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„FLORI“ MULTICOLORE SAU „VOCI“
CE SUNÃ PE TOATE GAMELE 

Povestea „cãrþilor ce puteau sã nu fie“ ar putea sã continue
încã multã vreme ºi, de fapt, ea va ºi continua atâta cât voi avea
puterea de a le face sã existe pe cele adesea nici mãcar imaginate
de autori sau imaginate dar reþinute în sertare din neîncredere, inde-
cizie sau lipsuri de tot felul. Paginile din acest ciclu ar fi potrivit sã
se aºeze într-un „caiet al Grãdinarului Bun“, cum am mai spus cã
voi scrie ºi am ºi scris în cele mai diferite chipuri, atât compunând
scrisori cât ºi presimþind — în felul unui solomonar — izvorul cãrþilor
încã fãrã chip. 

Dar existã, prin antitezã cu „Grãdinarul Bun“, ºi un „grãdinar
rãu“, aºa cum ar veni vorba prin diferenþe radicale de atitudine
moralã? Mai degrabã aº zice cã existã „grãdinar prost“ sau, ºi mai
bine, „grãdinar pârât“. Ca sã fii un grãdinar bun trebuie sã cunoºti
florile ºi cum se aºeazã ele în pãmânt dar ºi în ce fel de pãmânt
stau cel mai bine; sã ºtii când ºi câtã apã le trebuie; cu cine anume
se pot învoi ºi cu cine nu se simt în largul lor iar apropierea le-ar
putea face rãu ori le-ar incomoda; sã ºtii când înfloresc ºi de ce
anume apar florile lor ºi dacã acestea dau rod ori sunt numai un
detaliu artistic, de culoare ºi decor, folositoare ºi astfel în lumea noas-
trã a cãrei nevoie de frumos este atât de puþin apreciatã în zilele
ce am apucat. 

Acestea sunt porunci esenþiale ce trebuie cunoscute ºi însuºite
iar lucrarea însãºi nu ar mai avea rost dacã nu ar asculta de ele
aºa cum ºi este de la sine înþeles. Cãci o gradinã nu este o adunã-
turã de plante aduse la întâmplare împreunã ºi nicio plantaþie
unde, odatã rãsãrite din seminþe ce vin din toate zãrile, trupurile
lor firave se rãzboiesc cãutându-ºi dreptul la viaþã în loc sã fie
ajutate sã se desfãºoare armonios ºi în felul lor ireductibil, aºa
cum le-a lãsat Dumnezeu.

Astfel de îndemnãri am simþit ºi eu, mai demult ºi mai de
curând, iar cele mai multe din cãrþile pe care le-am fãcut posibile
au într-însele ceva din aceastã imagine de grãdinã unde se strãdui-
esc sã coexiste fructuos — ºi sã ajungã împreunã la o expresie uni-
tarã — „flori“ multicolore sau „voci“ ce sunã pe toate gamele cãutân-
du-ºi compatibilitatea. Poate din acest motiv cele mai numeroase
ce s-au nãscut în lunile recente au fost un fel de cãrþi colective
dedicate unei teme comune, unei opere sau unui moment care pre-
zintã istoriceºte însemnãtate ºi meritã consemnat ºi privit din un-
ghiuri cât mai largi cu putinþã. În acest mod, sute de autori ºi-au
putut formula punctul de vedere, pãrerile ºi convingerile pe care poate
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altfel nu ar fi avut nici ocazie nimeritã ºi nici îngãduinþa de a le comu-
nica într-un mediu ce ºi-a propus din capul locului sã lase plugarii
pricepuþi sã lucreze pãmântul cum ºtiu ei ºi sã semene cât mai
bine în vederea obþinerii de roadã bunã. Pe aceºtia i-am stimu-
lat prin solidaritate directã, adicã mai puþin prin vorbã ºi mai mult
prin faptã, ºtiind cã la noi, într-o þarã unde „cultura“ e stãpânitã de
guralivi sterili ºi puºi pe chivernisealã, esenþial este ce rãmâne ºi
nu ce se spune.

Asemenea episoade se regãsesc, în reflex întrucâtva palid, în
aceastã carte însã am socotit cã este ºi atât cât am spus „cu asupra
de mãsurã“ faþã de cât ar fi trebuit. De fapt, ceea ce era de spus
era mult mai mult. Cãci între susþinerile de autor despre care vorbesc
rar (ºi numai prin realitatea lor obiectivã am fost nevoit sã le intro-
duc aici) ar mai face parte ºi „încheierile de cãrþi“ din colecþia „Primul
Cuvânt“ pe care am hotãrât sã o îngrijesc începând cu toamna lui
2007. În cuprinsul ei intrã cea mai necãjitã categorie posibilã din-
tre cei ce întrebuinþeazã cuvântul spre a se exprima vorbind univer-
sului câteodatã fãrã sã fie auziþi: scriitorul fãrã carte apãrutã.
Pe mulþi dintre aceºtia îi cunosc ºi pe unii îi preþuiesc în grad înalt
iar gândul cã nu pot face decât foarte puþin pentru a le rãspândi
scrisa în zone mai întinse (ºi în cercuri ceva mai largi decât binevoitorii
care, ca mine ºi ca alþii, sunt atenþi la cele ce se petrec în jur) m-a
întristat de multe ori ºi mi-a creat un sentiment al zãdãrniciei ce
trebuia înlãturat. Pentru aceºtia am fãcut ce mi-a stat în puteri
alegând din creaþiile cunoscute ceea ce am crezut cã are întâietate
mai cu seamã atunci când autorul nu mai era tânãr ºi în destule
cazuri nici nu mai nãdãjduia cã îºi va putea þine vreodatã o carte
proprie în mâini. În cele mai multe cazuri, am ales materialul potri-
vit ºi l-am îngrijit ca sã se prezinte cum am socotit cã ar fi mai bine,
l-am diortosit ºi i-am întãrit valoarea punând ºi eu câte un „cuvânt“
care, greu sau uºor, nãdãjduiesc sã se þinã minte. De greºit în alegere
nu am greºit; ºi astãzi, privind înapoi, la cei câþiva debutanþi de
merit al cãror „prim cuvânt“ s-a rostit cu un mic ajutor neaºteptat,
încerc un sentiment de mulþumire care poate cã e ºi mai mare dacã
aº ºtii cã ºi ei l-au încercat la vremea potrivitã. 

De oprit nu m-am oprit, însã, la aceste întãriri, strãduindu-mã
sã nu resping pe nimeni care, având valoare, mi-ar fi cerut o vorbã
bunã de orice fel. Culegând din cele scrise în marginea cãrþilor ce
vor exista — ºi unele, chiar existã acum — am mai adãugat aici încã
vreo câteva însemnãri ce privesc autori pentru a cãror bibliografie
am fãcut mai puþin, contribuind numai cu câte un „cuvânt de
deschiderea cãrþii“ la o apariþie nouã de a cãrui soartã m-am legat
ºi eu; sunt „prefeþe“ alcãtuite fiindcã scriitorul a dorit sã le întocmesc.
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Dar nici acestea nu le-am scris fãrã un motiv. În cele mai multe din-
tre cazuri, acestea sunt dedicate unor lucrãri aparþinând unor autori
prea puþin preþuiþi sau încã aflaþi la începuturi ºi astfel am voit sã
arãt cã rãmân ºi astãzi (ºi aºa voi rãmânea ºi mâine) dedicat ideii
de a le fi aproape mai ales celor ce meritã gând bun ºi preþuire însã
nu se bucurã decât de uitare, dispreþ sau eliminare nemernicã.
Bineînþeles cã nu toþi intrã în aceastã categorie a penumbrei unde
numãrul celor incluºi impresioneazã ºi iritã mai cu seamã când se
comparã cu puþinãtatea castei mandarinilor clipei; dar însãºi su-
blinierea unor însuºiri de preþ sau a unor teme ce trebuie exami-
nate mai cu temei mi s-a pãrut a fi de folos. De aceea, atunci când
nu am scris strict despre o carte sau despre un autor (ºi când,
pornind de la speþã, am dezvoltat cãtre un cadru general, atât te-
matic cât ºi doctrinar), nu am evitat judecata de valoare (care se
subînþelege cu uºurinþã) însã am socotit cã mai importantã ar fi
privirea cãtre categorie ºi examinarea în sfera ideilor generale, ºtiind
cã speþa e vremelnicã pe Pãmânt însã ideea vehiculatã persistã ºi
adesea depãºeºte timpul scurt ºi viaþa individualã, trecând în cicluri
de culturã ce ne supravieþuiesc. Unii s-au gândit, poate, cã aceastã
soluþie nu-i cea mai indicatã ºi, gândind cã trebuia fãcut mai mult
pentru a le înãlþa soclu de statuie ºi chiar statuia însãºi (dar ignorând
cã nu acesta era rostul scrisului meu), vor fi considerat cã am lucrat
rãu ºi grãbit ºi cã nu am fost capabil sã le lustruiesc numele ca sã
se vadã mai bine ºi mai departe. Asemenea reproºuri sunt posibile
(deºi nu le-am primit decât prin sugestie venitã cu ferealã, muþenie
ºi retractilitate) însã nu sunt decât un indiciu de psihologie accen-
tuatã asupra cãreia nici nu trebuie întârziat prea mult. 

ªi în materie de literaturã, ca ºi în altele, am fost ºi sunt un
om liber cãci tot ce fac nu fac din obligaþie sau scop ocult, din cal-
cul mãrunt sau din vanitãþi nedeclarate ºi nici nu are vreun rost sã
þin seama de rãutãþile prea adesea necuviincioase, de ingratitudinea
oamenilor de nimic sau de bãnuielile celor ce mã judecã întrebuinþând
mãsurile lor morale; am ales sã fiu aºa cum sunt ºi chiar dacã
greºesc, paºii mei sufleteºti sunt neîndemnaþi decât de nãzuinþa de
a face ceea ce cred cã e de fãcut. Cãci, pânã la urmã, datoria vieþii
noastre o mãsoarã numai Judecãtorul tuturor celor vãzute ºi nevãzute
ºi nicidecum „omul, fiarã bãtrânã“.

ARTUR SILVESTRI 

2 Octombrie 2008, Sf. Sfinþit Mucenic Ciprian,
Sfânta Muceniþã Justina, Cuviosul Teofil
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„LAUDA JERTFEI FÃRÃ NUME“ 
Prefaþã la vol. „Cuvinte pentru urmaºi“, vol. II, 

Ed. Carpathia Press

Când, acum mai bine de un an ºi jumãtate, mã gândisem cã
o adunare de învãþãturi cu aspect de concluzie de viaþã ar sluji celor
ce sunt ºi mai ales celor ce vor veni dupã noi, nu mi-am închipuit
cã, la o anumitã vreme, se va putea adãuga ceva consistent la „depo
zitarul iniþial“ ºi cã va mai exista încã un episod din ceea ce nãzuisem,
totuºi, sã existe. ªi, iatã cã, acum, dupã o vreme anumitã, a dat
Dumnezeu sã nu rãmânã totul o simplã „începãturã“ ºi sã se adauge,
la ceea ce era, încã o zidire oricât de mãruntã. 

Continuarea „Cuvintelor pentru Urmaºi“ se produce prin
acest volum ce apare ºi el, ca ºi cel dintâi, atunci când i-a venit
sorocul. Cei ce au fãcut posibilã aceastã carte nouã sunt oameni
de pe la noi care, din bunã-voire, „gând bun“ ºi nazuinþa de a nu
lãsa sã se piardã niºte concluzii ce cred ca îi definesc, s-au îngã-
duit cu timpul ce li s-a dat ºi au aºternut aici aceste ºire care impre-
sioneazã, întâi de toate, pentru cã existã. Ceea ce am adunat — atât
cât s-a putut acum — tulburã ºi emoþioneazã ca orice mai mare ori
mai mãruntã înfãptuire ce încearcã a se sustrage vremurilor ºi, puse
toate „cap la cap“, par un fel de creaþie rapsodicã de esenþa întocmi
rilor ce nu au nume. Dar acest simþãmânt nu se opreºte numai la
„cuvinte“ sau la „poveþe“, ci merge ºi mai sus, acolo unde se aflã o
fabulã cu înþelesuri mai înalte. Le observãm pânã ºi în ilustraþiile ce
compun îmbrãcãmintea acestei cãrþi care reproduc imagini ale „Locu-
lui“ românesc, semne de identitate culturalã ºi enigme ale naturii;
ele pot fi, ºi sunt chiar, operã de anonim.

La drept vorbind, aceastã realitate este neîntâmplãtoare ºi sen-
sul ei l-am urmãrit încã de pe când nici nu se închipuia cã vom avea
locul potrivit de a face astãzi ceea ce ni se îngãduie sã facem. Rezultã,
deci, cã perspectiva întregului capabil sã fructifice nu-i spontanã ci
voitã ºi, mai mult ca sigur, e un accent programatic decurs din ve
rificarea istoriei noastre de valori. Astfel încât a vedea pretutindeni
pe omul ce încearcã a se defini prin ºiruri de înaintaºi ºi prin urmaºii
posibili, preluând ceea ce îi este de folos ºi lãsând altora ceea ce
socoteºte folositor, este întocmai ceea ce ne poate da astãzi o
nãdejde ºi ne poate întãri în ideea cã nimic nu este încã pier-
dut definitiv ºi, aºa cum avem un trecut, vom avea ºi un viitor.
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Atitudinea aceasta nu este încã atât de rãspânditã precum ar tre-
bui ºi nici nu se apreciazã câteodatã. Sunt unii, care din reaua-voire
ori din neînþelegerea nãscutã de modul mãrunt de înþelegere a lumii,
ar fi voit sã audã mai degrabã vocile mandarinilor clipei ºi ale acelei
categorii ancilare ce ne fac zilele nelãmurite prin stãruinþa lor în „ideo
logia neîncrederii“, care ne intoxicã ºi nu duce nicãieri. Dar aceastã
opinie nu se poate nici mãcar pune la socotealã. Cãci astãzi, ca
ºi ieri, au însemnãtate nu vorbitorii de profesie ºi cheltuitorii
din banul sãracului idealist ci, fãrã nici cea mai micã îndoialã,
cei care îºi dedicã viaþa binelui colectiv, nu „stau“ ci „fac“ iar
prin înfãptuirile lor, prea de multe ori dispreþuite de o „inte-
lighentsie“ lacomã, hoaþã ºi rea, þin pe umerii firavi, slabi ºi
tremurãtori, întregul duh tainic al acestei þãri ce nu va pieri.
Cãci aceºtia sunt mulþi ºi nici nu mai are importanþã dacã ei au nume
ori nici nu li se mai ºtie „felul cum li se zice“. Pe aceºtia, prea ade-
seori umiliþi, obidiþi ºi dispreþuiþi, trebuie sã-i vedem mai cu precãdere,
deschizând ochii în lãrgime ºi preþuind, cu emoþia ce ne aduce
simþãmântul Faptei Mari, jertfa lor cotidianã, „sãracia“ lor însuºitã,
„castitatea“ sufleteascã ºi „ascultarea“ faþã de un Ceva ce le vine
din vremurile fãrã nume ºi fãrã istorie, trãind, astfel, ca un fel de
cãlugãri laici ai unui ordin de „cavaleri ai þãrii“. 

„Cuvintele“ acestea sunt opera lor ºi declaraþia lor de existenþã
în istorie. Tot ce am adunat aici, am adunat nu spre a evidenþia „chipuri
diferite“ ci în ideea de a înfãþiºa o ipotezã de Om Român de peste
tot ºi dintotdeauna. Cãci esenþialul în aceste ºiruri de experienþe
însuºite ºi, uneori, traduse în poveþe, învãþãturi ori fabule, nu stã
atât în experienþa individualã, în concluziile proprii ºi în „lecþia unei
biografii“ — care, având însemnãtate, rãmân fructul timpului ime diat
— cât mai degrabã în abstragerea din contingent ºi în privirea de
sus ºi de la înãlþimi ce lãmuresc pe deplin înþelegerea formelor de
relief ºi a proporþiilor ce definesc lumile vãzute. De fapt, acolo unde
astfel de „cuvinte“ se reþin ºi se vor citi încã multã vreme de acum
înainte, ele ating un fel de anonimat de suflet colectiv ºi sunt tot
atât de puþin definite istoriceºte precum este producþia de folclor.
Ca ºi pildele fãrã autor ºi fãrã de vârstã, acestea îºi aflã locul între
alcãtuirile ieºite de la sine din tainele fãrã istorie, precum pãdurile
de brazi.

29 August 2007, Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul
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O CARTE „DE AFIRMAÞIE“
ªI „DE MODEL“

Prefaþã la vol. „Patriarhul Ardelean. Studii, eseuri ºi
evocãri despre Raoul ªorban“, Ed. Intermundus, 2008 

„Patriarhul ardelean“ este o carte ce nu s-a nãscut la întâm-
plare cãci ea se include într-un program început mai demult ºi cãruia
i s-ar putea spune mai pe scurt, ºi formulat emblematic, „Pomeni-
rea Pãrinþilor“. Locul lui Raoul ªorban în aceastã evocare colectivã
asemãnãtoare unei liturghii laice este cum nu se poate mai potrivit
cãci ºi el a fost, ºi va trebui socotit ºi mai stãruitor odatã cu vre-
murile nedesluºite ce vor veni, un adevãrat „Pãrinte al Patriei“.

Noi, însã, nu avem încã o conºtiinþã suficient de vie a exis-
tenþei colective în timp ºi dacã cumva am avut-o vreodatã — fiind
mai mult ca sigur cã aceasta a existat — am pierdut-o ori s-a estom-
pat mult pânã la formele de relativã nepãsare ce le întâlnim acum.
Însãºi istoria acestei culegeri de „evocãri, analize ºi puncte de vedere“
o aratã într-un fel ce trebuie descris sumar. De iniþiat, am iniþiat-o
în vara lui 2006, de îndatã ce „patriarhul istoriografiei de Recon-
quista“ s-a prãpãdit pe neaºteptate ºi a lãsat opera nu atât neîncheiatã
(cãci mult din ceea ce a avut de spus a spus pânã la vârsta matu-
salemicã ce i s-a îngãduit) cât lipsitã de urmaºi, de „ºcoalã“ ºi de
discipoli. Ideea de a o constitui a venit de la Aurelia Lãpuºan, o
admirabilã „monografistã a Locului“ a cãrei lucrare cunoaºte valori
înalte care, deºi prea puþin apreciate dupã meritul ce nu se poate
contesta, se vor observa odatã cu trecerea vremii. Fiind o sugestie
ce s-a potrivit ca sãmânþa în solul fertil ºi venitã în clipa potrivitã,
ipoteza unei recapitulãri s-a impus cu repeziciune iar momentul acþiu-
nii a urmat de îndatã. L-au intensificat, la proporþii ce nu se bãnuiau
în primele schiþe, mai multe episoade de context local tipic care,
la drept vorbind, repetã matematic schemele fenomenal de rãspân-
dite la noi în medii intelectuale de facturã incertã, de obicei irespon-
sabile în a folosi cuvântul dacã nu chiar necuviincioase prin gest bizar,
atitudine ireverenþioasã ºi criticism în clipa necuvenitã. Nici nu se
încheiaserã funeraliile ºi cuvântãrile curente de panegiric ce sunt
expresia universalã a reculegerii mâhnite, cã se ºi gãsirã specimene
care sã descrie „omul ºi opera“ cu un incredibil „instinct al maculãrii“
ce lucreazã virulent, extins ºi sistematic cãci odatã apãrutã „ima-
ginea negativã“ a o corecta cu timpul fãrã a-i crea o contragreu-
tate imediatã ar fi fost dificil, laborios ºi cu o eficacitate relativã.
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Însã pe lângã obligaþia ripostei (de fapt — a corecþiei), mai era
încã un argument ce a lucrat profund ºi a produs efect: „pomenirea“
ca Instituþie care dã, în ultimã analizã, coeziunea întocmirilor solide
unde întotdea una „cei ce rãmân“ trebuie sã se îngrijeascã nu doar
de curãþenia mormintelor „celor ce s-au dus“ ci ºi de claritatea amintirii
Faptei Mari, atunci când ea existã. ªi aici existã.

Rezultã cã „Patriarhul ardelean“ trebuia sã fie o carte de
„reacþie“ dar, mai întâi de toate, de afirmaþie ºi de model. Mate-
ria ei nu a fost uºor sã se adune: ea s-a format din „bucãþi“ ºi aratã
aºa cum se prezintã astãzi, compusã din texte de lungimi diferite,
cerute uneori cu insistenþa unor autori ce cunosc opera ori cunos-
cuserã ºi pe autor, ºi, pânã la urmã, are o conformaþie mulþumi-
toare cãci am reuºit sã o fac sã capete echilibru ºi sã rãspundã
obiectivelor de moment. Proporþia fiind aici esenþialã, am avut în
vedere cã era nevoie ºi de opinii necontestabile prin demonstraþie
ºi metodã dar, în acelaºi timp, apte sã ºi creeze un îndemn la reflecþie
ºi la o vedere mai lãmuritã a situaþiei stranii de la noi unde, în doc-
trina stãpânilor, nici mãcar principii incontinente nu apar.

Acþionând, deci, sub imperiul necesitãþii, a trebuit sã nu mai
aºtept examinãrile de naturã esteticã ale operei ºi, bineînþeles, portre-
tul de personalitate creatoare care, totuºi, vor trebui fãcute în viitor,
materia în sine având nu doar interes circumscris istoriceºte ci o
însemnãtate categoricã prin inedit. De aceea lipsesc de aici atât
descrierea uimitoarei înfãþiºãri enciclopedice a creaþiei lui Raoul ªorban,
ce izbeºte la o cât de repede privire, cât ºi incredibilul amestec de
fineþe intelectualã, estetism baroc ºi inflexibilitate de istoriograf, întâl-
nit mai rar, la noi, în vremurile recente. Acolo unde acestea sunt
amintite, analiza nu stãruieºte fiindcã obiectivele acestei antologii erau
abia în al doilea rând judecata de valoare în artistic ºi dife renþierea
autorului în raport de epocã ºi contemporani. 

Oricum s-ar înfãþiºa concluzia axiologicã la examenul de mâine
când probabil lãrgimea de vedere va fi alta decât acum, aici impune
atitudinea de recucerire, un gen de „ardelenism“ compatibil cu obiec-
tul cãci Raoul ªorban a fost, aºa cum i s-a ºi spus, „unul din ultimii
cãrtu rari ai Ardealului“. Formula uimeºte dar se susþine cãci indife-
rent dacã vor mai fi „ºtiutori de carte multã“, erudiþi ºi savanþi prezenþi
ºi viitori, aceastã speþã de „intelectual dedicat Locului“ se aflã
tot mai greu la noi ºi va apãrea cu tot mai puþinã capacitate de a
se regenera dacã nu se produc concentrãri de idei puternice ºi insti-
tuþii incontrolabile ce pot afirma tradiþia încã activã.

Noi, însã, trebuie sã ne facem datoria pânã la sfârºit depãºind
oricâte piedici posibile ºi chiar dacã aceasta ne apare câteodatã ca
fiind acþiune zadarnicã ºi fãrã efect. Urmãrile se vor vedea cu vre-
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mea, prin mijloace care acum ne scapã (ori, mai bine zis, ne scapã
întotdeauna în realitatea cu „orizont restrâns“ unde ni s-a dat sã
trãim); acum esenþial este sã nu stãm cu mâinile în sân ºi sã facem
ceea ce este de fãcut.

Indiferent cât de multe ecouri ori de efecte va cunoaºte, aceastã
carte nu este nici „reprezentativã“ ºi nici capitalã dar va fi „un docu-
ment de epocã“ ºi un semnal. Mai mult nici nu cred cã se putea
realiza în condiþiile date iar dacã lãsãm sã se uite ºiruri de teme,
chipuri ºi „lucrãri“ ce binemeritã, colbul timpului neiertãtor se va
aºterne peste tot ce ne defineºte mai clar ºi ireductibil în climatul
de depravare iraþionalã ce ne înconjoarã azi; dar poate cã nu ºi mâine.

Ianuarie 2008 

„NOUA GEOGRAFIE LITERARÃ“
Prefaþã la vol. „Mãrturisirea de credinþã literarã“,

Scrisul ca religie la Români în preajma Anului 2000,
vol. II, Ed. Carpathia Press

Început în 2006, în primãvarã, ciclul ce adunã „mãrturisiri de
credinþã literarã“ ar fi trebuit sã continue cu mãcar încã un episod
pe an, adunând astfel în timp scurt materialul unei biblioteci de idei
despre creaþie, documente de adeziune moralã ºi dovezi de perspec-
tive intelectuale care ar fi slujit în orice caz radiografiei de epocã
preconizatã. Însã deºi eforturile mele nu au fost mãrunte ºi stãru-
inþele în a duce totul mai departe decât punctul iniþial nu au lipsit,
abia peste încã doi ani s-a mai putut închega încã un volum care sã
aibã aspect demn ºi o anumitã semnificaþie continutisticã depãºind
simetriile formale (de plan realizat pe hârtie) care nu duc nu chiar
la nimic dar nu lucreazã cu efect vizibil ºi simþitor. ªocantã prin stra-
nia indiferenþã faþã de iniþiative care însemneazã sforþãri, dedicaþie
ºi cheltuialã, atitudinea multor autori chemaþi sã depunã mãrturie
impune o desluºire sau mãcar presupuneri spre a se înþelege mai
bine lumea unde trãim. Întâia explicaþie ar consta în prea puþinã
rãspândire a ideii ºi în mãrginirea ei în cercuri închise sau prea puþin
permeabile însã aceastã ipotezã nu se poate lua în seamã cu se-
riozitate ºi o contestã însuºi modul de lucru ºi organizarea între-
prinsã urmãrind chiar obiectivul contrar. Argumentele nu sunt puþine.
Cel dintâi volum a fost trimis sistematic nu doar în numeroase bi-
blioteci româneºti de peste tot ci ºi cãtre publicaþii de aici ºi din lume
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ºi cãtre autori care, prin control de instituþii, pot forma opinie ºi da
îndrumãri. Ideea însãºi a cãpãtat rãspândire printr-un epistolier
întreþinut cu insistenþã ºi unde, alãturi de apel ºi clarificãri de metodã
desfãºurate cu detalii ajunse la mãrunþiº, stãtea ºi rugãmintea de
a se vorbi ºi altora privitor la aceste teme ºi de a sprijini, cu doar
neînsemnate strãduinþe, difuzarea în publicaþii profilate în domeniul
literar. ªi, cu toate acestea, reacþiile par sã fi fost minore. Cei care
au ajuns sã afle despre un asemenea plan citind în alte pãrþi decât
în corespondenþa mea ºi în publicaþiile ce le editez reprezintã un pro-
cent infim iar în biblioteci, deºi cartea e cititã de amatori, scriitorimea
nu a socotit util sã se documenteze în materia „vieþii literare“ care
depãºeºte micul interes personal sau afacerile de coterie. Dar, în
fond, aici nu apar noutãþi considerabile câtã vreme absenþa curio-
zitãþii epistemice minimale este, la noi dar ºi în alte pãrþi din lume,
boala grea ºi realitate frecventã. Lipsesc sensul timpului reparator,
bãnuiala judecãþilor ulterioare mai nuanþate decât învârtelile de episod
imediat ºi, în ultimã analizã, conºtiinþa posteritãþii unde sita poate
cerne altfel decât urmând spiritul de combinaþie mãruntã care azi
exemplificã o explozie de vanitate ce ºtranguleazã respiraþiile natu-
rale ºi creeazã iluzii de scarã de valori fabricatã dupã poruncealã. 

Însã maladia, oricât de virulentã, nu a cuprins toate articu-
laþiile posibile; fapt este cã neajunsurile s-au dus (fiind util a le evoca
încã o datã spre a ne lecui de iluzii) ºi avem în faþa ochilor acum un
volum articulat convingãtor, care se va citi cu folos contribuind la
alte participãri viitoare care foarte probabil cã vor exista. Imaginea
întregului obþinut mulþumeºte în condiþiile date ºi confirmã concepþia
originarã dupã care s-a cãlãuzit. Depoziþiile sunt diferite atât în stil
cât ºi în substanþã sufleteascã, fiind posibil astfel a se vedea uimi-
tor de multe cãi de a vorbi despre mizele esenþiale, de la „autobiografia
seacã“ ºi pânã la gândurile de un lirism elegiac însemnate în maniera
fragmentului de jurnal de creaþie. Abia dacã lipsesc de aci poemele
propriu-zise sau proza scurtã adusã ca exemplu de opera reprezen-
tativã deºi unii chiar au ºi socotit oportun sã ilustreze ceea ce nu
trebuia sã fie „creaþie“ ci oglindire ºi reflecþie, deci clipa de bilanþ,
confundându-se „tabloul colectiv“ cu „antologia“. 

Imaginea rezultatã are, deci, diversitate ºi o policromie pre-
vizibilã fiind, la drept vorbind, o colecþie de sunete cu timbru felurit
urcând în octave sau risipindu-se în tremolo pentru a cãdea în câte
un largo impresionant; dar, în acelaºi timp, cuprinde ºi o depunere
de materie ireductibilã ce se înfãþiºeazã polimorf ºi asimetric, fãrã
echilibru stabilit prin construcþie deºi întregul se susþine armonios.
Cãci atâta vreme cât scopul perpetuu a fost continuarea unei fres-
ce în lãrgire naturalã posibilã pânã la nesfârºit, a impune reguli
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apriorice — ºi, de fapt, o schemã ideologicã exterioarã materiei adu-
nate — era ºi nociv dar ºi inutil fiindcã, asemeni ierbii ieºite de sub
asfalt, gândul eretic se sustrage „modelului unic“ nãzuind a comu-
nica maximum de diversitate prezenþa în nucleul inepuizabil.

Dar, la drept vorbind, aºa cum s-a constituit în formã ce existã
acum ca un fapt definitiv, aceastã culegere impune mai degrabã o
imagine extinsã decât o listã de „club select“ ºi exemplificã relieful
de valori în modificare lentã ºi aproape imperceptibilã din perspec-
tiva clipei unde stãpânesc cei ce au mai repede miºcare de mânã,
adaptabilitate ºi, în nu puþine cazuri, rãspuns ancilar ce ne aratã
slãbiciune de caracter ºi prea puþine îndemnãri în a se depãºi momen-
tul ºi dispoziþiile contingentului ce restrâng inevitabil. Suntem, deci,
într-o nouã geografie literarã unde trebuie sã încapã toate valo-
rile, toate energiile ºi toate formele de relief actuale ºi posibile în
viitor, când, prin miºcãri ce nu se cunosc, toate pot sã re-capete
forme ºi înãlþimi neprevãzute. Aceastã formulã traduce însãºi na-
turaleþea actului de a scrie ºi, pânã la urmã, esenþa lui de creaþie
ce fructificã straturi care sunt consubstanþiale cu „rîul“ ºi
„ramul“ arãtând cã omul nu-i decât o alcãtuire între cele uimitor
de multe lãsate pe Pãmânt de Cel vechi de zile. Cãci dupã cum
înºiruirile mai line sau mai abrupte — ori continue în alte locuri — de
munþi ºi ºesuri, lunci ºi margini de mãri, râuri ºi izvoare, dealuri ºi
coline, podiºuri cu pãduri exemplificã frumuseþea impresionantã a
lumii vãzute ºi uimi toarea ei strãduinþã de a întreþine diversitatea
naturalã, aºa trebuie înþelese ºi înfãptuirile adunate în chiar scopul
ilustrãrii pãrþii noastre ireductibile ce decurge din natura miraculoasã.
În legea ei, are nu doar dreptul la a exista tot ceea ce s-a constitu-
it ºi trãieºte ci ºi obligaþia de a vorbi fiecare dupã cum îi este felul
ºi în limbile ce îi aparþin. Pe acestea am cãutat sã le aduc la un loc
arãtând, cu mãcar atâtea câte au fost gãsite, însemnãtatea minunii
de a glãsui. 

Aici, ca ºi în multe alte documente ce nu ies din poruncile clipei
trecãtoare, va trebui vãzut „dreptul la mãrturisire“ indiferent de cât
se preþuieºte o creaþie în regimul clipei nedefinite astãzi ori în nã-
dejdile ce se pun în ziua de mâine. Cãci perspectiva întregului posi-
bil convoacã voci multe, acordându-le timbru, altitudine ºi cuprindere
în înãlþãri ºi scãderi spre a le unifica în felul unei corale unde greu-
tatea stã în diversitatea uimitoare a fructelor fãrã numãr, unde
se reflectã enigma impenetrabilã a Creaþiei din orele dintâi. 

24 Iunie 2008, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul, Drãgaica
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„OASTE A ÞÃRII“
Prefaþã la vol. „Semãnãtorii“. „Oaste a Þãrii“ ºi

model cultural: „Curierul de Vâlcea“
Ed. Intermundus, 2008 

Povestea acestei cãrþi începe odatã cu scrisoarea primitã, pe
la începutul acestui an, de la admirabilul scriitor Ioan Barbu, din Râm-
nicu Vâlcea, în acelaºi timp ºi fãuritorul unui ziar cu o uimitoare longevi-
tate despre a cãrui pãtrundere profundã aveam nu numai ºtire ci
ºi confirmãri verificate. El îmi comunicã propunerea de a mi se atribui
un premiu al acestei publicaþii care urma în curând sã împlineascã
18 ani de la apariþie ºi se socotea cã îºi sãrbãtoreºte „majoratul“,
ocazia fiind subliniatã, aºa cum era de aºteptat, printr-o reuniune
în etape depãºind caracterul protocolar inevitabil. Ideea în sine de
a trage linie ºi de a privi înapoi spre a se consulta istoria consumatã
în ideea proiectului de viitor larg, mi se pãrea cu totul lãudabilã însã
îmi apãrea de neînþeles gândul de a-mi acorda o distincþie care nu
doar cã nu mi se potrivea ca greutate nemeritatã însã ieºea cu totul
din modul meu de a înþelege lumea ºi atitudinile faþã de valori. De
aceea i-am ºi rãspuns corespondentului meu dupã un rãgaz luat pen-
tru reflecþie (trebuitor ºi din cauza cã, în acelaºi timp, aflasem despre
o propunere de acelaºi fel, venitã de la pãr. Dorin Picioruº, admirabilul,
ºi el, editor al platformei on-line „Teologie pentru azi“), expediind
aceastã epistolã încã nelãmuritã: 14 Ianuarie 2008, Cuvioºii Pãrinþi
uciºi în Sinai ºi Rait, Odovania Praznicului Botezului Domnului, Iubite
Domnule Profesor Ioan Barbu, ªtirea ce mi-aþi dat privitor la atribuirea
unui premiu al prestigiosului ziar ce aþi fondat ºi conduceþi cu pri-
cepere ºi verticalitate, mã ia pe nepregãtite cãci, aºa cum am ºi
spus adeseori, tot ce fac nu fac pentru recunoaºtere publicã ºi pen-
tru a obþine notorietate, titluri ori chivernisealã mare ori mai mãrun-
tã. Sunt fapte ce se vor cântãri candva; ºi atât. În atâþia ani nu
am insistat sã impun ci sã propun idei, teme ºi soluþii care,
dacã se vor socoti potrivite, pot fi preluate uitând chiar de autor
ori de locul de unde au venit; unele au ºi devenit „folclor“.

În acelaºi timp, aº mai adãuga ºi împrejurarea cã „premiul pen-
tru publicisticã“ în anul trecut nu mi se potriveºte defel. Precum ºtiþi,
nu apar în publicaþiile dominante (ºi, abia rareori, la televiziuni) ºi
nu fac parte dintre „abonaþii la crearea opiniei“ care sunt astãzi, la
noi, atât de rãspândiþi fiindcã sunt de trebuinþã cuiva cu influenþã
din armatele de pradã ce ne-au potopit. Cred cã, de fapt, aceastã
distincþie are ca motiv efortul arãtat de ARP pentru ca, în numai
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un an de zile, sã devinã cel mai important grup de presã culturalã
on-line în limba românã ºi sã creeze, administrând cu o stãruinþã
greu de închipuit, 100 (o sutã) de pagini web cu rost cultural româ-
nesc, între care sunt ºi 20 de periodice, unele cu apariþie cotidianã.
Aceasta poate fi, ºi cred cã este, o Faptã ºi se datoreazã celor ce
au fost alãturi de noi cu sprijin divers, cât de mãrunt sã fi fost, însã
cu bunavoinþa ºi nãzuinþa de a face mai bine tot ce se poate face
astãzi în þara noastrã tristã. Dacã acesta a fost argumentul unui
premiu ce aþi considerat potrivit pentru a atrage atenþia asupra unor
înfãptuiri, la o scarã ce se va vedea cu timpul, atunci el nu mi se
cuvine: acordaþi-l cãtre ARP — Asociaþia Românã pentru Patri-
moniu, care bine-meritã -ca atitudine ºi efecte — o preþuire publicã;
iar împrejurarea ca fiind fondator al acestei organizaþii — ºi, astãzi,
alãturi de Dna Mariana Brãescu, un sprijinitor dedicat în cele ale
vieþii curente — mi-ar crea un adevãrat sentiment de recunoºtinþã,
arãtându-mi ºi mie cã nu am greºit ºi nu înaintez prin locuri ce nu
duc nicãieri. 

Cãci, la drept vorbind, dacã e sã fie „recunoaºtere“ ºi „ratifi-
care“, ea trebuie sã ajungã la toþi cei, multe sute, poate chiar mii,
de români de peste tot ºi de pe toate meridianele, care, la auzul
unor cuvinte ce îi îndeamnã sã se apropie ºi „sã punã umãrul“ mulþu-
mind Maicii Noastre România, nu stau cu mâinile în sân ºi aduc,
fiecare dupã puteri, cât poate ºi cât ºtie fiecare. Eu am fãcut prea
puþin faþã de ceea ce mi-am propus ºi nu sunt mulþumit, trãgând
însã nãdejde sã mã ajute Dumnezeu sã mai fac ºi altele, atât cât
mã va lãsa pe Pãmânt. Dar el, românul treaz care nu tace ºi nu
stã imobilizat ca o vitã la tãiere, aºa cum ºed prea mulþi dintre con-
temporanii noºtri, bine-meritã pe deplin. 

Dacã stãruiþi în aceastã atribuire de distincþie, care în orice
caz onoreazã fie ºi pentru cã în indefinitele noastre vremuri cineva
a privit în jur ºi a vãzut, preþuind, v-aº ruga sã o îndreptaþi cãtre
ARP — Asociaþia Românã pentru Patrimoniu, care, de fapt, este
ideea ce a strâns energii ºi a dat, poate, un sens al nãdejdii. În
acest caz, voi fi onorat sã o primesc, ca pãrinte al acestei idei, din
mâinile Voastre generoase. Cu doriri de tot binele ºi cu speranþa
cã încã mulþi ani veþi face ceea ce aveþi de fãcut aici.

Ajungând, în scurt timp, la un acord convenabil în chiar modul
ce îl propusesem, am pornit la momentul trebuitor cãtre Râmnic,
în zile de ianuarie friguroase ºi nedesluºite. Din goana trenului, priveam
câmpurile întinse ca în palmã, impecabila puritate a zãpezilor aºezate
cuminþi ºi unificate cu orizonturile abia bânuite prin ceþurile lãptoase
ºi, în acelaºi timp, aºezãrile omeneºti de o sãrãcie medievalã unde,
la margini de sate, prea multe clãdiri erau pãrãginite ºi pustii. Aceste
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douã lumi aflate în realitãþi paralele — unde frumuseþea naturii ºi a
celor ce cresc de la sine dupã îndrumãrile organice coexistã cu incre-
dibila ruinã produsã de om, rasã asasinã ºi prãdãtoare — îmi creau
o imagine de paradox cosmologic ce reclamã opþiuni ºi, de bunã
seamã, reacþie ºi atitudine. Atitudinea aveam sã o întâlnesc curând,
de fapt ca ºi reacþia, înþelegând cã destrãmãrile determinate
istoriceºte nu sunt nicidecum definitive ºi întãrindu-mã în ideea cã,
indiferent dacã avem spaimã de golul recent dar relativ, cele ce tre-
buie fãcute trebuiau fãcute. Le fãceau, fãrã zgomot susþinut ºi lucrând
dupã firea lor, ºi oamenii ce urma sã îi întâlnesc. „Zilele Curierul de
Vâlcea“, ziarul local cu cea mai mare pãtrundere ºi notorietate din-
tre cele ce au rezistat în România, au confirmat în grad înalt acest
sentiment de „rãscoalã tãcutã a marginilor“ pentru care Centrul do-
minator nu-i decât o realitate trecãtoare ce trebuie pri vitã ca un
rãu necesar ºi ca un adaos — prea de tot crescut — de pleava inutilã
ce se va împrãºtia când vin trombele de vânt ale vremurilor de re-
aºezare. Deºi obositor, drumul a fost util ºi am avut ocazia sã întâl-
nesc un popor de creatori ai „locului“ în frunte cu Ioan Barbu,
un venerabil jurnalist, proprietarul cotidianului, un scrii tor admirabil,
un activist cultural eminent. 

Atât festivitatea principalã, punctatã cu rostirea unor opinii —
cum se obiºnuieºte pretutindeni evidenþiind o emoþie colectivã spe-
cialã ºi o preþuire care adeseori ne lipseºte înlocuitã fiind de ura
sãlbaticã — dar ºi cu vernisajul unei expoziþii de artã dedicatã acelui
bilanþ de etapã istoricã regionalã, urmate de o agapã frãþeascã, au
arãtat multe opþiuni nediscutabile ºi au dat prilej unor schimburi de
idei fructuoase. 

Abia mai târziu, când am revenit acasã, mi-am dat seama cã
astfel de episoade nu trebuie lãsate sã rãmânã numai în memoria
afectivã ori în seama peliculei de film sau de aparat fotografic ºi cã
rostul lor ar deveni mai limpede dacã, din materialul brut, atât cât
e necesar s-ar aºeza într-o carte ce poate sluji ºi altora ca model
ºi, prin însuºi timpul cãrþii tipãrite, ca instrument de rãspândire
a exemplului colectiv. Cãci un exemplu colectiv existã aici, fãrã nici
o îndoialã. Îi priveam pe „vâlcenii“ mândri cã Þara lor (una din nenumã
ratele „þãri“ crescute de la sine la noi) este, poate, o veche þarã
a lupilor getici, ºi îmi dãdeam seama cã aceastã parte hotãrâtã
dintr-o „Oaste a Þãrii“ -ce cuprinde România ce îºi vede de ale ei
— poate fi un detaliu de frescã simbolicã, un detaliu mic însã reflec-
tând întregul minunat care existã ºi nu va dispãrea. ªi atunci m-am
gândit cã a venit vremea sã fac ºi eu un dar pentru aceastã reali-
tate de dincolo de vreme — tradus, în imediat, într-un mic codice
de gânduri despre model. I-am scris de îndatã lui Ioan Barbu
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aceste cuvinte care azi nu mai sunt corespondenþã particularã ci
fapt de istorie recentã ºi fragment de carte ce s-a nãscut: Un dar
pentru „Curierul de Vâlcea“. Dragã ºi iubite domnule Ioan Barbu,
scriu cu o micã întârziere pentru a mulþumi pentru zilele petrecute
în atât de seninul mediu ce aþi creat la Râmnicu Vâlcea; un „mediu“,
de fapt un mic univers, care nu-i decât normalitatea însãºi devenitã
astãzi, din pãcate, excepþie. Felul înþelept, delicat ºi dedicat cum
înþelegeþi sã acþionaþi, tactul ºi „vederea clarã“, simþul legitimitãþii
sunt tot atâtea argumente ce se observã de îndatã pentru toþi cei
ce ºtiu ºi pot sã observe ºi vã asigurã locul meritat nu doar în gân-
dul bun al oricui are bunã-credinþã, ci ºi în memoria colectivã, unde
veþi rãmâne întotdeauna ca un reper. Mi-a pãrut rãu cã nu am putut
rãmâne mai mult alãturi de Domnia Voastrã, de Doamna distinsã
ce vã însoþeºte cu participare însufleþitã ºi necondiþionatã, ºi alã-
turi de toþi cei care vã stãteau în preajmã, asociindu-se cu cel ce
le este pe mãsurã; dar, mai mult ca sigur, ca altãdatã ne vom gãsi
un timp mai lung. Vãzând toate acestea, ºi înþelegând semnificaþiile
lor, m-am gândit ca ar fi util sã fac o cãrticicã unde sã includ toate
cuvântãrile rostite la ceremonia principalã ºi sã o public într-un inter-
val scurt. O voi redacta eu ºi o voi plãti cãtre tipografie, urmând sã
vã dãruiesc cea mai mare parte din tiraj pentru a o rãspândi cãtre
cei ce nu au fost prezenþi dar meritã, ºi trebuie, sã afle. Pentru aceas-
ta, mi-ar trebui sã primesc transcrierea reuniunii de premiere de
la Teatrul Ariel (cu tot, ºi cuvântãri ºi cele spuse de actorii ce au
alcãtuit comperajul, pentru a face, din tot, o poveste care se va citi
cu pasiune), cãreia sã îi adãugam scrisorile primite de la cei ce au
fost distinºi, dar nu au putut ajunge „la faþa locului“ (cazul lui Alex
Cetãþeanu, dar ºi al altora). Voi face o prefaþã ºi vom adãuga întrea-
ga listã a manifestãrilor.Zece, douãsprezece fotografii de copertã
ar fi foarte utile (am sã vã trimit, separat, o copertã de carte despre
protopopul Pavel Boldea din Borlovenii Banatului, încheiatã în aces-
te zile, acum sub tipar, care seamãnã în concepþie — ºi chiar ºi în
obiective). Acesta va fi un dar al meu cãtre un cãuzaº a cãrui faptã
o preþuiesc ºi cu care am comunicat de la sine, aºa cum comunicã
plantele de acelaºi fel. Bucureºti, 20 Ianuarie 2008.

ªi dupã patru luni de zile, abia atunci când am primit mate-
rialul brut de la deþinãtor, cartea existã deºi poate cã destul de târ-
ziu; dar nu prea târziu pentru a-ºi împlini rostul. Cãci, la drept vorbind,
rostul ei este de a se adãuga incredibilei lucrãri colective de „semãnã-
torii“ de peste tot care astãzi, la noi, ilustreazã rãspunsul locului
în faþa neo-fanarioþilor dezlãnþuiþi. 

20 Aprilie 2008, în Duminica Floriilor
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UN SENS AL NÃDEJDII
Prefaþã la vol. „Înþeleptul din America“. Alexandru

Nemoianu — opera în analize ºi exegeze.
Ed. Intermundus, 2008

Soarta operei lui Alexandru Nemoianu este tot atât de stranie
ca ºi opera însãºi. ªi în acest caz, un complex de împrejurãri potrivnice
opreºte privirea calmã ºi cuprinzãtoare ºi amânã în chip greu de
înþeles atât valorificarea operei cât ºi percepþia ei dacã nu chiar
împiedicã pânã ºi citirea însãºi. Contribuie la aceasta, între altele,
dificultãþile în a fi clasificatã ca gen ºi formulã. Scriitorul e socotit,
prin simplificare stereotipã, când istoric, când prozator iar produc-
þiile lui, fiind neobiºnuite, nu par sã atragã aprio ric sau intimideazã.
Dar nici tematica nu pare mai apropiatã spiritului comun. „Istoria
românilor-americani“ (materie cu aspect specios ºi, în aparenþã, obiect
de erudiþie seacã ºi arhivisticã), memorialisticã „þãrãnismului“ afir-
mat violent în „Borloveni“ sau aceea i-revendicativã ºi elegiacã din
„Puccini 4“ sunt tot ce poate fi mai rebarbativ în viziunea intelec-
tualului de atitudine creolã ºi a belferimii lucrând dupã tipar. ªi cum
scriitorul vieþuieºte într-o recluziune anahoreticã în þinuturi îndepãr-
tate ºi nu cultivã prieteºugul zgomotos ºi spiritul gregar, manifestân-
du-se în manierã gravã, reflexivã ºi ticãitã, incapabil nu a practica
ci chiar a pricepe tocmeala, învoielile ºi scara de valori rezultatã din
troc, rãspândirea prin lecturã e restrânsã deºi opera existã canti-
tativ ºi, privitã atent, ar trebui sã impunã. ªi exegeza nu putea fi
decât firavã pânã la un punct, conþinând o vreme mai mult recen-
zii întâmplãtoare ºi puþine. 

Aceastã situaþie nici nu uimeºte în climatul de grotesc, pestriþ
ºi de ierarhii de valori clãdite anapoda ce domneºte la noi unde în
tradiþie ancilarã se sãrutã pânã ºi papucii boierimii depravate de prin
divane în vreme ce cãrturarului reþinut ºi gânditorului eretic — socotiþi
a nu avea greutate în imediatul chiverniselilor de neam-prost — le
rãmân dispreþul ºi omisiunile voite sau nepãsãtoare. Concluzia ce
s-ar fi obþinut pânã deunãzi, indicând cã existã opera dar lipseºte
penetraþia nici nu ar fi avut importanþã cãci nu atât adulaþia con-
temporanilor dã valoarea ci stãruinþa ecoului în timp ºi puterea
„scriselor“ de a înrâuri (fie ºi prin adagiu anonim ºi apoftegma devenitã
„folklor“) creând interogaþii periodice; acestea dacã nu ar ilustra cazul
dramatic când, ignoratã în vremea ei, opera ar îngãdui abia pro-
babile restituiri ºi nãdejdi în descoperirea târzie. Cum însã la noi,
unde metoda „îngropãrii de viu“ a celui inconform face furori ºi
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ridicarea scãrii de valori se face cu exclusivism încã de azi (dacã nu
chiar de ieri prin selecþia aprioristicã) încrederea în dreptatea pos-
teritãþii trebuie sã fie mai redusã decât ne-ar întãri-o vremurile necon-
vulsive cum nu sunt cele ce le trãim. Rezultã cã ipoteza justiþiarã în
forma ei metafizicã trebuie mai degrabã stimulatã prin ajutor con-
temporan ºi contribuþie fãrã iluzii însã cu simþãmântul viu al mãsurilor
echilibrate. 

Cartea aceasta acoperã în fapt goluri anterioare deºi fusese
plãnuitã ca omagiu de vârstã rotundã într-un fel, totuºi, diferit de
obiºnuitele „melanges“ (incluzând evocãri de personalitate, „fortuna“
ºi studii în subiecte de tot felul. În locul lor s-au adunat câteva zeci
de comentarii, eseuri ºi, puþine doar, cronici ºi recenzii care, deºi
cântãresc — ca majoritate — suficient cât sã impunã, abia dacã deschid
un dosar al receptãrii în felul unor pagini preliminare. 

Cãci depãºind prejudecãþile, cititorul începe a descoperi cu
uimire cã acolo unde pare a întâlni examinare de istoric este, de
fapt, un gen rar de literaturã sapienþialã cultivând fãrã model expli-
cit apologul, „cuvântul de învãþãturã“ ºi „povaþã“ precum în alte vre-
muri când nu literatura ci cer cetarea ziditoare constituia formula
predilectã ºi cu efect ºi cã autorul tinde nu spre dizertaþie de ca-
tedrã ci — prin adagiu ºi apoftegmã — la „exemplar“ ºi înþeleptire.
Proza însãºi nici mãcar nu-i ficþiune propriu-zisã ci poveºti libere
extrase din viaþã sau, mai bine zis, fulguraþii de un fel memorialis-
tic de o ingenuitate uimitoare ºi unde adeseori aripa angelicã a poeziei
bate rar, ritmic ºi impresionant precum în prea puþine din creaþiile
de seamã care nici nu au gen, specie ºi asemãnãri. Literatura însãºi,
de fapt „creaþia“ (cãci aceste întocmiri sunt literatura dar situatã în
altã vârstã, poate coetanee cu însemnãrile medievale de scriptoriu)
e un fel de ºir prelung ºi rapsodic de „eseuri“ adicã de „încercãri“
în sensul originar unde, dacã ar trebui sã se cuprindã întreaga lor
semnificaþie, chiar înþelesul mistic ar fi prezenþa de cãpãtâi. Dar ºi
tematicã se dovedeºte a fi altfel decât pare. Ceea ce, în cercetãrile
despre „românul american“, dã sentimentul studiului de erudiþie pe
subiect impus (fiind, în fond, dovezi de spirit cãrturãresc înzestrat
ºi meticulos) se reveleazã deopotrivã ca reflecþii asupra „modelului
existenþial românesc“, în fond un originism consubstanþial ce se poartã
cu sine inerent peste incidentalul geografic ºi contextul îngãduitor
sau ostil. „Þãrãnismul“ însuºi al Borlovenilor se adaugã acestui mis-
ter de conformaþie prin ecou de unitãþi organice ºi, de oriunde am
lua-o, se rãsfrânge în impresionantele dovezi de materie medularã
cãlinescianã întruchipate de „spiritul getic“, de sado venism ºi de
regresiune cãtre arhaic. Filosofia însãºi este aici ieºitã din realitãþile
necontingente ºi nu-i de mirare cã în satul primordial, codificat de

18



ritualuri, hotare, obiceiuri ºi cutume enigmatice, sentimentul vieþii
în spiritul comunal, de „loc de origine“ dezvoltat prin þinuturi, plasi
ºi „þãri“, triumfã ca legitimitate. Acesta este, la drept vorbind, ºi argu-
mentul memorialisticii „bucureºtene“ din Puccini 4 ºi împrejurimi care
nedumereºte printr-un bucureºtenism de cartiere tradiþionale, de
„mahalale“ strãvechi ºi de lume aºezatã în mãsurile vieþii la þarã
inevitabilã într-o federaþie de sate precum Bucureºtii originari. 

Perspectiva este pretutindeni „ereticã“ având, de fapt, o inac-
tualitate ce se întâlneºte cu greu la noi unde stereotipul impus con-
stã în semidoctismul petulant, „urâtul“ steril ºi o maladie a urii faþã
de sine ce stricã pânã ºi destule suflete tari. Însã aducând reac-
þiune ºi argument, aceasta trezeºte, impresioneazã pe cãi nelãmu-
rite ºi stimuleazã. 

Fiindcã, în ultimã analizã, aceastã carte cuprinde un ºir de
revelaþii ºi desfãºoarã un sens al nãdejdii care, la rândul ei, este
regãsitã cu uluire ca ºi cum spiritul colectiv se trezeºte dintr-un lung
somn dogmatic în luminile pure, calme ºi aurorale. 

25 Aprilie 2008, în Vinerea Mare 

CELE DOUÃ VOCI 
Postfaþã la volumul „Celebratio. Ma Roumanie

mysterieuse“ de Angela Nache-Mamier
Ed. Kogaion Editions, 2008 

Despre opera Angelei Nache-Mamier (n. 1949, Braºov) se
mai ºtiau pânã de curând puþine detalii ºi lipseau, oricum, consem-
nãrile critice curente cãci la noi þinerea de minte în materie de va-
lori este o atitudine rarã înlocuitã azi de oribilul „prezenteism“ ce ne
umbreºte aproape iremediabil înþelegerea lumii ºi orientãrile axio-
logice solide. În termeni de dicþionar elementar, aceasta ar fi descrisã
în manierã simplificatã drept o „poetã ºi eseistã de expresie românã
ºi francezã, formatã în România unde a studiat filologia ºi a parti-
cipat la miºcarea literarã din oraºul natal, Braºov, mediu potrivit
pentru a se afirma ca un factor de coagulare culturalã ºi atitudine
esteticã. A publicat trei volume de poezie, douã în limba românã,
amândouã la ed. Dacia din Cluj-Napoca: „Miraculum“ (1982, îngri-
jit de Vasile Igna ºi prefaþat de criticul literar Mircea Iorgulescu) ºi
„Femina“ (1985), cel de-al treilea afirmând o poetã originalã în expre-
sia francezã („Dolor“, 2007, Maisons d’editions Clapas, Franþa).
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Stabilitã în Franþa încã din 1986, Angela Nache-Mamier profeseazã
la Sète, într-un oraþ unde urmele lui Paul Valery sunt încã prezente,
ºi participã la viaþa literarã a Mediteranei franceze, ca poet ºi eseist
de valoare. Revenirea la literaturã, dupã douã decenii, a fost con-
sideratã în România un eveniment literar datoritã în principal þinutei
estetice a acestei creaþii, impresionantã prin libertatea intelectualã.“ 

Cele douã biografii literare se întâlnesc astfel, la drept vorbind.
Splendidul lirism de mãsuri singuratice care, în anii ’80, impusese
în România vocea de un straniu ascetism sufletesc a Angelei Nache
(prin poezia de sensibilitãþi uluitor de acute din „Miraculum“) ºi con-
tinuat prin „Femina“ (care ar fi putut sã fie chiar un manifest de ori-
entãri estetice noi, cãci poeta îºi atribuia iniþiativa unui curent
denumit „femelism“, totuºi ne-exprimat pânã la capãt) se întrevede
azi prin creaþia francezã recentã. Atitudinile anterioare se regãsesc
aici în reformulãri de viziuni noi, ºi mai largi, pe care, dupã o tãcere
de aproape douãzeci de ani, poeta le înfãþiºeazã în volumele „Dolor“
ºi „Celebratio“ care însemneazã revenirea la literaturã a unui scrii-
tor ce meritã un loc definit în tabloul literaturii romaneºti unde
aºezarea valorilor în proporþiile naturale se va face cândva ºi nu foarte
târziu. Despre aceastã creaþie s-a vorbit odinioarã ºi se va mai vorbi
ºi acum, fiindcã opera, chiar neimpunãtoare prin cantitate, are greu-
tatea marilor prezenþe estetice ce nu afirmã doar „precursoratul“
ci construcþia definitã, diferenþierea, unicatul. Poeta al cerui loc în
literatura de origine este sigur, Angela Nache-Mamier rãmâne sã
se afirme ºi în cea de-a doua ei existenþã literarã, unde materia ori-
ginilor nãvalnice o diferenþiazã indiscutabil prin aerul de vietate liberã
ºi un anumit strat barbar, insolit în Occidentul obosit de experienþe
sterile ºi de entuziasm fanat.

Iunie 2008

IDEOLOGUL „NEAMULUI METAFIZIC“
Postfaþã la vol. „Ruguri“. România sub asediu de

Adrian Botez. Ed. Carpathia Press, 2008

Literatura lui Adrian Botez, moldovean de Nord (n. 1955, la
Gura Humorului) s-a fãcut cunoscutã târziu, apãrând dintr-o datã în
conformaþie maturã, ca ºi Minerva din capul lui Jupiter, ºi consti-
tuind — ºi în aceastã ordine — „un caz“. Opera este întinsã, diversã
ºi consistentã cãci autorul are nu uºurinþa de a scrie în manierã
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torenþialã ci o continuã stare de trezie ºi se manifestã cu atitudine
cam în orice clipã definitorie. Desfãºuratã în episoade de unde se
deduce entuziasmul aproape antic în a comunica, aceasta s-a expri-
mat la început cu precãdere în liricã, unde bibliografia este relativ
vastã: Jurnal din marea temniþã interioarã (1998); Rog inorog
(1998); Povestea unui colecþionar de audienþe (2003); Epopeea
Atlanticã (2003); Eu, barbarul (2005); Crezuri creºtine — 70 de
sonete cruciate; Van Gogh — perioada Borinage (tumorile artei)
(2005); Nu mai ridicaþi din umeri! (2007). Însã dincolo de cantitate,
poeziile nu au vârstã ºi sunt cu neputinþã a se descrie formule de
stil ori categorisire curentã. Nimic aici nu-i „modern“ dupã cum nici
nu este „romantic“ ori „clasicist“ cãci, ilustrând o atitudine devoþio-
nistã unde stãrile de mari intensitãþi metafizice aduc sufletul în pragul
abisului, poetul iese din timpul evoluþiilor exterioare care esteticeºte
sunt doar convenþie. Rezultã cã o clasificare stilisticã este ºi ea de
nefãcut, afarã numai de alãturãri în asime triile condacului, ale
irmoaselor ºi în poetica de împiedecãri emotive cu tradiþie la noi de
la Dosoftei ºi pânã la Vasile Voiculescu ºi „Comornicul“ lui Sandu Tudor.
Muzicalitatea, deºi subînþeleasã, nu-i aici nici belcanto ºi nici meca-
nism de simetrii perfecte în felul medieval, trubaduresc, ci denotã
o muzicã interioarã, de cântec ºoptit în maniera misticilor de Bizanþ
ori a cântãreþilor de tabarã militarã. Cãci poetul are atitudine mai
degrabã de prooroc, vituperând ori închipuind mari desfãºurãri învol-
burate pe pânze sufleteºti uneori memorabile. 

Însã mai degrabã decât poet, Adrian Botez este un ideolog
ºi, mai recent, un predicator profetic ce socoteºte cã esenþiale nu
sunt „creaþia“ în aspect laic ºi circumstanþial ºi cã, indiferent de con-
text, anumite teme ºi atitudini au precãdere din optica unui „impe-
rativ colectiv“. Felul lui de a îmbrãþiºa o responsabilitate moralã ce
depãºeºte simpla condiþie de „individ“ este ra dical diferit de „indi-
vidualismul“ creator, unde aventura intelectualã se impune adese-
ori ºi este preferatã. Evoluþia se produce treptat însã în timp scurt
ºi solid prin cantitate cãci ºi sinopticul de cãrþi tinde sã impunã atât
ca numãr cât ºi din perspectiva acumulãrilor temeinice. Prigoniþii
cavaleri ai Mielului — despre poezia cultã aromâneascã (2000); Spi-
rit ºi Logos, în poezia eminescianã — pentru o nouã hermeneuticã,
aplicatã asupra textului eminescian (2005); Loja Iohanicã Româneascã
— ION Creangã, ION Luca Caragiale, IOAN Slavici — pentru o nouã
hermeneuticã, aplicatã asupra textelor lui Ion Creangã, Ion Luca Cara-
giale ºi Ioan Slavici (2006); Cei Trei Magi ai prozei româneºti (Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) — ºi Epoca Mihaelicã: pen-
tru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor lui Mihail Sado-
veanu, Liviu Rebreanu ºi Mircea Eliade (2007) — acestea sunt
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episoade într-o demonstraþie ce priveºte noþiunea de „Neam Metafi-
zic“ aparþinând doctrinarului ºi care va trebui dezvoltatã cândva într-o
formã sistematicã fe ritã de aluviunile nevoii de analizã de text cla-
sic. O întrevedem, de altminteri, atât în „reconquista aromanã“ cât
ºi în examinãrile de eminescologie, unde apar ºi cele dintâi semne
clare de metodã proprie care este un derivat de hermeneuticã având
surse în existenþialismul teologic ºi indicii de familie spi ritualã în direcþia
lui Unamuno ºi Ortega y Gasset. Totuºi, abia „Loja Johannicã“, una
dintre cele mai stranii exegeze din literatura românã contemporanã,
dezvãluie nu atât metoda cât viziunea, aceasta fiind ºi contribuþia
ce l-a afirmat pe Adrian Botez în felul unui doctrinar mai degrabã
decât ale unui studios cu virtuozitãþi analitice (totuºi de originalitãþi
rarissime) arãtând dimensiunile unei personalitãþi ce parcã vorbeºte
din viitor. Cercetarea este o „hermeneuticã“ sui-generis care, deºi
se situeazã în moºtenirea lui Vasile Lovinescu, adapteazã metoda
cu originalitate, apropiindu-se în tangenþial de Nichifor Crainic ºi de
„trãirism“. Cutari dizertaþii guenoniste de aici îngãduie alãturãri însã
nu confirmã o descendenþã de observantã strictã ºi nici iniþieri re-
gulamentare ci doar lecturi de rost lãmuritor. Cãci autorul este un
erudit cu înclinãri de conduitã profeticã, mizând mai degrabã pe intu-
iþie, „istorie sub-lunarã“ ºi „porunci incontingente“ decât pe expune-
rea sistematicã ºi demonstraþia fãcutã mate matic. Kabbala, roza-
crocienii, Kali-Yuga, „spenglerismul“, teosofia ottocentescã, alchimia,
acestea sunt numai câteva domenii pe unde Adrian Botez a trecut
cu exuberanþã fãrã sã se dedice hotãrât nici unui hermetism altfel
decât în felul unui reazem de argument util. ªi privirea asupra lite-
raturii este înrâuritã de aceste perspective multiple. Opera, în ceea
ce este „obiect“, e vãzutã ca un depozit iniþiatic, o concluzie vehi-
culatã în semne, un mesaj ocult ºi de aceea nu valoarea esteticã
ori locul în tabla de valori preocupã (deºi se prezumã) ci descifrarea,
deci revelaþia.

Dar abia de aci încolo se clarificã o anumitã perspectivã de
naturã antropologicã, întãrind derivaþiile extrase din zestrea surso-
logicã. Totul por neºte, în fond, de la erorile de perspectivã ce despart
Orient de Occident ºi, fiindcã prin acestea se înþeleg îndeobºte Asia
ºi Africa, ne aºeazã pe noi (de fapt, „ortodoxia“ ºi „isihasmul“) într-o
geografie a ficþiunii ori, mai bine spus, ne exclud din istoriile univer-
sale de valori. Concluzia supãrã ºi este corectatã. Dar cum? De vreme
ce existã „culturi exprimate“ ºi culturi (Adrian Botez zice „spirite
naþionale“) „confuze“, iar noi fiind între cele puþine ce au un „centru
modelator“, rezultã cã trecerea noastrã cu vederea este greºitã ºi
reclamã corecþii ºi adaosuri. Ele se fac în felul unei teorii pe care,
oricât pare de curios, o regãsim în „spiritul getic“ al lui G. Cãlinescu
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ºi în „regresiunea cãtre arhaic“ ºi care (tradusã pe limba lui Rene
Guenon) ar fi tradiþia vârstei de aur:

„De fapt, modelul GETO-DACIC s-a întrupat în Modelul Divin
Românesc: MIORIÞA ºi EMINESCU, din punct de vedere spiritual,
s-au contopit: Mo delul Divin al Cuvântului ºi cu cel al Hieroglifei.
Când MIORIÞA tace, grãieºte Hieroglifa-Eminescu — când tace Hierogli-
fa-Eminescu, simþim cum saltã în noi (Noi = elita spiritualã a Nea-
mului) expresia ritualului geto-dacic (condensat în MIO RIÞA). Elitã
spiritualã înseamnã SPIRITE TREZE — elita spiritualã nu trebuie sã
fie neapãrat intelectualã. (...) Elita spiritualã poate reforma tempo-
ralitatea: succcesiunea uitãrii poate fi reorganizatã în ritualul Emi-
nesco-Centric, Spi ritualo-Centric. Orice gest ºi cuvânt al nostru poate
fi «reglat», prin smerenie ºi anonimizare a noastrã, în funcþie de mo-
delul cristico-eminescian — care face mai lesne de vizualizat spiritul-
modelul pe care l-a subliniat, dupã ce l-a dublat, în eternitate:
modelul DACIA — modelul sacru.

În felul acesta, este imperios necesar sã se desfiinþeze isto-
ria literaturii române: sã se desfiinþeze treptele uitãrii — ºi sã se vizua-
lizeze cercurile concentrice ale Spiritului Naþional, în jurul Cercului-
Revelaþie-Eminescu (...). Eminescu este acest Centru Interior-
Golgotã, este vizualizarea în cuvinte simultane-vibraþie cosmicã demi-
urgicã (cãci acesta este darul GENIULUI, sã re-creeze simultanei-
tatea de vibraþie verticalã, a cuvintelor orizontale, prin redarea forþei
interioare a Cuvântului: acest fenomen e perceput ca «forþã de
seducþie» — de fapt, este forþa de TRANSFIGURARE, întru divin, a
Cuvântului) a Arhan ghelului-Spirit Naþional.

ªi, de acum, de la Revelaþia-Eminescu, ierarhizarea aleatorie
(istoricã) va fi înlocuitã de ierarhizarea spiritualã (anistoricã): nu anii
conteazã (ca segmente aparent cuminþi-evolutive), ci apropierea sau
depãrtarea, pe traiectorii circular concentrice, faþã de Modelul Divin-
Revelaþie EMINESCU. Varianþii — raportaþi la MARELE INVARIANT“.

Acesta este „nucleul ireductibil“ iar dezvoltãrile doar îl confir-
mã atât în „Loja Iohanicã“ cât ºi, mai târziu, în „Cei trei magi“. Ana-
liza, de fapt „exegeza“ în sensul post-hermetic, nu se poate rezuma
ci doar reproduce dar schema doctrinarã rãmâne imodificabilã în
convingerea cã aici am avea o „geografie sacrã“ unde, când se citeºte,
se citeºte superficial ceea ce are sens mai adânc ce scapã exa-
minãrii grãbite ori se ignorã. ªi fiindcã „evoluþia“ în sens raþiona list
lipseºte ci e doar o aparenþã de „eternã reîntoarcere“ la originarul
ocult, rezultã cã nu vom avea „etape“ ci „epoci“ — traducând ieºirea
în vizibil a straturilor ce pre-existã în forma unui soi de entelehii —
denumite cu originalitate „iohanicã“ ºi „mihaelicã“ ºi care vor trebui
odatã examinate în detaliu ºi cu mãsurile potrivite.
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Însã autorul fiind un gânditor de înrâuriri ocultiste ce socoteºte
cã istoria, chiar dacã aparenþa, nu-i decât documentul unor „cãderi
succesive“ pânã la „epoca de fier“ contemporanã, acþiunea cu rost
de îndreptare este de la sine înþeleasã ºi include manifestãri cu exten-
siune, având efecte ºi mai mult ca sigur o dezvoltare în direcþia ati-
tudinilor colective. Acestea sunt expuse ca ºi cum ar fi „predici laice“,
proorocirile muceniceºti ori înfãptuirile de „prinþ po pular“ ºi au aspecte
ce þin de regimul clipei ºi de „lucrarea“ posibilã în anii recenþi.

Revista „Contraatac“, revistã de educaþie, culturã ºi literaturã,
pentru elevi ºi profesori — îndreptatã împotriva prostului-gust, impos-
turii ºi agresiunii imoral-antiartistice, deopotrivã o armã ofensivã ºi
o carte de învãþãturã în epi soade, este creaþia lui Adrian Botez ºi
unul din numeroasele argumente ale acþiunii sale intelectuale iar
„Ruguri. România sub asediu“ constituie pãtrunderea ideologului în
imediatul vremii tulburi ºi conþine câteva din eseurile recente de ana-
lizã socialã ce amintesc de radicalismul culturii româneºti interbe-
lice de unde autorul îºi extrage atât directiva cât ºi miza moralã.
Însã ele nu pot fi înþelese în afara doctrinei pe care, la drept vorbind,
o exemplificã pretutindeni într-o campanie ca de cruciat.

2008 

„STÂLPII CASEI“
Prefaþã la vol. „Un «prinþ popular». Protopopul colonel

K.u.K. Pavel Boldea din Borlovenii Vechi“.
Ed. Intermundus, 2008

Cãtre sfârºitul toamnei trecute am primit din America, de la
Alexandru Nemoianu, o scrisoare surprinzãtoare nu atât prin emoþia
faþã de tema înfãþiºatã (pe care o încearcã ori de câte ori evocã
„locurile“ ºi oamenii lor din Borloveni) ci prin ideea de a veni „acasã“
în prag de iarnã, cãlãtorind „peste mãri ºi þãri“. Era o noutate de
program personal ºi am fost sigur cã motivele sunt importante ºi
meritau urmãrite. Ceea ce îmi scrisese confirma aceastã pãrere:
„În 30 Noiembrie, la Borloveni, va avea loc o comemorare ºi recu-
noaºtere publicã a strãbunicului meu matern, Colonelul Protopop
K.u.K Pavel Boldea (1864-1920). (Informaþii despre el puteþi afla
în volumul meu „Borloveni“). În asta, eu vãd mai ales afirmarea impor-
tanþei „locului“, identitãþii. Lucru de mare importanþã, mai ales azi.
Am sã fac efortul sã fiu acolo. Voi „rupe“ o Sãptãmânã ºi voi face
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turul de forþã al unui dublu zbor transatlantic într-o Sãptãmânã. Cel
care a pregãtit toate detaliile este vrednicul Profesor Pavel Panduru
din Prigor, care a fost onorat cu Premiul ARP (de care ºtiu bine cã
s-a bucurat enorm).Am aflat cã la Borloveni vor veni destul de mulþi,
din Almaj ºi împrejurimi. Mã bucur cu anume îngrijorare. Gândul dru-
mului mã bucurã dar îl voi face cu toatã grija ºi seriozitatea. Sunt
perfect conºtient de greutãþile lui Iarna.“

Era, deci, nu „ocazie“ ci moment solemn când „pãrinþii“ erau
evocaþi, pomeniþi ºi aºezaþi încã o datã în locul meritat nu doar prin
efortul rudeniilor ci mai ales al „celor ce simt urmãrile“ ºi le recunosc,
adicã al „oamenilor Locului“. De la aceºtia, am mai primit dupã câte-
va zile ºi o chemare trimisã de reprezentatul lor care, fiind profe-
sorul Pavel Panduru din Prigor, îmi era prea bine cunoscut ºi îl
preþuiam. El îmi scria, între altele, aceste cuvinte: Nãdãjduind cã
ne vom putea bucura de prezenþa Dumneavoastrã în mijlocul nos-
tru pentru a consfinþi importanþa ºi necesitatea acestui eveniment
în viaþa Þarii Almãjului ºi a Banatului; vã aºteptãm cu sufletul ºi trupul
împodobit ca pentru sãrbãtoare cu nestematele ospitalitãþii ºi ome-
niei caracteristice nouã, almãjenilor.

Erau cuvinte ce arãtau nu doar solemnitatea momentului ci
mai cu seamã modul ceremonios, gama bunei-cuviinþe ºi refle-
xul sufletului delicat ce definesc pe omul de „locuri vechi“, aparþinã-
toare Tradiþiei ºi unui timp paralel. ªi rãspunsul meu s-a alcãtuit
în aceeaºi limbã de comunicãri intensificate de alegerea cuvintelor
ºi de aºezãrile lor nimerite: 29 Noiembrie 2007, Sf. Mucenici Para-
mon, Filumen ºi Valerian • Dragã Domnule Pavel Panduru, anunþul
privitor la comemorarea protopopului militar col. Pavel Boldea, unde
mã ºi invitaþi, l-am primit prea târziu pentru a-i putea da curs ast-
fel încât aº vrea sã vã rog sã mã iertaþi, cãci voi lipsi. Însã esenþial
mi se pare cã acest eveniment se produce mulþumitã eforturilor ce
aþi fãcut ºi, înainte de acestea, felului cum sunteþi întocmit în respec-
tul pentru cele ce au fost ºi pentru pomenirea a tot ceea ce con-
teazã. Aceste atitudini le-am observat nu doar în cãrþile, eroice ºi
ele, ce aþi scris ci ºi în acþiunile fãcute cu bunãvoire ºi cu credinþã
chiar dacã recunoºtinþa, ori þinerea lor în minte, apar rareori ºi,
câteodatã, deloc. Ca ºi alþii, ºtiþi cã nu aþi fãcut decât ceea ce
trebuia ºi datoria a fost plãtitã; o datorie faþã de tot ce ne-a
fãcut posibili ºi ne-a adus în istorie. Pomenirea de la Borloveni
se adaugã numeroaselor fapte bune unde aþi fost artizan; sunt locuri
— ºi sunt niºte chipuri — ce le cunosc bine din spledidele pagini ale
lui Alexandru Nemoianu, ale cãrui admirabile rememorari ar trebui
incluse în mitologia acestui þinut ºi vor fi introduse cândva. O veþi
înfãptui ºi acum cu aceeaºi tulburãtoare simplitate pe care numai
gesturile mari o au ºi o pãstreazã indiferent de timpuri ºi de geografii.
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Trag nãdejdea sã puteþi continua astfel mulþi ani ºi urma faptelor
ce aþi îndeplinit — ºi veþi mai face — sã nu se ºteargã. Punând una
peste alta înºtiinþãri ºi chemãri, m-am gândit ce ar fi trebuit sã fac,
totuºi, ºi eu deºi nu aveam nici vremea trebuitoare ºi nici starea
potrivitã pentru un drum lung la vreme de iarnã. Cel mai la îndemânã
a fost sã dãruiesc câteva sute de cãrþi îngrijite ºi editate în anii aceºtia,
al cãror sens era întocmai cel ce urma sã se evoce în Þara Alma-
jului, în preajma „Casei Boldea“; le-am trimis cât am putut mai repede
ºi m-am bucurat sã ajungã acolo la timp ºi sã fie puse în mâinile
mulþimilor ce au populat locurile în acea zi. Cãci, aºa cum am aflat
de îndatã, au fost cu adevãrat „mulþimi“ iar descrierea lor — rezul-
tatã din reportaje ºi fotografii — impresioneazã ºi ne dã un exemplu
ce trebuie desluºit.

La drept vorbind, pentru aceºti poporeni ce au venit, de peste
ºapte sate, sã pomeneascã pe unul dintre ei care le-a fãcut „cin-
stea ºi modelul“, toþi cei ce se includ în aceastã categorie sunt un
fel de „voievozi secreþi“, un soi de cãpetenii înnãscute ºi recunos-
cute, „înfãptuitori“ de proporþii mari la proporþiile þinutului unde au
apãrut ºi care, de fapt, ilustreazã însãºi imaginea ºi întinderea „lumii
care are importanþã“. „Popi de þarã“, primari sârguincioºi, þãrani lumi-
naþi ºi harnici, înþelepþi plugari, cãrturari ºi monahi, „dãruitori“ ºi fãcã-
tori de instituþii, de drum, pod ºi sãlaºe de pe urma cãrora ceva
însemnat ºi memorabil rãmâne ºi se evocã oricât ar fi omul de uitã-
tor ºi timpul de ºtergãtor de urme — aceºtia sunt „prinþii populari“,
embleme ºi exemple, „Stâlpii Casei“. 

Un astfel de „stâlp al Casei“ a fost ºi protopopul Pavel Boldea,
a cãrui pomenire au fãcut-o deopotrivã rudeniile lui, cãrturarii „Locu-
lui“ ºi mulþimi care au simþit cã vrednic era de „veºnica lui pomenire“.
Cãrticica aceasta exemplificã, în fond, sensurile acestui fel de a re-
face înþelesurile simple ale lumii ori de câte ori acestea sunt nece-
sare spre a avea un viitor; de aceea am ºi fãcut-o, pentru a fi, la
rândul ei, „model ºi exemplu“ pentru cei ce vor sã le cunoascã. 

Octombrie 2007 

O CARTE DESPRE „SUBSTANÞA VIE“
Postfaþã la vol. „Iosif Coriolan Buracu“

Îndemnãrile în a se pomeni pãrinþii prin recapitulãri de panteon
local — aºa cum încercasem sã fac în culegerea „Un prinþ popular“
publicatã în iarna ce abia a trecut — nu au rãmas fãrã ecou ºi mi-am
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dat seama cã nu vor fi lipsite de consecinþe când , pe la mijlocul
verii acesteia, am primit o veste de la profesorul Pavel Panduru care
m-a tulburat dar, în acelaºi timp, m-a ºi întãrit arãtându-mi cã nu
greºisem în ceea ce propusesem mai demult. El îmi scria despre
ideea — ce o avusese recent — de a reconstitui o efigie alcãtuitã din
bucãþi, urmând mai mult ca sigur exemplul primit la evocarea colec-
tivã a „protopopului Pavel Boldea“. O idee care, aºa cum am putut
observa dupã scurtã vreme, nu rãmãsese „intenþie“ ci devenise fapt.
Acum obiectul reconstituirii de model era Iosif Coriolan Buracu, despre
care aveam ºtiri suficiente deopotrivã din scrieri ale lui Alexandru
Nemoianu, din evocãri fãcute de Ion Marin Almãjan dar ºi din pa-
gini ale revistei „Almãjana“ unde spiritul locului este prezent mereu
prin numeroasele lui înfãþiºãri consumate în episod istoric. Curând,
Pavel Panduru mi-a trimis, spre lecturã, ºi culegerea proiectatã care,
la drept vorbind, cuprindea exact ceea ce e necesar.

Materialul cules era în sine impresionant prin cel puþin trei
argumente ce se puteau observa de îndatã: substanþã vie, diversitate
de tematici ºi concentrare în principii morale de la sine înþelese. „Sub-
stanþa vie“ era tradusã prin simþãmântul prezenþei continue atât ca
îndrumãtor inerent cât ºi prin conservarea hagiograficã în folclorul
þinutului , unde „faptele“ lui Iosif Coriolan Buracu treceau drept exem-
ple sociale ºi repere vehiculate oral. „Tematicile diverse“ cãpãtau evi-
denþã prin chiar perspectivele venite de la nu puþini autori dedicaþi
prin studiu nu doar „obiectului“ ci ºi propriei definiþii de naturã eticã
în raport cu materia ce se evoca. În fine, o „concentrare de prin-
cipii morale de la sine înþelese“ era izbitoare prin uimitoarea identi-
ficare a omului istoric cu totemul lui. Dar, mai mult decât acestea,
mai existã aici un strat ce meritã subliniat fiind destul de puþin vi-
zibil în alte cazuri asemãnãtoare. Alþii, poate, se scoboarã în istoria
locului prin investigaþie ocazionalã produsã în manierã comemora-
tivã, seacã ºi „ºtiinþificã“ iar ceea ce rezultã nu-i decât comunicare
de simpozion, articol de anuar sau studiu în scopul obþinerii de titluri
didactice. Aici, însã, totul este substanþial, „trãit“ ºi activ fiindcã în
„þãrile vechi“ de la noi modelul se reproduce continuu ºi pentru a-l
preface în factor de coeziune nu sunt trebuitoare momentele cer-
emoniale, ritualurile de re-amintire ori „pomenirea“ simbolicã; el trã-
ieºte în pecetea omului natural ºi îl confirmã ca atitudine universalã.
Aceasta e, de fapt, enigma cãrþilor populare recente, de felul acelo-
ra unde memoria rãsunã rãspicat, clar ºi în sunetele de gong ale
Timpului nostru nemãsurat.

Iunie 2008 
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„GLASUL INIMII“
Postfaþã la vol. „Glasul inimii“ de Rodica Elena Lupu,

Ed. Anamarol, 2007 

Poetã, prozatoare, reporter ºi eseist, însã mai înainte de toate
„fãcãtor de cãrþi“, Rodica Elena Lupu încã nu ºi-a gãsit locul potri-
vit într-o literaturã care astãzi îºi organizeazã geografia de valori mai
degrabã prin „poziþie“ decât prin „creaþie“. ªi aici, notorietatea de
editor împiedicã uneori examinarea fãrã determinãri a creaþiei care
este merituoasã ºi ar reclama o analizã în amãnunt cãci, având
lãrgime ºi o diversitate de poligraf ottocentesc, impresioneazã prin
stãruinþã ºi aport cantitativ.

În ceea ce are mai cunoscut ºi i-a adus rãspândire, Rodica
Elena Lupu este mai ales prozator ºi, de fapt, romancier chiar dacã
„reportajele eseistice“ anterioare i-ar fi îngãduit dezvoltãri mai intere-
sante dacã s-ar fi produs la timp. Dar proza propriu-zisã nu dez-
voltã etnologicul deºi o anumitã înclinaþie cãtre tradiþional ºi clasic
se observã de îndatã ºi se orânduieºte în mãsuri verificate fiind, la
drept vorbind, „inactualã“ la comparaþia cu o literaturã a „veºnicu-
lui proiect“ ºi cu disoluþia formelor ce încremenesc în ipoteza incon-
gruentã. Principiile ei sunt, în fond, „vechi“ dar fãrã sã dea semne
de caducitate iar desfãºurãrile, ce nu complicã o materie sufleteascã
mai degrabã romanticã, se fac cu proporþie ºi calcul, arãtând cã
prozatoarea nu inventeazã manierist. Totul se învârte în jurul unor
noþiuni aproape necunoscute azi în experimentalismul nostru mãrunt
ºi adesea disgraþios, ºi din acest unghi nu mai e de mirare a se
invoca „mâna destinului“ ºi „timpul ce judecã totul“, „miracolele“ ºi
„umbrele din trecut“, reproducând o „eternã poveste“ tradusã episo-
dic în romane diferite într-o bibliografie ce aratã o relativã industriozitate. 

Între acestea, „Glasul inimii“ este episodul de „roman bourgeois“,
fiind mai degrabã o combinaþie — în proporþii admisibile — de Horten-
sia Papadat Bengescu (deºi fãrã feminismul fiziologic din „Concert
din muzicã de Bach“) ºi Mihail Sebastian din „Accidentul“ de unde
se recunosc mediul ºi viziunea sentimentalã fãrã complicaþii sociale
inutile. Însã acestea nu sunt înrâuriri ci un aer de familie sufleteascã
ori trãsãturi comune de penel ce se traduc într-un realism repro-
dus indiferent de epocã ºi unde lipseºte „modernitatea“ criantã ºi
declarativã. Abia dacã prin alãturãrile de episoade ºi din mulþimea
de personaje ce defileazã succint pe o scenã în modificare continuã
s-ar mai putea întrevedea câte ceva din tehnicile recente deºi impre-
sia genericã ar fi mai degrabã de „proceduri involuntare“. Prozatoarea
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rãmâne în cadrele clasice ºi ar fi lipsit de sens a o înþelege altfel
decât e.

2007 

SUFLETUL ETIC ªI ROMANTIC
Postfaþã la volumul „Liniºtea începe niciodatã“

de Adriana Vidroiu Stanca

Cunoscutã încã prea puþin faþã de cât ar merita lucrarea tenace
din anii recenþi, opera Adrianei Vidroiu Stanca începe abia acum sã
capete vizibilitate ºi sã presimtã locul ce îl va cãpãta în viitor dacã
evoluþia se va face în datele ce azi sunt previzibile ºi se pot dezvol-
ta armonios. De altminteri, o cât de sumarã înºiruire „bibliograficã“
este elocventã ºi trebuie reþinutã: a încheiat mai multe volume de
versuri ºi prozã, apãrute ori gata sã aparã, a fondat „Agrupacio
romanesa por la cultura“ din Valencia ºi conduce revista Nou Ho-
rizont, scrie eseu ºi participã cu „opinie“ ºi „atitudine“ oriunde e nevoie
de clarificãri ºi îndrumãri ºi nu se dã în lãturi de la nicio întovãrãºire
în folos colectiv de unde câºtigul adeseori lipseºte însã efectul moral
rãmâne ºi devine exemplu. Acestea sunt opþiuni mai puþin obiºnuite
însã definesc un suflet etic ce îmbrãþiºeazã valori stabile ºi verificate.

Dar, la drept vorbind, expresia cea mai cunoscutã a operei
de pânã azi rãmâne ºi în acest caz poezia, unde autoarea s-a exerci-
tat cu stãruinþã. Poet de reflecþie mai degrabã decât de instinct ori
de emoþie genuinã, Adriana Vidroiu Stanca ilustreazã un fel de neo-
romantism meditativ care a trecut prin experienþa unei modernitãþi
de vers alb ºi de asimetrii argheziene fiind în afarã de orice îndoialã
cã spiritul tradiþiei este aici atât de viu încât însuºi timpul creaþiei
pare inactual. „Eminescu, Bacovia ºi Goga“ sunt nu doar spirite tute-
lare ce se invocã uneori spre a se indica o linie de creaþie ºi o ca-
tegorie de valori ce confirmã inevitabil, sunt în ultimã analizã sistemul
solar constitutiv în afara cãruia nu ar mai exista decât iluzie, rãtã-
ciri ºi cenuºã.

Aceeaºi materie apare în eseu, deºi aici bibliografia nu-i atât
de consistentã cãci în acest câmp producþiile apar cu o frecvenþã
scãzutã, creând impresia neadevãratã cã autoarea nu le ia în serios
deºi abia aceste „încercãri“ cu manifestare sporadicã confirmã mo-
delul probabil de evoluþie ce va trebui urmat. Originalitatea se observã
numaidecât. Aici nu apar, precum la alþii, „analize de cãrþi“ ºi „dizertaþii

29



academice despre idei“ ºi nici cugetãrile paradoxale în gust uºura-
tic care plac astãzi lumpen-intelectualitãþii de pretutindeni ci idei trãite
ºi concluzii cu conþinut dramatic care, fiind expresia unei concepþii
despre lume, aparþin unui ideolog. Aceastã opþiune este esenþialã
cãci ºi aici concepþia (însã, de fapt, doctrina) susþine opera ºi, dacã
vremurile vor fi mai îngãduitoare, o vor face sã cântãreascã greu.

Ianuarie 2008 

UN LIRISM „HISPANIC“ GENUIN
Postfaþã la vol. „Livada cu dragoste“ de Nuºa Ilisie,

Ed. Carpathia Press, 2007 

Impusã ca prozatoare ºi probabil cã încã o vreme apreciatã
cu precãdere prin creaþia în acest câmp, Nuºa Ilisie s-a exprimat,
totuºi, cu mai multã lãrgime decât ceea ce se cu noaºte în mod
curent. Romancierul social ºi nuvelistul de, încã, prea numeroase
îndemnãri ascund însã un poet de sensibilitãþi neaºteptate ºi de un
straniu hispanism genuin ce nu s-a câºtigat prin biografie, pãrând
a fi o realitate de conformaþie sufleteascã pasionalã ce se întâlneºte
mai rar la noi, deºi nu fãrã o anumitã preistorie. Cãci poezia Nuºei
Ilisie este a unui fel de Lorca feminin ºi cu mai multã directeþe cul-
tivând decla raþia înfloratã deopotrivã cu un senzualism uimitor
ce existã nu doar acum ci ºi în lirismul mai vechi care, deci, dãdea
semne înainte de a se naºte geograficeºte recent în mediul emo-
þiilor toride. Cele dintâi producþiuni indicau, de altminteri, o înclinaþie
cãtre un fel de sentimentalism rebel chiar dacã încã reþi nut. Poeta
minulescianiza cu virtuozitate deºi în registru mai puþin cantabil pre-
simþind aproape la tot pasul un fond gâlgâitor ce traducea aceeaºi
euforie a simþurilor precum la Maria Bãnuº în „Þara fetelor“ ori
din senzualismul de înfãþiºãri muzicale ale Magdei Isanos fãrã a se
deduce, cu toate acestea, nici cea mai micã înrâurire cãci lirica
exprimã nu bibliografie ci o pasio nalitate de fiinþã naturalã ce nu
are nevoie de modele. Regimul ei este instinctual ºi „modern“ prin
simþirile primitive ºi nu prin voinþa de a se adapta, lipsind „sistemul“
ºi „creaþia“ în sens didactic dar eliberând senzaþiile lipsite de aproape
orice inhibiþie care mai recent se manifestã cu o rãspândire
covârºitoare. Acestea, ca ºi modul liric în tonalitãþi sãlbatice pre-
cum natura, fac din aceastã poezie un do cument sufletesc impre-
sionant cãruia tehnica ºi metoda liricã, dacã se vor însuºi, nu-i vor
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aduce nici un spor ci doar o denaturare nepotri vitã. Poeta va rãmâne,
esteticeºte, în literatura românã atâta vreme cât „nu va învãþa poezie“
ci o va exprima „în felul nesãbuit“ ce aparþine vieþii de naturã universalã. 

„SCURTE SONATE DE PIAN“
Postfaþã la vol. „Cãlãtorie în regatul cuvintelor.

Cameleon“ de Loredana A. ªtirbu,
Ed. Carpathia Press, 2007

Loredana A. ªtirbu (n. 1970, Fãlticeni) s-a afirmat nezgomo-
tos, publicând în câteva reviste literare „pe hârtie“ ºi mai ales în revis-
tele ARP, ediþiile on-line (Luceafãrul Românesc, Tânãrul Scriitor, Ecoul)
unde s-a exprimat cu adevãrat ca autor de litera turã. Membrã în
Asociaþia Scriitorilor de Nord-Vest din Satu Mare, ea este de aseme-
nea ºi redactor al revistei literare on-line „Tânãrul Scriitor“. „Cãlã-
torie în Regatul Cuvintelor — Cameleon“ este debutul ei editorial care
va fi urmat de un roman istoric ºi de o altã culegere de nuvele. 

Uimitoare prin maturitate ºi putere în a se diferenþia stilistic,
proza Loredanei A. ªtirbu aparþine unui autor care va lãsa fãrã nici
o îndoialã o urmã în literatura românã, indiferent dacã producþiile
ulterioare se vor adãuga în acelaºi regim de valori. Astãzi încã, scrii-
toarea ne-a dat câteva nuvele de neuitat între care probabil cea mai
însemnatã este „Agatha“, un exemplu de proporþie în felul cum se
organizeazã materia ºi un document de stil precis ºi intensiv, rar
între contemporanii ei care scriu mai degrabã torenþial ºi neîngri-
jit, fetiºizând cantitatea. Impun aici distincþia sufleteascã, o nobleþe
de extracþie clasicã ºi înþelegerea superioarã a vieþii care, într-un
anumit fel, amintesc de Marguerite Duras (din „Moderato Cantabile“)
iar la noi de Bianca Balotã (cu „Bal la regina Portugaliei“).

Compoziþiile acestea nu au nimic „modern“ în sens îngust cãci
nu stau sub apãsarea nici unei mode trecãtoare ºi nu cultivã nici
mizerabilismul de culori pestriþe ce aparþine unui om decãzut ºi cu
simþire slãbitã de limitele de înþelegere. Ele sunt, însã, „noi“ prin aceea
cã nu repetã experienþe consumate ºi nu adoptã stil dupã caiet de
modele. Prozatoarea nu calcã pe pãmântul bãtãtorit de prea mulþi
paºi ce ilustreazã de regulã lipsa de originalitate.

Însã prin ce intereseazã aceste mici întocmiri dacã nu, pre-
cum la alþii, prin voinþã, adeseori stearpã, de a crea impresiune cu
orice preþ? Rostul lor constã în a descrie stãri evanescente, tablouri
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în culori puþine ºi mai mult sugestie decât contururi, fãcând, deci,
o literaturã de emoþie nedesluºitã unde aproape totul se citeºte în
douã coduri ºi chiar în mai multe. Conþinutul, de altfel, nu se poate
povesti fiindcã impresia de cãpãtâi nu stã în eveniment ci în senza-
þionalul nobil ºi sentimental, având mai de grabã o muzicalitate a
simþului epic decât observaþie socialã ori fotografie obþinutã prin alã-
turãri de fapte ce ar reproduce viaþa haoticã. 

Nici timpul ºi spaþiul, ori aºezãrile de viaþã omeneascã nu sunt
întrutotul definite, ceea ce înseamnã, oricât nu ar plãcea aceastã
încheiere, o sustragere dintr-un contingent care adeseori stricã dacã
este prea atent catagrafiat. Totul se petrece „undeva“ ºi în vremi
de „oricând“, adicã într-o realitate ce este ºi, deopotrivã, nu este
inteligibilã prin vizionãri obiºnuite. De aceea ºi epica propriu-zisã e
puþinã. În „Musafirul“, un profesor de limbi clasice e vizitat la orã
târzie ºi pe o ploaie torenþialã, de un straniu necunoscut care îi admirã
biblioteca ºi pleacã fãrã explicaþii; dimineaþa toate cãrþile sunt cenuºã.
În „Agatha“ (producþia de cãpãtâi, un adevãrat coup de maitre“) douã
femei ce se cunos cuserã odinioarã se reîntâlnesc spre a petrece
câteva zile calme, în Bucureºti. Dupã scurt timp, una din ele se
prãpãdeºte. „Moriº ca“ nu-i decât un ºir de rememorãri în tema
copilãriei pline de magie, „Arabesque“ — o poveste de sentimenta-
litãþi reþinute ºi eroticã prudentã. ªi aºa mai departe.

O simplitate izbitoare se observã numaidecât. Însã îndãrãtul
acestor desfãºurãri stau altfel de realitãþi ce abia dacã se întrevãd,
presimþite de epicul ce se consumã mai întotdeauna prin sugestii.
ªi, totuºi, muzicalitatea în compoziþie se îmbinã adesea admirabil
cu o picturalitate de proceduri puþine însã de o forþã uimitoare. Aceas-
ta priveºte mai cu seamã universul de obiecte vechi care poartã,
la rândul lor, un aer de mister ºi conþin concentrate de poveºti reduse
la nuclee impenetrabile. Lampa cu abajururi baroce, porþelanurile
cu clinchet subtil, cotoarele de cãrþi rare, mobila desenatã cu vir-
tuozitate, acestea sunt nu obiecte ci semne, orânduind în fond o
lume veche ºi inactualã.

Inactualitatea acestei literaturi este, la drept vorbind, semnul
cel mai evident al valorii care rãzbate din vacarmul zilei înceþoºate. 

Debutul Loredanei A. ªtirbu va constitui un moment în proza
româneascã recentã ºi chiar dacã autoarea va rãmâne cu numai
aceastã micã adunare de scurte sonate de pian opera ei se va evoca
ºi în viitor.

32



APOLOGETUL CONTEMPORAN
AL TISMANEI

Postfaþã la vol. „Neamul întemeietor al lui Bãsãrabã“,
de Nicolae N. Tomoniu, Ed. Carpathia Press, 2008

Cunoscut prin câteva contribuþii de o remarcabilã acribie ce
ilustreazã „monografismul local“ recent, Nicolae N. Tomoniu — apolo-
getul contemporan al Tismanei — ºi-a dezvoltat abilitãþile în tema tici
înrudite ºi chiar a îmbrãþiºat perspective mai largi care acum se
observã cu mai multã putere ºi produc efect. Câteva cercetãri despre
istoria mânãstireascã, însoþite de revelãri de documente unele inedite
ºi, mai multe, uitate prea de tot repede, ca ºi un studiu despre Sf.
Nicodim de la Tismana care, deºi venerat în câmp religios, nu intere-
seazã decât puþin ºi sumar pe istoricul literaturii ºi pe studioºii bizan-
tinismului de la noi, se adaugã unei opere care s-a arãtat sporadic
ºi a cãpãtat vizibilitate mai multã abia de curând. O micã investi-
gaþie recentã, cu aspect polemic dar, de fapt, o analizã de ideolo-
gie a culturii, confirmã însuºirile cãrturãreºti deºi nu este importan-
tã prin erudiþie (care, fiind inerentã, nici nu trebuie menþionatã) ci
mai degrabã prin atitudine ºi opþiuni.

Cãci studii precum „Neamul întemeietor al lui Bãsãrabã“ se
scoboarã, cu o cutezanþã rarã astãzi, în straturile obscure ale unui
ideologism cu acþiune sistematicã ºi nocivã unde sãlãºluiesc nu doar
agenþi ai descurajãrii ºi aþâþãtori ai unei nefericite patologii a neîn-
crederii ci ºi ingineri ai falsificãrilor ce nãzuiesc a impune viziunile
lor uzurpatoare. Prin aceºtia, nu doar tradiþia ºi istoria verificabilã
prin unitãþi organice se încearcã a se schimonosi ci însuºi faptul do
cumentar atestabil, supus unui ºir de contrafaceri cu scop definit.
Desfãºurãrile nu sunt întâmplãtoare deºi par simple opþiuni de studiu
excesiv ºi de metodã greºitã, însã de la „demitizãrile“ unui Lucian
Boia la „cumanismul“ lui Neagu Djuvara este legãtura între tãietorul
de copaci din pãdurea naturalã ºi miciurinistul ce altoieºte — pe trunchi
vechi ºi sãnãtos — tulpini nepotrivite, baroce ºi groteºti.

Reacþia lui Nicolae N. Tomoniu este, de fapt, reacþia clasei
pozitive care, indiferent de epoci ºi de context, îºi gãseºte reazem
în tradiþia ireductibilã acolo unde lumpen-intelectualitatea de viiturã
nu poate pãtrunde fiindu-i deopotrivã strãinã ºi in-inteligibilã. Aici
rãsunã, în felul unui ecou ce ajunge — ca în veacul fanariot — pe plaiuri,
în mânãstiri ºi în cultura paralelã, o direcþie cu neputinþã de oprit
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ce ne-a dat însãºi substanþa noastrã medularã care afirmã ofensiv
identitatea.

NATURALEÞEA UNUI ELEMENT
DE FLORÃ SÃLBATICÃ

Postfaþã la vol. „Tot ce era de spus...“ de Ana Moldovan,
Ed. Carpathia Press, 2008 

Puþin cunoscutã din motivul unei reticenþe obiºnuite azi, când
mulþi din cei ce scriu se manifestã cu timiditate în faþa mandarinilor
clipei, creaþia Anei Moldovan (n. 1959) meritã însã un tratament
mai îngãduitor ºi chiar atitudini solidare ce încã nu sunt caracteris-
tice vremii de azi. Cãci deºi producþiile sunt puþine — fiindcã scrisul
este rar ºi provenit din straturi aproape inaccesibile — „opera“ existã
ºi aratã o uimitoare unitate în stil ºi mitologii. Aceastã omogenitate
ar fi putut sã fie efectul unei metode ºi, precum la alþii, rezultatul
unui calcul lucid care sã orânduiascã în etape distincte un material
la rândul lui selecþionat cu atenþie, fãcând astfel artã prin elaboraþie,
construcþie ºi „sistem“. Însã nimic din toate acestea în acest lirism
bizar, memorabil câteodatã prin stilul lui gâfâit, unde gândurile se
rostogolesc cu o repeziciune uneori insuportabilã ieºind cu o clari-
tate genuinã din adâncimi care abia de sunt înþelese de autoare ºi
câteodatã nici mãcar nu sunt identificate. Este, deci, o literaturã
de o spontaneitate de dicteu, aparþinând unei fiinþe ce scrie cu na-
turaleþea unui element de florã sãlbaticã ºi care nici nu ºi-a impus
„sã facã literaturã“ fiindcã o asemenea opþiune ar fi prea puþin sem-
nificativã decât este obiectivul dezvãluirilor sufleteºti, directe ºi esen-
þiale care se includ de la sine în categoria depoziþiei ºoptite ºi a
gândului rostit în sonuri de elegie. Atâta câtã e aici, poezia nu-i pro-
priu-zis involuntarã ci mai degrabã lipsitã de scop în ordinea este-
ticã având valoare atât cât ilustreazã miºcãrile sufleteºti declarate
fãrã ferealã, emoþia ce o conþine rezultând din sensibilitatea ingenuã
ºi, pânã la urmã, din indiferenþa uimitoare în faþa ideii de compoziþie.
În aceastã ordine a „naivului“ intrã deopotrivã dezorganizarea super-
ficialã (care însã exemplificã convulsiunile unui suflet nãvalnic ce s-ar
înfãþiºa „baroc“ dacã ar lua în seamã categoriile de creaþie) dar ºi
dispreþul pentru convenþie prin aceea cã însãºi punctuaþia de gen
specific încalcã regulile, fiind o traducere simultanã a felului de a simþi. 
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„Poemele în prozã“ ale Anei Moldovan, stranii, senzuale, de
fapt fragmente dintr-un jurnal completat capricios, sunt o etapã din
constituirea operei unei autoare care, cu cât va înainta în scrisul
direct ºi emoþional, va putea ajunge la producþii ce îi întãresc opera.

Septembrie 2008 

„DENSUSIANISM“ ªI „RECUCERIRE
A MEMORIEI“ 

Postfaþã la vol. „Basarabi, Legi Belagine ºi Kogaion“, de
Maria Ciornei, Ed. Carpathia Press, 2008

Umbra grandioasã a „Daciei Preistorice“ a lui N. Densuºianu
pluteºte ºi pe deasupra studiilor stranii prin intuiþie, lipsã de prejudecãþi
ºi cu un anumit vizionarism de iniþiat pe care Maria Ciornei (n.1942)
le-a risipit cu dãrnicie prin publicaþii astãzi mai greu de gãsit sau
le-a reþinut numai pentru lectura unui cerc restrâns. Însã oricât ar
fi fost rãspândirea de firav susþinutã ºi acþiunea cãrturãreascã —
puþin priceputã de cãtre contemporanii indiferenþi, opera va trebui
examinatã cu atenþie ºi numeroase dintre concluzii — propuse exa-
menului ulterior, fiindcã este în afarã de îndoialã cã vor exista câºti-
guri importante în materia evoluþiilor de conºtiinþã colectivã. 

Deºi filolog prin formaþie — dar în felul organizat al ºcolii lingvis-
tice româneºti de altãdatã unde încãpeau mai puþine prejudecãþi decât
azi — Maria Ciornei ºi-a lãrgit domeniile de studiu curent incluzând
în sfera de documentaþie deopotrivã etnoistorie, folcloristicã ºi
antropologie dar mai ales istorie fiindcã, de fapt, un anumit gen de
istoriografie de aspect profetic o fascineazã pe cercetãtoare ºi
îi dã un reazem mai greu de înþeles de cãtre cei ce nu pun pasiune
în acþiunea intelectualã ci doar participarea de slujbaº obiºnuit. Cãr-
turarul lucreazã deci cu o stãruinþã de benedictin ºi de aceea cam
tot ceea ce constituie concluzie validã îi vine pe o cale paralelã cu
„ºtiinþa oficialã“ ºi, fãrã sã fie în sens propriu analize de autodidact
(fiindcã studiul se dovedeºte sistematic ºi tinde cãtre completitudine),
„studiile dacice“ îi sunt rodul ºcolii eretice unde atitudinea de ca-
tedrã este inconformã ºi lucreazã în alte date decât cele academice
sau „oficializate“. O astfel de conformaþie intelectualã apare frecvent
la un anumit tip de cãrturar obligat, prin voinþa de a participa la o
re-examinare colectivã de teme îngheþate ori falsificate volun-
tar, sã se extindã intelectualiceºte prin instrucþie lãrgitã ºi sã recurgã
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la un gen de enciclopedism de reacþiune ce se întâlneºte în epoci
foarte diferite ºi nu îºi va consuma necesitatea de a se exprima nici
atunci când sentimentul înlãturãrii imaginilor prefabricate va fi mai
viu decât azi. 

ªi opera, deºi încã prea puþin cunoscutã cãci aparþine unui
studios de bibliotecã ºi fãrã ºtiinþa întreþinerii de imagine, se cuprinde
în felurite domenii deºi „dacologia“ rãmâne obiectivul predilect iar
ceea ce ne-a dat autoarea în acest câmp ne-a dat într-o manierã
adeseori memorabilã. Dar pe lângã acestea, mai multe contribuþii
în eminescologie sau, ºi mai clar, în eseistica de direcþie ar meri-
ta valorificate mãcar prin adunare de material divers astfel încât bi-
bliografia creaþiei sã se prezinte mai impunãtor.

„Studiile dacice“ sunt, totuºi, lamura acestei acþiuni de eru-
dit care a înaintat cu îndrãznealã pe un teren unde primejdia ima-
ginaþiei fãrã suport poate sã clatine pânã ºi cele mai atrãgãtoare
ºi plauzibile încheieri. Spre a se orienta mai bine în aceastã materie
cu multe lacune, indistinctã prin dependenþa de un context de unde
multe coduri lipsesc ºi — încã ºi mai mult — îngheþatã în prejudecãþi
ce au astãzi aspect de postulat, cercetãtoarea ºi-a ales o metodã
oarecum electicã, ºi oricum insolitã, constând din amestecuri prag-
matice de lingvisticã, sursologie, folclor etc. ºtiind prea bine cã însãºi
respingerea pseudo-axiomelor de granit oficializate prin convenþie,
reclamã examinãri din perspective diferite ce se pot conjuga abia
la un moment de sintezã. 

Analizele au originalitate ºi se reþin. Deºi la o privire superfi-
cialã multe din subiecte apar când ºi când în felurite contribuþii de
dacologie, totuºi îi este proprie Mariei Ciornei o inclinaþie evidentã
cãtre punctele nodale, de fapt cãtre substanþa medularã ºi ecoul
ei prelung. „Legile bellagine“ vãzute în chip de factor de organizare
juridicã având stãruinþã pânã târziu ºi chiar dincolo de episoadele
atestate ori presupuse; „Kogaionul“ ca loc sacru dar în acelaºi timp
ca un fel de izvor continuu de substanþã ce agrega colectivitãþile pe
cãi enigmatice ºi, pânã la urmã, un soi de ºcoalã secretã a iniþiaþilor;
„casta dominanta“ apãrutã în istorie în forma „Basarabilor“ („neam“
dar ºi funcþiune) dar având vechime insondabilã ºi tradiþie devenitã
cutumã sau schemã de orânduire socialã — acestea apar aici, ca ºi
la alþii, însã depãºesc simpla examinare parþialã cãci indicã o con-
cepþie ce vizioneazã materialul de sus ºi subliniazã scurgeri de vre-
muri ºi de fenomene conservate pe cãi de coerenþã interioarã.

Astfel de perspective ºi, în acelaºi timp, adeziuni la un punct
de vedere sustras culturii dominante aparþin unui „densuºianism“
prea puþin studiat care, atunci când se va putea scrie istoria ideilor
culturale (dar fãrã prejudecãþi ºi postulate de ideologism vulgar),
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va cãpãta contur ºi îºi va dovedi participarea uneori incredibil de
adâncã în recucerirea memoriei autohtone. Acest curent lipsit de
vizibilitate atunci când se examineazã superficiile vieþii noastre istorice
recente are însã atât reprezentanþi ºi dezvoltare cât ºi un program
subînþeles care ar fi cu atât mai activ cu cât s-ar defini în manierã
colectivã în jurul câtorva principii de cãpãtâi (care existã). Însã acest
deziderat aparþine viitorului ºi mâinilor harnice care mai mult ca sigur
cã vor apãrea.

2 Octombrie 2008, Sf. Sfinþit Mucenic Ciprian,
Sfânta Muceniþã Justina, Cuviosul Teofil 

UN EXEGET AL „CERULUI DE VALORI“. 
Postfaþã la volumul „Convertirea prin literaturã“ de

Octavian Dãrmãnescu, 2007

Cu oarecare vreme în urmã, sã tot fie vreo doi ani ºi ceva,
începusem sã urmãresc cu interes, în „Argeºul Ortodox“, un fel de
rubricã — din pãcate nu chiar sãptãmânalã — conþinând însemnãri
despre cãrþi ºi scurte adnotãri de teme diferite, alcãtuite de Octa-
vian Dãrmãnescu, ce aveau, însã, în comun atât stilul (elegant ºi
visãtor) cât ºi atitudinea, echilibratã ºi „integratoare“.

Erau niºte comentarii de o þinutã ce sarea în ochi de îndatã
cãci nu aveau nimic din compilaþia indigestã a scrierilor „popeºti“
(stimabile în fond dar constituind esteticeºte un fel de neo-folclor
confesional fãrã o semnificaþie mai înaltã) ºi nici din potrivirile ste-
rile, obraznice ºi în limbaj abject ale unui gen de „intelocrat“ con-
temporan ce nu poate arãta decât un ireductibil suflet de slugã cu
gând josnic. Cam tot ce se aºeza treptat, formând un jurnal de lec-
turi libere ºi ingenioase, definea un gânditor fãrã prejudecãþi, al cãrui
creºtinism era nu declarativ ci însuºit ºi, la drept vorbind, consub-
stanþial.

Câteva din aceste contribuþii înmulþite cu vremea s-au adunat
acum într-un volum ce se cheamã — destul de neobiºnuit — „Conver-
tirea prin literaturã“, al cãrui titlu nu va plãcea minþilor încuiate care
astãzi se închinã noului totem stupid care este „democraþia“ golitã
completamente de sens ºi care stãpâneºte la noi cu furie. Însã oricâte
obiecþii de „prozelitism“ i s-ar aduce (de fapt fãrã niciun alt motiv
decât numai indiferenþa la despotismul noului „model unic“) Octavian
Dãrmãnescu impune, întâi de toate, prin formula intelectualã. El este
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un „cãrturar de margine“ aºa cum odinioarã erau pandurii ºi
grãnicerii nãsãudeni, trãind, deci, într-o realitate tradiþionalã aproape
paralelã cu „actualitatea“ care, în suprafeþe, pare astãzi a fi mai
degrabã o desfãºurare de forþe ale destrãmãrii ºi un program al
amestecului de limbi ºi de civilizaþii îndrumat de „ideologia furnalu-
lui“ aplicatã aiurea cu eºec rãsunãtor.

Însemnãtatea acestor comentarii nu vine, însã, numai din ati-
tudine ºi din soliditatea punctului de vedere fiindcã autorul nu-i un
ideolog sau un doctrinar ci un spirit inteligent ºi penetrant. Cãci, de
fapt, „Convertirea prin literaturã“ conþine o eseisticã remarcabilã prin
puterea de pãtrundere, stil ºi prin capacitatea de a formula. Aces-
tea sunt eseuri, adicã „încercãri“ ºi examinãri în gama voit fragmen-
tarã care studiazã cu delicii câte o temã sau un „moment“ din evoluþia
unui autor, selecþia însãºi arãtând un spirit scotocitor format în alte
vremuri ºi care nu se ruºineazã a citi în acelaºi timp pe Paul Claudel,
Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Francis Jammes, Ion Pillat, Lucian Blaga,
Bernanos, Par Lagerkvist sau Mircea Eliade. Un anumit „viciu nepedep-
sit al lecturii“ se observã de îndatã, ca ºi înclinaþia cãtre „clasici“ de
unde se împrumutã nu doar stilul (clar însã, vorba lui G.Cãlinescu
— pe care eseistul îl urmeazã în anumite perspective — „muºcat de
idei“) ci ºi însãºi noþiunea de „repere ºi modele“ ce ne îngãduie sã
cãlcãm pe teren sigur în orice investigaþie începutã în materie de
„nou“. Viziunea aparþine unui soi de organicism cu accent exegetic,
presupunând o înþelegere a culturii îndrumatã de „fondul principal
de opere ºi idei“ care nu doar cã nu se neagã, fiind cerul imutabil,
ci se ºi consultã periodic spre a se afla orientarea în lumea schim-
bãtoare, aºa cum navigatorii îºi iau poziþia zilnicã dupã stele, folosin-
du-se de astrolab.

Metoda însãºi este interesantã ºi potrivitã. Eseistul stãruie cu
dreptate în ceea ce se cheamã „biografie interioarã“, într-o manierã
ce s-a introdus la noi cu efect eminent în ciclul de „eminesciene“ al
lui George Munteanu, dar specificatã noþional în critica francezã a
jumãtãþii de secol trecut. El distinge „etape“ ºi „momente“ care, fiind
„clipe astrale“ în miºcãrile sufleteºti necunoscute, fac opera sã se
concentreze cu efect incalculabil în „potriviri“ ce creeazã „reþele de
noduri“ a cãror adunare defineºte întregul constituit.

Exegezã admirabilã, aplicatã unei materii de valori sigure a cãrei
prezenþã spune totul în materie de doctrinã culturalã, eseistica lui
Ovidiu Dãrmãnescu afirmã un nume ce se þine minte.

Februarie 2007
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UN BREVIAR DE „AUTOHTONISM“ 
Postfaþã la volumul „Privire sub Coroanã.

Preliminarii la o analizã a „noului jaf regal“
de Gheorghe Constantin Nistoroiu

Eseistica, de mare forþã intelectualã, a lui Gh. C. Nistoroiu se
întemeiazã pe o erudiþie ieºitã din comun care însã nu-i o „cunoaºtere
de carte rarã“ ce conduce adeseori la sterilitate ºi la studii de te-
maticã minorã ci, fiind ºtiinþa însuºitã care lucreazã la formula inte-
lectualã, produce un fel de „contribuþie“ cu gen indefinit, deopo-
trivã filosofie a culturii ºi îndrumare cu aspect tradiþional.
Cãrturarul, cãci un cãrturar autentic este acest autor despre care
abia mai recent a început sã se ºtie mai mult, înainteazã pe o direcþie
care altãdatã a fost ilustratã de „autohtonismul profetic“ al lui Has-
deu ºi N. Densuºianu iar, mai încoace, de Constantin Noica, Paul
Anghel ºi Petre Þuþea. Ceea ce îi lipseºte încã lui Gh. C. Nistoroiu
este „bibliografia operei“, adicã opera manifestatã prin titluri cãci
altfel, în constituþia întregului impresionant de clar, ea existã ºi se
cãlãuzeºte dupã un ceas interior orânduit pe ciclurile lungi. Opera
lui s-a alcãtuit prin reflecþie ºi „scris secret“ ºi cu rost de perfecþionare
interioarã, de un cãlugãrism mirean, ºi, întocmindu-se în penumbrã
precum în vremurile fanariote, pãstreazã ceva de inactualitate de
privire superioarã care aparþine „modelului eminescian“, unde
„ce e val ca valul trece“. Însã, cu toate acestea, câteva culegeri
de eseuri documenteazã prin forma finitã imensul ºantier ce se aflã
îndãrãtul titlurilor prea puþine iar între acestea „Privire sub Coroanã“
este cea mai reprezentativã. Aici s-au adunat deopotrivã ºtiinþa de
carte, atitudinea neºovãielnicã ºi, la drept vorbind, un model inte-
rior de soluþie autohtonistã ce reazemã întotdeauna analiza ºi face
argumentele imbatabile. Cãci, asemeni unui monah dintr-un ordin
militar, autorul iese arareori din chilie însã atunci când o face pro-
cedãrile sunt nediscutabile, metoda aratã exercitare prelungã iar
încheierile nu se pot pune în discuþie.

Aceste admirabile „preliminarii“ sunt, de fapt, un breviar care
se aºterne în rânduri paralele cu examinarea ce se face unui obiect
definit (imbatabilã ºi aceasta, fãrã nicio îndoialã) ºi de unde rãsunã
pretutindeni ecourile ideologiei „clasei pozitive“ eminesciene, ale „sta-
tului þãrãnesc“ iorghist, ale „haretismului“ de iluminat ce se scoboarã
în popor ºi, în ultimã analizã, întreaga doctrinã a identitãþii care
ar fi putut sã fie ºi deocamdatã nu a reuºit sã existe altfel
decât în ipotezã. Însã ideea însãºi cã aceasta nu a devenit piesã
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de muzeu ºi lucreazã direct ºi ofensiv poate fi un semn ce se va
înþelege vreodatã.

Martie 2007

O PROZÃ DE FILM RUSESC
Postfaþã la volumul „Dreptul la singurãtate“

de Angela Bîrsan 

Mai mult decât instrucþia sistematicã (conþinând studii în filosofie
ºi istorie ºi pregãtire organizatã în ceea ce se cheamã „relaþii pu-
blice“) a contribuit la constituirea prozei destul de târzii din „Drep-
tul la singurãtate“ de Angela Bîrsan (n. 1962), cariera de reporter
de eveniment ºi mediul neobiºnuit unde soarta a adus-o cãci autoarea
este cunoscutã mai ales ca un remarcabil corespondent de televi-
ziune în Þinutul Secuiesc ºi o voce cu atitudine ºi timbru distinct în
tematica de specific al regiunii. Aceste elemente de material istoric
recent ºi de mediu social comunicat brutal, ºi uneori chiar natura-
list, sunt, în romanul „Dreptul la singurãtate“ (2008), ocazie pro-
pice ºi argument de lecturã uneori pasionantã însã nu ºi reazem în
ordinea valorii estetice, care derivã din alte izvoare decât realismul
reportericesc ºi fotografic care aici, deºi apare, nu este hotãrâtor.
Acesta însã existã ºi pasioneazã fãrã nicio îndoialã prin absenþa
oricãror „comunicãri în cod“ ce se practicã în literatura de convenþie
care de obicei „transfigureazã“ ºi nu-i fãrã sens a observa cã evo-
carea Episcopului Ioan, a lui Petre Þuþea ºi a pãrintelui Galeriu, dia-
logul cu un „reje al asfaltului“ având astãzi notorietate în mediile de
cancan sau mica nuvelã de vals nobil ºi sentimental ce însufleþeºte
amintirea poetului George Þãrnea nu-s întâmplãtoare ºi se fac cu
metodã ºi într-o manierã dezbrãcatã de prejudecãþile didactice.
Rezultã cã prozatoarea compune în chip genuin, cãlãuzindu-se nu
dupã îndrumãri de compoziþie cu mecanism rigid ci ascultând de
îndemnuri interioare care acestea au însemnãtate ºi atârnã greu.
Cãci „Dreptul la singurãtate“ este o alcãtuire episodicã ºi nesiste-
maticã, a cãrei construcþie se sustrage ordinii aritmetice ºi nece-
sitaþii caduce în a face demonstraþie. De aceea romanul nici nu se
poate povesti deºi are carnaþie epicã. Douã femei mature (Mãriuca,
mãritatã, „bãrbãtoasã“ ºi voluntaristã, conducând maºina în manie-
rã agresivã ºi înjurând birjãreºte o apariþie de un pitoresc nebun —
ºi Teodora, un alter ego al autoarei, singurã, depresivã, indecisã)
întreprind o cãlãtorie intempestivã la mãnãstiri din Moldova, ocazie
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de a face scurte vizionãri de mediu monahal, dizertaþii ºi digresiuni,
reflecþii ºi portrete (aceasta fiind partea cea mai durabilã din între-
gul roman). Urmeazã, introduse sporadic, însemnãri de jurnal din
„vremea revoluþiei“ alãturi de note grifonate în fuga despre teme
diverse (o cãlãtorie în Israel, moartea lui Petre Þuþea), un eseu despre
soarta românilor în mediu secuiesc ostil, o poveste de dragoste
eºuatã ce se desfãºoarã prin dialog în virtual etc. Câteva scene de
petrecere fãrã excese în zile de sãrbãtoare ºi o dezvãluire finalã ce
confirmã frivolitatea unui bãrbat ademenit de o prietenã lipsitã de
astâmpãr completeazã materia de suprafaþã a unui roman totuºi
suficient de imprevizibil pentru a se citi cu o anumitã curiozitate.

În a înfãþiºa aceste scene foarte diverse, prozatoarea a pus
observaþie atentã ºi tãieturã precisã, verbigeraþie ºi oralitate care,
alãturate unor întinse fragmente reflexive, creeazã un sentiment de
complexitate care nu-i, totuºi, un simplu derivat din epicul de moza-
ic cãci, de fapt, „Dreptul la singurãtate“ impresioneazã prin discur-
siv ºi eterogen în felul unui cinematografism de film rusesc senti-
mental ºi dur unde feminitatea vulneratã ºi drama înãbuºitã a soli-
tudinii devin nu temã literarã ci realitate psihologicã de neuitat. În
fond, aceasta este o literaturã clãditã pe ideea de „jurnal“ ºi pe depo-
ziþia lipsitã de ferealã, un ecou târziu de autenticism care, fiind con-
substanþial ºi nu adoptat, are însuºirile creaþiei adevãrate.

Dar „însemnãrile de jurnal“ ale Angelei Bîrsan, reformulate
într-un roman remarcabil în felul lui, impun ºi prin nãzuinþa de a comu-
nica stãri de spirit de „strat tradiþional“ care acestea creeazã, îndãrã-
tul pânzei epice în culori atrãgãtoare, senzaþia de complex, creând
la tot pasul o perspectivã a distanþei morale ce se observã cu uimire
într-un târziu. În fond, scriitoarea pare a-ºi aminti din nucleul gene-
tic atitudini, concluzii ºi îndrumãri ce fac parte din peceþile care sunt
anterioare omului trecãtor ºi îi supravieþuiesc; ºi acestea salveazã,
în ultimã analizã, un roman posibil pitoresc ºi îl aºazã în altã ordine
de înþelesuri, mai înalte.

2008 

UN EPOS MODERN
Postfaþã la volumul „Vulturul Ilie“ de Bucur Chiriac

Poveºtile despre „Vulturul Ilie“, încã prea puþin cunoscute în
afara Buzãului dar intrate definitiv în mitologia orãºeneascã ºi în fol-
clorul unei colectivitãþi urbane ce duce lipsã de legende recente, ar
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merita adunate într-un volum care sã cuprindã deopotrivã reflectarea
lor în istoria oralã ca ºi documentul de epocã, defel mãrunt. Atunci
abia se vor putea înþelege deopotrivã emoþia în faþa apariþiei mira-
culoase a pãsãrii blânde ºi impunãtoare ca ºi tristeþea inenarabilã
produsã de sfârºitul absurd care, în scara marilor reprezentãri despre
univers, pare a echivala cu pierderea totemului ºi cu disoluþia sen-
surilor unei lumi ce ºi-a pierdut exponentul magic. 

Dar pânã la monografia tematicã, necesarã ºi utilã totdeodatã,
avem povestea în versuri, istoria cântatã, eposul reformulat cult în
forma „Ultimului Zagan“, un fel de micã epopee cu subiect animalier,
alcãtuitã de Bucur Chiriac, un rapsod de vremuri moderne care com-
pune antic sau mai bine spus folcloric cãci la noi folclorul ilustreazã
o ipotezã de vârstã anticã ºi mentalitãþile ei. Fiindcã, la drept vorbind,
„Ultimul Zagan“ este o impresionantã baladã tragicã despre natu-
ra înþeleaptã, omul asasin ºi puterea memoriei care biruie asupra
morþii ºi dã un sens enigmatic care abia se intuieºte dar impune
prin forþa lui simbolicã ºi conþinut emotiv. Încã o datã, istoria scrisã
prin poezie o ia înaintea reconstituirii didactice ºi înflãcãreazã sufle-
tul nostru însetat de suprasensibil, magie ºi învãþãturi.

2008

„FRUMUSEÞEA LUMII VÃZUTE“
Postfaþã la vol. „Iluminãri“ de Alexandru Nemoianu,

Ed. Carpathia Press, 2008 

Odatã cu micul ciclu de „jurnale“ cuprinse în „Treziri“ (2006)
ºi „Trepte“ (2007) ce se continuã cu „Iluminãri“ ce apare acum, opera
lui Alexandru Nemoianu îºi adaugã încã o dimensiune care, deºi
prezentã anterior, era mai puþin vizibilã ºi, oricum, subliniatã abia
cu un vârf de creion subþire de cãtre autorul mai degrabã preocu-
pat de studii, eseuri ºi de „învãþãturã“ pentru uz cãrturãresc ºi creºtin.
Opþiunea pare a-ºi gãsi un reazem în teorie cãci nu altfel trebuie
vãzutã continuarea probabilã în viitoare culegeri de „însemnãri zil-
nice“ ce sunt anunþate sub titlul, tot atât de bizantin, de „Zorile“.
Dar, oricât de nouã sau, mai bine zis, de exprimatã aici cu precãdere,
adeziunea era previzibilã ºi dezvoltã cu organicitate o creaþie ce îºi
pãstreazã trãsãturile de izolare ºi de atemporalitate. Mai multe frag-
mente din „Tãrâmuri“, din „Întâmplãri ºi Vise“ sau din „Acum“ — unde
amestecul de eseisticã (dar de fapt „notã de lecturã“ în marginea
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cãrþilor „alese“) ºi biografie interpretatã prin reflecþia moralã, anunþã
creaþia recentã ºi, dacã ar fi cazul, ar ºi completa-o cu material prece-
dent divers în forma unei antologii elocvente. 

Preferinþa pentru jurnal (vorbind, însã, în felul curent care nu
se confirmã întrutotul) însemneazã de fapt o inovaþie în materie de
specii literare cãci, în fapt, ceea ce în superficie ne apare ca „jur-
nal“ ar fi în accepþiunea de aici un gen nou de reportaj care se ºi
descrie succint: „Mã gândesc cã foarte curând va trebui pornit un
nou gen literar-sociologic, reportajul intim, de suflet. În acest gen
de reportaj ar trebui adunate informaþii privind reflectarea intimã a
realitãþilor socio-istorice ºi, de asemenea, date privind simþãmintele,
relaþia cu identitatea, cu strãmoºii, cu neamul, sub ºi în Dumnezeu“.

O astfel de schiþã cu aspect izbitor programatic nu-i neobiº-
nuitã la un scriitor care îºi noteazã visele cu scrupulozitate, aºa cum
se observase ceva mai înainte în „Întâmplãri ºi Vise“ mai cu seamã
(ºi de unde s-ar putea extrage oricând o stranie carte cu conþinut
oniric al cãrei sens ar merita sã îl clarifice autorul însuºi cândva).
Nici sugestia de naturã ontologicã nu lipseºte, la drept vorbind. Viaþa
însãºi — în sensul ei cel mai larg — este vãzutã ca un fel de „conti-
nuum“ unde mintea pãtrunde numai intermitent ºi în clipe faste sau
în stãri anumite de prezenþa atinsã de „har“, în exerciþiu mistic de
meditaþie profundã sau prin îngãduiri ce iau forma unor revelaþii ade-
seori exprimate criptic ºi care trebuie descifrate. Desluºirea în scop
de a cunoaºte în adâncime ne indicã o concepþie despre realitatea
înþeleasã mai degrabã metafizic ºi în forme extinse dincolo de cele
vãzute care, deºi existã, sunt doar reflex palid al unei realitãþi ire-
ductibile care, în ultimã analizã, nici nu se poate comunica. În marea
ºi heteroclita desfãºurare a evenimentului imediat, scriitorul se strã-
duieºte a identifica „semnele“, mesajele, comunicãrile, de fapt tot
ceea ce vorbeºte încifrat ºi vine fãrã a se anunþa, scoborând din
„cele de sus“. Cãci în aceste „tãrâmuri“ (o formulã în sine cu aspect
metafizic), mesajele vin în forma semnelor ºi a unor scenarii ce tre-
buie lãmurite fiind invelaþii examinate cu atenþie ºi deduse pe calea
intuitivã. Este „trezia“ invocatã frecvent de autor. 

Categoriile de semne vehiculând înþelesuri nu sunt numeroase
dar sunt neobiºnuite ºi rareori în literatura românã s-a mai întâlnit
o scriere unde tot ce este „glas secret“ al lumii imediate (sau al naturii
necuvântãtoare) sã fi rãsunat atât de constant ºi tulburãtor. Meteo-
rologia se include între acestea ºi o culegere de fragmente despre
vreme (în fapt — o „meteorologie a clipei“) ar merita fãcutã, de alt-
minteri, ºi pentru splendidele observaþii înfiorate ce le-ar cuprinde
(scurte urme simbolice unde se ascund sensuri grozave). Totuºi,
examinãrile ce urmãresc „frumuseþea lumii vãzute“ (despre care
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Alexandru Nemoianu a scris pagini memorabile) nu se încheie aici.
Recenzia faptelor ce alcãtuiesc istoria „vietãþilor mici“ întâlnite din
întâmplare sau aºezate pe lângã casã face de asemenea nu doar
deliciul ci ºi organizarea enigmaticã a „jurnalului de evenimente în
cod“, descrise pentru a cãpãta sens. Este ceea ce scriitorul denu-
meºte „observarea“. 

Dar „omul“ — care ocupã aparent material cantitativ mult
prin spectacolul carnavalesc desfãºurat adesea cu penel goyesc —
acesta ce greutate ar avea? Omul existã ca temã de reflecþie numai
într-atât încât exemplificã îndemnãri în vederea perfecþionismului etic
care rãmâne deziderat fundamental cãci privite cu atenþie aceste
adnotãri sunt deopotrivã exerciþii de devoþiune, episoade de încer-
care, „chinuri“ stimulate ºi de lecturile de pateric: „O soluþie pentru
necazurile fiecãrei zile — spune Alexandru Nemoianu în „Treziri“ — stã
în a citi zilnic o apoftegmã din Pateric ºi apoi în strãdania de a înþelege
conþinutul ºi a-l aplica în cursul celor douãzeci ºi patru de ore. Aceas-
ta înseamnã urmarea unui exemplu ºi deci, umilire, apoi înseamnã
a da zilei sens ºi motivaþie existenþialã“. Sunt propoziþiuni eminente
ce aparþin celui mai „bizantin“ dintre scriitorii români de azi.

18 Iulie 2008, Sf. Mucenic Emilian de la Durostor,
Sf. Mucenici Iachint, Pavel ºi Valentina

EFECTUL „PAUL VAN OSTAIJEN“
Prefaþã la vol. „Orfeul perpetuu. Trei eseuri de istorie

apocrifã“, Ed. Carpathia Press, 2008 

În uriaºul meu ºantier de lucru, unde stau alãturi zeci de mii
de fise, sute de cercetãri începute ºi zeci de alte cãrþi scrise cu ani
în urmã ºi încã inedite, am descoperit ºi un mic studiu cu o tema
ticã stingherã care m-a fãcut gânditor. Era un manuscris aºternut
pe foile îngãlbenite ale unui caiet de dimensiuni mari („studenþesc“,
aºa cum i se spunea în vremea aceea), intitulat scolastic „Trei curente
pre-avangardiste: Integralismul, Paroxismul, Simultaneismul“ ºi tratând
despre câteva „programe“ literare astãzi cu totul necunoscute, apã-
rute în Franþa începutului de secol XX. În primul moment mi-am
închipuit cã am în faþa ochilor o lucrare oarecare redactatã în tim-
pul studiilor filologice pentru obligaþii curente de felul vreunui semi-
nar de istoria literaturilor dar — strãduindu-mã sã-mi amintesc mai
bine momentul concepþiei — mi-am amintit dintr-o datã cã, deºi veche,
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cercetarea dateazã de ceva mai târziu, adicã din toamna lui 1976.
Sunt, deci, de atunci treizeci ºi doi de ani puºi în parantezã. 

Începând sã citesc cu ideea de a-mi da seama dacã meritã o
soartã mai bunã sau va rãmâne simplã eboºã, am înþeles mai întâi
rostul acestei cãrþi minore: era unul din numeroasele exerciþii nu
de stil ci de perspective noi, de fapt niºte sondaje întreprinse, când
ºi când, în straturi dintre cele mai felurite, de obicei din categoria
„bizarului“ sau chiar a inconvenabilului. În fond, un soi de „restituiri“
sau, ca sã fiu mai direct, de „îndreptãri de judecatã de valoare“
din categoria celor ce mi se pãreau obligatorii. Originea acestora
stãtea în lecturile sustrase oricãrui dirijism — poate chiar dezorga-
nizate — însã, în orice caz, manifestând o pasiune neobiºnuitã pen-
tru ceea ce era prea puþin cunoscut sau ignorat, „uitat“ sau eliminat
din eroare sau, aºa cum aveam sã aflu cu vremea, din reaua-voinþã.
De fapt, dacã nu aº fi avut în bibliotecã douã din volumele antolo-
giei, incredibil de bogate, alcãtuitã de G. Walch despre „poeþii francezi
contemporani“, nici nu ar fi fost de închipuit sã fi reuºit mãcar o
examinare elementarã, aºa cum a ºi fost cea fãcutã în doar câte-
va zile. Bineînþeles cã lecturile iniþiale erau mai vechi, de fapt din
vremea liceului. Antologia, în mai multe volume, („Morceaux Choisis,
Accompagnés De Notices Bio-Bibliographiques Et De Nombreux Auto-
graphes...“), un fel de carte magistralã (în gustul Evului Mediu
erudit) dintre cele ce nu mai se fac astãzi când însãºi atitudinea
jertfelnicã de unde s-a întrupat este dispãrutã pentru vecie, era în
sine o minune ºi, dincolo de modul de organizare, eminent, arãta
ca ºi cum ar mai fi pãstrat teancuri de documente ciudate dintr-o
Atlantidã condamnatã sã fie uitatã definitiv. O cumpãrasem cred cã
prin 1970, de la un anticar din Bucureºti, specializat în „carte franþu-
zeascã“, având magazinul în preajma Bisericii Kretzulescu; cred cã
unul dintre volume, cel dintâi gãsit, mã costase 40 de lei, nu prea
mult totuºi, deºi nici prea puþin. Era o carte de dimensiuni mici, un
fel de „poche“ primitiv, apãrutã la Editura Delagrave din Paris, prin
1906, ºi arãta splendid între coperþile de piele în culoarea castanei.
Rãsfoind-o din curiozitate (în ciuda literei mãrunte însã aleasã bine
ca sã fie frumoasã ºi „scripticã“) am bãgat de seamã cã între sutele
de autori (salvaþi astfel de la o moarte absolutã) nu se aflau decât
prea puþini dintre cei al cãror nume se vehicula în istoriile literare
curente ºi chiar în cele mai cu faimã, având autoritatea academicã
ºi arãtând concluzia oficialã. Dar stãruind în a citi despre mulþimea
de poeþi „daþi la o parte“ , am observat cu surprindere nenumãrate
creaþii interesante ºi, mai ales, idei ºi confruntãri despre care încã
de pe atunci nu se mai ºtia nimic. Fiind încã foarte tânãr, mi-am
închipuit cã explicaþia acestui fapt ar consta în ignoranþa mea de
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numai începãtor în studiul literaturii ºi cã realitãþile memoriei cul-
turale ar fi altfel ºi cã i-ar cuprinde pe toþi cei ce avuseserã o cât
de mãruntã contribuþie ce a cântãrit ceva mai greu decât nimic.
Dar peste o vreme s-a întâmplat sã mai gãsesc încã unul din vo-
lumele antologiei miraculoase unde alte ºiruri de teme uitate stãteau
parcã într-o dimensiune paralelã aºteptând sã fie redescoperite când-
va, de cineva al cãrui suflet sã aibã mai multã ingenuitate decât con-
duitã comunã îndrumatã de consensul valorilor canonice. O anumitã
stupefacþie apãruse la vederea acestor realitãþi ce contraziceau prin-
cipiile declarate ºi cu vremea ea s-a întãrit pas cu pas. Cred cã era
prin 1971 când într-o librãrie cu cãrþi vechi de pe strada Acade-
miei din Bucureºti mi-a cãzut în mânã încã un volum straniu care
s-a adãugat la bibliografia ereziei pe care o încercam fãrã sã îmi
dau seama. Era un fel de monografie despre un autor flamand, Paul
Van Ostaijen, scrisã de Etienne Schoonhoven, prin 1951, în franþu-
zeºte, de fapt o cercetare însoþitã ºi de o bogatã antologie de texte
(laolaltã ºi poeme ºi programe). Despre autor nu ºtiam nimic iar
despre „expresionismul organic“ (teoria lui de cãpãtâi) nici nu auzi-
sem mãcar. Cartea am cumpãrat-o imediat ºi, ajuns acasã, am
citit-o pânã în searã cu o uimire în creºtere. A doua zi, ajuns la Bi-
blioteca Francezã de pe bulevardul Dacia, am verificat în câteva mari
dicþionare de autori (dar ºi de „literaturã de avangardã“) dacã ºi cât
se mai ºtia despre acest flamand a cãrui operã mi se pãrea impor-
tantã ºi pe care începusem sã-l ºi traduc în româneºte mãcar ca
exerciþiu. Exceptând o singurã menþiune de numai câteva rânduri,
nicãieri nu am gãsit nimic. Situaþia era cu atât mai neobiºnuitã cu
cât scriitorul era un „avangardist“ declarat ºi un ideolog cu idei
preþioase care, dacã ar fi fost mai bine cunoscute, mai mult ca sigur
ar fi adus lumini noi pe lângã cele aflate în circulaþie ºi lustruite veºnic
prin uz ºi invocare transformatã în act folcloric. Încercând sã înþe-
leg paradoxul acestui caz mi-am dat seama cu tristeþe cã blestemul
ce îl atinsese cu aripa lui întunecatã era în sine un scandal. Se
prãpãdise de tânãr dar lãsase o adevãratã operã al cãrei lirism avea
impresionante cadenþe sufleteºti de o melodie elegiacã rarissimã;
scrisese eseuri inteligente ºi insolite, aducând alte perspective decât
cei evocaþi la tot pasul ºi priviþi ca niºte adevãraþi ierarhi ai avan-
gardei; ºi ce se alesese de creaþia lui? 

Anii au trecut însã amintirea acestei speþe nu mi-a dat pace,
revenind periodic în amintire ca o parabolã pe care nu ar trebui sã
o uit. Cu timpul, înþelegând lumea unde trãim ºi ajungând sã nu mai
am niciun fel de iluzii, mi-a devenit limpede cã indiferent cât de însem-
natã ar fi „lucrarea“ ºi cât de articulat gândul ce a produs-o, existã
mecanisme de uzurpare a cãror moarã cu dinþii dinainte calculaþi
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toacã mai cu seamã ceea ce e nevoie sã toace. Acestea sunt vic-
timele apriorice. Paul Van Ostaijen era flamand (deci „european pe
riferic“) ºi nu aparþinea „centrului imaculat“, era un susþinãtor al
„organicitãþii marginii“ ºi îºi întocmise scrisele într-o limbã socotitã
„minorã“ sau de prea restrânsã rãspândire care, însã, nu îl fãcea
nici mai puþin profund ºi nici mai puþin „universal“ având în vedere
cã universalitatea nu ar trebui sã fie propriu-zis difuziune. „Clasici ai
avangardei“ (aºadar „exemple“) deveniserã alþii, fruct al propagãrilor
dirijate ºi al ierarhiilor de cabinet obscur. 

Dar în aceste condiþii ce ar mai rãmânea din axioma istoriei
literare ca istorie de valori? Rãmâne principiul ce trebuie aplicat necon-
tenit ºi fãrã niciun fel de prejudecãþi fiindcã orice altã atitudine ar
face nu doar ca opera proprie sã cadã sub incidenþa deciziei man-
darinilor uzurpatori ci, mai înainte de toate, ar micºora iremediabil
uimitoarea complexitate a lumii noastre, a cãrei frumuseþe stã toc-
mai în diversitatea ce nu trebuie pierdutã. 

Cãrticica publicatã acum apare nu în primul rând din motivul
importanþei temei sau al concluziilor posibile ºtiinþificeºte; ea ilus-
treazã nevoia de recucerire a memoriei integrale ºi obligaþia de a
fi aproape de opera umilitã, eliminatã sau ignoratã, de fapt împotri-
va uzurpãrii. 

Bucureºti, 17 Iulie 2008, Sf. Mare Muceniþã Marina,
Sf. Ierarh Eufrasie
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