ori extraestetic -; lingvistica devine un 
domeniu ilustrativ pentru descendenţa nobilă a poporului 
român, ceea ce, uneori, e de natură a forţa adevărul ştiinţific; 
istoria, sociologia, educaţia, toate apar din perspectiva şi în 
perspectiva partizană de formare a unei conştiinţe naţionale 
solide, capabilă să orienteze energiile pe făgaşul luptei de 
emancipare. Ulpiu Nerva Traian şi Cicero, Alexandru cel Mare 
şi Cezar, Mihai Viteazul şi Horia, problema educării femeilor 
ori cultivarea spiritului pragmatic al burgheziei, de tip englez 
sau american, toate devin în paginile ,,Concordiei" argumente, 
dovezi, modele. Însăşi ortografia latinistă, atât de exclusiv 
utilizată, este un mod polemic de manifestare.  

Dincolo de acest factor comun, însă, ziarul merită 
atenţie şi din alte motive decât strict documentare şi arhivistice. 
În această foaie şi-a publicat I. C. Drăguşanu celebrul său 
memorial de călătorie, aici aflăm o parte din poeziile lui Iosif 
Vulcan unele de un real interes artistic pentru momentul 
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apariţiei aici se întâlnesc, printre primele, traduceri din 
Virgiliu2 (câteva versuri din Eneida) şi Dante (câteva cânturi 
din Divina Comedie), în paginile ziarului aflăm tipărite poezii 
populare, unele de o remarcabilă valoare, şi tot aici este 
publicat interesantul studiu al lui I. G. Sbierea, care formulează 
cunoscuta sa ipostază asupra refrenului din colinde ,,Lerui 
Doamne".  

Cea mai reprezentantă preocupare a rubricii discutate 
este poezia. Cu un registru tematic nu foarte variat, deşi unele 
acorduri răzleţe lărgesc tonalitatea, poezia însumează peste 100 
de titluri, datorate unui număr de peste 40 de autori, dintre care 
cei mai cunoscuţi sunt V. Alecsandri,  
D. Bolintineanu, C. Bolliac, C. Baronzi, H. Grandea, G. Tăutu 
3, I. Vulcan, I. Popfiu, V. Bumbac. A. Densuşeanu, etc. Dintre 
aceştia cea mai însemnată producţie poetică aparţine lui Iustin 
Popfiu4 preot, jurist şi absolvent de cursuri filozofice, autor al 
volumului ,,Poezia şi proza", 1870, Oradea Mare, (despre el 
Iorga scria, fără prea mult temei, că ,,avea în el scânteia unui 
adevărat poet") şi lui I. Vulcan. Producţia lor reprezintă mai 
bine de 1/3 din totalul titlurilor.  

Principala trăsătură a poeziei este caracterul ei angajat 
şi cel mai adesea ocazional. Nu e lipsit de semnificaţie că 
aproape jumătate din ele sunt ode şi dedicaţii prilejuite de 
persoane, personalităţi, locuri istorice etc. Deputaţi şi prieteni, 
societăţi şi figuri istorice, întâmplări contemporane şi 
evenimente trecute, tot ceea ce poate căpăta o semnificaţie 
naţională, educativă, civică, este consemnat în versuri. 
Concepţia despre poezia angajată nu este doar dedusă din 
practica ilustrată de ziar, ea apare formulată şi explicit. Aşa 
bunăoară I. Popfiu în poezia ,,La D. Vasiliu Jutiu" proclamă că 
talentul nu poate rămâne o chestiune personală, că poezia are 
datoria de a înălţa poporul şi de a perpetua valorile istoriei 
precum au făcut-o Alecsandri, Sion, Bolintineanu sau 
Mureşanu. Un asemenea crez nu era nou; el continua o direcţie 
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bogat cultivată în mişcarea paşoptistă de pe întreg teritoriul 
românesc, chiar dacă în Principate o altă coardă începea să 
vibreze, mai ales după Unire. Modelele înseşi sunt căutate 
dincolo de Carpaţi printre figurile de artişti cetăţeni care au 
ilustrat o concepţie militantă asupra artei. Bolintineanu 
exercită, mai ales prin legendele sale istorice, o foarte puternică 
influenţă, mergându-se uneori până la pastişare.  

O influenţă evidentă a exercitat şi Gr. Alexandrescu, 
îndeosebi prin ,,Umbra lui Mircea". Iată cum sună câteva 
versuri din poezia lui C. Audinu, intitulată ,,Una salutare către 
Carpaţii româneşti din Bucovina şi către locuitorii lor":  

,,Salutare locuri bele, bercuri dealuri prea pompoase  
Ce-ale voastre culmi sublime, spre cer falnic le-nălţaţi  
Şi cu-a voastre ornamente prea romantice, frumoase  
Voioşiţi omenitatea, opul firei prezentaţi.  
Salutare stânci cărunte, voi străvechilor ruine!  
Cine e eroul vostru? Cine-aici v-au relăsat? 5  

Asemenea ecouri nu sunt puţine şi ele te orientează nu 
numai spre autorii citaţi ci şi către Alecsandri, Bolliac, sau 
Mureşeanu, toţi înrudiţi prin formaţia lor de poeţi angajaţi.  

Coloratura particulară a versurilor reuşite din 
,,Concordia", şi în genere a versurilor ardelene, este dată de 
umbra subterană a unei tristeţi fatidice, uneori învestmântată în 
rezonanţe de litanie, care însoţeşte silueta dură a apostolilor 
purtând în stânga lira lui Orfeu şi în dreapta sabia de foc a 
Sfântului Gheorghe. Jalea resimţită, nu arareori şi întâmplător, 
ci ca o permanenţă, năvăleşte în expresia lirică a vremii, 
pregătind atmosfera în care se va forma Goga.  

Ca valoare literară, marea majoritate a acestei poezii 
este modestă, uneori chiar submediocră, ea nefiind decât 
versificarea seacă a unor concepte sau a unei anecdotici 
cenuşii. Pe această linie ar putea fi încadrată aproape toată 
producţia lui I. Popfiu la rubrica ,,Foişoarei".  
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Trebuie arătat, însă, că în aceste pagini n-au fost 
cultivate numai oda, poezia mobilizatoare şi dedicaţia. Balada, 
legenda, elegia, fabula, satira ori poemul sunt specii care deşi 
nu în aceeaşi măsură cu celelalte pot fi întâlnite în ziarul 
discutat. Ceea ce e menţionabil e faptul că dintre acestea se pot 
selecta cele mai reuşite producţii pe plan literar. În acest sens 
activitatea literară a lui I. Vulcan este edificatoare. Fără a 
înţelege altfel decât ceilalţi misiunea poetului, el are totuşi o 
intuiţie mai autentică asupra specificului poeziei şi în acelaşi 
timp o sensibilitate mai adecvată. Chiar dacă se găsesc şi sub 
semnătura lui producţii mediocre, este notabilă acea parte din 
poezie, demnă de menţionat ca valoare literară. Şi la el poezia 
militantă, cetăţenească, reprezintă forma predilectă de 
manifestare, dar între acestea se află şi reuşite determinate de o 
interiorizare a mesajului ideatic. Spre deosebire de I. Popfiu, el 
destăinuie şi un registru mai bogat, fiind printre puţinii care 
semnează şi poezii de dragoste, unele capabile să stârnească 
emoţie, dacă nu prin ele însele, atunci cel puţin datorită 
anticipărilor eminesciene, un misterios preludiu, parcă, al 
descoperirii şi botezului literar de la 1866. Asemenea strofe 
reţin atenţia cititorului cu destulă uşurinţă:  
,,Cîte-odată dacă lira-mi  
Mai şi-ncepe a cînta  
Cînturile ei răsună  
Numai de dorerea me  
,,Defectu ideilor"  
,,Eu sînt rîurelul, tu floarea la vale,  
Nu eşti pentru mine, nu por fi al tău,  
Căci oprise asta soarta cea fatale,  
În deşert vom geme, plînge tot mereu".  
,,Lăcrămioare"  

   
Deşi reprezintă cea mai protejată figură a muzelor de la 

,,Concordia" cu excepţia numelor deja consacrate ale literaturii 
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noastre I. Vulcan nu monopolizează valoric poezia; întâlnim 
bucăţi poetice demne de atenţie şi sub alte semnături. Aşa 
bunăoară o poezie ca ,,Flori străine", semnată şi specificat în 
paranteză ,,Din Germania", se detaşează de nivelul obişnuit al 
rubricii, nu numai prin tematica erotică, în general puţin 
cultivată, ci mai ales prin emoţia sinceră care abureşte uneori 
versurile, prin tristeţea melancolică şi prin muzicalitatea 
unduioasă a strofelor.  

De asemeni interesante sunt poemele ,,Sclavia şi 
Tirania" de A. Marinescu şi ,,Rătăcirea" de A. Densuşeanu. 
Primul este un poem de factură mitologică care, utilizând mai 
ales recuzita basmelor româneşti, închipuie detronarea Tiraniei 
(un fel de Parcă de o frumuseţe direct proporţională cu 
răutatea) şi a Sclaviei ( o zgripţuroaică etalându-şi toate 
atributele cu care a înzestrat-o fantezia populară) de către 
libertatea răsculând mulţimile oropsite.  

Mai interesant e cel de al doilea poem, un fel de 
încercare cosmogonico-sociogonică în viziune biblică. Poemul 
se structurează ca o antiteză între veacul de aur al omenirii, 
când Adam nu săvârşise păcatul originar, când pământul şi 
cerul erau împreunate într-o armonie cosmică, când nu existau 
războaie, tiranie şi trădare, când nu era noapte şi nu era moarte, 
şi lumea descinsă din păcat care rătăceşte prin univers încărcată 
de povara tuturor relelor ce-o apasă. Este antiteza dintre 
nostalgia acelor vremi când:  

,,Această lume-atuncea cu-ntreaga-i omenire  
Un suflet avea numai, avea numai o fire,  
Era numai un eu,  
O animă, o voie, un dor, o cugetare;  
Şi însuşi creatorul simţea plăcere mare  
Cătând din emireu".  

şi amărăciunea stârnită de un prezent căruia-i adresează, 
asemeni unui apostol turmei sale de credincioşi, îndemnul către 
căinţă:  
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,,Dar adu-ţi, adu aminte căzută omenime  
Că eşti trimisă-n lume să tinzi la mai sublime,  
La raiul pregătit.  
Întoarce-te cu lacrimi din calea rătăcită,  
Întoarce-te la tatăl şi strigă umilită:  
O! doamne-am rătăcit".  
Frângând monotonia tematică a poeziei, asemenea piese 

deşi puţine ilustrează căutări poetice în zone mai fructuoase şi 
cu mijloace mai adecvate. Retorismul zgomotos şi uniform, 
parada abstracţiunilor versificate şi asperităţile prozaice 
absorbeau căldura potenţială a obiectului poetic, răpind 
poeziei, prin glacialitate, unul din factorii imediaţi ai 
penetraţiei sensibile.  

Prin exemplarele de tipul celor discutate se schiţa o 
alternativă nu atât tematică (poezia nu este refractară nici unei 
realităţi interferentă cu destinul uman) cât mai ales 
metodologică, vizând supunerea chiar dacă în practică era 
modestă la rigorile exigenţelor estetice.  

Dacă poezia acestui ziar menţinându-se în atmosfera 
caracteristică a literaturii ardelene ilustrează vocaţia unei 
pleiade de scriitori angajaţi într-o tulburătoare încleştare 
cetăţenească, în sprijinul căreia arta era un mijloc, indiferent 
dacă răspundea exigenţelor de artă, nu este mai puţin adevărat 
că uneori alături de creaţia folclorică mereu tonifiantă apărea 
de sub pana celor obişnuiţi cu tribuna mai curând decât cu 
solitudinea meditată, acorduri surdinizate discret de oboseală 
ori dezamăgire, de nelinişti metafizice ori vibraţii erotice.  

Proza este mai puţin reprezentată, pare-se nu dintr-o 
subapreciere a ei, ci mai curând datorită lipsei de tradiţie, pe de 
o parte, iar pe de altă parte datorită faptului că operativitatea 
celor angajaţi cu armele literaturii în confruntarea cotidiană nu 
se putea realiza prin proză în aceeaşi măsură ca prin poezie. 
Întreaga colecţie conţine 15 titluri dintre care 5 sunt traduceri. 
Ceea ce trebuie reţinut este faptul că subiectele lucrărilor 
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traduse, cu excepţia uneia în care lipsesc determinările 
geografice, sunt din istoria românilor, dovedind că autorii 
nume destul de obscure trebuie să fi cunoscut îndeaproape 
istoria poporului nostru. Din rândul celorlalte scrieri, trei sunt 
nişte foarte modeste relatări de călătorie, lipsite de virtuţi 
literare, iar restul, povestiri şi nuvele cum le botează autorii în 
majoritate mediocre, ilustrând precaritatea mijloacelor ce le 
stăteau la dispoziţie în acest domeniu.  

Şi aici ca şi în poezie, recunoaştem nota comună a 
literaturii de peste munţi. Majoritatea lucrurilor, abordând 
subiecte istorice, urmăresc profilarea unor caractere nobile a 
căror trăsătură dominantă este setea de libertate, ilustrată prin 
lupta plină de sacrificii dusă împotriva cotropitorilor. Două din 
nuvele se referă la legenda lui Dragoş şi la formarea dinastiei 
Dragoşizilor într-o perpetuă confruntare cu duşmanii. Dintre 
acestea, ,,Branda", ,,nuvelă istorică de Waldburg", aminteşte 
foarte îndeaproape nuvela ,,Dragoş" a lui Asachi, uneori atât de 
insistent încât eşti tentat să presupui o inspiraţie directă din 
acesta.  

Poate cea mai reuşită scriere, alături de ,,Eremitul Alb" 
al Constanţei Dunca, este nuvela ,,Capul lui Iordachi" de 
Mauriţiu Jokai un tablou al luptei româneşti împotriva turcilor. 
Dinamismul întâmplător, lapidaritatea plină totuşi de sensuri, 
capacitatea de creionare convingătoare a câtorva psihologii 
(Iordachi, Mariotis, măicuţele, Aga Girlet), un anumit gust 
pentru senzaţional, toate concurând la profilarea unei idei 
menite să cultive patriotismul, vitejia, spiritul de sacrificiu, fac 
din această nuvelă o realizare oricum menţionabilă.  

Interesantă prin intenţie şi edificatoare pentru 
insuficienţele prozei din ,,Conrcodia" este povestirea foarte 
întinsă, romanul dacă termenul  
n-ar fi prea pretenţios pentru nivelul literar al lucrării ,,Nopţile 
Carpatine" de I. C. Drăgescu. Utilizând ca element unificator 
viziunile sale nocturne, acesta încearcă un fel de epopee a 
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poporului român de la epoca dacică şi până în vremea 
contemporană, balansând fabulaţia între entităţi fundamentale: 
lupta şi dragostea. De altfel unul dintre eroi, Pintea, regele 
codrilor, îşi formula idealul într-un triptic edificator: libertate, 
răzbunare şi amor. Fiecare dintre momentele cardinale ale 
istoriei româneşti, între care se întinde o lungă perioadă de 
haiducie şi dragoste, i se revelează autorului prin intermediul 
unor apariţii fantomatice, cel mai adesea de esenţă angelică, 
care-şi istorisesc viaţa şi descendenţa într-o succesiune, 
sincopată nu numai de tradiţionalul cântat al cocoşilor, ci şi de 
capriciul arbitrar al autorului. Lucrarea trădează o vocaţie 
preponderent prăpăstioasă şi sceptică. Într-o postură titaniană, 
în care se resimte imediat falsitatea şi insuficienţa, el angajează 
un colocviu cu Omenirea, cu Dumnezeu, cu Tiranii, totul din 
perspectiva unui ideal înalt, mereu supus încercărilor şi 
incertitudinilor. Interesantă este aici concepţia lui Drăgescu 
despre tirani socotiţi ca fiind urmaşii titanilor ce s-au răsculat 
împotriva lui Dumnezeu şi a căror inimă ,,e neagră ca moartea, 
amară ca nefericirea şi crudă ca infernul". Întortocheată şi 
prăpăstioasă, cu travestiuri, evadări şi senzaţional rizibil, 
fabulaţia oboseşte şi irită printr-o totală lipsă de gust şi 
echilibru, printr-un sentimentalism de cea mai joasă speţă, 
asociat grandilocvenţei retorice.  

Celelalte scrieri în proză abordează tema dragostei, 
dintre ele detaşându-se povestea romantică ,,Eremitul Alb" 
scrisă la 21 de ani în limba franceză de Constanţa Dunca şi 
tradusă de Catone Censoriul după ziarul Pays. Structura 
complexă de tip romanesc a povestirii (frângerea succesiunii 
temporale, planuri paralele, etc.), ritmul alert cu reuşite 
momente de suspans, capacitatea portretistică (Mihai, Manola, 
Teodoru, Ivan), insistenţa fizionomică şi simţul plastic, 
capacitatea descriptivă cu un evident apetit al amănuntului 
colorat şi divers, atmosfera creată printr-o comuniune a naturii 
cu stările sufleteşti, simţul dialogului căruia i se accentuează 
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uneori valenţele prin sincopări semnificative şi replici 
neterminate, în sfârşit folosirea solilocviului, sunt câteva 
trăsături care trădează indiscutabil un talent. Bineînţeles că 
balastul prozei romantice nu lipseşte. Stilul căutat, trădând 
întinsele lecturi, imaginile livreşti, elementul miraculos, gustul 
contrastelor, jocul coincidenţelor, travestiurile, 
sentimentalismul uneori lacrimogen, toate acestea dau un 
anumit aer de prăfuit şi vetust. Totuşi proza romantică 
românească poate înscrie printre experienţele sale onorabile, 
scrierile Constanţei Dunca, deşi unele dintre ele au fost scrise 
în limba franceză.  

Merită a fi menţionată şi activitatea de prozator a lui I. 
Vulcan, ilustrată de două scrieri nuvele după aprecierea 
autorului: ,,Doi morţi de vii" şi ,,Marţi seara". Mai interesantă 
este cea de a doua unde e reluată o credinţă folclorică, cu 
intenţia de a o compromite (interdicţia de a toarce marţi seara), 
pentru a întruchipa motivul tinerilor care se îndrăgesc dar sunt 
împiedicaţi în dragostea lor de invidia sau dorinţele altora. 
Dincolo de fabulaţia propriu-zisă, fără merite literare, este 
demnă de remarcat prima parte, cu valoare programatică, unde 
autorul avertizează asupra consecinţelor ce le poate avea 
credinţa în superstiţii a poporului, de obicei veninos 
ridiculizată de străini, deşi calităţile acestuia sunt demne de 
toată preţuirea (,,Numai poporul spune el bietul ţăran avusese 
bărbăţia a se lupta mai bine cu soarta cea vitregă, a purta suman 
simplu şi a mânca pâinea sa udată cu lacrime, decât a trece în 
castre străine. Dânsul a susţinut onoarea noastră onoare dar ţie, 
popor românesc!").  

De factură romantică, ilustrând calităţile dar mai ales 
defectele acestui tip de literatură, proza ,,Concordiei", 
răspunzând aceluiaşi deziderat civic ca şi poezia, vădeşte 
câteva dintre stângăciile, dar şi unele dintre direcţiile ce vor fi 
asimilate mai târziu de prozatorii ardeleni de primă mână.  
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Pe plan teoretic, preocupările din ziar nu sunt prea 
numeroase; câteva materiale de istorie literară, prilejuite mai 
ales de moartea unor scriitori, puţine consideraţii de şi despre 
critică, ilustrate fie în polemici, fie în comentarii pe marginea 
unor opere, discursuri ocazionate de evenimente culturale, 
două studii dedicate folclorului românesc şi unul, reprodus, 
încheie acest capitol al rubricii ,,Foişoara", şi el consumat sub 
zodia aceluiaşi militantism tipic ardelenesc. Ilustrativ pentru 
concepţia despre rosturile şi importanţa literaturii este 
,,Discursul de deschidere" rostit de I. Popfiu la şedinţa publică 
a ,,Societăţii de leptură a junimii române din Oradea Mare" şi 
publicat apoi în ziar. Ce asigură nemurirea naţiunilor? se 
întreabă autorul în cel mai curat spirit luminist. Nu războaiele. 
Nici flotele, nici fabricile, ci cultura. Cicero şi Horaţiu, nu 
Cezar şi Hanibal, Demostene şi Homer, nu Maraton şi Platea, 
Corneille şi Racine, Chateaubriand şi Lamartine, Shakespeare 
şi Byron, Mureşan şi Bărnuţiu, Alecsandri şi Bolintineanu, nu 
Ştefan şi Mihai, Dragoş şi Buzescu -. ,,Cultura strălucită 
adunare! cultura intelectuală şi literară, iată! aceasta e ce 
perenează naţiunile". O asemenea gândire şi-a pus pecetea pe 
întreaga activitate a cărturarilor ardeleni, dornici ca prin 
înălţarea poporului la fructele culturii să-l facă în stare a-şi 
impune personalitatea în faţa celor ce i-o contestau.  

Preocupările teoretice coboară uneori şi la probleme 
mai puţin generale. Aşa bunăoară pot fi desprinse câteva din 
ideile cu privire la critică, profesate de colaboratorii acestui 
ziar. Dacă un cărturar ca M. Besanu, angajat în polemică cu I. 
Pop Florentin pe marginea Almanahului beletristic din anul 
1865, susţinea, mai mult din motive tactice, că în Ardeal nu 
există nici mediu, nici intelectualii care să permită o critică 
adevărată, G. Bariţiu, în articolul ,,Ortografia, Gramatica. 
Critica", susţinea hotărât necesitatea criticii deşi spunea autorul 
e una din cele mai urâcioase profesiuni din lume, asemănătoare 
cu profesiunea chirurgilor şi felcerilor care au datoria nu numai 
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,,de a spăla şi lega rănile, ci şi de a le curăţi", ,,de a sparge 
ulcerile cele mai dureroase". Bariţiu, însă, mergând mai 
departe, ţinea să facă precizări foarte preţioase (perfect valabile 
şi azi, dealtfel), arătând că trebuie făcută deosebire între ,,critici 
şi criticastri", cum se face între ,,poeţi şi poetastri", între 
filozofi şi sofişti, între retori şi sbierători".  

Precizări pe linia însuşirilor criticului aflăm în articolul 
,,Câteva reflexiuni la ,,O scurtă privire asupra poezîelor dlui 
Vulcanu ieşite mai dăunăzi de sub tipariu în Pesta" semnat J. 
alui Vasîlie lui D. şi în care autorul formula asemenea 
exigenţe: ,,Eu cred că un critic trebuie să fie drept, înţelept, cu 
bun simţ, dotat cu judecată sănătoasă, desbrăcat de orice 
sentimente de patimă şi ură şi mai ales posedând calităţile 
autorului în o mai mare măsură aşa încât el să fie înălţat asupra 
autorului, căci numau aşa va fi în poziţiunea de a face o critică 
bună şi demnă, numai atunci va putea condamna ce este de 
condamnat şi aprecia ce este bun şi frumos".  

Idei asemănătoare profesează şi I. P. Florentin în 
comentariul său pe marginea Almanahului beletristic pe anul 
1865. El, însă, făcând şi critică literară propriu-zisă, oferă o 
probă de analiză din care se pot desprinde câteva constatări cu 
privire la valorificarea unei opere literare. Mai întâi este spiritul 
clasic care guvernează aprecierile critice, insistându-se pe 
problemele de stilistică şi poetică, pe respectarea cu stricteţe a 
normelor6 pe cultul modelelor, etc. Autorul vorbeşte despre 
baladă, despre eufonie, despre metrică sau despre sintaxa 
poetică într-un mod care vădeşte familiarizarea cu aceste 
probleme. I. P. Florentin ilustrează însă, o gândire mai puţin 
dogmatică el acceptă noul chiar dacă acesta apare prin 
încălcarea normelor, el respinge lungimea sau scurtimea unei 
opere, drept criteriu de valoare, arătând că justificarea 
cantitativă a acestora este dată de unitatea armonică a 
întregului. Când trece la analiza unor opere totuşi, 
întreprinderea sa rămâne modestă, poate şi datorită formei 
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gazetăreşti în care e făcută, (în trei numere sunt discutate 26 de 
poezii, nuvele şi studii) expeditiv şi superficial.  

Demn de remarcat în cadrul acestor preocupări este 
succintul studiu biografic şi critic semnat de Catone Censoriul 
şi intitulat ,,Domnişoara Constanţa Dunca de Siaeu", prezentare 
a unei tinere talentate, născută la Botoşani, care a învăţat la 
Viena şi Paris şi care cunoştea 6 limbi la vârsta de 21 de ani. 
Figura Constanţei Dunca este indiscutabil interesantă şi ea 
merită o altă atenţie decât i s-a acordat până acum. Membră a 
,,Societăţii artelor, ştiinţelor şi literelor frumoase din Paris" 
laureată cu medalia de aur a aceleiaşi societăţi pentru romanul 
,,Elena", autoare a peste 7 scrieri în limba franceză, dintre care 
unele le-a transpus singură în româneşte, directoare a revistei 
,,Amicul familiei", care a apărut la Bucureşti, între 1863-1868, 
cu întrerupere în anii 1866 şi 1867, una dintre primele 
iniţiatoare ale mişcării feministe din ţara noastră, precedând-o 
într-un mod ilustru pe Sofia Nădejde, ea se impune ca o figură 
a culturii noastre care îşi aşteaptă cercetătorul. Nu e lipsită de 
semnificaţie stima ce i-o purtau cărturarii ardeleni care i-au 
închinat versuri şi i-au dedicat scrieri, văzând în ea o 
remarcabilă slujitoare a culturii româneşti din epocă şi o 
înflăcărată patrioată (ea a părăsit Parisul unde avea asigurată 
deja gloria şi bunăstarea, pentru a veni în ţară şi a pune umărul 
la înălţarea neamului românesc, prin înălţarea femeii române).  

Din această perspectivă finală trebuie urmărită şi 
preocuparea pentru folclor a ziarului. Dacă peste munţi 
interesul pentru creaţia populară îşi transferase punctul de 
greutate cu preponderenţă în sfera valorilor estetice, în Ardeal 
se continua orientarea paşoptistă de transformare a oricărei 
mărturii de valoare în argument polemic. Punctul de vedere 
estetic nu era ignorat, dar accentul cădea pe acele realităţi ale 
creaţiilor care iradiau în inimile combatanţilor temperatura 
avânturilor spre fapte.  
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Apelul adresat cărturarilor de a culege creaţia populară, 
publicarea poeziilor trimise ziarului, influenţa exercitată de 
acestea asupra poeţilor ce-au colaborat la ,,Concordia", stima 
arătată lui Alecsandri şi studiile consacrate unor probleme 
folclorice, vin să ilustreze permanenţa unei preocupări a cărei 
manifestare selectivă trădează atitudinea mai sus amintită. Sunt 
semnificative rândurile cu care îşi însoţeşte o culegere, trimisă 
ziarului, poetul Teodor Catone, preocupat pare-se de folclorul 
Ardealului: ,,Domnule Redactor! spune acesta Considerând că 
va fi spre uşurinţa stimaţilor noştri literatori, celor ce mult se 
ostenesc a aduna cântecele populare ale românilor, spre a 
tradiţiuna din ele mai cu seamă suferinţele lor, (subl. noastră 
A. M.) împărtăşesc foişoarei preţuitului jurnal ,,Concordia" 
următorul cântec poporal din Banat".  

Această ,,tradiţiunare" a suferinţelor poporului român 
vizează parcă fiinţarea unui Pantheon al suferinţei româneşti 
din care va descinde peste ani aedul pătimirii Ardealului şi din 
care contemporanii să-şi poată sorbi vigoarea morală de a 
înfrunta vitregiile impuse de o realitate vrăjmaşă.  

Bucăţile folclorice apărute în paginile ziarului reflectă 
două atitudini: prima de promovare a creaţiilor de veche 
tradiţie pe motive larg cunoscute, dar circumscrise finalităţii 
anterior amintite, şi a doua ilustrată de poezii cu adresă 
contemporană, elaborate probabil în epocă. Prima categorie se 
ilustrează prin poezia de voinicie, poezia orfică şi poezia de 
dragoste, dintre ele primele două fiind cultivate mai insistent. 
Deşi sunt creaţii tradiţionale, născute în epoci anterioare 
publicării lor, uneori intervenţia culegătorilor sau selectarea 
variantelor vădesc permanenta preocupare de a releva creaţiilor 
sensuri cu rezonanţe contemporane.  

Foarte interesantă, şi semnificativă în acelaşi timp, din 
acest punct de vedere este balada ,,Mioriţa", într-o prelucrare a 
lui V. Bumbacu. Plecând de la varianta lui V. Alecsandri, 
autorul continuă motivul de-a lungul a încă trei părţi, 
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schimbând total perspectiva filozofică a creaţiei. Moldovean nu 
se mai resemnează în faţa morţii ce i se prevesteşte. Şi asta nu 
din teamă sau nelinişte. Nu din groaza pe care sfârşitul îl 
provoacă adesea. El nu se resemnează pentru că viaţa este 
ameninţată de ticăloşia omului lacom şi nu de sorocul 
sfârşitului firesc. Spiritul său de echitate şi de bun simţ precum 
şi intransigenţa faţă de rău îi orientează atitudinea într-o 
direcţie activă. El solicită explicaţii şi oferă şansa împăcării 
prin despărţire, dar confruntat cu inflexibilitatea, nutrită doar 
din invidie şi lăcomie a celor doi, Moldovean îşi apără cauza cu 
o forţă egală dreptăţii ce-o are. Cei doi vor pieri de mâna sa, nu 
mai înainte însă de a-i provoca şi lui o rană fatală. Moartea sa 
însă este o împlinire a sorocului într-o stare sufletească de 
linişte şi seninătate. Dacă spiritul de dreptate şi mândria umană 
au respins-o, înţelepciunea milenară a celui conştient de 
fatalitate o acceptă ca pe un dat cosmic.  

Dacă în varianta Alecsandri despre Ungurean şi 
Vrâncean nu ştim decât ceea ce oferă oiţa năzdrăvană, în 
varianta de faţă, cei doi trădează atitudini şi gesturi de tâlhari:  

,,Iată mări! iată  
Se ivesc îndată  
Baciul Ungurean  
Şi cu cel Vrâncean,  
Amândoi călări  
Pe cai de neferi,  
Pe cai munteneşti.  
Pe cai mocăneşti,  
Vârtoşi în făptură  
Şi gioşi la statură,  
Cu măciuci de spini,  
C-o ceată de câini"  
Uciderea cîinelui moldovean este ilustrativă din acelaşi 

punct de vedere:  
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,,Baciul ungurean,  
Hâtru şi viclean,  
Spre oblânc se pleacă,  
Bagă mâna-n teacă  
Şi scoate-un pistol  
Implut cu omor;  
Pistol ruginit,  
Cu sânge stropit".  
Apar de asemenea, spre deosebire de aceeaşi variantă, 

elemente ale îndeletnicirilor păstoreşti (lupta împotriva manei, 
a gălbinării, îngrijirea mieilor primăvara, creşterea câinilor şi a 
cailor de povară), după cum este menţionabilă apariţia 
abundentă a atitudinii creştine (pomană, biserică, cruce înainte 
de luptă, intervenţia lui D-zeu chiar în timpul confruntării).  

Alături de episodul central, ca şi în alte variante 
cunoscute, apare motivul mamei ce-şi caută fiul, purtând în 
inimă presimţirea nenorocirii şi nădejdea salvării. Scopurile 
bătrânei amintesc pe un anumit plan al împlinirii ritualului 
strămoşesc închinat morţilor de povestea de mai târziu a 
Vitoriei Lipan.  

,,Dacă poate zace,  
Leacuri îi voi face,  
Leac de iarbă mare  
Pentru vindecare  
Cu faguri de ceară,  
Cu stropi de la moară  
Şi cu stropi de rouă  
Strânşi la lună nouă.  
Trei pai de secară,  
Secară de vară,  
Strânşi de fată mare  
Pe-asfinţit de soare,  
Iar de-o fi să fie,  
Morit pe câmpie,  
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După cum aflai  
Bobi când înşirai,  
Spune-mi tu curat  
Unde-i îngropat?  
Ca să merg cu tine,  
Săraca de mine,  
Să-mi arăţi mormântul,  
Să-i sărut pământul,   
S-aprind lumânare  
La cap şi picioare,  
Să mă duc acasă  
Şi-o viţică grasă  
Viţică balană  
Să-i dau de pomană  
Popei ca să-i ţie  
Sfânta liturghie"  
Deşi foarte interesantă, pe plan literar este vizibilă o 

anumită inferioritate a celorlalte părţi faţă de prima (varianta 
Alecsandri) atât datorită unor dilatări nesemnificative, cât şi 
datorită nerealizării acelei decantări cristaline, a acelei 
sublimări emoţionale care armonizează perfect ideea cu 
expresia literară.  

Alături de creaţia folclorică sau de prelucrările inspirate 
de ea, ziarul ,,Concordia" a publicat şi două studii consacrate 
acestui domeniu. Este vorba de ,,Studie asupra poeziei române" 
de Aron Densuşeanu şi ,,Despre insemninţia refrenului de 
,,Lere Doamne" din colindele române, despre timpul ivirii şi 
despre însemnătatea lor" de I. G. Sbierea".  

Primul este o încercare comparatistă, care, deşi nu se 
susţine în substanţa lui, trebuie menţionat ca o primă încercare 
de acest gen, mai înainte de rezultatele notabile de B. P. 
Haşdeu şi A. Odobescu, în timp, cel de-al doilea, de o erudiţie 
remarcabilă şi până la un anumit punct destul de convingător, 
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încearcă un răspuns asupra originii refrenului ,,Lerui Doamne" 
şi a colindelor în general.  

Dar ceea ce trebuie observat şi de această dată este 
faptul că preocupările pentru folclor, discutate anterior, 
ilustrează mai puţin vocaţia unor folclorişti autentici şi mai 
mult pe aceea a unor cetăţeni ai Ardealului, preocupaţi de 
eliberarea naţională a consângenilor şi de valorificarea în acest 
scop a tuturor resurselor materiale şi spirituale înmagazinate în 
sufletul poporului român.  

Conchizând asupra literaturii publicate în paginile 
acestui ziar, vom preciza că, deşi nu cunoaşte capodopere şi 
nici colaborări directe de primă mână, ea oferă, prin rubrica 
,,Foişoara", imaginea unei literaturi angajate, a unor căutări 
împlinite mai târziu dar prefigurate şi aici, ilustrează atributele 
familiare intelectualităţii ardelene, în legănările căreia vor 
apărea un Slavici, un Coşbuc sau un Goga, drept vlăstare 
viguroase ale pământului fertilizat de truda modestă a unor 
astfel de apostoli.  

 
1 În bibiotecile din ţară nu se află decât colecţia până la sfârşitul anului 
1869. La biblioteca Academiei până în 1867, la filiala din Cluj până în 
1868, iar la Biblioteca din Năsăud, până la sfârşitul anului 1869. 
2 Cele 3 cărţi din Eneida traduse de V. Aaron au rămas în manuscris.  
3 Toţi aceştia apar cu poezii, în mare majoritate, reproduse din alte 
publicaţii.  
4 Poezia acestuia, precum şi aceea a lui I. C. Drăgescu a fost ridiculizată 
foarte caustic de T. Maiorescu în articolul său din 1872, ,,Direcţia nouă în 
poezia şi proza română" şi asta fireşte, cu un deplin temei. 
5 Pentru o mai uşoară lectură am eliminat forma latinistă a versurilor, 
adaptându-le potrivit normelor indicate la nota 1 de la bibliografie. 
6 Când o imagine nouă care şochează este criticată de M. Besanu, I. P. 
Florentin îl contrazice nu atât din perspectiva justificării noului în artă, cât, 
mai ales căutând modele (în cazul de faţă, Schiller) care au utilizat aceeaşi 
imagine.  
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REVISTA   OLTEANĂ  
(1888-1890, 1892) 

  La 15 martie 1888 ,,sub direcţiune domnilor Traian 
Demetrescu şi G. D. Pencioiu" apare la Craiova Revista 
olteană, publicaţie ,,literar ştiinţifică", a cărei existenţă a 
constituit pentru capitala Olteniei un moment cultural notabil. 
Într-o urbe în care ,,nici o mişcare mai însufleţită nu vezi"1, în 
care la 1884 ,,n-avem decât două jurnale, unul absolut politic, 
celălalt o foiţă care apare din joi în paşte"2, editarea unei 
reviste literar-ştiinţifice era un eveniment şi o îndrăzneală. 
Căci, aşa cum scria acelaşi Tr. Demetrescu, ,,în mult trâmbiţata 
noastră capitală a Olteniei, aromeşte un soi de picoteală, o 
nepăsare bolnăvicioasă, în ceea ce priveşte viaţa intelectuală"3. 
După o experienţă nereuşită în 1884 şi o alta în 1887, când 
scoate pentru o lună şi jumătate Amicul libertăţii, tânărul poet 
craiovean devenit de acum o figură cunoscută în lumea literară 
4 reuşeşte să polarizeze în jurul ideii sale un număr de tineri 
dornici de afirmare. Se formează o societate care-şi propune 
editarea unei reviste, dar din lipsă de mijloace băneşti deşi 
printre membri se aflau şi ,,destui tineri cu dare de mână" 
societatea sucombă la puţină vreme de la formare. ,,Nu mult 
după moartea proiectatei societăţi cum va scrie în 1892 
comitetul de redacţie într-o notă adresată publicului câţiva 
tineri cu puţină dare de mână, dar cu mai mult dor de lucru, se 
grupează într-o modestă cameră a unuia dintr-înşii şi hotărăsc a 
încerca, ei puţini, ceea ce nu aveau curajul să întreprindă alţii 
mai mulţi"5.  

Rolul lui Tr. Demetrescu a fost primordial. Amintindu-
şi peste ani de acest episod, bunul său prieten, G. D. Pencioiu, 
scria într-o evocare: ,,Tr. Demetrescu îşi făurise de câteva zile 
planul unei reviste literar-ştiinţifice şi căuta colaboratori. Toată 
noaptea mi-a vorbit de revistă. Eu, puţin încrezător în 
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asemenea întreprinderi, căutam argumente împotriva acestei 
cutezătoare idei, dar entuziasmul şi convingerea lui m-au 
biruit"6. Aşa se face că cei doi prieteni, împreună cu N.N.Popp 
şi V. Petrescu stabilindu-şi ,,Redacţia şi administraţia în strada 
Kogălniceanu (vis-a-vis de Hotelul Europa)" scot primul număr 
al Revistei oltene. Începând cu numărul doi, direcţiunea 
nominalizată dispare de pe frontispiciu şi e înlocuită de un 
comitet. Faptul nu pare a avea vreo semnificaţie deosebită, 
întrucât personajele principale continuă să rămână Tr. 
Demetrescu şi G. D. Pencioiu. Cercul colaboratorilor se 
lărgeşte însă treptat fără a cuprinde totuşi vreun nume de 
rezonanţă: M. Chintescu, H. Certeneanu, C. Gheorghiu, I. 
Izvoranu, M. Strejanu, la care se adaugă colaboratorii recrutaţi 
prin poşta redacţiei, cum ar fi E. M. Z. Ionescu (Galaţi), M. M. 
Trişcu şi Dem. Tezlaru (Paris).  

Revista are o apariţie lunară (,,la 15 a fiecărei luni") şi 
se vinde cu 15 lei pe an în ţară şi cu 17 lei în străinătate. După 
un an de la apariţie ea pare a-şi fi consolidat poziţia, iar 
redactorii se manifestă mai încrezători şi mai dornici de 
perfecţionare. În articolul către abonaţi şi cititori, redacţia 
vorbeşte de sprijinul Craiovei şi încurajarea capitalei, de faptul 
că ,,Anul trecut eram puţini şi fără curagiu; anul acesta numărul 
nostru a crescut şi hotărârea noastră s-a întărit" de năzuinţa de a 
ajunge alături de revistele cele bune etc. Revistei i se adaugă 
iconografia7; i se fixează o deviză: ,,Libertatea de idei"; data de 
apariţie se modifică ,,la 1 ale fiecărei luni", iar sediul redacţiei 
şi al administraţiei se mută în str. Mtr. Horezu, nr. 35. De 
asemeni numărul colaboratorilor creşte. Deşi dispar N. N. 
Popp8, C. Gheorghiu, M. M. Trişcu şi Dem. Tezlaru, forţele 
revistei cresc. D. Stăncescu, M. Schwarzfeld, E. Hübsch, E. 
Gănescu, N. Basilescu, dr. Arhimandrescu, H. Streitman, C. R. 
Samitca, apar în paginile publicaţiei, semnând texte de diverse 
tipuri, unele dintre ele foarte interesante. Cu toate acestea, în 
numărul ultim din anul al doilea, un articol adresat publicului, 
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conţinând un scurt istoric şi bilanţ al revistei, degajă o stare de 
spirit total diferită la sfârşitul primului an. Lipsa de sprijin 
material, lipsa de punctualitate a abonaţilor, dezinteresul 
manifestat chiar de unii din pionierii publicaţiei, sunt invocate 
cu insistenţă, ca un fel de a preambul al unui ,,necrolog" 
nedeclarat. Şi într-adevăr, odată cu acest număr, publicaţia îşi 
încetează apariţia. Unele disensiuni par a se fi ivit în sânul 
redacţiei încă din ianuarie când, pentru prima dată în cei doi 
ani, numărul pe luna respectivă nu apare. Contopirea lui cu cel 
din februarie nu pare a fi decât un compromis de scurtă durată. 
Cu atât mai mult cu cât, în aceeaşi lună Tr. Demetrescu, 
sufletul redacţiei, încerca să pună pe picioare împreună cu I. T. 
Izvoranu şi M. M. Trişcu, foştii colaboratori ai Reviostei oltene 
o altă publicaţie: Revista independentă-literară-ştiinţifică . 
Numele său nu apare decât în primul număr. De fapt, cu cel de-
al doilea număr, aceasta îşi încetează apariţia, odată cu Revista 
olteană. Prima serie îşi încheia astfel existenţa într-un mod 
nesurprinzător totuşi. Într-o atmosferă socială în care 
efemeritatea revistelor provinciale era în firea lucrurilor, cei doi 
ani ai publicaţiei în discuţie sunt o izbândă şi o excepţie. Şi 
totuşi, Revista olteană n-a murit în martie 1890. După doi ani 
de zile sub conducerea aceluiaşi neliniştit poet, de astă dată 
împovărat de experienţa unei gazetării obositoare la ziarul 
Adevărul din Bucureşti aceasta îşi face reapariţia ca supliment 
literar al ziarului craiovean Economistul, de la a cărui apariţie 
(17/29 noiembrie 1891) Tr. Demetrescu susţine cu regularitate 
pagina literară. Păstrând vechea deviză, primul număr al 
suplimentului literar apare la 1/13 mai 1892, menţionându-l ca 
prim redactor pe Tr. Demetrescu. Acesta, în articolul program, 
accentuează ideea de continuitate a publicaţiei, amintind din 
nou cauzele care au determinat dispariţia primei serii. Dar deşi 
anunţa că ,,aceiaşi tineri se grupează astăzi şi decid reînvierea 
copilului, poate cu aceleaşi iluzii vechi", din foştii colaboratori 
nu mai apare decât V. Petrescu. De fapt, doar primul număr 
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apare sub conducerea poetului, fiind aproape în întregime scris 
de el. Începând cu numărul doi, ca prim redactor este anunţat 
Carol Scrob, în timp ce Tr. Demetrescu dispare cu totul din 
paginile revistei. Există în acest număr şi o explicaţie a 
schimbării survenite, inserată într-o notă: ,,D-nu Tr. 
Demetrescu, simpaticul şi talentatul poet, care pentru un 
moment primise a fi prim-redactor al acestui organ, s-a retras la 
ţară pentru a termina o lucrare de înaltă valoare. D-nu Carol 
Scrob a avut bunătatea de a-l înlocui". Explicaţia pare a fi 
reală, căci în vara anului 1982 el se retrage în satul C. (probabil 
Cilieni) unde-şi scrie cunoscuta lucrare Intim. Totuşi trebuie să 
se fi întâmplat ceva, de vreme ce înlocuitorul este o persoană 
despre care poetul avea şi exprimase păreri deloc măgulitoare, 
iar în următoarele numere el nu apare cu nici o colaborare. 
Oricum, plecarea sa se resimte sub aproape toate aspectele. 
Chiar şi colaboratorii devin alţii. Cu excepţia lui M. Strejanu, 
nici unul din vechea gardă nu mai apare în paginile revistei. 
Alături de Carol Scrob care scrie foarte mult acum semnează 
Th. M. Stoenescu, Ana Ciupagea, Scarlat Moscu, E. Părăianu, 
A. Scrob, E. Sevastos, Smara, C. D. Fortunescu. Nivelul 
publicaţiei scade şi, după al patrulea număr, ea îşi încetează 
apariţia, fără nici un avertisment, fără nici o explicaţie. 
Reapariţia Revistei oltene (bilunar, de astă dată) a însemnat 
astfel o efemeră încercare de a reînnoda un fir rupt şi o eşuată 
tentativă a lui Tr. Demetrescu de reîntoarcere printre ai săi, ca 
slujitor direct al culturii oltene.  

Profilul primei serii a revistei în discuţie urmează în 
linii mari pe cel al Contemporanului, deşi orientarea ideologică 
este alta. Alături de literatura propriu-zisă şi de comentariile de 
diverse tipuri pe marginea literaturii autohtone şi universale, 
revista abordează chestiuni filozofice, politice, de educaţie etc. 
Pentru a realiza o imagine a felului cum îşi concepeau 
publicaţia înşişi realizatorii ei, este suficient să reproducem 
rubricile fixate de aceştia la tabla de materii a primului an: 
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Poezii; Poezii în proză Nuvele; Studii, Note, Schiţe, Critice 
literare, Cronici teatrale; Portrete artistice şi Scrisori literare; 
Note bibliografice şi Cugetări; Economie politică, Sociologie, 
Finanţe; Pedagogie şi Educaţiune; Studii filozofice, Teatru; 
Varia. Obiectivele avute în vedere sunt exprimate de comitetul 
de redacţie în ,,Prefaţa" primului număr, în care vorbind despre 
proasta opinie manifestată faţă de tineret, socotit leneş, corupt, 
parazitar şi blazat redacţia îşi preciza dorinţa de a infirma 
asemenea păreri prin editarea unei reviste ,,care să fie 
deocamdată mica noastră tribună, de la care să ne răspândim 
simţirile şi cugetările noastre de bine şi frumos". Dincolo de 
această platformă generală, între membrii redacţiei erau destule 
deosebiri de concepţie, chiar şi între cei doi prieteni şi 
animatori ai revistei. În timp ce Tr. Demetrescu cunoscuse încă 
de la optsprezece ani influenţa socialistă devenind nu numai un 
admirator dar chiar şi un militant G. D. Pencioiu, avocat cu 
studii în Germania, vădea o formaţie liberal-progresistă, 
antirevoluţionară. Deosebirile ideologice sunt consemnate şi în 
mod explicit. Atunci când G. D. Pencioiu, în comentariul 
Capitalul şi Karl Marx, aduce sistemului filozofic al lui Marx o 
serie de critici, deşi tonul general nu este ostil ba dimpotrivă, 
admirativ faţă de profunzimea şi erudiţia filozofului Tr. 
Demetrescu se simte obligat ca în numărul următor să-şi 
precizeze atitudinea: ,,ţineam să desluşesc de mult că dacă în 
revista aceasta s-au împărtăşit ori se vor mai împărtăşi idei mai 
mult sau mai puţin potrivnice ideilor socialiste nu se va putea 
crede că deplinul grup de tineri ce conduce Revista olteană 
primeşte aceste idei. Ba aş putea să adaug iarăşi că nici în 
literatură, nici în filozofie, nici în ştiinţă nu ne împreunăm în 
centrul unor aceloraşi vederi".  

În pofida acestor deosebiri, atitudinea generală 
promovată de revistă este una progresistă, înaintată. Pe plan 
filozofic, de exemplu, este susţinută şi popularizată concepţia 
materialistă despre lume. Semnificative sunt, în acest sens mai 



 
27 

ales, notele lui H. Streitman pe marginea unor probleme 
filozofice şi a unor filozofi, între care se numără K. Marx, Fr. 
Engels, J. Dietzgen. Legea progresului omenesc, de G. D. 
Pencioiu; Băgări de seamă asupra progresului de H. 
Streitman; comentariul apreciativ asupra cărţii lui L. 
Guillaume, L'univers a-t-il été creé? Ou que sommes nous? 
(Paris, 1888), sunt materiale în care poziţia înaintată şi intenţia 
de popularizare educativă sunt evidente. Sunt abordate în 
publicaţie şi alte probleme teoretice, de obicei cu aplicare la 
realităţile româneşti, precum: Noţiunea de stat la noi, Din 
economia politică Frederic Bastiat, Muncă şi negoţ etc.  

Mai numeroase şi într-un fel mai interesante sunt 
articole izvorâte din necesităţile cotidiene ale vieţii sociale şi 
politice. Şi în acest domeniu rolul lui G. D. Pencioiu este de 
prim ordin. Alături de pledoaria împotriva regimului exagerat 
protecţionist, prohibitiv şi vamal, şi în favoarea liberului 
schimb (Reforma comercială, Tarifa autonomă şi apărătorii ei) 
se impune cu deosebire atitudinea acestuia faţă de problema 
războiului, care se vântura în epocă. Bunăoară, într-un articol 
polemic -Observări critice asupra conferinţei ,,Poporul, 
Armata şi Şcoala" el respinge propaganda militaristă şi 
războinică, condamnă guvernele care folosesc miliarde pentru 
înarmare, în timp ce popoarele se zbat în lipsuri. Pe aceeaşi 
linie, în articolul vehement şi mesianic, Barbaria modernă, 
semnat Gri-Pen, el prevesteşte, cu surprinzătoare forţă 
anticipativă, flagelul ce va pustii Europa peste douăzeci şi cinci 
de ani, susţinând cu ardoare ideea creării de organisme şi 
legislaţii supranaţionale, menite să asigure pacea şi să 
împlinească dezarmarea generală.  

În cadrul aceloraşi preocupări trebuie amintit articolul 
lui Tr. Demetrescu: Un cuvânt pentru ţărani cea mai înaintată 
poziţie atinsă de revistă într-o chestiune social-politică. Deşi 
este unicul său material de această natură contribuţia 
fundamentală a sa vizând sectorul literar articolul aminteşte 
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vehemenţa publicistului de la Amicul libertăţii şi-l prefigurează 
pe cronicarul de la Adevărul. Determinat de cunoscutele 
răscoale din anul 1888, indică adevăratele cauze ce au sădit 
disperarea în ţărănimea răzvrătită, pledând cu înţelegere şi 
căldură în favoarea dezmoşteniţilor. Respingând afirmaţiile 
şarlatane că răscoalele au fost rezultatul unor meschinării 
politice, poetul arăta că ele sunt ,,strigătele de disperare" ale 
,,proletariatului în opinci", care ,,abia are o vatră unde să-şi 
odihnească trupu-i pisat de osteneli şi o desagă încărcată cu 
cîţiva codri de mămăligă, ca să-şi astîmpere foamea".  

Sectorul neliterar al revistei mai cuprinde probleme de 
educaţie şi instrucţie: Citirea şi recitirea în şcoalele primare, 
Câteva cuvinte asupra educaţiunii, Educaţiunea prin sine 
însăşi etc., precum şi chestiuni diverse de ordin economic: 
Dublul etalon, Dialog economic, Cîteva cuvinte asupra 
biletelor de bancă etc.; sau de altă natură: De cînd s-a introdus 
berea în România? Înmormîntările la noi, Zeţarul în vechile, 
Spînzurătoarea în medicină etc.  

Interesul major îl reprezintă însă sectorul consacrat 
literaturii, atât în sensul receptării creaţiei literare autohtone şi 
străine cât şi în acel al creaţiei propriu-zise. Ambele aspecte 
sunt bine reprezentate în paginile revistei, ele constituind de 
fapt partea substanţială a acesteia. Poziţia faţă de literatura 
română şi cea străină este exprimată fie prin intermediul 
portretului literar, fie prin dezbaterea teoretică cu aspect 
polemic, concretizată de autorii din epocă fie prin traducerea 
ori prelucrarea unor scrieri teoretice străine; fie chiar prin 
bibliografierea unor lucrări. Partea cea mai reprezentativă este 
aceea a portretelor literare, datorate în marea lor majoritate lui 
Tr. Demetrescu. Fr. Coppée, P. Bourget, V. Alecsandri, A. de 
Musset, Louise Ackermann, N. Nicoleanu, M. Zamfirescu, D. 
Bolintineanu, Veronica Micle, sunt figurile literare ale căror 
profile au fost schiţate de poet, nu cu rigoarea unui critic sau a 
unui istoric literar, ci cu disponibilitatea unui iubitor de 
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literatură şi a unei sensibilităţi înclinate spre autoexprimare. 
Dintre ele ne reţine atenţia, mai ales, portretul lui Alecsandri, 
în care atitudinea ostilă faţă de bardul de la Mirceşti marchează 
o anume orientare, proprie tinerei generaţii. Alecsandri este 
negat ca poet mare, căci ,,Afară de cîteva pasteluri ce sunt 
gentile încolo o pleavă de cuvinte banale, neîncălzite de simţire 
adîncă, sărace de cugetări puternice şi foarte adeseori pline de 
greşeli gramaticale netolerate". Noua sensibilitate ,,nu mai 
poate fi satisfăcută cu «cîntecile haiduceşti» sau cu «horele» 
bardului de la Mirceşti". Pentru Tr. Demetrescu, ,,Poeţii sînt cei 
mai intimi duhovnici ai sufletului omenesc. Ei sînt noi": 
generaţia lui cu ,,gîndurile neastîmpărate, cutezătoare, adînci", 
stăpânită de ,,pasiunile cu abisurile şi culmile lor" caută ,,poeţi 
filozofi, phihologi, marii dumnezei ai inimii omeneşti. Şi 
Alecsandri nu e din aceştia". Dar aşa cum la optsprezece ani 
luasre apărarea poetului moldovean faţă de atitudinea negatoare 
a lui Macedonski9, la moartea lui va reveni din nou la 
sentimente mai bune, scriind cu pioşenie: ,,În aceste vremuri de 
nevroze, de decepţiuni şi pesimism prin care trecem mai ales 
noi tinerii poezia lui Alecsandri e ca o muzică armonioasă şi 
binefăcătoare. El a fost un poet mare, un patriot ilustru, şi un 
fericit"10  

Alături de portretele semnate de Tr. Demetrescu, au mai 
apărut cele scrise de G. D. Pencioiu: N. Lenau, R. Hameling, H. 
Heine; de M. Chintescu: M. Eminescu, şi N. N. Popp: Iulia 
Haşdeu. Mai interesante sunt articolele teoretico-polemice în 
care sunt abordate câteva probleme ce frământau opinia literară 
a epocii. Şi în acest domeniu contribuţia lui Tr. Demetrescu 
este fundamentală. De fapt, cu o singură excepţie, el este 
autorul tuturor acestor materiale. Cele mai multe dintre ele sunt 
prilejuite de personalitatea şi opera lui M. Eminescu, faţă de 
care atitudinea poetului craiovean evoluează de la rezervă şi 
obiecţie (Forma în artă), până la entuziasm şi superlativă 
preţuire: O pagină de psihologie literară Amorul în poeziile lui 
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Eminescu. Dacă sub raport teoretic consideraţiile sale sunt 
simpliste, în referirile directe la operă intuiţia lui simpatetică îi 
permite realizarea unor observaţii subtile, a unor asociaţii 
relevante şi a unor expresii sugestive. Pline de interes se 
dovedesc articolele Mişcare de idei şi Temperament în artă, în 
care este exprimată poziţia autorului faţă de romantism şi 
naturalism11. În primul este accentuată mai ales poziţia 
antiromantică, din perspectiva pozitivismului epocii, în timp ce 
în al doilea este respinsă ideea gratuităţii artei, din perspectiva 
convingerii că aceasta ,,este un produs al mijlocului social".  

Studiul care nu aparţine lui Tr. Demetrescu este semnat 
de M. Schwarzfeld şi se intitulează Vasile Alecsandri sau 
meşterul drege-strică şi apărătorii săi. Cu o argumentaţie 
documentată, acesta încearcă să demonstreze caracterul 
neştiinţific al culegerii de folclor republicată de Alecsandri în 
1866 şi să anuleze apărarea cam sentimentală pe care Ionescu-
Gion şi Convorbirile literare, sub pseudonimul Cosma, o fac 
culegerii citate.  

Sunt de amintit apoi cele câteva articole care par să 
urmărească cultivarea estetică a cititorilor şi familiarizarea lor 
cu literatura universală, prin intermediul unor autorităţi în 
materie. Aşa bunăoară, Priviri din grabă în panorama 
Frumosului extrage notiţe din diverşi autori pentru nevoile unui 
curs elementar de estetică În atelierele spiritului articol tradus 
din germană de G. D. Pencioiu relatează despre ciudăţeniile, 
obiceiurile şi ticurile, răsfrânte şi în operele lor, ale unor mari 
creatori, precum Voltaire, Schiller, Diderot, Coleridge, Chopin, 
Rossini, Wagner etc.; iar profesorul M. Steurman publica de-a 
lungul a zece numere, sub titlul generic Din literatura 
generală, rezumatul lecţiilor ţinute la Universitatea din 
Copenhaga de către G. Brandes, asupra curentelor principale 
din literatura secolului al XIX-lea.  

Rubrica bibliografică a revistei fie că se limitează doar 
la menţionări de titluri, fie că aici se rezumă sau se comentează 
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lucrări reţine şi ea atenţia prin câteva elemente. De pildă, într-o 
Notă de analiză critică vorbind de La vie littéraire, par 
Anatole France, Paris, 1888 Tr. Demetrescu îşi destăinuia 
modelul său de comentariu literar impresionist, invocând 
rubrica Causeries littéraires pe care scriitorul francez o deţinea 
în ziarul Le temps, din perspectiva unei edificatoare profesiuni 
de credinţă: ,,Le bon critique est celui qui raconte les aventures 
de son ame aux milieux des chefs-d'oeuvre". Tot el vorbind de 
volumul de poezii Chaos, publicat de Emile Chevé în 1887 
condamna cu vehemenţă caracterul amoral al dispreţului faţă 
de femeie, degajat de volum. Foarte interesantă este nota 
bibliografică semnată de G. D. Pencioiu, în care acesta 
recenzând cartea Geschichte der fremden Literatur de Otto von 
Leixner, 1882 remarca faptul că în pagina 70 a volumului I, la 
capitolul despre literatura indiană, se află un imn al beduinilor 
vechi, asemănător cu prima parte din Rugăciunea unui Dac şi 
cu ,,reflexiunea" dascălului din Scrisoarea I, imn pe care îl şi 
traduce (6 strofe). De remarcat că această consemnare de izvor 
este anterioară aceleia a lui Vasile Păun, luată în consideraţie 
de Perpessicius în ediţia sa critică (vol. II, p. 72).  

Revista olteană se ocupă în paginile ei şi de viaţa 
teatrală a Craiovei, mai ales prin condeiele lui Tr. Demetrescu 
şi G. D. Pencioiu, recenzând spectacole, comentând 
organizarea vieţii teatrale, ori analizând repertoriul. Alături de 
articolele elogioase la adresa Elenei Teodorini şi a Aureliei 
Kiţu scrise de primul şi de elogiul adus de cel de-al doilea 
marelui actor Rossi în rolurile Hamlet, Ludovic XI, Othelo, 
Shylok, majoritatea articolelor de la rubrica respectivă se referă 
la probleme curente. De reţinut sunt asprele critici la adresa 
repertoriului de duzină, la adresa limbii îngrozitoare în care se 
făceau traducerile, sau la adresa interpretărilor melodramatice, 
precum şi preţuirea pieselor lui Caragiale O noapte furtunoasă 
şi O scrisoare pierdută a lui Anestin în rolul cetăţeanului 
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turmentat, a lui Gr. Manolescu şi Aristiţa Romanescu în 
Francesca da Rimini, Romeo şi Julieta etc.  

Se impune precizarea că cele două serii ale revistei se 
deosebesc între ele şi prin conţinut, cea din 1892 fiind aproape 
integral literară.  

Cu excepţia unei interesante Cronici fanteziste, a unui 
articol de Elena Sevastos (Legănatul), a unei traduceri din 
germană despre rasa bretonă în lumina legendelor ei şi a 
articolului oarecum programatic: Definiţiunea şi însuşirile 
stilului, semnat în nr. 2 de către prof. M. Strejanu, revista nu 
conţine decât poezie şi proză, afară de reclame şi anunţuri.  

Partea literară a Revistei oltene care de altfel e 
predominantă este constituită din poezie, proză, cugetări şi 
traduceri. Şi aici figura centrală este tot Tr. Demetrescu, deşi se 
distinge o anume polarizare ternară a preocupărilor: în timp ce 
acesta semnează în mod deosebit poezia (el scrie, totuşi, proză, 
cugetări, traducere teatru), Vasile Petrescu semnând şi cu 
pseudonimul Elisav susţine proza, iar G. D. Pencioiu semnând 
şi cu pseudonimele Gripen ori Xeres traduce din literatura 
străină.  

Poezia primei serii a revistei atât originala cât şi cea 
tradusă se află sub zodia influenţei eminesciene. Lucrul apare 
firesc, de vreme ce publicaţia, cu excepţia primelor numere, se 
dovedeşte o tribună înflăcărată de popularizare, de omagiere şi 
de analizare a vieţii şi operei poetului.  

E suficient să amintim în acest sens studiile lui Tr. 
Demetrescu, conferinţa entuziastă a lui M. Chintescu, 
publicarea nuvelei Sărmanul Dionis şi a portretului lui M. 
Eminescu, sau poezia aceluiaşi Tr. Demetrescu, închinată 
morţii poetului. Poezii ca Ea, Lîngă o fecioară, Numai 
frumoasă, E..., publicate aici vădesc efectul puternic al eroticii 
eminesciene asupra celui mai înzestrat poet al revistei, după 
cum nota pesimistă ori traducerile din Lenau se înscriu pe 
aceleaşi coordonate. Dar dincolo de poezia intimă, se află 
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publicată şi o poezie meditativ-socială datorată, şi aceasta, lui 
Tr.Demetrescu care e de fapt singura personalitate poetică 
distinctă a revistei. Orientarea socialistă a sa, conştiinţa lui de 
dezmoştenit al soartei, solidar cu toţi oropsiţii vieţii, încrederea 
într-o altă lume, ori disperarea în faţa răului, se regăsesc în 
poezii ca: Gînduri ostenite, Christ, Rîs amar, Poate etc. 
Condiţia socială a poetului, căreia îi consacrase şi un foarte 
interesant articol, Cariera condeiului, revine aproape obsedant 
ca motiv poetic. Unui tînăr, Unui amic poet, Lui Eminescu, 
închid în ele revolta înăbuşită a unui artist ulcerat sufleteşte de 
mercantilismul filistin al acelei societăţi în care ,,poţi fi, ţi-o 
spun încet /Băcan, cizmar, ministru, orice... dar nu poet!". În 
paginile Revistei oltene apar însă şi primele acorduri ale acelei 
poezii care-l situează pe Tr. Demetrescu între precursorii 
simbolisamului românesc. Motivul parcului din poezia Prin 
alee, decorul funerar, cu sugestivităţi analogice, şi sensul 
evazionist al iubirii din poezia Farmec, dar, în primul rând, 
Simfonie de toamnă acea prebacoviană transpunere în cuvânt a 
dezmembrării interioare, interferată sugestiv cu elementele 
decorului autumnalo-hibernal trădează o sensibilitate nouă, 
marcată de condiţia citadină şi de lecturile proaspete din 
literatura franceză. Primul număr din seria a doua, apărut la doi 
ani, evidenţiază şi mai pregnant acest fenomen. Rondelurile 
Parfum de blondă şi Flaşnetele uitate în aceste pagini şi 
nemenţionate niciodată de istoria literară sunt nişte mici 
bijuterii poetice, demne de a figura în orice antologie a poeziei 
simboliste.  

Cât despre ultimele numere ale seriei a doua, ele sunt 
invadate de versuri, dar sunt foarte sărace în poezie. Pana 
cazonă a lui Carol Scrob secundată în abundenţă şi precaritate 
de aceea a locotenentului Emil Părăianu umple paginile de 
versuri banale, edulcorate şi infirme, în cvasi-totalitatea lor, pe 
tema dragostei. Th. M. Stoenescu, C. D. Fortunescu, B. 
Florescu se adaugă şi ei stihuitorilor amintiţi, ultimul folosind 



 
34 

în mod predilect limba franceză. Totuşi câteva excepţii pot fi 
detectate şi în aceste numere. Aşa, bunăoară, Ciupagea 
semnează o frumoasă poezie a neliniştii stârnită în femeie de 
apariţia părului alb (Iarna nu e); Elena Sevastos, o interesantă 
poezie epică în cadrul căreia e intercalat un bocet de evidentă 
factură populară (Mort de frig); iar Carol Scrob făcând excepţie 
de la regulă o traducere reuşită din Elena Văcărescu (În sanie). 
Tot la capitolul poezie merită a fi amintită legenda populară 
Lacrimile şi blestemul mumei sau Călătoria mortului o variantă 
a motivului Lenore , logodnicul strigoi publicată de M. 
Schwarzfeld în numărul doi din 1889, în care culegătorul 
conserva cu rigurozitate caracteristicile limbii informatorului. 
Interesante sunt şi observaţiile din Nota colectorului în care se 
fac precizări cu privire la informator şi un comentariu 
comparativ, avându-i drept termeni de referinţă pe S. Fl. 
Marian, G. Coşbuc, I. Pop-Reteganul, Bürger, precum şi 
varianta transmisă personal lui Schwarzfeld de către Jan Urban 
Jarnik, pe care o si reproduce.  

O contribuţie însemnată la sectorul poezie este adusă de 
G. D. Pencioiu, în primul rând prin activitatea lui de traducător 
din Lenau (6 poezii), Heine (3 poezii), Schiller (o poezie) şi 
Petöfi (o poezie), dovedind uneori (Seară de toamnă şi 
Tablouri de seară) autentice calităţi de tălmăcitor. În acelaşi 
context merită a fi amintită traducerea lui N. Basilescu din 
Ossian (Resbelul din Croma fragment), traducere însoţită de 
câteva note informative în subsol, cu privire la originea acestor 
poeme şi la teoriile generate de ele.  

Proza este reprezentată în primul rând prin V. Petrescu 
care în cele 16 scrieri ale sale; nuvele, povestiri, scrisori sau, 
aşa cum le numeşte el impropriu, ,,poezii în proză" vădeşte o 
anume înzestrare epică. din păcate estompată de banalitate şi 
loc comun. În nota generală a orientării revistei, şi proza se 
vădeşte preocupată de destinul celor umili, o bună parte din 
proze inspirându-se din viaţa nefericită a acestora, birjari, 
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ocnaşi, cântăreţe de local, sacagii, orfani etc.: Maria trista 
poveste a unei familii de birjaricare, împovărată de sărăcie, nu-
şi pierde simţul demnităţii; Moştenitoarea, evocarea unei iubiri 
nefericite, sfârşită tragic; Ocnaşul confesiunea bătrânului care, 
după 20 de ani de ocnă, se reîntoarce în satul natal, pentru a-şi 
uşura sufletul la mormântul soţiei ucise de el pentru o 
presupusă păcătuire; Despărţindu-ne, descrierea reflexelor 
psihologice ale unei despărţiri sunt cele mai reuşite realizări ale 
prozatorului, în care autenticitatea psihologiei omului simplu şi 
a limbajului popular cu mobilitatea lui expresivă, asociată 
laconismului şi tehnicii compoziţionale tensionate reprezintă 
calităţile lor cele mai pregnante. Şi Tr. Demetrescu scrie proze 
(Fără slujbă, Din lumea tristă, ţitera, Manuscrisul unui 
prieten) dar nivelul lor artistic este modest. Chiar mai modest 
decât al celor mai reuşite scrieri ale lui V. Petrescu. Mai 
interesantă este nuvela Manuscrisul unui prieten, în care se află 
germenele epic al viitorului roman Iubita. Demne de atenţie 
sunt şi cele două schiţe publicate aici de D. Stăncescu (De 
teamă şi Artă) care vădesc un anume rafinament, nu atât în 
compoziţie cât în selectarea faptului epic. G. D. Pencioiu 
trebuie să fie amintit şi de această dată, ca urmare a jurnalului 
său de călătorie De pe munţi. Schiţe de voiaj, interesant prin 
caracterul lui anticipativ în direcţia lui C. Hogaş şi mai ales Tr. 
Demetrescu, prin proza lui confesiune, Intim. Reţine de 
asemenea atenţia aici figura sadoveniană a bătrânului însoţitor, 
cu limbajul lui pitoresc, cu laconismul înţelept şi umorul 
necăutat.  

Dar poate cea mai bună proză a revistei se află în nr. 3 
al seriei a doua (1892). Ea se intitulează Recrutul şi e semnată 
Smara. Folosind cu un simţ deosebit stilul indirect liber, 
investigând cu abilitate sufletul simplu al omului din popor, 
autoarea12 conturează destinul nefericit al unui tânăr luat la 
oştire, care sfârşeşte prin a se sinucide. Limbajul colorat, 
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tehnica povestirii dispusă în secvenţe, arta suspansului, analiza 
psihologică, dau acestei scrieri o valoare artistică notabilă.  

Şi în proză se află câteva traduceri, toate grupate la 
rubrica Poezii în proză. Cu o singură excepţie Povaţă, după 
Shelley, de N. N.Popp ele sunt făcute din opera lui Turgheniev, 
de către H. Certeneanu. Tot la capitolul traduceri se impun a fi 
amintite cele două piese de Fr. Coppée, traduse de Tr. 
Demetrescu Lăutarul din Cremona şi Pater precum şi unele 
din cugetările culese de el din Schopenhauer, Al. Dumas-fils, 
fraţii Goncourt etc.  

Născută şi întreţinută, în primul rând graţie lui Tr. 
Demetrescu, secundat de G. D. Pencioiu, Revista olteană 
reprezintă cea mai interesantă manifestare publicistică, cu 
profil ,,literar-ştiinţific" a Craiovei, până în ultimul deceniu al 
secolului trecut. Promovând o atitudine progresistă şi o 
literatură sensibilă la realităţile sociale, revista a conservat în 
paginile ei şi câteva din semnele poetice ale presimbolismului, 
reprezentat în mod intuitiv de autorul Simfoniei de toamnă. Ea 
se înscrie în viaţa culturală a Olteniei ca un moment notabil şi 
ca un punct de reper, plin de semnificaţii.  

   
1 Scrisoare a lui Tr. Demetrescu către Al. Macedonski, 27 noiembrie 1884.  
2 Ibidem, 11 septembrie 1884.  
3 Loghin, O vorbă mai mult, Amicul libertăţii, 16 noiembrie 1887.  
4 Îi apăruseră volumele: Poezii (1884), Freamăte (1887), colaborase la 
Literatorul, Revista literară, Analele literare, Peleşul etc.  
5 Către publicul cititor, în Revista olteană, Craiova, martie 1890. 
6 G. D. Pencioiu, Tr. Demetrescu, în Lumea nouă lit. şi şt., 28 aprilie 1896.  
7 Realizată de pictorul local N. Rădulescu, aceasta cuprinde portretele 
personalităţilor evocate la rubrica Portrete literare.  
8 În nr. 3 din iunie, al revistei, este inserat următorul aviz: ,,D. D. V. 
Petrescu şi N. N. Popp nu mai fac parte din comitetul nostru de redacţie. 
Precum ca să se ştie". Dacă V. Petrescu va reapare în paginile revistei, în 
ultimele ei numere, N. N. Popp nu va mai apare niciodată. 
9 Scrisoare către Al. Macedonski, 14 mai 1884.  
10 Tr. Demetrescu, V. Alecsandri, în Viitorul, Craiova, 26 august 1890. 
11 Conceptul de naturalism îngloba, în epocă, şi, pe acela de realism. 
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12 Semnând cu pseudonimul Smara, iar mai târziu Maica Smara, 
institutoarea Smaranda Gheorghiu (1857-1944) bucurându-se de o mare 
longevitate a însemnat o prezenţă prelungită şi în perioada interbelică, 
îndeosebi în domeniul literaturii pentru copii şi tineret, cu o neostenită 
propensiune spre latura educativă a acestei literaturi. 
 

 

INDEPENDENTUL LITERAR 
(1894) 

  
Publicaţia al cărei nume apare în titlu reprezintă 

suplimentul literar al cotidianului politic Independentul, apărut 
la Bucureşti între anii 1889-1900, cu două întreruperi (1890-
1891 şi 1895-1898). Acesta, având ca director politic pe P. C. 
Seraphem şi sediul în strada Câmpineanu, nr. 46, avea o 
mărturisită orientare proconservatoare şi prodinastică. 
Preocupările literare ale ziarului, cu un caracter mai mult 
comercial decât artistic, cunosc o anume evoluţie, culminată cu 
revista Independentul literar. Dacă la început cotidianul 
consacra poeziei, prozei, comentariului critic, un anume spaţiu 
(de obicei, pagina a doua), în funcţie de disponibilităţi, 
începând de la 7 februarie 1893, săptămânal, duminica sau 
lunea, se scotea un număr special, intitulat Independentul 
literar, Independentul literar-ilustrat, sau Independentul 
literar-ştiinţific, consacrat în bună parte literaturii. El nu se 
adăuga numărului politic, ci îl înlocuia, având de fapt acelaşi 
format. Faptul se concretiza şi în aceea că numerele literare nu 
erau exclusiv literare. Pagina a treia şi a patra erau rezervate 
aproape integral informaţiilor cotidiene şi reclamelor, ori 
anunţurilor, în timp ce periodic, chiar şi pe pagina întâi, 
apăreau articole ori comentarii politice la zi. Numărul literar, 
însă, nu absorbea în întregime manifestările literare; de aceea, 
chiar în cursul săptămânii, nu de puţine ori, în paginile 
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cotidianului, literatura era prezentă fie prin poezie, fie prin 
romanul foileton, fie prin proze scurte ori comentarii. La două 
luni de la apariţia primului număr de duminică (sau de luni), 
ziarul anunţă, sub titlul O direcţie nouă, constituirea Clubului 
literar al Independentului, având ca scop ,,răspândirea cât se va 
putea de mult a scrierilor originale şi traducerilor bine făcute". 
În acelaşi număr (18 aprilie 1893), chiar pe prima pagină, este 
publicată componenţa clubului: G. Russe Admirescu, I. S. 
Spartali, Gr. Mărunţeanu, Maria Eskenazi, Al. Castrisi, Eliza 
Mustea, Corneliu Botez, Ilie Ighel, Dem. Nicolescu, C. 
Marinescu de la Bucureşti, M. Leon, I. Dimitrescu-Ghiocel, 
Démetre (Myosotis), Sc. Ciornei d'Apolodor. Ca preşedinte 
este ales G. R. Admirescu, iar ca prim redactor Sc. Ciornei 
d'Apolodor. Semnăturile cele mai frecvente, cum e şi firesc, 
aparţin membrilor clubului literar, adesea ascunse sub diverse 
pseudonime (Filius Noctis, Nadir). Alături de ele însă, 
numeroase altele se adaugă, începând cu cele ale scriitorilor din 
generaţia trecută (I. H. Rădulescu, C. Negruzzi, D. 
Bolintineanu) şi terminând cu contemporanii mai vârstnici sau 
mai tineri (B. Delavrancea, B. P. Hasdeu, Iosif Vulcan, Matilda 
Poni, N. Gane, V. A. Urechia, G. Coşbuc, D. Zamfirescu, Tr. 
Demetrescu, Al. Vlahuţă, I. C. Săvescu, Alex. Obedenaru, 
Aristid Cantili, I. G. Bibicescu, Toma Florescu, Cincinat 
Pavelescu, Ronetti Roman, I. N. Roman, Carol Scrob, Gh. din 
Moldova, Th. M. Stoenescu, A. Naum etc.). Numele lui 
Eminescu apare şi el de câteva ori, fie în dreptul unor poezii, 
fie în cadrul piesei într-un act, Convorbirea lui Eminescu cu 
Alecsandri, de I. Dimitrescu-Ghiocel, publicată în numerele din 
10, 11, 13 şi 14 aprilie 1893. Interesant e că unul din scriitorii 
cei mai curtaţi de redacţie este Al. Macedonski. Şi faptul nu va 
rămâne aşa cum se va vedea fără consecinţe. Începând de la 20 
septembrie 1892, când îi apare prima poezie în coloanele 
ziarului (Precum), numele său devine o prezenţă periodică a 
publicaţiei. Poeziile Ningea, Copii, Pe balta clară, Noapte de 
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mai, Oh! toate moarte, precum şi proza De pe culmea vieţii 
Pentru tinerime, sunt publicate aici la loc de cinste. Toate sunt 
republicări, aşa cum se întâmplă cu majoritatea textelor literare 
consacrate, din Independentul, dar colaborarea lui Macedonski 
la acest ziar n-a fost cunoscută de cei mai avizaţi cercetători ai 
vieţii şi operei sale.  

Încurajată probabil de rezultatele obţinute, redacţia se 
hotărăşte să scoată un supliment literar autonom, săptămânal, 
cu veleităţi de revistă literară. Aşa încât, la 14 februarie 1894, 
apare primul număr al Independentului literar, sub direcţia 
unui comitet, avându-şi redacţia şi administraţia în str. Sf. 
Ionică, nr. 11. El se distribuie gratuit abonaţilor la 
Independentul, dar poate fi procurat şi în mod independent, la 
10 bani exemplarul, sau prin abonament. Realizatorii revistei 
sunt, în majoritate, aceiaşi care redactau numărul literar de 
duminică al cotidianului: G. R. Admirescu, Toma Florescu, Gr. 
Mărunţeanu, I. G. Bibicescu, El. Ocrida, C. I. Tudor, Ştefan I. 
Slăvescu. Începând cu numărul patru însă (6 martie 1894), 
acestora li se adaugă Al. Macedonski şi studentul Cincinat 
Pavelescu, eveniment pe care cotidianul îl anunţă cu patru zile 
mai devreme, în litere cursive, la rubrica Informaţii: ,,Ne 
credem fericiţi putând spune cititorilor noştri că pentru 
Independentul literar am căpătat valoroasa colaborare a 
eminentului nostru literat Al. A. Macedonski. D-sa va scrie 
articolul din fruntea numărului literar de duminica viitoare. De 
asemenea, vom avea şi concursul talentatului publicist Cincinat 
Pavelescu". Numai că viaţa revistei este foarte scurtă. După cel 
de al şaselea număr (20 martie 1894), ea îşi încetează apariţia, 
ca urmare a întreruperii vieţii cotidianului însuşi. Ceea ce se 
reţine din această împrejurare este faptul că Macedonski devine 
directorul unui nou cotidian, care-l înlocuieşte pe cel vechi, 
dispărut aşa cum se susţine în ultimul număr al 
Independentului, din 29 martie 1894 din motive politice. Noul 
ziar, a cărui apariţie este anunţată pentru 5 aprilie (ea va avea 
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loc o zi mai târziu), nu este altul decât Lumina, fulminanta 
publicaţie politică a lui Macedonski, apărută până la 12 iulie 
1894, când brusc, fără nici un avertisment, dispare după cel de 
al optzecilea număr. Faptul că în acelaşi loc se anunţă că noul 
ziar va fi trimis celor ce au fost abonaţi la Independentul până 
la sfârşitul anului şi că adresa administraţiei este aceea a 
fostului supliment literar (str. Sf. Ionică 11) trădează legătura 
dintre vechiul şi noul cotidian, deşi la un moment dat 
Macedonski dezminte o asemenea ,,învinuire".  

Orientarea ideologico-literară a revistei Independentul 
literar cunoaşte în cadrul scurtei sale apariţii două momente: 
primul, până la venirea lui Macedonski, şi al doilea, după 
aceea. În cadrul primelor patru numere, nota dominantă e dată 
de atitudinea violent antisocialistă. Chiar din articolul program, 
Opinia publică, semnat de G. Russe Admirescu, această poziţie 
este evidentă. Făcând un proces criticii exclusiviste, tiranice şi 
partizane, el vizează în acelaşi timp atât ,,direcţia nouă, creată 
de arta alterată a celor ce formează camarila literară", cât şi 
direcţia apărată cu vehemenţă de pana lui Anton Bacalbaşa. 
După opinia autorului, critica a devenit o asemenea forţă încât 
,,Producătorul se vede silit a fi pe gustul judecătorilor săi (...) 
ca să poată plăcea acelor cari îndrumează opinia obştei", căci 
criticul dominant, formându-şi ,,o camarilă de criere culte", o 
orientează aşa cum doreşte. Dar, primul număr nu se reduce 
doar la atât. Un foileton satiric la adresa tendenţiozităţii artei, 
semnat de Toma Florescu: Literatura socialistă, precum şi 
articolul Mişcare socială, care condamnă îndoctrinarea 
socialistă a muncitorilor, dezvăluie coloratura ideologică a 
publicaţiei. Când Evenimentul literar din Iaşi critică în numărul 
său din 15 februarie orientarea noii reviste literare, reacţia 
acesteia din urmă devine de o violenţă nestăpânită. În chiar 
numărul doi, Toma Florescu, scriind articolul de fond O 
întâmplare, dezlănţuie un furiosatac antisocialist, vizându-i 
nominal pe Bacalbaşa şi pe C. Vraja, pentru ca în numărul 
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următor, din 27 februarie, G. R. Admirescu referindu-se tot la 
Anton Bacalbaşa să ancoreze de-a binelea în trivial. În 
numerele trei şi patru, un spaţiu însemnat este acordat 
parodiilor satirice la literatura socialiştilor Anton Bacalbaşa şi 
V. G. Morţun şi la cea ,,simbolistă", vizându-i pe N. 
Beldiceanu şi Un Rondoist, urmărind aceeaşi discreditare a 
adversarilor. Interesant e că parodiile simboliste, mai ales 
Pereant cu subtitlul ,,Clar-obscură-sinistră, decadentă-
simbolistă" reuşesc să transmită specificul poeziei simboliste, 
atât la nivelul limbajului, cât şi al universului sau atitudinii.  

Odată cu venirea lui Macedonski, se simte şi noua 
orientare. Articolul de fond cu care debutează de fapt, o 
republicare este o pledoarie pentru tinereţe, pentru promovarea 
şi preţuirea tineretului, această forţă creatoare, entuziastă şi 
capabilă, a oricărei naţiuni. Este o pledoarie şi, în acelaşi timp, 
un oprobiu aruncat practicii dăunătoare de a menţine în 
posturile de răspundere ale politicii, culturii, vieţii sociale în 
genere, senilitatea intelectuală şi fizică a celor de peste 70 de 
ani. Campania antisocialistă încetează, iar G. R. Admirescu 
chiar simte nevoia unei justificări publice faţă de prieteni şi 
confraţi, în legătură cu învinuirea de excesivă violenţă şi 
patimă din articolul Un şarlatan obraznic. În schimb, se 
conturează poziţia marcat antijunimistă şi antieminesciană, 
emanată evident de la părintele Literatorului. Prima 
manifestare de acest gen apare chiar în numărul 15, din 13 
martie, când se începe publicarea piesei lui Mihail Zamfirescu, 
Muza de la Borta-Rece, cu promisiunea că ,,această capodoperă 
satirică ce nu se mai găseşte nicăieri, va urma să apară regulat 
în Independentul literar". În numărul viitor, semnele acestei 
atitudini se înmulţesc. Dincolo de urmarea promisă a piesei 
amintite, Macedonski publică aici un articol de fond: 
Direcţiunea germană şi o parodie după Eminescu: Pe ţărm de 
baltă, în care poziţia lui denigratoare este exprimată făţiş. În 
primul text necunoscut istoriei literare până mai deunăzi 
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autorul îşi exprimă opinia negativă faţă de rolul avut în cultura 
română de direcţia promovată prin ,,Junimea" şi Convorbiri 
literare. Imposibilitatea subiectivă de a înţelege adevărata 
măsură a contribuţiei adusă de mişcarea în discuţie este 
evidentă: ,,Cu toată înrâurirea pe care curentul în chestiune a 
avut-o în unele cercuri scria Macedonski el nu a prins rădăcini 
fundamentale. S-au turburat negreşit câţiva creeri, limba, 
poezia şi versul român au suferit, dar niciuna din scrierile ce s-
au produs în această direcţiune nu a aflat nici un răsunet în 
inima poporului român". Concluzia finală este că ,,în literatura 
română, şcoala inovată de d. Maiorescu şi ai săi este absolut 
falşă şi neromânească". Încheindu-şi articolul, Macedonski se 
lansa într-un retoric îndemn: ,,Preoţi falşi au oficiat în biserică, 
dar acela care-i va goni din năuntru, sunteţi voi, voi toţi câţi 
simţiţi şi vorbiţi încă româneşte şi câţi nu vă închinaţi anti-
cristului Schopenhauer". Şi parcă pentru a-şi argumenta în mod 
practic poziţia teoretică, Macedonski ţine să dea o parodie după 
cel mai strălucit reprezentant al acestei direcţii, despre care în 
articol nu face decât o referire ironică, de paranteză: (,,nu 
vorbesc de ale lui Eminescu1, ele fiind după părerea noii 
direcţiuni, o culme intelectuală prea superioară pentru a putea 
fi înţeles de mulţime"). Parodia se intitulează Pe ţărm de baltă 
Poezie în genul lui Eminescu şi este, de asemenea, necunoscută 
istoriei literare. În comentariul din subsol, obiectivul 
parodistului este exprimat cu toată precizia: ,,Această poezie, 
fără nici un sens ca fond, monstruoasă ca limbă şi formă, a fost 
scrisă înadins, spre a arăta cum Eminescu şi-a bătut joc de vers, 
de limbă şi de idei"2.  

Dincolo de aceste manifestări de prim plan, care dau 
contur orientării ideologico-literare, în cele două momente ale 
ei, revista publică şi alte materiale de profil. Unul, oarecum 
aparte, îl reprezintă schiţa biografică făcută de G. R. 
Admirescu lui Al. Macedonski. După ce în articolul program al 
primului număr (Opiniunea publică), acelaşi autor îşi 
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exemplifica teoria cu privire la instabilitatea opiniei publice 
tocmai cu poetul de la Literatorul: ,,Nu de mult, Al 
Macedonski era poetul răsfăţat al nostru, era artistul prin 
excelenţă, Alfred de Musset al României opinia publică l-a vrut 
acolo astăzi Macedonski n-are talent, Macedonski e fără merit" 
de astă dată el face un ditirambic portret preţiosului 
colaborator. Acum, el insistă în mod deosebit asupra 
prestigiului internaţional câştigat de acesta (sunt menţionate 
ziarele franceze la care a colaborat, fiind amintite câteva din 
cele mai semnificative aprecieri ale unor intelectuali francezi, 
italieni ori englezi etc.). Sunt apoi de amintit prin dezorientarea 
pe care o atestă articolele lui Şt. I. Slăvescu: Literatura şi 
politica şi Traducătorii noştri, în care este respinsă angrenarea 
în politică a scriitorilor, din perspectiva aşa-zisei purităţi a artei 
(în primul), şi este combătută lipsa de spirit critic în acţiunea de 
traducere a literaturii străine, identificată în abundenţa 
paginilor ,,decadente", din Catulle Mendès, Armand Sylvestre, 
Maurice Rollinat, Emile Zola (în al doilea). Mai interesante şi 
scrise într-un stil mai elevat sunt cele două articole ale lui 
Cincinat Pavelescu: Ziarismul şi Literatura şi Nepăsarea în 
literatură. Primul este o reluare aplicată a falsei 
incompatibilităţi dintre literatură şi politică, iar cel de-al doilea, 
o mâhnită analiză a indiferenţei burgheze faţă de literatura 
naţională, nevoită să-şi impună valorile abia atunci când ele 
sunt recunoscute în străinătate.  

Literatura propriu-zisă a revistei cu excepţia celei 
semnate de Macedonski şi parţial de Cincinat Pavelescu este 
foarte modestă şi de fapt destul de săracă. În economia celor 
opt pagini, spaţiul cel mai mare este ocupat de articole de 
opinie sau de polemică. Pagina a opta, uneori şi a şaptea parţial 
sunt consacrate anunţurilor şi reclamelor. Mai există apoi două 
rubrici permanente Figuri celebre şi Artiştii noştri care 
continuă, într-un anume fel, o practică a cotidianului 
Independentul. În cadrul primei dintre ele sunt schiţate succinte 
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portrete bio-bibliografice ale lui Bernardin de Saint-Pierre, 
Ferdinand Brunetière, Alfred de Musset, Alexandre Dumas 
(Père), Maurice Rollinat, André Chénier; iar în cadrul celeilalte 
dispărută din ultimele două numere sunt creionate profilele, 
simpatice ori caricaturizate, ale actorilor G. Bossianu, Vasile 
Alexandrescu, Aristizza Romanescu şi I. Cuţarida. Toate 
textele rubricilor menţionate sunt semnate cu iniţiale sau cu 
pseudonime.  

Poezia revistei însumează un număr de douăzeci şi 
patru de titluri, dintre care nouă îi aparţin lui Macedonski şi trei 
lui Cincinat Pavelescu. Textele macedonskiene sunt aproape 
toate republicări: La bestii, Apolog, Psalmi moderni, I-IV, Zi de 
iarnă, Îngerul şi copilul, Întrebare veşnică.  

Dintre ele, doar ultima n-a fost cuprinsă niciodată în 
volum3. Ea este o confesiune meditativă, izvorâtă din 
neliniştea ce bântuie adâncurile omului, confruntat cu propria 
sa condiţie. Psalmii păstrează caracteristicile din periodicele în 
care au mai apărut diferite faţă de variantele din volume cu o 
singură excepţie, nemenţionată de editorii lui Macedonski. Este 
vorba de versul 9 din psalmul II, ţărână, care apare aici sub 
forma ,,Poeţi cu harpe inspirate" şi nu ,,Poeţi cu harpe 
coronate", ca în varianta din volume şi din toate celelalte 
menţionate la aparatul critic. Restul versurilor din revistă 
incomparabile sub nici un aspect cu cele mai sus-amintite, 
mediocritatea lor fiind totală sunt semnate de G. R. Admirescu 
(3), T. Florescu (2), Cristescu Podeanu (1), Filius Noctis (1). 
Interesante sunt poeziile populare publicate aici de I. G. 
Bibicescu Dragostele noastre, Nu le pot stinge, Dor ţi-o fi, Vie 
singur şi de Şt. I. Slăvescu, legenda Dealul muierii.  

Proza, în întregime, este modestă şi neinteresantă. Ea 
însumează şase titluri şi patru fragmente dintr-un roman de Gr. 
Mărunţeanu. Autorii celor şase proze sunt: C. I. Tudor (trei), T. 
Florescu (două) şi Filius Noctis (una). Merită a fi menţionată la 
acest capitol şi traducerea cuprinsă în primul număr, din 
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romanul Colonel Ramollot, de Charles Leroy, abandonată însă 
în numerele următoare.  

Un interes aparte stârnesc fragmentele dramatice 
publicate în paginile Independentului literar. Ele fac parte din 
piesa Muza de la Borta-Rece, de Mihail Zamfirescu a cărei 
semnificaţie am relevat-o mai înainte şi din tragedia în versuri 
Saul, de Al. Macedonski şi Cincinat Pavelescu. Aceasta din 
urmă împlinise mai bine de trei luni de la premieră şi autorii lor 
începuseră s-o publice în Literatorul. În Independentul literar 
apar scenele I, II şi III din actul întâi şi scenele XI şi XII din 
actul al treilea (de fapt, finalul acestuia). Ceea ce reţine în mod 
deosebit atenţia este faptul că ultimul fragment, din actul al III-
lea, a fost tipărit în paginile Independentului literar pentru 
prima dată, spre deosebire de celelalte două, care apăruseră în 
Literatorul. Este un fapt pe care ediţia critică a lui T. Vianu nu-
l consemnează, căci publicaţia în discuţie îi era necunoscută. 
Efemeră şi modestă, ea îşi câştigă dreptul la o consemnare 
istorico-literară aproape în întregime, graţie lui Al. 
Macedonski, care pentru o clipă a însufleţit-o cu spiritul său 
frondeur şi cu pana de poet autentic.  

 

1 E vorba de poezii.  
2 Textul parodiei este următorul: ,,Pe balta lucie răsare / Gălbuie, luna / Cu 
braţ o strâng la subsuoară / Căci ea mi-i zâna. // Dintre liane rânduri-rânduri 
/ Foşnesc dulci glasuri, / Aşa pe mintea mea pun gânduri / Domoale pasuri. 
// Voesc s-o strâng de veci în braţă / Şi sânu-i moale / Să-nsufleţesc de-o 
nouă viaţă / La foc de stele. // Să nu ne ştie decât numa / Liane'nalte / Şi-n 
dragoste să schimbăm gluma. / De veci incalte. // Pe balta lucie răsare / 
Gălbuie, luna / Şi eu o duc de subsuoară Într-una'ntr-una // Oh! Kama-Deva, 
Kama-Deva / Băet de Indii / Femeea e şi-a fost tot Eva / În zori şi chindii". 
3 Textul poeziei este următorul: ,,Când mă aflu în veghere / Muritor 
gândind că sunt / Nu mi-e frică de mormânt / Ci mi-e frică de durere. / 
Mintea mea fără-ncetare / Cugetând l-acel minut / Când un chin necunoscut 
/ Va-ngheţa a mea suflare / Pune veşnica-ntrebare: / Pentru ce din nefiinţă / 
Ne-ntrupăm, când este scris / Traiul să ne fie vis / Şi sfârşitul suferinţă?"  
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REVISTĂ CU TITLU-MASCĂ: ,,CARMEN SYLVA" 
(1895)  

  În multitudinea efemeridelor publicistice ale sfârşitului 
de secol, revista Carmen Sylva îşi trădează o biografie 
paradoxală. Apărută la 12 noiembrie 1895, în Bucureşti 
(redacţia şi administraţia: strada ţăranilor, nr. 1151), ca 
,,Revistă literară-ştiinţifică", ea îşi recomandă prin titlu un 
profil pe care în substanţă nu-l are. Însăşi pagina de titlu este 
astfel ilustrată, încât raportul dintre ea şi conţinut se 
concretizează într-un fel de efect al aşteptării frustrate. În prim-
planul acesteia se evidenţiază cinci elemente distincte, cu 
semnificaţie intenţionat simbolică: în colţul din stânga, sus, o 
femeie cu coif şi pieptar marţian ţine într-o mână o ramură, iar 
în cealaltă o eşarfă ce se sprijină pe partea de sus a publicaţiei; 
în colţul din dreapta, jos, o altă femeie loveşte cu ciocanul într-
o daltă înfiptă în stâncă sus, în partea centrală, cu aripile 
desfăşurate, un vultur, purtând o discretă coroană regală pe cap, 
ţine în cioc pancarta pe care e scris titlul revistei; jos, în partea 
centrală, se află o aglomerare de obiecte: două cărţi având 
notate pe ele numele lui Dante, Virgiliu, Petrarca, Tasso, 
Phidias, Michelangelo, Rafael, Bramante, Canova, un glob 
terestru, un echer şi un compas, un ciocan, un instrument 
muzical cu coarde, un şevalet de pictură şi o faclă arzând; în 
cele două colţuri de jos se află două urne, în care arde câte o 
flacără.  

În planul doi se profilează, între munţi, Castelul Peleş, 
scăldat în soare.  

Aproape totul indică o publicaţie dacă nu patronată de 
palat, cel puţin simpatizantă a acestuia1. În realitate, revista 
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vădeşte o marcată orientare socialistă, singura relaţie cu titlul 
stabilind-o G. Coşbuc, care traduce, în primul număr, poezia 
Războiul, de Carmen Sylva. Nu-i vorbă că aceasta nu 
contrazice deloc orientarea generală a publicaţiei. Fără a i se 
indica în vreun fel proprietarul, direcţia ori redactorii, această 
revistă este scrisă de un număr restrâns de oameni, ale căror 
nume se şi ascund adesea în spatele unor pseudonime. 
Personajul principal pare a fi după numărul şi caracterul 
apariţiilor sale în pagini P. Zosîn. El este urmat de Alexandrina 
Mihăilescu, N. ţimiraş, Panel, C. Z. Buzdugan, C. Xeni, I. 
Costin, D. Nanu, Alin, G. Cujbă, Mar, Ecaterina Luncă, Colma, 
A. C. l'Arlequin. Numele cele mai cunoscute sunt, însă, ale lui 
C. Coşbuc, D. Th. Neculuţă şi Panait Muşoiu. Majoritatea celor 
ce semnează astfel sunt colaboratori obişnuiţi ai periodicelor 
socialiste din acei ani2. Panait Zosîn va semna în 1897, ca 
,,student în medicină", în revista de protest Jos vandalii. În 
acelaşi an, va scoate împreună cu amicul său Panait Muşoiu 
revista Mişcarea socială, traducându-se acolo din Engels. Tot 
împreună cu P. Muşoiu îl vom întâlni în foile socialiste Munca, 
Munca excepţională, în 1896; iar în 1898, în gazeta unui adept 
al lor, intitulată Sociala. Medic psihiatru, mai târziu şi profesor 
la Facultatea de medicină din Iaşi, a rămas credincios 
idealurilor tinereţii. Dedicându-se unei intense activităţi 
ştiinţifice, a militat pentru pozitivism. Pe C. Z. Buzdugan pe 
atunci student în drept şi secretar al Cercului de propagandă al 
studenţilor democraţi, îl întâlnim pretutindeni: la 
Contemporanul, Mişcarea socială, Lumea nouă literară şi 
ştiinţifică, Munca literară şi ştiinţifică. În suplimentul literar al 
ziarului Lumea nouă, identificăm şi alte semnături din Carmen 
Sylva: Alexandrina Mihăilescu, I. Costin, Alin, Panel; pe Nuşi 
Tulliu cunoscutul poet de mai târziu în dialect aromân; pe Dim. 
Nanu, impus abia la începutul secolului nostru, mai ales prin 
stăruinţa lui Mihail Dragomirescu, dar publicând versuri încă 
din 1893, în Evenimentul literar, unde s-au manifestat atâţia 
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dintre tinerii scriitori socialişti ei epocii. Cât îl priveşte pe N. 
ţimiraş pasionatul de documente literare de mai târziu şi 
biograful minuţios al lui Creangă protipendada şi lumea 
politică, revista având între colaboratori pe Th. M. Stoenescu, 
Scarlat C. Moscu, I. A. Bassarabescu, Mircea Demetriad, N. 
ţinc, I. Adam, N. Gane, N. Rădulescu-Niger, Victor Eftimiu îşi 
justifică în întregime titulatura. Nu am putea să-l încadrăm 
precis în mişcarea socialistă de atunci. Pe C. Xeni unul dintre 
fruntaşii partidului liberal în perioada interbelică îl aflăm, de 
asemenea, în tinereţele lui, în Lumea nouă. Dar, revista durează 
foarte puţin. După cel de-al patrulea număr 3 decembrie 1895 
ea îşi încetează apariţia fără nici un avertisment şi fără a-şi 
trăda prin ceva, fie şi implicit, sfârşitul atât de rapid.  

Caracterul ei literar-ştiinţific, indicat de fapt şi în 
titulatură, se verifică integral. În acest sens, e de remarcat 
faptul că spaţiul cel mai mare este ocupat de scrieri cu caracter 
sociologic, filozofic, educativ ori ştiinţific. Revista trădează, în 
primul rând, intenţii formative şi informative, adresându-se cu 
predilecţie tineretului. Ea urmăreşte răspândirea gândirii 
materialiste, a ideilor socialiste, a concepţiilor despre lume, 
viaţă şi artă. În vederea acestui scop, se apelează la autorităţile 
europene în materie, din ale căror opere se traduc sau se 
prelucrează. Câteodată, asemenea lucrări sunt supuse 
comentariului. De fapt, sunt prezentate în vederea aceleiaşi 
familiarizări a cititorului cu o anumită direcţie a gândirii 
contemporane. Articole ca Vederile lui Gumploicz (ideea că 
specificul contemporan e lupta dintre clase şi nu aceea dintre 
rase), Ştiinţa socială (o îndreptăţire, în pofida opiniilor 
contrare, a ştiinţelor sociale, întemeiate pe cunoaşterea legilor 
societăţii), ambele semnate ,,Panel", sau studiul lui P. Muşoiu 
Le socialisme en Belgique întemeiat, aşa cum se precizează în 
nota explicativă, ,,pe concepţia materialistă a istoriei, singura 
unealtă intelectuală prin ajutorul căreia se pot înţelege mai în 
adânc toate prefacerile şi frământările sociale" sunt 
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semnificative pentru orientarea amintită. Dar, mărturia cea mai 
edificatoare ne-o oferă articolul Determinismul3, semnat 
,,Mar", şi cele treisprezece paragrafe din Capitalul lui Karl 
Marx, publicate în ultimul număr (3 decembrie 1895).  

Primul text, continuat de-a lungul a trei numere din 
totalul de patru este o pledoarie pentru concepţia deterministă 
asupra lumii, din perspectiva posibilităţii pe care aceasta o 
oferă omului, de a influenţa existenţa prin cunoaşterea şi 
orientarea legilor ei. Se face disocierea între determinism şi 
fatalism; se abordează problema libertăţii artei şi educaţiei în 
cadrul acestei concepţii; se aduce un cald elogiu muncii. 
Claude Bernard, Jean-Marie Guyau, J. Renard, D'Holbach, H. 
Spencer, Descartes, V. Conta sunt puşi la contribuţie nu de 
puţine ori, prin citate lungi ei oferind autorului punctele de 
sprijin autoritare în susţinerea demonstraţiei.  

Paragrafele lui Marx nu sunt comentate, dar selectarea 
este făcută în aşa fel încât aplicarea lor la realităţile sociale 
româneşti să fie cât mai lesnicioasă. De pildă, seria citatelor se 
începe cu asemenea rânduri: ,,O societate nu poate nici să 
întreacă dintr-o săritură, nici să desfiinţeze prin decrete fazele 
dezvoltării sale fireşti. Ea poate doar să mai scurteze perioada 
de sarcină şi să domoale durerile facerii lor". Sunt reproduse 
apoi paragrafe referitoare la expropriatori şi expropriaţi, la 
caracterul capitalului şi la funcţia salariului în monedă, la 
mijloacele de producţie şi de trai, la raportul dintre capital şi 
muncitor, la necesitatea unităţii de clasă, active şi monolitice, 
la producerea de către capitalism a salariaţilor ,,supranumerari" 
etc. E de remarcat că deşi spaţiul cel mai larg şi în acelaşi timp 
compact este acordat lui Marx4 totuşi, transcrierea de 
eşantioane din gânditorii lumii5 este o permanenţă. Practicată 
cu aceeaşi atenţie pentru orientarea selecţiei, ea se încadrează 
perfect în obiectivele amintite ale publicaţiei.  

Pe aceeaşi linie se situează şi articolele consacrate 
diverselor probleme ştiinţifice, de la cele de specialitate 
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Creierul6, Geografia lui Elisée Reclus7, Asupra ,,Luminei 
Asiei"8 şi până la cele în care se militează pentru transformarea 
ştiinţelor şi a roadelor sale în bunuri ale tuturor, nu doar ale 
unor privilegiaţi (Noima ştiinţei 9).  

Un interes special stârneşte Viitorul ştiinţei, cuvântarea 
rostită de M. Berthelot, ,,unul din cei mai mari chimişti ai 
veacului" în cadrul banchetului Camerei sindicale a produselor 
chimice din Franţa, la 5 august 1894 , precum şi articolul 
polemic prilejuit de traducerea de către Gr. Goilav a cărţii 
Lumina Asiei, de Edwin Arnold. Primul cuprinde viziunea 
anticipativă, uşor utopică, a anului 2000, încheiată cu 
previziunea că ,,atunci vom fi gata să îndeplinim visurile 
socialismului", în timp ce al doilea adresându-se Convorbirilor 
literare, care formulează, prin I.S.F., o serie de critici la adresa 
traducerii şi a comentariului scris de P. Muşoiu pe marginea 
acesteia afirmă superioritatea budismului asupra creştinismului 
şi respinge atitudinea aristocratică a comentatorului de la 
revista junimistă, cu privire la limba traducerii.  

Sectorul cu finalitate marcat educativă este şi el bine 
reprezentat. De la atitudinile active în problema emancipării 
femeii (Înrâurirea femeii10) şi până la grija insistentă faţă de 
generaţia tânără Idealul tinerimei11, Carlo Cafiero12, Cultul 
morţilor 13 revista se dovedeşte nu numai bine intenţionată, 
dar şi orientată cu precizie. Cel mai semnificativ este, în acest 
sens, articolul lui Elisée Reclus Idealul tinerimei analiză 
sociologică a tineretului contemporan, în cadrul căreia 
veştejirea pesimismului, reproşul adresat studenţilor şi elevilor 
că se rup de viaţa cotidiană cu frământările şi pulsul ei înnoitor, 
condamnarea mercantilismului şi a atotputerniciei banului, 
depăşesc caracterul negativ al atitudinii prin afirmarea, în final 
mai ales, a unei pasionate chemări către entuziasm şi jertfă în 
slujba unor înalte idealuri umane. Biografia emoţionantă şi 
pilduitoare a lui Carlo Cafiero, precum şi preţuirea cultului laic 
al morţilor, ca mijloc de cinstire a înaintaşilor şi imbold de 
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continuare a operei lor civilizatoare, au de asemenea o vădită 
funcţie educativă.  

Cum este de aşteptat, în problemele de artă şi literatură, 
poziţia publicaţiei este în perfectă concordanţă cu platforma 
ideologică anterior schiţată. E drept că abordarea teoretică nu 
se face decât o singură dată, în articolul-program Asupra 
artei14, semnat de Panaite Zosîn. Dar, acolo sunt atinse 
elementele esenţiale ale chestiunii. Încă din motto, se trădează 
orientarea articolului: ,,De partea astălaltă trebuie să-ţi întorni 
acuma privirea şi cugetul, de partea marei armate anonime pe 
care capitalul o stinge în foame şi în moarte. J. Valles". În acest 
spirit, se face o caldă pledoarie pentru arta socialistă, angajată, 
pentru arta închinată mulţimii oropsite. A acelei mulţimi care 
,,desmoştenită şi săracă ni-a dat muzica, care ar face slava 
multor compozitori; poezia, ce mai în toată vremea întrece pe 
cea individuală". Autorul refuză absolutismul dogmatic în artă, 
paseismul paralizant, arta pentru artă în genere. El polemizează 
chiar cu Mihail Kogălniceanu, respingându-i principiile şi 
teoriile. Îndeosebi este combătută ideea dualităţii artistului. 
Secţionarea acestuia în personalitate artistică şi personalitate 
umană, subordonarea personalităţii umane celei artistice şi, în 
consecinţă, eludarea determinărilor ce acţionează asupra 
creatorului sunt respinse fără echivoc. Opţiunea articolului 
poate fi sintetizată, în ultimă analiză, în aceste rânduri: ,,Parcă 
nu ştiu cum ni-s mai dragi artiştii noştri, artiştii suferinţelor, 
chiar când faţă cu o dreaptă critică s-ar găsi mai cu puţin talent 
decât artiştii huzurului".  

Puţinele contribuţii de critică şi istorie literară adaugă 
poziţiei teoretice ca şi literatura propriu-zisă câteva probe 
exemplificatoare. Afară de biografia lui Ioan Păun, scrisă de P. 
Muşoiu, şi întocmită mai ales din amintiri personale, sunt de 
amintit articolele consacrate dramei lui August Strindberg, 
Tatăl (în nr. 1) şi romanului norvegian al lui Knut Hamsun, 
Foamea (nr. 3), cunoscut în traducerea franceză a lui Ed. 
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Bayle. Dacă în primul caz comentatorul apreciind valoarea 
estetică a piesei îşi manifestă rezerve faţă de misoginismul 
degajat de ea, în cel de al doilea adeziunea e totală. După ce 
consacră un spaţiu foarte întins rezumării romanului, în ultima 
treime a articolului apare comentariul propriu-zis, din care 
poate fi reţinut temeiul aprecierilor pozitive. Transformarea 
foamei într-un simbolic personaj principal, practicarea unei 
literaturi ce ,,se ţine de nivelul ştiinţei" şi identificarea în roman 
a tipului atât de caracteristic peisajului social românesc e vorba 
de ,,proletarul intelectual" reprezintă suficiente motive pentru 
ca romanul să fie preţuit şi recomandat spre lectură.  

Literatura revistei nu este prea bogată, nici cantitativ, 
nici calitativ. Compusă din poezie, proză şi traduceri sau 
prelucrări, ea se doreşte o ilustrare practică a ideilor teoretice şi 
se doreşte mai ales un act de angajare.  

Cea mai reprezentată este poezia. Ea cuprinde 22 de 
texte, 5 poeme în proză şi 4 prelucrări după Heine, Goethe, 
Guyau şi Byron. Şi în acest domneiu, tot P. Zosîn apare mai 
des (5 texte). Cu o relativă uşurinţă de versificaţie, el face un 
soi de demonstraţie programatică în versuri. Fie că se adresează 
noroadelor cu îndemnul de a-şi depăşi condiţia similară câinilor 
cu botniţă (Botniţa după J. M. Guyau); fie că susţine poezia 
militantă (Unui artist) sau condamnă în spiritul lui Vlahuţă, din 
poezia Unde ne sunt visătorii scepticismul contemporan (A 
moarte cată lumea); fie că-şi exprimă compasiunea faţă de 
femeia ce se vinde (Vilma), sau sugerează existenţa unei mări a 
suferinţei ,,ce nu te dă visărei" (Marea) el rămâne de cele mai 
multe ori declarativ, nereuşind de obicei să confere poeticitate 
unor motive destul de generoase.  

Deşi apare de patru ori, semnând nişte texte intitulate 
,,poeme în proză", Alexandrina Mihăiescu n-are nimic de-a 
face cu poezia şi cu atât mai puţin cu poemul în proză.  

Cu aceeaşi frecvenţă apare şi G. Coşbuc. Surprinzător 
rămâne nivelul poeziei publicate aici, sub plafonul obişnuit 
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creaţiei sale. Exceptând traducerea din Carmen Sylva, celelalte 
trei sunt nişte cântece, aşa cum el mai scrisese şi altă dată, 
axate fie pe tema anticului ,,carpe diem", fie pe tema invocativă 
a protecţiei venusiene, fie pe aceea a actului de creaţie. Cea mai 
interesantă e ultima. Ea închide în câteva versuri mărturisirea 
alchimiei ce stă la temelia poeziei de această factură:  

Un cântec mic tu cum îl faci  
Încât aşa de mult să-l placi?  
Ce pui într-însul dragă? 
Cea mai interesantă poezie socială este scrisă însă de D. 

Th. Neculuţă. Sorţarii, Înserare, ţiganii degajă un anume fior 
poetic născut din suferinţa celor mulţi, topită în propria 
suferinţă. Între ele, Însemnare poartă amprentele cele mai 
pregnante ale înzestrării poetice. Poezie a amurgului asociat 
melosului jeluitor al doinei, în care străbate jalea seculară a 
norodului apăsat, aceasta trădează vibraţie interioară, percepţie 
sinestezică şi expresie racordată unei amplitudini grave.  

O anume înzestrare poetică vădeşte şi N. ţimiraş, în 
Cântecul vântului, analogică percepere a suferinţei umane, sau 
În toamnă poezie a tristeţii şi melancoliei autumnale, a 
interferenţelor cu elementul muzical şi cel naturist, în spirit 
modern după cum reţine atenţia poezia de factură populară, 
semnată ,,Alin", Doina (nr. 1) şi cea a lui G. Cujbă (probabil, 
G. Coşbuc): La codru (nr. 4). Totuşi, piesa cu adevărat 
surprinzătoare sub aspect estetic este poezia Luceafăr, de D. 
Nanu. Concepută ca un dialog între om şi luceafăr, ea 
cosmicizează durerea şi neliniştea umană, dezvăluind în spatele 
aparenţelor imperturbabile ale universului stafia erozivă a 
timpului. Solemnitatea discursului poetic cu ritmicitatea lui 
oraculară:  

Puţină muzică şi foc  
Puţin amor, puţin noroc,  
Şi-o inimă întreagă! 
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concretizarea abstracţiunilor şi transformarea lor în semne 
tainice creează o impresie poetică remarcabilă. Transcrierea 
replicii luceafărului suplineşte orice dezvoltare a 
comentariului:  

O, nu e mândra nepăsare  
Ce-ncarcă fruntea-mi efemeră.  
Şi eu avut-am lumi pribege  
Călăuzite de-o himeră.  
Dar dacă şirul lor de vieţe  
În al meu suflet li s-a stins,  
Nemângâiata lor durere  
În mine toată s-a aprins.  
Şi plâng cu lacrimi de lumină  
Înfloritoarele-mi cetăţi.  
Trezind cu-a mele raze somnul  
Albastrelor pustietăţi.  
Şi sorţi ce-n haos fug de paşii  
Îngrozitoarei Morţi goniţi,  
Luceferii ce trec pe ceruri  
Şi par atât de liniştiţi.  
Toţi aşteptăm cu frică ceasul  
Când ne vom rupe din Înnalt,  
Picând ninsori de nebuloase  
Pe-o gură neagră de Neant.  
Vezi tu? în strălucirea noastră  
Purtăm aceeaşi suferinţă,  
Căci în adâncul Nefiinţei  
E încă sete de fiinţă. 
În economia revistei, proza este foarte săracă. Cu 

excepţia unor însemnări din viaţa amară a recruţilor: Din 
carnetul unui recrut, şi a două modeste scrieri de Alexandrina 
Mihăiescu Somn uşor, Scrisori acestea se datoresc aceluiaşi P. 
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Zosîn. Cele patru texte ale sale abordează fiecare câte un 
episod din viaţa celor umiliţi sau din propria experienţă, 
ilustrând şi ele orientarea generală a revistei. Dacă În nevoie un 
soi de solilocviu pe tema sărăciei şi a nevoii, prilejuit de o 
traversare a Bucureştiului prin zonele lui mai interesante 
rămâne banală şi obositoare, celelalte trei şi îndeosebi Nu-i a 
ghine şi Dragostile mele vădesc o anume înzestrare prozastică. 
Prima este o schiţă psihologică întemeiată pe o bună cunoaştere 
a sufletului femeiesc din mediul rural, înclinat spre superstiţie, 
sensibil la semne şi stăpânit de presimţiri. Stilul indirect liber, 
în care e urmărită dinamica sincopată a remuşcării şi spaimei, a 
visului coşmar şi a gestului semnificativ, conferă scrierii 
valenţe literare evidente. Ceea ce diminuează efectul acestor 
însuşiri este limbajul dialectal căutat, goana după un anume 
pitoresc lingvistic în cadrul căruia sunt cultivate cu insistenţă 
până şi fonetismele regionale. Cealaltă este o evocare 
structurată binar în vederea impunerii unei antiteze care 
încearcă să schiţeze două portrete feminine, apropiate cândva 
autorului. Mai ales prima parte a evocării reţine atenţia, prin 
atmosfera stil Creangă, prin limbajul expresiv fără a mai fi 
dialectal prin umorul şăgalnic şi melancolia aburoasă a 
amintirii.  

 
Ultimul aspect pe care îl impune atenţiei revista este acela al 
traducerilor de literatură. De fapt dacă exceptăm povestirea15 
inspirată dintr-o scenă de bestialitate din timpul Comunei din 
Paris şi prelucrările deja amintite , sectorul traduceri se reduce 
la cinci texte din Byron16, între care ultimul e un grupaj de 
cinci strofe erotice. Transpuse în româneşte de Colma, ele 
continuă să emoţioneze şi să suscite reflexia, ca urmare a 
talentului cu care au fost tălmăcite. Selectarea abilă a lexicului, 
fraza cu unduiri şi sincope, cu elipse şi suspensii, tensiunea 
interioară făcută perceptibilă, toate concurează la restituirea 
unui procent însemnat din impresia estetică a originalului.  
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Cu o existenţă efemeră şi cu un titlu derutant, Carmen 
Sylva se înscrie în rândul publicaţiilor de orientare socialistă, 
care veneau să ilustreze în viaţa culturală a sfârşitului de secol 
o direcţie socială impusă istoric chiar la jumătatea veacului 
următor. 

  
1 Acesta este cazul revistei cu acelaşi nume, apărută între 1 iunie 1909, 
august 1910, la Bucureşti. Subintitulată ,,Revistă românească enciclopedică 
Litere, artă, ştiinţe, sport, distracţii", ea are ca ,,Directoare-proprietară" pe 
Maria Gh. Temelie, iar ca adresă pentru redacţie şi administraţie: Calea 
Griviţei, nr. 179. Debutând cu un portret elogios făcut Carmen Sylviei şi cu 
o fotografie a ei la masa de lucru, dezvăluindu-şi în articolul program Ce 
vrem noi , şi mai ales în Cronica numărului doi, atitudinea antipoporanistă 
şi preferinţa pentru o literatură aristocratică, epurată de ,,bădărănisme" şi 
,,mojicisme". Cultivând curtea regală, 
2 Aceeaşi constatare se face şi în Presa socialistă şi muncitorească din 
România, vol. I, 1865-1900, Editura Politică, 1964, p. 582-587.  
3 Nr. 2, 20 noiembrie 1895; nr. 3, 26 noiembrie 1895; nr. 4, 3 decembrie 
1895. 
4 Faptul este semnificativ, deşi trebuie observată nuanţa vag anarhistă, de 
tip Bakunin, a orientării revistei.  
5 Pasteur, Darwin, F. Bastian, J. M. Guyau, E. Renan, Proudhon, Volney, 
Diderot, Herodot, Ch. Nodier ş.a.  
6 Panel, nr. 4, 3 decembrie 1895.  
7 P. Z., nr. 1, 12 noiembrie 1895.  
8 P. Zosîn, nr. 2, 20 noiembrie 1895.  
9 Panel, nr. 1, 12 noiembrie 1895. 
10 P. Muşoiu, nr. 1, 12 noiembrie 1895.  
11 Elisée Reclus, nr. 2, 20 noiembrie 1895, şi nr. 3, 26 noiembrie 1895.  
12 E. Luccarini, nr. 4, 3 decembrie 1895.  
13 Louis de Broukère, nr. 4, 3 decembrie 1895.  
14 P. Zosîn, nr. 1, 12 noiembrie 1895.  
15 Leon Cladel, Nebunia lui Andrei Gill. Trad. l'Arlequin, nr. 2, 20 
noiembrie 1895. 
16 În faţa morţei, nr. 1, 12 noiembrie 1895; Pe mormântul unui câine, Unei 
principese, Strofe, nr. 2, 20 noiembrie 1895; Întâiul sărut al iubirei, nr. 3, 
26 noiembrie 1895. 
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2. CRITICI ŞI DRAMATURGI DE FUNDAL  
(FIŞE DE DICŢIONAR) 

   

 

BOTEZ, CONSTANTIN 
(25 DEC.? 1877 28 MARTIE 1936)  

   
S-a născut la Iaşi unde şi-a făcut şi studiile. După 

absolvirea Liceului Naţional din oraşul natal, urmează cursurile 
Facultăţii de litere tot la Iaşi.  

Între 1905 şi 1913 funcţionează ca profesor suplinitor 
de limba română şi limba franceză la liceele din Bârlad şi 
Tecuci. Işi dă definitivatul şi apoi pleacă la Berlin pentru a-şi 
aprofunda studiile în domeniul filologiei. Se pregăteşte să-şi ia 
doctoratul dar izbucnirea primului război mondial şi 
întoarcerea precipitată în ţară împiedică realizarea proiectului, 
mai ales că în împrejurările acelea manuscrisul tezei sale de 
doctorat s-a pierdut. A devenit profesor de română la Liceul 
Naţional din Iaşi, în care calitate a publicat apreciate manuale 
de limba română pentru elevii claselor inferioare şi superioare 
de liceu. Printre elevii săi s-a numărat şi M. Sadoveanu care i-a 
devenit mai târziu prieten, tovarăş de vânătoare şi confrate de 
condei la Viaţa românească. A fost unul dintre întemeietorii 
revistei, la care a colaborat din 1906 până în 1930 când aceasta 
s-a mutat din Iaşi. Până la primul război mondial a susţinut cu 
regularitate rubricile informative, publicând în acelaşi timp 
articolele de istoriografie literară şi de critică (,,Poezii inedite 
de Costache Conachi", ,,Faust în româneşte", ,,Iliada în 
româneşte" etc.). Erudiţia, gustul sigur şi conştiinciozitatea au 
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pus pecetea pe tot ceea ce a întreprins, făptuirile sale purtând 
totodată semnele generozităţii şi ale modestiei.  

Cea mai importantă contribuţie a sa de ordin istorico-
literar o reprezintă ediţia critică a poeziilor lui Eminescu, 
proiectată împreună cu G. Ibrăileanu dar realizată până la urmă 
de unul singur. Principiile care au patronat structura ediţiei 
sunt, în mod declarat, inspirate de ideile celui ce ar fi trebuit să 
participe la realizarea ei, dacă nu se îmbolnăvea. Lucrând 
conştiincios şi cu migală timp de patru ani, C. Botez descoperă 
peste 200 de ciorne ale poeziilor lui Eminescu, omise de Ion 
Scurtu în ediţia anterioară, şi îndreaptă un mare număr de 
greşeli de lecţiune care s-au perpetuat în mai toate ediţiile de 
până la el. Periodizarea poeziei în cele cinci secţiuni nu este 
însă prea convingătoare (1870-1883, 1883-1884, 1884-1887, 
1889-1902, 1866-1869). Criteriile pe care se întemeiază sunt 
discutabile şi inconsecvente. C. Botez socoteşte că doar cele 42 
de poezii publicate între 1870-1883 (secţiunea I) pot fi 
considerate ca apărute cu ştiinţa şi voinţa poetului, cu toate că 
în aceeaşi categorie se integrează şi poeziile ce au văzut lumina 
tiparului între 1866-1870 (secţiunea V) şi acelea care au fost 
înmânate de Eminescu lui Iosif Vulcan, în primăvara anului 
1883, chiar dacă ele au apărut după îmbolnăvirea poetului (,,S-
a dus amorul", ,,Când amintirile", ,,Adio", ,,Ce e amorul", ,,Pe 
lângă plopii fără soţ", ,,Şi dacă").  

Deşi înlocuirea unor forme lexicale din poeziile apărute 
în Convorbiri literare, în conformitate cu manuscrisele, este în 
general corectă, sunt situaţii când C. Botez greşeşte (el ignoră, 
de pildă, faptul că e corespunde la Eminescu, uneori, diftongul 
ea sau că alteori notează sunetul ă).  

Notele şi variantele, cu toate că sunt rezultatul unei 
munci de mare dificultate, prin topografierea lor în pagină, 
înghesuit şi irelevant, sunt foarte greu de urmărit. Oricum, în 
drumul spre ediţia monumentală a lui Perpessicius, 
întreprinderea profesorului ieşean reprezintă nu doar o lucrare 
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de referinţă (aşa cum rămâne o lucrare de referinţă ediţia I. 
Creangă, realizată împreună cu G. T. Kirileanu şi Ilarie 
Chendi), ci o contribuţie importantă sub raport documentar şi 
exegetic, în pofida rezervelor care pot fi formulate.  

Deşi a rămas anonimă, activitatea sa redacţională la 
Viaţa Românească a fost foarte bogată, timp de aproape 25 de 
ani prezenţa lui în umbra luminoasă a lui G. Ibrăileanu 
cultivând competenţă şi dăruire, înţelegere şi severitate, iar mai 
presus de toate o ambianţă de camaraderie de cea mai elevată 
esenţă.  

   
BIBLIOGRAFIE  
I. Creangă, Opere complete, cu o introducere de ... Prefaţă şi listă de cuvinte 
de G. T. Kirileanu şi Ilarie Chendi, Bucureşti, 1936.  
Mihai Eminescu, Poesii, Ediţie îngrijită de ... Cultura Naţională, 1933.  
Referinţe critice  
M. Sevastos, Amintiri de la Viaţa românească, E.P.L., Bucureşti 1966.  
M. Bucur, Istoriografia literară românească, Minerva, Bucureşti, 1973.  
I. Maftei, Personalităţi ieşene, vol. III, Comitetul de cultură şi educaţie 
socialistă al jud. Iaşi, 1978.  
 

BOTE, LIDIA  
   
S-a născut la 16 oct. 1924, în localitatea Feldru din jud. 

Bistriţa Năsăud. Studiile liceale le face la Cluj, Timişoara şi 
Alba Iulia după care, începând din anul 1945 urmează cursurile 
Facultăţii de litere din Cluj. După absolvire, funcţionează ca 
profesoară de franceză şi română la un liceu din acelaşi oraş, 
iar în 1957 devine lector universitar la secţia de filologie 
romanică a facultăţii pe care a absolvit-o.  

Contribuţia sa la istoria literaturii române o reprezintă 
lucrarea ,,Simbolismul românesc", publicată în anul 1966. Este 
cea dintâi lucrare de proporţii asupra unui fenomen literar care, 
până la acea dată, fusese insuficient studiat şi în consecinţă 
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apreciat în mod inadecvat, dogmatic şi unilateral, mai ales în 
perioada postbelică.  

Reconstituind, pe baza unui studiu foarte documentat, 
întreaga istorie a mişcării simboliste româneşti, autoarea pune 
în evidenţă complexitatea unui fenomen care a impus în 
literatura noastră o experienţă originală cu implicaţii de fond 
asupra dezvoltării, adâncirii şi nuanţării îndeosebi a poeziei. 
Lucrarea nu are doar un caracter istoric. După prezentarea 
începuturilor şi a momentului de emergenţă, totul printr-o 
permanentă raportare la contextul social istoric şi la forţa de 
iradiere catalitică a simbolismului european (în primul rând cel 
francez) sunt analizate sistematic ,,ideologia" şi ,,filozofia" 
mişcării, estetica simbolismului, temele şi tehnica lui. În faţa 
numeroaselor aspecte contradictorii, în general a complexităţii 
fenomenului şi a modului diferit de reflectare a lui în conştiinţa 
contemporanilor şi a posterităţii, autoarea se străduieşte ca, prin 
obiectivare ştiinţifică şi perspectivă dialectică, să contureze 
identitatea simbolismului românesc şi să pună în lumină 
contribuţia lui autentică la îmbogăţirea patrimoniului literar 
naţional. Obiectul cercetării reprezentându-l fenomenul şi nu 
scriitorii care l-au ilustrat, aceştia din urmă sunt vehiculaţi ca 
mărturii şi probe în cadrul fiecărui capitol, ceea ce are drept 
consecinţă, pe de o parte, pulverizarea individualităţilor 
creatoare şi nu o dată unilateralizarea lor, iar pe de altă parte, 
vulnerarea ansamblului, altfel bine structurat, prin repetiţii. Se 
impunea, de asemenea, o mai nuanţată raportare a mişcării 
simboliste la romantism, în identificarea căruia sunt prefigurate 
multe din trăsăturile celei dintâi. Lucrarea mai suferă şi din 
cauza unor absolutizări sau a unor generalizări discutabile, 
precum şi prin tributul plătit, inclusiv la nivelul limbajului 
sociologismului marxist al epocii. Astfel, de exemplu, după 
opinia autoarei, caracteristic simbolismului îi este ,,lipsa unei 
etici, a unei concepţii de viaţă, a marii vibraţii lirice, ideea 
unităţii cosmice originare este anacronică şi antiştiinţifică, 



 
61 

dorul poeziei populare nu este decât ,,o stare de spleen, 
originară, elementară", corespondenţele la Bacovia sunt 
elementare, convenţionale şi stereotipe etc.  

,,Antologia poeziei simboliste româneşti", publicată în 
1968, prin selecţia, prefaţa şi medalioanele biobibliografice ale 
celor 42 de poeţi configurează o imagine foarte bine conturate 
a lirismului simbolist, chiar dacă mulţi dintre poeţii antologaţi 
nu pot fi circumscrişi exclusiv acestei mişcări.  

   
BIBLIOGRAFIE  
Colaborează la diverse publicaţii (Limbă şi literatură, Iaşul literar, 

Secolul 20 etc.) cu studii de specialitate referitoare mai ales la literatura 
franceză (,,Montherlant dramaturg", „Alain Robbe-Grillet şi teoria noului 
roman" etc.  

Simbolismul românesc, Editura pentru literatură, Bucureşti 1966.  
Antologia poeziei simboliste româneşti, Ediţie şi prefaţă de .... , 

Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968.  
Referinţe critice  
M. Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. 

Albatros, Bucureşti, 1971.  
M. Angelescu, Lidia Bote, „Dicţionar de istorie literară 

contemporană", în Luceafărul, nr. 39, 24 sept. 1966.  
N. Barbu, Lidia Bote, „Simbolismul românesc", Bucureşti, EPL, 

1966, în Cronica nr. 27 şi 28, 13, 20 august 1966.  
Gh. Drăgan, „Simbolismul românesc într-o nouă cercetare", în 

Ateneu, nr. 10 octombrie 1966.  
Z. Molcuţ, „Pe marginea simbolismului românesc", în Luceafărul 

nr. 35 şi 36, 13 septembrie 1966.  
 

DEMETRIESCU, ANGHEL 
(5 oct. 1847 18 iulie 1903) 

   
S-a născut în oraşul Alexandria, dintr-o familie 

modestă. Şcoala primară şi gimnaziul le urmează în oraşul 
natal, după care intră ca bursier la Liceul ,,Matei Basarab" din 
Bucureşti şi apoi la Liceul ,,Sfântul Sava". Urmează cursurile 
Facultăţii de Litere din Bucureşti fără a o absolvi. Aici leagă o 
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strânsă prietenie, care va dura toată viaţa, cu Dimitrie Aug. 
Laurian şi cu Ştefan Michăilescu.  

Începând din 1869, când obţine prin concurs catedra de 
istorie şi geografie la cursul inferior al Liceului ,,Sfântul Sava", 
se dedică unei bogate şi preţuite cariere didactice (profesor la 
Liceul ,,Gheorghe Lazăr" şi la Seminarul ,,Nifon", director al 
Liceului particular ,,Sfântul Gheorghe"). În 1881, după patru 
ani de studii clasice la Berlin, ca bursier al statului, concurează 
pentru catedra de istorie antică a Facultăţii de Istorie şi Litere 
din Bucureşti, dar postul este câştigat de Gr. Tocilescu.  

Deşi cu modestie, el este prezent în viaţa culturală a 
timpului (membru în Consiliul general al instrucţiei şi al 
Ateneului român, membru în Comitetul Teatrului Naţional, 
vicepreşedinte al Ligii culturale) ajungând ca în 1902 să fie 
ales membru corespondent al Academiei Române.  

La solicitarea lui Spiru Haret, întemeietorul 
învăţământului modern în ţara noastră, A. Demetriescu 
întocmeşte un raport bogat şi solid documentat privind 
realizarea practică a ideii generoase de creare a cât mai multe 
biblioteci în mediul rural.  

Propunerile sale au fost însuşite în întregime, iar 
rezultatul lor s-a materializat nu numai în cele peste 300 de 
biblioteci înfiinţate la sate în octombrie 1898, ci şi în orientarea 
generoasă cu privire la dotarea lor (întocmeşte o listă de 40 de 
autori români, propune editarea unei colecţii a monumentelor 
noastre arhitectonice, a unei colecţii de traduceri din clasicii 
literaturii universale, a unei geografii pitoreşti a României etc.).  

Cărturar de formaţie clasică, pe lângă activitatea 
profesională, săvârşită cu devoţiune austeră şi cu severitate 
(preda gramatica greacă, geografia, istoria şi poetica), 
desfăşoară şi o anumită activitate publicistică, abordând 
probleme de teorie şi critică literară în primul rând. 
Colaborează la Tranzacţiuni literare şi ştiinţifice, Revista 
contemporană (este membru al comitetului de redacţie), 
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România liberă, Analele literare, Epoca, Literatură şi artă 
română, Conservatorul etc. A scris şi articole politice, 
nesemnate sau semnate cu iniţiale, în publicaţii de orientare 
conservatoare (Naţiunea, Timpul, Conservatorul, Epoca).  

Concepţia sa despre literatură şi artă este de factură 
clasicistă. Modelele mărturisite sunt Aristotel, Lessing şi mai 
ales Taine, ultimul nu doar elogiat şi compilat, dar câteodată 
preluat substanţial în lucrări proprii (,,Femeile lui 
Shakespeare", ,,Poetul şi timpul său", ,,Poezia dramatică" etc. 
etc.). Lipsit de fantezie şi supleţe în gândire, opac la 
sensibilitatea modernă şi încorsetat de dogme, A. Demetriescu 
se rătăceşte mereu în drumul de la teorie la practica criticii 
literare. Şi aceasta nu numai în privinţa lui Eminescu, ci şi a lui 
Balzac, Wagner, Flaubert ori Slavici. La Balzac ,,cititorul este 
sufocat de atmosfera cu totul prozaică a presei, a bursei, a 
biroului comercial", muzica lui Wagner îl enervează în aşa 
măsură încât părăseşte sala de concert din Viena, Flaubert în 
,,Salambo" ,,se pierde în cercetări de anticar şi arheolog", 
adevăratele ,,modele de romane istorice" fiind socotite cele 
semnate de Eduard Bulwer, simboliştii sunt socotiţi nişte 
bolnavi sau nişte şarlatani care sacrifică înţelesul cuvintelor 
pentru o calitate străină vorbei, la Slavici ,,arta nu se vede de 
loc", în timp ce poezia ,,O fată tânără pe patul morţii" de D. 
Bolintineanu este socotită o capodoperă.  

În istoria literaturii el a pătruns, în primul rând, ca 
denigrator a lui Eminescu. Deşi s-a dovedit că articolul veninos 
,,Poeziile d-lui Eminescu", apărut în Revista contimporană în 
1875, sub pseudonimul Gr. Gelianu, nu-i aparţine, studiul său 
de peste treizeci de pagini, ,,Mihai Eminescu", publicat în 
1903, în revista Literatură şi artă română, rămâne mărturia 
unui spirit dogmatic şi stafidit, incapabil, la peste cincisprezece 
ani de la moartea marelui creator, să-i înţeleagă şi s-i guste 
opera, să-i pătrundă personalitatea dincolo de aparenţe. În 
pofida unor consideraţii pozitive privind limbajul poetic, forţa 
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expresiei şi tensiunea interioară, nota dominantă a articolului 
este negativă. ,,Muncit de o trufie enormă", ,,îndoctrinat de 
teorii incoherente, ,,filosof ignorant", Eminescu era pentru A. 
Demetriescu ,,prea mărginit ca să se înalţe până unde mândria 
lui îndemna, prea egoist ca să-şi deschiză inima marilor 
simpatii".  

Pe de altă parte, el ,,nu are facultatea de a suferi în 
adevăr şi a se bucura în contact cu trecutul", făcând parte din 
acea categorie a pesimiştilor care ,, fabrică un trecut de 
convenţie, întrevăzut în mod nebulos prin insuficienţa culturii 
lor".  

Comentariile pe marginea unor poezii, precum 
,,Epigonii" ori ,,Scrisoarea III" indică nivelul 
incomprehensiunii lui faţă de poezie în general şi faţă de poezia 
lui Eminescu în special. ,,Epigonii" este o ,,invectivă... 
violentă" care ,,degenerează în absurd" şi ale cărei 
,,necumpăniri în expresie şi (...) extravaganţa în cugetare sunt 
stilul boalei nu al sănătăţii", aşa cum ,,Satira III" uneşte toate 
calităţile şi toate defectele artei lui Eminescu: un stil impecabil, 
imagini puternice şi viu colorate, alături de un plan descusut, 
neorganic, dorinţa de a surprinde şi a uimi pe cititor, în cele din 
urmă absurdităţi strivitoare sub formă populară".  

Pentru A. Demetriescu, evocarea trecutului la Eminescu 
nu este altceva decât ,,un prilej de a-şi manifesta dispreţul şi 
ura, de a arunca objuraţiile sale, câte odată triviale, asupra 
contemporanilor". Finalul articolului care îl situează pe 
Eminescu ,,deocamdată pe aceeaşi linie cu cei mai mari din 
poeţii noştri" pare mai curând o concesie făcută spiritului 
vremii şi mai ales prietenului său N. Petraşcu, directorul 
revistei Literatură şi artă română, mare admirator al poetului.  

   
BIBLIOGRAFIE  
Titu Maiorescu: Patru conferinţe. Rezumate de Mihai C. Brănescu. 

Cu un apendice de ....., Bucureşti, 1883.  
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Barbu Catargiu. Discursurile lui. Culese şi însoţite de o notiţă 
istorică asupra familiei Katargiu şi de o biografie a autorului de ..... 
Bucureşti, 1886.  

Lord Bacauly. Discursuri. Traduse din limba engleză şi adnotate 
de ..... Bucureşti, 1895.  

Opere, ediţie îngrijită de Ov. Papadima, Bucureşti, Fundaţia pentru 
literatură şi artă, 1937.  

   
Referinţe critice  
N. Petraşcu, Anghel Demetriescu, Tip. Bucovina, 1931.  
Ov. Papadima, Anghel Demetriescu, / Studiu introductiv la ediţia 

Opere, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă 1937/  
Marin Bucur Istoriografia literară românească, Bucureşti, 

Minerva, 1973.  
* * * Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, 

Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979.  
 

DAUS, LUDOVIC 
(1873 1953) 

   
Poet, prozator, dramaturg şi publicist, L. Daus, 

strănepot dinspre mamă a lui C. Negri s-a născut la Botoşani, la 
19 septembrie. Şcoala a făcut-o în oraşul natal şi la Fălticeni, 
mai apoi la Bucureşti, unde a dat bacalaureatul şi a obţinut 
licenţa în drept, devenind avocat.  

A fost deputat, senator şi director al Teatrului Naţional 
din Chişinău.  

Ispitit de literatură, desfăşoară o intensă activitate 
scriitoricească fără a reuşi, decât arareori, să depăşească nivelul 
mediocru. Debutează cu poezii la Revista nouă a lui B. P. 
Hasdeu, colaborând de-a lungul timpului la numeroase 
publicaţii (Adevărul literar, Vatra, Epoca, Revista literară, 
Luceafărul, Familia, Dreptatea, Literatură şi artă, Lumea 
ilustrată, Literatorul, Sămănătorul, Sburătorul etc.).  

Critica şi istoria literară îl consemnează în primul rând 
ca romancier, menţionându-i ca realizări meritorii ,,Asfinţit de 
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Oameni", ,,O jumătate de om", ,,Drăceasca schimbare de 
piele". Citabil este şi volumul de versuri ,,Drumul sângelui", o 
mărturie lirică a ororilor din primul război mondial.  

Insistente preocupări vădeşte L. Daus şi pentru teatru. 
În afara unor traduceri din V. Hugo şi Fr. Coppée, scrie un 
număr relativ mare de piese, toate reprezentate pe scena 
Teatrului Naţional, uneori cu distribuţii remarcabile din care nu 
lipseau nume ca cele ale lui C. I. Notara sau T. Bulandra. Unele 
din aceste piese au văzut lumina rampei, dar niciodată pe aceea 
a tiparului (,,Patru săbii", ,,Cumpăna", ,,Moş Crăciun", ,,Vis 
pierdut", Lanţul"). Cele care au fost tipărite recomandă un 
dramaturg inegal, preferând teatrul poematic în versuri, de 
inspiraţie preponderent istorică. Este vorba de istoria naţională 
în piese precum ,,Valea Albă", ,,Doamna Oltea", ,,Vlad ţepeş", 
,,Blestemul" etc sau de o istorie arhaică, vag situată într-un 
timp imemorial, cum e cazul fanteziei dramatice ,,Akmiutia" şi 
al dramei în versuri ,,Eglé".  

Între ,,Blestemul", care este un eşec total şi ,,Eglé", 
reprezentând cea mai reuşită scriere dramatică, se află scara 
valorică a teatrului lui L. Daus. Pe de o parte slăbiciune 
arhitectonică, incapacitate de a reprezenta complexitatea fiinţei 
umane şi de a evita artificialul, confecţionatul, nonmotivaţia 
convingătoare a conflictelor şi mai ales a dinamicii 
comportamentale, lirismul melodramatic de factură sentimental 
lacrimogenă ori sentimental patriotică, diluţia retorică a 
conflictelor şi a replicii, pe de altă parte, iscusinţa versificării 
dramaturgice, fluenţă şi muzicalitate a versului, apetenţă 
aforistică şi coloratură arhaică, impunerea câtorva personaje 
memorabile. Din ultima perspectivă sunt citabile Doamna 
Oltea, figură impunătoare prin substanţa şi alura replicii scurtă, 
sentenţioasă, fără podoabe inutile -; oştenii Lupu şi Ursan din 
aceeaşi piesă, personaje bine conturate prin replica colorată şi 
mezoasă, prin umorul şi înţelepciunea populară Albotă din 
,,Valea Albă", un fel de Arbore din drama ,,Bogdan Dragoş" a 
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lui Eminescu, personaj statuar, focalizând şi iradiind prin 
prezenţa sa mai toate tensiunile dramatice ale textului.  

Disponibilităţile lui L. Daus sunt dezvăluite de poemul 
dramatic de factură tragică ,,Eglé", spectaculos şi bine 
construit, cu personaje convingător conturate, cu ciocniri 
conflictuale solid motivate şi cu o evidentă abilitate în 
manevrarea destinelor ori a suspensului. Acţiunea se petrece 
într-un spaţiu lituan, în epoca precreştină. Conflictul dramatic, 
circumscris iubirii ca experienţă mistuitoare şi unică, se 
întemeiază pe crima eşuată a regelui lituan şi pe obsesia 
răzbunării de care sunt stăpânite victimele tentativei, fiecare 
crezând despre celălalt că a dispărut. Acest conflict generic se 
dezvoltă prin interferarea unuia cu caracter etnico-religios, 
determinând tensiunea dramaturgică în cadrul confruntărilor 
între chemările interioare ale individului (de factură erotică, 
paternă ori filială) şi imperativele subordonatoare ale 
colectivităţii (iubirea dintre Eglé, fiica regelui lituan, şi Arald, 
conducătorul german de oşti, căzut prizonier, este o pasiune 
vinovată, situată sub semnul trădării).  

L. Daus încearcă şi drama în proză, nu fără succes. 
Exemplul reprezentativ îl constituie piesa ,,Ioana", a cărei 
acţiune se petrece în 1939 într-un mediu burghez. Bine scrisă, 
cu ritm şi tensiune, cu replică adesea incisivă şi relevantă, piesa 
propune patru destine a căror confruntare conflictuală defineşte 
nu doar individualitatea acestora, ci şi moravurile unei anumite 
lumi, aflate sub putere alienantă a banului.  

Ca şi proza, teatrul lui L. Daus n-a rezistat timpului. 
Singurele piese care mai pot vedea, probabil, lumina rampei, cu 
un anume succes, rămân ,,Eglé" şi ,,Ioana".  

În ultima parte a vieţii, scriitorul n-a mai publicat 
nimic.  

 
BIBLIOGRAFIE  

Akmiutis, „Fantezie dramatică", publicată în Literatură şi artă 
română 1897-1989.  
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Eglé, Poem dramatic. Cinci acte în versuri, Institutul de arte 
grafice ,,Eminescu", Bucureşti, 1901.  

Blestemul, Tragedie în trei acte, Ed. Tipografiei moderne ,,Gr. 
Luis", Bucureşti, 1904.  

Doamna Oltea, mama lui Ştefan cel Mare, Poem dramatic în 
versuri, Ed. Minerva, Bucureşti, 1907.  

Valea Albă, Poem dramatic în trei acte, în versuri, Socec & Co., 
Bucureşti, 1919.  

Ioana, Piesă în trei acte, Socec & Co, Bucureşti, 1942.  
   
Referinţe critice  
Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a 

artei spectacolului, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1966.  
*** Dicţionar cronologic. Literatura română, Ed. St. şi Encicl., 
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Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent, Ed. Nagard, Madrid, Paris, Roma, Pelham N. Y., 1980.  
Ciopraga, C., Literatura română între 1900 şi 1919, Ed. Junimea, 

Iaşi, 1970.  
Chendi, Ilarie, Fragmente, Informaţiuni literare, Minerva, 

Bucureşti, 1905.  
Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două 

războaie mondiale, EPL, Bucureşti, 1967.  
Predescu, L., Enciclopedia ,,Cugetarea", Ed. Cugetarea, Bucureşti, 

1940.  
 

DAMÉ, FREDERIC 
(1840 1907) 

 
S-a născut la 29 martie în Tonnérre, Franţa. Face studii 

de drept, apoi intră în publicistică, colaborând la diverse ziare 
ale timpului. Este prieten cu poetul Lautréamont şi după 
moartea suspectă a acestuia părăseşte ţara (probabil şi în 
legătură cu trădarea comunarzilor de către primarul de Paris al 
cărui şef de cabinet era).  

În 1872 vine în România, unde avea o soră. Devine 
secretar de redacţie la ziarul Românul condus de C. A. Rosetti 
şi colaborează la ziarele Le journal de Bucarest şi ,,L'Orient". 
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Conduce singur sau cu alţii, între care şi I. L. Caragiale, diverse 
publicaţii (La Roumanie contemporaine, Naţiunea română, 
Renaşterea, La liberté roumaine, La Roumaine, Cimpoiul). 
După un doctorat în litere, luat în 1893 la Universitatea din 
Freiburg, funcţionează ca profesor de limba franceză şi ocupă 
diverse funcţii în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice.  

În afara activităţii de traducător din limba franceză, a 
unor proze fără valoare şi a unor utile lucrări didactice 
(manuale şi un apreciat dicţionar român-francez), F. Damé a 
avut legături şi cu teatrul românesc. A scris câteva piese şi mai 
ales a susţinut o intensă activitate de cronicar dramatic. În 
această ipostază, se înscrie printre detractorii lui I. L. Caragiale 
atacând ,,O noapte furtunoasă" pentru pretinsa imoralitate şi 
trivialitate. Altfel cu o concepţie clasicistă, penetrată de idei 
romantice, el conferă un anume interes acestei activităţi, graţie 
culturii şi priceperii cu care analizează aspectele teatrologice 
ale spectacolelor recenzate (jocul actorilor, dicţia, scenografia 
etc.). Este de reţinut pe această linie şi cronica substanţială 
consacrată dramei lui V. Alecsandri, ,,Despot Vodă", în care 
aprecierile elogioase stau alături de observaţii şi rezerve, unele 
destul de convingătoare.  

Ca autor dramatic este cu totul neinteresant, lipsindu-i 
nu numai cunoaşterea specificului românesc autentic (din 
această lume îşi selectează subiectele), ci şi aptitudinile literare 
specifice genului. A scris mai multe piese singur (,,Visul 
Dochiei", ,,ţara şi Mihnea Vodă", ,,Gheşeftarii", ,,Oştenii 
noştri") sau în colaborare (,,Hatmanul Drăgan", împreună cu 
I.D. Malla, ,,Haiducul", împreună cu C. D'Ormeville), asupra 
unora dintre ele formulându-se, în epocă, învinuirea de plagiat.  

Tipică pentru nivelul cel mai de jos este opera lirică în 
trei acte ,,Haiducul", o ridicolă înscenare, naivă şi factice, un 
fel de pastorală în care iubirea fulgerătoare a unui căpitan de 
haiduci pentru o Mărioară de operetă, îl abate pe acesta de la 
căile hoţeşti, transformându-l într-un soţ paşnic, îndrăgit de 



 
70 

toată lumea. ţăranii vorbesc ca în saloane, versurile sunt 
schioape, toate poncifele literaturii amoroase de serie sunt puse 
la contribuţie.  

De o anume consistenţă ideatică, în măsură să evite cel 
puţin rizibilul, este poemul dramatic ,,Rêve de Dochia", tradus 
în româneşte de C. D. Ollănescu şi Th. Şerbănescu. Piesa va fi 
executată fulminant de Eminescu, în Timpul, după prezentarea 
ei la Teatrul Naţional, în cuplaj cu ,,Ostaşii noştri", în timp ce 
Alecsandri o socoteşte, e adevărat, într-un mesaj de 
complezenţă, ,,une grande et belle inspirations", apreciind-o 
mai ales pentru valoarea ei propagandistică sub aspect politic. 
În realitate e vorba de un dialog poematic între două personaje 
simbolice, Dochia şi România, subliniat ,,dramaturgic" de cor 
şi de prezenţa, în ipostază de figuraţie, a unor ostaşi de toate 
armele şi din toate provinciile româneşti. Reconstituind istoria 
carpato-dunăreană de la Decebal şi Traian până la domniile 
fanariote, inclusiv, Dochia evocă vremurile de confruntări 
eroice, punându-le sub semnul mitului sisific; de aici 
disperarea, neîncrederea, refugiul în amintire, somn sau vis. 
Spre deosebire de ea, România, dezvăluind renaşterea sec. al 
XIX-lea, se manifestă plină de încredere şi speranţă, gata de 
dăruire şi jertfă. Generozitatea intenţiei, deşi slujită uneori de o 
traducere fluientă şi expresivă, este compromisă de lipsa unui 
adevărat conflict dramatic, de discursivitatea sforăitoare şi 
tiradele lungi, de locurile comune şi anacronisme.  

F. Damé rămâne în teatru un simplu amator fără har 
dramatic.  

 
   
BIBLIOGRAFIE  
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Haiducul, (în colaborare cu C. D'Ormeville), operă lirică în trei 
acte, tradusă în româneşte de Duiliu Zamfirescu, muzica de Oreste 
Bimboni, Tipografia Ştefan Mihalescu, Bucureşti, 1883.  

Referinţe critice  
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Predescu, Lucian, Enciclopedia ,,Cugetarea", Ed. Cugetarea, 
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DIAMANDY, GEORGE 
(1867-1917) 

   
Figură pitorească de perpetuu răzvrătit, deşi era fiu de 

moşier, G. Diamandy, s-a născut la 27 februarie, la Bârlad, 
tatăl său, Iancu Diamandy, primar şi senator al Iaşului, 
numărându-se o vreme printre membrii Junimii. Îşi face 
studiile la Liceul Institutelor Unite din Iaşi unde scoate revista 
clandestină Culbecul. Participând la săpăturile lui N. 
Beldiceanu de la Cucuteni, se pasionează de arheologie (îşi 
constituie chiar o colecţie de unelte din epoca de piatră) şi 
publică o serie de articole pe această temă în Contemporanul 
lui I. Nădejde. Împrejurarea îl apropie de mişcarea socialistă.  

Trimis să studieze dreptul la Paris, intră în mişcarea 
socialistă alături de alţi prieteni de ai săi, printre care E. 
Racoviţă, Dr. Solacolu, D. Voinov etc. Prezidează cel dintâi 
Congres Internaţional al Studenţilor Socialişti de la Bruxelles şi 
colaborează la mai multe publicaţii (l'Art social, Le Socialiste, 
La Petite Republique, La Société d'Anthropologie, La Justice, 
La Republique de Marseille, La Bataille etc.). El însuşi scoate 
la 1 iulie 1893 revista lunară de socialism ştiinţific l'Ere 
Nouvelle căreia îi şi semnează o declaraţie-program 
răsunătoare. În paginile ei sunt publicate studii de K. Marx, F. 
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Engels, Kautski, A. Babel, Plehanov etc. şi se fac cunoscute în 
Franţa studiile lui C. D. Gherea.  

În 1896, tăindu-i-se subsidiile părinteşti, revista îşi 
încetează apariţia iar el se întoarce acasă unde intră o vreme în 
redacţia ziarului socialist Lumea Nouă. Colaborează la Voinţa 
Naţională şi Viitorul iar în 1910 scoate Revista Democraţiei 
Române.  

Intră în partidul liberal, situându-se în fracţiunea de 
extremă stângă dar îmbolnăvindu-se de angină pectorală se 
retrage la moşie, ducând o viaţă solitară şi contemplativă. În 
aceste circumstanţe începe să scrie teatru, devenind repede 
cunoscut şi apreciat. Ca urmare, îl aflăm membru al Societăţii 
Scriitorilor Români, preşedinte al Societăţii Autorilor 
Dramatici, şi, o scurtă perioadă, director general al teatrelor.  

Face propagandă intensă pentru intrarea în război 
alături de Franţa şi, după declanşarea ostilităţilor, deşi bolnav, 
se angajează voluntar luptând în linia întâi. În circumstanţele 
tragice în care se încheie pacea de la Bucureşti, el se refugiază 
în Rusia (îşi exprimase, de altfel, public, simpatia faţă de 
revoluţia din 1917). La 27 dec. 1917, în timpul călătoriei de la 
Arhanghelsk spre Anglia, moare pe vasul cuprins de furtună şi 
este ,,înmormântat" sub valurile oceanului, în acordurile unui 
marş funebru, cântat de cei 3000 de prizonieri cehoslovaci care 
mergeau să se înroleze în armata anglo-franceză.  

Deşi devine dramaturg oarecum întâmplător, G. 
Diamandy vădeşte o reală vocaţie, chiar dacă minată uneori de 
dimensiunea ideologică. Capacitatea de a crea caractere viabile, 
de a provoca şi întreţine tensiunea dramatică, ştiinţa replicii 
dense, adesea cu siluetă aforistică dezvăluie un talent frust 
căruia i-au rămas fără îndoială virtualităţi nematerializate şi 
disponibilităţi necultivate sistematic.  

A scris mai multe piese, din care majoritatea s-au 
reprezentat pe scena Teatrului Naţional (,,Dolorosa", ,,Spre 
viaţă", ,,Hămăiţă", ,,Drama de la Ordeşti", ,,Una dintr-o mie" 
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etc.). Nu s-au publicat, se pare, decât trei: ,,Tot înainte", 
,,Bestia", ,,Chemarea codrului".  

Cea dintâi piesă, scrisă din ,,neţărmurita mea dragoste 
pentru Franţa", e precedată de o interesantă prefaţă în care sunt 
evocate circumstanţele realizării ei şi mai ales refuzul de a-i fi 
pusă în scenă datorită perspectivelor socialist-revoluţionare. În 
bună măsură, aprecierile lui Al. Brătescu-Voineşti, unul din 
referenţii piesei, definesc exact valoarea lucrării: ,,E foarte 
spectaculoasă, plină de mişcare, plină de viaţă şi sunt sigur că 
va avea succes".  

Într-adevăr, ne aflăm în faţa unei drame tensionate, 
spectaculoase şi pline de mişcare, construită pe conflictul 
patron-finanţă-muncitori şi în jurul unei greve rezultate din 
ciocnirea lor. Acest conflict este permanent intersectat şi 
bazoreliefat de conflictele existenţiale ale familiei Héquet 
(Albert, Jean, Denise) şi a celor care gravitează în jurul lor. 
Piesa este parţial compromisă de actul IV (soluţionarea 
conflictului social prin schimbarea de generaţii în conducerea 
fabricii), în mare măsură convenţional, ilustrativ ideologic, 
neconvingător. Din punct de vedere dramaturgic, el reprezintă 
o detensionare aproape totală, în raport cu primele trei acte 
unde spiritul său dialectic sondează şi unifică atât realitatea 
social-istorică a începutului de secol, cât şi tainele 
imponderabile ale fiinţei umane, confruntate cu această 
realitate.  

Având simţul replicii aforistice, pline de miez şi uneori 
de conotaţii, G. Diamandy vădeşte o reală însuşire de a crea 
tipuri viabile, chiar dacă unele din personaje rămân cam palide 
şi inconsistente (Francina, Jean, personajele episodice). Figura 
centrală, Albert Héquet, deşi compromis oarecum prin actul 
IV, se impune ca o prezenţă complexă, cu partitură dramatică 
plină de miez. Bărbat puternic, ridicat de jos la o poziţie 
materială prosperă, bun în esenţa lui dar dur şi necruţător în 
angrenajul prins, el este stăpânit de un anume sentiment al 
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fatalităţii care-i colorează luviditatea şi umorul. Cu un puternic 
simţ al demnităţii, el trăieşte şi o acută conştiinţă a marilor 
dificultăţi de a rămâne demn.  

Personajul cel mai realizat rămâne însă amanta sa, 
Renée de Bussang. Cochetă, plină de farmec şi dezinvoltură, ea 
îşi închină viaţa doar iubirii (singura raţiune autentică a lui a 
fi). Mondenă şi puţin cinică, conştientă de feminitatea ei 
ispititoare, dar mereu nemulţumită de partenerii masculini pe 
care-i vede ,,neastîmpăraţi ca maşinile, nepăsători ca cifrele şi 
brutali ca bilanţurile", Renée etalează o replică picantă şi 
adesea strălucitoare, prezenţa ei conferind de fiecare dată 
culoare şi personalitate spaţiului în care apare.  

Interesante sunt şi alte personaje precum Fred, tipul 
parazitului social care-şi justifică sofisticat şi speculativ 
statutul -, abatele Julien un preot dezabuzat de crepusculul 
bisericii dar gata să se vândă şi diavolului pentru a distruge 
republica şi a reinstaura vechea ordine -, sau Retiér figura 
revoluţionarului anarhist, ros de invidie şi propulsat în 
mişcarea muncitorească de un maladiv complex al inferiorităţii.  

De aceeaşi factură, dar circumscrisă spaţiului românesc, 
este ,,Bestia". Dramaturgul este din nou tentat de spectaculos, 
dar acum ponderea cade pe tenebrele sufletului uman 
concretizate în fixaţii, monomanii, ticuri comportamentale. Cu 
toate că ne reîntâlnim cu abilitatea de a manevra conflicte şi de 
a realiza tensiune, cu suculenţa replicii, uneori reliefată 
aforistic piesa este minată de imixtiunea arbitrară şi tezistă a 
autorului în destinul personajelor, în desfăşurarea dramatică, nu 
totdeauna motivată psihologic, social şi dramaturgic.  

Nineta, în jurul căreia gravitează întreaga dramă, 
suferind de ,,indigestie sociologică" şi dorind să fie feministă 
radicală, antimasculină (,,Tu reprezinţi tirania... eu revolta", îi 
spune soţului), rămâne până la urmă un caz patologic de femeie 
diabolică, nu prea convingătoare sub aspect literar.  
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Dacă dezinvoltura cu care se mişcă în universul citadin 
al vieţii conectate la dimensiunile sec. al XX-lea, nu surprinde 
la un spirit preocupat de ,,izgonirea locurilor comune care 
domnesc pe piaţa producţiei intelectuale" (,,sîntem fiii calului-
vapor"), reuşitele în dramaturgia inspirată din lumea arhaică 
românească, par oarecum surprinzătoare. Ele există totuşi şi 
dezvăluie disponibilităţile unei vocaţii neîmplinite. Ilustrativă 
se dovedeşte astfel comedia farsă, în trei acte, ,,Hămăiţă" 
(capacitatea de a construi caractere şi situaţii comice, de a 
pregăti efectele şi de a le exploata dramaturgic, încărcătura 
hazlie a replicilor), dar mai ales ,,Chemarea codrului", o 
poveste vitejească plină de culoare şi de farmec, în pofida unor 
lungimi sau a tentaţiei de a dizolva câteodată dramaticul în 
epic.  

Schimbarea universului şi a dimensiunii spaţio-
temporale determină modificarea de construcţie, tehnică şi 
limbaj, dar conservă abilităţile definitorii ale dramaturgului 
(gustul pentru spectaculos, ştiinţa tensionării dramatice, 
capacitatea de a construi caractere). Marea surpriză o 
reprezintă, alături de aura mitico-legendară, noul registru al 
limbajului. Dacă în piesele anterior menţionate caracteristică 
era predilecţia neologică, în ,,Chemarea codrului" ne întâmpină 
un limbaj arhaic, cu fluenţă domoală şi arborescentă în care 
aforismul devine zicătoare sau proverb, paradoxurile, adevăruri 
eterne, iar comicul devine umor.  

Deşi aproape toate personajele sunt viabile dramaturgic, 
dominantă rămâne figura Anei din Soveja a cărei frumuseţe 
este investită nu numai cu farmec tulburător, ci şi cu înţelesuri 
simbolice, vizând antinomia dintre puritatea naturii şi 
coruptibilitatea lumii. Este o creaţie, şi nu e singura care ar 
putea fi reprezentată cu succes şi în faţa spectatorului 
contemporan. Fiindcă în dramaturgia lui G. Diamandy dincolo 
de rezervele uneori discutabile ale istoriei noastre literare se 



 
76 

află ceva pe care praful timpului n-a reuşit să se depună, decât 
parţial şi superficial.  
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HALEPLIU , CONSTANTIN 
(1816-1873) 

   
Dramaturg şi actor, C. Halepliu s-a născut la Brăila 

unde şi-a început studiile, continuate apoi la Bucureşti.  
Conservator retrograd în plan politic, el se va manifesta 

ca un adversar al revoluţiei de la 1848 în care ipostază, se 
spune că a ajuns până la delaţiune (într-o asemenea postură îl 
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aflăm reprezentat în romanul lui Camil Petrescu, ,,Un om între 
oameni").  

Face parte din trupele lui M. Millo, M. Pascali şi C. 
Caragiali, jucând la Iaşi, Bucureşti şi Piteşti. În ultimul oraş, în 
stagiunea 1852-1853, este şi regizor. Are o merituoasă 
activitate de animator teatral, într-o epocă de pionierat. În 
1850, împreună cu alţi actori moldoveni formează la Bucureşti 
o trupă de teatru (,,naţională, extraordinară") care, în cele două 
luni de spectacol, se bucură de mare succes la public. De altfel, 
el îşi va şi revendica meritul de a fi adus pentru prima dată pe 
scenele bucureştene vodevilul naţional.  

Devenit institutor la Ploieşti, începând din 1869, 
continuă să se preocupe de teatru, organizând şi stimulând 
activitatea de amatori.  

Opera lui dramaturgică, realizată într-o vreme de 
început a literaturii noastre moderne, stă sub semnul 
mediocrităţii şi al lipsei de tradiţie. Ea a rezultat în primul rând 
din experienţa teatrală (actor, regizor, animator), stimulată de 
comediografia lui V. Alecsandri care lua naştere şi se impunea 
chiar în deceniul cinci când a început să scrie şi C. Halepliu.  

Deşi abordează atât registrul comic, cât şi cel grav 
(comedie, vodevil, cântecel comic, dramă, pastorală), singurul 
domeniu în care se pot constata anumite reuşite este cel 
comediografic.  

Una din carenţele fundamentale ale întregului său teatru 
este eticismul demonstrativ şi exterior care transformă textul în 
instrument ilustrativ. Faptul este evident în primul rând în 
drame, unde retorismul obositor şi tiradele fără sfârşit, proprii 
îndeosebi personajelor exemplare, neutralizează orice 
virtualitate. Ignorarea dimensiunii pihologice în declanşarea şi 
derularea conflictelor, numeroaselor anacronisme în 
comportamentul şi limbajul personajelor (predilecţia autorului 
este pentru drama istorică) privează piesele de tensiunea 
dramatică şi de iluzia autenticităţii. Un anume interes pot stârni 
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drama ,,Don-Sanji II, regele Portugalii" şi drama istorică 
,,Moartea lui Mihai Viteazu la Turda".  

Prima, un fel de înscenare ideologică, pledând pentru 
credinţă, devotament, demnitate şi iubire faţă de supuşi 
propune în Don Hernando, primul ministru al regelui, un 
parvenit cinic, gândind şi acţionând în spiritul principiilor 
machiavelice (de altfel, cele mai reuşite personaje ale lui 
Halepliu sunt personajele negative). Curios este că anti-
paşoptistul din viaţă militează în teatru, prin eroii săi 
exemplari, pentru nişte idealuri de cea mai pură extracţie 
paşoptistă. Faptul este şi mai evident în ,,Moartea lui Mihai 
Viteazu la Torda" unde Florica şi cu mama sa, fraţii Buzeşti şi 
Radu Calomfirescu îşi exprimă ideile şi sentimentele (mai toate 
gravitând în jurul ideii de patrie şi de datorie obştească) în 
termenii revoluţionarilor de la 1848. Iată două replici 
semnificative: Floarea ,,Familia domenască nu cade cu 
hîrzobul de sus (...) nimeni nu se naşte nici domn, nici boier, 
vremile, întîmplările şi fidelitatea lor îi face şi una şi alta"; 
Florica ,,Trăiască toate mamele virtuoase, trăiască toate bunele 
cetăţene".  

În acelaşi sens, replica lui M. Viteazu, adresată 
căpitanilor săi nu este altceva decât o transpunere în proză a 
poeziei lui D. Bolintineanu, ,,Cea de pe urmă noaptea a lui 
Mihai cel Mare".  

Anacronismele (,,sînt Român nene, nu sînt fanariot" 
spune Stroe Buzescu) şi limbajul neologic (prudinţă, 
atotputinte, rezon, maltrata, imortale, confiază, drit, palpită 
etc.) se adaugă carenţelor dramaturgice care nu pot fi 
neutralizate nici de generozitatea ideilor, nici de identitatea 
personajelor exemplare.  

Mai reuşită îi este literatura comică. Obiectivele 
moralizatoare, prezente în tot teatrul său, sunt prezentate şi aici, 
dar efectele lor nocive sunt în bună măsură neutralizate prin 
autenticitatea substanţei comediografice. Spre deosebire de 
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dramă, mediile asupra cărora se opreşte îi sunt familiare iar 
personajele bine cunoscute. Pe de altă parte, intenţia satirică îl 
emancipează de tentaţia retorismului si-l salvează în bună 
măsură de artificialitate. Sursa comicului său, ca şi la 
Alecsandri, o constituie conflictul între generaţii, particularizat 
la începutul sec. al XIX-lea de transformările social-politice, cu 
reflexele lor în existenţa indivizilor şi în dinamica 
mentalităţilor. E vorba, în esenţă, de ciocnirile dintre bătrâni, 
cu obiceiurile lor ruginite şi tinerii bonjurişti, obsedaţi de 
experienţele străinătăţii.  

Ceea ce-l deosebeşte de V. Alecsandri, conferindu-i 
individualitate distinctă, este forma comicului, derivat din 
condiţia mahalagescă şi negustorească a celor mai multe din 
personaje. Fără să lipseascăî formele comicului de situaţie ori 
de caracter, frecvent şi relevant rămâne mai ales comicul de 
limbaj. Coliziunea dintre registrul arhaic şi cel neologic al 
limbii, paleta colorată a limbajului imprecativ, amintindu-l pe 
I. H. Rădulescu din pamflete, suculenţa plină de umor a replicii 
populare ori abundenţa aparteurilor, conferă textelor sale 
comice un interes nu doar arhivistic.  

Primele două comedii sunt şi cele mai reuşite. Este 
vorba de ,,Cumplitul amăgit sau izvorul demoralizaţii", 
publicată în 1847 şi de ,,Săracul cinstit", publicată în 1851.  

În prima, totul este construit în jurul unui tată zgârcit şi 
conservator căruia copiii, soţia şi viitorul ginere îi ţes o mreajă 
a păcălelii menite să-i neutralizeze zgârcenia. Cel mai viabil 
dintre personaje este bătrânul boier, de o reală consistenţă 
comică. Abundenţa imprecaţiilor (bată-te Dumnezeu, fir-ai al 
dracului, proclete vărgat, maimuţo, cotoroanţo, deşucheatu 
dracului, talpa iadului, te deşăl, zavragiilor etc.), decodificarea 
în etimologia populară a neologismelor sau a barbarismelor, 
diversele măşti ale comportamentului arghirofil, desconspirate 
de parteneri, impun în prim plan figura acestui personaj, aşa 
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cum se întîmplă, de altfel, şi cu sluga sa Barbu, plin de umor şi 
de isteţime.  

,,Săracul cinstit" valorifică în formă vodevilească tema 
mariajului, propunând în acelaşi timp şi câteva accente de 
satiră socială la adresa caracterului negustoresc al căsătoriei 
(unul din cântecele comice sintetizează această perspectivă: 
,,Azi la noi în ţară/ Tinerii pe bani se-nsoară/ Cine se 
căsătoreşte/ Cu galbeni se cîntăreşte,/ Fie fata cît de slută/ 
Numai zestre s-aibă multă, /Fie măcar cît de rea/ Lada numai 
de-ar fi grea, /Fie stafie fără dinţi/ Galbenii să aibă zimţi"). 
Aspectele pozitive amintite la piesa anterioară le regăsim şi 
aici. Noutatea constă în exploatarea valenţelor comice ale 
limbajului lui Săndulache, negustor grec pentru care căsătoria 
este o formă a comerţului (concepţia îşi are corespondenţe 
hilare în limbaj) şi în faptul că cel mai izbutit personaj este 
Elenca fiica lui Dumitrache, tânără spirituală şi ironică, 
manevrând o replică ascuţită, laconică şi fără menajamente. Ea 
este o progresistă şi o modernă pentru care ,,femeile au numai 
cursurile acelea cu care le învaţă bărbaţii".  

În legătură cu limbajul din teatrul lui C. Halepliu, două 
observaţii se impun: abundenţa greşelilor ortografice, 
inexplicabile prin alfabetul cirilic (due, lasămă, la invitat, mar 
lua etc.) şi marele număr de neologisme, dintre care foarte 
multe s-au impus în limba literară (caritabil, prudenţă, idolatri, 
rezonabil, perspectivă, sardonic, veritabil, funebru, fatal, 
fantasme, culpabil, profile posomorîte etc.).  

Se poate aprecia, astfel, că teatrul lui C. Halepliu, în 
pofida numeroaselor slăbiciuni a contribuit într-o anume 
măsură, mai ales prin comediografie, la dezvoltarea tearului 
românesc, aşa după cum activitatea sa de animator teatral nu a 
rămas fără ecou şi rezultate în vreme. De altfel, este 
semnificativ faptul că opera lui I. L. Caragiale îşi află câteva 
anticipări şi în literatura acestui modest înaintaş.  
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* * * Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Ed. 
Acad. R.S.R., Bucureşti 1979.  
 
 

NICOLESCU, GEORGE, CRISTEA 
(26 mai 1911 24 nov. 1967) 

   
S-a născut la Ploieşti. Absolvent, în anul 1931 al 

Facultăţi de Litere şi Filozofie din Bucureşti, îşi ia, în 1944 
doctoratul cu o teză despre Duiliu Zamfirescu.  

După o perioadă în care a funcţionat ca profesor de 
liceu îşi începe cariera universitară ca bibliotecar ajungând, în 
ultimii ani de viaţă, profesor şi decan al Facultăţii de Limba şi 
Literatura Română.  
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Desfăşoară, mai ales după 1944, o bogată activitate de 
istoric şi critic literar, ca adiacenţă a preocupărilor sale 
didactice (a predat Istoria literaturii române şi Introducere în 
studiul literaturii). Debutează la 26 de ani cu studiul 
monografic ,,Ideologia literară poporanistă. Contribuţia lui G. 
Ibrăileanu şi bibliografia problemei" care evidenţiază încă de 
pe atunci acribia documentară, spiritul pozitiv şi orientarea 
sociologică în descendenţă Gherea-Ibrăileanu. În afara unor 
broşuri de popularizare (,,Subiectivismul în cercetarea literară", 
,,Nicolae Bălcescu", ,,Mihail Kogălniceanu", ,,Rolul revistei 
Contemporanul la ridicarea culturală a României", ,,Arta şi 
munca"), publică trei cărţi importante pentru istoria literară a 
timpului: ,,Viaţa lui Vasile Alecsandri", ,,Curentul literar de la 
Contemporanul", ,,Studii şi articole despre Eminescu".  

Contribuţia sa la dezbaterea problemelor de istorie, 
critică şi teorie literară, este mult mai bogat reprezentată în 
presa timpului în care a publicat, în afara cronicilor, peste 150 
de articole şi studii. Un mare număr dintre ele au un caracter 
teoretic, referindu-se îndeosebi la problemele istoriei literare, 
ca disciplină. Sunt analizate raporturile dintre istoria literară şi 
domeniile înrudite (critică, estetică, istorie etc.), este elaborată 
o introducere în studiul literaturii (publicată în 1941 în două 
numere ale revistei Curentul literar) care va sta la baza 
cursului său universitar de mai târziu, abordează probleme 
teoretice şi metodologice cu privire la monografiile istorico-
literare, cu privire la periodizarea literaturii române moderne, 
la relaţiile dintre naţional şi universal, dintre personalităţi şi 
curente.  

Concepţia sa despre istoria literară este de factură 
mărturisit lansoniană. Şi-a exprimat-o în mai multe împrejurări, 
cel mai amplu într-un studiu publicat în anul 1957 în Analele 
Universităţii ,,C. I. Parhon" (,,Din problemele unei istorii a 
literaturii române"). Pentru G. C. Nicolescu istoria literaturii 
este o lucrare de sinteză (,,nu de analiză", ,,nu colecţie de 
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tablouri individuale") în care se reconstituie ansambluri 
complexe în dezvoltarea lor, cu forţele lor interioare 
convergente şi contradictorii. ,,Ea trebuie să prezinte cursul 
literaturii unui popor, nu momente mozaicale din ea, să 
prezinte pe fiecare scriitor, fiecare operă, în cadrul acestui curs 
subliniind la fiecare ce aduce nou, îmbogăţitor, din punctul de 
vedere al conţinutului şi al formei, în largul proces de creştere a 
întregii literaturi". Obiectul istoriei literare trebuie să-l formeze 
nu numai scriitorii şi operele lor, ci, de asemenea, revistele şi 
ziarele care publicau literatură, traducerile, mişcarea teatrală, 
problemele teoretice ale artei, curentele şi cercurile literare, 
problemele de limbă literară şi folclor, raporturile cu celelalte 
literaturi. Concepţia lui G. C. Nicolescu asupra istoriei literare 
este complexă şi generoasă, dar într-un anume fel, utopică. O 
sugerează el însuşi atunci când afirmă că aceasta este ,,o specie 
de lucrare ştiinţifică ale cărei culmi n-au fost încă atinse, care 
n-a fost încă definită până acum, poate nici suficient ilustrată în 
mod deosebit, o specie de lucrare ştiinţifică al cărei profil 
structural şi arhitectonic n-a fost încă deplin elaborat şi 
stabilit". Dovadă că el însuşi nu s-a aventurat în elaborarea unei 
istorii literare pe care, de altfel, o socotea posibilă doar prin 
eforturile unor colective de specialişti, înarmaţi nu numai cu o 
pregătire foarte serioasă şi cu un devotament profesional fără 
fisură, ci şi cu un ansamblu întreg de lucrări şi instrumente 
preliminare, absolut indispensabile (bibliografia literaturii 
româneşti, catalogul periodicelor româneşti, colecţii de 
documente literare, publicarea manuscriselor, ediţii bune fără 
trunchieri şi fără paranteze, studii şi contribuţii parţiale de 
istorie literară, monografii asupra scriitorilor şi problemelor 
mai importante din literatura noastră, toate acestea fiind 
socotite ,,coloanele de susţinere absolut necesare ale adevăratei 
istorii a unei literaturi"). Merită a fi evidenţiată respingerea, în 
1957 a manifestărilor de sociologism vulgar şi a practicilor de 
editare trunchiată a scriitorilor români. Se impune de asemenea 
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atenţiei subtextul anti-călinescian al atitudinii sale, 
subestimarea, într-o anume măsură, a personalităţilor în 
configurarea istoriei literaturii, precum şi respingerea oricărui 
coeficient de implicare subiectivă a istoricului literar în 
realitatea istorică pe care o comentează.  

Lucrările sale fundamentale le dă însă în domeniul 
criticii şi istoriei literare propriu-zise. ,,Viaţa lui Vasile 
Alecsandri", ,,Curentul literar de la Contemporanul", ,,Duiliu 
Zamfirescu", reprezintă contribuţii serioase, de referinţă, a 
căror răceală şi austeritate sunt compensate de soliditatea 
documentară şi tensiunea argumentaţiei, iscată în mare măsură 
din propensiunile unui spirit prin excelenţă polemic. Volumul 
,,Studii şi articole despre Eminescu" dezvăluie, pe de o parte, 
acribia exegetică, minată într-o anume măsură de inapetenţa 
pentru inefabil, iar pe de altă parte ispita pentru aspectele 
controversate ale istoriei literare în care îşi exprimă transparent 
propriul punct de vedere, întemeiat, de obicei, pe o 
argumentaţie documentară solidă şi pe demersuri logice nu 
totdeauna invulnerabile. (,,Contribuţii la lămurirea 
«enigmaticei» Floare albastră, ,,Problema autenticei versiuni a 
Luceafărului", ,,Contribuţii la definirea şi delimitarea 
romantismului românesc"). Scrie un mare număr de articole, o 
parte dintre ele adunate în volumul postum ,,Structură şi 
continuitate", despre scriitori români (D. Zamfirescu, V. 
Alecsandri, M. Eminescu, M. Kogălniceanu, G. Ibrăileanu, I. 
L. Caragiale, G. Coşbuc, C. D. Gherea, M. Sadoveanu, L. 
Rebreanu, A. Macedonski etc.), despre curente şi mişcări 
literare (,,Curentul de la Dacia literară", ,,Paşoptismul 
românesc", Semănătorismul", ,,Discuţii în jurul simbolismului" 
etc.,), despre diverse aspecte controversate ale istoriei literare 
româneşti (,,Primul roman de idei românesc: Lydda de Duiliu 
Zamfirescu", ,,Paternitatea Cântării României", ,,Contribuţii la 
o periodizare a literaturii române moderne" etc.). Şi în acest 
cadru, soliditatea informaţiei, seriozitatea profesională, împinsă 
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până la severitate faţă de sine şi faţă de ceilalţi, tensiunea 
argumentaţiei întreţinută de spiritul polemic, conferă articolelor 
şi studiilor statutul unor contribuţii de referinţă. Chiar şi prin 
limitele lor concretizate, în primul rând într-o anume tendinţă 
sociologizantă, de eludare a imponderabilelor, a 
imprevizibilului, a determinărilor subiective, într-o perspectivă, 
uneori mecanicistă asupra raporturilor dintre literatură şi 
societate, dintre estetic şi extra-estetic, în stilul cam sec şi 
incolor.  

A colaborat la Cuvântul, Universul literar, Chemarea 
vremii, Convorbiri literare, Cuirentul literar, Luceafărul, Viaţa 
românească, Revista Fundaţiilor, Analele Universităţii C. I. 
Parhon, Tribuna, Contemporanul, Steaua, Gazeta literară, 
Secolul 20 etc. A îngrijit ediţii din operele lui V. Alecsandri, D. 
Zamfirescu, Gh. Brăescu, C. Mille, a tradus din limba rusă, a 
scris un număr mare de prefaţe şi postfeţe.  

  
  
BIBLIOGRAFIE  
Ideologia literară poporanistă. Contribuţia lui G. Ibrăileanu şi 

bibliografia probleme, Institutul de Istorie literară şi folclor, Bucureşti, 
1937.  

Viaţa lui Vasile Alecsandri, EPL Bucureşti, 1962.  
Curentul literar de la "Contemporanul", Edit. Tineretului, 

Bucureşti, 1966.  
Vasile Alecsandri, Bucureşti, Meridiane, Publishing, 1967.  
Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editions Méridianne, 1967.  
Studii şi articole despre Eminescu, EPL, Bucureşti, 1968.  
Structură şi continuitate. Minerva, Bucureşti, 1970.  
Duiliu Zamfirescu, Text ales şi stabilit, completări bibliografice, 

indice de nume şi titluri de Georgeta Adam şi Ioan Adam, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1980.  

   
Referinţe critice  
Marin Bucur, Istoriografie literară românească, Ed. Minerva, 

Bucureşti, 1973.  
Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. 

Albatros, Bucureşti, 1971.  



 
86 

Alexandru Dima, G. C. Nicolescu, în Revista de istorie şi teorie 
literară, nr. 2, aprilie iunie 1968.  

Al. Crişan, Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. Pagini de 
istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Orizont, nr. 9, sept. 1970.  

Virgil Ardeleanu; Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. 
Pagini de istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Steaua nr. 7, 
iulie, 1970.  

Mircea Popa, Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. Pagini de 
istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Tribuna nr. 33, 13 august, 
1970.  

Ion Buzaşi, Nicolescu, G. C., Studii şi articole despre Eminescu, 
Bucureşti, EPL., 1968, în Tomis, nr. 5, mai 1968.  
 

ŞOIMARU, TUDOR 
(1898 1967) 

   
Dramaturg, prozator şi ziarist, T. Şoimaru, pe numele 

său adevărat Gh. Drăguşanu, s-a născut la 29 decembrie, la 
Bucureşti.  

Deşi începe prin a scrie nuvele de factură fantastică 
primele dintre ele le-a citit în cenaclul lui E. Lovinescu mulţi 
ani se dedică gazetăriei. Face parte din comitetul de redacţie al 
revistei Kalende, alături de Vl. Streinu, Şerban Cioculescu, 
Pompiliu Constantinescu. Aici, în afară de gazetărie, scrie şi 
proză parodică pe care o citeşte în cercul literar al revistei (în 
ultimele numere îi apar câteva fragmente din pseudo-epopeea 
,,Noua Eneidă").  

Colaborează la săptămânalul România literară, condus 
de Cezar Petrescu unde ţine cronica dramatică, aşa cum o face 
şi în revista Aurora. Semnătura sa se află şi în alte reviste ale 
timpului, precum Cronica, Viaţa românească, Adevărul literar, 
Mişcarea literară etc. În publicaţia politică Încotro? îşi 
exersează spiritul satiric, scriind foiletoane, pamflete şi tablete 
umoristice referitoare la moravurile timpului şi la spectacolul 
politicianist, cu urâţeniile lui de toate felurile.  
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Debutul dramaturgic are loc târziu, în 1946, cu piesa 
,,Furtună în Olimp" care este publicată în acelaşi an, în colecţia 
,,Biblioteca Teatrului Naţional" cu o prefaţă de Şerban 
Cioculescu. În 1948 are loc premiera piesei ,,Când înfloresc 
anemonele", iar în stagiunea 1952-53 se joacă piesa 
,,Afaceriştii", pentru care T. Şoimaru va primi premiul de stat. 
Între 1955-59 sunt puse în scenă cinci piese: ,,Albăstrelele" 
(1955), ,,Ce naşte din pisică", dramatizare liberă a romanului 
,,Ciocoii vechi şi noi" (1955), ,,Zorile Parisului", devenită în 
volum ,,Primăvara Parisului" (1956), ,,Vodă Cuza şi Unirea", 
devenită în volum ,,Povestea Unirii" (1959).  

Face şi traduceri, singur sau împreună cu alţii, din 
dramaturgia sovietică şi franceză (,,Tragedia optimistă" de Vs. 
Vişinevski, ,,14 iulie", ,,Danton", ,,Robespierre" de R. Rolland, 
,,Pasărea de piatră" de P. Malearevski, ,,În ajun" de A. 
Arbuzov.  

Teatrul său conservă şi valorifică achiziţiile activităţii 
gazetăreşti şi dispoziţiile satirico-parodice cu accente joviale, 
răspunzând într-o bună măsură şi cunoscutelor ,,comenzi 
sociale" ale epocii postbelice. Piesa de debut, ,,Furtună în 
Olimp" este o comedie ale cărei surse comice provin din 
manevrarea simultană a două planuri: mitologic şi istoric. 
Mesajul ei este antirăzboinic şi demitizant, amintirea proaspătă 
a conflagraţiei mondiale, de abia sfârşite, instituindu-se în 
permanent plan de referinţă. Absurditatea războiului declanşat 
între Jupiter şi Junona, antrenând în vâltoarea ei toată fauna 
mitologică a zeilor, dar răsfrângându-se în primul rând asupra 
oamenilor, este subliniată îndeosebi de tânărul pământean 
Ganymedes, răpit de Jupiter şi transformat într-un fel de 
paharnic al Olimpului.  

Resursele grave ale subiectului sunt convertite în comic 
şi burlesc, în primul rînd prin dimensionarea umană a lumii 
zeieşti care scurtcircuitează hilar planurile. Aluziile străvezii la 
războiul care tocmai se încheiase (Junona nu mai poate respira 
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în Olimp din cauza lipsei de spaţiu vital, Jupiter, stăpânul 
fulgerelor va declanşa un război pe care ,,istoria îl va numi mai 
tărziu războiul fulger"), trimiterea ironică la aspectele mondene 
şi frivole ale vieţii umane, larg ilustrate în spaţiul sacru al 
Olimpului (Junona vrea să-şi etaleze toaletele pe Calea Lactee, 
Venus este prinsă într-un boschet, în flagrant delict de adulter 
cu Marte), în general, îmbinarea comicului de situaţie cu a 
celui de limbaj conferă textului dramatic o vioiciune uneori 
spumoasă. Construcţia piesei este însă cam facilă, suferind de o 
anume diluţie. Deşi totul rămâne sub semnul unei bune 
dispoziţii generale, excesul demitizant, în direcţia burlescului, 
estompează tensiunea dramatică. ,,Afaceriştii", care a primit 
premiul de stat, este o piesă satirică vizând corupţia şi 
imoralitatea oamenilor politici dintre cele două războaie 
mondiale. Abilitatea dramaturgului de a realiza efecte comice, 
ştiinţa replicii cu miez, valorificarea ticului verbal sau a 
fixaţiilor memoriei, investirea cu sens deschis a operei 
dramatice (finalul, aranjat ca o lovitură de teatru, sugerează 
continuarea aceloraşi deprinderi afaceriste şi veroase, pe altă 
pistă dar cam cu aceleaşi personaje), conferă piesei oarecare 
viabilitate. Altfel, perspectiva schematică, cu personaje în alb 
şi negru, fără complexitate, nerelevanţa dimensiunii 
psihologice şi motivaţionale, îngroşarea caricaturală a liniilor 
caracterologice, manevrarea străvezie a substanţei 
dramaturgice, în perspectiva unui obiectiv ideologic explicit, 
plasează scrierea la un nivel artistic modest.  

Sub nivelul acesteia se află dramatizarea romanului 
,,Ciocoii vechi şi noi" şi, mai ales, ,,Primăvara Parisului", 
lipsită de coeziune dramaturgică, cu personaje palide şi 
conflicte debile, cu replică discursivă şi uneori lozincardă.  

Probabil că cea mai bună piesă rămâne ,,Povestea 
Unirii". Plecând de la realităţile documentare legate de Unirea 
din 1859, T. Şoimaru asamblează o construcţie dramaturgică 
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emancipată, în cea mai mare măsură, de capcanele 
reconstituirilor omagiale.  

Interferenţa dintre destinele individuale şi istorie, 
situarea constelaţiei de conflicte într-o permanentă determinare 
psihologico-socială, evitarea în mare măsură a retoricii 
compromise prin şablon şi lozincă, conferă piesei trăinicie iar 
personajelor, inclusiv celor episodice, substanţialitate 
dramatică. În afara individualizării prin comportament, acţiune 
şi atitudini, personajele se conturează relevant şi prin limbaj 
unul dintre mijloacele cele mai importante de atmosferizare şi 
de asigurare a coloraturii de epocă. O discretă undă de lirism 
străbate textul, interferându-se cu dimensiunea jovială, 
rezultată din gustul pentru umor sau din spiritul mucalit al unor 
personaje, precum şi din jocul replicilor marcând uneori o 
subtilă ironie.  

Evenimente şi personaje pe care istoria le-a conservat 
discursiv şi abstract, sunt metamorfozate, în viaţa autentică, 
prin retrăirea emoţională a timpului revolut.  
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III. IMPRESII DE LECTURĂ 

 

IOAN ALEXANDRU, Iubirea de patrie, I  
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, II, Ed. Eminescu,  

BucureŞti, 1985 
   
Cel dintâi gând care înfloreşte după lectura cărţilor lui 

Ioan Alexandru este că, în vreme de agonie a înţelesurilor, unul 
din rosturile de căpătâi ale poetului îl reprezintă aşa cum o 
declara L. Blaga acela de ,,donator de sânge în spitalul 
cuvintelor". Într-o asemenea ipostază a dăruirii îl descoperi pe 
I. Alexandru.  

Poetul care şi-a făcut din imn formula rostirii poetice, 
şi-a adunat între coperţile a două cărţi publicate la interval de 
şapte ani arderile de gând cu destinaţie publicistică şi le-a 
orânduit sub semnul emblematic al aceluiaşi titlu: Iubirea de 
patrie.  

O sintagmă ale cărei podoabe şi bogăţii se află nu o 
dată tâlhărite şi ruşinate (vulnerate) de panglicarii demagogiei 
cum ar spune Eminescu (de cei pentru care iubirea de patrie 
este doar o figură de stil), recapătă sub pana lui I. Alexandru 
aura de sacralitate cu care au înzestrat-o cronicarii, N. Bălcescu 
şi A. Russo, Eminescu şi O. Goga, V. Pârvan ori N. Iorga.  

Poetul ştie de la M. Eminescu că ,,Geniul neamului 
românesc este o carte cu şapte peceţi", după cum de la acelaşi 
spirit tutelar ştie că ,,Naţionalitatea trebuie să fie simţită cu 
inima şi nu vorbită numai cu gura. Ceea ce se simte adânc se 
respectă adânc, se pronunţă arareori".  

Dintr-o asemenea perspectivă, el străbate, într-o 
neostoită veghere, paginile cărţii pecetluite ale geniului 
românesc şi-şi transformă cuvântul în mesager al arderilor 
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interioare destinate luminării, încălzirii şi fortificării spre faptă 
elevată a semenilor.  

Volumele în discuţie au o identitate asemănătoare, atât 
sub raportul tensiunii spirituale, cât şi sub acela al orizonturilor 
de cuprindere. Cele aproape 220 de eseuri aşa le califică 
autorul, deşi multe dintre ele sunt adevărate poeme în proză 
oferă, într-o mişcare caleidoscopică, imaginea unei conştiinţe 
entuziaste şi generoase, dar profund neliniştite, dialogând cu 
lumea şi cu sine asupra marilor frământări ale fiinţei umane, de 
aici şi de pretutindeni. Polarizând atât substanţa volumului din 
1978, cât şi a celui din 1985, Iubirea de patrie este centrul de 
gravitaţie al întregului. Nu doar pentru că dă titlul volumelor 
sau al eseurilor de început, ci pentru că reprezintă o invariantă 
explicită ori subiacentă a tuturor rostirilor. Iar aceasta este ea 
însăşi una din formele cele mai elevate ale iubirii, ca dat 
ontologic al omului. ,,Că numai ca iubire scrie I. Alexandru ca 
făptură a iubirii omul este adeverit creşterii eterne, că numai ca 
adeveritor al iubirii omul este nemuritor, că valoarea lui ca om 
este dată de câtă iubire s-a împărtăşit". De aceea, în 
numeroasele eseuri despre poezie şi poet, despre rosturile şi 
menirea lor, iubirea apare ca un leit motiv. ,,Din ce în ce îmi 
pare mai limpede scria în eseul Poezia ca slujire a Logosului 
că poezia este expresia unei teribile iubiri, a unui dor după 
dreptate şi adevăr neistovite în tinereţe care treptat se revarsă în 
mătcile domoale ale înţelepciunii, care intensifică şi mai mult 
focul mistuitor al iubirii absolute de care e cuprins sufletul, 
viaţa unui poet care răspunde vocaţiei sale".  

De altfel, pentru I. Alexandru, ,,a crea înseamnă a iubi". 
Văzută ca nuntă dintre cer şi pământ ,,Poezia este foc rece, 
ardoare şi rigoare, inimă fierbinte fulgerată de logos, de 
raţiune, bucurie în veac, înţelepciune şi cutezanţă, încredere şi 
nădăjduire dar, mai presus, dragoste fără margini faţă de cei ce 
sunt astăzi aici, acum în această patrie".  
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Într-un efort de fortificare şi validare a gândurilor şi 
opţiunilor sale, I. Alexandru convoacă aducerea aminte a 
marilor făptuitori ai istoriei româneşti; făptuitori cu paloşul 
apărării, cu tăria cuvântului ori cu splendoarea culorii şi a 
marmurei întruchipate. Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, C. 
Brâncoveanu şi Horea, Bălcescu şi Eminescu, Goga şi Coşbuc, 
Lucian Blaga şi V. Voiculescu, N. Iorga şi V. Pârvan, Luchian 
şi Grigorescu, I. Andreescu şi C. Ressu sau marele sculptor Gh. 
Anghel, dincolo de invocarea lor în multe contexte devin 
subiectul unor eseuri poematice din substanţa cărora se 
profilează exemplaritatea şi imperativele moştenirii, în 
simbolică nuntire cu făptura interioară a celui ce apare ca un 
sacerdot oficiind în templul Patriei. I. Alexandru, în asemenea 
oficieri, mărturisindu-şi temeiurile opţiunii adresează 
contemporanilor, în rostiri de sărbătoare şi ritual, chemarea 
spre făptuire şi jertfă pentru Iubire şi Adevăr, întru Bine şi 
Frumos. Aşa cum au făcut-o, de-a lungul istoriei, toate spiritele 
rostuitoare ale neamului. ,,Acei ce au făcut ceva vrednic şi 
pilduitor în istorie spune poetul geniile omenirii, au fost fii ai 
luminii, jertfitori de sine, oameni ai echilibrului moral, ancoraţi 
în fiinţa neamului lor, curăţindu-şi inima şi casa lor de toată 
urâciunea şi pustiirea înainte de a porni să-i îndemne pe alţii s-
o facă".  

Deşi tradiţia, istoria, trecutul apar obsedant în ambele 
volume, I. Alexandru ştiind de la Eminescu încoace că ,,Fără 
cultul trecutului nu există iubire de ţară", dimensiunea spaţiului 
românesc, a prezentului şi a viitorului nu sunt câtuşi de puţin 
ignorate. Dimpotrivă, tocmai în numele acestora este invocată 
şi evocată tradiţia. Numeroase sunt paginile care mărturisesc 
experienţele unor pelerinaje de iubire în geografia mioritică, 
acolo dăinuiesc permanenţele, forţa de regenerare şi speranţele 
fiinţei noastre naţionale. Călătoria, Elogiu Transilvaniei, 
Călătorie prin Moldova, Călătorie la Blaj, Evlavia Clujului, 
Putna, Câmpia Libertăţii, ţara Vrancei, Călătorie în Oltenia, 
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Bărăganul sunt titluri care desemnează nu atât aria drumeţilor, 
cât sensul iniţiatic al unei experienţe esenţiale, aşa cum o 
înţelegea, pe la mijlocul secolului trecut, A. Russo, acest 
generos şi cam uitat slujitor, prin condei, al spiritului românesc.  

În concordantele unei asemenea iniţieri se produce 
asumarea topusului românesc Acasă şi se iveşte elogiul satului 
născător de eternitate. Într-o asemenea zare e profilată imnic 
statura ţăranului, a celui care ,,poartă numele ţării din vremuri 
imemoriale la modul cel mai nemijlocit" transformându-se într-
o ,,Cheie de aur pentru a pătrunde în sanctuarul spiritual al 
acestui popor bimilenar ce strânge mierea bucuriei din toate 
florile în coşniţa Carpaţilor". Sub zodia acestei lumi s-au iscat 
Mioriţa şi Meşterul manole, simbolurile cele mai profunde ale 
ethosului românesc asupra cărora autorul poposeşte în două 
eseuri purtând acelaşi titlu, Păstorul şi Meşterul.  

I. Alexandru trăieşte şi transmite, cu emoţie şi pioşenie, 
întâlnirea cu monumentele şi ctitoriile ţării, cu toate zidirile ei 
întru credinţă, frumos şi aducere aminte, dar el avertizat de 
tăriile demolatoare ale timpului propune, îngrijorat şi cu 
înţelepciune, alternativa unui spaţiu securizant: ,,Avem vetre 
unice care nu-şi au odihna decât în cuvânt nepieritor".  

Autorul imnelor are însă o perspectivă dialectică asupra 
ideii de patrie şi asupra iubirii ce o datorăm acesteia. Pentru el 
patria este acea matcă statornică în substanţă şi formă, izvorul, 
pricina, ,,focul mistuitor de origine care declanşat, a purificat 
apariţia fiinţei unui grai şi care va rămâne de-a pururi neistovită 
forţă regeneratoare", dar patria este, în acelaşi timp şi în cele 
din urmă, şi ,,această planetă, această lacrimă transfigurată de 
dor şi suferinţi printre stelele universului". Din această 
înţelegere derivă setea de cunoaştere a altor patrii, dorinţa de 
dialog şi schimb de valori.  

În ambele volume, un spaţiu întins este consacrat 
impresiilor de călătorie pe meridianele lumii, rodniciilor de 
gând şi simţire prilejuite de contactul cu zestrea spirituală a 
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popoarelor planetei , de la antichitatea greco-latină şi ebraică, 
până la Renaşterea europeană sau romantismul german şi rus. 
Şi la nivelul acestei geografii, trecutul este filtrat prin grilele 
prezentului şi evanescenţele viitorului. Convorbirea cu Daisaku 
Ikeda şi cu Hans Meyer indică, în mod sintetic, deschiderile şi 
sensurile iubirii de patrie proiectate în universal, precum şi 
neliniştile care-şi caută antidotul în valorile tradiţiei şi în 
latenţele constructive ale prezentului.  

Identitatea esenţială a celor două cărţi este 
recomandată, pe de o parte, de cele câteva concepte cheie 
(logosul întrupat în istorie, patria, iubirea, tradiţia, moralitatea) 
iar pe de altă parte, de marile lui admiraţii şi iubiri (Eminescu 
zenit de referinţă, Ştefan cel Mare şi C. Brâncoveanu, G. 
Coşbuc, O. Goga şi V. Voiculescu, N. Iorga şi V. Pârvan, 
Pindar, Hölderlin şi Heidegger).  

Acelaşi efect îl are şi marca stilistică, individualizată 
prin valenţele expresive, îndeosebi de factura metaforică şi 
calificativă, prin arborescenţa frazei care se întinde uneori chiar 
pe câte două pagini, prin sintaxa ambiguităţii iscată din 
eludarea deliberată a semnelor de punctuaţie, mai ales a 
virgulei. Lectura unor asemenea pagini dau cititorului o 
senzaţie de paradox. Ceea ce ar putea să pară redundanţă ori 
neglijenţă stilistică la o lectură superficială, ca urmare a 
numeroaselor reluări şi reveniri sau a frazei devine, printr-un 
fel de tehnică a incantaţiei, a magiei prin repetiţie, sărbătoare a 
spiritului, tensiune şi tulburare. Chiar dacă nu totdeauna 
patosul şi convingerile scriitorului se metamorfozează în 
adeziune fără rezerve la polul receptării. De pildă, generos şi 
solar, el este convins de atotcuprinderea bucuriei, a iubirii şi a 
frumosului pe care le pune la temelia vieţii şi a creaţiei, uneori 
în mod exclusiv, (,,totul este Frumos, totul trebuie să fie frumos 
pe pământ căci doar la nuntă fost-am poftiţi cu toţii într-acolo 
ne îndreptăm", sau acea splendidă metaforă a poporului 
bimilenar ,,care strânge mierea bucuriei din toate florile în 
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coşniţa Carpaţilor"). Oare numai mierea bucuriei? Oare 
suferinţa şi tristeţea, urâtul şi ura nu bântuie lumea şi nu 
rodnicesc arta? Răspunsul ni-l dă chiar I. Alexandru, subtil şi 
convingător: ,,Suferinţa este parte, suflet din sufletul omului, ea 
nu trebuie nici ignorată nici preamărită, ea este o coordonată 
fundamentală a fiinţei omeneşti şi înţelepciunea omului 
provine de acolo că el ştie şi stă în voinţa lui de a fructifica 
suferinţa, de a pune la lucru pentru bine şi adevăr, în cele din 
urmă devenind izvorul unei tainice şi luminate bucurii".  

În numele iubirii, al Bucuriei şi al Frumosului, poetul 
imnelor poate deveni poet al jeluirii şi al blestemului, atunci 
când el se hărăzeşte adevărului şi jertfei, aşa cum au făcut-o 
atâţia din marii apostoli ai cuvântului lor. I. Alexandru are 
conştiinţa acestei meniri, după cum are forţa izvorâtă din 
interior de a o împărtăşi semenilor, cu har şi dăruire. Şi nu 
aşteaptă pentru aceasta nici răsplată nici laudă.  

,,Cât am iubit această istorie naţională, jertfele şi 
suferinţele acestui neam românesc, cât am suferit şi m-au durat 
scăderile lui, cât m-au bucurat înfăptuirile lui, cu măsura 
dragostei faţă de propriul meu popor voi fi măsurat, preţuit sau 
uitat de către cei ce vor veni".  

Noi credem că el va fi preţuit în neuitare.  
 

SILVIU ANGELESCU, PORTRETUL LITERAR 
Ed. Univers, BucureŞti, 1985 

   
Cartea consacrată portretului literar, sub semnătura 

universitarului Silviu Angelescu, este la origine o remarcabilă 
teză de doctorat. Supunând cercetării şi meditaţiei problemele 
portretului literar, autorul răspunde unei absenţe din câmpul 
teoriei literare şi în acelaşi timp unor interogaţii pe care singur 
şi le formulează. Constatarea interesului sporadic şi pasager 
pentru această ,,figură", precum şi a utilizării abuzive sau 
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unilaterale a termenului în câmpul literar, devine punctul de 
plecare al propriei construcţii şi factorul incitant al 
investigaţiei.  

Arhitecturată între un capitol preliminariu, care indică 
premisele propriei cercetări, şi un epilog sintetizator, care 
propune o perspectivă deschisă asupra subiectului, lucrarea 
cuprinde patru mari secţiuni. Prima, intitulată Problemele 
figurii, analizează cu un strălucit spirit de sistem, implicaţiile 
teoretice ale portretului literar, argumentând, într-o 
demonstraţie caleidoscopică, identitatea acestuia de ,,centru 
strategic al construcţiei epice". Tipologia portretului este 
disociată din perspective diferite, dezvăluindu-se mult mai 
complexă şi mai relevantă decât eram obişnuiţi s-o receptăm 
până acum. Examinat în funcţie de natura relaţiilor cu realul, de 
raportul dintre autor şi model sau de natura sentimentelor care 
modelează imaginea, cercetat din perspectiva unităţii formale, a 
relaţiei dintre imagine şi model sau al locului pe care-l ocupă în 
construcţia epică, portretul literar este dezvăluit în toată 
complexitatea lui revelatorie. Cum literatura ,,nu este numai un 
sistem, ci şi un proces, un fenomen care presupune devenirea 
prin articulare în timp", capitolul 2, intitulat Portret şi istorie, 
urmăreşte determinările istorice ale figurii. Antichitatea clasică, 
evul mediu, renaşterea, clasicismul, romantismul, realismul, 
literatura de avangardă reprezintă matriciile culturale ale căror 
semne specifice sunt căutate şi în configurarea diacronică a 
portretului literar. Deşi funcţionează o anume selecţie reductivă 
determinată în ultimă instanţă de realitatea nonschematică a 
devenirii istorice S. Angelescu, vădind un permanent simţ al 
relativităţii, distinge destul de convingător tiparele istorice ale 
portretului literar, plecând de la convingerea că acesta 
,,concentrează şi fixează într-o imagine semnificativă 
modalitatea de asumare a condiţiei umane, implicată de o 
concepţie şi un tip de sensibilitate care exprimă epoca".  
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Mărturisindu-şi educaţia carteziană a gândirii, autorul 
ajunge în mod necesar, la adiacenţa determinării temporale şi, 
după ce lansează interogaţia de rigoare, supune analizei şi 
determinarea spaţială. Este substanţa capitolului Portret şi 
cultură, capitol dens, spectaculos şi plin de culoare, unde, 
esenţial, este demonstrată cu numeroase şi convingătoare 
exemple, valabilitatea acestui enunţ: ,,Frumosul uman (...) se 
dezvăluie a fi o categorie dezarmant de relativă, cu flexiune nu 
numai istorică, ci şi spaţială". Dispoziţia mentală, exprimând 
orizontul fiecărei culturi este pusă în ecuaţie de autor pentru a 
constata existenţa unui complex sistem de modalizări ale figurii 
care-i conferă acesteia atribute specifice determinării spaţiale.  

Ultima parte, Portretul în literatura orală, închide 
geometria lucrării, analizând problemele portretului literar într-
un alt spaţiu al literaturii decât cel avut în vedere anterior. 
Diferenţa dintre literatura scrisă unde comunicarea este mediată 
prin relee şi literatura orală în care comunicarea nu poate face 
posibilă înţelegerea decât prin contactul direct între colocutori 
se repercutează şi în planul figurilor, făcând necesară o 
abordare a lor diferenţiată. Este şi ceea ce face S. Angelescu în 
această ultimă secţiune, cu siguranţă şi dezinvoltura 
specialistului care este în problemele de folclor şi etnologie.  

Ideea fundamentală pe care se instituie demersul 
teoretic al capitolului este că, funcţionând asemenea unor 
ideograme, portretele nu sunt concepute să prezinte o 
individualitate, ci o categorie şi, deci, ele nu sunt înzestrate cu 
trăsături personale, ci cu atribute ale seriei. Convenţia figurii, 
fiind subsumată funcţiei sale poetice care canonizează 
imaginea sub presiunea modelelor normative, determină în 
literatura orală ,,un sistem de portrete formulă, funcţionând 
asemenea unor fişe de înmatriculare a personajelor".  

Deşi lucrările teoretice de această factură solicită de 
obicei cititorului eforturi deosebite, voinţă şi tenacitate de a 
duce lectura până la capăt, cartea în discuţie, fără a pierde 
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nimic din rigoarea şi adâncimea ştiinţifică menţine mereu treaz 
interesul lecturii, atât prin pertinenţa şi supleţea ideilor 
vehiculate, cât şi prin fineţea analitică, exercitată asupra unui 
mare număr de texte literare, selectate cu inteligenţă şi gust din 
toate orizonturile literaturii universale.  

Apetitul interogaţiei, siguranţa şi limpiditatea 
limbajului, conştiinţa limitelor şi a relativului, funcţionalizarea 
notelor în sensul deschiderilor de interpretare şi adâncire îl 
recomandă cu generozitate pe Silviu Angelescu, concurând în 
mod convergent spre aceeaşi impresie de izbândă a unei vocaţii 
aşteptată să făptuiască în continuare şi să confirme.  
 

M. DRĂGAN, MIHAI EMINESCU, INTERPRETĂRI 2  
Ed. Junimea Iaşi, 1986. 

   

În colecţia Eminesciana a Ed. Junimea colecţie care şi-a 
dobândit un binemeritat prestigiu prin cărţile aduse la lumină 
sub semnul ctitoriei lui Hyperion a apărut şi cartea lui Mihai 
Drăgan, intitulată M. Eminescu. Interpretări 2. Continuând 
reflecţiile primului volum, publicat în 1982, lucrarea 
consacrată aceleiaşi perioade de până la 1870 a creaţiei 
eminesciene îşi fixează drept obiect al investigaţiei 
metamorfozele ,,geniului pustiu" şi identificarea prin creaţie a 
creatorului. Deşi sintagma ,,geniu pustiu" indică titlul 
cunoscutei proze rămase neterminată şi cu toate că studiul are 
în centrul exegezei tocmai această scriere, M. Drăgan, punând-
o între ghilimele şi suprimându-i majuscula, sugerează o 
deschidere metaforică mai cuprinzătoare şi mai adâncă.  

Într-adevăr după un argument pus sub semnul opţiunii 
polemice autorul construieşte un comentariu dens şi incitant în 
coordonatele căruia scrierea amintită rămâne doar punctul 
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geometric al construcţiei critice. Convins că în cazul lui 
Eminescu ,,tinereţea a îndeplinit un rol absolut decisiv, de forţă 
demonică primordială", că în acest perimetru al experienţei şi 
al făptuirilor sale se află nucleul genetic al întregii creaţii, M. 
Drăgan propune o lectură simultană, ,,cu năzuinţă spre 
totalitate". O lectură în cuprinsul căreia Geniu pustiu devine un 
fel de focar centrifug şi centripet în acelaşi timp. Adică o 
realitate pe care o luminează caleidoscopic numeroase alte 
rostiri eminesciene din spaţiul cugetării, al teatrului, al 
corespondenţei, uneori chiar al poeziei.  

,,Metaforă a vieţii", aşa cum definea Eminescu însuşi 
romanul, Geniu pustiu este interogat de critic îndeosebi din 
perspectiva conotaţiilor simbolice. Socotindu-l ,,roman poetic", 
,,mitologie subiectivă a realităţii", el apreciază, pe bună 
dreptate cred, că ,,aparenta lipsă de unitate compoziţională a 
textului este deliberată" şi, deci, investită cu anume 
semnificaţii. Tocmai asemenea semnificaţii, confruntate, 
adâncite şi nuanţate cu alte manifestări eminesciene din epocă 
incită spiritul analitic al autorului şi-i determină strategia 
exegetică, e adevărat ducând uneori, aşa cum o remarcă la un 
moment dar chiar el, la ocolişuri comentative cam largi. 
Această tehnică, ca şi structura secvenţială a discursului critic, 
dau comentariului caracterul unei demonstraţii circulare şi 
cumulative în care textele poetului perspectivate în orizont 
spiritual românesc şi universal dezvăluie identitatea fiinţei 
eminesciene în ceea ce are ea profund definitoriu.  

Recunoscând în Toma Nour, pe urmele unei 
îndelungate tradiţii, arhetipul geniului eminescian, M. Drăgan 
îşi orientează întreaga interpretare în sensul relevării acestei 
convingeri: ,,Odată cu Eminescu putem vorbi de mitul 
scriitorului naţional al cărui geniu demonic, expresie sublimată 
a geniului naţiei, se află deopotrivă în istorie şi împotriva ei şi 
apăsat de tragismul vieţii creează pentru eternitate".  
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Este un punct de vedere pe care autorul prin bogăţia şi 
diversitatea faptelor aduse în discuţie, prin cunoaşterea şi 
înţelegerea intimă a fenomenului Eminescu, ca şi prin iscusinţa 
relevanţă a construcţiei critice îl face convingător. Chiar dacă 
uneori aspecte şi detalii ale demonstraţiei rămân discutabile, 
aşa cum este, de pildă, opinia privitoare la sursa marilor creaţii 
eminesciene (p. 217) sau aceea referitoare la unilateralitatea 
revoltei doar în planul limitat al creaţiei, situat ,,deasupra 
mizeriei, a contradicţiilor sociale şi a formelor încremenite şi 
descurajante ale timpului său", precum şi opinia referitoare la 
incapacitatea tragică a geniului de a acţiona în plan istoric şi 
social (p. 313).  

Dincolo de aceste rezerve şi altele care se mai pot face, 
cartea lui M. Drăgan este un studiu remarcabil şi de referinţă, 
în efortul fără de capăt al ispitirii poetului din nemarginile sale.  

   

M. Eminescu, Poezii, prezentare şi introducere de 
Jean-Luis Courriol 

 
Într-o substanţială comunicare ţinută în 1984 la Roma, 

în cadrul unui simpozion internaţional, George Barthouil de la 
Universitatea din Avignion demonstra, sistematic şi riguros, 
temeinicia afirmaţiei cu care îşi deschidea studiul: ,,Eminescu 
rămâne pentru francezi un necunoscut". În perspectiva unei 
asemenea realităţi şi sub semnul dorinţei de asumare autentică 
în spaţiul spiritual francez a operei lui Eminescu, cunoscutul 
specialist în românistică, Jean-Luis Courriol, profesor de limba 
şi literatura română la Universitatea Lyon III din Franţa, a 
tipărit în Ed. Cartea Românească un volum bilingv de poezie 
eminesciană. Dincolo de eleganţa ei şi de topografierea aerisită 
a textelor, cartea se impune atenţiei prin ambele dimensiuni 
care-şi definesc identitatea: mai întâi prin prefaţă şi apoi prin 
traducerile realizate.  
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Deşi de mică întindere, prefaţa este de o excepţională 
densitate. În cele câteva pagini, ea achiziţionează nu doar 
statura universală a creaţiei lui Eminescu, ci şi destinul ingrat 
al acesteia în perimetru cultural francez: ,,Oricât ar părea de 
ciudat (...) afirma J. L. Courriol publicul francez iubitor de 
poezie, nu numai că n-a prea auzit de Eminescu, dar nici n-ar 
avea cum să-i aprecieze geniul poetic deoarece nu i s-a pus (...) 
niciodată până acum la dispoziţie o versiune de referinţă în 
franţuzeşte". Constatând o anumită ,,surzenie selectivă" a 
francezilor, autorul fără a intra în analiza tuturor factorilor care 
explică fenomenul indică drept principale cauze puţinătatea 
traducerilor, redusa lor cuprindere şi precaritatea versurilor în 
limba franceză.  

În acest context, plecând de la poemul efigie al lui M. 
Sorescu, Trebuiau să poarte un nume (care de altfel, transpus 
în limba franceză chiar deschide volumul) J. L. Courriol 
propune remarcabile perspective asupra modernităţii poeziei lui 
Eminescu pe care o situează în descendenţa şi convergenţa 
unor Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud. El refuză, de 
altfel, eticheta ,,Eminescu, ultimul mare romantic european". 
Aceasta, ,,departe de a contribui la mărirea lui Eminescu de 
care de altfel nici n-are nevoie" unilateralizează personalitatea 
creatorului, limitând, între altele, tocmai modernitatea lui.  

Analiza făcută, sub acest unghi, poeziei, De câte ori 
iubito, socotită o veritabilă bijuterie poetică, reprezintă o 
excelentă lectură în registru modern a lui Eminescu şi în acelaşi 
timp o veritabilă probă de subtilitate exegetică a profesorului 
francez.  

Foarte pertinente şi convingătoare sunt şi consideraţiile 
sale despre actul traducerii din Eminescu, întreprindere 
,,eminamente delicată" care impune numeroase constrângeri şi 
precauţii, care presupune dificultăţi insurmontabile şi care 
determină, până la urmă, conştiinţa lucidă că un mare poet nu 
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poate fi receptat la adevărata valoare şi gustat în frumuseţea-i 
ireductibilă decât în limba lui maternă.  

Precizările de metodă şi de selecţie ale traducătorului, 
ca şi referirile la structura diferită a limbilor franceză şi 
română, au darul de a indica, pe de o parte, opţiunile autorului, 
iar pe de altă parte, dificultăţile pe care a trebuit să le învingă.  

Din primul punct de vedere, trebuie observat că cele 35 
de poezii traduse de Jean-Louis Courriol au fost alese în funcţie 
de un anumit orizont al aşteptării din zona liricii intime, 
aproape în întregime circumscrisă dorului de iubire. În mod 
deliberat el a lăsat deoparte marile poeme ale lui Eminescu 
mari nu doar ca dimensiuni, ci mai ales ca valoare Luceafărul, 
Doina, Glossă, Odă în metru antic, Strigoii, Scrisorile, ca să le 
amintim doar pe cele mai importante. Explicaţia dată vizează în 
afara unui anume gust avut în vedere dificultăţile extraordinare 
de traducere pe care autorul nu se socoteşte în măsură să le 
poată învinge. El este de altfel convins că nimeni n-ar putea să 
ofere echivalenţa în limba franceză, pe măsura originalului.  

Fără îndoială că aşa stau lucrurile, după cum este de 
netăgăduit că pare inutilă şi periculoasă ambiţia de a oferi, în 
contextul dat, imaginea exhaustivă a poeziei eminesciene. Cu 
toate acestea, orice antologie, care vrea să ofere cititorilor 
imaginea esenţială şi profund definitorie a creatorului 
antologat, nu poate lăsa în afară opere fundamentale fără a 
afecta receptarea adecvată a acestuia de către destinatarii avuţi 
în vedere. Pentru cititorul francez, personalitatea titaniană a lui 
Eminescu, acest ,,soi de Homer care a trăit în a doua jumătate a 
sec. al XIX-lea", cum îl defineşte chiar J. L. Courriol în cadrul 
unei remarcabile schiţe de portret, rămâne un fapt 
nedemonstrat, nevalidat prin probe decisive. Aceasta cu atât 
mai puţin cu cât, alături de marile creaţii antume, lipseşte din 
culegerea de faţă aproape cu desăvârşire dimensiunea postumă 
a operei, fără de care identitatea genială şi universală a lui 
Eminescu nu poate fi percepută în integralitatea sa. Chiar în 
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cadrele limitate ale antologiei puteau fi cuprinse cu mare profit 
pentru obiectivele avute în vedere, unele creaţii postume 
reprezentative, prin frumuseţe şi orizont poetic (mă gândesc, de 
exemplu la Demonism, Odin şi Poetul, Codru şi salon, Răsai 
asupra mea, O, înţelepciune şi aripi de ceară, Dintre sute de 
catarge, Apari să dai lumină, Nu mă-nţelegi unele dintre ele 
scrise chiar în vers liber, ceea ce ar fi facilitat în mare măsură 
tălmăcirea -).  

Referindu-ne la conţinutul propriu-zis al antologiei, în 
coordonatele în care a fost gândită de autor, să observăm mai 
întâi gustul sigur care a patronat selectarea celor mai multe 
poezii, precum şi străduinţa traducătorului de a pătrunde 
sensurile de adâncime ale creaţiilor, armonia lor internă şi 
muzicalitatea inefabilă. De altfel, în prefaţă, el mărturiseşte că 
a acordat o importanţă maximă ritmului şi rimei eminesciene, 
socotite drept componente profund definitorii ale lirismului 
său. Rima, ,,această tuşă de culoare obsedantă" cum scria J. L. 
Courriol ,,nu este, la Eminescu, un accesoriu superflu, o 
înfloritură de potriveală". De aceea căutările traducătorului sub 
acest raport sunt foarte tenace şi demne de toată preţuirea, deşi 
nu o dată de dragul rimei, este sacrificat ,,cuvântul ce exprimă 
adevărul". În faţa dificultăţilor de loc uşoare de a afla 
corespondenţele ritmate în limba franceză, în interiorul 
aceluiaşi text, tipul de rimă apare neunitar, în contradicţie cu 
originalul (în aceeaşi poezie descoperi, de exemplu, rime 
împerecheate, alături de rime încrucişate sau îmbrăţişate, 
câteodată chiar alături de versuri fără rimă).  

La acest nivel, obstacole greu de depăşit pentru că ţin 
de specificitatea celor două limbi sunt ridicate de calităţile 
masculine sau feminine ale rimei. Preponderenţa rimei 
masculine în textul francez faţă de cea feminină în textul 
eminescian anulează multe efecte armonice şi de simbolistică, 
proprie poeziei lui Eminescu. Aşa după cum efecte similare are 
şi tendinţa de a echivala întinderea versului cu dimensiunea 
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enunţului poetic, acolo unde la Eminescu fraza poetică se 
întinde fluent pe traseul mai multor versuri, uneori chiar al mai 
multor strofe.  

Dacă traducătorii români ai lui Eminescu în franceză îl 
trădează pe acesta, ca urmare a subtilităţilor nesesizate ale 
limbii franceze, traducătorii francezi ajung la acelaşi rezultat, 
prin nestăpânirea duhului intim al limbii române. În cazul unor 
cuvinte precum dor sau noroc, cuvinte de bogată şi indicibilă 
polisemie, inexistente cu asemenea deschideri în limba 
franceză, sărăcirea sau alterarea versiunii traduse este aproape 
inevitabilă. În alte cazuri însă, acestea ţin de nivelul factorilor 
amintiţi anterior, de calitatea înzestrării ambivalente a 
traducătorului.  

Desigur, traducerea de faţă nu este perfectă. Ea vădeşte 
unele imperfecţiuni şi neîmpliniri. Numai că acestea nu pot 
contrabalansa meritele antologiei şi nici importanţa ei 
simbolică de gest cultural, aflat sub semnul dorinţei şi al 
străduinţei de a oferi iubitorilor de literatură francezi bucuria 
întâlnirii cu una din marile voci ale frumosului poetic, înflorită 
în spaţiul de graţie al Meşterului Manole. În faţa versurilor de 
reuşită tălmăcire, care nu sunt puţine în carte şi prin care J. L. 
Courriol îşi dezvăluie marile disponibilităţi, cititorul francez va 
trăi probabil emoţia unei descoperiri şi uneori, poate, chiar 
ispita de a-l căuta pe Eminescu pe cărările de taină ale propriei 
rostiri.  

Este cea dintâi şi cea mai durabilă răsplată pentru un 
traducător şi, în acelaşi timp, cel mai tainic impuls de a duce 
mai departe, mai sus şi mai adânc acest început. Cultura 
franceză are dreptul să aştepte marea întâlnire cu Eminescu.  
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RECITIND POEZIA MAGDEI ISANOS  
 
În literatura română a ultimelor două secole, istoria 

noastră literară a fost nevoită să consemneze un fenomen 
întristător şi frustant: destinele meteorice, zborurile frânte ale 
unor poeţi care, dispăruţi înainte de a-şi pârgui vocaţiile au 
lăsat gustul amar al virtualităţilor neîmplinite. Vasile Cârlova, 
Iulia Haşdeu, Traian Demetrescu, Dumitru Iacobescu, Iulius 
Cezar Săvescu, Ştefan Petică şi deasupra tuturor, în acelaşi 
orizont al excepţionalului, Mihai Eminescu sunt cele mai 
importante nume care ar putea înnobila o listă a celor plecaţi 
înainte de a ajunge.  

Pe o asemenea listă se înscrie şi Magda Isanos. Parcă 
într-o simbolică circumscriere în timp, destinul ei tragic a fost 
mărginit de două momente negre din istoria omenirii: s-a 
născut în miezul primului război mondial (17 aprilie 1916) şi a 
fost cuprinsă de lumea umbrelor în amurgul însângerat al celui 
de-al doilea război mondial (17 nov. 1944). Se naşte deci în 
dezmăţul morţii planetare, hrănită de rătăcirile urii şi ale 
vanităţii trăieşte sub apăsarea unei boli prevestitoare de moarte 
timpurie şi moare la 28 de ani, copleşită de nebunia masacrului 
mondial ce părea fără de capăt.  

Cu o asemenea pecetluire a sorţii te-ai aştepta ca poezia 
ei să fie sumbră, bacoviană. Ei bine, în pofida aşteptărilor şi a 
unei logici simple, lirica ei, deşi marcată în mod constant de 
presentimentul morţii este de o mare luminozitate. Există o 
seninătate mioritică a poeziei sale, nu în sensul fatalist pe care 
îl tot subliniază unii comentatori ai baladei, ci în sensul acelei 
înţelepciuni profunde care înţelege sfârşitul ca un soroc 
inevitabil al oricărui început.  
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De altfel, chiar există o poezie, o invocaţie, amintind de 
aspiraţia integratoare în natură a ciobanului ce-şi imaginează 
trecerea în nefiinţă:  

,,Zâne de rouă,  
mă rog vouă  
să mă primiţi  
în pajiştea unde dormiţi.  

Drept lumânare,  
aş vrea o floare.  
Drept rugăciuni şi tropare  
vântul să bată, iarba s-aplece mai tare.  

Voi, zâne bune,  
zvârliţi-mi un brâu,  
să se facă râu  
şi să sune.  

Apoi, sub torentul spumos,  
îngropaţi-mă jos,  
s-aud prin piatră,  
ca şi cum aş sta lângă vatră,  
poveştile acestui ţinut luminos...  

Aşa mă rog vouă,  
zâne de rouă,  
să mă dezmierde  
şi-n moarte  
zarea pământului verde".  
Zâne de rouă  

Născută în umbra morţii, dar inundată mereu de lumina 
soarelui, poezia ei nu este câtuşi de puţin lacrimogenă, 
lamentativă, deşi un fior de adâncă tristeţe o străbate de la un 
capăt la altul. Numai că tristeţea nu este provocată de plecarea 
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fără întoarcere, ci de sorocul prea timpuriu al acesteia, de faptul 
că prea-plinul ei este condamnat să nu mai apuce a da roadă.  

,,Doamne, n-am isprăvit  
cântecul pe care mi l-ai şoptit.  
Nu-mi trimite îngeri de gheaţă şi pară  
în orice seară.  
Nu pot pleca. Arborii îmi şoptesc;  
florile calea-mi aţin şi mă opresc.  
Despre toate-am început o cântare  
de laudă şi naivă mirare.  
Oamenilor voiam să le las  
sufletul meu, drept pâine la popas,  
drept păşune, livadă şi cer,  
Tuturor acelora care nu mă cer  
şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu  
o candelă pentru mai târziu".  
Doamne, n-am isprăvit  
Interesant este că timbrul poeziei sale nu este cel mai 

previzibil. Lirismul de factură feminină care ar fi fost de 
aşteptat de la o poetă de mare feminitate ca Magda Isanos este 
în chip paradoxal cenzurat de o virilitate spirituală de tip 
masculin. Tulburătoare, în primul rând este bărbăţia cu care 
este înfruntată iminenţa morţii, apoi conştiinţa unei demiurgii 
creatoare iscată din cultul vieţii, în general, şi al naturii cu 
splendorile ei, în special.  

,,Mă scald în zi ca un copil în rău.  
N-am ieri, nici mâine şi voioasă-n uliţi  
privesc cum trece soarele cu suliţi  
şi mă gândesc la vară şi la grâu.  
Voi scrie despre-acea necruţătoare  
bucurie de-a fi tânără sub soare;  
cu fruntea lângă cer voi scrie despre viaţă.   
Tu sărută-mi cartea, dimineaţă...  
Fereastra se umple de-amurg şi-ngândurată  
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se uită la mine cum mă bucur şi cred -  
ca şi cum eu am scornit grădina-ntomnată,  
şi stelele nalte, şi coarnele scunde de ied..."  
Mă scald în zi  
Ceea ce impresionează îndeosebi, din această 

perspectivă, este poezia volumului ,,Cântarea munţilor", apărut 
la puţin timp după dispariţia ei. O poezie a solidarităţii umane, 
a culpabilităţii în faţa răului, a voinţei de făptuire între Frumos 
şi Bine, într-o lume terorizată de Urât şi Rău. Poezii precum 
,,Aştept anu unu", ,,Nu pot înţelege de ce", ,,Iartă-mă frate", 
,,Am fost departe de oameni" dezvălzuie o conştiinţă 
misionară, făptuitoare şi adânc angajată în frământările istoriei.  

Frate,  
iartă-mă pentru urile strămoşeşti  
şi-n numele suferinţelor omeneşti  
dă-mi mâna!  
(...........)  
Dă-mi mâna, să dărâmăm abatoarele istoriei".  
Clipele sale de singurătate, de auto-claustrare în 

negurile destinului propriu sunt resimţite ca o rătăcire 
culpabilă.  

,,Am fost departe de oameni şi eu.  
Într-o insulă secetoasă  
lâncezeam. Uneori Dumnezeu  
se făcea porumbel şi-mi intra în casă.  
Dar nu puteam pricepe nimic.  

 
Sufletul meu era mic  
şi orb. Atunci au venit  
suferinţele-omeneşti şi-au vorbit  
înaintea mea.  
Inima-mi singuratecă s-a trezit  
şi-a plâns".  

Am fost departe de oameni  
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În faţa tragediei mondiale, poezia nu-şi mai poate 
permite frivolităţi sentimentale (,,Mi-era ruşine să mai scriu 
despre flori") iar poetul nu mai aparţine unei patrii circumscrise 
de frontiere.  

,,Între cele două cercuri polare  
e patria mea.  
Ecuatorul nu-i decât un drum  
care-o străbate, fără s-o despartă.  
Sub crucea Sudului, undeva pe hartă,  
oriunde e patria mea".  
Citind asemenea versuri, cineva se poate întreba: totuşi, 

această femeie, cu ochii catifelaţi, cu buzele arcuite într-un 
permanent zâmbet senzual, cu un farmec personal inefabil n-a 
scris şi poezie de dragoste?  

Ba da. Numai că poezia iubirii, scrisă de Magda Isanos 
este plasată în surdină şi învăluită în discreţie. Este foarte 
semnificativ că majoritatea versurilor ei de iubire au rămas în 
taina manuscriselor şi au fost publicate postum. Iar cele 
publicate de ea au rămas, în bună măsură risipite prin 
periodice.  

Este o poezie de mare delicateţe şi puritate, iar mai 
presus de orice de o mare forţă a dăruirii.  

,,Eu ştiu că tu nu meriţi dragostea  
şi-mi place totuşi să ţi-o dăruiesc;  
dar parcă bolta merită vro stea,  
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc...  
Nu meriţi iarăşi clipele de-acum  
şi gândurile bune câte ţi le-am dat,  
dar parcă merită noroiul de pe drum  
petalele ce peste el s-au scuturat?  
Iubirea însă e ca soarele,  
care rămâne pururea curat  
şi după ce milos i-a sărutat  
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leprosului, pe uliţă, picioarele..."  
Dragostea mea  
E atâta iubire în sufletul poetei încât cel mai mare regret 

al pribegirii sale pretimpurii este neîmplinirea dragostea şi 
pierderea soarelui.  

,,Şi, iată, de nimica rău nu-mi pare  
La gândul că m-apropii de-acel ceas,  
,,Ca de iubirea câtă mi-a rămas  
necheltuită-n suflet, şi de soare".  
Cântecul deşertăciunii  
Câteodată, nu te poţi sustrage sentimentului că istoria 

literară nu este cel mai iscusit grădinar al memoriei şi al 
aducerii aminte.  
 

 

 

EMIL MANU: EMINESCU ÎN TIMP ŞI SPAŢIU  
 

Emil Manu este un om de litere în sensul cuprinzător al 
sintagmei. Poet Şi prozator, dar în acelaşi timp şi comentator al 
poeziei şi al prozei, el a scris şi a publicat din 1969 până astăzi, 
9 volume de poezie (ultimul în 1998), 6 cărţi de proză (ultima 
în 1997), şi 13 cărţi de istorie şi critică literară (ultimele două 
apărute anul 2000).  

Ne aflăm în faţa unei sensibilităţi contemporane care şi-
a obiectivat în cuvânt emoţiile şi frământările propriei vieţuiri, 
dar şi în faţa unui degustător superior de licori artistice asupra 
cărora a simţit nevoia să-şi împărtăşească public impresiile. 
Adeseori aventura lecturii lasă în penumbră vibraţiile inimii 
pentru a aduce în prim plan sobrietatea şi rigoarea 
cercetătorului literar.  
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Cartea Eminescu în timp şi spaţiu este un prinos adus de 
E. Manu ,,Feciorului de împărat fără de stea" căruia îi este 
închinat anul 2000, nu doar ca bornă în timp la sfârşit de 
mileniu, 150 de ani de la naştere ci mai ales ca memento al 
conştiinţei româneşti la început de veac şi de istorie. Fiindcă, în 
pofida eminesco-fobilor şi a eminesco-fagilor Eminescu nu 
încetează să ne grădinărească ne-odihna, aşa cum o spunea, cu 
harul lui de scafandru al spiritului C. Noica. De la înălţimea 
creaţiei lui, el veghează şi luminează, dăruieşte şi mustră, 
rodniceşte înţelepciune şi cultivă speranţă.  

Emil Manu închide între coperţile cărţii sale jurnalul de 
călătorie al unui pelerin plecat în căutarea lui Eminescu. Nu 
atât într-un excurs exegetic având drept obiectiv radiografia 
operei, cât într-o reprezentare caleidoscopică, prin raportare la 
biografie, istorie şi geografie literară.  

Dacă lăsăm deoparte ultimul capitol, ,,Exerciţii de 
admiraţie" un fel de asumare emblematică a unor aprecieri 
fundamentale făcute de mari personalităţi ale culturii române 
despre Eminescu (e vorba de M. Eliade, E. Cioran, C. Noica şi 
I. Negoiţescu) cartea este alcătuită din 4 secţiuni având 
configuraţii diferite din punct de vedere istorico-literar şi 
exegetic. De altfel, chiar titlurile lor sunt ilustrative din acest 
punct de vedere: Eseuri, Comentarii istorico-literare, Două 
puncte cardinale ale biografiei poetului. Trecerea prin Viena şi 
prin Veneţia, Fragmentarium.  

Fără a aduce contribuţii fundamentale, ceea ce autorul, 
cu modestia lui mărturisită, nici nu-şi propune cartea 
reabordează probleme interesante ale eminescologiei precum 
aspectele simboliste din poezia lui poezia de dragoste 
anterioară creaţiei eminesciene, raportarea poetului la alţi 
creatori români sau străini (Arghezi, Baudelaire, Shakespeare), 
receptarea lui Eminescu în spaţiul cultural al Olteniei. Sunt 
demne de reţinut semnalările documentare cu privire la 
traducerea lui Ovidiu, la publicarea în preasa olteană, pentru 
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prima dată a unui fragment de 55 de versuri din Scrisoarea I, a 
implicării lui I. Minulescu în realizarea ediţiei Ibrăileanu, aşa 
după cum trebuie remarcată încercarea de reconsiderare a unui, 
pe nedrept ignorat, exeget al lui Eminescu, D. Caracostea.  

Capitolul cel mai definitoriu şi cel mai plin de miez al 
cărţii îl reprezintă ,,Două puncte cardinale ale biografiei 
poetului. Trecerea prin Viena şi prin Veneţia". Aici ni se 
dezvăluie scriitorul, memoralistul. Textul capătă viaţă, fraza 
relief, impresiile ritm. Sonetul Veneţia este transformat într-un 
fel de busolă spirituală care-i călăuzeşte autorului paşii într-un 
spaţiu celebru, pecetluit parcă de viziunea şi presimţirea lui 
Eminescu. Însăşi scriitura lui E. Manu devine în aceste pagini 
densă, expresivă, uneori aforistică. Iată un exemplu: ,,Sonetul 
lui Eminescu e un stigmat existenţial, o simfonie concentrată 
ale cărei muzici stinse te însoţesc şi azi pe canalele şi străduţele 
Veneţiei (...) Noi purtăm în conştiinţă această viziune 
eminesciană a Veneţiei şi nu putem ieşi din metafizica ei".  

Iubitorul de artă îşi mărturiseşte preferinţele artistice 
descoperite în oraşul muzeu, dar, în acelaşi timp, nu-şi ascunde 
amărăciunea de a constata ignoranţa senină a unei lumi 
contemporane decuplate de la valorile spiritului, tristeţea în 
faţa apocalipsului ce va să vină şi ironia înnegurată în faţa 
insinuării americanismului pragmatic, într-un spaţiu 
binecuvântat de cu totul alte valori.  

Încheierea acestor confesiuni memoralistice 
emblematizează atât experienţa trăită de autor, cât şi propria lui 
identitate:  

   
,,Când veţi dori prin secole să ştiţi  
Oraşul în care au visat toţi dogii,  
Deschideţi inima aceasta tristă  
Ca o oglindă veche de Murano  
Şi veţi vedea în apele ei grave  
Veneţia din pânze şi din vise.  
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Sunt cel din urmă visător şi poate  
Un martor îmbrăcat în alge  
La judecata de apoi a apelor".  

 
 

MIRCEA MARTIN, Introducere în opera lui B. Fundoianu 
Minerva, Bucureşti 1984 

 
 

Cartea lui M. Martin, ,,Introducere în opera lui B. 
Fundoianu", era prefigurată încă din 1981. Atunci, în 
remarcabilul volum, ,,Dicţiunea ideilor", el includea studiul de 
referinţă ,,Publicistica lui B. Fundoianu", încercând o 
revalorificare a acestui scriitor, auto-situat sub semnul 
paradoxului. Cercetarea recentă reia cazul şi îl supune unei 
complexe investigaţii istorico-literare, menite să determine o 
mai exactă situare a lui în peisajul literar românesc.  

În pofida afirmaţiei cu care se încheie exegeza ,,despre 
Fundoianu totul sau aproape totul rămâne încă de spus" 
afirmaţie care trebuie situată sub semnul elevatei modestii a lui 
M. Martin, studiul în discuţie, pe parcursul celor peste 250 de 
pagini, chiar dacă nu spune totul nici n-ar fi posibil, de altfel -, 
spune foarte mult despre identitatea şi contribuţia lui 
Fundoianu în spaţiul literar românesc.  

După o primă secţiune preliminară cu caracter istoric, 
substanţa exegezei este dispusă în cinci capitole, fiecare dintre 
ele având valoarea unei deschideri de orizont. Dacă cel dintâi, 
referindu-se la debutul scriitorului, este foarte succint, 
următoarele devin substanţiale şi arborescente, relevând şi 
dimensionând cu pertinenţă personalitatea lui Fundoianu în 
ipostaza de publicist şi de poet. Fără a ignora exegezele 
anterioare dimpotrivă, raportându-se mereu la ele -, M. Martin 
propune o perspectivă mai nuanţată la care ajunge printr-un 
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demers analitic cuprinzător şi plin de fineţe. Activitatea 
publicistică este urmărită, astfel, nu numai în volumul Imagini 
şi cărţi din Franţa, publicat în 1922, ci şi în revistele la care a 
colaborat, în cadrul unor rubrici, precum ,,Caietele unui 
inactual", ,,Idei şi lucruri", ,,Idei şi autori", ,,Scrisori pentru 
Milica".  

Remarcând strălucirea şi dezinvoltura precoce a 
publicisticii lui Fundoianu aflată sub semnul unui marcat 
orgoliu al singularităţii (,,a gândi înseamnă deja a gândi 
altminteri ca ceilalţi, a te osebi de ceilalţi") M. Martin 
configurează imaginea sintetică şi globală a atitudinii lui faţă 
de literatură şi artă în general; o atitudine în cadrul căreia 
antinaturalismul, antideterminismul şi antipozitivismul 
complementate de o viziune sfidător aristocratică se constituie 
într-un fel de invariante. Unul din principalele merite ale lui M. 
Martin este de a nu fi dat foc la moară din cauza şoarecilor. În 
pofida poziţiei violent negatoare faţă de literatura română, 
socotită o simplă ,,colonie a culturii franţuzeşti", a tuturor 
exceselor programatice (de altfel, crezul lui Fundoianu este 
ilustrativ în acest sens: ,,A fi excesiv: iată singura putinţă de a 
fi nou"), deci în pofida tuturor acestora, M. Martin, disociind 
cu fineţe şi rigoare, valorifică în mod convingător moştenirea 
teoretică a celui analizat, relevându-i chiar intuiţii anticipatoare 
şi de pionierat.  

Este ceea ce va realiza el şi în ultimele două capitole, 
consacrate poetului. Situat sub semnul aceleiaşi precocităţi 
(volumul ,,Privelişti" publicat în 1930 cuprinde în majoritate 
versuri scrise între 1917-1923), poetul Fundoianu îşi ilustrează 
crezul teoretic, cel puţin în privinţa obsesiei singularităţii şi a 
cultului pentru excesiv. În aceste circumstanţe, el dă la iveală o 
poezie originală ale cărei atribute M. Martin le pune în 
evidenţă cu o remarcabilă pătrundere analitică. Poezie 
desfiguratoare în care sunt cultivate cu un voluptos cinism 
urâtul, morbidul şi banalitatea, poezie a disonanţelor şi a 
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prozaismului căutat, literatura lui Fundoianu este văzută ca un 
gest al demistificării naturii, al depoetizării peisajului, al 
dezantropomorfizării omului însuşi. Obsesia autumnală, 
dominantele tematice cu întruchiparea lor particulară, 
paradoxul opţiunii pentru falsul pastel, raporturile cu poezia lui 
Bacovia şi Arghezi, sunt aspecte pe care M. Martin le 
analizează în detaliu, stabilind profilul inconfundabil al 
poetului şi contribuţia lui specifică la dezvoltarea literaturii 
române. Distanţându-se adesea de exegeţii anteriori, M. Martin 
propune o perspectivă totalizantă, ni se pare nouă, mai 
completă şi mai convingătoare, minus încercarea finală de 
ierarhizare a valorilor poetice, pusă de altfel chiar de autor sub 
semnul gestului copilăros şi riscant.  

Este o carte fără de care istoria literară a începutului de 
secol nu mai poate fi concepută.  
 

 

CLAUDIA MILLIAN  
Mai mult decât soţia lui  I. Minulescu 

   
Aşa după cum este bine ştiut, geografia unei literaturi 

nu este reprezentată doar de piscuri. Ba, am putea spune că 
maiestatea înălţimilor este pusă în lumină atât de propria lor 
strălucire, cât şi de caleidoscopia celorlalte forme de relief. 
Aşa-numiţii scriitori de fundal îndeplinesc tocmai o asemenea 
funcţie. Fără ei, spectacolul artistic, în general, ar rămâne 
imposibil.  

Claudia Millian este o astfel de scriitoare. Trăindu-şi 
adolescenţa şi tinereţea în ambianţa febrilă a începutului de 
scol XX, ea ca mulţi din liceenii şi studenţii timpului este 
atrasă de mirajele mişcării simboliste, devenind una din 
prezenţele obişnuite ale cenaclurilor şi revistelor cucerite de 



 
116 

ideile înnoitoare, de ispititoarele altceva şi mai ales altcumva. 
Împrejurarea de a fi frecventat cursurile Şcolii de belle arte şi 
ale Conservatorului de artă dramatică reprezintă un atu 
suplimentar, aşa după cum fascinaţia produsă asupra ei de 
poezia spectaculoasă a lui I. Minulescu va deveni preludiul 
unei împliniri de destin. Fiindcă, visând la Cavalerul rătăcitor 
care intra în Cetatea Poeziei cu neobişnuitele Romanţe pentru 
mai târziu, domnişoara cu ochii catifelaţi şi umbriţi de nostalgii 
când îl întâlneşte pentru prima dată pe cel ce spunea despre 
sine ,,Eu sunt o-mperechere de straniu / Şi comun / De aiurări 
de clopot / Şi frământări de clape / În suflet port tristeţea 
planetelor ce-apun / Şi-n cântece tumultul căderilor de ape" 
rămâne siderată de vraja trubadurului.  

Cum nici acesta din urmă nu se dovedeşte invulnerabil 
la farmecele multaşteptatei (ca să folosim chiar titlul unei 
romanţe a poetului), în 1914 cei doi se căsătoresc, pecetluind 
nu doar un destin uman, ci şi unul literar. Iată un crâmpei din 
evocarea amintitei întâlniri, transfigurată în poezia ,,Ultimul 
cavaler":  

,,Te-am regăsit apoi Cavaler cu grai de mătase  
La un bal într-o noapte de catifea  
Când pe cer adormise ultima stea.  
Eram singuri în bal şi lumea plecase.  
Eram singuri; vioara cânta pentru noi  
Şi dansam o gavotă, când iute, când lin...  
Eu eram Visul, tu însuţi Misterul:  
Păpuşi ce le sparge necruţătorul destin".  
Claudia Millian nu înseamnă însă, doar soţia lui I. 

Minulescu, nici măcar memorialistica de fineţe în paginile 
căreia Omul, Artistul şi ambianţa literară a primei jumătăţi de 
secol sunt reprezentate în contururi memorabile. Claudia 
Millian a fost o poetă de talent. Din păcate, aşa cum s-a 
întâmplat şi cu Veronica Micle ori cu Agatha Grigorescu 
Bacovia, posteritatea a abandonat-o în umbra idolului, 
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socotind-o aprioric doar un fel de muză literară. Şi aceasta pe 
nedrept, fiindcă fără a ignora reverberaţiile poeziei lui I. 
Minulescu în propriile versuri literatura ei ne dezvăluie un 
timbru liric distinct şi distins. Aşa cum observa E. Lovinescu, 
poezia ei ,,produce o impresie de distincţie în care perversitatea 
simţirii se atenuează în decenţa graţioasă a expresiei şi mai ales 
în figuraţia exotică, distantă şi spiritualizată". Iar G. Călinescu, 
mai penetrant şi mai expresiv în aprecierile lui, evidenţia 
,,viziunea decorativă a lumii, fastuoasă, exotică", în care 
,,versurile sunt desfăşurări de tapete şi de mătăsuri cu figuri de 
o mare imaginaţie a coloritului".  

Unul dintre stegarii simbolismului românesc, Claudia 
Millian nu scrie mult. Dar, ceea ce încredinţează foii imaculate 
este rodul unui spirit modern şi a unei sensibilităţi feminine 
ajustate în tipare simbolisto-decadente.  

A publicat trei volume, până la cel de al doilea război 
mondial: ,,Garoafe roşii" (1914), ,,Cântări pentru pasărea 
albastră" (1922) şi ,,Întregiri" (1936), volume a căror identitate 
o putem descoperi chiar din deschiderile conotative, simbolice 
ale titlurilor.  

Cartea de debut, împrumutându-şi titlul de la poezia 
intitulată astfel, încifrează în substanţa ei una din cheile 
portativului poetic:  

,,Garoafe roşii crenelate -  
Amfore cu parfum de mosc,  
Pecetii de rubin şi sânge -  
Eu vă iubesc şi vă cunosc,  
Prin voi, garoafelor bizare,  
În funduri roşii de corolă,  
Mi-a-ntins iubirea-ntâia oară  
Otrăvitoarea ei fiolă...  
Eu vă iubesc şi vă cunosc  
De mult tulburătorul mosc...  
În roşu-apusului de soare  
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Voi puneţi pete de culoare,  
Voi înfloriţi în fundul mării  
În lungi ciorchine de mărgean  
Şi pe obrajii de ftizie  
Muriţi în fiecare an...".  
Dacă prima carte e pusă sub semnul primăverii (,,Am 

scris întâia carte a mea / Cu primul anotimp închis în ea"), cea 
de a doua se află în zarea simbolică a verii (,,Din cartea a doua 
vreau să le-amintesc / Că-n ea e zbor, orgoliu şi păcat"). Şi 
poate că poezia emblemă a acestui volum este cea intitulată 
,,Nevroză":  

,,De vrei să nărui fresca femeilor streine  
Şi să trăim o clipă nevroza mea măiastră,  
Îţi voi turna fiinţa în plăsmuiri senine,  
Dând sufletului aripi de pasăre albastră...  
Dând gândului să scrie cântări imaginare  
Şi-auzului să prindă poeme negândite,  
Vom respira parfumul planetelor bizare,  
Cu păsări de lumină şi flori însufleţite...  
 
Şi când vei fi făptura închipuirii mele,  
Când infinitul însuşi va fi spre noi deschis -  
Voi îngropa şi timpul şi spaţiul dintre stele  
În forma cea din urmă a straniului meu vis".  
Cât priveşte cel de al treilea volum, el este definit 

sintetic de poeta însăşi: ,,În cartea mea a treia visarea pare nouă 
/ Deşi acelaşi ritm din cărţile-amândouă / Ca ornicul îşi bate 
silaba la secundă: / E toamna anotimpul ce vrea să mă 
ascundă".  

Surpriza o produce însă ,,Cartea patra", cea pe care 
editorul şi prefaţatorul ei din 1974, D. Gafiţa, se simţea 
îndreptăţit s-o socotească ,,o adevărată revelaţie, redescoperirea 
unui poet de o apreciabilă forţă lirică". Volumul este un mozaic 
elegiaco-meditativ, în care poeta încearcă să se autodefinească 
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prin raportare la destin, la lume, în general, şi la lumea poeziei, 
în special. Iar aceasta din urmă îl are drept punct geometric pe 
I. Minulescu însuşi chintesenţă, pentru ea, a destinului, a lumii 
şi a Poeziei.  

Poemul ,,Gravură" este ars poetica Claudiei Millian. Ea 
sintetizează un crez exponenţial, dar în acelaşi timp, în liniile 
esenţializate ale statuii, se află filigranat conturul celui intrat în 
posteritate sub numele de Ion Minulescu.  

,,Poetul e scafandru...  
În funduri verzi de mare pescuitor de perle...  
(...................................)  
El figurează-n spaţiu pe miticul Orfeu  
Ce cântă în cadenţă şi verbul şi destinul  
Cu tragicul lor ritm  
Şi-n inimă adună dureri nemăsurate  
Şi nopţi de veghe albă  
Şi zile zbuciumate  
Şi flori murind în toamnă atinse de ftizie  
Din care El Poetul înalţ-un El dorado,  
Tezaur al visării în marea Comedie".  
Cel din urmă ciclu, intitulat ,,Cenacolo Insula", se 

naşte din irizările aducerii aminte peste care pâlpâie, ca un 
plânset discret, faldurile pânzei de doliu. Cavalerul cu grai de 
mătase trecuse Stixul în ritmurile de apocalips ale 
bombardamentelor din 1944 asupra Bucureştiului.  

Şi dacă ea, îi supravieţuieşte 17 ani, este pentru că, 
prin poezie, el i-a rămas mereu alături. Poemul ,,Întâlnire în 
vis", o tulburătoare reprezentare a lumii de dincolo în viziunea 
transmisă de cel pulverizat în luminile neantului, este o astfel 
de mărturie a despărţirii.  

Poeta îşi mărturisea speranţa că mesajele ei ajungeau 
acolo sus, la cel ce continua să fie Cavalerul cu grai de 
mătase: ,,Poate că de pe pajiştea smălţuită a infinitului vei 
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prinde cuvintele mele ca pe nişte boabe de mei, pentru 
porumbeii cerului".  

Claudia Millian n-a fost doar soţia lui Ion Minulescu. 
Ea a fost o poetă autentică care şi-a transformat alesul în mire, 
fiinţa în cutie de rezonanţă a iubirii, iar autobiografia în 
poezie.  
 

 

G. Munteanu, Eminescu Şi eminescianismul 
   
Cel mai profund şi temeinic cercetător al lui Eminescu 

din ultimele decenii, iată, intat şi el în lumea umbrelor, prof. G. 
Munteanu a publicat spre sfârşitul anului 1987 o nouă carte de 
referinţă: Eminescu şi eminescianismul. Este o carte aşa cum 
mărturiseşte autorul cvasiconclusivă, un fel de ,,punct de 
ajungere" cum ar fi spus Eminescu după acel ,,punct de 
purcedere" pe care l-a reprezentat Hyperion I.  

Interesant şi plin de urmări este faptul că ,,seria 
termenelor intermediare" (adică vol. II, III, IV, V) se află 
,,graţie" împrejurărilor nefavorabile de tot felul, în stare de 
manuscris. E adevărat, un manuscris care nu dormitează prin 
sertare aşteptând luminile prielnicei, ci unul pe care profesorul 
îl dăruieşte cu generozitate an de an studenţilor săi. Şi trebuie 
observat că dintre aceştia nu puţini, ajunşi în câmpul criticii şi 
istoriei literare, au fructificat în propriile cărţi cele învăţate pe 
băncile facultăţii, adesea într-o ingenuă sau vinovată 
indiferenţă faţă de ideea de paternitate.  

Ca urmare a acestei distribuţii polarizate, cartea în 
discuţie are o identitate mai puţin obişnuită şi oarecum 
deconcertantă pentru cine o citeşte superficial sau doar în 
diagonală. Structurată în 8 capitole, din care ultimele două 
cuprind bibliografia şi indicele, lucrarea propune nu doar o 
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exegeză de remarcabilă pertinenţă şi densitate (cap. II, V şi VI, 
consacrate restaurărilor şi nuanţărilor biografice, structurilor 
fundamentale ale operei şi în mod separat Luceafărului), ci, în 
acelaşi timp, lucrarea invită la o tensionată meditaţie asupra 
unor probleme fundamentale de metodologie exegetică şi 
istorico-literară.  

Spectaculos, incitant şi, pentru unii, iritant, este chiar 
primul capitol în care pe parcursul a peste 40 de pagini G. 
Munteanu, plecând de la cele trei tipuri originare de asumare a 
unui text literar (lecturile textuală, contextuală şi subtextuală) 
schiţează un panoramic de eşantioane al rătăcirilor 
eminescologice generate în scrisul unor critici şi istorici 
literari, de ignorarea ori desconsiderarea imperativelor derivate 
din cele trei tipuri de lectură, înţelese convergent şi integrator. 
Pendulând între ironia caustică şi interogaţia gravă, autorul deşi 
spirit polemic prin excelenţă pare mai puţin sedus de plăcerea 
demolării, decât de pasiunea construcţiei, pare mai puţin 
încântat că descoperă perle de diverse tipuri, decât este 
îngrijorat şi nemulţumit de asumările în fals ale lui Eminescu.  

Dacă în acest capitol demersul pare în întregime 
negator deşi el este esenţial afirmativ în celelalte se impune 
vocaţia constructivă, cu toate că disocierea prin negaţie (de 
obicei, interogativ-ironică) rămâne un procedeu constant de 
arhitecturare a propriului edificiu. Partea consacrată biografiei 
interioare, ca şi cea intitulată ,,Preliminarii la studiul operei 
eminesciene", prezintă interes nu doar ca secvenţe ale 
scenariului exegetic, ci, în acelaşi timp, sunt revelatoare din 
punct de vedere metodologic. Ele propun un sistem complex, 
nuanţat şi relevant de investigaţie literară, aplicat la Eminescu, 
dar aplicabil prin adecvare specifică oricărei cercetări de 
asemenea factură.  

Pe aceste căi, G. Munteanu într-un studiu concentrat şi 
de mare densitate oferă una din cele mai substanţiale şi mai 
autentice imagini a vieţii şi a operei lui Eminescu. Nu într-o 



 
122 

perspectivă secvenţială, descriptiv-ilustrativă sau pur şi simplu 
pretextuală, ci într-una unitară şi integratoare. O perspectivă nu 
impusă din exterior spre interior, ci rezultată din însăşi 
vieţuirea şi făptuirea eminesciană, transformate ambele atât în 
obiect de studiu, cât şi în cheie de aur ca să folosim metafora 
din Memento mori cu ajutorul căreia să se poată intra în 
,,templul de aur" unde s-a tors marea creaţie întru Frumos, Bine 
şi Adevăr.  

Unicitatea alcătuirii lăuntrice a lui Eminescu, pusă de 
poet sub semnul metaforic al Feciorului de împărat fără de 
stea, experienţele originare, căile de acces spre cultură, 
funcţiile şi ierarhizările acestora, toate permiţând accesul la 
,,matca de nedizolvat a culturii a lui Eminescu", identitatea 
critică şi gnomică a structurii sale creatoare, specificul viziunii 
despre lume al cărui punct geometric este aflat în însemnarea 
manuscrisă ,,Antitezele sunt viaţa" şi în sensurile 
multidimensionale ale dorului, forţa de raţionalizare a haosului 
şi de interogare a lumii, setea şi harul ,,dezmărginirii eului, 
semn al marelui romantism eroic şi vizionar eminescian cum 
scria autorul în paginile remarcabile de configurare a 
eminescianismului sunt doar câteva din orizonturile de 
adâncime ale exegezei lui G. Munteanu. Dincolo de posibilele 
rezerve asupra unor interpretări (de altfel, nu numai foarte 
legitime, în ordinea specificului artistic, dar legitimate de însăşi 
pledoaria metodologică a cărţii) ele se impun ca repere 
fundamentale în asumarea şi valorificarea moştenirii 
eminesciene mereu actuală, mereu disponibilă în virtualităţile 
ei infinite, dar necontenit primejduită de multe maladii, de la 
cele de ordin administrativ până la cele de natură exegetică.  

Cartea lui G. Munteanu este o oglindire refractată a 
acestor realităţi. Pasionantă ca o aventură, parcurgerea unor 
asemenea pagini devine sinonimă cu o călătorie socratică din 
care te întorci plin de impresii şi întrebări, de certitudini şi 
îndoieli.  
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ŞTEFAN MUNTEANU, Fulguraţii eminescologice 
 

 
În atmosfera apăsătoare a unei societăţi în derivă, 

cultura poate fi, dacă nu un antidot -, măcar un fortifiant. Din 
păcate, maladiile social-politice şi economice din ţara noastră 
au contaminat şi spaţiul cultural, determinând, între altele, un 
soi de paranoia contestatară, dacă nu cumva e o foarte lucidă şi 
bine răsplătită operaţie demolatoare având drept obiectiv marile 
valori naţionale. Există însă şi un din fericire. Fiinţa 
românească, revalidându-şi perenitatea, îşi produce din nou 
încet dar sigur anticorpii meniţi să neutralizeze efectele 
tentativelor de cancerizare. Când descoperi în tânăra generaţie 
oameni care nu se lasă ispitiţi de sirenele globalizării 
uniformizatoare, care vibrează la ideea de patrie şi făptuiesc în 
numele unui devotament faţă de valorile autentice, tineri pentru 
care mirajul bunăstării şi al celebrităţii câştigate oricum este 
contrabalansat de conştiinţa lucidă şi dăruitoare că nimic 
durabil nu se realizează decât în spiritul Meşterului Manole, 
speranţele noastre de salvare au dreptul şi perspectiva 
împlinirii.  

Un astfel de tânăr este profesorul şi filozoful băcăuan 
Ştefan Munteanu. Autor a patru cărţi (,,Dimensiuni ale 
spiritualităţii indiene", ,,Picături de filosofie", ,,Filosofia 
indiană şi creaţia eminesciană", ,,Noi picături de filosofie"), el 
a dat la lumină în anul 2000, la Editura Moldavia, o nouă carte, 
,,Fulguraţii eminescologice" care confirmă, nu doar o vocaţie 
filosofică şi scriitoricească, dar şi o orientare cu reale 
virtualităţi exegetice. E vorba de convingerea că în creaţia lui 
Eminescu, aşa cum se întâmplă cu toţi marii vizionari ,,reflecţia 
filosofică şi fantezia poetică sunt de nedespărţit", sau aşa cum o 
spune tot el, într-o frumoasă rostire aforistică, Eminescu ,,ne 
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oferă o poezie care spune ceva nemuritor şi o filosofie care 
vibrează la tot ce este muritor".  

Cartea este structurată în trei secţiuni: Uşoare reflecţii, 
Simple comentarii, Scurte recenzii. În pofida adjectivelor din 
titluri (uşoare, simple, scurte) care vor să sugereze ţinuta 
modestă a autorului, fiecare dintre demersurile sale, în raport 
cu obiectivele propuse vădesc un spirit ispitit de profunzimi şi 
fortificat de lecturi bogate, conştiinţă intelectuală călăuzită de o 
tablă de valori elevată şi un condei apt să pipăie miezul 
cuvântului şi să-i releve adesea aura expresivă.  

Prima parte, cuprinzând patru demersuri critice 
(Filosofia românească şi Eminescu", ,,Temeiuri filosofice ale 
esteticii eminesciene", ,,O falsă problemă eminescologică", 
,,Eminescu despre economia naţională") este secţiunea în care 
autorul îşi expune cu eleganţă şi rigoare propria meditaţie 
critică asupra unor aspecte privind receptarea lui Eminescu, 
atât ca realitate cât şi ca posibilitate. Dacă în articolul ,,O falsă 
problemă eminescologică" autorul îşi dovedeşte calităţile de fin 
spadasin al ideilor, anihilând cu argumente de bun simţ şi de 
bunăştiinţă de carte, ideea despărţirii de Eminescu a unuia 
dintre cei mai titraţi solişti ai ariei ,,M-am săturat de Eminescu" 
sau de ,,România" (la urma urmei e cam acelaşi lucru) primul 
studiu, ,,Filosofia românească şi Eminescu" ni se pare cel mai 
substanţial, atât prim miză cât şi prin realizare. După o schiţare 
a demersurilor menite să acrediteze ideea inexistenţei unei 
istorii a filosofiei româneşti, demers făcând parte din cunoscuta 
campanie de discreditare şi minimalizare a culturii naţionale 
Ştefan Munteanu, asamblând cu ingeniozitate puncte de vedere 
solide ale unor personalităţi de seamă din domeniul filosofiei, 
al criticii şi istoriei literare, fortifică atât ideea existenţei unei 
filosofii româneşti, apte să se constituie ca realitate istorică, cât 
şi ideea că în identitatea acestei filosofii o dimensiune de 
referinţă o reprezintă Eminescu.  
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Analiza sa este un fel de preludiu al secţiunii a doua. 
Acolo, comentând contribuţiile unor exegeţi importanţi ai lui 
Eminescu (I. Petrovici, Sergiu Al. George, Marin Tarangul, 
Svetlana Paleologu-Matta, M. Cimpoi, Teodor Codreanu), St. 
Munteanu construieşte un fel de ansamblu poliedric de lumini 
interpretative, având ca finalitate temeinicirea ideii că ,,în cazul 
lui Eminescu, se produce o osmoză între poezie şi filosofie, atât 
de puternică încât cele două forme ale spiritului nu mai pot fi 
despărţite decât cu riscul spargerii unităţii şi armoniei operei". 
Idee pe care, într-o viziune integratoare o propunea N. Iorga 
încă de la începutul veacului trecut: ,,Poetul acesta n-a fost 
numai poet, aşa un poet naiv şi copilăresc (...). El a fost, cel 
puţin în aceeaşi măsură, un cugetător, un luptător, un profet, 
da, un profet, ca profeţii vechii Iudei, biciuind şi arzând, pe de 
o parte, sfătuind şi revelând pe de alta, în numele aceluiaşi 
Dumnezeu al Înţelepciunii".  

Cu excepţia comentariului critic asupra testamentului 
eminescologic lăsat pe P. Creţia, toate celelalte sunt situate sub 
semnul aprecierii şi al afinităţii. Ele dezvăluie efortul autorului 
de a genera, prin modele şi catalizatori, nu doar o perspectivă 
mai cuprinzătoare şi mai profundă a asumării lui Eminescu, ci 
şi una integratoare care să descopere complementaritatea de 
esenţă dintre poezie, proză literară şi publicistică, iar eu aş 
adăuga teatru şi corespondenţă.  

Aflat încă în orizontul metaforic al picăturii şi al 
fulguraţiilor, tânărul filosof St. Munteanu ne invită cu discreţie 
să-l aşteptăm încrezători la răspântia unde picăturile devin 
mari, fulguraţiile lumină solară, iar analiza devine sinteză.  
 



 
126 

 

 

VASILE NETEA ,,INTERVIURI LITERARE" 
  
 
Specie modernă, cu o existenţă de acum centenară, 

interviul situat la graniţa dintre literatură şi ziaristică, a devenit 
o vedetă între rubricile publicistice. Antrenarea în dialog a 
personalităţilor unei epoci, solicitate să-şi dezvăluie biografia, 
credinţele şi idealurile, simpatiile şi antipatiile, preocupările de 
moment şi proiectele viitoare, este o acţiune totdeauna 
destinată succesului. Mai mult decât atât însă, căci succesul 
unei rubrici este efemer ca şi publicaţia însăşi, interviul literar 
este destinat adevăratului succes abia în posteritate, atunci când 
omul chestionat şi generaţia lui au trecut în istorie. El nu-şi 
îndeplineşte acest destin totuşi decât în momentul în care este 
oferit conştiinţei publice între coperţile unei cărţi.  

Vasile Netea, continuând o tradiţie nu prea bogată, 
începută în 1929 prin volumul lui Felix Aderca ,,Mărturia unei 
generaţii", oferă cititorilor o astfel de carte compusă din 
majoritatea interviurilor, luate în decursul a treizeci de ani, 
celor mai însemnaţi scriitori ai epocii, de la Sadoveanu şi 
Rebreanu până la Bacovia şi Arghezi.  

Precedat de o prefaţă care încearcă un succint dar 
substanţial istoric al interviului românesc, volumul oferă date 
inestimabile cu privire la cei doisprezece literaţi puşi în faţa 
chestionarului. Problema fundamentală, supusă discuţiei, se 
referă la ,,precizarea misiunii şi semnificaţiile sociale ale 
scriitorului", la raporturile dintre artist şi societate. Datând 
aproape toate din perioada 1942-1943, perioadă atât de sumbră 
în istoria României şi a Europei, răspunsurile scriitorilor 
definesc, nu doar pe cei ce le dau, ci şi momentul istoric pe 
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care ei îl traversează. ,,Eu nu pot privi cu ură pe nimeni. 
Fiecare neam este aşa cum este; are caracterul lui, sufletul lui, 
aşa după cum fiecare dintre noi îşi are sufletul propriu (...). Nu 
pot accepta ura, nu pot". Cât de acuzator sună aceste mărturisiri 
ale lui Sadoveanu! Câtă amărăciune se ascunde în răspunsului 
lui Camil Petrescu, care sub iradierea aceleeaşi fascinaţii a 
,,ielelor" crede că ,,toate nenorocirile din lume sunt datorate 
exclusiv literaturii proaste, scrise sau vorbite!" Ori cât de aspru 
sună verdictul lui Arghezi: ,,Atât în presă cât şi în carte 
scriitorul, în momentul lui, n-a însemnat nimic (...). Scriitorii 
au avut un rost, ca oameni, după ce au dispărut". Şi totuşi, 
dincolo de aceste amărăciuni, atunci câtd apocalipsul îşi etala 
semnele iar orizontul istoriei era întunecat, speranţa şi 
încrederea au continuat să licărească. ,,Eu cred în destinul 
acestui neam, cred în viitorul lui", declara profetic Rebreanu, 
aşa după cum autorul ,,Baltagului" nu-şi ascundea încrederea în 
viitorul poporului român.  

Aşa cum era de aşteptat, convorbirile cu scriitorii n-au 
gravitat doar în jurul acestei probleme. Bun cunoscător al 
tehnicii interviului şi condeier cu evidente însuşiri, redactorul a 
avut mereu în faţă dificultăţile speciei. De altfel ele şi sunt 
relevate într-unul din ecourile consemnate în carte pe marginea 
discuţiei cu Arghezi: ,,alegerea persoanei care dă interviul", 
,,stabilirea atmosferei de comunitate sufletească, de amplă 
înţelegere între persoana intervievată şi ziaristul anchetator", 
,,prezentarea grafică a rezultatului esenţial, a materialului de 
sinteză, a coloritului de evocare, a forţei de reconstituire, a 
ambianţei specifice". Şi V. Netea reuşeşte să depăşească aceste 
dificultăţi. Pericolul monotoniei şi al sclerozării determinate de 
întrebarea centrală, amintită anterior, sunt evitate cu 
inteligenţă. Digresiunea, spontaneitatea, provocarea abilă în 
sens superior, sunt stimulate cu discreţie, făcând ca polivalenţa 
răspunsurilor să capteze interese foarte diverse. Istoricul literar 
găseşte date şi documente, elevul şi profesorul, material 
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intuitiv, iar lectorul obişnuit, ca şi cel specializat, de altfel, un 
agreabil prilej de a trăi fictive intimităţi cu o lume inaccesibilă 
experienţei directe. Istoria literară îndeosebi, şi cei ce 
cercetează în şcoală şi universitate află în aceste pagini ajutoare 
preţioase. Concepţii ale scriitorilor despre actul de creaţie, 
opinia lor despre opera scrisă de ei şi de alţii, despre înrâuririle 
ce le-au suferit, destăinuiri cu privire la debut, la pseudonime, 
la amiciţii şi adversităţi literare, sunt tot atâtea elemente care 
pot face mai familiară şi mai autentică nu numai figura umană 
a celui chestionat, dar şi opera de ficţiune a acestuia.  

De pildă, mărturisirea lui Sadoveanu, că nu s-a 
,,autobiografiat" niciodată, periodizarea propriei activităţi 
literare în cadrul căreia îşi stabileşte etapa de maturizare după 
1929, când scrie ,,Zodia Cancerului", ,,Hanul Ancuţei", 
,,Baltagul", destăinuirea cultului faţă de lumea rurală şi arhaică, 
ca rezultat al aspiraţiei constante spre lumină, bunătate şi 
dreptate, toate impun o perspectivă şi propun o cheie.  

Ionel Teodoreanu, cu farmecul jovialităţii sale caustice, 
care-şi trăieşte viaţa pentru ea însăşi ,,şi nu pentru literatură, 
aşa cum face d-l Camil Petrescu", îşi dezvăluie o concepţie 
flaubertiană asupra universului său de creaţie, formulând chiar 
o teorie cu privire la raportul dintre prozator şi personajele sale 
(,,Creaţiunea epică nu-i decât prelungirea proteică a scriitorului 
spre pluralităţile netrăite ale propriei lui fiinţe").  

Cezar Petrescu, destăinuind geneza unor romane şi 
proiectul ciclului în 7 volume ,,Neamul Vardarilor", Ion 
Agârbiceanu, povestindu-şi debutul şi explicând aparenta 
idealizare a lumii rurale din primnele proze, Elena Farago, 
disecându-şi destinul literar în raport cu literatura epocii dar şi 
în raport cu critica vremii (Iorga, Lovinescu, Călinescu); 
Perpessicius, remomerându-şi cu modestie dezarmantă 
itinerariul unei existenţe de apostol, pusă sub semnul simbolic 
al pseudonimului său (perpessicius înseamnă ,,cel tăbăcit de 
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suferinţă"), oferă iubitorului de literatură satisfacţii intelectuale 
şi prilej de meditaţie.  

Dintre toate însă, interviurile cu Tudor Arghezi, Camil 
Petrescu şi G. Bacovia, alături de cel dat de Sadoveanu, se 
impun cu deosebire atenţiei, fiecare prin altceva.  

Camil Petrescu, trădându-şi înrudirea esenţială cu 
Macedonski în privinţa destinului social, îşi profilează statura 
orgolioasă de creator neînţeles şi hulit, ca ipostază genetică a 
eroilor robiţi de himera absolutului. Dezinteresat de literatură, 
programată a practica până la vârsta de 40 de ani, el îşi declară 
preocupările exclusive de filosofie. ,,Întreaga mea literatură a 
fost un fel de trecere spre filosofie". Este domeniul în care îşi 
recunoaşte adevărata vocaţie şi pe care nici măcar nu simte 
nevoia să-l supună judecăţii contemporane. ,,Doctrina 
substanţei" şi ,,Teoria Substanţialităţii", care tăgăduiesc, în 
partea critică, întreaga filozofie de la Aristotel încoace, şi 
realizează în partea constructivă un sistem menit ,,să asigure 
ştiinţei româneşti substanţializate, un rol de conducere în ştiinţa 
universală, pe timp de 100 de ani de aci încolo" sunt destinate 
posterităţii sau recunoaşterii într-o altă cultură. Constestat de 
contemporani, el i-a contestat la rîndul lui, izgonit dintre ei, s-a 
claustrat singur în solitudinea bibliotecii, minimalizat cu 
invidie, s-a supraestimat cu orgoliu.  

Sobrietăţii distante şi reci din acest interviu i se opune 
causticitatea mucalită şi policromia expresivă a celor şapte 
nopţi argheziene. Credinţa în rostul postmortem al scriitorului, 
preţuirea criticii contemporane în virtutea concepţiei că orice 
critic adevărat ,,e un artist, un poet, un colorist", paradoxala, 
deşi nu foarte discutabila opinie despre T. Maiorescu şi şcoala 
sa, emoţionantele mărturisiri cu privire la prieteni şi duşmani, 
dar mai ales sarcastica ironie la adresa ,,automisticismului 
român", întregesc într-un chip remarcabil portretul poetului şi 
îndeosebi al pamfletarului cunoscut. Cât de specific argheziană 
este nemulţumirea poetului de a fi fost ,,prost înjurat!": ,,Îmi 
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place injuria picturală, frumoasă ca poezia. Insulta nedestinată, 
intransparentă şi facilă, e a stupidului".  

Pe cu totul alte coordonate se desfăşoară discuţia cu G. 
Bacovia. Introvert şi singuratic, el ,,nu are de dat nici o 
explicaţie lumii din afara spiritului său, nu critică nici o 
orientare, nu polemizează cu nimeni şi nu ţine să rostească nici 
un fel de profeţii asupra unor ceasuri sau deveniri care încă nu 
sunt". Îşi murmură încet şi grav momentele însemnate ale 
biografiei, îşi dezvăluie originea pseudonismului şi geneza 
unor poezii celebre (,,Lacrustră", Liceu, cimitir al tinereţii 
mele"), îşi aminteşte umilinţele sociale, îşi explică poezia şi 
obsesia specifică a culorilor prin înrâurirea mediului geografic 
băcăuan şi a literaturii decadente franceze. Totul cu simplitatea 
şi discreţia unei rememorări pentru sine. Meritul redactorului 
este substanţial în evocarea acestei convorbiri. Şi de fapt, nu 
numai a acesteia. Căci V. Netea se dovedeşte un portretist 
remarcabil şi posesorul unui ochi atent la atmosferă, ambianţă 
şi detaliu. Aproape toate interviurile lui au o structură ternară 
în cadrul căreia două din componente (prima şi ultima) se 
constituie din observaţii cu privire la cel chestionat şi la mediul 
său specific. În acest mod statura fiecărei personalităţi se 
constituie printr-o interferenţă de perspective iar ambianţa 
evocată în elementele-i definitorii se transformă ea însăşi în 
prezenţă semnificativă.  

Ceea ce scade valoarea unor interviuri este renunţarea 
la transcrierea răspunsului în favoarea relatării la persoana a 
treia. Este în primul rând cazul chestionării lui I. Minulescu. 
Verva proverbială a acestui poet, umorul său de esenţă verbală, 
locvacitatea spumoasă care a încântat atâţia tovarăşi de boemă, 
sunt dizolvate, literalmente, prin transmiterea narată a 
convorbirii. Procedeul a dus astfel la anularea unuia dintre 
factorii cei mai însemnaţi care stau la baza succesului oricărui 
interviu. Anume rezerve stârneşte şi caracterul neunitar al 
cărţii. ,,O primăvară din viaţa lui Camil Petrescu", de exemplu, 
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deşi foarte interesantă, rămâne în afara volumului de interviuri. 
Transcrierea ecourilor din presa vremii, deşi, de asemeni foarte 
interesantă şi utilă, este realizată în mod sporadic şi dispusă, nu 
în cadrul firesc al unui capitol de ,,Note", ci după fiecare 
interviu, având acelaşi statut grafic. La fel, a rămas cu totul 
neconvingător motivul pentru care interviurile luate lui Gala 
Galaction şi Ion Pillat amintite în prefaţă n-au fost publicate în 
volumul de faţă.  

Dincolo de aceste rezerve, însă, cartea se oferă cu 
generozitate tuturor iubitorilor de literatură. Ea este o fereastră 
deschisă spre templul fascinant al oamenilor de seamă şi o 
cheie posibilă de acces în lumea creaţiei lor. 

  

 

RADU STANCA, TEATRU.  
EDITURA EMINESCU, BUCUREŞTI, 1985  
   
 
Poate că unul din însemnele literaturii române îl 

constituie destinul meteoric al multora dintre hărăziţii ei întru 
creaţie. În această istorie a zborurilor frânte prematur 
inaugurată de V. Cârlova, superlativizată de M. Eminescu şi 
confirmată în contemporaneitate de N. Labiş se înscrie şi Radu 
Stanca, poet, dramaturg, actor şi regizor, intelectual de aleasă 
elevaţie, preocupat de filozofia culturii, de estetică, de critică 
literară şi dramatică. Dispărând la vârsta de 42 de ani (dec. 
1962), el a lăsat o moştenire literară plină de interes, din păcate 
valorificată doar parţial. Recentul volum de teatru, apărut sub 
îngrijirea de ţinută a Ioanei Lipovanu admiratoare şi 
cercetătoare a scriitorului repune în circulaţie cinci din cele 15 
piese câte a scris R. Stanca. Este vorba de creaţiile dramatice 
,,Ochiul", ,,Madona cu zâmbetul", ,,Rege, preot şi profet", 
,,Faunul şi cariatida", ,,Secera de aur" (alte cinci piese au fost 
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publicate în 1968 într-un volum scos de EPL). Culegerea 
beneficiază de un dens studiu introductiv în care I. Lipovanu cu 
fineţe şi relevanţă configurează identitatea originală a 
dramaturgiei lui Radu Stanca, raportând-o în mod funcţional nu 
doar la opţiunile teoretice ale dramaturgului, ci şi la orientări 
sau creaţii ale literaturii universale faţă de care acesta se 
apropie ori se distanţează.  

Ceea ce conferă teatrului său interes şi specificitate 
dincolo de orizontul poeticului în care se înscrie integral este 
reactualizarea tragicului. Şi aceasta într-o epocă în care George 
Steiner descoperă ,,moartea tragediei". Relevant ni se pare 
faptul că gestul său artistic este fortificat şi în plan teoretic. 
Astfel, într-un articol din 1960, Tragedia şi modalitatea 
scenică în perspectiva actualităţii, Radu Stanca situând 
tragedia în vârful ierarhiei formelor dramatice atribuie eroului 
tragic o forţă de penetrare şi de anexare a contemplatorului, 
esenţial superioară celeia vădită de dramă. Iar lumea 
contemporană era socotită o realitate aptă să genereze tragicul 
tocmai datorită naturii acestuia, o natură derivată din procesul 
de socializare a individului.  

E adevărat că de la teorie la practica artistică distanţa nu 
e totdeauna tocmai neglijabilă. Fascinat de arta greco-latină şi 
de orizonturile spirituale ale antichităţii, atras de ispitele 
parabolei, ale metaforei ori ale simbolului, dramaturgul îşi 
arhitecturează de obicei construcţiile dramatice fără a le 
emancipa de tutela lui demiurgico-regizorală. Iată, de pildă, 
fantezia tragică ,,Ochiul". Simbolul rămâne artificial, exterior 
şi nefuncţional, rostirea personajelor se produce într-un singur 
registru acela al autorului iar poeticitatea textului (în alte piese 
gustul narativului) vulnerează adeseori dramaticitatea. Atunci 
însă când autorul îşi eliberează lumea plăsmuită de tutela sa 
tiranică, izbânzile devin tulburătoare, aşa cum se întâmplă cu 
piesa ,,Rege, preot şi profet", Deschiderea parabolică e 
prezentă şi aici, strălucirile metaforice ale limbajului, uneori cu 
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inflexiuni de Cântare a cântărilor, nu lipsesc, dar toate acestea 
au valoarea de constituenţi organici ai unei structuri care se 
auto-coagulează sub semnul tensiunii cathartice a tragicului. 
Autorul cu apetenţele regizorului atotputernic a dispărut şi 
universul imaginar se dezvăluie în toată plenitudinea şi 
libertatea.  

Asemenea creaţii care, între altele, au favorizat 
rodnicirea întru izbândă a experienţei dramatirgice a lui M. 
Sorescu, dau măsura vocaţiei neîmplite a lui Radu Stanca şi, în 
acelaşi timp, măsura datoriei noastre de a-i aduce la lumina 
tiparului roadele făptuirii de spirit.  

 

 

ANTOANETA TĂNĂSESCU. DESTIN TEATRAL, AUREL 
BARANGA  

ED. EMINESCU, 1976 
   

Într-un eseu dens marcat chiar şi la nivelul discursului 
de fraza arborescentă, cu ,,labirintice acolade" (ca să preluăm 
chiar una din sintagmele volumului) A. Tănăsescu reconstituie 
traiectoria literară a unuia dintre cei mai interesanţi dramaturgi 
contemporani, A. Baranga, caligrafiindu-i cu fineţe un portret 
pe cât de bine conturat pe atât de convingător. Un portret ale 
cărui contururi recompuse prin investigare documentară şi 
analiză complexă dezvăluie cititorului destule surprize despre 
cel care prefera discreţia şi practica travestiul. ,,Am oroarea 
confesiunilor publice declara A. Baranga într-un interviu . Mi 
se par detestabile prin indiscreţie". Iar într-o însemnare din 
Jurnal text valorificat cu insistenţă de A. Tănăsescu făcea o 
asemenea destăinuire: ,,Trecerea mea prin teatru mi-a fost utilă 
fiindcă m-a învăţat să mă travestesc; ascult fără să aud, vorbesc 
fără să mă divulg. Şi fiindcă suntem la ora destăinuirilor: cu cât 
vorbesc mai mult, tac mai tare".  
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Dacă vom adăuga severitatea autocenzurii lui Baranga, 
concretizată, între altele, în mărturisita distrugere a unor 
manuscrise, vom putea aprecia mai exact dificultăţile ce au 
trebuit să fie depăşite de autoare şi în acelaşi timp izbânda 
investigaţiei sale.  

Cartea este concepută în trei capitole. Identitatea lor 
propune însă, chiar prin organizare, o anume cheie a lecturii. 
Cap. II, cuprinzând doar trei pagini şi un sfert, ne dezvăluie un 
scriitor ancorat în prezent dar a cărui obsesie cu adevărat 
chinuitoare este viitorul. Dar un scriitor care, în acelaşi timp, 
este apăsat de conştiinţa sfârşitului înainte de a fi realizat visul 
creativ. ,,Cu fiecare ceas mă apropii de moarte / Fără să-mi fi 
scris ultima carte, / Cartea mea uitată, / Cartea mea promisă". 
(Ceas presimţit).  

Această nostalgie a Cărţii se asociază unei alte aspiraţii: 
utopia tăcerii, ,,ca mod autentic de ipostaziere a sunetului liric 
pur". Aşa cum scria A. Tănăsescu, ,,Tăcerea, ca posibilitate de 
comunicare, celula ermetică a parantezei, ca emblemă a 
propriei personalităţi, sunt stele sub care scriitorul îşi doreşte 
aşezat destinul".  

De-o parte şi de alta a acestui foc, cu evanescenţele lui 
de himeră, se află realitatea: A. Baranga. În primul capitol, 
zările unei vagi biografii, purtând pecetea antitetică a părinţilor, 
debutul la Biletele de Papagal, ale lui T. Arghezi, începuturile 
ziaristice şi poetice aflate sub semnul avangardismului; în cel 
de al treilea, dramaturgul, în ipostaza lui de creator dramatic, 
de comentator al teatrului teatral, de obiect al actului critic.  

Dacă primul capitol se impune prin informaţia istorico-
literară, prin dezvăluirile adesea noi sau puţin cunoscute, prin 
relevarea zonelor colaterale de interes (poezia avangardistă sub 
semnul disperării şi al apocalipticului, fabula mizând predilect 
pe jocul de cuvinte şi calambur, aforismele sintetizând o 
experienţă patronată de luciditate şi scepticism, publicistica 
situată între pamflet şi meditaţie caustică, jurnalul ca oglindă 
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uneori aburindă, alteori pur şi simplu ciobită), ultimul, cel mai 
dezvoltat, analizează cu pertinenţă şi spirit geometric opera 
dramatică a lui A. Baranga, relevând originalitatea acesteia, 
contribuţia ei la dezvoltarea dramaturgiei contemporane, 
,,stropul de eternitate" cuprins în tipologia şi conflictele celor 
mai reuşite dintre ele.  

Cu spiritul ei pătrunzător şi disociativ, conectată la 
tensiunile literaturii analizate, dar şi la propriile-i tensiuni, A. 
Tănăsescu propune cititorului o experienţă intelectuală 
incitantă la capătul căreia se află configurat destinul teatral al 
lu A. Baranga în care i s-a resorbit însuşi destinul existenţial. T. 
Vianu definea eseul ca pe o poezie a ideilor. Într-o asemenea 
arie se situează şi cartea A. Tănăsescu.  

   

 

PAGINI DINTR-O ARHIVĂ INEDITĂ 
EDITURA MINERVA, BUCUREŞTI, 1984.  

EDIŢIE ÎNGRIJITĂ, STUDIU INTRODUCTIV ŞI NOTE DE 
ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, 435 P. + XLV  

   
În cadrul străduinţelor, demne de toată preţuirea, de a 

oferi tiparului mărturii ale istoriei noastre zbuciumate, spre 
sfârşitul lui 1984 a apărut volumul mai sus menţionat, graţie 
dăruirii competente a lui Antonie Plămădeală şi a 
comprehensiunii generoase a Editurii Minerva.  

Cartea este rezultatul descoperirii, în arhiva uitată a lui 
Elie Miron Cristea, a unui mare număr de scrisori şi documente 
referitoare la viaţa culturală şi socială a românilor, într-o epocă 
de profunde frământări şi metamorfoze.  

Materialul este grupat în două mari secţiuni. Prima 
dintre ele cuprinde peste 260 de scrisori purtând semnătura a 
nu mai puţin de 106 expeditori, cei mai mulţi dintre ei implicaţi 
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nemijlocit în făurirea istoriei noastre, atât sub raport social-
politic cât şi sub raport cultural. Nume ca cele ale lui I. Bianu, 
Martha Bibescu, Valeriu Branişte, Eugen Brote, George 
Coşbuc, Gala Galaction, Onisifor Ghibu, Octavian Goga, 
Vasile Goldiş, Dimitrie Gusti, Spiru Haret, Take Ionescu, 
Nicolae Iorga, Traian Lalescu, Gheorghe Marinescu, Simion 
Mehedinţi, Sextil Puşcariu, Constantin Rădulescu Motru, Ion 
Russu Sirianu, Ion Urban Jarnik, Elena Văcărescu, Iosif 
Vulcan, Iuliu Zanne etc., indică anvergura acestei 
corespondenţe şi marea diversitate a deschiderilor. 
Împrejurarea că cele mai multe scrisori provin de la Gala 
Galaction (12), Vasile Stroiescu (12), Ion Bianu şi Octavian 
Goga (11), Nicolae Iorga şi St. D. Grecianu (10), profilează şi 
mai semnificativ importanţa acestei secţiuni în care istoria 
literară poate afla numeroase fapte menite să-i nuanţeze, să-i 
îmbogăţească ori să-i corijeze realizările, aşa după cum istoria 
culturii sau a vieţii social-politice va putea să descopere lumini 
şi unghiuri inedite în legătură cu personalitatea şi acţiunile unor 
artişti mai ales muzicieni (T. Brediceanu, I. D. Chirescu, Sabin 
Drăgoi, Achim Stoia, Ion Vidu etc.), a unor oameni de ştiinţă, a 
unor politicieni implicaţi în viaţa culturală.  

Volumul are însă o dublă relevanţă. Pe lângă 
deschiderile caleidoscopice conferite de expeditorii mesajelor, 
paginile acestei arhive inedite au darul de a profila imaginea 
luminoasă a unui remarcabil om de cultură Elie Miron Cristea. 
Născut la 18 iulie 1868 în Topliţa Română, învăţător şi director 
al şcolii primare româneşti din Orăştie (1890-1891), apoi, în 
urma studiilor la Budapesta şi a obţinerii titlului de doctor în 
filozofie şi filologie, episcop, mitropolit şi patriarh, Elie Miron 
Cristea se dovedeşte o personalitate de rim rang, nu doar din 
perspectiva bisericii naţionale, ci, în egală măsură şi sub 
raportul contribuţiei la dezvoltarea vieţii sociale şi culturale 
româneşti.  
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Fără a ne opri asupra traiectoriei sale biografice, în care 
i se află înscrise înfăptuirile sub acest raport, studiul introductiv 
al lui Antonie Plămădeală, în bogăţia lui documentaro-
exegetică constituie o sursă de referinţă vom observa doar că 
statura spirituală a acestuia se configurează, din documentele 
publicate, în dublă perspectivă: pe de o parte, deductiv şi 
subiacent, din substanţa episolarului, pe de altă parte, 
nemijlocit şi revelator, din lucrările literare de care şi-a legat 
numele.  

În cea dintâi lumină, ne apare bărbatul de prestigiu şi 
acţiune, angajat în lupta de emancipare a românilor din 
Transilvania (participant la Adunarea de la Alba Iulia din 
decembrie 1918, el a fost unul din cei patru aleşi să ducă la 
Bucureşti actul Unirii), precum şi într-o adevărată campanie de 
propăşire a culturii în masele populare ale Ardealului şi apoi 
ale României Mari. Implicarea nemijlocită în activitatea 
cunoscutei ASTRA, încurajarea şi sprijinirea învăţământului, 
eforturile în vederea realizării unui muzeu istorico-etnografic la 
Sibiu şi a unei societăţi pentru crearea unui fond de teatru 
român, sunt doar câteva din acţiunile în care contribuţia sa 
importantă este reflectată de corespondenţă.  

În cea de-a doua lumină, ni se dezvăluie omul de 
cultură, angajat prin intermediul scrisului în mişcarea spirituală 
a timpului său şi dornic să-şi aducă prinosul pe altarul de 
emancipare a neamului. Din punctul de vedere al istoriei 
literare, în afara activităţii publicistice (a înfiinţat împreună cu 
O. Goga publicaţia ţara noastră, a fost redactor la Telegraful 
Român, a colaborat la Tribuna, Gazeta Transilvaniei, 
Dreptatea, Foaia Poporului etc.), Elie Miron Cristea se 
impune în primul rând ca autor al celei dintâi teze de doctorat 
consacrată vieţii şi operei lui Mihai Eminescu (,,EMINESCU, 
VIAţA ŞI OPERA, Studiu asupra unor creaţii mai noi din 
literatura română, de Elie Cristea". Editura ,,Aurora", Todoran 
Endre, 1895). Scrisă în limba maghiară şi susţinută la 
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Universitatea din Budapesta, teza apărută la şase ani de la 
dispariţia poetului -constituie o replică implicită dată cărţii 
celebre, prin stupizenie şi incomprehensiune, a canonicului 
Alexandru Grama. Studiul tânărului doctorand se dovedeşte 
remarcabil. Dincolo de unele erori documentare pe care istoria 
literară le-a corijat mai târziu, de o anume perspectivă simplistă 
asupra raportului dintre biografie şi creaţie (mai ales relaţia 
Veronica Micle poezie), dincolo de unele judecăţi discutabile 
(Venere şi Madonă poezia de neînţeles, Sărmanul Dionis ,,greu 
de înţeles, neclară şi obscură", aprecierea că unele cuvinte, 
precum slavă, norod, peteală, halat, glastre, răboj, falduri etc., 
folosite de Eminescu în poezie, n-au prins rădăcină în limbă), 
micromonografia în discuţie, aproape necunoscută şi 
nevalorificată de istoria literară conferă procesului de receptare 
a lui Eminescu, la sfârşitul sec. al XIX-lea, o nouă dimensiune.  

După o succintă dar esenţială biografie în care 
determinările sociale ale destinului eminescian sunt coroborate 
în mod funcţional cu cele ereditare, autorul întreprinde analiza 
operei atât cât era cunoscută din cea de a opta ediţie a lui 
Maiorescu (manuscrisele vor fi date la Academie abia în 1902) 
reuşind să-i dezvăluie acesteia atributele definitorii pe care 
critica ulterioară le-a validat în cea mai mare măsură. Statuarea 
melancoliei, ca punct geometric al poeziei lui Eminescu, 
relevarea orizonturilor tematice predilecte (dimensiunea 
meditativă şi satirică, poezia iubirii şi a naturii, ispitele 
cosmogonice ,,astronomice" le numeşte monograful), 
evidenţierea raporturilor cu creaţia populară şi cu marile 
literaturi ale lumii, adoptarea unei atitudini nuanţate faţă de 
pesimismul eminescian, socotind unilaterale poziţiile exprimate 
de A. Vlahuţă, T. Maiorescu şi C. D. Gherea în această 
chestiune, surprinderea perspectivei antitetice asupra lumii, 
dezvăluită de creaţia poetului toate aceste reprezintă deschideri 
interpretative care trădează un spirit cultivat, un gust sigur şi o 
percepţie destul de fină a literaturii. În acelaşi context este 
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respinsă învinuirea privind lipsa de patriotism a lui Eminescu, 
demonstrându-se, cu subtilitate, inconsistenţa ei, într-o 
semnificativă convergenţă cu o convingere eminesciană pe 
care, probabil Miron Cristea nici n-a cunoscut-o: ,, ... nu devine 
cineva scriitor naţional prin aceea că repetă cuvintele patrie, 
glorie, naţiune, în fiecare şir al scrierilor sale, precum, pe de 
altă parte poate cineva să nu pomenească de loc vorbele de mai 
sus şi să fie cu toate acestea un scriitor naţional" (Timpul, 6-7 
mai 1880).  

De altfel, el este unul dintre primii exegeţi care 
descoperă şi afirmă valoarea publicisticii lui Eminescu scriind, 
între altele, că articolele din Timpul ,,sînt cele mai frumoase 
dintre toate cîte au apărut vreodată în coloanele acestui ziar".  

Pertinente şi convingătoare sunt şi consideraţiile despre 
limba şi muzicalitatea poeziei lui Eminescu, autorul 
dezvăluindu-i atât forţa creativă, cât şi izbânzile înnoitoare la 
nivelul limbajului poetic.  

Numindu-l pe Eminescu probabil cel dintâi ,,luceafărul 
poeziei româneşti" şi încheindu-şi teza cu această apreciere 
efigie: ,,Datorită genialităţii, el ocupă locul meritat printre cei 
mai mari poeţi ai acestui secol", tânărul doctorand îşi dovedea 
şi sub raport axiologic competenţa şi intuiţia.  

Ultima parte a volumului de documente evidenţiază o 
nouă dimensiune a personalităţii lui Miron Cristea, răsfrântă, 
de altfel, şi de unele din scrisorile ce i-au fost adresate. Este 
vorba despre preocupările lui pentru culegerea şi tezaurizarea 
creaţiei folclorice, preocupare ce s-a concretizat în relizarea 
unei culegeri de proverbe (publicată la Sibiu în 1901), a unor 
datini de nuntă şi a unor practici magice (farmecul de ursite). 
Sensurile şi valoarea gestului său, pe care s-a străduit tot timpul 
să-l cultive şi la alţii se află sintetizat în dedicaţia volumul de 
proverbe: ,,Dedic această colecţiune iubiţilor mei părinţi, 
George şi Domniţa, de la care mai întâi am învăţat a cunoaşte 
dulceaţa şi frumuseţea graiului românesc, înţăleptele maxime şi 
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profundele adevăruri cuprinse în ele". Dacă vom preciza faptul 
că fiecare text este reprodus fără vreo modificare şi cu 
indicarea localităţii de unde a fost cules, că N. Zanne a folosit 
rezultatele acestei acţiuni (aşa cum reiese din corespondenţa 
volumul de faţă), se va putea înţelege mai lesne valoarea 
întreprinderii lui Elie Miron Cristea.  

Gândurile despre cartea în discuţie nu pot fi încheiate 
înainte de a rosti un cuvânt de laudă către Antonie Plămădeală 
atât pentru actul de cultură pe care-l reprezintă publicarea unor 
asemenea documente, cât şi pentru soliditatea şi bogăţia 
studiului introductiv, pentru notele substanţiale de istorie 
literară care însoţesc aproape fiecare scrisoare, pentru modestia 
şi decenţa cu care îşi împărtăşeşte gândurile, opinia şi munca. 

 

 

PETRU REZUŞ, MIHAI EMINESCU 
EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ, BUCUREŞTI, 1983, 

574 P.  
   
 
Organizată în două mari secţiuni Mihai Eminescu. Mit 

şi adevăr. Eminesciene cartea lui P. Rezuş, cuprinzând de 
asemenea o cronologie, referinţe documentare şi bibliografie 
selectivă impune cititorului o realitate paradoxală. Rod al 
pasiunii de o viaţă şi al iubirii fără de margini faţă de 
Eminescu, ea nu reuşeşte să valideze în chip pozitiv resorturile 
interioare care au iscat-o, probând încă o dată ideea că istoria 
literară şi nu numai ea nu se poate face, în mod onorabil, doar 
cu intenţii bune.  

Încercând să spulbere ,,miturile" create în jurul 
poetului, deşi conceptul de mit este folosit inadecvat, confuz şi 
contradictoriu, P. Rezuş, polemic şi cârtitor, se duelează cu 
întreaga eminescologie de până la el. Cu toate că aceasta e 
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apreciată ici-colo (de folosit e folosită substanţial, mai ales sub 
raport documentar), impresia generală pe care o acreditează 
autorul este aceea a unei ,,mistificări totale" a lui Eminescu, a 
,,minorizării" lui, ca să-i folosim formula. Dacă cineva ar citi 
despre Eminescu doar cartea lui Rezuş, el ar rămâne cu 
impresia unei culturi româneşti nu doar incapabilă să înţeleagă 
la adevărata valoare pe cel mai însemnat exponent al ei, dar 
pornită chiar să-i demoleze monumentul de spirit.  

Voind să pună în evidenţă unicitatea marelui creator, el 
recurge la o metodă nu doar elementară, ci şi neconvingătoare: 
micşorează şi deformează statura contemporanilor (nu a celor 
deja mici şi deformaţi pe care istoria literară i-a consemnat ca 
atare), ,,descoperind" în acelaşi timp posterităţii, mai ales 
opacităţi, tendinţe denigratoare, ba chiar un fel de ostilitate. 
Aşa bunăoară, marea actriţă de renume european, Eufrosina 
Popescu, este pentru autor o cabotină, Iacob Negruzzi ,,spirit 
obtuz" care trimite lui T. Maiorescu o scrisoare ,,veninoasă şi 
denigratoare" la adresa lui Eminescu, Chibici este ,,prietenul şi 
informatorul" marelui critic, iar I. Slavici, autor de platitudini şi 
,,spion al junimiştilor", ,,îl ţine pe poet în gazdă, ca să fie sigur 
de prezenţa lui la ziar" unde îi exploata, împreună cu I. L. 
Caragiale, buna-credinţă şi puterea de muncă articolele lui 
Slavici şi Caragiale sunt scrise de mântuială, iar tableta 
ultimului, In Nirvana, este plină de multe şi vinovate 
inexactităţi; T. Maiorescu, ale cărui cunoştinţe filozofice, 
juridice şi literare erau doar satisfăcătoare, vede în Eminescu, 
revenit din Italia o ,,persona non grata în Bucureşti". Nici 
măcar Harieta nu este altceva decât o acaparatoare de bani 
care-şi exercită tiranic tutela asupra fratelui bolnav.  

Când se referă la posteritate, tehnica rămâne cam 
aceeaşi: G. Ibrăileanu, G. Călinescu, Vl. Streinu, Z. D. 
Buşulenga, I. Negoiţescu şi lista nu se încheie aici sunt indicaţi 
între nepricepătorii sau răuvoitorii lui Eminescu, pentru a nu 
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mai aminti opinia că L. Blaga şi T. Arghezi săvârşesc adevărate 
,,oficii de demolare" ale marelui poet.  

Cred că există o triplă explicaţie a acestei atitudini, cel 
puţin curioase în 1983. Mai întâi, P. Rezuş nu prea ştie ce 
înseamnă şi cum se practică istoria literară. El crede că aceasta 
este un fel de hagiografie, în care biografia şi opera scriitorului 
se află pe acelaşi plan, într-o continuă şi nemijlocită relaţie 
cauzală. În al doilea rând, semnatarul cărţii nu poate accepta 
ideea mai multor opinii asupra aceleiaşi realităţi şi de aici 
convingerea atât de nefastă întotdeauna, pretutindeni şi în orice 
domeniu că doar el este posesorul adevărului. Cea de a treia 
explicaţie trebuie căutată în obiceiul de a ajusta faptele, pentru 
a le face mai lesne de combătut şi în tendinţa de absolutizare a 
unor adevăruri care sunt doar relative.  

Iată un exemplu tipic de ajustare:  
,,Între multele erori biografice sunt şi cele ce privesc o 

anumită dependenţă a poetului M. Eminescu de cultura 
germană, o servitute integrală, fără o cântărire valorică. Adică, 
poetul ar fi preluat totul ce aparţine acestei culturi, fără spirit 
critic, indiferent ce a fost". p. 60. (subl. noastre A.M.).  

Care este tehnica mistificării? În prima parte a frazei se 
vorbeşte de o anumită dependenţă a poetului -, ceea ce este 
relativ adevărat şi susţinut de mulţi cercetători. În a doua parte 
este introdusă ideea unei servituţi integrale, accentuată în fraza 
următoare cu afirmaţia că ar fi preluat totul, fără spirit critic -, 
ceea ce nu mai este adevărat şi nici susţinut de vreun istoric 
literar cât de cât serios.  

Iată şi două exemple de absolutizare care nu mai 
necesită nici un comentariu:  

,,I. Slavici (...) n-ar fi fost niciodată scriitor fără şcoala 
eminesciană". p. 145  

,,Dacă nu intra în contact cu Eminescu (...), I. L. 
Caragiale ar fi rămas un necunoscut". p. 197  
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Pornit să ,,demitizeze" şi să nege în toate cele patru 
puncte cardinale ale istoriei literare, P. Rezuş ar fi putut să-şi 
valideze râvna contestatară, oferind o alternativă la ceea ce 
respinsese. Nu se întâmplă aşa, cu toate că, cel puţin sub raport 
documentar, avea toate premisele să ofere un profil monografic 
personal (este printre puţinii care au cercetat manuscrisele, iar 
corecturile aduse unora din lecţiunile lui Perpessicius sunt toate 
convingătoare). Pe lângă faptul că esenţial nu aduce aproape 
nimic nou cu privire la biografia lui Eminescu, numeroase 
erori, contraziceri şi interpretări hazardate minează cartea 
făcând-o, global, neconvingătoare şi în ceea ce neagă şi în ceea 
ce afirmă (deşi numeroase sunt situaţiile în care ambele gesturi 
au temeiuri reale pentru a fi săvârşite). Câteva erori trebuie 
menţionate, fie şi pentru că ele nu pot fi trecute nici într-un fel 
cu vederea:  

Se afirmă (p. 62) că Hegel se numără printre 
preferinţele filozofice ale lui Eminescu, ceea ce nu este 
adevărat, după cum nu este adevărată afirmaţia că articolul Să 
facem un Congres a fost scris pentru a lămuri motivele serbării 
de la Putna. (p. 64). Articolul menţionat, împreună cu alte două 
publicate tot în ,,Federaţiunea" (În unire e tăria şi Echilibrul), 
se referă la situaţia românilor din Imperiul Habsburgic, în 
raport cu celelalte naţiuni conlocuitoare şi la opţiunile pe care 
ei ar trebui să le decidă în împrejurările de atunci.  

Antologia Rumänische Dichtungen Deutsch 
(consemnată şi cu titlul incomplet) nu apare, cum scrie P. 
Rezuş (p. 103, 453), în 1881 la Leipzig, ci în 1889 la Bonn 
(eroarea de datare ar fi putut fi uşor observată privind sumarul 
care cuprindea poezii publicate după 1881 de exemplu, Doina 
şi Luceafărul).  

Afirmaţia că volumul din 1883 ,,cuprinde toate poeziile 
lui Eminescu publicate în Convorbiri literare şi Familia (1869-
1883)" p. 220 este parţial eronată. Ediţia Princeps nu cuprinde 
cele două poezii publicate în 1869 în ,,Familia" (Junii corupţi 
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şi Amicului F.I.), deci primul an din paranteză ar fi trebuit să 
fie 1870, nu 1869.  

Opinia că ,,Amintirea primei dragoste durează până ce 
M. Eminescu o cunoaşte pe Veronica" (p. 36), nu este exactă, 
fie şi pentru că, în 1876, postuma O, dulce înger blând evocă 
iubita de la Ipoteşti.  

Mai multe inexactităţi apar în referirile la poemul 
Povestea magului călător în stele: postuma este socotită un 
poem definitivat care nu mai are nevoie de îndreptări şi 
completări, deşi ne aflăm în faţa unei creaţii neterminate; se 
afirmă că magul se retrage într-o sală mare de marmură şi 
filozofează vorbind singur, când de fapt cel ce face aceste 
gesturi este feciorul de împărat; este identificat călugărul din 
insulă cu feciorul de împărat, când, în realitate, anahoretul cu 
mintea rătăcită în visuri este un personaj simbolic pe care 
magul i-l prezintă spre meditaţie tocmai feciorului de împărat.  

Şi exemplele ar putea continua cu trimiteri bibliografice 
greşite, cu utilizări incorecte ale cuvintelor (de pildă, la p. 23 se 
vorbeşte despre ,,fonemul Emin"), cu citări inexacte sau cu 
folosirea frecventă a ghilimelelor, fără a se face trimiterile de 
rigoare. Numeroase sunt şi contrazicerile, uneori de 180°. Iată 
una dintre ele: la p. 111 citim că ,,M. Eminescu respecta cu 
stricteţe curăţenia în odăiţa sa", pentru ca peste două pagini să 
aflăm că ,,odăiţa rămânea nedereticată, cu mucuri de ţigări 
pretutindeni, cu zaţ de cafea în lighean, cu cotoare de mere şi 
cu coji de nuci în saltar", iar la p. 188 să ni se spună că 
,,Dezordinea din casă trebuie să fi fost fantastică".  

Nu puţine sunt şi opiniile discutabile, discordanţele 
dintre interpretare şi citatul ilustrativ ori interpretările 
hazardate. De pildă, P. Rezuş crede a descoperi la Eminescu ,,o 
dogmatică personală de un deosebit interes"  
(p. 340), o angeologie, o demonologie, o hristologie, o 
mariologie, o ecleziologie, şi lista nu se încheie aici. Folosirea 
citatului se produce, de multe ori, în chip nefuncţional, 
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eufemistic vorbind. De exemplu, pentru a ilustra afirmaţia ,,Cu 
mai multă precizie, iubita este acum «mititică» şi este 
îngrijorată", autorul citează versurile: ,,De nu m-ai uita încalte / 
Sufletul vieţii mele". (p. 35)  

Alteori, confuzia dintre biografie şi operă duce la 
identificări simpliste şi mecanice de tipul: ,,Sarmis (...) este 
poetul, iar mireasa este Veronica, pe care el visa, în acel an 
1881, după mari supărări, să-i fie soţie". (p. 245) Observând şi 
construcţia neglijentă a frazei, se impune să remarcăm că ea nu 
este întâmplătoare. În afara unei anume preţiozităţi lexicale 
(autoritative, faciesul literaturii române, lămuriri adiaforice, 
catastrofă fiinţială şi vedere fiinţială, coordonate temporice 
etc.), supărătoare sunt mai ales formulările care siluiesc pur şi 
simplu limba română. Iată câteva exemple:  

Eminescu ,,nu-l făcea pe misticul" (p. 238)  
,,convulsiile erotice şi traumatismele psihice trec, ca de 

obicei, şi-n poeziile lui Eminescu (p. 164)  
cunoştinţele lui ,,extrem de sărace poetice" (p. 221)  
,,ataraxia poetului este reală şi la Bucureşti, 

nemaitrimiţând poezii Convorbirilor literare". (p. 108)  
,,ni-l arată fără putinţă de greşeală pe Eminescu, dacă 

nu ca autor integral anonim, atunci ca masiv colaborator la 
alcătuirea poeziei". (p. 73)  

În final, nu ne putem ascunde regretul că o pasiune atât 
de constantă şi de intensă nu s-a transformat într-o carte pe 
măsură. Dar, aşa stând lucrurile, conştiinţa critică nu avea 
dreptul nici să substituie realitatea bunelor intenţii, nici să 
ignore o manifestare publică, oricând în stare să inducă în 
eroare pe cititorul mai puţin avizat şi să altereze autentica 
percepere a valorilor.  
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AUGUSTIN Z. N. POP, CALEIDOSCOP EMINESCIAN  

ED. EMINESCU, BUCUREŞTI, 1987  

   
În editura Eminescu a văzut lumina tiparului un 

Caleidoscop eminescian, semnat de A. Z. N. Pop, acest devotat 
om de cultură care şi-a dedicat viaţa şi profesia pasiunii de 
arheolog literar, cu o dăruire demnă de tot respectul.  

Dacă lista scriitorilor care au beneficiat, de-a lungul 
timpului, de investigaţiile lui documentare este foarte bogată, 
cea dintâi preferinţă şi cea mai substanţială contribuţie vizează 
numele lui M. Eminescu. Aşa cum mărturisea el însuşi: ,,Am 
slujit, cu neosteninţă, o viaţă întreagă, crezul îmbogăţirii 
fondului documentar Eminescu, atât pentru informaţia nouă, 
cât şi pentru ştirile menite să confirme sau să infirme atestări 
mai vechi rămase sub semnul incertitudinii".  

Aşa cum o indică şi titlul, volumul are un cuprins 
eterogen şi el cuprinde ,,investigări personale în tot soiul de 
fonduri arhivistice, de stat şi colecţii particulare, glosări 
asociative şi disociative, precum şi un număr de dialoguri 
asupra eminescologiei purtate cu o serie de interlocutori".  

De real interes este şi secţiunea a doua a cărţii, realizată 
de Marius Pop, şi care se compune dintr-o postfaţă un fel de 
medalion istorico-literar o listă a pseudonimelor lui A.Z.N. Pop 
şi o bibliografie selectivă a scrierilor acestuia în măsură să 
dezvăluie cât de bogată a fost contribuţia lui istorico-literară, 
sub raport documentar, în pofida modestiei manifestate şi în 
pofida unei anume desconsiderări afişate de unii critici ori 
istorici ai literaturii.  

Continuând linia inaugurată în 1962 prin volumul 
,,Contribuţii documentare la biografia lui M. Eminescu" urmat 
apoi de încă trei cărţi pe aceeaşi temă volumaşul de faţă reia, 
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adânceşte şi nuanţează unele probleme, adaugă informaţii noi, 
îndeosebi mărturii ale unor contemporani despre Eminescu, şi 
mai ales grupează într-o secţiune compactă, cu titlul ,,Şapte 
convorbiri de eminescologie", interviurile date în ultimii 
aproximativ zece ani, unor gazetari sau oameni de cultură.  

Pline de interes sunt aici, mai ales, informaţiile despre 
receptarea poeziei sunt Epigonii în epocă, despre partitura lui 
C. Porumbescu pe textul Înger de pază, capitolele referitoare la 
Veronica Micle şi I. Creangă, dar îndeosebi interviurile, pentru 
că ele sintetizează concepţiile, opţiunile şi făptuirile lui A. Z. 
N. Pop.  

Desigur că, există şi unele puncte de vedere discutabile 
ele vizează, cu precădere, relaţia complexă dintre biografie şi 
ficţiune literară apar şi anumite neglijenţe de limbaj, datorate 
probabil imposibilităţii autorului de a-şi controla cu propria 
lumină a ochilor textul, s-au strecurat chiar câteva greşeli de 
ordin documentar. Asupra acestui ultim aspect ne oprim pentru 
o clipă pentru a face cuvenitele rectificări în cazul a două dintre 
inexactităţile care, nu este exclus, pot fi şi erori tipografice:  

1. ,,Direcţiunea nouă în poezia şi proza română" a 
apărut în Convorbiri literare, nu în 1871, ci între 15 mai 1871 
şi 1 oct. 1872, iar T. Maiorescu aprecia talentul lui Eminescu 
nu pe baza a două poezii, ci referindu-se concret la trei, dintr-
un număr mai mare de creaţii publicate până atunci (la apariţia 
ultimei părţi din studiul lui Maiorescu, lui Eminescu i se 
publicaseră 17 poezii, din care 5 chiar în Convorbiri literare).  

2. Iubita de la Ipoteşti n-a murit în 1869, când 
Eminescu va scrie Mortua est, ci aproape singur în 1865. Iar 
prima versiune din Mortua est intitulată Elena, e datată de 
Eminescu însuşi ,,oct. 1866" şi nu 1869, cum reiese din citatul 
de mai sus.  

Dincolo de aceste observaţii însă, ultima carte a lui A. 
Z. N. Pop reconfirmă activitatea lui de o viaţă, rezumând şi 
sintetizând statura unei personalităţi de care istoria noastră 
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literară nu va putea face niciodată abstracţie fără a se păgubi pe 
sine.  

 

ADRIAN VOICA - POEZII CU FORMĂ FIXĂ. APLICAŢI 
EMINESCIENE 

   
În pofida tuturor eminesco-fobilor şi eminesco-fagilor, 

poetul naţional continuă să iradieze în spaţiul spiritualităţii 
româneşti lumină şi speranţă, sete de frumos şi temeinicie, 
voinţă de cunoaştere şi ispită a disputei. În haosul editorial de 
după revoluţie, este dificil să realizezi o bibliografie a cărţilor 
ce i-au fost consacrate, pentru a nu mai vorbi de studii, articole 
ori manifestări. Ceea ce nu este dificil, totuşi, e să constaţi 
multitudinea şi diversitatea exegezelor, cercetările documentare 
interesante, unele dezvăluind aspecte tulburătoare privind 
biografia lui Eminescu, străduinţele şcolii şi ale unor instituţii 
de cultură dincolo de directive, nu o dată rătăcite, ale factorilor 
de decizie de a fertiliza în contemporaneitate roadele ctitoriei 
hyperionice.  

Între ultimele cărţi apărute se numără şi aceea semnată 
de universitarul ieşean, Adrian Voica, ,,Poezii cu formă fixă. 
Aplicaţii eminesciene". Autor şi al altor lucrări de referinţă, 
precum ,,Etape în afirmarea sonetului românesc", ,,Repere în 
interpretarea prozodică" sau ,,Versificaţia eminesciană", 
Adrian Voica se dovedeşte un specialist redutabil în probleme 
de versificaţie, studiile sale vădind nu doar competenţă 
profesională, ci şi spirit combativ, polemic, gata să se confrunte 
cu oricine în numele adevărului său.  

Ceea ce-i face onoare autorului este urbanitatea cu care-
şi exprimă punctele de vedere polemice, respectul pe care îl 
manifestă faţă de cei cu care se află în dezacord fireşte atunci 
când aceştia sunt demni de respect -, străduinţa de a-şi 
argumenta cât mai convingător punctele de vedere. Una dintre 
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cele mai convingătoare idei pentru care militează este aceea 
conform căreia nimănui nu-i este permis să-şi amestece 
condeiul în textele emineciene, indiferent dacă ele sunt antume 
sau postume.  

Este adevărat, cartea nu se adresează publicului larg. 
Cercetarea prozodică este accesibilă în general specialiştilor, 
dar ea poate oferi subiecte de meditaţie şi temeiuri de 
înţelegere mai complexă, dincolo de impresie, a unora dintre 
sursele profunde ale simfoniei lirice eminesciene. Capitole 
precum ,,Replici" într-un ceremonial erotic, Destinul unui 
sonet, Sublimul grădinar, Varietăţi ritmice, O (re)constituire 
sunt relevante şi pline de sugestii, chiar dacă nu întotdeauna 
punctele de vedere exprimate sunt convingătoare.  

Şi pentru că cel mai preţuit eminescolog de către 
Adrian Voica este G. Ibrăileanu, voi evoca aici unul din 
aforismele sale în spiritul căruia îmi voi permite câteva 
disocieri şi distanţări. ,,Celor pe care-i stimezi adu-le omagiul 
de a nu le ceda nimic din opiniile tale. Celorlalţi nu le face 
onoarea intransigenţei tale".  

Ceea ce face vulnerabilă cartea şi dă într-un fel apă la 
moară contestatarilor lui Eminescu, este o anume perspectivă 
procustiană, generată de cunoscuta Postumiadă de la începutul 
secolului al XX-lea, ale cărei ecouri s-au prelungit până în 
zilele noastre. Autorul este partizanul fără rezerve ale atitudinii 
negatoare a lui G. Ibrăileanu în disputa declanşată imediat după 
predarea manuscriselor la Academie, chiar dacă pe parcurs 
Ibrăileanu însuşi şi-a nuanţat opiniile.  

Deşi în Avertismentul care precede textul critic se face 
o precizare esenţială, reluată de câteva ori şi pe parcurs, ,,Ideea 
care a stat la baza cărţii a fost aceea că, exclusiv sub aspect 
prozodic, antumele sunt net superioare majorităţii postumelor", 
cartea întreţine permanent ideea inferiorităţii valorice a 
postumelor în raport cu antumele, înscriindu-se, faţă de cartea 
lui I. Negoiţescu, în cealaltă extremă. Nici afirmaţia corectă şi 
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de bun simţ de la p. 12, ,,În ansamblul creaţiei poetice 
eminesciene, perechile antum/postum, neptunic/plutonic sau 
edit/inedit, nu se află în raport de antinomie", nu modifică 
identitatea preponderent negativă a discursului referitor la 
postume. De altfel, propoziţia de mai sus este contrazisă 
uneori, în mod explicit, de afirmaţii precum ,,antumele şi 
postumele pot fi considerate, exclusiv sub raport prozodic, dacă 
nu poli opuşi, atunci cu siguranţă, două categorii diferite în 
creaţia poetică eminesciană sau ,,unitatea operei eminesciene 
este numai prezumtivă, căci rezultatele prozodice obţinute 
separă net antumele de postume".  

Unul dintre factorii care minează dintru început 
eşafodajul critic este percepţia formală unilaterală a poeziei. 
Poezia nu poate fi redusă doar la prozodie şi nici măcar la 
aceasta, în primul rând. Dacă n-ar fi aşa, Cincinat Pavelescu ar 
trebui să fie un geniu poetic. Cred că ne aflăm în faţa unui 
truism care nu se cere demonstrat. Or, a accentua mereu că 
întreaga demonstraţie are în vedere exclusiv aspectele 
prozodice, înseamnă a-ţi preciza caracterul secvenţial al 
demersului, ceea ce este corect, dar înseamnă în acelaşi timp a 
trage consecinţele de rigoare privind relevanţa globală a 
judecăţilor de valoare. Întemeiat doar pe prozodie, actul 
evaluativ global rămâne nerelevant, se rătăceşte. De aici şi 
unele paralele neconvingătoare între texte pe care le apropie 
prozodia, dar le desparte identitatea lor poetică esenţială. E 
cazul paralelelor dintre ,,Cum negustorii din Constantinopol" şi 
,,De vorbiţi, mă fac că n-aud", sau dintre ,,Rime alegorice" şi 
,,Din Halima", o traducere abandonată de poet.  

Deşi, multe alte probleme ar merita să fie supuse 
discuţiei unul din meritele cărţii este tocmai potenţialul său 
provocator, în sensul superior al cuvântului mă voi mai opri 
doar la unul: repetata invocare a voinţei poetului cu privire la 
antume şi postume. A aduce în discuţie acest criteriu pentru a 
argumenta inferioritatea postumelor, înseamnă a ignora 
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biografia tragică a poetului şi viaţa lui aproape migratoare, 
înseamnă a nu înţelege ce a reprezentat pentru Eminescu lada 
cu manuscrise, singurul obiect material care i-a însoţit 
peregrinările locative de-a lungul întregii vieţi (unicul obiect de 
care se interesează după revenirea din boală, în scrisoarea către 
Chibici Râvneanu, este soarta lăzii sale cu manuscrise), 
înseamnă a uita capodoperele care se aflau între manuscrise, 
dintre care unele le-a publicat chiar T. Maiorescu, înseamnă a 
uita că volumul din 1883 a fost tipărit fără voinţa poetului. Şi 
argumentele care ar trebui să descurajeze pe cei ce invocă 
voinţa poetului, nu se reduc doar la cele amintite pentru a pune 
sub semnul întrebării valoarea postumelor.  

După opinia noastră, unitatea operei lui Eminescu este 
expresia fiinţei sale creatoare, aceeaşi în postume ca şi în 
antume, a geniului său binecuvântat de Dumnezeu şi strivit de 
oameni. Dacă n-am fi avut norocul postumelor, Eminescu n-ar 
mai fi fost cel de astăzi, iar literatura română ar fi rămas mult 
mai săracă. Şi la urma urmei, nici cartea despre care este vorba 
n-ar mai fi fost posibilă...  
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IV EFEMERIDE ÎNTRU NEUITARE  
 

Când memoria colectivă este atinsă de scleroză ori 
devine senilă, viaţa e primejduită de a re-suporta suferinţe 
evitabile, când voinţa politică e măcinată de orgolii, drogată 
de amnezii şi legănată de iluzii egoiste, societăţile umane se 
prăbuşesc în rătăcirile autodistrugerii.  

Într-o carte a polemicilor implicite, având ca obiect 
literatura, mi s-a părut un act de simetrie spirituală de a 
propune un capitol de polemici explicite. Cum obiectul lor nu 
mai este literatura, s-ar părea că simetria este doar aparentă. 
Ea este, totuşi, reală nu doar pentru că realitatea la care mă 
voi referi rămâne un orizont virtual al literaturii, ci şi pentru 
că aceasta vizează o experienţă istorică fundamentală şi de 
hotar. Un moment în care m-am aflat nu doar ca martor. Şi 
atunci mi-am spus că mărturia mea şi implicarea atât cât au 
fost şi aşa cum au fost pot constitui, pentru cei ce vor veni după 
noi şi nu se vor lăsa pradă uitării, o sursă de cunoaştere şi-un 
prilej de meditaţie.  

Toate textele vor fi reproduse aşa cum au fost ele scrise 
atunci în 1990. Interpretarea lor şi mărturia vieţii mele ca 
destin încarcerat între un război şi o revoluţie, iar mai apoi 
dezamăgit şi ulcerat de anii postrevoluţionari vor face obiectul 
unei viitoare cărţi ce se va numi INTERVIU CU MINE 
ÎNSUMI.  

 
 
 



 
153 

 

MĂRTURII PENTRU ISTORIE1 
Domnule director, 
Sperând că,,Adevărul" îşi clădeşte existenţa in spiritul numelui 

pe care-1 poartă, spre deosebire de alte publicaţii, mai mult sau mai 
puţin libere, vă rog să daţi publicităţii această scrisoare - trimisă 
la 3 martie 1990 ziarului „România liberă " — care n-a fost 
publicată nici până acum, deşi ea răspundea unui apel făcut chiar în 
paginile cotidianului menţionat. 

Cu mulţumiri, 
Alexandru Melian 

Stimate d-le Emil Munteanu, 
Articolul dv. din 28 febr. 1990, „Revoluţia fără aprobare", 

mă obligă Ia aceste rânduri de clarificare şi mâhnită atitudine. 
Deşi am o experienţă neplăcută cu "România liberă" (pe data de 
8 sau 9 ian. 1990 am trimis, pe numele d-lui P. M. Băcanu, o 
scrisoare deschisă care, fără să înţeleg de ce, n-a fost publicată), 
mă adresez totuşi acesteia, întrucât este mesagera apelului 
vizând Frontul Salvării Naţionale. 

Autorul acelei chemări-rechizitoriu, adresată prin postul 
de radio Europa liberă participanţilor la congresul al XlV-lea al 
per, precum şi al scrisorii ulterioare cuprinzând, între altele, un 
set de întrebări adresate lui N. Ceauşescu, este semnatarul 
acestor rânduri. Aşa cum am făcut-o începând de prin 1980 - 
în scrisori trimise dictatorului, unor reviste ori unor mari 
întreprinderi din Capitală, în manifeste împrăştiate înaintea 
congresului al XIE-lea al p.c.r. - mesajele amintite au fost 
semnate Frontul Salvării Naţionale. Deşi am încercat de mai 
multe ori să transmit peste graniţă asemenea materiale, n-am 
reuşit s-o fac în siguranţă decât în toamna anului trecut, cu 
ajutorul unor oameni curajoşi şi gata de sacrificiu care nu mi-au 
îngăduit să le fac publice numele. 

                                                
1 Publicat în Adevărul, 30 martie 1990. 
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Fără a mă opri asupra unor aspecte care au fost relevate 
într-un interviu apărut în revista "Contrapunct", aş vrea să mă 
refer succint la cele câteva interogaţii, presupuneri şi insinuări 
din articolul dv., deşi îmi sunt necunoscute textele din care 
citaţi. 

1. Frontul Salvării Naţionale n-a fost din păcate, decât o 
emblemă în misterul căreia am încercat să grădinăresc 
speranţa acolo unde ea începea să devină disperare şi 
avertismentul ameninţător acolo unde ticăloşia se credea 
invulnerabilă. Dacă şi cât am reuşit este greu de spus. Oamenii 
care au recepţionat mesajele la vremea respectivă sunt cei nai 
în măsură să judece acest lucru. 

Marea mâhnire pe care am resimţit-o când v-am citit 
articolul rezultă din constatarea că gestul meu a fost profund 
maculat prin integrarea lui în bâlciul deşertăciunilor politice 
postrevoluţionare. În scrisorile mele nu s-a declarat niciodată că 
F.S.N. ar fi o mişcare clandestină de opoziţie în interiorul 
partidului comunist. Aş fi foarte bucuros dacă Europa liberă ne-
ar trimite xerocopia celor două mesaje. S-ar vedea din ele 
cât insultătoare este aserţiunea citată de dv., „Totul despre 
misteriosul front al salvării comunismului". Faptul că la 22 dec. 
1989 organismul constituit a hotărât să-şi ia numele Frontul 
Salvării Naţionale rămâne o coincidenţă. Este adevărat, o 
coincidenţă care, dincolo de uimire, emoţionat şi m-a bucurat, în 
acelaşi timp. Am simţit în ea validarea modestei mele opoziţii, aşa 
cum în jertfa de sânge din decembrie am recunoscut, cu 
nemărginită durere, confirmarea avertismentului cu care se 
încheia primul meu mesaj. 

De aici însă nu trebuie trasă o concluzie falsă despre 
atitudinea mea faţă de F.S.N. constituit la 22 decembrie, faţă de 
platforma adoptata şi faţă de multe din acţiunile realizate. în 
pofida greşelilor făcute (la unde: din ele m-am referit chiar în 
scrisoarea trimisă României libere şi rămasă nepublicată), în 
pofida, sau poate tocmai datorită compoziţiei eteroclife a 
frontului, rezultanta înfăptuirilor sale de până acum le socotesc 
demne de respect şi preţuire. Dar mai ales socotesc că merită 
recunoştinţa noastră curajul şi civismul celor care şi-au asumat 
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răspunderi extraordinare într-un moment de cumpănă a istoriei. 
Adică într-un moment în care au toate şansele, - aşa cum se 
vede deja - de a se compromite politic. Şi aceasta nu doar 
datorită propriilor greşeli, cât mai ales catastrofalei moşteni» 
ceauşiste pe care, nerăbdători peste măsură, o dorim spulberată 
în câteva luni. Este mult mai comod să stai deoparte şi eventual 
să critici, decât să intri în vâltoarea unei realităţi imponderabile şi 
profund tensionate pentru a o rostui cu înţelepciune. 

2. Nu ştiu cât merit revoluţionar are „vechiul Front". Cel 
care l-a propus însă ca steag al speranţei şi al neîngenunchierii 
n-a „stat cuminte" şi nu „şi-a protejat pielea". S-a aflat de la 
primele ore ale revoluţiei alături de tinerii din piaţa 
Universităţii, iar fiica lui, - bătură bestial pe str. 13 Decembrie 
- a fost închisă la Jilava de unde s-a întors cu o experienţă de 
viaţă cumplită. Dar mai ales, el n-a preluat nici „un fotoliu din 
vârf. N-a beneficiat nici măcar în facultatea unde predă de 25 
de ani de reparaţia de a fi propus spre avansare profesională, dat 
fiind că de 15 ani se află pe acelaşi post de lector. 

Sunt nevoit să fac aceste mărturisiri pentru că mi-e greu 
să suport întinarea unor idei şi a unor gesturi care s-au născut din 
suferinţă şi revoltă, iar nu din meschine calcule de arivist. 

3. S-a formulat întrebarea de ce nu mi-am declinat 
identitatea până acum. Aş vrea să vă spun că în entuziasmul 
primelor zile de după căderea dictaturii am simţit nevoia să merg 
la Televiziune să-mi împărtăşesc bucuria fără de margini şi să 
destăinui această coincidenţă care mi se părea simbolică şi de 
un bun augur (fiindcă, după părerea mea, n-ar fi fost de loc 
ruşinos, ba dimpotrivă, dacă victoria revoluţiei ar fi fost şi rodul unei 
activităţi clandestine organizate de forţele vitale ale poporului 
nostru). Când am văzut însă cum pe micul ecran se înghesuiau 
fără nici o jenă, - în afara oamenilor de bună credinţă-o 
mulţime de impostori, de oportunişti şi de pescuitori în ape 
tulburi, am înţeles că gestul meu şi-ar pierde cu totul inocenţa 
şi înţelesul de autentică solidarizare. Şi am renunţat. 

Atunci însă când reprezentanţii mass-mediei occidentale, 
făcând legătura între cele două Fronturi, s-au lansat în speculaţii 
de tot felul care puneau sub semnul întrebării onestitatea 
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organismului constituit la 22 decembrie, eu am rupt tăcerea. 
într-un interviu, dat la radio, probabil pe 30 dec. 1989, şi apoi 
într-o scrisoare trimisă d-lui Iliescu, am adus la cunoştinţă 
ceea ce v-am scris şi dv. 

N-am înţeles însă să fac nici un fel de publicitate din aceasta. 
fiindcă în actele mele eu n-am investit un credit în vederea 
dobândirii unui eventual profit politic sau de altă natură. Eu m-am 
investit pe mine însumi, ca om şi ca profesor, pentru a mă salva 
de ruşine şi de umilinţă iar, dacă era posibil, pentru a oferi o 
astfel de soluţie şi altora. 

Aş dori să închei cu un gând de pioasă recunoştinţă către 
Timişoara şi de îngrijorată invocare spre înţelepciune. în 
această sarabandă a discordiilor şi suspiciunii, Timişoara 
trebuie să rămână simbolul sacru al jertfei întru libertate şi 
concordie, aşa cum s-a zămislit el în săptămâna de ia 16 
decembrie. De aceea cred că definirea revoluţiei noastre nu 
trebuie pusă într-o ecuaţie a negării („Dacă n-ar fi fost 
Timişoara n-ar fi fost Bucureştiul..."), ci într-una de 
armonioasă afirmare: „Fiindcă a fost Timişoara a fost 
Bucureştiul şi fiindcă a fost Bucureştiul jertfele Timişoarei 
n-au rămas zadarnice". 

LIBERTATEA NU ESTE UN DAR2 
O convorbire cu Alexandru Melian 
Dl. Alexandru Melian este lector dr. la catedra de literatură 

r:mdmi m Facultăţii de filologie a Universităţii din Bucureşti. 
— Domnule profesor, acum trei ani, într-o facultate 

strivită de absenţa oricărei libertăţi, copleşită de frică şi 
împânzită de turnători şi agenţi, v-aţi început seminarul de 
literatură spunând: „Trăim un accident al istoriei". Vă 
aduceţi aminte ? 

A. M. - Cum aş putea să uit ? Ceea ce-mi dă o mare 
bucurie CSR că n-ai uitat d-ta şi probabil, că d-ta, nici alţii dintre 
                                                
2  Publicat în Contrapunct, 23 martie 1990. 
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studenţii cu care n-a. fost dat să lucrez. Şi nu atât că n-aţi uitat, 
cât faptul că mesajul meu. a pofida aparenţelor superficiale, a 
ajuns acolo unde era menit să rodească.. Nutream această 
speranţă la fiecare întâlnire cu voi, de fiecare dată când 
aventurarea noastră prin universurile literare îmi oferea 
prilejul să scurtcircuitez prezentul printr-o conexiune cu 
trecutul istoric ori cu imaginarul. N-aş subscrie însă la 
sintagma „absenţa oricărei libertăţi". Ei cuprinde o mare 
conotaţie justificativă în umbra căreia s-au putut ascunde atâtea 
dintre laşităţile noastre. După părerea mea, libertatea nu este un 
dar, ci un prinos al luptei şi, cel mai adesea, al jertfei. Pe de 
altă parte. calea spre libertate socială începe în interiorul fiinţei 
noastre. 

Dovadă că am avut atâta libertate cât am îndrăznit să ne 
luam ne-o oferă gesturile de nesupunere şi de negare 
cutezate nu o daţi de studenţi şi de profesori. Gândeşte-te, de 
pildă, la refuzul studenţilor noştri de acum doi ani de a merge la 
demonstraţia de 23 august, la perele şi la merele pârguite peste 
noapte în plopii de la căminele studenţeşti gândeşte-te la 
adevărurile grave ce s-au spus de atâtea ori în adunări ale 
studenţilor şi ale cadrelor didactice. S-a primit de undeva 
libertatea pentru asemenea gesturi? 

Aveam eu libertatea la cursul inaugural să le vorbesc 
studenţilor de alienarea limbii, ca reflex al alienării generale, să 
le spun că într-o lume mercantilizată până în preajma 
absurdului, falsificată până în pragul disoluţiei morale şi 
apăsată de grija clipei prezente până în vecinătatea coşmarului, 
umanistica e destinată să trăiască în umilinţă? 

Aveam eu libertatea să-mi exprim amărăciunea 
mustrătoare faţă de blazarea şi ofilirea prematură a tinerei 
generaţii, să le spun că în aceste vremuri de restrişte romantismul 
cutezanţelor s-a transformat în calcul de rentabilitate, cultul 
frumosului în obsesia utilului, iar căutarea binelui în gest utopic 
supus ironiei, că visul a căpătat aripi de ceară, când nu se 
întâmplă să fie complet apter, că generozitatea şi altruismul 
stârnesc zâmbete de compătimire, iar mirajul adevărului s-a 
transformat în realitate a minciunii, că tipul cinicului blazat a 
marginalizat complet - punând-o sub semnul desuetudinii - figura 
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entuziastului încrezător şi adesea sentimental, gata să alerge după 
un miraj, să se bată pentru o idee, să-şi asume riscul, până la 
jertfă, pentru un ideal? 

- Descrieţi un proces istoric şi vorbiţi despre tineri. Nu 
credeţi 
că este generaţia d-voastră şi nu generaţia tinerilor de azi, 
cea care a ratificat comunismul ? 

A. M. - întrebarea este cu totul previzibilă şi îndreptăţită, 
dovadă că mi-am pus-o cu însumi la cursul amintit. Iar răspunsul 
pe care-1 dădeam se situa tot în afara libertăţii statuate. Era, 
fără nici o îndoială, că tânăra generaţie reprezenta rezultatul a 
ceea ce am semănat. Reproşurile adresate lor - şi încă multe 
altele - ni se cuveneau în primul rând nouă. Dar le 
împărtăşeam, în acelaşi timp, o convingere şi o speranţă în 
această generaţie. 

- Aţi protestat împotriva distrugerii satelor româneşti. Aţi 
afirmat public, în faţa profesorilor facultăţii, că 
„sistematizarea localităţilor rurale" înseamnă distrugerea 
ţărănimii. Atitudinea d-voastră nu a fost numai culturală, 
ci şi politică? 

A. M. - Este adevărat. Atunci când colegul meu, Ion Coja, 
într-o adunare de partid, a luat cuvântul, exprimându-şi 
îngrijorarea faţă de hotărârea de „sistematizare a satelor" şi 
mai ales faţă de cei stabiliţi să coordoneze o asemenea acţiune, 
şeful catedrei noastre, care era şi membru al CC, a încercat - aşa 
cum o făcea adesea - să justifice proiectul criminal al dictaturii şi 
să-1 întemeieze în acelaşi timp sfătuindu-ne ca noi să ne vedem de 
treburile facultăţii, fiindcă de cele ale ţării are cine să se ocupe. 

Deşi mi-am dat seama de primejduirea la care mă expun, 
am luat cuvântul. Nu-mi amintesc exact lucrurile pe care le-am 
spus, tulburat, mâhnit şi indignat în acelaşi timp. în esenţă am 
arătat că noi aveam datoria să ne exprimăm, cu tot riscul, 
dezaprobarea faţă de asemenea proiecte. Satele româneşti nu 
înseamnă doar catrinţe şi opinci - cum declarase antevorbitorul 
meu - ele sunt depozitarul cel mai autentic al fiinţei noastre 
naţionale. Iar a distruge un sat nu înseamnă doar a dărâma 
nişte case, ci a desfiinţa o colectivitate umană, a ucide. îmi 
amintesc că încheiem cu o cugetare eminesciană în care cred cu 
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toată convingerea: „Un drept nu se pierde decât atunci când ai 
consimţit la pierderea lui". 

Spre surpriza şi spre emoţia mea, sala a izbucnit în aplauze. Era 
dovada, probată şi cu altă ocazie, că marea majoritate a 
profesorilor şi studenţilor noştri gândeau în acelaşi sens şi trăiau 
aceeaşi tragedie. Mai mult chiar, că-şi asumau, pentru o clipă, 
curajul unei manifestări explicite. Că „absenţa oricărei libertăţi" 
este neutralizată tocmai prin exercitarea libertăţii. 

- Aţi scris cărţi şi studii despre Eminescu, în facultate aţi 
ţinui cursuri speciale şi un cerc de eminescologie. Cu toate 
acestea, în vara anului trecut, numele d-voastră n-a apărut 
nicăieri în presa literară care comemora centenarul morţii 
poetului. De ce? 

A. M. - Pentru că mi s-a părut insultătoare - ca să mă 
exprim eufemistic - hotărârea dictaturii, din păcate încurajată 
sau slujită nu de puţin precupeţi ai intelectualităţii, de a confisca 
această sfântă comemorare şi de a o transforma într-un nou 
prilej de oficiere a scabrosului cult al personalităţii. 

Pe de altă parte, pentru că aveam experienţa imixtiunii 
redacţiilor în textele oferite spre publicare. Ceea ce din 
perspectiva mea, era cu totul inacceptabil. De altfel, aceasta şi 
explică, între altele, de ce am publicat atât de puţin, nu numai în 
1989, ci în general. Ţi-aş putea da câteva exemple de acest fel, dar 
interviul ar risca să se prelungească prea mult. Trebuie să-ţi 
spun totuşi că am avut uneori şi noroc. în acest sens, profit de 
prilej pentru a declara că Ie sunt recunoscător lui Iordan Datcu şi 
Elenei Manole de la fostul Consiliu al Culturii pentru curajul de 
a-mi fi lăsat intact manuscrisul cărţii „Eminescu - univers 
deschis", deşi îndeosebi capitolul consacrat publicisticii era un 
străveziu rechizitoriu al epocii ceauşiste. Poate de aceea cartea 
mea a şi avut o atât de vagă audienţă la critică literară. 

Să nu-ţi imaginezi însă că la comemorarea lui Eminescu 
eu am lipsit. Dar am făcut-o în felul meu. Adică am răspuns 
tuturor invitaţiilor in ţară şi din Bucureşti ale celor care-1 căutau 
într-adevăr pe Eminescu. Şi după puterile mele, le-am înlesnit 
această întâlnire, străduindu-mă să le rfer celor care mă 
chemaseră posibilitatea de a-1 afla în primul rând pe 
Eminescu, gazetarul profetic şi contemporan, cel care ne 
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veghea din eternitate suferinţa, dar şi speranţa, puterea de 
rezistenţă, dar şi nemernicia. 

Opţiunea pentru această formă de omagiere a lui 
Eminescu, de fapt de terapie şi tonificare spirituală a noastră 
prin el, era determinată de un lucru esenţial. Nici o cenzură nu 
se efectua asupra conferinţelor mele. Şi aceasta pentru că cei 
care mă doreau ştiau că n-aş fi acceptat-o niciodată. Aşa se 
face că în sălile din Târgovişte şi Brăila, din Piteşti şi Videle, 
din Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti, mii de oameni au putut să audă 
rostiri eminesciene de o tragică actualitate şi de o profetică 
speranţă. 

- Domnule profesor, v-aţi exprimat opiniile faţă de 
comunism eu o surprinzătoare şi periculoasă libertate de 
spirit. Am avut mereu sentimentul că faceţi parte dintr-o 
subternă mişcare de rezistenţă. 

A. M. - Din păcate, deşi am încercat, o mişcare de 
rezistenţă puternică şi cuprinzătoare n-am reuşit să organizez. 
Motivele se ştiu în genere. Unele se află formulate chiar în 
prima dumitale întrebare. „Periculoasa libertate de spirit" a 
existat însă şi ea s-a concretizat nu numai în felul în care am 
înţeles să-mi fac meseria de profesor (adică în aşa fel încât să 
nu-mi fie ruşine să privesc în ochii studenţilor mei) ci şi în nodul 
în care am înţeles să-mi exercit libertatea interioară în muncile 
de răspundere pe care le-am îndeplinit sau în viaţa socială 
obişnuită. Eu nu prea luam cuvântul la adunările generale. 
Când o făceam însă, de cele nai multe ori eram motivat de 
situaţii care impuneau o atitudine ca să zic aşa, neortodoxă. 
Riscam fără îndoială, dar o făceam din convingerea - pe care 
mulţi dintre colegii mei n-o împărtăşeau - că adevărurile 
noastre trebuie susţinute de fiecare dată, chiar dacă puterea pare 
a nu ţine seama de ele. Tactica dictaturii a fost mereu de a lua 
cele mai dezastruoase nasuri nu direct, ci prin intermediul 
reprezentanţilor noştri. îmi amintesc 5e vizita în facultate a unuia 
din cei mai incompetenţi şi demolatori miniştri ii învăţământului: 
Aneta Spornic. Am luat cuvântul la adunarea generală i cadrelor 
didactice organizată cu acea ocazie rostind, cu tristeţe şi revoltă, 
an adevărat rechizitoriu al învăţământului filologic românesc, 
inclusiv al învăţământului pre-universitar. 
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Ceea ce m-a mâhnit însă cel mai mult n-a fost faptul că A. 
Spornic a evitat în cuvântul ei orice referire la problemele grave 
pe care le-am pus în discuţie, ci atitudinea decanului de atunci. 
Deşi în discuţiile particulare avute de mai multe ori, acesta 
împărtăşea aproape integral punctele ce vedere susţinute de 
mine în adunare - ca şi imensa majoritate a celorlalţi colegi, de 
altfel - atunci el, decanul, după un expozeu protocolar şi amabil 
încheia cu afirmaţia iresponsabilă că nu există nici un fel de 
probleme in învăţământul filologic românesc. îmi amintesc că, 
după adunare, în ton ce unii mă felicitau, mai mult sau mai puţin 
discret, un coleg - ascunzându-şi poate îngrijorarea dincolo de 
glumă - îmi spunea: „Sandule, cred si mâine am să te aud 
cântând vino mamă să mă vezi cum lucrez la spaţii verzi. Nu 
ştiu cum s-a făcut că n-am ajuns la spaţii verzi. Dar nici de 
„cuminţit" nu m-am cuminţit. Ultimul gest riscant, de pildă, a avut 
loc acar cu o săptămână înainte de 21 decembrie. Cuvântul pe 
care l-am ţinut m adunarea generală şi în care m-am referit la 
condiţiile mizerabile de muncă şi de viaţă, la ilegalităţile din 
asistenţa medicală, la precaritatea penibilă a sindicatului care ne 
îndreptăţeşte să gândim organizarea unor sindicate libert la situaţia 
inadmisibilă pentru o facultate de filologie de a nu fi în măsuri â 
explice studenţilor ei ce se întâmplă cu M. Dinescu şi Dan 
Deşliu, ori ds » au dispărut din viaţa culturală personalităţi de 
prim ordin ca A. Pleşu, A. Paleologu, M. Sora, Şt. A. Doinaş, Dan 
Hăulică şi alţii, acest cuvânt susţinut de studentul M. Munteanu, 
dar şi de câţiva profesori, a dat multora convingerea că în 
curând nu mă vor mai vedea. Şi probabil că aşa s-a: f întâmplat 
dacă nu venea acel uluitor sfârşit de decembrie... şi de lume. 

— Dincolo de aceste manifestări deschise, se pare că aţi 
riscat mai mult. 

A. M. - Da, aşa este. Am dus şi o activitate clandestină, 
deşi ai fost destul de modestă. Cea mai spectaculoasă acţiune, 
ca să zic aşa, a fost aceea care a contribuit, după 22 Decembrie, 
la crearea unor confuzii, mai ales în presa occidentală. 

In toamna anului trecut, cu ajutorul unor oameni curajoşi 
care nu mi-au îngăduit să le dezvălui identitatea, eu am trimis 
postului de radio Europa liberă - căruia aş vrea să-i mulţumesc 
şi pe această cale — un mesaj către delegaţii la congresul al 
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XlV-lea al p.c.r. şi o scrisoare deschisă compusă dintr-un set de 
întrebări şi adresată lui N. Ceauşescu. Acea mesaje erau 
semnate Frontul Salvării Naţionale, o emblemă pe care eu o mai 
folosisem şi în ţară, în anii anteriori, semnând rechizitorii de tipul 
odor transmise la Europa liberă şi trimiţându-le lui N. 
Ceauşescu direct! prin intermediul unor publicaţii ca Flacăra, 
Săptămâna, Scânteia (ele se vor fi aflând poate prin arhivele 
securităţii, dacă nu cumva unii dintre redactorii-şefi, de pe la 
începuturile deceniului 8, vor fi avut curajul să le păstreze). 
Prima încercare de a transmite străinătăţii un mesaj în numele 
Frontului Salvării Naţionale a fost un eşec. La o recepţie dată de 
ambasada Austriei - cred că prin' 84 sau' 85 - l-am cunoscut pe 
ambasadorul acesteia, d-1 Somogyi, un om de cultură afabil şi 
inteligent care mi-a devenit foarte simpatic, aşa cum mi s-a părut 
că i-am devenit şi eu. Lui i-am trimis prin poştă după câteva 
luni, o revistă în care introdusesem un mesaj despre tragedia 
românească, cu rugămintea de a-1 face cunoscut străinătăţii. Textul 
era semnat tot Frontul Salvării Naţionale. Probabil că textul n-a 
ajuns la el, ci la securitate. Mă întreb însă dacă încetarea misiunii 
sale în România, la câteva luni după aceea, nu va fi avut vreo 
legătură cu tentativa mea. Ei bine, când la 22 Decembrie 1989 
organismul nou creat şi-a luat numele de Frontul Salvării 
Naţionale, îţi dai seama cât de tulburat şi de uimit am rămas. 
Identitatea de denumire era efectiv o pură coincidenţă. 

O să mă întrebi poate ce am sperat eu, trimiţând acele 
mesaje (mă refer la ultimele două). Mai întâi mi-am făcut iluzia că 
delegaţii la congres, măcar din spirit de conservare, dacă nu din 
patriotism, vor încerca să-1 înlăture pe Ceauşescu de la putere, 
folosind mijlocul paşnic care li se oferea. Existenţa unei mişcări 
organizate putea să le dea de gândit asupra unui posibil conflict 
social şi asupra a ceea ce-i va aştepta în eventualitatea căderii 
dictatorului. 

In al doilea rând, eram foarte îngrijorat de disperarea care 
devenise aproape generală, de convingerea tot mai răspândită 
că suntem atât de păcătoşi şi atât de înlănţuiţi încât nimeni nu 
mai poate face nimic. Un asemenea mesaj şi ideea că el provine 
de la o mişcare însemnată, reunită într-un front naţional, am 
socotit că ar putea reaprinde lumina speranţei, cel puţin în 
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sufletele unora. Şi sub acest aspect cred că nu m-am înşelat. 
Trebuie să-ţi spun că - dincolo de emoţia şi plăcerea pe care mi le 
stârneau discuţiile cu prietenii şi cunoştinţele pe marginea 
apelului trimis de mine - trăiam bucuria să constat efectul 
tonifiant asupra oamenilor, dorinţa de a afla mai mult despre 
organizaţie şi speranţa că o asemenea mişcare ar putea să 
apropie sfârşitul tragediei noastre. 

Cea mai emoţionantă surpriză însă am avut-o după 
revoluţie când am aflat că la Bacău, la vreo lună şi jumătate de 
la cel de-al doilea mesaj transmis de Europa liberă, au apărut 
manifeste semnate Frontul Salvării Naţionale, fără ca eu să am 
vreo legătură cu ele. 

- Ce a însemnat să fiţi pe listele de supraveghere ale 
securităţii? 
A. M. - Multe. între altele, ca timp de peste 23 de ani să 

mi se facă mereu dosar de plecare la lectorat în străinătate şi 
să n-ajung si primesc aprobarea ultimă niciodată. A mai 
însemnat şi aşteptări Aşteptarea să fiu lovit de o maşină, să mi 
se găsească în buzunar sau ÎDD casă nişte valută (ajunsă acolo nu 
se ştie cum), să fiu dat afară din facula» pentru cele spuse în 
adunări, la cursuri sau la conferinţele publice. Şi 3t ce să n-o 
spun, a mai însemnat şi teamă. Teama pentru familia mea cant 
ar fi putut să sufere nevinovată. De altfel, am fost avertizat de 
mai multe ori, şi la conducerea facultăţii şi la Centrul universitar 
de partid. Rămân totuşi curios faptul că, direct şi pe faţă, 
securitatea nu m-a abordat niciodată,. Probabil că Ie lipseau din 
arsenalul obişnuit elementele de viaţă particulară care să le 
permită culpabilizarea mea în zona dreptului comun. 

- Domnule profesor, a spune adevărul este o 
întreprindem riscantă. Mi s-a părut neobişnuit că aţi vorbit, 
nu o dată, unor oameni care puteau fi oricine. Politic, eraţi 
subversiv; social, eraţi imprudent. Era însă un act de curaj 
necesar, un soi de credit acordat acelui capitol de conştiinţă 
din fiecare. Cât de eficace sunt asemenea gesturi? 

A. M. - Aşa este, dar eu mi-am asumat acest risc cu 
luciditate. Şi am făcut-o din momentul în care am înţeles că 
între o închisoare circumscrisă de ziduri şi marea închisoare a 
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ţării, străjuită de graniţe, nu mai există nici o deosebire 
esenţială. 

Sigur că am fost imprudent. Am avut chiar colegi care în 
momente când am rostit adevăruri inconfortabile, m-au etichetat 
mai puţin elegant decât d-ta. Eram când romantic (aşa suna 
frumos), când naiv, când iresponsabil, când prost, când chiar 
bătut în cap. În evoluţia mea însă, determinată de lumea în 
care mi-a fost dat să trăiesc, a venit un moment când prudenţa 
a început să se înscrie mai curând în sfera semantică a laşităţii 
decât în aceea a înţelepciunii. Şi atunci am început să mă compara 
ca atare. 

M-ai întrebat cât de eficace sunt asemenea gesturi. Nu 
ştiu cât, dar în orice caz sunt mai eficace decât îngenuncherea 
umilită. Iar ceea ce s-a întâmplat între 16 şi 22 decembrie a 
dovedit că ele, când nu rămân singulare, nasc miracol şi duc 
la sublim. Cei în amintirea cărora ard lumânările altarelor 
însângerate, cei care, ieşind cu pieptul gol în faţa gloanţelor, 
au spulberat o dictatură inimaginabilă prin ticăloşie şi forţă de  
oprimare, n-au făcut altceva decât să rişte, să fie imprudenţi şi 
să sufere de curaj. 

 

 SCRISORI CĂTRE EUROPA LIBERĂ 

 
DRAGI PRIETENI1  

În oropsita şi de Dumnezeu uitată ţară a Românilor 
rânjesc semnele apocalipsului. Aici în sufletele celor născuţi 
sub zodia Mioriţei pasc turmele disperării mânate înspre 
pierzanie de către păcurarii fără de suflete şi de către lupii 
procopsiţi în dulăi de pază. Căci în fără de sufletele lor a 
încolţit şi dă rod floarea de mătrăgună, bălteşte otrava 
aducătorilor de suferinţă şi de moarte, a profanatorilor de 
lumină şi a uzurpatorilor de istorie.  
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Am devenit un popor de deţinuţi... fără haine vărgate şi 
fără de celule zăbrelite (acelea sunt ,,jucăriile" torturii doar 
pentru temerarii care îndrăznesc să spună NU mascaradei). 
Închisoarea noastră se întinde de la un hotar la altul şi e 
străjuită de mitraliere, iar în ultimul timp de garduri de sârmă şi 
gropi de pământ...  

Suntem ,,liberi" să ne mişcăm şi... să fim ,mişcaţi, 
suntem ,,liberi" să ne adunăm şi... să fim adunaţi, să ne 
spargem plămânii de entuziasm şi să ne tăbăcim palmele de 
aplauze în cinstea celor care ne înfometează în frig şi întuneric, 
care ne umilesc până şi în sfinţenia iubirii... în cinstea celor 
care ne ucid monumentele istoriei şi ne profanează mormintele, 
ne terfelesc demnitatea prezentului şi ne ruinează speranţele 
viitorului...  

Suntem ,,liberi" să preamărim dictatura unui clan în 
blazoanele căruia paranoia şi fudulia, viclenia şi cruzimea, 
incultura şi repulsia faţă de cultură se împletesc într-un 
simbolic contur de şarpe încolăcind harta nenorocitei noastre 
ţări.  

Şi totuşi, umbrele disperării n-au devenit 
atotcuprinzătoare. Speranţa ne luminează încă dăinuirea. Ea 
este ca un foc sacru pe care îl întreţin mereu cei mai buni şi cei 
mai îndrăzneţi fii ai neamului nostru... uniţi în disperare, ca 
minerii de pe Valea Jiului sau ca muncitorii de la Braşov, ori 
izolaţi de poterele regimului, ca Doina Cornea, Mircea 
Dinescu, Dan Deşliu şi cei şase conducători ai partidului... 
pentru a-i aminti doar pe cei mai recenţi din cei mai cunoscuţi.  

Rezistenţa românilor însă popor paşnic şi blând dar 
teribil când ajunge la capătul răbdării este astăzi asemenea unui 
aisberg... Nu i se vede decât partea de deasupra. Formele de 
rezistenţă sunt numeroase şi diverse, dar din cauza regimului 
de teroare şi a lipsei de mijloace, ele rămân în cea mai mare 
parte necunoscute şi necoordonate. Una e însă 
atotcuprinzătoare... Tirania îi simte efectele dar rămâne 
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neputincioasă în faţa ei... Poporul român se află într-o grevă 
generală sui-generis. Eşecurile tuturor planurilor, mult mai 
profunde şi mai cuprinzătoare decât apar ele în lamentaţiile şi 
ameninţările dictatorului îşi au originea, fără îndoială, în 
falimentara strategie politică şi economică, dar într-o măsură 
foarte importantă în reacţia ostilă a întregului popor faţă de 
această politică şi faţă de autorii ei. O ostilitate concretizată în 
muncă puţină şi de proastă calitate, sustrageri multe şi de toate 
felurile (pentru a se compensa astfel, fie şi parţial, mizerabila 
salarizare), mistificări de jos şi până sus ale realităţii.  

În rezistenţa şi tăriile poporului nostru ni se află 
speranţa... Dar ea ne este întărită mereu de dumneavoastră, cei 
care în fiecare seară şi dimineaţă spargeţi zidul minciunii, 
luminându-ne întunericul şi dăruindu-ne floarea încrederii că 
nu suntem singuri.  

Ea ne este întărită de nenumăratele şi tulburătoarele 
semne de solidaritate, nu numai ale fraţilor care au luat calea 
exilului, dar ale atâtor conştiinţe individuale şi colective din 
întreaga Europă.  

Cuvintele rămân foarte palizi mesageri ai mulţumirii şi 
recunoştinţei noastre faţă de dv., faţă de poporul belgian şi 
conducătorii lui faţă de Franţa şi Elveţia, Anglia şi Italia, faţă 
de S.U.A., faţă de solidaritatea poloneză şi forţele democratice 
ale poporului maghiar care au fost şi sunt alături de suferinţele 
noastre, care şi-au ridicat glasul împotriva unui regim medieval 
în toaletă de secol XX.  

Vă mulţumim tuturor şi ne exprimăm speranţa că veţi 
face tot ce este posibil şi pe toate căile pentru a ne ajuta să 
readucem România în Europa şi în pragul sec. XXI!  

Este bine să se ştie un adevăr fundamental: principiul 
neamestecului în treburile interne îşi pierde orice valabilitate 
atunci când el este invocat de o bandă de uzurpatori de tip 
mafiot care terorizează prin puterea armelor şi a tuturor 
pârghiilor economice un întreg popor, lipsit în această 
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confruntare de alte mijloace în afara libertăţii şi a vieţii 
fiecăruia dintre indivizii ce-l compun.  

România face parte din treburile interne ale Europei şi 
ale întregii lumi. Iar cine încalcă legile lumii civilizate şi chiar 
legile bolnave hotărâte de el însuşi, n-are dreptul să beneficieze 
de inviolabilitate.  

Nu uitaţi strigătele de ajutor ale poporului maghiar din 
1956 care, deşi au fost auzite pretutindeni, au rămas strigăte în 
pustiu stinse sub şenilele tancurilor! ...  

Din ţara Românilor, de peste 10 ani, se aude acelaşi 
strigăt! ... Atâta doar că tancurile de atunci au devenit 
buldozere, iar agresorii n-au mai venit din afara, ci din lăuntrul 
ţării! ...  

Ascultaţi strigătele noastre de ajutor şi ajutaţi-ne înainte 
de a fi prea târziu! ...  

Acestor rânduri pe care vi le adresăm dv. şi întregii 
lumi, am dori să le alăturăm şi un mesaj către Congresul al 
XIV-lea al P.C.R., instanţa care ar trebui să fie forul suprem al 
celor peste 3 milioane de comunişti şi nu instrumentul de 
manevră al clanului Ceauşescu, interesat în primul rând să-şi 
menţină puterea, indiferent cu ce mijloace şi cu ce preţ.  

Vă rugăm să-l transmiteţi la postul dv. de radio, 
periodic, până la începerea congresului şi în timpul desfăşurării 
lui!  

Dacă nu ne declarăm identitatea, nici alte detalii despre 
noi, suntem convinşi că veţi înţelege perfect raţiunea unui 
astfel de comportament. Sperăm să vă putem transmite şi alte 
mesaje.  

   
Frontul Salvării Naţionale  
I/2, 15, 25 
I/29, 1, 5 21, 28, 30,40   
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APEL CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.  
 
Deşi ,,alegerea" dv, la congres a fost regizată după 

tipicul ştiut în vederea asigurării acelei mase inerte de oameni 
chemaţi să mistifice şi să tămâieze, să asculte şi să aplaude în 
ovaţii, ştim că în adâncul conştiinţei celor mai mulţi dintre dv. 
mocneşte dezgustul, ruşinea şi îngrijorarea faţă de situaţia 
catastrofală în care a fost adusă ţara de dictatura Ceauşescu şi 
faţă de marile primejdii care ameninţă viitorul nostru.  

Credem că am ajuns în ceasul al doisprezecelea al 
acestui tragic impas al istoriei româneşti. Credem că măcar în 
acest ceas aveţi datoria sfântă de a deveni, cu îndrăzneală şi 
spirit de sacrificiu, dacă e cazul ceea ce teoretic sunteţi, dar 
practic n-aţi fost niciodată: reprezentanţii unui partid de peste 3 
milioane şi, în mod declarat, reprezentanţii unui popor întreg.  

Credem că e ultimul ceas pentru a da glas şi a hotărî în 
spiritul acelei conştiinţe lucide şi temerare care s-a auzit prin 
vocea lui C. Pârvulescu la Congresul al XII-lea. Vocea 
singulară de atunci trebuie să devină vocea colectivă de acum! 
Vocile foştilor conducători ai partidului din scrisoarea deschisă 
adresată lui N. Ceauşescu, vocile Doinei Cornea, Dan Deşliu, 
Mircea Dinescu, toţi aceştia fiind în ultimă instanţă adevăraţii 
purtători de cuvânt ai poporului trebuie să se audă în congres şi 
să devină temei de analiză şi de hotărâre.  

Imensa majoritate a poporului român vă cere, dacă aţi 
acceptat să deveniţi delegaţi la congres să reprezentaţi şi să 
apăraţi în mod autentic interesele lui:  

1. Să aduceţi în dezbaterea congresului adevărul 
realităţilor noastre economice, sociale şi politice care să nu 
eludeze următoarele aspecte:  

A. Întreaga viaţă economică este profund afectată de 
voluntarism şi incompetenţă, concretizată într-o politică 
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economică falimentară, decisă aproape integral de N. 
Ceauşescu şi familia sa. Aceşti factori de decizie, fără nici o 
pregătire de specialitate care să le permită a înţelege 
mecanismele şi fenomenele economice în complexitatea 
dinamicii lor, n-aveau cum să ajungă la o strategie economică 
optimă de vreme ce intelectualitatea şi specialiştii de înaltă 
calificare au fost practic eliminaţi din actul deciziei, cu dispreţ 
şi cu ură.  

Nepricepându-se la nimic, ,,conducerea superioară de 
partid" a decis că se pricepe la toate şi ... a distrus economia.  

S-au construit capacităţi de producţie care lucrează cu 
mult sub nivel proiectat.  

S-au făcut investiţii iraţionale, risipindu-se miliardele 
împrumutate în obiective economice sau de altă natură, 
nerentabile şi niciodată amortizabile.  

S-au hotărât planuri de producţie nerealiste care au 
ignorat mijloacele energetice, disponibilităţile de materii prime 
şi necesităţile de import.  

S-au exportat produsele industriei noastre cu mult sub 
valoarea costurilor de producţie, ceea ce a însemnat, de fapt, 
risipirea averii naţionale şi dispreţ faţă de munca trudnică a 
clasei muncitoare.  

Agricultura a fost distrusă prin distrugerea ţăranului. 
Exploatarea acestuia a căpătat proporţii mai grave decât sub 
regimul burghezo-moşieresc. Mărturiile sunt atât de numeroase 
şi atât de cunoscute încât ele se află la îndemâna fiecăruia.  

Ce poate fi mai condamnabil şi mai compromiţător, din 
punct de vedere economic şi politic, decât faptul că agricultura 
se face cu studenţii şi elevii, cu militarii şi puşcăriaşii, iar când 
nici aceştia nu ajung, cu muncitorii din fabrici, şi că aproape în 
fiecare an o bună parte de recoltă rămâne pe câmp?  

Ce poate fi mai antiuman, mai antisocialist, mai 
culpabil decât să vinzi peste graniţă, la preţuri derizorii, cea 
mai mare şi cea mai bună parte a producţiei agricole, într-un 
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total dispreţ faţă de producătorii de bunuri materiale şi 
spirituale care au fost lăsaţi să flămânzească?  

   
B. Erorile din economie şi-au avut reflexul lor în plan 

social-cultural.  
I. A fost afectat profund nivelul de trai al populaţiei 

aducându-l la parametrii cunoscuţi doar în timpul războiului, 
uneori chiar sub aceştia:  

lipsa alimentelor de strictă necesitate, a încălzirii şi 
luminării spaţiilor de muncă şi de locuit, a benzinei, a unor 
produse de strictă necesitate, de la pastă şi lame de ras, la piese 
de schimb pentru mai toate bunurile aflate în posesia unui 
cetăţean (ce ruşine mai mare poate cunoaşte un regim decât 
cartelizarea alimentelor şi benzinei, la sfârşitul sec. XX, într-o 
ţară atât de dăruită de natura ca ţara noastră?).  

nivelul sub orice critică al asistenţei sanitare care a dus 
la creşterea îngrijorătoare a morbidităţii populaţiei, la reapariţia 
unor boli eradicate cu 20 de ani în urmă în urmă (sifilisul, 
tuberculoza, râia), la creşterea mortalităţii şi la nivelul scăzut al 
naşterilor în pofida ruşinosului şi abuzivului decret dat tocmai 
pentru a se asigura sporirea acestora; cauzele sunt multiple dar 
câteva se impun în primul rând:  

· cele menţionate la punctul anterior cu privire la 
alimentaţie şi habitat;  

· suprasolicitarea cotidiană a celor ce muncesc, fără 
compensarea materială şi morală corespunzătoare şi fără de 
nici o speranţă  

· precaritatea actului medical datorat lipsei de 
medicamente şi a celorlalte mijloace elementare pentru 
îndeplinirea lui, suprasolicitarea medicilor, corupţia foarte 
răspândită ca urmare a lipsurilor de tot felul  

· eliminarea practică de la asistenţa medicală a 
bătrânilor  
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nivelul sub orice critică al vieţii culturale, transformate 
de dictatură într-un act de perpetuă oficiere a cultului 
personalităţii lui N. Ceauşescu şi a soţiei sale;  

· generalizarea atamorismului  
· suprimarea subvenţiilor pentru toate instituţiile de 

cultură, dar limitarea drastică a oricărei libertăţi de opţiune 
culturală  

· transformarea ridicolă a televiziunii în ceva de două 
ore imposibil de a fi definit  

· paralizarea activităţii uniunii scriitorilor şi a altor 
uniuni de creaţie  

· privarea tineretului, mai ales, de mijloacele de acces la 
valorile universale ale muzicii, cinematografiei, teatrului 
contemporan  

· poluarea activităţii sportive, în special a fotbalului, 
prin imixtiunile puterii politice şi prin erorile de tot felul care 
afectează competiţiile şi participările la întrecerile 
internaţionale  

   
II. Învăţământul a fost foarte grav afectat, ca urmare a 

faptului că organizarea şi desfăşurarea lui a fost decisă de 
acelaşi cuplu, cu aceeaşi incompetenţă şi cu acelaşi 
voluntarism. De altfel, cum ar fi putut să decidă optim în 
problemele şcolii cineva pentru care şcoala este o vagă 
amintire, iar studiile superioare nici măcar atât?  

Ce poate fi mai insultător şi degradant pentru 
învăţământ şi ştiinţă decât asumarea frauduloasă de titluri 
ştiinţifice şi academice şi mai ales conducerea acestui sector 
vital pentru oricare societate sănătoasă de către cineva fără 
pregătire, fără cultură elementară, de fapt fără nici o 
competenţă?  

Urmările celor de mai sus se găsesc în situaţia 
catastrofală a învăţământului românesc, unul din cele mai 
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apreciate pe plan european între cele două războaie mondiale. 
Toate articulaţiile sistemului au fost afectate.  

Au fost anulate motivaţiile pentru activitatea şcolară, 
precum şi pârghiile de stimulare ori de coerciţie la îndemâna 
corpului didactic.  

Desfiinţarea repetenţiei la ciclul elementar, sancţionarea 
profesorilor exigenţi în numele statisticilor triumfaliste, 
transformarea mijloacelor de verificare, a principiilor 
docimologice şi a bacalaureatului în adevărate parodii, 
sistemele nestimulative ale repartizărilor absolvenţilor, 
dezvoltarea aberantă a învăţământului seral toate acestea au 
generat nu numai un dezinteres general pentru învăţătură dar şi 
o infirmizare morală a tinerelor generaţii care, începând de la 
grădiniţă şi până la facultate, sunt modelate sub semnul 
minciunii, al demagogiei, al făţărniciei şi parvenitismului.  

Ideea integrării învăţământului cu cercetarea şi 
producţia, generoasă în sine a fost compromisă prin exces şi 
mai ales prin imposibilitatea ei de realizare propriu-zisă, în 
cadrele cerute şi în condiţiile date. Rezultatul îl constată orice 
conştiinţă onestă.  

Redusă cu peste 47%, pregătirea generală, teoretică şi 
modelatoare sub raport intelectual, a fost profund afectată, fără 
ca în schimb să se realizeze o pregătire practică autentică. 
Intreprinderile şi instituţiile unde este planificată o asemenea 
activitate n-au nici mijloacele nici motivaţiile pentru a o 
asigura, aşa încât practica a devenit un factor de perturbare a 
învăţământului şi a producţiei şi un prilej instituţionalizat de 
pierdere a vremii.  

Statutul social şi profesional al cadrului didactic a fost 
foarte grav degradat, atât prin salarizarea mizeră cât şi prin 
umilirea permanentă la care e supus. Devenit un fel de slugă 
bună la toate, cadrul didactic a început să înţeleagă, din păcate 
că supravieţuirea lui depinde nu de calitatea muncii didactice, 
ci de promtitudinea cu care răspunde chemărilor primăriei şi 
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activiştilor, ,,Cântării României" şi ,,Daciadei", asigurării 
planurilor economice, ieşirilor cu elevii la mitinguri, vizite şi 
alte asemenea deşertăciuni propagandistice.  

În esenţă, învăţământul a devenit un oficiu de prestări 
servicii, de cele mai multe ori gratuit la dispoziţia primarilor şi 
a altor activişti, pentru strângerea recoltei, pentru curăţenia 
localităţilor şi instituţiilor, pentru încărcarea şi descărcarea 
mijloacelor de transport etc. etc. etc.  

   
C. Sub raport politic situaţia este şi mai gravă. 

Esenţializând anomaliile, din care au generat, în ultimă instanţă 
toate cele anterior relevate şi multe altele (ar fi necesară o Carte 
Albă pentru a le cuprinde şi analiza) se impun în primul rând 
următoarele:  

a) S-a concentrat în mod anormal întreaga putere 
executivă şi legislativă în mâna unui singur om, de fapt a unei 
singure familii, suprimându-se orice control asupra felului cum 
este ea exercitată  

b) S-a instituit un dezgustător şi foarte nociv cult al 
personalităţii, depăşindu-l chiar pe cel al lui Stalin care a pus 
viaţa politică sub semnul misticismului, al idolatriei.  

Consecinţele sunt multiple:  
desfiinţarea practică a partidului care este redus de fapt 

la N. Ceauşescu şi la familia sa; ceilalţi peste 3 milioane sunt 
doar nişte cotizanţi care au obligaţia să aprobe, să aplaude şi să 
omagieze tot ce hotărăşte secretarul general, indiferent dacă e 
bine sau rău, să aplice în viaţă aceste hotărâri, indiferent dacă 
ele sunt benefice ori dăunătoare, dacă pot fi aplicate sau nu; 
anularea principiului organizatoric al partidului, din cele două 
componente ale lui nemaifuncţionând decât centralismul; 
obsesia unanimităţii este blazonul acestei amputări; atât de 
trâmbiţatul democratism este o simplă ficţiune, atât în partid, 
cât şi în stat; exemplul cel mai recent ,,propunerea" de 
realegere a lui N Ceauşescu în fruntea partidului care a fost 
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îmbrăţişată cu o ,,deplină umanitate" evident de familia sa şi de 
slugile care o deservesc;  

promovarea cadrelor în munci de răspundere pe linie de 
partid şi de stat doar pe criteriul fidelităţii faţă de familia 
Ceauşescu; de aici, succesul impostorilor, a incompetenţilor, a 
demagogilor care procopsesc întru ruină mai toate domeniile 
puşi să le conducă  

sterilizarea şi prostituarea mai tuturor formelor de 
cultură obligate să-şi cîştige dreptul la existenţă doar prin 
participarea masivă la oficierea acestui cult:  

c) Este refuzat orice dialog autentic cu ţara, cu cei care 
împărtăşesc alte opinii decât dictatura. Sunt reprimate cu 
violenţă orice încercări ale unui asemenea dialog, deşi el se 
înscrie perfect în legile şi în statutul partidului. Măsurile de 
reprimare luate împotriva celor 6 conducători ai partidului, 
împotriva scriitorilor N. Dinescu şi D. Deşliu, a celor care s-au 
solidarizat cu ei, barbaria cu care este tratată o femeie curajoasă 
şi demnă de peste 60 de ani ca Doina Cornea adevărat simbol 
al rezistenţei româneşti împotriva dictaturii sunt tot atâtea 
mărturii ale încălcării legilor ţării, statutului partidului, legilor 
şi reglementărilor internaţionale.  

d) Aplicarea principiului eronat privind omogenizarea 
socială şi naţională are numeroase efecte dăunătoare sub raport 
social. Acest principiu anulează spiritul de competiţie, 
afirmarea şi împlinirea valorilor, aspiraţia individului de a-şi 
depăşi mereu condiţia, aşa precum generează fenomene de 
discriminare naţională atât de dăunătoare convieţuirii 
armonioase şi unităţii unui popor;  

e) Derivată din primele patru, alături de ruinarea 
economiei şi a vieţii sociale este falimentara politică externă, 
dusă îndeosebi în ultimii ani şi care dovedeşte nu doar 
voluntarism şi incompetenţă, ci şi un ridicol, un periculos 
infantilism politico-diplomatic în stare să prejudicieze 
prestigiul şi interesele noastre pe plan mondial:  
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încălcarea legilor internaţionale  
comportamentul impertinent, agresiv şi obstrucţionist în 

viaţa şi organismele internaţionale  
sfidarea O.N.U. şi a mai tuturor ţărilor lumii în care se 

exprimă poziţii critice faţă de politica de încălcare a drepturilor 
omului de către dictatura Ceauşescu  

organizarea de acţiuni teroriste în străinătate, vânzările 
clandestine de arme în zonele de conflict militar, manipularea 
propagandistică, pe valuta forte a ţării a presei străine şi a unor 
instituţii, în vederea oficierii cultului personalităţii şi dincolo 
de graniţele ţării  

erijarea în unic posesor al adevărului despre construcţia 
socialistă, blamarea experienţelor şi eforturilor înnoitoare din 
celelalte ţări socialiste şi prezentarea experienţei falimentare a 
socialismului de la noi drept singura adevărată şi autentică  

ignorarea semnificaţiilor foarte grave ale emigrărilor în 
masă din România, mai ales a emigărilor din ultimii ani în 
Ungaria şi transformarea acestui fapt, ale cărui cauze se află 
tragedia adusă în ţară de dictatura Ceauşescu, în pretext de 
campanii ostile împotriva ,,vecinilor noştri". Este o atitudine 
care-şi are explicaţia şi în procesele înnoitoare din Ungaria 
unde adevărurile aduse la lumină sună a funie în casa 
spânzuratului pentru dictatura de la noi; ridicarea gardului de 
sârmă de-a lungul graniţei cu Ungaria este nu numai o mare 
stupizenie politică dar şi o ruşine imensă pentru ţara noastră, 
amintind de sârma ghimpată a lagărelor hitleriste.  

2. În spiritul aceleiaşi necesităţi de a afirma şi de a 
dezbate adevărul, pentru ca plecând de la el să se poată lua 
hotărârile cele mai înţelepte, să cereţi discutarea în Congres a 
scrisorilor deschise trimise secretarului general de cei 6 foşti 
conducători ai partidului, de Doina Cornea şi Dan Deşliu şi să 
hotărâţi anularea tuturor măsurilor administrative şi poliţieneşti 
luate împotriva lor, ca şi împotriva tuturor celorlalţi oameni 
care şi-au exprimat deschis opinii critice, privind viaţa 
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economică, socială şi politică a ţării. Toţi aceştia n-au făcut 
decât să uzeze de drepturile prevăzute în constituţia ţării, în 
tratatele şi legile internaţionale la care suntem cosemnatari, de 
statutul partidului. Ei au făcut chiar mai multe: cunoscând 
practica curentă a dictaturii de a încălca orice lege, dacă aceasta 
nu-i convine, cunoscând violenţa cu care înăbuşă orice 
încercare de a pune în discuţie politica elaborată de ea, aceşti 
oameni şi-au asumat riscul confruntării cu tirania în numele 
adevărului şi al dreptăţii, în numele unui popor îngenunchiat, 
terorizat şi dus în pragul pierzaniei.  

3. Să supuneţi discuţiei şi să decideţi cu cea mai mare 
răspundere pentru prezentul şi viitorul ţării hotărârea privind 
sistematizarea satelor. Deşi în principiu aceasta pleacă de la o 
necesitate reală, ea a devenit prin felul în care a fost gândită şi 
aplicată un adevărat atentat la fiinţa noastră naţională, la 
trecutul şi la viitorul nostru, un atentat inadmisibil la adresa 
individului, transformat într-un simplu obiect pe care statul îl 
manevrează cum vrea.  

Cine i-a dat lui N. Ceauşescu drept de viaţă şi de moarte 
asupra oamenilor, familiilor, satelor şi oraşelor? Cine-i dă 
dreptul lui şi uneltelor lui la cinismul de a-i obliga pe oameni 
să-şi dărâme casele cu propriile mâini sau să ceară în adunări 
regizate sub semnul terorii să fie sistematizate, de fapt ucise 
satele?  

Ne aflăm în faţa uneia din cele mai grave şi perfide 
ameninţări la adresa poporului nostru. O ameninţare pe care n-
au gândit-o nici măcar turcii, ruşii ori austro-ungarii în 
vremurile când au dorit pieirea noastră.  
4. Pe baza unei analize, în spiritul adevărului, a realităţilor 
economice, sociale şi politice, a problemelor ridicate în 
scrisorile menţionate, plecând de la principiul rotirii cadrelor, 
atât de consecvent aplicată de dictatură de la ea în jos de la 
faptul că N. Ceauşescu în pofida unor merite reale dovedite 
mai ales în primii 5 ani din cei peste 20 de când se află în 
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conducerea partidului, a comis numeroase şi grave greşeli, 
având în vedere starea precară a sănătăţii sale şi vârsta 
înaintată, Congresul să hotărască eliberarea lui din funcţie şi 
reînnoirea conducerii partidului. Să decidă, de asemenea ca, pe 
baza unui dialog deschis şi autentic cu ţara, să se fundamenteze 
spusesem şi d-lui Hurezeanu atunci când a pus la îndoială paternitatea 
scrisorilor. Cifrele din josul siglei Frontul Salvării Naţionale sunt un cifru 
care dau Al. Melian. 

o nouă strategie şi tactică politică, menită să scoată ţara 
din impasul în care se află şi să mobilizeze toate energiile 
naţionale în realizarea lor.  

5. Plenara C.C. al P.C.R. din 27 iunie 1989, abordând, e 
adevărat cu vizibil dezgust din partea multor participanţi 
realegerea lui N. Ceauşescu ca secretar general, a dovedit nu 
doar imaturitate politică, ci şi o totală iresponsabilitate faţă de 
partid şi faţă de ţară, un adevărat act de trădare a acestora.  

Decriptitudinea biologică şi intelectuală vădită chiar la 
acea plenară de N. Ceauşescu, promisiunea cinică că va 
continua aceeaşi politică falimentară dusă până acum, 
recunoaşterea greşelilor, dar neanalizarea lor şi mai ales 
neanalizarea autocritică a contribuţiei lui fundamentale în 
săvârşirea acestora, cuvântarea de a doua zi, lamentabilă prin 
agresivitate, dogmatism, scleroză a gândirii şi mai ales prin 
lipsa oricărei perspective de a depăşi tragedia noastră istorică, 
toate acestea sunt argumente zdrobitoare, alături de starea în 
care a fost adusă ţara şi partidul, pentru nealegerea lui în 
funcţia supremă a partidului, pentru înnoirea sănătoasă a 
conducerii acestuia.  

5. Credem că este poate ultima ocazie de a se opera cu 
înţelepciune şi în mod paşnic schimbările esenţiale pe care 
starea de criză actuală le impune cu necesitate. Este poate 
ultima ocazie de a evita un conflict social major, de a evita 
vărsarea de sânge la care aproape totdeauna duce disperarea.  

Aveţi misiunea istorică de a evita o asemenea tragedie, 
aşa după cum aveţi datoria să vă gândiţi la răspunderea 
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nemiloasă nu doar în faţa istoriei, ci şi a judecăţii imediate care 
nu va întârzia să vină. Răbdarea românului e proverbială, dar 
nu e fără de margini!  

Frontul Salvării Naţionale  
 
 
 1 Acest mesaj a fost transmis de Europa liberă, la 27.08.1989. Fotocopiile 
după care s-a transcris textul de faţă au fost obţinute de către generalul 
Militaru. După ce ne-am cunoscut în martie 1990, în urma scrisorii deschise 
publicate de mine în Adevărul şi după ce a aflat că rugămintea adresată d-
lui Emil Hurezeanu de a-mi transmite copii după mesajele mele, a rămas 
fără răspuns, dumnealui, nu ştiu pe ce căi, le-a obţinut şi mi le-a înmânat. 
Cu acea ocazie i-am oferit şi proba că eu sunt autorul lor, aşa cum îi 
spusesem şi d-lui Hurezeanu atunci când a pus la îndoială paternitatea 
scrisorilor. Cifrele din josul siglei Frontul Salvării Naţionale sunt un cifru 
care dau Al. Melian. 

 

 

CÂTEVA ÎNTREBĂRI ADRESATE LUI N. CEAUŞESCU 
ŞI MAI ALES CELOR CARE-L AJUTĂ SĂ-ŞI 

PĂSTREZE PUTEREA DICTATORIALĂ 1 
   
1) Cum se explică discrepanţa flagrantă între 

,,Epocalele succese" pe care le trâmbiţaţi pe toate căile, între 
statisticile triumfaliste, şi nivelul de viaţă mizer al mojorităţii 
poporului?  

Cartelizarea bunurilor de primă necesitate (nici acelea 
asigurate).  

Nesiguranţa căldurii normale în apartamente şi la 
locurile de muncă.  

Neasigurarea medicamentelor, a asistenţei medicale, şi 
a concediilor de boală.  

Dispariţia de pe piaţă a celor mai elementare bunuri 
(pastă de dinţi şi de ras, lame, piese de schimb pentru 
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autoturisme şi alte obiecte de uz personal) şi lista poate 
continua mult, foarte mult...  

2) Care este după părerea d-voastră unitatea de măsură 
a bunăstării unui popor? Un mare scriitor Albert Camus spunea 
că ,,slujeşti cu adevărat viitorul numai dând totul prezentului".  

3) Cum se potriveşte democraţia proclamată mereu, în 
gura mare şi pretutindeni, cu pedepsirea necruţătoare a oricărei 
opinii care nu coincide cu a d-voastră sau cu a soţiei d-voastră, 
cu refuzul oricărei dialog şi cu eliminarea din circuitul puterii a 
oricărui om cu demnitatea opiniei?  

Până şi pe cei care v-au ajutat să ajungeţi la putere i-aţi 
eliminat când au încercat să facă şi altceva decât să vă aprobe 
şi să vă execute ordinele fără a crâcni. Numele lui Chivu 
Stoica, Gh. Apostol, Virgil Trofin, Petru Enache, Cornel 
Burtică, Ion Iliescu (şi numele ar putea continua) sunt 
reprezentative pentru ,,democraţia" dumneavoastră. În cazul 
celor dispăruţi, care este contribuţia d-voastră, la dispariţia lor.  

4) Cum concordă învăţătura marxistă cu degustătorul 
cult al personalităţii pe care-l întreţineţi în jurul persoanei d-
voastră şi al soţiei d-voastră, cu familiarismul fără ruşine şi 
privilegiile fără limită?  

Răspunsul dat într-un interviu este cu totul 
nesatisfăcător, fals şi megaloman.  

5) Aţi calculat vreodată pierderile economice şi morale 
ale cultului personalităţii, în raport cu ceilalţi conducători ai 
ţării şi mai ales în raport cu poporul?  

6) Aţi calculat vreodată pierderile economice şi morale 
ale cozilor interminabile la orice? 7) Cum se potriveşte 
pacifismul pe care-l afişaţi cu fiecare prilej, cu vânzările 
clandestine de arme, şi cu declaraţiile belicoase?  

8) Cum explicaţi tragicul exod al românilor pe 
drumurile pribegiei? Cunoscutele lozinci pe care le afişaţi de 
obicei sunt puerile şi profund nocive fiindcă eludează adevărul.  
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9) Cum se potriveşte elogiul şi solicitările adresate 
învăţământului şi ştiinţei cu statutul mizer al acestora, cu 
izolarea lor internaţională, cu dispreţul real pe care-l nutriţi 
pentru ele d-voastră, dar mai ales soţia d-voastră pusă să 
conducă domenii pentru care nu are nici o competenţă?  

10) Cum se explică faptul că până când aţi devenit 
secretar general al partidului şi mai apoi preşedinte al ţării, aţi 
fost un anonim activist pentru ca apoi deodată să deveniţi 
,,genial", ,,erou între eroi" (ce acte de eroism aţi săvârşit?) cel 
mai iubit fiu al poporului (de fapt cel mai urât dintre 
conducătorii pe care i-a avut vreodată ţara asta).  

11) Cum se explică faptul că soţia d-voastră până a nu 
deveni d-voastră conducătorul partidului şi al statului, a fost o 
persoană cu totul cenuşie, mai anonimă chiar şi decât d-voastră 
pentru ca acum, să devină, doctor, academician, iar pe deasupra 
şi savant de renume mondial? Aţi descoperit vre-o licoare care 
să transforme mediocritatea, incultura, invidia, răutatea, în 
valori spirituale superlative? Comunicaţi reţeta întregii lumi şi 
poate veţi candida la Premiul Nobel (de când visaţi aşa ceva!).  

12) De ce nu răspundeţi scrisorilor deschise ce vi se 
trimit şi de ce refuzaţi dialogul cu ţara?; dialogul autentic, nu 
monologul discursurilor în faţa imenselor adunări ori congrese 
în care d-voastră vorbiţi mereu aceleaşi platitudini agramate 
hrănite din trupul unor idei generoase iar ceilalţi, plătiţi pentru 
aceasta sau înspăimântaţi, vă aplaudă.  

13) Aţi declarat într-un interviu că minciuna are 
picioare scurte, ceea ce este foarte adevărat. Dar credeţi că 
minciunile d-voastră, nenumărate şi atât de gogonate, au cumva 
picioare mai lungi?  

14) Aţi vorbit la o Plenară a CC, PCR de pedepsirea 
trădătorilor poporului şi ai ţării. Cine sunt aceştia? Cine a trădat 
partidul care l-a pus în fruntea sa? Cine a trădat ţara şi şi-a 
călcat jurământul de preşedinte ruinând economia, viaţa 
socială, cultura şi încălcând fără jenă Constituţia?  
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Priviţi-vă în oglindă, daţi-vă răspunsul cinstit şi luaţi 
decizia cea mai înţeleaptă. Înainte de a o face alţii!  

Aşteptăm răspunsurile la aceste întrebări pe care cu un 
alt prilej le vom comenta şi noi, mai pe larg poate împreună cu 
răspunsurile  
d-voastră.  

F.S.N.  
 
 
1   Difuzat la Europa Liberă, pe data de 8.11.1989.  
2.  Intrucât CNSAS, după repetate solicitări de a-mi permite accesul  la 
dosarele de securitate care mă privesc, mi-a răspuns mereu ca nu deţine nici 
un fel de documente privind actvitatea mea clandestină, atașez textului de 
faţa două documente care confirmă explicit că asemenea dosare există, de 
vreme ce în 1993 și 1997 în presă s-au dat extrase din ele: 
 
 

                                                                                  

SCRISOARE DESCHISĂ D-lui prof. D. MICU  
 
Domnule profesor. 

Deşi aş fi putut sta de vorbă cu dv. şi să vă spun cele ce 
urmează (poate şi altele), aşa cum am făcut-o şi altă dată, în 
vremuri mai grele, pe o bancă din Cişmigiu, am ales această 
formulă publică pentru că mărturisirile, gândurile şi tăcerile 
interviului pe care l-aţi dat în România liberă din 24 august 
fiind destinate publicului poartă blazonul profesorului 
universitar, al scriitorului şi al fostului candidat pentru Senatul 
ţării. Deci, au greutatea virtuală a prestigiului, a celui destinat 
să participe la modelarea spirituală a studenţilor şi, dacă aţi fi 
fost ales, la arhitecturarea social-politică a ţării.  

Cu toate că sunt în interviul dv. idei pe care le 
împărtăşesc şi în care am recunoscut inteligenţa disociativă, 
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neliniştea celui obsedat de mirajul Binelui şi al Frumosului, 
ispitele francheţei spectaculoase, am întâlnit în acesta şi câteva 
 răspunsuri întristător de fragile (ca să mă exprim cu eleganţa 
ce o meritaţi, fără nici o rezervă). Ele m-au determinat să revin 
pentru o clipă în arena publicisticii1 şi să vă invit pe dv. şi pe 
toţi cei ce gândesc ca dv. la o meditaţie mai profundă, mai 
nuanţată şi mai conformă cu realitatea.  

Răspunsurile dv. trădează o fiinţă frământată de 
nelinişti, pradă deziluziei şi incertitudinilor, tristă şi fără 
speranţă. Trăiţi o dramă, aşa cum o trăiesc foarte mulţi dintre 
noi.  

Dar, răspunsurile dv. dezvăluie şi altceva. Omul de 
întinsă cultură, familiarizat cu istoria românească şi cu cea 
universală, subtilizat în gândire prin lecturile lui foarte bogate, 
cu îndelungi exerciţii analitice şi cu un spirit critic deseori pus 
în valoare, se trădează incapabil de a se obiectiva măcar atât cât 
este necesar pentru a evita rătăcirea în aparenţă şi superficial 
incapabil de a se emancipa de vechi mentalităţi, pentru a 
înţelege marea complexitate a politicului şi, mai ales, se 
recomandă partizanul îngenunchierii şi al umilinţei româneşti, 
ca soluţie a supravieţuirii istorice.  

D-le profesor, aş vrea să încep cu răspunsul dat de dv. 
la prima întrebare. Deşi începeţi prin a circumscrie totul la 
persoana dv., restrângând evident orizontul solicitării propus de 
d-na Tia Şerbănescu, înţelesul generalizator al acestuia nu 
poate fi eludat. Chiar puteţi afirma, cu mâna pe inimă, că în 
Facultatea de Filologie nu s-a înregistrat ,,absolut nici o 
schimbare?" Dar, tinerii care au venit să împrospăteze catedrele 
noastre îmbătrânite aproape toţi excelenţi profesionişti în 
devenire dar promovările în ierarhia universitară aproape a 
tuturor celor care de peste 15 ani erau blocaţi în posturi 
neconforme cu valoarea lor profesională, dar noile planuri de 
învăţământ realizate împreună cu celelalte centre universitare şi 
în colaborare cu studenţii, dar faptul că am scăpat de corvezile 
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politico-obşteşti şi de acele lunare obligaţii de îndoctrinare şi 
dirijare politică -, toate acestea nu înseamnă nimic pentru dv.? 
Greu de înţeles... Aşa după cum e dezamăgitor să constaţi că în 
fenomenul Piaţa Universităţii, dv. n-aţi descoperit o altă 
semnificaţie decât aceea a unor zgomote care vă deranjau la 
examene.  

Vorbiţi de apatia studenţilor şi de faptul că ei au devenit 
indiferenţi. Cred că vă înşelaţi. Ei trăiesc poate dezamăgiri, ca 
atâţia dintre noi, ei au înţeles poate că la un moment dat au 
devenit o masă de manevră pentru unele partide politice în 
lupta pentru putere, ei au început să-şi dea seama probabil că 
într-o societate a competiţiei libere, adevărata ,,luptă politică" a 
studentului este de a se forma ca profesionist de înaltă 
competitivitate. Dar, apatici şi indiferenţi nu sunt.  

Că nu înţelegeţi prea bine resorturile de adâncime ale 
lumii studenţeşti, o dovedeşte şi felul în care vă explicaţi 
interesul scăzut al studenţilor pentru cursul dv. Nu credeţi că 
popularitatea cursurilor lui M. Martin, Al. Sincu sau N. 
Manolescu se datora, în primul rând, vocaţiei profesorale a 
acestora, calităţii deosebite a muncii lor didactice şi nu 
împrejurării că unii studenţi ar fi putut fi ajutaţi să intre în 
presă? (de altfel, Al. Sincu, cel care ,,făcea furori", nici nu avea 
asemenea posibilităţi de lansare).  

Când sunteţi invitat pe terenul politicului dincolo de 
aprecierile de bun simţ, de recunoaşterea că ,,frumos ar fi fost 
să ne fi implicat cu toţii înainte de revoluţie" există câteva 
răspunsuri deconcertante prin falsitatea absolutizărilor.  

Credeţi oare cu adevărat că oricine se angajează în 
politică ,,trebuie să fie fiară"? Ar însemna ca istoria societăţii 
omeneşti să fie un neîntrerupt spectacol regizat de fiare, în care 
oamenii s-au rezumat a fi doar actori. Şi nu cred că este tocmai 
aşa. Explicaţi apoi marile dificultăţi prin care trece ţara şi 
greşelile făcute de putere într-un chip atât de superficial, încât 
mi-e greu să admit că ele sunt şi serioase. Vă ştiu, de altfel, 
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ispitit adeseori de a şoca prin paradoxuri sau afirmaţii 
bulversante. Gravitatea contextului, însă, mi se pare nepotrivită 
pentru asemenea frivolităţi.  

Sigur că opoziţia a provocat în mai multe rânduri 
Puterea, determinând-o să facă gafe, sigur că există o boicotare 
a Guvernului (care nu vine însă doar din partea opoziţiei), sigur 
că în aceste acţiuni PNţCD s-a aflat mereu în avangardă. Dar, 
de aici şi până la a afirma că ,,barca" noastră socială e 
ameninţată cu scufundarea din cauza partidului amintit şi a lui 
D. Mazilu, e o mare distanţă.  

De altfel, trebuie înţeles un lucru foarte important care 
de obicei se ignoră. Dacă pe seama opoziţiei se pot pune multe 
păcate, în desfăşurarea procesului social-politic de la noi, pe de 
altă parte, trebuie observat că opoziţia şi presa au jucat un rol 
foarte important în radicalizarea revoluţiei noastre, în 
preîntâmpinarea unor evoluţii primejdioase, în cenzurarea unor 
apetituri totalitare. Opoziţia nu e la putere, cum spuneţi dv. 
într-o butadă de efect, dar Puterea nu a putut ignora opoziţia. Şi 
e foarte bine aşa. Chiar dacă opoziţia a vădit multe slăbiciuni, 
chiar dacă ea nu a oferit alternative convingătoare, nici de 
programe, nici de persoane.  

Pe de altă parte, afirmaţia că ,,ţărăniştii sunt agenţi 
străini" mi se pare o enormitate, mai ales când e spusă de un 
om cult şi inteligent. O asemenea reminescenţă comunistă în 
mentalitatea dv. mi se pare aproape de neînţeles. Noi ştim 
foarte bine ce a reprezentat, în strategia represiunii comuniste, 
diversiunea cu agenţii străini.  

În prelungirea unei astfel de judecăţi, liberalii şi Alianţa 
civică ar trebui să fie agenţi ai francezilor, formaţiile politice 
social-democrate, agenturi germane ori suedeze, FSN şi 
celelalte partide de stânga, agenturi sovietice şi aşa mai 
departe, până când nu ne rămâne decât să afirmăm că singurii 
ne-agenţi străini din viaţa noastră politică, au rămas cei de la 
Partidul România Mare.  
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Pe un plan adiacent se află şi afirmaţia că ,,tot ce se 
întâmplă /în ţara noastră/ e aranjat din afară". Ea exprimă nu 
doar un întristător dispreţ faţă de cei ce au înfăptuit, de-a lungul 
secolelor, istoria noastră, nu doar o greu de acceptat impietate 
faţă de cei care au înfruntat moartea în decembrie 1989 în 
numele ţării pângărite şi a libertăţii furate, dar şi o falsificare a 
adevărului prin absolutizări superficiale ori omisiuni fără 
acoperire.  

Cât de surprinzător este pentru un istoric, pentru un om 
de cultură, să transforme într-un reproş ceea ce nu este decât un 
dat obiectiv, firesc într-o lume a interdependenţelor!? Nu doar 
istoria României ,,a fost dependentă când de unii când de alţii", 
dle profesor, ci istoria tuturor popoarelor lumii din epoca 
modernă fiecare în raport cu mărimea şi forţa lui, cu destinul 
geo-politic ce i-a fost hărăzit, cu înţelepciunea şi abilitatea 
investite în marele joc al existenţei.  

De aceea, crezul pe care-l propuneţi, sfatul pe care-l 
daţi (,,e bine să ne ţinem capul plecat") posibil individual, într-
o circumstanţă sau alta este o deviză de sclav când se adresează 
unui popor. Şi nu vă onorează deloc, atunci când o propuneţi. 
Nici ca profesor, nici ca scriitor, nici ca aspirant în senatul ţării.  

Iar la interogaţiile d-nei Tia Şerbănescu, aş vrea să 
observ că nici pe vremea totalitarismului, nici în timpul 
revoluţiei din decembrie şi nici astăzi, românii nu se dovedesc 
un popor care-şi ţine capul plecat. Când se va scrie istoria 
adevărată a celor aproape 50 de ani de comunism, se va vedea 
că de la luptele de partizani şi rezistenţa ţărănimii la 
colectivizare, de la primul sindicat liber din ţările comuniste şi 
până la greva minerilor ori mişcarea Goma, de la mişcarea 
studenţilor din Iaşi şi până la revolta muncitorilor de la Braşov 
-, toate încununate cu ceea ce s-a numit ,,miracolul din 
decembrie, românii au arătat lumii şi o arată şi astăzi, dacă 
privim cu atenţie şi bună credinţă realitatea, că îndemnul ,,să ne 
ţinem capul plecat" nu li s-a lipit de suflet. De-a lungul istoriei, 
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am fost obligaţi, prin forţa brutală, să ne plecăm capul. Dar, de 
bună voie noi nu ne-am plecat capul decât pentru a-l putea 
ridica din nou înspre soare.  

Iar dacă ţinem, într-adevăr, capul plecat, de aproape 
2000 de ani, îl ţinem doar în faţa lui Dumnezeu.  

Cu tristeţe şi dezamăgire,  
Alexandru MELIAN  
conf. dr. la Facultatea de Litere din Bucureşti  

   

 

ÎNTRE NERUŞINARE ŞI IMPERTINENŢĂ  
   
Când cutremure de pământ şi semne de potop 

devastator adaugă sfâşierilor noastre de rătăciţi bolnavi alte 
dureri şi alte lacrimi, când nenorocirile ne dezvăluie din nou ce 
disponibilităţi de solidaritate şi frăţie întru faptă generoasă 
sălăşluiesc în fiii acestui neam, neruşinarea şi impertinenţa 
comunistă a ţinut să iasă din nou la drumul mare.  

Partidul fostului prim-ministru ceauşist, Ilie Verdeţ, în 
spiritul unei organice continuităţi cu partidul căruia nu i-a 
schimbat decât firma, nu scapă prilejul de a câştiga profit 
politic, şi nu numai, chiar şi din tragedia care ne îndoliază ţara. 
Constatarea nu trebuie să ne mire însă. Fiindcă cine nu ştie 
astăzi că sub semnul neruşinării şi al impertinenţei au ajuns 
comuniştii la putere, aşa după cum sub semnul aceloraşi 
,,drapele" au adus ţara în sapă de lemn. Ceea ce ne miră, este 
curajul de a sfida un popor căruia i-au ruinat peste 40 de ani de 
istorie şi un suflet plămădit în douăzeci de secole.  

După ce au trăit groaza de a constata că şi răbdarea 
românului are un capăt, după ce au tremurat la gândul că vor 
trebui să dea seama pentru ticăloşiile săvârşite, mercenarii şi 



 
187 

profitorii regimului spulberat în decembrie de mânia şi 
disperarea populară, au descoperit foarte repede că justiţia noii 
puteri este mult mai puţin periculoasă decât credeau, iar 
dezbinarea ţării mult mai profitabilă decât şi-ar fi putut 
imagina. Şi conform obiceiului, devenit de multă vreme nărav, 
foştii oprimatori ai acestui popor şi-au adus aminte că 
neruşinarea şi impertinenţa le-au asigurat, de-a lungul timpului, 
succesul şi prosperitatea personală.  

Ei uită însă un mic amănunt, elementar şi de bun simţ. 
Asemenea comportamente au fost cândva eficace, fiindcă 
,,dumnealor" au avut în mână puterea discreţionară, proprie 
oricărei dictaturi.  

Sigur că această grupare politică profită de faptul că 
tribunalele postrevoluţionare dintr-o eroare fundamentală (care 
nu e obligatoriu să rămână şi definitivă) au judecat, aşa cum am 
văzut că au făcut-o, doar infracţiunile a şapte zile dintr-o istorie 
a ticăloşiilor de peste patruzeci de ani.  

Sigur că ea profită de marile suferinţe materiale şi 
morale, provocate de perioada de tranziţie şi, într-o bună 
măsură, de erorile, stângăciile ori neînţelepciunile guvernului. 
1Acesta este articolul la care se face referire în textul anterior. 
Adevărul care mi-a găzduit cu generozitate toate celelalte 
manifestări publicistice de această dată a socotit inoportună 
publicarea. N-am înţeles nici atunci, aşa cum nu înţeleg nici 
acum.  
 
Sigur că ea profită de bâlciul politicianist, de setea maladivă 
pentru putere, de mirajul îmbogăţirii care bântuie toate minţile 
şi de pecinginea corupţiei care se lăfăie pretutindeni, de sus 
până jos şi de la stânga la dreapta.  

Sigur că ea încearcă să valorifice o mentalitate la care a 
dăltuit peste patru decenii şi că, în virtutea acesteia, o parte din 
cei speriaţi de spectrul şomajului, din cei a căror mijloace de 
trai au fost spulberate de nestăpânitul dezmăţ al preţurilor, 
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precum şi o bună parte a celor dezamăgiţi, dezgustaţi sau pur şi 
simplu debusolaţi de apele tulburi în care încearcă să vâslească 
şi puterea şi opoziţia, sunt ispitiţi să acorde credit, simpatie şi, 
eventual, voturi unei asemenea formaţiuni.  

Toate acestea, însă, sunt doar nişte conjuncturi, 
pasagere ca orice conjunctură. Mistificarea şi rătăcirile celor 
care riscă să se lase din nou înşelaţi, nu pot fi deci decât tot 
pasagere. Exemplul trezirii la realitate al fostului 
vicepreşedinte al PSM după al XV-lea congres al comuniştilor 
rebotezaţi are valoare de simbol dătător de speranţă. 
Înşelăciunea şi demagogia, într-un spaţiu democratic, sunt 
sortite agoniei.  

Românii nu s-au îmbolnăvit de comunism. Ei au fost 
contaminaţi dinafară. Aflaţi astăzi într-o convalescenţă 
dureroasă şi cam lipsită de igienă, ei îşi trudesc vindecarea. 
Când o vor obţine, vor dobândi totodată şi imunitatea.  

Aşa încât ,,domnilor" foşti, comunismul nu mai are 
viitor în România. Obrăznicia dv. de astăzi se va transforma 
într-un alt cap de acuzare al judecăţii la care veţi fi chemaţi, 
mai devreme sau mai târziu, fiecare după faptele lui. Pretinzând 
patrimoniul PCR, recunoaşteţi nu numai că aţi rămas PCR, dar 
în acelaşi timp că sunteţi şi autorii fărădelegilor prin care s-a 
constituit cea mai mare parte a acestui patrimoniu.  

Şi să nu uitaţi o clipă, că dv. nu reprezentaţi cele peste 3 
milioane de foşti membri de partid. Cenuşa carnetelor noastre 
s-a vrut reziduul unei purificări prin foc de ruşine, de 
slăbiciune şi de vinovăţie. Dumneavoastră reprezentaţi doar 
cele câteva zeci de mii de vătafi ai neamului românesc, mai 
blânzi sau mai cruzi, care au îngenuncheat un popor, au ruinat 
o ţară şi au ,,grădinărit" hidoşenia unei dictaturi de coşmar.  

Credeţi că pentru asta meritaţi patrimoniu, recunoştinţă 
şi, eventual, voturi la alegerile viitoare?  
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HARUL RĂBDĂRII 1  
 
O veche zicală de la noi spune că ,,Răbdarea este mama 

înţelepciunii". Istoria noastră zbuciumată şi taina supravieţuirii 
în această rotunjime de pământ, atât de râvnită de poftele 
vecinilor, cred că-şi află izvorul spiritual tocmai în harul 
românesc al răbdării. O binecuvântare pe care mulţi ajunşi 
dincolo de pragul disperării, dar nu şi dincolo de pragul vorbei 
s-au crezut îndreptăţiţi s-o socotească, în ultimii ani mai ales, 
laşitatea unui popor decăzut, a cărui mămăligă nu explodează 
niciodată.  

Astăzi, după seismul din decembrie, poate aceiaşi 
oameni vorbesc de incredibil, de imprevizibil, de miracol. 
Sigur, cine nu cunoaşte sau răstălmăceşte trecerea noastră prin 
istorie, cine nu cunoaşte sau răstălmăceşte firea din adâncuri a 
neamului românesc -, chiar dacă această fire suportă de 
aproape 200 de ani un constant asediu modificator cine n-a 
pătruns Mioriţa şi Legenda Mănăstirii Argeşului, Toma Alimoş 
ori Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, nu poate 
ajunge la înţelesurile trecerii noastre prin lume.  

Ceea ce mă întristează şi mă tulbură în suta de zile de la 
izbânda din preajma Crăciunului, pe lângă proliferarea 
ingratitudinii şi a violenţei, pe lângă obsesia puterii râvnite cu 
orice preţ, este abandonarea parcă a felului nostru autentic de a 
fi. Noi cei care am răbdat aproape jumătate de secol, udând în 
văzul lumii sau pe furiş plăpânda floare a speranţei (chiar şi 
atunci când ni se părea că ea a devenit mărăcine al disperării 
prevestitoare de moarte) azi, purtaţi de elanul descătuşării şi al 
voinţei de retemeinicie, uităm că răbdarea a fost dintotdeauna 
harul cu care ne-a dăruit Dumnezeu şi prin care am înfrânt 
toate vitregiile istoriei.  
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Nu mai avem răbdare. Vrem totul şi acum. Uităm că 
nici un copil normal nu se naşte înainte de soroc şi nici o floare 
menită rodului nu înfloreşte înainte de a da mugurii. Eminescu, 
mereu alături de suferinţele şi speranţele noastre, spunea 
contemporanilor lui, vorbindu-le în acelaşi timp şi tuturor 
urmaşilor, că ,,a răsădi plante fără rădăcină, pentru a avea 
grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci devastare". Nici o 
grădină nu poate fi gata în două ceasuri şi nici unui grădinar nu 
i se poate cere o asemenea minune.  

Mă întreb şi nu-mi găsesc răspunsul cuvenit: oare nu se 
observă la ce duce lipsa de răbdare care va să însemne lipsă de 
înţelepciune? Ura care a însângerat Ardealul şi bântuie străzile 
Bucureştiului, scepticismul şi descurajarea care au cuprins 
atâtea minţi luminate, transformându-le în relee de scepticism 
şi descurajare, revendicările nesfârşite care ignoră cu ce 
moştenire am trecut pragul tragediei, suspiciunea şi apetitul 
maculării celuilalt, voinţa de a impune, sub presiunea 
gălăgioasă a minorităţii ieşite în stradă, ceea ce abia alegerile 
generale sunt chemate să înfăptuiască, toate acestea sunt rodul 
buruienos al nerăbdării. Aşa cum aceeaşi nerăbdare cultivată şi 
exploatată din umbră de interesaţii destabilizării, ai discordiei 
şi ai suspiciunii a determinat în ultimă instanţă învrăjbirea, atât 
de periculoasă, dintre muncitorime şi intelectualitate, dintre 
maghiari şi români, dintre marea masă a celor care au făcut 
parte din partidul comunist şi restul populaţiei ţării.  

Există oare o justificare a acestei nerăbdări sau ea a 
apărut şi, mai ales, este întreţinută artificial?  

Să ne aşezăm cu inima curată şi cu mintea deschisă în 
faţa unei icoane şi să invocăm milă lui Dumnezeu întru cinstită 
aducere aminte! În ce stare ne aflam la 22 decembrie? Nu cred 
că cineva care a străbătut infernul acelor ani, trăindu-l 
nemijlocit, mai are nevoie să i se aducă aminte. Poate că mai 
curând ar trebui să ne amintim ce s-a realizat în timpul care s-a 
scurs de la căderea dictaturii. Să ne amintim cu onestitate şi 
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recunoştinţă, cu înţelepciune şi voinţă de mai bine! Să privim 
în jurul nostru, apoi să închidem ochii şi să ne întrebăm cu 
mâna pe inimă: am sperat noi oare acum patru luni să realizăm 
ceea ce am realizat?  

Puteam realiza mai mult? Nu ştiu. Puteam realiza mai 
bine? Fără îndoială. Dar, aceasta este însăşi condiţia umanului: 
să fie imperfectă, deşi mereu perfectibilă.  

În acest context, suntem noi îndreptăţiţi să insultăm şi 
să atacăm cu ură pe cei care în ziua de 22 decembrie au 
acceptat în pofida tuturor riscurilor care-i pândeau să preia 
comanda unei corăbii sortită înecului? Merită oare  
d-l Ion Iliescu , una dintre şansele revoluţiei noastre , atacurile 
violente, sloganurile insultătoare, neîncrederea încrâncenată cu 
care-l tratează unii?  

Nerăbdarea nu e un sfetnic bun. Ea ne poate povârni pe 
căile primejdioase de tot felul. Şi ceea ce nu trebuie uitat 
niciodată: primejdia se întoarce adeseori împotriva celor care o 
stârnesc. Istoria zbuciumată a românilor ne arată că unul din 
harurile cu care a înzestrat ziditorul lumii poporul nostru a fost 
răbdarea. Adică, acea mamă a înţelepciunii în hărăzirile căreia 
ne-am aflat şi tăria, şi mângâierea, şi izbânda. Să nu uităm 
aceasta!  

Şi mai ales, să nu uităm că răbdarea izbăvitoare 
înseamnă dăruire şi căutare! Iar uneori înseamnă chiar jertfă de 
sine...  
 
 
1 Toate articolele care urmează au fost publicate în Adevărul sau în 
Adevărul de duminică, în cursul anului 1990.  
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TESTAMENTUL POETULUI 
 
Într-unul din marile poeme de tinereţe, Eminescu îşi 

imaginează fără a o duce însă până la capăt povestea unui 
fecior de împărat fără de stea, în care apetitul nostru 
hermeneutic descoperă un simbol. O hieroglifă unde destinul şi 
noima Poetului îşi află încifrate înţelesurile de adâncime.  

Eroul face parte din categoria accidentelor cosmice 
născătoare de unicitate. Neavând stea şi nici înger de pază ca 
orice muritor, asemenea zămisliri ale divinităţii participă 
nemijlocit la manifestarea divinului. ,,Dumnezeu în lume le 
ţine loc de tată / Şi pune pe-a lor frunte gândirea lui bogată".  

Harul suprem al unui asemenea ,,fecior", destăinuit 
oracular de vocea adâncurilor... sau poate a înălţimilor, este 
însemnul aleşilor nepereche, este efigia identificatoare a lui 
Eminescu însuşi: ,, Că-n lumea dinafară tu nu ai moştenire, / A 
pus în tine Domnul nemargini de gândire".  

În această metafizică a paternităţii divine se află 
probabil temeiul perenităţii absolute a lui Eminescu, a vieţuirii 
şi a înfăptuirilor lui: ,,Astă nemărginire de gând ce-i pusă-n tine 
/ O lume e în lume şi o vecie ţine". De aceea, poate Poetul a 
devenit o zeitate protectoare şi adânc luminatoare a neamului 
românesc. Un mesager al divinului întru Frumos şi Bine, întru 
Căutare şi Speranţă. Opera lui ne este moştenire fără de preţ 
dar, în acelaşi timp, şi testament de perpetuă aducere-aminte.  

Între bogăţiile rămase de la el multă vreme 
minimalizată ori ignorată un loc aparte îl ocupă publicistica. 
Sub pana lui, pagina de ziar, sortită de obicei efemerului, a 
căpătat atributele neperisabilului. Există o perpetuă actualitate 
a rostirii eminesciene, rezultând poate din acel ,,A pus în tine 
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Domnul nemargini de gândire" şi care ne-a îndemnat să 
încercăm o invocare a lui printre noi. Să-i ascultăm gândul şi 
să-i pipăim lacrima, să-i grădinărim înţelepciunea şi să-i 
medităm profeţiile!  

Astăzi vă invit cu 112 ani în urmă, la 16 aprilie 1878. În 
această zi, Eminescu a scris în ziarul Timpul o meditaţie amară 
intitulată ,,PAŞTELE". Actualizarea acelor gânduri are 
valoarea unui memento care ne invită să luăm aminte.  

,,De două mii de ani aproape ni se predică să ne iubim 
şi noi ne sfâşiem. De mai multe mii de ani, Buddha-Sakya-
Muni visează împăcarea omenirii, liniştea inimei şi a minţii, 
îndurarea şi nepizmuirea, şi cu toate aceste de tot atâtea mii de 
ani, de la începutul lumii, războaiele presură pământul cu sânge 
şi cu cenuşă. În locurile unde au înflorit odinioară cetăţi 
frumoase pasc pe risipe turmele, şi ceea ce necesitatea au 
ridicat, ura au dărâmat".  

Şi reproducând rugăciunea patriarhului de 
Constantinopol, Calist în care e descris în culori sumbre 
caracterul omenesc Eminescu schiţează atotputernicia răului şi 
neosteneala deşertăciunii. Poetul are însă perspectiva de 
adâncime a lumii. El ştie că lumina şi speranţa nu pot să 
lipsească din cuprinsurile ei. Şi aceasta fiindcă ,,paralel cu 
istoria reală a faptei, războiului, cruzimii şi răutăţii, paralel cu 
acea ţesătură de egoism, vicleşug, tiranie de uliţă şi tiranie 
personală" există o binecuvântată parte de creier al omenirii 
care ,,măsură depărtarea stelelor şi adâncul mărei, greutatea 
pământului şi uşurinţa eterului, aude florile crescând, 
întrupează în marmură frumuseţea liniilor şi în pictură a 
culorilor, discompune lumina soarelui, află limba ce au vorbit-
o asirienii, numără biblioteca lui Ptolemeu şi dezleagă un vechi 
papiros ce cuprinde leacuri egiptene".  

Ba mai mult, forţa răului poate fi neutralizată prin 
puterea credinţei şi prin mesajul tainic al divinului. Sărbătoarea 
Paştelui este o astfel de hărăzire. A cunoscut-o spune Eminescu 
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şi unul din cele mai reprezentative arhetipuri ale umanului, 
Faust, cel care ,,întrupează omenirea cu poftele, ambiţia şi 
deşertăciunea ei, dar şi cu geniul şi setea ei de ştiinţă". Acesta, 
,,stând înaintea ultimei probleme, îşi toarnă venin dintr-o fiolă 
veche într-un pahar şi voieşte să-l bea... când iată că sună încet 
clopotele şi cântecele de la Înviere... şi paharul îi cade din 
mână... el e recâştigat pentru viaţă. Înviere renaştere?"  

Din păcate, Hristos nu învie decât în ,,inimile sincere 
care s-au jertfit pentru învăţătura lui", decât ,,pentru cei drepţi 
şi buni, al căror număr mic este". El n-a înviat niciodată 
,,pentru acea neagră mulţime, cu pretexte mari şi scopuri mici, 
cu cuvânt dulce pe gură şi cu ură în inimă, cu faţa zâmbind şi 
sufletul înrăutăţit".  

Din păcate, pentru armonia lumii, dar din păcate şi 
pentru ei înşişi.  

Şi totuşi, într-o inefabilă dialectică a trăirii, sub semnul 
complementarităţii dintre lumină şi umbră, Eminescu îşi 
încheie meditaţia cu o generoasă deschidere de orizont: ,,Dar 
rămâne datina şi înţelesul ei sfânt, aşa cum e demult; şi, de nu 
va sosi niciodată acea zi din care să se-nceapă veacul de aur al 
adevărului şi al iubirii de oameni, totuşi e bine să se creadă în 
sosirea ei, pentru ca să se bucure cei buni în ,,ziua învierii", 
când ne luminăm prin sărbătoare şi ne primim unul pe altul şi 
zicem fraţi celor ce ne urăsc pe noi şi iertăm pe toţi pentru 
înviere, strigând cu toţi: ,,Hristos a înviat".  

Nu sunt oare aceste gânduri un memento al actualităţii?  
În preajma naşterii lui Iisus am sfidat moartea, 

trimiţând-o iadului întruchipat.  
În preajma învierii lui, să sfidăm ura, punându-i la 

butonieră floarea iubirii şi a renaşterii noastre!  
Sărbători fericite!  
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LUMINI ŞI UMBRE ÎN SALA PALATULUI  
 
 
Poate că Adunarea generală a scriitorilor din România 

s-ar fi cuvenit să-şi desfăşoare lucrările în Sala Ateneului. Sub 
cupola lui încărcată de istorie şi în aerul de sacralitate spirituală 
pe care-l degajă acest spaţiu de cultură, întâlnirea celor devotaţi 
Cuvântului ar fi putut dobândi elevaţie şi profunzime, căpătând 
în acelaşi timp şi semnificaţia unei ispăşiri faţă de memoria lui 
Eminescu întinată în acea aulă cu nici un an în urmă.  

N-a fost să fie acolo şi n-a fost să fie aşa.  
S-a ţinut în spaţiul unde ritualurile dictaturii asamblau, 

nu demult, umilinţa şi ruşinea, impostura şi demagogia, cultul 
ticăloşiei analfabete şi parastasul demnităţii înmormântate.  

Desigur, spaţiul rămâne o realitate neutră. El se încarcă 
de înţelesuri doar prin prezenţa umanului. Şi iată, în sală se 
intră fără a străbate coridoare de ,,ordine" şi fără control 
corporal, vorbele dansează indiferente faţă de microfoanele 
ascunse şi faţă de urechile releu, prezidiul nu este poluat de 
prezenţa tovarăşului de la..., adunarea nu începe cu un omagiu 
şi nu se încheie cu o telegramă. Chiar şi cuvântările trăiesc 
libertatea improvizaţiei, emanciparea de cascadele metaforice 
ale recunoştinţei ipocrite ori ale tămâierilor fără tămâie, 
îndrăzneala de a deveni interogaţii incomode cu finalitate 
etiologică şi terapeutică. Însăşi orchestrarea lucrărilor de către 
prezidiu se face după o altă partitură şi într-o altă manieră.  

Raţionalitatea dialectică şi răbdătoare a lui Laurenţiu 
Ulici, înţelepciunea calmă şi forţa de sinteză aforistică ale lui 
St. Augustin Doinaş, rigoarea intransigentă a lui Dan Deşliu şi, 
fără încetare, prezenţa contrapunctică a lui Mircea Dinescu 
plină de savoare, dar aproape totdeauna şi de relevanţă au 
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conferit dialogului cu sala dimensiunea autenticului patronat de 
libertate.  

Şi totuşi, de un gust amar n-am putut să mă salvez. M-
am întrebat care să-i fie sursele? Răspunsul nu ştiu dacă este 
complet şi nici măcar dacă este integral valabil.  

Mai întâi, cred că ponderea dezbaterilor nu a vizat decât 
în fugă şi superficial ceea ce ar fi trebuit să devină obiectivul 
fundamental al unei asemenea reuniuni: literatura română, 
analizată pe dimensiunile timpului şi ale spaţiului şi raportată 
la generaţiile de astăzi. Aflaţi în faţa unui hotar de istorie, noi 
n-am fost parcă interesaţi cu puţine şi lăudabile excepţii decât 
să ne asigurăm paşaport şi viză de trecere (eventual, şi cât mai 
multă valută de schimb) dintr-o lume în alta, în ipostază de 
turişti. Şi uneori, acest interes a ieşit la scenă deschisă în 
vestmintele agresivităţii şi ale histrionismului.  

Nivelul cenuşiu al dezbaterilor cred că-şi are originea, 
în primul rând, într-o anume stare de spirit apăsătoare. 
Prostituţia culturală, atât de masiv cultivată în timpul dictaturii, 
a generat un acut şi îndreptăţit sentiment al culpabilităţii şi, 
sper, al ruşinii. Iar dacă M. Dinescu cu francheţea lui caustică 
şi pitorească s-a referit de câteva ori la această realitate, 
sesizând cu acuitatea-i cunoscută complexitatea fenomenului, 
el ca şi cei câţiva îndreptăţiţi justiţiari din sală n-au reuşit să 
determine un atât de necesar proces de ,,exorcizare" a răului. 
Nu prea îmi dau seama cum s-ar putea realiza acest lucru cu 
maximă eficacitate. Tăcerea şi uitarea nu cred, însă, că pot avea 
un rol pozitiv. Dimpotrivă... Dar nici vânătoarea de vrăjitoare 
şi arderea lor pe rug.  

Cred că pedeapsa supremă pentru cei vinovaţi trebuie să 
le fie asceza în severitatea căreia, pentru fiecare păcat, să dea 
naştere unei capodopere. Iar dacă nu sunt în stare, să-i ajute pe 
alţii cu har în primul rând, pe cei tineri s-o facă.  

În aceeaşi dinamică dintre lumină şi umbră se situează 
şi alegerea celor investiţi să conducă destinele Uniunii 
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Scriitorilor. Dacă selecţia Directoratului a produs celor mai 
mulţi dintre noi o reală satisfacţie organismul acesta 
cuprinzând aproape în întregime valori de prim ordin ale 
scrisului românesc şi, într-o mare măsură, caractere frumoase, 
confirmate prin proba faptei (Eminescu spunea că ,,Între 
caracter şi inteligenţă n-ar trebui să fie alegere. Inteligenţele se 
găsesc foarte adesea, caracterele foarte arare") modul în care s-
a făcut alegerea s-a dovedit nefericit. Datorită regulamentului, 
stabilit fără o analiză serioasă a tuturor implicaţiilor posibile, 
Consiliul Uniunii Scriitorilor este constituit, în cea mai mare 
parte, din oameni care n-au întrunit nici măcar majoritatea 
simplă din voturile exprimate. Ca să nu mai vorbim că voturile 
exprimate sunt cu câteva sute mai mici decât numărul 
membrilor uniunii. Practic, doar 18 din cei 127 de aleşi au 
obţinut majoritatea voturilor exprimate, iar dintre aceştia 
probabil doar M. Dinescu, majoritatea simplă din numărul total 
al membrilor uniunii. Setea noastră de democraţie şi 
reprezentativitate autentică nu poate să nu sufere în faţa acestei 
realităţi.  

Aş încheia rândurile de faţă cu un posibil răspuns la 
întrebarea esenţială care a focalizat gândurile pline de 
îngrijorare formulate, cu harui-i bine cunoscut, de O. Paler. 
Una din consecinţele benefice ale tiraniei observa cu subtilitate 
vorbitorul a constituit-o solidaritatea unui întreg popor sub 
semnul urii faţă de această tiranie. Dispărând obiectul urii, au 
dispărut şi consecinţele ei. Unitatea noastră s-a transformat în 
discordie, iar ura focalizatoare s-a pulverizat în nenumărate uri 
mărunte.  

,,Ce vom face cu ura pe care n-o mai putem îndrepta 
împotriva dictaturii?"  

S-o transformăm în iubire aş îndrăzni să răspund eu. Iar 
ce-ar mai rămâne după această binecuvântată metamorfoză 
fiindcă nu sunt un utopic să cred în atotputernicia universală a 
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iubirii s-o focalizăm într-un fel de laser terapeutic şi 
purificator.  

Cât pentru scriitori, să-şi amintească şi să mediteze la 
această mărturisire a senectuţii lui Macedonski: ,,Când am fost 
ură am fost mare / Dar astăzi cu desăvârşire / Sunt mare, căci 
mă simt iubire".  

 

 

O NOUĂ PROFANARE  

Una din cele mai neruşinate impietăţi ale megalomaniei 
ceauşiste datorată, în primul rând, prostituţiei intelectuale de 
care atâţia ar trebui astăzi măcar să roşească, dacă nu să şi 
răspundă a fost proiectarea dictatorului în istorie, de unde 
figurile strălucite ale umanităţii erau aduse să ţină campanie şi 
să ascundă, prin asociere, nulitatea pigmeului setos de glorie 
antumă. Alexandru cel Mare şi Cezar, Pericle şi Napoleon, 
Burebista şi Decebal, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, N. 
Bălcescu şi A. I. Cuza, toţi sunt puşi să semneze convocatorul 
fără putinţă de a se opune pentru a da strălucire opacităţii, 
lumină întunericului, vitejie laşităţii, înţelepciune prostiei.  

De această mascaradă a maculării nu a scăpat nici cea 
mai binecunoscută zămislire a neamului românesc, Mihai 
Eminescu.  

Ne aducem cu toţii aminte cum în spaţiul pur al 
Ateneului Român, în loc să fie oficiată, sub semnul sacralităţii, 
sărbătorirea celui care de o sută de ani intrase în atât de năzuita 
linişte eternă, politrucii culturali în faţa unei asistenţe selecte, 
dar umil ascultătoare şi aplaudatoare l-au transformat pe 
Eminescu nu doar într-un pretext de encomiastică a 
dictatorului, ci şi într-un fel de locotenent spiritual al acestuia.  
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Ca de atâtea ori, în acele vremuri, sărbătoarea s-a 
transformat în profanare, iar previziunile poetului în triste 
confirmări. ,,Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel / Nu 
slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el / Sub a numelui tău 
umbră" îşi prevedea poetul posteritatea, în reprezentarea ei 
impostoare. Nici nu-i era prea greu. Unii dintre contemporani îi 
ofereau cu asupra de măsură modelul profanării, prin 
transformarea eroilor neamului în instrumente meschine ale 
politicianismului.  

,,O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,  
Aţi ajuns acum la modă de vă scot din letopiseţi,  
Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,  
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozei".  

Şi iată că ne este dat să trăim o nouă şi altfel de 
maculare a lui Eminescu. Nu sub teroarea dictaturii care-şi 
regiza cu forţa toate ,,spectacolele", ci într-un timp al libertăţii, 
câştigate prin jertfă şi într-un spaţiu proclamat ,,zonă liberă de 
neocomunism".  

Pe zidul Universităţii acest lăcaş de cultură, devenit 
printr-o greu de înţeles aprobare a conducerii ei, tribună 
politică (atunci când nu se transformă în altceva) a fost 
spânzurat, la propriu şi la figurat, portretul lui Eminescu.  

Ursirea unui creator care sintetizează existenţa lumii şi 
a neamului său este să lumineze şi să sfinţească în eternitate. 
De aceea, Eminescu a rămas nu numai ,,pururi tânăr", ci şi 
mereu contemporan. Semnul unicităţii lui exponenţiale îl 
descoperim în faptul că, de-a lungul istoriei, el a fost invocat 
din toate orizonturile; şi de buni şi de răi, şi de cei simpli şi de 
cei rafinaţi, şi de tradiţionalişti şi de modernişti, şi de 
burghezo-moşierime şi de proletariat, şi de legionari şi de 
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comunişti. Este aceasta nu doar o şansă, ci şi un drept 
binecuvântat al tuturora. Fiindcă nimeni nu poate pretinde că 
Eminescu este doar al lui. Dar, în acelaşi timp, nimeni nu poate 
pretinde îndreptăţirea de a-l profana, transformându-l în 
instrument al piticismelor noastre orgolioase, în paratrăsnet al 
descărcărilor de tot felul, în girant, de la înălţimea lui 
hyperionică, al pământeştilor noastre risipe şi lăcomii.  

Eminescu golan?!?  

Eminescu huligan naţional?!? 

Cum n-au paralizat oare vorbele pe buze şi cum n-a 
tremurat mâna care a scris asemenea impietăţi?  

Când ştiu că-n Piaţa Universităţii sunt atâţia oameni de 
cultură, când ştiu că acolo se află câţiva studenţi de-ai noştri pe 
unul dintre ei l-am preţuit pentru demnitatea, curajul şi 
inteligenţa lui o mare amărăciune mă cuprinde... Şi o mare 
ruşine... Mă simt umilit şi lovit în idealul profesiei mele. Nu 
pentru anticomunismul susţinut cu atâta ardoare (cei ce mă ştiu, 
îmi cunosc nu doar sentimentele, dar şi gesturile 
anticomuniste), nu pentru nerăbdarea cu care sunt cerute, 
imperativ şi îndreptăţit, adevăr, justiţie şi reforme (nerăbdarea 
nu înseamnă rea-credinţă, chiar dacă ea nu se împacă aproape 
deloc cu înţelepciunea); mă simt umilit şi ruşinat în faţa 
incapacităţii celor de bună credinţă de acolo, şi aceştia sunt 
mulţi, de a descoperi cine şi cu ce scop trage sforile, de a 
înţelege cât de tensionată şi cât de primejdioasă a devenit viaţa 
noastră socială, printr-o acţiune care are la bază o mistificare şi 
drept ţintă un act nedemocratic.  

Dar, mai ales, mă simt umilit şi ruşinat, într-un fel chiar 
marcat de sentimentul eşecului profesional, în faţa acestei 
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profanări a lui Eminescu, la care ca şi în vremea lui Ceauşescu 
oamenii de spirit, inclusiv câţiva din cei ce vor putea deveni 
profesori de literatură română, au participat, fără nici un fel de 
rezervă.  

În locul concordiei sub semnul luminos al Luceafărului, 
ne rătăcim în dezbinare, transformându-i strălucirile rostuitoare 
în pâlpâiri fumegânde de felinar ,,huligano-golănesc".  

Vorba îndoliată a Poetului: ,,Amară e viaţa unui popor 
ce este mereu silit a-şi risipi puterile". 

 

  

CRUCIFICAREA ADEVĂRULUI  
 
Caracterul testamentar al operei lui Eminescu şi, în mod 

particular, al publicisticii sale, se dezvăluie celor dispuşi să-l 
afle, cel puţin pe două planuri: unul analitic şi descriptiv, altul 
valorizator şi profetic. În ambele orizonturi, harul genialităţii a 
răsărit seminţe ale înţelepciunii eterne, apte să rodească într-o 
perpetuă contemporaneitate. Parafrazând speranţa unei 
solidarităţi din timpul Revoluţiei, oricare generaţie poate spune 
cu deplin temei, Eminescu e cu noi.  

Îmi amintesc cu emoţie câtă forţă şi speranţă, câtă 
tulburare şi surpriză năşteau în sufletele oamenilor pe vremea 
dictaturii întâlnirile întru Eminescu la care eram invitat şi unde 
Poetul era invocat printre noi să-şi rostească marile adevăruri. 
,,Nu poate ţara aceasta, pururea liberă şi pururea vârtoasă prin 
caracterul poporului ei se auzea în sălile pline, mai ales de 
profesori şi elevi să îngăduie a fi cretinizată cu de-a sila prin 
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legi inspirate bilateral de demagogia cosmopolită şi de 
tendinţele absolutismului".  

Dincolo de frică, dar dincoace de speranţă, mesajul era 
receptat, iar Eminescu devenea un fel de apostol în care 
divinitatea răsădise sămânţa înţelepciunii şi forţa profeţiei. 
Când de la înălţimea tribunei se auzeau, de pildă, cuvintele 
Poetului, ,,Nici un neam nu e condamnat a suporta în veci un 
regim vitreg, corupt şi mincinos, chiar dacă acel regim se 
exercitează de către fiii lui proprii", murmurele din săli, ochii 
strălucitori care-şi încrucişau în tăcere luminile, zâmbetele 
complice înflorite pe chipuri indicau cât de actual şi cât de 
alături de noi ni se dăruia Eminescu.  

Din nefericire, actualitatea negatoare el nu şi-a pierdut-
o nici astăzi. Este şi motivul pentru care noi încercăm o 
sensibilizare a contemporanilor la mesajul testamentar lăsat de 
Eminescu. Un mesaj în coordonatele căruia putem afla nu doar 
lumini împotriva beznelor (din noi şi din afara noastră), ci şi 
avertismente ori profeţii menite să dea de gândit 
superficialităţilor şi rătăcirilor noastre.  

Parazitismul şi impostura politică, setea morbidă de 
putere şi demagogia, manipularea prin minciună şi impunerea 
prin violenţă, toate aceste fenomene cu care ne confruntăm în 
ultima perioadă îşi află în gândirea eminesciană nu doar 
reprezentarea sociologică, circumstanţializată temporal, ci şi 
evaluarea sub semnul înţelepciunii şi al profeţiei, a 
consecinţelor, plasate într-o perpetuă actualitate.  

Una dintre rostirile sale cu valoare emblematică de 
instituit drept imperativ al oricărui domeniu de activitate 
rezonează astăzi nu doar ca o sentinţă frumoasă, ci mai ales ca 
avertisment: ,,Adevăr şi mântuire sunt în ochii noştri identice, 
şi acest izvor curat nu poate supăra decât pe răi şi pe 
netrebnici".  

Asistăm în aceste zile preelectorale la o dezlănţuită 
luptă pentru putere, desfăşurată din ce în ce mai mult ca o 
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sarabandă a mistificărilor de tot felul. Toţi pretind că aleargă în 
căutarea adevărului, dar foarte mulţi se lasă seduşi de ispitele 
minciunii. Cunoscutul adagiu ,,limba i-a fost dată omului 
pentru a-şi ascunde gândurile" îşi află confirmarea pe toate 
registrele politice. Iar crucificarea adevărului nu poate duce 
decât la nenorocire. Confruntările din preajma constituirii 
C.P.U.N., jalnica însângerare a Ardealului, Proclamaţia de la 
Timişoara şi consecinţele ei violente care s-au cronicizat în 
Piaţa Universităţii, neliniştea şi insatisfacţia de a nu cunoaşte 
mecanismul, desfăşurarea şi întreaga vinovăţie a represiunii, 
toate sunt generate de patima puterii pentru care adevărul este 
doar un instrument. Un mijloc la care recurgi dacă ţi-e 
convenabil sau pe care-l ignori (mistifici) când nu-ţi vine la 
socoteală. Or, tot Eminescu atrăgea atenţia că ,,nu noi suntem 
stăpânii adevărului, ci adevărul e stăpânul nostru".  

Această atitudine faţă de adevăr este şi ea o consecinţă. 
Una pe care o evidenţia acelaşi gazetar nepereche: ,,pentru 
mulţi oameni politici (...) venirea la putere nu e un mijloc 
pentru realizarea unui scop, a unui program, ci scopul însuşi, 
urmărit cu orice mijloace".  

Cât de adevărată, cât de întristător de adevărată apare 
această constatare când ne gândim la cele peste 80 de partide 
constituite, în bună parte, de dragul sutelor de mii dăruite de 
stat, sau rezultând din orgoliul unor complexe defulate, din 
apetitul puterii sau, pur şi simplu, din pornire ludică. Şi cât de 
actuală ne apare aprecierea de mai sus, dacă observăm că de 
fapt lupta electorală nu este, adesea, o confruntare de idei, ci o 
luptă, de foarte multe ori, lipsită de cavalerism, între persoane.  

Ce poate fi mai caraghios deşi de la un punct încolo 
devine chiar revoltător decât să vezi un repetent imberb, fără 
şcoală terminată, fără nici o meserie, aflat în evidenţa clinicii 
de psihiatrie, proclamându-se preşedinte de partid, primind 
câteva sute de mii de lei din sudoarea celor care trudesc din 
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greu şi agresându-ne micile ecrane prin intermediul 
solicitudinii fără de margini a T.V.R.L.?  

Ce poate fi mai imoral, mai primejdios şi mai ostil 
adevărului decât faptul că infractorii, leneşii şi scandaligii 
devin ,,oameni politici" de frunte, că unii din murdăriţii 
ceauşismului se transformă în curaţii diverselor partide, ligi şi 
asociaţii, că agramatismul, incultura politică şi dezorientarea au 
ieşit la drumul mare pentru a ,,ferici" această necăjită ţară de 
oameni buni şi răbdători, dar care la nevoie au dovedit că pot fi 
şi altfel?  

Când Eminescu spunea că ,,pentru înaintarea în viaţa 
politică cată să se ceară sau o mare inteligenţă sau un mare 
caracter, care să compenseze munca societăţii ce-i susţine", el 
formula o lege universală a cetăţii umane. Aşa cum universală 
rămâne pentru izbânda oricărei săvârşiri omeneşti amintita 
relaţie cauzală dintre adevăr şi mântuire.  

Să nu uităm nici o clipă că ,,acest izvor curat nu poate 
supăra decât pe răi şi pe netrebnici".  

 

 

SEDUCŢIA ŞI IMPERATIVUL LIBERTĂŢII  
 
Cei care în după-amiaza zilei de 24 dec. 1989 au ieşit în 

stradă, sfidând moartea în numele vieţii, îşi amintesc că printre 
cele dintâi şi cele mai frecvente invocaţii, strigate cu ochii 
îndreptaţi spre cer, s-a aflat cuvântul LIBERTATE.  

Înlănţuită timp de aproape 50 de ani şi substituită cu o 
jalnică şi fardată corcitură, libertatea a fost pentru cei mai mulţi 
dintre noi, dacă nu un ideal întru atingerea căruia lupta rămânea 
singura alternativă (lupta cu temnicerii ei din noi şi din afara 
noastră), cel puţin un fel de dor, de speranţă, de fata morgana. 
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Nu ştiam, de fapt, ce este această fecioară care fascinează şi 
seduce, care dăruieşte cu generozitate şi pedepseşte cu 
necruţare.  

Şi iată că în prag de naştere sfântă ne-a fost dat după ce 
noi înşine ne-am dat să cunoaştem libertatea. De fapt, nu s-o 
cunoaştem, ci s-o îmbrăţişăm cu patima îndrăgostitului nebun, 
la care nesaţiul posesiunii se poate transforma în gest ucigaş. 
Această prinţesă pe care am dezlănţuit-o pentru a ne rodnici şi 
înfrumuseţa viaţa cunoaşte de aproape cinci luni de zile nu doar 
iubirea şi fidelitatea, ci din păcate, adeseori şi violul ori 
trădarea.  

Fiindcă mulţi îşi imaginează că libertatea este pur şi 
simplu dreptul de a acţiona după propria voinţă sau dorinţă, 
ignorând voinţa şi dorinţa celuilalt. Or, această coordonată a 
umanului este o realitate a intercondiţionărilor. Omul ca 
individ şi colectivitate îşi trăieşte existenţa numai prin 
rezolvarea, mereu schimbătoare, a ecuaţiei libertate-necesitate. 
Din ignorarea acestui raport se naşte ori dictatura 
(absolutizarea necesităţii), ori haosul socio-economic 
(absolutizarea libertăţii). Se nasc, deci, extremismele cu toate 
urmările lor nefaste. Încălcarea acestei relaţii, înainte de a 
ajunge la extreme, generează intoleranţă, mistificare, violenţă.  

Unde a dus libertatea, care a ignorat necesitatea, în 
procesul post-revoluţionar de selectare a cadrelor puterii şi de 
aflare a adevărului represiunii?  

Unde a dus, în Transilvania, libertatea unilaterală de a 
alunga oamenii din şcoli, instituţii şi localităţi?  

Unde duce libertatea presei care în lipsa unei legi de 
profil a transformat adesea minciuna, calomnia şi indecenţa în 
mijloace de intoxicare şi de incitare a opiniei publice?  

Unde duce libertatea infirmizată pentru automobilistul 
care profitând de slăbiciunile şi timorările poliţiei încalcă 
legea, aşa cum o fac, pe alte coordonate, hoţii, tâlharii, 
înhăitaţii la violuri ş.a.m.d.?  
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Unde duce libertatea trunchiată în folosul bişniţarilor şi 
al negustorilor de tot felul care poluează şi primejduiesc sub 
raport igienic, şi nu numai, peisajul urban?  

Şi întrebările ar putea continua prin referire la multe 
alte aspecte ale vieţii noastre.  

M-aş opri pentru o clipă la o relaţie fundamentală a 
libertăţii asupra căreia Eminescu în testamentul de care 
vorbeam în articolele anterioare meditează cu înţelepciune şi 
mustrător nu doar pentru contemporanii săi, ci şi pentru urmaşi. 
Este vorba de raportul dintre libertate şi muncă. Un raport 
fundamental care dă libertăţii consistenţă şi viabilitate.  

Fiindcă în concepţia lui Eminescu ,,munca şi numai 
munca este izvorul libertăţii şi al fericirii", aşa după cum 
,,munca temeinică este singura îndreptăţire pe acest pământ". 
El merge până acolo încât afirmă că ,,libertatea adevărată şi 
neatârnarea economică sunt două noţiuni identice".  

Ce se întâmplă însă la noi? Situaţia statistică, privind 
activitatea economică de la Revoluţie până la începutul lunii 
mai, indică o situare cu aproximativ 20 de procente sub nivelul 
producţiei din anul anterior.  

Deci, pe vremea dictaturii se muncea mai mult şi mai 
bine?! E o constatare tulburătoare şi alarmantă. Cauzele, 
numeroase desigur, ţin de conjunctură, în primul rând. Una 
dintre ele, însă, este dincolo de orice discuţie. Mulţi oameni, 
faţă în faţă cu libertatea, au început să-şi imagineze că aceasta 
reprezintă o binecuvântare aptă să te dispenseze nu numai de 
obligaţia supunerii la rigorile convieţuirii sociale, ci şi la 
obligaţia muncii. Numai că, aşa cum afirma poetul, cu deplin 
temei, ,,nu există nici libertate, nici cultură fără muncă. Cine 
crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, 
deci libertatea şi cultura, acela se prenumără, fără s-o ştie, între 
paraziţii societăţii omeneşti, între aceia care trăiesc pe pământ 
spre blestemul, ruina şi demoralizarea poporului lor".  
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Celor care-şi imaginează că e suficient să strigi lozinci 
pentru a beneficia de libertate, Eminescu le răspunde fără 
echivoc: ,,niciodată fraza libertăţii nu e echivalentă cu 
libertatea adevărată, care e facultatea de a dispune de sine 
însuşi prin muncă şi prin capitalizarea muncii". Or, dacă 
,,Munca este legea lumii moderne, care nu are loc pentru 
leneşi", atunci drumul nostru spre libertate autentică şi deplină 
nu poate fi făcut decât prin efort constructiv, prin dăruire şi 
prin concordie umană.  

Analizând cu îngrijorare, în acel sfârşit de secol XIX, 
starea gravă a ţării, sub raport economic şi social stare care 
neremediată a dus la serioase şi profetizate de Eminescu 
conflicte sociale marele gazetar propune o soluţie, un tratament 
de extremă actualitate: ,,Un singur remediu există în contra 
acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot 
exclusivismul: munca, acest corelat mecanism al adevărului; 
adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu 
nimicuri, nu mânare de muşti la apă şi adevăr, nu fraze lustruite 
şi negustorie de vorbe".  

Cât de necesare ne sunt nouă acum, dar mai ales de 
acum înainte, remediul muncii şi al adevărului,, ca premise şi 
permanentă temelie de libertate!  

Perioada noastră de provizorat cu luminile şi tristeţile 
ei, cu disponibilităţile de iubire şi încrâncenările de ură, cu 
luminile de speranţă şi beznele de îngrijorare se va încheia. În 
urma alegerilor, vor fi legitimate nişte instituţii chemate să 
pună bazele indestructibile ale unei societăţi româneşti, nu doar 
ne şi anticomuniste, ci în primul rând ale unei societăţi 
prospere şi viguroase, întemeiată pe libertate, justiţie, pe 
omenia românească.  

Şi cred că, una din căile fundamentale spre atingerea 
acestui deziderat ne este propusă de acelaşi testament al 
Poetului: ,,Asta am dori să intre în convingerea oricăruia: 
trebuie ca cetăţeanul să vază că fără muncă şi fără capitalizarea 
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ei, adică fără economie, nu există nici libertate. Cel care n-are 
nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dăi toate 
libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui 
dintâi care ţine o bucată de pâine în mână căci, e cu totul 
indiferent dacă închizi o pasăre în colivie sau dacă ai strâns de 
pretutindeni grăunţele din care ea se hrăneşte".  

 

 

COMPLEXUL ŞI SEDUCŢIA CULPABILITĂŢII  
 
 
Succesiunea şi concomitenţa evenimentelor din 

decembrie încoace vor rămâne în istorie ca o experienţă socială 
ieşită din comun, sub mai toate aspectele.  

Una din trăsăturile comportamentului ,social a fost 
generată nu doar de răsturnările fundamentale şi spectaculoase 
datorate Revoluţiei ci şi de impactul pe care acestea le-au 
provocat în planul afectiv şi moral. Chiar primele zile, în 
contextul general de entuziasm, speranţă şi dăruire au 
evidenţiat agresiunea oportunismului şi a imposturii ieşite la 
drumul mare, în primul rând prin intermediul micului ecran, iar 
mai apoi şi prin celelalte forme de mass-media.  

Cum poate fi explicat oare un asemenea comportament? 
Doar prin setea de putere, doar prin ispitele deşertăciunii? Cred 
că mai este şi altceva. E vorba de un complex al culpabilităţii, 
propriu multora din personalităţile şi non-personalităţile care s-
au avântat în manifestările social-politice din ultimele luni.  

Vinovăţia de a fi suportat în tăcere umilinţele dictaturii, 
ba în foarte multe cazuri de a fi susţinut, prin vorbă şi faptă, 
ticăloşiile acesteia, în loc de a fi ispitită printr-o decentă şi 
discretă atitudine constructivă, este metamorfozată într-un 
extremism negator de sens invers. Aceşti oameni, traumatizaţi 
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de propria lor biografie, în care teama, spiritul de conservare 
sau arivismul i-au făcut să tacă ori să spună DA, simt nevoia 
unei revanşe. În primul rând, faţă de ei înşişi. Şi atunci, tăcerea 
umilită au înlocuit-o cu tribunismul orgolios, iar DA-ul 
complice cu NU-ul intolerant. Complexul culpabilităţii îşi 
căuta vindecarea tocmai în violenţa şi atotcuprinderea negaţiei. 
Se ignoră ori se răstălmăceşte tot ce s-a realizat de la Revoluţie 
încoace. Se refuză orice merite celor care şi-au asumat povara 
primejdioasă de a înfrunta contrarevoluţia şi haosul, de a 
asigura legitimarea democratică a unei conduceri, şi aceea 
provizorie având drept prim obiectiv constituţia, pregătirea 
condiţiilor pentru restructurarea radicală a societăţii româneşti, 
realizarea cadrului optim pentru noile alegeri. Se exploatează 
până în pânzele albe orice stângăcie şi orice eroare săvârşite de 
cei aflaţi la conducere, trăgându-se de cele mai multe ori 
concluzii generalizatoare şi incriminante.  

Complexul culpabilităţii funcţionează cu o asemenea 
intensitate încât oamenii stăpâniţi de el -, nemaiputând să se 
revanşeze faţă de Ceauşescu şi partidul comunist, sub teroarea 
cărora au trăit în umilinţă sau prostituţie îşi confecţionează 
obiect de revanşă şi temei de penitenţă în persoana lui  
I. Iliescu şi în F.S.N. printr-un gest arbitrar şi insultător de 
echivalare (Iliescu Ceauşescu: F.S.N. P.C.R.). Până şi teroriştii 
care au însângerat ţara după 21 decembrie au fost 
metamorfozaţi din instrumente ale lui Ceauşescu, în forţe de 
manevră ale lui Iliescu.  

În esenţă, către aceleaşi consecinţe duce şi seducţia 
culpabilităţii. Adică acea voluptate a mărului oprit, a legii 
sfidate, a bunului simţ persiflat. Şi ea nu vizează doar 
infractorii, care ajung la un moment dat să trăiască starea de 
infracţiune ca un mod de existenţă incitant şi spectaculos, ci 
mai ales adolescenţii şi tinerii care plini de generozitate şi 
curaj, setoşi de libertate şi ispitiţi de ideal pot cădea sub 
influenţe rătăcitoare. Aşa, bunăoară sfidarea părinţilor şi a 
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şcolii devine act de curaj, încălcarea regulilor de convieţuire şi 
a legilor se transformă în semn de îndrăzneală şi dovadă de 
personalitate, nerespectarea libertăţii celorlalţi capătă 
semnificaţia autenticei libertăţi individuale, iar dreptul de a 
huidui şi de a insulta se metamorfozează din realitate defulantă 
a stadioanelor în cucerire a militantismului social şi politic.  

Ambele ipostazieri ale culpabilităţii mi se par nocive, 
atât sub raport social cât şi moral. Şi aceasta cu atât mai mult 
cu cât manifestările lor în bună parte catalizate subteran de 
interese politice se produc într-un moment de cumpănă, dar şi 
de graţie, a istoriei noastre, într-un moment în care nu 
învrăjbirea, ci solidaritatea întru zidire ar trebui să domine 
societatea românească.  

Sub acest raport, mi se pare că rolul intelectualităţii este 
unul de prim ordin. Din păcate însă, mulţi dintre noi, trăind 
sterilizant complexul culpabilităţii, am contribuit nemijlocit la 
discordie, la suspiciune şi la extremism. Mai mult, am dar gir şi 
prestigiu, justificare şi temei de mândrie celor stăpâniţi de 
seducţia culpabilităţii.  

Fiindcă aceştia, lipsiţi de maturitate sau de puterea 
înţelegerii, nu au capacitatea de a disocia, de a sesiza diferenţa 
dintre esenţă şi aparenţă, dintre general şi particular, dintre 
tipic şi accidental. Apariţia unor intelectuali de prestigiu în 
balconul Universităţii, de pildă, scrisorile de adeziune la 
manifestaţia din această piaţă ale unor universitari, scriitori şi 
cercetători, interesul constant al mass-mediei române şi străine 
faţă de acest eveniment, dar mai ales elogiilor fără rezerve din 
unele publicaţii au creat pentru mulţi îndeosebi pentru cei 
seduşi de ispitele culpabilităţii o falsă reprezentare cu privire la 
ce se întâmplă acolo. Fiindcă în Piaţa Universităţii este 
evidentă o mare eterogenitate a obiectivelor şi participanţilor, 
aşa cum este vizibilă o paletă foarte diversă a formelor de 
manifestare.  
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A pune global şi unitar, sub semnul eroicului şi al marii 
purităţi, al elevaţiei exemplare şi al sacrului evenimentele care 
se petrec în acest spaţiu, de peste o lună de zile, înseamnă a 
pune semnul egalităţii între antinomii. Dăruirea de sine şi 
curajul celor care au venit şi au rămas acolo în numele unui 
crez, anticomunismul, setea de justiţie şi voinţa de a fi 
pedepsiţi vinovaţii suferinţelor noastre, imperativul adevărului 
şi dorinţa de purificare, de temeinicire valorică a tuturor 
structurilor de putere, credinţa în Dumnezeu şi cinstirea celor 
care s-au jertfit în Revoluţie nu pot sta alături de manevrele 
subterane, finanţate din raţiuni electorale politicianiste, alături 
de incitările la crimă, te tipul Moarte...! , alături de insultarea 
majorităţii în numele unei minorităţi care vrea să-şi impună 
voinţa prin presiunea străzii, nu pot sta alături de actele 
agresive împotriva celor care exprimă alte puncte de vedere, 
împotriva unor membri ai guvernului sau a unor poliţişti aflaţi 
în exerciţiul funcţiunii, nu pot sta alături de profanarea altarelor 
fără lumânări de lângă zidul Universităţii, prin bişniţăria 
ordinară care a împânzit zona.  

Se află oare sub semnul eroicului, al purităţii şi al 
exemplarului promiscuitatea şi euforizarea artificială de acolo, 
femeile care-şi abandonează soţii şi copiii, mai puţin de dragul 
ideilor şi mai mult de dragul aventurii, adolescenţii care-şi 
părăsesc familiile şi şcoala (uneori chiar împreună cu profesorii 
lor) pentru a accede la libertatea absolută a pieţei?  

Cei pe care îi socotim stăpâniţi de seducţia 
culpabilităţii vor putea răspunde, pe bună dreptate, în mod 
afirmativ. Au drept argument suprem elogiul şi solidaritatea 
nedisociativă a atâtor minţi luminate. Aşa cum metamorfozarea 
polemică a cuvântului golan şi adoptarea lui ca pe un blazon de 
către filosofi, profesori, scriitori etc. îi vor îndreptăţi pe toţi 
golanii (cei despre care dicţionarul scrie ,,om de nimic, 
derbedeu, haimana") să afle o nobilă justificare a tuturor actelor 
lor reprobabile care-i situează în sfera semantică amintită 
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(televiziunea ne-a oferit exemple semnificative din acest punct 
de vedere).  

Cât de mare este răspunderea noastră, a intelectualilor, 
în viaţa socială şi cu câtă uşurinţă medităm adesea asupra 
implicaţiilor pe care actele, gesturile, vorbele noastre le pot 
avea asupra semenilor!?  

,,Un om cult înseamnă o minte deschisă spre bunătate şi 
frumuseţe" spunea N. Iorga. Acţionăm noi oare totdeauna întru 
bunătate şi frumuseţe?  

 

 

OBSTACOLE ÎN CALEA VALORII  

 

În accepţia sa figurată, strategia este socotită arta de a 
folosi cu iscusinţă toate mijloacele disponibile în vederea 
asigurării succesului într-o luptă. Poate fi asimilat procesul de 
învăţământ unei lupte iar strategia unui imperativ fără de 
împlinirea căruia izbânda rămâne doar o iluzie? Mi se pare că 
aceasta este dincolo de orice îndoială. Iar tragica noastră 
experienţă istorică, marcată de comunism, ne oferă una din cele 
mai teribile mărturii. Fiindcă ruinarea învăţământului, a cărei 
analiză va trebui s-o întreprindem, s-a produs în primul rând ca 
urmare a strategiilor aberante şi mereu schimbătoare pe care 
incompetenţa şi impostura le-au impus, în numele şi sub 
patronajul direct al dictaturii.  

Sfârşitul anului 1989 a însemnat în cartea destinului 
nostru un capăt de istorie perturbată, dar şi-un început de eră 
hărăzită binecuvântării. Celor care ar putea să-mi reproşeze că 
ignor realitatea ultimelor luni am să le răspund că nu m-am 
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rătăcit cu capul în nori şi nici n-am dat în orbul găinilor. 
Trăiesc, ca atâţia dintre oamenii acestui pământ, în mijlocul 
urii şi al vrajbei, al violenţei şi al intoleranţei, al 
oportunismului politic şi al arivismului de toate felurile. 
Trăiesc libertatea distorsionată şi democraţia pângărită, munca 
privită cu şmecherie şi profitul căutat cu nesaţ. Mă dor 
dezbinarea grădinărită de farisei şi pâra medievală pe la curţile 
străine. Dar eu simt, ştiu, sper că toate acestea sunt frisoanele 
unei fiinţe muribunde care şi-a învins moartea şi se îndreaptă 
prin suferinţă homeopatic, dacă se poate spune aşa spre o nouă 
viaţă, spre vindecare. Semnele sunt multe şi din ce în ce mai 
numeroase. De aceea mă simt îndemnat să-mi împărtăşesc 
câteva gânduri, de această dată despre învăţământ, determinat 
de amărăciunile şi dezamăgirile ce mi-au fost transmise de 
câţiva dintre foştii mei studenţi, unii dintre ei eminenţi, 
deveniţi astăzi profesori. Nu ştiu dacă mai trebuie cineva 
convins că în epoca modernă învăţământul este componenta 
fundamentală cea mai cuprinzătoare a societăţii şi cu cele mai 
profunde efecte modelatoare.  

Este sigur însă că nu sunt puţini cei care rămân doar la 
nivelul judecăţii de valoare, fără a trage concluziile care derivă 
de aici. Or, cele dintâi concluzii sunt, că acestui domeniu 
trebuie să i se acorde o atenţie de prin ordin, că investiţiile 
umane şi materiale trebuie să fie la înălţimea importanţei lui, că 
strategia menită să ducă la izbândă trebuie elaborată cu 
răspundere şi înţelepciune apostolică. În pofida străduinţelor şi 
cu toate realizările, deşi dificultăţile ce-au trebuit surmontate n-
au fost puţine, de la Revoluţie încoace factorii de decizie n-au 
reuşit să realizeze ceea ce ar fi fost posibil în nici una din cele 
trei direcţii. Aş spune chiar că inconsistenţa şi inconsecvenţa 
strategiilor, ca şi a unora dintre ,,strategi", au generat multe 
fenomene negative, îndeosebi în învăţământul preuniversitar. 
Între cauzele violenţelor de la Târgu Mureş şi ale tensiunilor 
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interetnice din Ardeal se află asemenea erori de strategie ori de 
,,strategii", tulburările din rândurile suplinitorilor şi ale 
navetiştilor, amărăciunile şi dezamăgirea generate de felul în 
care s-au realizat numirile ori transferările, insatisfacţia 
generată de nivelul promovărilor în învăţământul superior (mai 
ales în Bucureşti, prin raportare la provincie), modul în care s-
au înfiinţat unele institute de învăţământ superior, chiar situaţia 
atât de neplăcută în care se află acum Universitatea Ecologică 
din Bucureşti, toate acestea sunt, în bună măsură, rezultatul 
unor strategii fluide, elaborate în grabă sau poate chiar a unei 
lipse de strategii. Fiecare dintre fenomenele amintite ar merita 
o analiză riguroasă şi complexă, aşa cum cred că M.I.S. o şi 
face în vederea fundamentării viitoarei strategii. Eu m-aş opri o 
clipă, asupra problemei care mi-a fost ridicată de foştii 
studenţi, intraţi în competiţia dosarelor pentru numiri ori 
transferări. Dacă priveşti criteriile de acordare a punctajului, la 
prima vedere totul pare temeinic şi riguros. De la gradul 
didactic şi medie de absolvire până la vechimea în învăţământ 
şi situaţia familiară (inclusiv anii de navetă ori de continuitate 
în suplinire), aproape tot ce este important e introdus în ecuaţia 
aprecierii. Numai că ponderea acestora trădează imediat 
vulnerabilitatea sistemului. Valoarea profesională şi mai ales 
tinereţea concurenţilor sunt handicapate de un punctaj în care 
vechimea în învăţământ (un punct pentru fiecare an) este 
singură suficientă pentru a elimina concurenţa valorii 
profesionale. Un profesor care are 20 de ani vechime, de 
exemplu, fără nici un grad didactic şi cu media sub 8 are 
prioritate în raport cu un altul având 12 ani vechime, gradul II 
şi media 10 la absolvire. Cât despre tinerii cu o vechime mai 
mică de 8 ani, fie ei şi excepţionali şansa de a ajunge pe un 
post care să recompenseze valoarea şi mai ales care s-o 
exploateze în beneficiul şcolii rămâne aproape nulă, în faţa 
celui care n-are alt atu decât că e bătrân, bolnav şi cu copii 
mulţi. Cât de stimulative sunt asemenea modalităţi de 
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promovare a valorii? Şi mai ales ce efecte au ele asupra calităţii 
învăţământului şi asupra tinerilor chemaţi să preia de la noi o 
ştafetă nu tocmai glorioasă?  

Punctul geometric al oricărui învăţământ este 
profesorul. De valoarea acestuia depinde, valoarea actului 
didactic. Societatea care nu ştie să-şi preţuiască profesorii, care 
nu este în stare să le asigure cadrul organizatoric optim şi 
statutul socio-profesional pe măsură îşi văduveşte viitorul de 
aripi, trecutul de icoane şi prezentul de rodnicie. Şi câtă nevoie 
avem de toate acestea!  

 

 

INGRATITUDINE  
 
 
Prin intermediul unei incitante şi binefăcute emisiuni de 

televiziune deşi plasată la o oră nu tocmai potrivită privirea şi 
sufletul ne-au fost înnegurate de tristeţe şi revoltă. Uimirea, 
care ar fi trebuit să preludeze ori să însoţească aceste stări 
emoţionale, a încetat să mai fie o reacţie relevantă în 
împrejurările în care ne e dat să trăim sau mai curând în 
împrejurările pe care noi înşine ni le ,,dăruim" cu un mare 
apetit al nihilismului.  

Am văzut şi am auzit, cu această ocazie, câţiva din cei 
care au fost sfârtecaţi de gloanţe în timpul Revoluţiei. Adică 
atunci când ei şi atâţia alţi oameni ca ei n-au ezitat să îmbrace 
cămaşa morţii, în numele libertăţii şi al speranţei.  

Şi am văzut şi am auzit, cu această ocazie, un 
adolescent de 14 ani rămas să-şi ducă restul zilelor într-un 
singur picior; un tânăr cu ochii umbriţi de tristeţe, nevoit să 
urce scările în cârje, fiindcă liftul spitalului era doar o piesă de 
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decor; un bărbat cu fruntea scobită de cartuş care nu putea să 
lăcrimeze din ochiul său de sticlă pentru grija zilei de mâine 
pândită de sărăcie, de boală şi de uitare; un tânăr al cărui picior 
salvat într-un spital din Viena nu mai afla nicăieri sprijinul 
pentru a nu compromite operaţia făcută acolo...  

Şi am auzit că aceşti oameni nu au bani de 
medicamente, iar când Ministerul Sănătăţii le-a asigurat 
gratuitatea acestora, n-au de unde să li se procure, decât tot la 
negru.  

Dincolo de tinereţe şi deznădejde, vocile şi vorbele lor 
degajau o tulburătoare modestie. În timp ce atâţia impostori şi 
veleitari îşi clamează cu violenţă, cu intoleranţă revendicările 
nu o dată în registrele insultei, ale minciunii sau ale calomniei 
aceşti oameni ai curajului şi al dăruirii de sine vorbesc despre 
suferinţele şi neliniştile lor fără încrâncenare şi fără a pronunţa 
măcar o dată cuvântul perfect îndreptăţit, în situaţia dată: 
ingratitudine.  

Şi am aflat în acea noapte un lucru care le depăşeşte pe 
toate: o rană din timpul revoluţiei costă 5000 de lei, o 
infirmitate definitivă 10000 de lei, iar o viaţă de om 15000 de 
lei.  

Domnilor senatori, prefecţi şi primari adică d-voastră, 
domnilor care sunteţi unde vă aflaţi acum datorită acestei sfinte 
revoluţii (pe care unii nu ezită s-o profaneze fără de ruşine şi 
fără teamă de Dumnezeu) credeţi oare că dreptul la 
recunoştinţă şi răsplată îl au doar cei pe care-i îmbracă 
mormântul sub cruce sau doar cei pentru care s-au fixat 
indemizaţii lunare şi salarii echivalente cu o viaţă de om sau cu 
o infirmitate?  

Nu vă spune nimic faptul că, după ce au preluat puterea, 
până şi comuniştii recunoscuţi pentru dispreţul lor faţă de om i-
au răsplătit pe ilegalişti (unii pentru merite cu totul minore ori 
accidentale) cu pensii substanţiale şi cu înlesniri deosebite 
pentru toată viaţa?  
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Credeţi oare că-i moral să ilustrăm şi noi cunoscutul 
adagio că revoluţiile îşi devoră fiii sau dacă nu şi-i devoră îi 
dau uitării, lăsându-i în voia soartei?  

Socotiţi oare că pentru a fi erou trebuie neapărat să 
mori? Sau credeţi şi d-voastră ca domnul Adrian Marino că 
singurii şi adevăraţii eroi ai revoluţiei din decembrie sunt Nica 
Leon şi Dumitru Dincă?  

Iertaţi-mi duritatea şi înţelege-ţi-mi revolta! Dar mă 
simt eu însumi invalid şi orb, rănit în suflet şi dispreţuit. Multe 
pot fi înţelese ori iertate, dar nu există nici o scuză pentru 
ingratitudinea manifestată faţă de cei aflaţi în suferinţă de pe 
urma dăruirii lor întru eliberarea din întunericul tiraniei 
comuniste.  

O revoluţie care întoarce spatele jertfelor făcute pentru 
ea are soarta mitică a sacrificiilor neprimite de zei.  

 

 

APĂRAŢI-NE DOMNILOR POLIŢIŞTI! 
 
 
În noaptea de 27 august, după 4 zile de ,,operetă 

tragicomică", Piaţa Universităţii a redevenit prin intermediul de 
acum excelentelor emisiuni de actualităţi coşmarul caselor 
noastre. Bande de derbedei susţinute involuntar şi inconştient 
de întâmplători gură-cască în căutare de senzaţii tari şi probabil 
în mod conştient, dar din umbră, de mereu invocatele, dar 
mereu nedemascatele forţe obscure ale tuturor violenţelor din 
ultimele luni au ţinut să sărbătorească ziua de 23 august printr-
un act de forţă abuzivă, echivalent în plan simbolic cu toate 
loviturile de forţă arbitrară ce au rezultat din acel act al anului 
1944. Urlând ,,Jos comunismul!", aceşti provocatori cu 
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apetituri de caftangii sunt de fapt arhanghelii caricatură ai unui 
alt tip de tiranie.  

Am trăit în acea noapte senzaţia groaznică a unui Tg. 
Mureş transferat în Piaţa Universităţii. Scena sălbaticilor setoşi 
de sânge care izbeau cu bestialitate în trupul zdrobit al unui om 
căzut la pământ ne-a fot dat s-o revedem în plin centrul 
Capitalei.  

Ce semnificaţii degajă şi mai ales ce prevestiri ascunde 
o astfel de secvenţă socială? Multe şi de toate felurile. Toate 
însă de o gravitate pe care doar inconştienţa, rătăcirea sau reaua 
credinţă pot s-o minimalizeze.  

În aceste rânduri mă voi referi doar la două dintre ele. 
Deci un om a avut îndrăzneala de a emite o altă părere decât 
grupul scandalagiilor din Piaţă. Poate n-a făcut doar decât să le 
ceară acestora permisiunea de a uza de dreptul elementar al 
oricărui cetăţean în folosirea căilor rutiere ale oraşului. Care a 
fost argumentul ,,anticomuniştilor", al ,,nonviolenţilor", al 
celor care urlau în microfoane doar cu o zi înainte imperativul 
dialogului? Pumnul... ba chiar tentativa de suprimare fizică.  

Să ne imaginăm împrejurarea apocaliptică, doamne 
fereşte! că asemenea specimene ar pune mâna pe putere. Sau 
chiar cei care se ascund în spatele lor...  

Cine îşi imaginează că o asemenea posibilitate rămâne 
pură fantezie, se înşeală. Se înşeală şi uită că timp de 25 de ani, 
tot ca urmare a superficialităţii, a lipsei de răspundere şi a 
rătăcirii, o analfabetă şi un infractor de drept comun au tâlhărit 
istoria românească arogându-şi dreptul de viaţă şi de moarte 
asupra poporului nostru şi ducându-l până în pragul catastrofei 
ireversibile.  

Cel de-al doilea aspect care rezultă din scena amintită, 
la fel de primejdios şi de revoltător, în ultimă instanţă, ca însăşi 
agresiunea, a fost atitudinea poliţiei.  

Am toată înţelegerea pentru povara de conştiinţă ce 
apasă această instituţie ca urmare a păcatelor săvârşite de 
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antecesoarea sa, mai ales în timpul Revoluţiei. Am toată 
înţelegerea pentru numărul insuficient de cadre, pentru 
mijloacele precare şi timpul scurt de remodelare profesională 
cu care este confruntată poliţia. Am toată consideraţia pentru 
eforturile făcute, adesea încununate de succes, în combaterea 
infracţionalităţii, devenită atât de întinsă şi cuprinzătoare.  

Toate acestea nu pot justifica însă şi nici scuza modul în 
care a înţeles poliţia să rezolve actele infracţionale ce se petrec 
în Piaţa Universităţii de la 22 august încoace. Pentru că acolo 
au loc acte infracţionale şi nu manifestaţii politice cu caracter 
democratic şi în cadru legal.  

Comportamentul forţelor de ordine a părut în acele 
momente un fel de exerciţiu antrenant, cu caracter spectacular 
şi demonstrativ, interesat mai curând de aspectul estetic decât 
de eficacitatea intervenţiilor.  

Nu este de competenţa noastră să oferim poliţiei soluţii 
organizatorice, strategice ori tactice. Dar este de datoria noastră 
să pretindem în mod imperativ că această instituţie importantă 
într-un stat de drept, dar mai ales într-o perioadă de tranziţie 
atât de complexă ca cea de la noi, să asigure ordinea socială şi 
securitatea individuală, să vegheze ca toate energiile acestei ţări 
atât de încercate să poată fi concentrate în linişte şi siguranţă 
asupra procesului renaşterii, rezidirii şi reconcilierii noastre.  

Am toată stima pentru crezul neviolent al domnului 
ministru de interne. Dar îmi permit să-l întreb: la violenţă se 
poate răspunde, în mod eficace, cu gestul biblic al florii întinse 
spre agresor?  

Există vreo scuză, vreo justificare, vreun argument care 
să disculpe poliţia de faptul că a asistat la un act de linşaj 
public fără să intervină?  

Trebuie să fie clar pentru toată lumea: dacă forţele de 
ordine nu sunt în stare să ne asigure acces pe drumurile 
publice, protecţia împotriva agresiunilor şi a tentativelor de 
omor, nu ne rămâne decât ca noi, cetăţenii, să ne organizăm în 
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formaţii para-militare şi să ne facem singuri dreptate. A fost 
uitat atât de repede de ce au venit minerii în Capitală şi ce 
consecinţe a avut actul lor, la origine atât de nobil şi de 
pilduitor?  

Alternativa lipsei de ordine nu poate fi decât haosul, iar 
noi suntem sătui de perspectiva coşmărescă a catastrofei pe 
care o cunoaştem de vreo 20 de ani încoace.  

Repet un avertisment pe care l-am mai transmis o dată: 
răbdarea românului e proverbială, dar nu e fără de margini.  

 

 

DEMOCRAŢIA ÎNSEAMNĂ RĂSPUNDERE  
 
 
Timp de peste 40 de ani, limba română a cunoscut în 

ipostaza ei publică o progresivă alienare semantică. Lumea 
înţelesurilor intrase în agonie, iar între cuvintele bolnave, 
democraţie făcea una din cele mai jalnice figuri. În esenţă, ca 
multe altele, această vorbă exprima în realitate exact inversul 
înţelesului originar.  

În decembrie, prizonieratul nostru în istorie a luat 
sfârşit şi, odată cu el, multe din tarele captivităţii. Prin dăruire 
şi jertfă, sub semnul credinţei în destin şi lumină ne-am câştigat 
libertatea şi dreptul de a ne gospodări viaţa după propria 
voinţă, dar şi după propria putere.  

Supusă aceluiaşi şoc al istoriei, limba noastră s-a 
vindecat ca prin minune, redezvăluindu-şi vigoarea şi 
mândreţea (de fapt, maladiile nu erau ale limbii, ci ale 
sistemului social reflectat în ea).  

Din păcate, alt fenomen distorsionant şi-a făcut apariţia. 
Cuvinte, sintagme, idei, foarte des vehiculate înainte deşi s-au 
emancipat de falsităţile antifrastice din epoca dictaturii, nu şi-
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au câştigat însă relevanţa semantică de adâncime, autentică. 
Acesta este şi cazul conceptului democraţie. Nu mă voi lansa 
într-o disertaţie teoretică, cu toate că nevoia familiarizării cât 
mai cuprinzătoare a tuturor, cu înţelesurile şi cuprinsurile lui, 
rămâne o necesitate. Voi încerca doar să pun în evidenţă o 
relaţie fundamentală şi deci indispensabilă.  

Dacă identitatea conceptului democraţie îşi află 
temeiul în anticul ,,putere a poporului", funcţionarea şi 
dialectica realităţii pe care o desemnează se circumscriu sferei 
semantice a răspunderii. În relaţia popor putere, democraţia 
se întemeiază în mod obligatoriu pe răspundere. Pe de o parte, 
răspunderea poporului, iar pe de altă parte răspunderea celor 
aleşi de popor, faţă de felul şi spornicia cu care îşi exercită 
puterea ce le-a fost conferită.  

Dacă privim cu atenţie spectacolul social din ultimele 
luni, constatăm că raportul democraţie răspundere este foarte 
slab şi nu o dată inadecvat.  

Mai întâi este de observat că s-a produs un fel de 
sinonimizare a cuvintelor democraţie şi libertate, dar pe linia 
unei înţelegeri cu totul unilaterale. Pentru foarte mulţi din 
concetăţenii noştri ele nu înseamnă altceva decât dreptul 
fiecăruia de a face ceea ce-i place, de a ignora legile scrise şi 
nescrise, de a abandona, cu dispreţ, tradiţia celor 7 ani de acasă 
şi raporturile înţelepte părinţi copii, profesori învăţăcei, 
conducători conduşi etc.  

Aceşti oameni nu înţeleg că libertatea, ca şi democraţia 
sunt nişte ecuaţii. Că libertatea mea nu poate exista decât în 
armonie cu libertatea celuilalt, iar democraţia nu este totuna cu 
anarhia. Democraţia adevărată este un mecanism de mare fineţe 
şi complexitate, este o structură în interiorul căreia orice 
componentă rămâne indispensabilă. Trebuie observat însă că 
toate acestea se circumscriu sferei semantice a răspunderii.  
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Consecinţele neînţelegerii şi nerespectării raporturilor 
dintre democraţie şi răspundere au determinat necazuri, 
neîmpliniri şi suferinţe.  

Să ne amintim ce a generat democraţia fără răspundere 
în lupta pentru putere, mai ales înainte de alegeri, dar şi după 
aceea.  

Să privim cu toată îngrijorarea ce a generat şi generează 
încă democraţia necoroborată cu răspunderea în existenţa 
oamenilor din Transilvania.  

Să medităm retrospectiv la consecinţele democraţiei 
care a ignorat răspunderea, produse de ,,fenomenul" Piaţa 
Universităţii.  

Să ne gândim la consecinţele democraţiei din viaţa 
noastră economică, acolo unde lipseşte răspunderea muncii, a 
calităţii şi a solidarităţii generale, acolo unde setea de 
îmbogăţire individuală se manifestă aproape exclusiv în 
detrimentul celuilalt. Fiecare din aceste dizarmonii ar merita să 
fie analizate pe larg, dar nu cu patimă şi intoleranţă, ci cu 
luciditate şi răspundere. Adică în perspectiva găsirii şi 
asumării acelui optim constructiv care să ne permită 
edificarea unei ţări pe măsura înzestrării şi hărăzirilor sale atât 
de binecuvântate.  

Eu aş dori să mă refer, în rândurile următoare, doar la 
un anume aspect al relaţiei democraţie-răspundere. Un aspect 
care vizează, cu tristeţe şi îngrijorare, exercitarea puterii.  

Sunt dintre acei care au fost de la început alături de 
Front şi, mai ales, de d-nii Iliescu şi Roman. Sunt dintre aceia 
care n-au dat foc la moară din cauza şoarecilor, pentru că am 
înţeles că în vâltoarea unor evenimente atât de complexe în 
unicitatea lor şi în condiţiile unei ţări ruinate material şi moral, 
riscul de a greşi este permanent. Am înţeles că forţa interioară a 
celor ce şi-au asumat o asemenea răspundere uriaşă, dar plină 
de toate primejdiile, trebuie să fie extraordinară şi că datoria 
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celor ce doresc cu adevărat binele românesc este să tonifice 
această forţă şi nu s-o erodeze.  

În virtutea acestor credinţe şi atitudini, care în esenţa lor 
au rămas neschimbate. dincolo de anumite amărăciuni şi 
dezamăgiri simt nevoia să transmit gândurile de faţă, în 
speranţa că ele nu vor fi zadarnice.  

Între înţelesurile verbului a răspunde, ,,a reacţiona prin 
vorbe, gesturi, atitudini, la acţiuni, solicitări, provocări etc.", ,,a 
da urmare unui apel", ,,a lămuri o problemă la cererea sau 
sesizarea cuiva", reprezintă deschideri semantice cu evident 
impact în sfera conceptului de democraţie. Din păcate, această 
zonă de interferenţă dintre democraţie şi răspundere este, în 
bună măsură, dacă nu ignorată, atunci avută în vedere cu totul 
insuficient. Consecinţele sunt multe şi grave: eroziunea 
progresivă a încrederii în putere, stimularea mistificărilor, a 
zvonurilor, a scenariilor contrafăcute cu finalitate 
destabilizatoare, compromiterea unor instituţii şi a unor oameni 
investiţi să le conducă, întreţinerea şi adâncirea suspiciunii, 
favorizarea calomniei, alimentarea motivaţională a 
manifestărilor extremiste. Şi, lucrul cel mai grav, scăderea 
apetitului social al angajării reconstructive, din partea celor 
care au investit în aleşii lor încredere şi speranţă. Eforturile 
deosebite pe care le fac toate organismele rezultate din alegeri, 
riscă să rodească foarte palid sau chiar să eşueze dacă alături de 
penuria materială, atât de greu suportabilă, se adaugă marasmul 
moral întreţinut, nu atât de lipsa de răspundere, cât de lipsa 
de răspunsuri.  

Societatea românească postrevoluţionară este 
frământată de multe întrebări, unele de o mare gravitate. Lipsa 
de răspuns la ele este un atentat la ideea de democraţie şi o 
sursă de perpetuă nemulţumire.  

Cine şi unde sunt cei care au tras în oameni, care au 
schingiuit şi umilit pe străzi şi-n închisori, între 16 şi 22 
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decembrie, dar şi după această dată, până spre sfârşitul anului 
1989?  

Care este adevărul despre tragedia de la Tg. Mureş şi 
despre realitatea tensiunilor din Transilvania? Care este 
adevărul şi ce a întreprins Guvernul în legătură cu exodul 
specialiştilor români din unele judeţe ale Transilvaniei, în 
legătură cu problemele învăţământului de acolo?  

Care este adevărul în legătură cu tinerii militari de la 
UM 0865, ucişi la aeroportul Otopeni, şi mai ales, cum au 
răspuns vinovaţii pentru această ,,eroare"?  

Care este adevărul în legătură cu înhumările de la 
cimitirul Străuleşti II şi ce măsuri s-au întreprins pentru 
curmarea unor asemenea ,,nereguli"?  

Care este adevărul despre Procurorul general al 
României şi despre cei aflaţi la conducerea acestei instituţii? 
Cum este posibil, ca în fruntea unui organism atât de important 
şi atât de legat de ideea de moralitate şi justiţie, să fie menţinut 
cineva asupra căruia planează atât de grave acuzaţii, să fie 
menţinuţi şi avansaţi cei care în 1987 au anchetat muncitorii de 
la Braşov? În gravitatea unor asemenea întrebări este vizată 
însăşi instituţia prezidenţială, de vreme ce Procurorul general a 
fost numit de Preşedintele ţării.  

Şi seria întrebărilor ar putea continua cu numeroasele 
cazuri de corupţie, unele prezentate şi în presă, cu abuzurile şi 
fraudele comise de conducerile unor partide sau de unele 
persoane care au avut sau mai au încă răspunderi în structurile 
statului.  

Nici una din întrebările de asemenea factură nu trebuie 
să rămână fără răspuns, indiferent cât de dureros ar fi adevărul 
şi indiferent cine trebuie chemat să răspundă pentru încălcarea 
legii.  

Cred că toate instanţele puterii s-ar cuveni să-şi 
organizeze câte un serviciu special care să urmărească presa şi 
să determine răspunsuri la semnalările acesteia, pe bază de 



 
225 

investigaţii complete ale unor organe de specialitate. Într-o 
democraţie presa trebuie să devină a patra putere în stat. O 
putere care are drepturile dar şi răspunderile ei. Deşi presa 
noastră este foarte eterogenă şi inegală, nu o dată asistând la 
încălcări grosolane ale jocului publicistic şi ale legii, nimic din 
ce apare în ea nu trebuie ignorat, dacă se referă la probleme 
grave vizând viaţa socială, economică, politică sau culturală. 
Indiferent dacă o publicaţie place sau nu. Eminescu spunea: 
,,Dacă un nebun constată, conform adevărului că peretele e alb, 
devine peretele negru pentru că nebunul i-a atribuit o calitate ce 
i se cuvine?" Faptele indiferent cine le aduce la cunoştinţă 
trebuie cercetate cu cea mai mare promptitudine. Dacă ele se 
confirmă, organele competente au obligaţia să întreprindă 
măsurile cuvenite şi să le facă publice. Dacă nu se confirmă, 
autorul şi publicaţia să răspundă penal şi material pentru 
calomnie, insultă, minciună, mistificare etc.  

Dar să răspundă, nu doar să primească dezminţiri şi 
precizări!  

Fiindcă democraţia presupune în primul rând 
răspundere. Din partea tuturor şi în mod nediscriminatoriu.  

 

 

PEDEAPSA CU MOARTEA  
 
 
Între paradoxurile vieţuirii noastre de astăzi se impune, 

iată, în chip tragic, credinţa a tot mai multora dintre noi că 
împotriva morţii, ca principiu al distrugerii, trebuie să ne aliem 
chiar cu moartea.  

Rostirea preamărind învierea lui Iisus, ,,cu moartea pre 
moarte călcând", capătă în aceste momente de cumpănă ale 
renaşterii noastre, înţelesurile unei luminări întru înţelepciune. 
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În calea răutăţilor de toate felurile care ne primejduiesc 
speranţele născute în decembrie,, se pare că doar Răutatea mai 
poate fi pusă drept stavilă cu sorţi de izbândă.  

Cine nu înţelege că libertatea nu trebuie să devină 
unealta anti-libertăţii şi că democraţia va muri dacă demosul 
însuşi îi devine victimă, se va prenumera, cu sau fără voinţa sa 
printre ucigaşii viitorului nostru. Pedeapsa cu moartea, 
desfiinţată mai curând din raţiuni politice şi propagandistice 
decât umanitare, se dovedeşte din ce în ce mai insistent un 
imperativ terapeutic şi justiţiar 1.  

Se invocă religia noastră, se invocă Declaraţia 
universală a drepturilor omului, Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice. Dar oare este drept, este moral, este 
benefic pentru societatea umană ca de aceste prevederi să se 
bucure în primul rînd criminalii, infractorii? Câtă ipocrizie se 
ascunde în umanismul de paradă al celor gata să apere viaţa sau 
agreabila detenţie a ucigaşilor, uitând că tocmai victimele 
acestora reale şi potenţiale ar trebui să se bucure de 
militantismul lor umanitar!  

Cum adică? Viaţa unui nevinovat poate fi luată de o 
bestie cu chip de om, dar ea nu poate fi pusă în discuţie de 
către colectivitatea nevoită să se apere de monştri care o 
terorizează?!  

Este tragic când un popor blând- având în ideea de 
omenie unul dintre parametri fundamentali ai identităţii lui 
spirituale este adus în situaţia de a transforma moartea în 
pavăză a vieţii. Dar dacă vrem să ne păstrăm această identitate, 
dacă năzuim ca blândeţea şi omenia să rămână în continuare 
atribute ale fiinţei noastre naţionale, trebuie să stârpim cu orice 
mijloace cancerul care ne primejduieşte viaţa.  

Pe de altă parte este stranie orbirea politicienilor care 
nu înţeleg că însăşi democraţia, pe care pretind că o doresc 
instaurată în ţară, este pusă în pericol de această deşănţare a 
crimei şi a corupţiei. Omul de rând, omul cu bunul lui simţ 
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dintotdeauna, nu pune preţ pe teorii şi speculaţii cu privire la 
formele de guvernământ. El judecă totul prin prisma vieţuirii 
nemijlocite şi imediate. La nivelul percepţiei simpliste şi fără 
perspectivă, democraţia este identificată cu crima şi corupţia, 
cu şomajul şi inflaţia, cu politicianismul găunos şi nesiguranţa 
zilei de mâine.  

Cât despre Europa, cred că a sosit timpul să înţelegem 
că integrarea noastră în organismele continentale, foarte 
importantă din multe puncte de vedere nu reprezintă un scop, ci 
un mijloc.  

Iar europenii sunt mult mai sensibili la bărbăţia demnă 
a unui partener de încredere, decât la temenele şi giruetele unui 
conlocutor fără coloană vertebrală.  
1 Această primă parte a articolului a fost suprimată în redacţia Adevărului 
care a publicat partea a doua în 27 septembrie 1993.  
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