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Ion Iancu Vale

Sunt unul dintre cei care am
pierdut, de-a lungul timpului, în
viaţa asta, multe trenuri. Nu m-
am hotărât încă să stabilesc cauza
acestui fenomen ( să fie vorba de
nehotărâre, neîndrăzneală, indo-
lenţă, destin…) .

Unul dintre aceste , ale mele,
fluturări de mână ar putea fi şi
ratarea unei colaborări cu Artur
Silvestri, acest remarcabil şi con-
troversat om de cultură modern.
Şansa de a-l cunoaşte personal
mi-a oferit-o , regretatul meu
prieten, Mihail I. Vlad, poet, edi-
tor şi neostenit animator cultural

internaţional, cu care se găsea
într-o strânsă relaţie de colabo-
rare, având ca numitor comun le-
gături de profil cu mişcarea
culturală din ţară dar şi cu cea
din diaspora românească.

Am discutat astfel, cu valoro-
sul om de cultură, în biroul său
din capitală, unde i-am dat una
dintre cărţile mele de poezie, i-
am prezentat puncte de vedere
proprii şi unele dintre intenţiile
mele de activitate viitoare ( în
acea perioadă tocmai cloceam oul
din care avea să iasă nu peste
mult timp revista « Climate lite-
rare » şi pe care în mod sigur nu
ar fi ignorat-o). Vădit interesat
AS-ul a programat o întâlnire în
care să punem la punct un anu-
mit program de lucru. Dar nu a
fost să fie aşa. La scurt timp M. I.
V. a « plecat » pe alte « meleaguri
» mai bune , mai rele, doar el o
ştie, la fel ca şi Maestrul Artur,

căruia iată acum « Climate lite-
rare » îi aduce prinos de caldă
amintire şi sincer omagiu.

Căci Artur Silvestri a fost şi
este un Nume care nu se poate
şterge. Creator foarte productiv şi
de indiscutabilă valoare, cu abor-
dări tematice diverse, deopotrivă
clasic şi modern, realist şi supra-
realist, el a dăruit culturii româ-
neşti o amplă şi importantă
moştenire literară dar şi azimu-
turi originale pentru perpetuarea
spiritualităţii româneşti. Scriitor,
istoric, editor, critic literar, fon-
dator şi conducător a multor pu-
blicaţii, promotor cultural şi
manager a fost deopotrivă adulat
şi denigrat.

De ce denigrat? Pentru că i s-
a atribuit o mare culpabilitate, o
vină de neirtat( în vremurile
acestea când se vrea şi se face tot
ce este posibil pentru neantizarea
culturii şi spiritualităţii româ-
neşti), şi anume de a fi fost un
mare patriot, un român adevărat
şi un bun creştin. « Vina » lui a
fost şi aceea de a-şi fi iubit Ţara şi
Neamul mai presus decât orice şi
mai ales de a fi luptat pentru fi-
inţa lor sacră, iar cine iubeşte
profund, moare devreme, dar
trăişte veşnic în sufletul celor pe
care i-a iubit .

Ion
Iancu

Vale

În desele sale plecări
de acasă, când îi scâncea
a drum călcâiul îşi punea
în traista sa de pelerin
trei tăceri. O tăcere pen-
tru bunătate, una pentru
iubire şi o alta pentru
luptă. La plecare îşi
aranja cu pietate bagajul,
căci este ştiut că nimic
nu-i mai frumos ca
atunci când eşti bun şi
nu te lauzi, când iubeşti
şi nu laşi decât ochii să o

spună, când lupţi şi nu ţi
se aud decât dinţii scrâş-
nind. La început traista i
se părea uşoară şi în-
ainta cu temeritate pe
drumul pavat cu dalele
unor noi speranţe. Dar
pe măsură ce mergea
traista lui devenea tot
mai grea, grea ca pămân-

tul, rănindu-i grumazul
şi glezna şi inima. Cel
mai rău era atunci când
îi sângera inima şi tăce-
rile lui nu le auzea ni-
meni. Era tentat să
arunce traista cu tăceri
cu tot, dar nu se îndura.
O poartă şi acum, şi-i tot
grea, grea ca pământul.

Doar că între timp tă-
cerile sale au început să
devină strigăte, chemări
şi ecouri...
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Artur Silvestri

Mariana
Brăescu Silvestri

Cum l-am cunoscut
eu pe Artur Silvestri?
Această carte mă face să-
mi amintesc. Era spre
sfârşitul anului 1981, ve-
nisemde puţin timp în
Bucureşti, pentru a fi
unul din redactorii fon-
datori ai SLAST (Supli-
mentul literar artistic al
Scânteii Tineretului).
Apariţia unei noi reviste
literare era neliniştitoare
pentru ambele reviste li-
terare de la centru, atât
pentru Luceafărul cât şi
pentru România Lite-
rară.Deşi cele două re-
viste erau în conflict
iremediabil, faţă de noua
apariţie aveau aceeaşi
aversiune. Teama era de
ideologie. Nu ştiu dede-
subturile înfiinţării aces-
tei reviste dar înclin să
cred că a fost una din în-
tâmplările benefice. Nu
cunoşteam nici dedesub-
turile politice cum nu cu-
noşteam nici luptele
literare.

Cunoşteam literatura,
nu scriitorii, cu atâtmai
puţin conflictele mai
mult sau mai puţin lite-
rare. Eram deci, în pri-
mele săptămâni în

redacţia revistei
şi Mircea Nedel-
ciu (colaborator,
scriitor tânăr şi
un omminunat)
stătea în faţa fe-
restrei de la etajul
III şi comenta:
„Iată-l pe Sil-
vestri, vi ne la Lu-
ceafărul. M-am
vă  - zut cu el ieri.
Mircea, mi-a
spus, am aflat că
vrei să intri co-
rector la SLAST.
Bine faci, o să ai
multă treabă la
analfabeţii ăia.“
Aşadar şi eu eram
unul din „analfa-
beţii“ ăia. Am
venit repede la fe-
reastră şi l-am
văzut.

Parcase ma-
şina şi se îndrepta spre
intrarea pentru Luceafă-
rul. Ambele reviste erau
în Casa Presei, cum i se
spune astăzi, în cele
două aripi laterale. Artur
Silvestri era unul din cei
care scrisese o notă iro-
nică faţă de noua revistă
în care îşi arăta din plin
rezerva. Arăta aşa cum
părea din scris, foarte se-
rios, foarte dur, sumbru
chiar. Îl ştiam din foto-

grafiile care însoţeau
cronicile, aşa cum cu-
noşteam majoritatea
scriitorilor. Avea o repu-
taţie de critic dur, neier-
tător, de temut. Nu
ştiam atunci, cum nu ştia
nici el, că viaţa va face ca
peste doi ani să ne întâl-
nim pentru totdeauna.

Cei mai mulţi dintre
cei care ar fi putut de-
pune mărturie despre
felul în care l-au cunos-
cut pe Artur Silvestri nu

mai sunt în această
lume. Pentru că Artur
Silvestri a căutat compa-
nia înţelepţilor, în locul
colegilor de generaţie,
despre Artur aceşti înţe-
lepţi, aceşti mari oameni
de cultură numai pot să
scrie: nici ZoeDumi-
trescu-Buşulenga, nici
profesorulGeorgeMun-
tean, nici Paul Anghel,
nici Mitropolitul Nestor
Vornicescu, nici pictorul
Ion Mirea, nici criticul
Mihai Ungheanu, nici
savantul mitropolit An-
tonie Plămădeală, nici
arheologul Dinu Ada-
meşteanu, nici Edgar Pa -
pu, nici scriitorul Traian
Filip, nici... atâţia oa-
meni care l-au ştiut, l-au
admirat şi unii poate l-
au şi iubit.

Cartea pe care am ti-
părit-o cuprinde mărtu-
riile celor care având
vârsta şi norocul să-i su-
pravieţuiască au dorit să
evoce imaginea lui Artur
Silvestri aşa cum fiecare
din ei a perceput-o, înce-
pând de pe băncile liceu-
lui şi până în ultimii ani,
demaximă activitate de
la ARP. Un portret în
multe faţete, o singură
personalitate. Pentru că
n-ar fi putut încăpea
toate într-o carte, cum e
şi firesc, urmează al doi-
lea volum. Şi reamin-
tindu-mi cum l-am
cunoscut, îmi dau seama
încă o dată că şi eu tre-
buie sămă grăbesc să pu-
blic cartea mea despre
Artur, din momentul în
care l-am văzut atunci,
prin fereastră, pentru
prima oară, şi oprindu-
mă atunci când a trebuit
să învăţ, dureros, ce în-
seamnă „până când
moartea ne va despărţi“.

Faţetele
unui portret

Prefaţă la volumul „ARTUR SILVESTRI -
Aşa cum l-am cunoscut“

ARTUR SILVESTRI
în perioada luceferistă:
un critic dur, neiertător,

de temut
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Teodora Mândru

ARTUR SILVESTRI-
aşa cum l-am cunoscut,
este un titlu onest, care
cere o carte onestă. Am
scris cum l-am cunoscut
fiecare, cum l-am  perce-
put sau înţeles, cum l-am
reflectat în oglinda sufle-
tului şi a conştiinţei
noastre. Atât. Pentru că,
să recunoaştem, nimeni
nu deţine adevărul com-
plet despre această per-
so nalitate complexă,
care încă se dezvăluie
ochilor noştri prin scri -
eri, prin documente, fap -
te, amintirile celorlalţi.
Fiecare, o mică parte.
Am crezut la început că
voi închega aceas tă carte
repede, în câteva luni
după plecarea lui spre
eternitate, judecând
după sutele de scrisori şi
mesaje electronice pe
care le primeam de la
scriitori, discipoli, citi-
tori, impresionaţi de
personalitatea şi faptele
lui, îndureraţi de pierde-
rea neaşteptată. Dar în
curând ne-am dat seama
(pregătirea cărţii fiind
coordonată de Mariana
Brăescu), că nu am fi
făcut decât să edităm o
nouă carte a lacrimilor.

A trebuit să-i dau
dreptate din nou (pentru
a câta oară?) lui Artur
Silvestri care credea că
fiecare carte are viaţa ei,
se încheagă într-un spa-
ţiu tainic şi apare la lu-
mină, atunci când
trebuie şi poate fi pri-
mită. Pentru că a fost ne-
cesar să mai treacă timp,
să se potolească sau să se
afunde, ca pârâurile în
albii subpământene, vâr-
tejurile durerii şi emoţii-
lor, să limpezim oglinda

sufletului şi a conştiinţei
să realizăm că, aşa cum
spunea cineva în interviu
„Noi, cei care l-am cu-
noscut pe Artur Silvestri,
suntem privilegiaţi”,
pentru a putea povesti şi
a scrie despre el. Am al-
cătuit această carte îm-
preună cu scriitori,
critici literari, jurnalişti
etc, care ne-au trimis
propriile materiale sau
au participat la discuţii,
interviuri despre Artur
Silvestri, oameni care l-

au cunoscut, au colabo-
rat cu el, au avut o comu-
nitate de idei, vise,
planuri, acţiuni, unii au
fost îndrumaţi şi promo-
vaţi de Artur Silvestri. Le
mulţumesc tuturor pen-
tru amintirile depănate,
dar şi pentru informa-
ţiile şi explicaţiile eveni-
mentelor din lumea
politică şi literară ante şi
postdecembristă, pentru
a înţelege nu doar viaţa
şi activitatea lui Artur
Silvestri, dar şi ceva în

plus despre ceea ce am
trăit sau trăim azi.

În ultimele pagini,
cele mai grele poate,
amintirile celor care i-au
dat viaţă, părintii săi,
Alexandru şi Georgeta,
care au plecat, de puţin
timp învinşi de durere,
să-şi caute pacea sufletu-
lui, alături de unicul lor
fiu de care au fost toată
viaţa atât de mândri şi-
atât de bucuroşi până în
ziua deznădejdii. Cred că
şi prin această carte,
suntem martori sau păr-
taşi, în măsura în care
preţuim şi valorificăm
ceea ce am primit la tre-
cerea lui Artur Silvestri
din această viaţă în locul
binemeritat din istoria
culturii române.

O carte onestă
Prefaţă II la volumul „ARTUR SILVESTRI -

Aşa cum l-am cunoscut“
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Artur Silvestri

Mariana
Brăescu Silvestri

Sunt prima care să re-
cunosc că am greşit. Am
crezut atunci, la început,
citindu-i primele poves
tiri, că pentru Artur Sil-
vestri proza este un vio-
lon d’Ingres. Cu o
singură excepţie, poves-
tirile din acest volum au
fost scrise în emoţia atât
de roditoare din lunile
când soarta ne îndrepta
definitiv unul către celă-
lalt. Era demult, era
acum 26 de ani. Scriam
ca în transă pentru ca
noaptea târziu să-i citesc
la lumina tainică a veio-
zei rândurile care îl în-
cremeneau. Şi din timp
în timp, îmi dădea şi el
pagini din scrisul său ca
un răspuns grav, neaş-
teptat, un sunet de haut-
bois. Artur Silvestri,
temutul critic, primul în
elita tinerilor scriitori,
„micul Călinescu”, talen-
tatul intelectual îşi per-
mitea, credeam eu, li
bertatea emoţiei. Scria
proză. Proximităţile lite-
rare dau dovada gustului
său rafinat şi a culturii.
Prea intelectuale pentru

un cititor obişnuit?
Poate, dar perfecte şi
perfect explicabile pen-
tru tânărul cărturar. În-
crezător în steaua sa de
critic literar, de filozof şi
istoric al civilizaţiilor şi el
le aşeza, poate, pe alt pa-
lier deşi unul atât de
aproape de inimă. A lăsat
să se scurgă două decenii
până când a publicat
această culegere de alcă-
tuiri cum le numea. A dat
volumului titlul poveştii
pe care am trăit-o amân-
doi într-o noapte de Cră-
ciun de acum exact 26 de
ani: Apocalypsis cum fi-
guris. De atunci am par-
curs împreună, în sute de
nopţi - sute de drumuri şi

în zeci de nopţi chiar
drumul din această po-
veste.

Şi totuşi, de ce ţin
minte atât de bine noap-
tea aceea? Gesturile din
maşină? Gesturile lui,
gesturile mele? Încânta-
rea, încordarea fiecăruia
dintre noi şi neliniştea,
abia bănuită? De ce,
când recitesc aceste pa-
gini, recunosc, ca şi cum
m-aş uita într-o oglindă
magică, cuvintele nes-
crise, gesturile nepoves-
tite, îi ştiu răsuflarea,
mirosul tutunului şi e de
ajuns să închid ochii ca
să simt definitiv arsura
gerului aspru, uscat.
Totul e poveste şi totul e

adevărat, chiar şi finalul
tragic, acela care avea să
se petreacă însă 25 de
ani mai târziu, tot în-
ainte de tainica sărbă-
toare a Crăciunului. Şi
nu contenesc să mă în-
treb cum de a ştiut Artur
să scrie la fel de exact, la
fel de adevărat încă de
atunci şi destinul Ma-
riei? I l-a lăsat ca pe o
parti tură, pe singura
partitură pe care o va
mai cunoaşte vreodată:
“…singurătatea o împre-
surase. Răsărise luna;
însă cerul adânc pier-
duse stelele pentru tot-
deauna”.

Sfârşitul poveştii sau
Noaptea aceea

Prefaţă la volumul
„Apocalypsis cum

figuris“ de Artur
Silvestri
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Artur Silvestri

Departe, alunecând pe sub săl-
cii, înaintase o barcă; Isadora văzu
doar lopeţile lungi săltând, ca le-
gănate de muzică. Apele rămâ-
neau însă, către ei, imobile. Ochii
împăienjeniţi pre simţeau amiaza
toridă; ea ascultă, abandonându-
se zilei fără sfârşit, vântul. Nete-
zise apoi, fără gânduri, părul
agitat; avea, ca să-l adune, gestu-
rile iuţi, secrete, ale vietăţilor li-
bere. Pe frunte i se mişcă o
picătură de transpiraţie şi îi alu-
necă pe obraz. Isadora păru că se
scufundă şi mai adânc în ape. Mai
încolo de păduri, aproape nevă-
zută, barca înainta şi femeia auzi
distinct vâslele cu ritmul lent,
sonor, valurile susurând străine
de lumea armonică unde cobo-
râse. Când, mult mai târziu, des-
chisese ochii văzu trestiile
îngălbenite, lineare, şi departe,
către orizont, un acoperiş roşu, al-
cătuit din olane. Printre genele
umede culorile pătrundeau învăl-
măşite, ca o pastă geneziacă unde
formele încă nu s-au născut, des-
părţite numai de concentraţiile
materiei. Isadora îşi ascultă respi-
raţia grea, semn al verii copleşi-
toare. Pe lângă ea creşteau

ierburile înverzite şi din pământul
acoperit de frunze străvechi, ie-
şiră, ca într-o magie a lumii dez-
lănţuite, florile. Simţi, fără să ştie,
un ecou rece, ca şi cum totul ar fi
început, în jurul ei, să se rotească,
lăsând să se amestece iernile
grele, cu copacii goi şi troieniţi de
zăpezi; primăverile dureroase, îm-
pânzind aerul cu mirosurile eufo-
rice ale vegetaţiei, verile
somnolente şi toamnele adânci,
singuratice şi mortale: un calei-
doscop fără timp, de unde ea va
lipsi. Înainte de lumea pe care ea o
cunoaşte, apele se revărsaseră
peste maluri şi ierburile crescu-
seră nebune, frunzele, acum verzi,
foşniseră de milioane de ani fără
să fie auzite de om. Privirile ei nu
întâlniseră vietăţile care, înainte
ca universul să-i recompună - din
culorile otrăvite ale ceţii - ochii, se
mişcaseră sălbatice pe ape şi peste
păduri. Tot ceea ce trăia n-o cunos
cuse pe Isadora. „Va fi seară“,
gândise fără auz şi simţi abia târ-
ziu umezeala apei care, înaintând
peste trepte, îi cuprinse tălpile. Ar
fi trebuit poate să tremure, însă li-
niştea acvatică, urcând din toate
părţile către ea, îi plăcu. Străină
de privelişti, Isadora ştiu că acolo,
unde culorile nu se născuseră, în-
cepuse să plouă. Erau, mai întâi,
dogoarea ucisă şi sunetul cotropi-
tor, o nelinişte în care beatitudi-
nea privirii pasive încă nu
stăpânea decât poate gândul me-
moriei fără origini. Prin uşa des-
chisă, ploaia venea cu răcoarea
distilată şi cu ceţurile ei ca de
potop. Apele sure, grele, răsco
lind vegetaţia, lăsaseră totuşi po-
tecile libere, smulse din torentul
care pornise din nevăzut. Pe fe-
reastră, Isadora zărise cărarea
pietruită înecată de ape, ca atunci
şi, ca într-o hipnoză, i se păru că
deschise, plutind, o uşă înaltă, din
lemn brun; şi o auzi lipindu-se, în
camera întunecată, de zid, cu un
zgomot scurt, ca un pocnet de pis-
tol. Îi plăcuse, însă, lumea aceea
obscură, pe unde vânturile miste-
rioase, aducătoare de ploi, păreau

să se elibereze din vrăji arhaice: o
şuviţă de păr tremură, neagră,
peste ferestrele albite acum.
Umbra ei, aeriană, pătrunsese în
camerele adânci, pe unde luminile
ieşeau dintre îndepărtatele vitra-
lii, colorând sângeriu visul. Trecu,
pipăind, pe lângă mobila grea, în-
crustată, simţi opacă pielea de
Cordoba şi argintul moale al tăvi-
lor, sclipind ca o apă putrezită; în-
aintă prin odăile stranii, pe unde,
tânără şi atunci, poate mai bă-
trână decât azi, învăţase să desci-
freze misterele semnelor
cabalistice. Trecu prin uşile înalte,
pe sub lampadare de cristal pe
care nu le auzi izbindu-se deşi
aerul, solidificat, le tulburase,
văzu candelabrele baroce de Bac-
carrah, vitrinele oarbe cu porţe -
lanuri, lăzile închise cu lacăte, ca-
napeaua de pluş roşu, ca de sânge
închegat. În nări, mirosul încetase
s-o mai neliniştească; ştia că
nimic din acestea nu era adevărat
şi ploaia veche, fantastică, îi rea-
minti abstracta ei genealogie care
este natura. Când îşi potrivise, cu
un gest absent, ceasul de buzunar,
înţelese, fără cuvinte, că noaptea
venise deja. Însă departe, către
mare, cerul era încă albastru şi în-
aintea lui, pe canale, se defăşurau,
în lungi ovale sângerii, luminile
amurgului. Înaintau încet, lovind
ritmic din lopeţi şi el tăcuse sim-
ţind laguna putrezită şi coloanele
măcinate, ierburile marine înghe-
ţând fără vârstă, caii de metal, pe
deasupra pieţelor largi, pustii,
acope rindu-se de broboa nele ac-
vatice ale nopţii. Îşi aşeză mai
bine pălăria de panama şi îşi
căută, eliberat de apăsarea zilei
destrămate, port ţigaretul.

Fumul ameţi tor al ţigării îl tre-
zise totuşi, şi atunci, de sub genele
îndepărtate, scli- pind ca un ful-
ger, la fereastra pur purie unde
perdele lungi se zbăteau ca nişte
ploi torenţiale, văzu ochii ei acva-

Continuare în
pagina 39
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Adrian Dinu
Rachieru

Ocnaş al scrisului nocturn, ase-
diat - şantieristic - de muntele de
fi şe şi dosare, Artur Silvestri scrie
dintotdea una. Scrisul este viaţa, zi
ce apodictic domnia-sa. Ideea
cumplită, de nesuportat, că i-ar pu
tea fi furate orele de scris l-a vizi-
tat, totuşi. Dar s-a lepădat, nu toc-
mai lesnicios, de această temere
spăimoasă. Şi în foiala proiectelor
urieşeşti, de ab sorb ţie enciclope-
dică, mânat de impulsuri secrete
deturnându-i energiile, scriitorul
iveşte rit - mic, recuperator, titluri
de altădată, îngropate ori rătăcite
în stiva manuscriselor. Este im-
presionantă, la o primă ochire, su-
prafaţa preocupărilor sale. Cu
gust semiprofetic, Artur Silvestri
palpează originismul cultural,
umple goluri, evi  - denţiază orele
astrale şi răspunsul autohton. În-
chipuie, aşadar, largi panouri pri-
vind geografia literaturii
proto-române, coboară în subs-
tratul getic, developează spiritua-
litatea patristică. Propune, se vede
bine acum, o sinteză istoriogra-
fică, acri bios documentată, fruc-
tificând cercetări alcătuite cu ani
în urmă. Altfel zis, descoperă rea-
litatea strămoşilor, aducând la lu-
mină urmele, ale familiei sau ale
neamului. Negreşit, când e vorba

de stu dii mai vechi, unele chiar
netipărite (încă) în limba română,
pecetea unei vâr - ste (intelectuale,
îndeosebi, dar şi sufleteşti) se
simte. A vem, în totul, în această
stăruinţă risipită de-a lungul câ-
torva decenii de trudă tenace, un
critic artist, în descendenţă căli-
nesciană, de cert rafinament sti-
listic şi, să nu uităm, cu apetit
doctrinar. Bătăios în perioa da lu-
ceferistă, angajat în felurite cam-
panii de presă, oferindu-şi apoi o
voluntară retragere (dispariţia pu-
blică fiind o întremătoare adân-
cire în sine), Artur Silvestri
împacă - aş zice miraculos - suc-
cesul în afaceri (fiind, se ştie, un
expert în piaţa imobiliară) cu lar-
gile desfăşurări eseistice, încer-
când a descifra pentru noi „revolta
fondului neconsumat“, procesele
mode - latoare enigmatice, ciclici-
tatea cu irizări fantastice. Era uşor
de bănuit că instinctul epic lucra
în fiinţa cărturarului. Artur Sil-
vestri are, neîndoios, magia ficţiu-

nii (cum se pronunţa chiar dom-
nia-sa, folosind invocata sintagmă
pentru Mesure d'une ombre, ro-
manul lui Paul Lahovary). Aşa
fiind, nu e de mirare că lite ra tura
enigmatică i-a confiscat interesul
în anii juneţii; iar compoziţiile de
atunci sunt, în fine, dez văluite în
Apocalypsis cum figuris (Ed. Car-
pathia Press, 2003). Fiindcă opul
în discuţie recuperează şapte nu-
vele fantastice, izvodite între
1983-1984 la Snagov şi Izvorul
Mureşului. E drept, una dintre ele
(e vorba de Geneza, după Bal zac e
din 1977). Aces te şapte compoziţii
se alătură unui roman (Pinnacle,
tot din 1977, încă necunoscut) şi
fac dovada că avem în Artur Sil-
vestri un prozator secretos şi par-
cimonios. Bineînţeles, efortul de a
cerceta această recoltă prozastică
în ramă contextuală ne invită să
chestionăm epoca. Erau anii ex-
plozivi ai realismu lui magic sud-
american. Dar, observăm iute,
prozatorul - atent la proximităţi -
nu e îndatorat vreunui model. Do-
minanta scrisului său, tutelat de o
memorie care, luxuriant, se desfă-
şoară îndărăt, penetrează, ine vi-
tabil, şi epica. Artur Silvestri ne
propune, deseori, un imaginar ac-
vatic, reverbe rând liturgic; întot-
deauna însă foloseşte pastă
geneziacă, într-o regresie îmbi-
bată de stranietate, dez văluind -
pe un fabulos scenariu mitic - noi
straturi ale arhaicităţii. Încât,
vorba autorului, „totul pare să fi
fost scris“. Sunt descrieri fas-
tuoase, de o lentoare a acumulări-
lor care amin teşte, cred, de o epi
cureică plăcere barbiană, savu-
rând textul; şi, desigur, de un ecou
eliadesc, rodind în această for-
mulă, o scriitură până deunăzi
încă tăinuită. Hotărându-se, târ-
zior, să se îngrijească, gospodă-
reşte, de ma nus cri sele care
aşteaptă, vai, de atâta vreme lu-
mina tiparului, Artur Silvestri este
promis unei cariere internaţio-
nale. Profeţia, nu doar a noastră,
va primi în anii care vin, sunt con-
vins, o strălucită confirmare.

Un enciclopedist fantast

Postfaţă la volumul
„Apocalypsis cum figuris“

de Artur Silvestri
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Constantin Miu

Prozele lui Artur Sil-
vestri din volumul Per-
petuum mobile (sub -
intitulat Piese improvi-
zate pentru violoncel şi
oboi) stau sub pecetea
vagului, a indefinitului şi
a ipoteticului. Ele conti-
nuă, în aceeaşi manieră,
pe cele din Apocalypsis
cum figuris – după cum
mărturiseşte autorul. Şi
acolo şi aici, avem de-a
face cu „o epică de stări
sufleteşti tot atât de
puţin explicabile ca şi
mişcările aparent ininte-
ligibile ale Naturii.”

În Perpetuum mobile,
stările sufleteşti cu nepu-
tinţă de explicat de unde
vin/provin şi cum se
cristalizează sunt puse în
legătură fie cu tema
scriitorului/ creatorului,
fie cu cea a personajelor:
„Uneori aştepta puţin
(…) Cuvintele veneau cu
el (…) şi abia aşteptau să
fie aşternute pe hârtie
(…) Alteori, aştepta
mult, fără rost, neliniştit
că, poate, le-a pierdut.
Dar, până la urmă, (…)
cuvintele veneau, în cele
mai diferite înfăţişări,
ascunzând sau descope-
rind idei, chipuri, uneori
chiar şi o poveste (…) Se
gândise câteodată că,
poate, şi fiindcă făpturile

lui care îi vorbeau, aveau
ceva sub-lunar, secret,
uneori nefiresc şi, poate,
şi fiindcă poveştile lui,
sau despre el, erau un fel
de enigme.” (Belle qui
tient ma vie). Proza
aceasta este concepută
ca metatext, scriitorul-
creator fiind el însuşi
personaj: „Privise lung
către mare, peste terasa
pustie unde alesese să se
odihnească, să-şi bea ca-
feaua de după-amiază şi
să scrie (…) Luă stiloul
de pe masă (…) şi începu
să scrie…”. Pentru scrii-
torul-creator, notarea
senzaţiilor ca şi a imagi-
nilor percepute este ase-
mănătoare cu schiţele
pictorului, iar metamor-
fozarea lor în operă lite-
rară are ceva enigmatic:
„Începuse să le noteze în
caietul unde, la fel ca şi
pictorii de odinioară care
îşi făceau caietul de
schiţe ca să folosească
vreodată ceva (…) ceea
ce credea că apare de la
sine şi se naşte (…) poate
enigmatic.” (Mesagerul).

Stările sufleteşti ne-
definite sunt însoţite de
o muzică lăuntrică.
Numai un spirit elevat –
aşa cum este scriitorul –
protagonistul din Fugit
nox – poate percepe o
asemenea realitate: „În-
cercă să-şi amintească

versurile preferate şi re-
ţinu, după o vreme, doar
melodia lor legănată (…)
Apoi, i se păru că înce-
puse să le audă (…) nu
reuşi să-şi dea seama de
unde venea muzica
aceea de flaute (…) Acum
ajunsese să o asculte mai
atent şi să o distingă în
zumzetul sunetelor în-
tâmplătoare ce veneau
de pretutindeni. Părea că
se adunaseră undeva
flaute diferite…”

În Perpetuum mobile,
pasajele descriptive pla-
sează realul la marginea
imaginarului, încât se
conturează o lume stra-
nie: „…în Golf, luna era
plină, stranie (…) O pri-
veau cum se apropie,
fascinaţi de forma ei per-
fectă şi de mărimea ei
neobişnuită de parcă
distanţele s-ar fi apro-
piat, ori o altfel de reali-
tate i-ar fi înconjurat
deodată. Lumina însăşi
începuse să capete o iri-
zare stranie, mai bine
zis, o concreteţe anumită
şi o consistenţă inexpli-
cabilă.” (Arătarea Zeu-
lui). Dincolo de impresia
unui déjà vu, imaginile
sunt în aşa fel înfăţişate,
încât graniţa dintre im-
aginar şi real este estom-
pată, unul glisând în
celălalt, şi invers: „O mai
văzuse şi altădată,

această lumină (…)
Poate odinioară, demult,
întrun trecut care i se
părea tot atât de imagi-
nar ca şi vieţile ante-
rioare, pe care, cândva,
le va fi trăit (…) Undeva,
la depărtare indefinită,
străluceau luminile pâl-
pâitoare, ca nişte lumâ-
nări, ale unui sat ori ale
unui oraş. Lumini să fi
fost? Ori torţe? Ori lu-
mânări? Şi ce adunare
de oameni şi de case ne-
văzute, dar poate doar
bănuită, să fi fost aceea?”

Dar nu numai imagi-
nile, ci şi sunetele sunt
stranii. Paradoxal, inani-
matul, prin mişcarea
perpetuă, devine animat,
venind parcă dintr-o rea-
litate paralelă. Aşa se în-
tâmplă în Semne de
nisip: „Dar peste câteva
fracţiuni de secundă –
fără să-şi dea seama
dacă începuse de mai de-
mult sau poate revenise
într-o cu totul altă reali-
tate decât cea pe care o
trăise ori poate o închi-
puise – auzi cum vântul
insidios, şuierat şi conti-
nuu, ca o bandă sonoră
de o putere neobişnuită,
mişca toate acele mii de
pălării de pânză…”

În Cuvântul înainte la
Perpetuum mobile,
Artur Silvestri dezvăluie
că epica acestui volum
„arată o anumită percep-
ţie a timpului”. În cartea
de care ne ocupăm, sunt
detectabile două catego-
rii temporale: una exte-
rioară – târziul înserării,
care face ca proporţiile
să fie percepute defor-
mat („…era târziu, înce-
puse să se însereze. Poate
soarele sân-
geriu, înde-
p ă r t a t ,

Intelectualul
renascentist

Postfaţă la volumul „Perpetuum mobile“
de Artur Silvestri
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alungind um-
brele în aşa fel,
încât totul pă -

rea să capete alte dimen-
siuni, să-l fi înşelat şi să-l
fi făcut să-şi piardă sen-
timentul timpului care
trece.” – Cuvinte din dic-
ţionar) şi alta interioară
– ora misterioasă, când
dominant devine stra-
niul, indefinitul: „Dar cu
cât nedesluşitul i se
părea mai stăpânitor, cu
atât creşteau, venind din
toate părţile, nori de sen-

zaţii diferite, stranii şi
noi, neîncercate până a -
tunci.” (Ferry-boat). Da-
torită acestei categorii
temporale, thanatosul
este cel care se insi-
nuează, imaginea (sau
imaginarul închipuit ca
realitate) convertinduse
într-una a eului asaltat
de gândul morţii: „Şi îşi
imagină puţin, doar cât
să se înfioare, straturile
fără vârstă de frunze
moarte, adunate una
peste alta, sfârşind până

la urmă prin a se face
una cu pământul, într-
un triumf al morţii…”

Spaima – sora bună a
Thanatosului – este sur-
prinsă cum se insinuează
în forul interior al prota-
gonistului din Apoca-
lipsa, după Antim, fiind
pusă în legătură cu un
timp al diluviului: „Ploua
demult, de câteva ore
(…) Prian sticla ferestre-
lor (…), ploaia se vedea
stranie şi îndepărtată şi
aproape ireală, ca o că-

dere continuă de perdele
de ape, rotindu-se de sus
în jos (…) Spaima. Se
ivise treptat şi fără să i se
bănuiască pasul uşor,
aşa cum este pasul unui
fur, când se apropie, la
adăpostul nopţii. Întâi o
presimţire în apăsarea
din piept, (…) nod aşezat
în gât fără motiv, senza-
ţie de sfârşeală, ca şi cum
nimic nu ar mai fi fost
posibil şi nimic nu se
mai putea face de aici
înainte”.
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Scriitorul îşi aşezase mai bine
foile de hârtie, stiloul şi ochelarii,
apoi îşi scoase din buzunarul de la
piept pachetul de ţigări şi bri-
cheta. Le purta întotdeauna în
vesta lui obişnuită, asemănătoare
unui şorţ de zidar; acestea erau
uneltele lui, asemănătoare cu
echerul şi nivela de apă sau cu
firul de plumb. Putea să măsoare,
cu ele, ceva din tot ceea ce – fără
să ştie despre ele când Belle qui
tient ma vie începe să scrie – îl în-
conjurau din toate părţile? Nu îşi
putea da seama, aştepta doar, de

fiecare dată. Uneori aştepta puţin
sau, mai bine spus, nu aştepta
deloc. Cuvintele veneau cu el, îl
însoţiseră şi abia aşteptau să fie
aşternute pe hârtie, ca să existe.
Alteori, aştepta mult, fără rost,
neliniştit că, poate, le-o fi pierdut.
Dar, până la urmă, într-o clipă in-
definită, cuvintele veneau în cele
mai diferite înfăţişări, ascunzând
sau descoperind idei, chipuri,
uneori chiar şi o poveste. Povestea
cui? Întotdeauna – povestea lui.
Cel mai adesea, acestea se petre-
ceau noaptea, fără să-şi fi putut
explica niciodată dacă este doar
obişnuinţa sau este vreo potrivire.

Se gândise câteodată că, poate, şi
fiindcă făpturile lui, care îi vor-
beau, aveau ceva sub-lunar, se-
cret, uneori nefiresc şi, poate, şi
fiindcă poveştile lui, sau despre el,
erau un fel de enigme. Dar ideile?
Până la urmă şi ideile aveau ceva
eretic, necunoscut sau poate mis-
tic. Era un om religios, aşadar?
Cine ştie, probabil că era, ca orice
altă fiinţă vie în a cărei alcătuire
exista şi ceva din Cel ce o făcuse
posibilă. Înţelesese aceasta cân-
dva, nu foarte demult, fiindcă i-o
spusese, ani de-a rândul, o vietate
misterioasă care, tră -
ind lângă el, apucase

Belle qui
tient ma

vie
Din volumul „Perpetuum
mobile“ de Artur Silvestri
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să-i vor-
bească în
felul ei ne-

desluşit, povăţuindu- l
despre toate acestea şi
despre toate câte ar fi
putut să existe, pentru el,
pe Pământ. Erau gân-
duri simple şi clare, ca o
apă limpede ieşind din
izvor. Acum acel Înger,
căci fusese un înger, nu
mai era aici. Îl plângea
adeseori şi îl purta în
gând întotdeauna şi câ-
teodată simţea că bună-
tatea lui nemărginită
mai poate să ajungă aici,
până la el, şi să-l ocro-
tească într-un fel nedefi-
nit. Dar amărăciunea nu
se putea înlătura; îi ră-
mânea numai hârtia şi
stiloul. Privise lung către
mare, peste terasa pustie
unde alesese să se odih-
nească, să-şi bea cafeaua
de dupăamiază, şi să
scrie. Privise şi peste şi-
rurile de umbreluţe mul-
ticolore, peste lizierele
de copaci necunoscuţi,
peste şesurile de nisip
unde, foarte departe, i se
păruse că distinge
spuma valurilor care se
sparg, întâlnindu-se u -
nul cu altul, îmbrăţişate
prin hazard. În direcţia
aceea nelămurită ar fi
trebuit să fie un orăşel
întins pe terase, despre
care citise odinioară, de-
mult, pe când era tânăr.
Îl şi întrezărea acum,
exista încă, era acolo. Nu
trebuia să-şi imagineze
nimic. Luă stiloul de pe
masă, îşi aşeză mai bine
hârtia sub palmă şi în-
cepu să scrie: În după-
amiaza aceea senină şi
luminoasă, cine s-ar fi
apropiat, datorită im-
prudenţei sau curiozită-
ţii, de Palatul de Vară, ar

fi putut vedea, venind în
jos, pe o cărare, dinspre
faleză, o pereche neobiş-
nuită, un bărbat şi o fe-
meie, pe care cei din

partea locului nu îi mai
întâlniseră niciodată. Pă-
şeau uşor, calm, poate că
tihnit. Domnul purta un
costum de bumbac, de
culoare deschisă, larg şi
încăpător; părea un avo-
cat în vacanţă sau un
profesor de la şcolile
mari ale Apusului, sau
poate şi una şi alta. Ar fi
putut purta o pălărie de
pai, cu bentiţă lată de-
asupra borurilor, dar nu
o avea la el, poate nici nu
o avea deloc. Ţinea în
mână o carte, nu prea
groasă, cu coperţile de

carton cenuşii. Nimeni
nu putea să-şi dea seama
ce fel de carte era
aceasta, decât numai el
şi cu ea. Cu mâna cea-

laltă îi ţinea, conducând-
o cu atenţie, mâna ei.
Doamna părea că ar fi
ieşit dintr-un tablou de
Renoir, cu chipul ei

strălucitor şi ochii
mari, verzi, sau albaştri?,
indefiniţi în lucirile lor
de ape necunoscute.
Purta o rochie uşoară,
dintr-o pânză fină, liniş-
titoare, şi, pe umeri un
fel de capă de catifea în
albastru de Prusia. Co-
borau încet, ocolind pe
lângă Pavilionul de
după-amiază, pe poteca
îngustă, aproape de tur-

nuleţul parcă precipitat
în surplombă, lângă
échauguette. O ajutase
să coboare, ţinând-o de
braţ şi arătându-i unde
să se sprijine pe balus-
trada de lemn, cu mână
continuă în torsadă.
Acum ajunseseră pe de-
barcader, în soare.
Doamna deschise o um-
breluţă de culoare roz,
dintr-o textilă ţesută cu
ochiuri mari. Se spriji-
nise de bara de metal şi
privi în jos, către adân-
curile mării, indefinite,
apoi către plaja pustie,
cu pietre mari, unde se
întinseseră năvoade ti-
vite cu frânghie şi câteva
lotci. Nu văzură pe ni-
meni în jur, chiar şi
atunci când se străduiră
să distingă măcar o si-
luetă, mai departe, către
casele mărunte, văruite,
acoperite cu olane roşii,
aproape asiatice. Nici
Regina nu se găsea la
Palat. Tăceau împreună.
Şi priveau norul subţire,
gânditor, întins ca o
scriere tainică, pe deasu-
pra lor către golful unde,
acum, în acest timp, nu
se afla nimeni. Ea îşi lăsă
capul uşor către spate,
fericită. Parcă am fi într-
un roman! – spusese, cu
voce scăzută, aproape
şoptită. Suntem într-un
roman! – îi răspunse el,
senin, liniştit, poate visă-
tor. Şi amândoi îşi închi-
puiră, în aceeaşi
fracţiune de secundă,
cum, din vârful peniţei
scriitorului, continuau să
curgă, indefinit, reci, im-
placabile, zilele vieţii lor.

10�
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Mariana
Brăescu-Silvestri

Acest jurnal-album, primul
volum postum semnat Artur Sil-
vestri, nu seamănă cu nimic din
ceea ce el a scris vreodată. Sunt

notaţiile zilnice dintr-o agendă
mică, maronie, începută în sudul
Franţei, continuată la Bucureşti.
Am descoperit-o la doar câteva
zile după ce Artur şi-a găsit liniş-
tea în umbra altarului unei mă-
năstiri. Ştiam agenda - indiferent
unde mergea, nu se despărţea de
pix şi carneţele - dar nu ştiam ce
conţine. Am deschis-o: “l’esquisse
d’un livre”, schiţa unei cărţi, “ Fru-
museţea lumii cunoscute”. Dacă
medicii de la Viena au presupus
corect, această carte a început

odată cu boala. Ce stranie coinci-
denţă, ce incredibilă insuflare!
Dumnezeu nu i-a dat viaţă lungă,
dar o să repet mereu, i-a dat o se-
ninătate de înger. Cunoşteam fie-
care faptă despre care a scris,
fiecare zi, le-am trăit şi le-am vor-
bit împreună. Dar cum au trecut
ele prin sufletul lui! Câtă sensibi-
litate dureroasă, câtă tristeţe, dar
o tristeţe luminoasă. Şi câtă ui-
mire proaspătă în faţa frumuseţii
lumii pe care nici nu bănuia că se
pregăteşte să o părăsească. O ele-
gie a toamnei? O elegie a vieţii!
Avea această însuşire, rară, stra-
nie, să “simtă” lucruri ce aveau să
se întâmple. Era deznădăjduit că
nu va reuşi să termine măcar lu-
crurile importante ce le avea de
făcut. Pentru că simţea că viaţa ce
i s-a dat se va sfârşi implacabil
prea repede. Nu avea nici un semn
concret să se teamă de aşa ceva. Şi
totuşi… Aici sunt ultimele 50 de
zile. De fapt, 49 “zile de neuitat”, o
zi – pauză, intervenţia la spital, şi
apoi – ultima, a cincizecea, când
se pierde “în ceţuri argintii”. Şi s-
a pierdut. Peste exact o lună. Citi-
torule, ca să înţelegi, parcurge şi
cu sufletul aceste rânduri. Nu sunt
pagini de jurnal ori de carte. Sunt
bătăile inimii sale. Eu le-am auzit.
Şi sunt ultimele.

Aproape în fiecare
clipă stă secretul vieţii

O elegie
a vieţii

De dimineaţă, tran-
dafirul abia îmbobocit
ieri în grădina casei unde
locuim în aceste zile
dădea semne că urmează
să înflorească. Era
aproape uscat acum câ-
teva săptămâni când am
sosit aici dar apa, grija şi
poate şi înţelegerea
noastră l-au făcut să în-
tâmpine toamna cu bu-
curie. Mai către prânz,
privit în soarele orbitor,
părea o explozie de stea
roşie, de un roşu sânge-
riu şi catifelat care parcă
nici nu ar exista în na-
tură. Înflorise în doar câ-

teva ore. Apoi, îndată
după-amiază, îmi păruse
deodată ofilit cum stătea
cu petalele desfăcute în
arşiţa zilei meditera-
neene unde aproape
totul se măsoară în rezis-
tenţa la căldura seacă,
fără urme de apă. Eram
sigur că în câteva ceasuri
se va scutura. Dar seara,
când ne-am întors acasă,
şi când culorile amurgu-
lui făceau totul enigma-
tic, se legăna uşor,
biruitor şi puternic, în
vântul ce bătea alene în
orele asfinţitului glorios.

Prefaţă la volumul
„Artur Silvestri.

Frumuseţea lumii
cunoscute. Zile

de neuitat.“

Trandafirul roşu
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Obişnuit cu gânguritul porumbeilor ce se aude în
timpul întregii zile în biroul meu atunci când rămân
acasă, am trecut astăzi pe după-amiază prin câteva
minute de uimire când, deşi neatent, mi-am dat
seama că prin fereastra deschisă se auzeau alte sunete
decât de obicei. Erau un fel de strigăte războinice
acute şi nedesluşite creând un straniu sentiment de
nelinişte pe care nu-l mai auzisem de nici nu mai ţin
minte câtă vreme. Căci ţipătul gutural al pescăruşilor
în zbor peste oraş nu se aseamănă prin nimic cu
anunţurile prezenţei lor obişnuite pe plajă, în margi-
nea mării, unde sunt în mediul lor şi întregul sonor
se armonizează creând potriviri. Ascultam acum acele
chemări bizare sau mesaje ininteligibile, aşezat la
birou în semi-întunericul orei de început de seară, in-
tensificat de cerul înnourat, greu, apăsător; o potri-
vire tulburătoare între vocile acute şi culorile
plumburii.

În grădini şi pe marginea drumurilor apare ade-
seori din loc în loc cu o frecvenţă impresionantă un
fel de vegetaţie necunoscută pentru noi, care trăim în
regiunile cu climă temperată şi ierni grele. Sunt nişte
tufişuri semicirculare alcătuite din frunziş des, în
forma acelor de brad dar mai lungi şi moi, terminate
cu tije lungi în vârful cărora se ridică spice bogate de
un verde palid, grisâtre, a căror culoare reprezintă în
sine un efect de unicat. Privite de la oarecare depăr-
tare, ele par nişte arici vegetali opriţi pentru o vreme
la odihnă. Dar frumuseţea lor decorativă capătă un
accent nou când, luată în mână şi strânsă uşor, frunza
de lavandă eliberează un fel de suc incolor al cărui
miros straniu emoţionează prin puterea de a se răs-
pândi şi prin persistenţă. Îl simţi pe piele ca un eflu-
viu răcoros, tăcut, enigmatic, un ecou şi o plăcere a
miresmei care înfrumuseţează toate locurile înconju-
rătoare ca o muzică nesfârşită.

Ştiind dinainte că, pe seară, va trebui să mă inter-
nez în spital pentru un control de sănătate şi pentru
o intervenţie chirurgicală nu tocmai îngrijorătoare,
am ieşit astăzi câteva ceasuri la plimbare, împreună
cu Mariana. Mai întâi, un prânz liniştit la un restau-
rant de lângă casă, unde mai ajungem câteodată.
Apoi o promenadă prin cartier, având pretextul unor
cumpărături mărunte care, toate, s-ar fi putut face
repede şi de la un supermagazin. Dar, de fapt, noi
căutam să ne bucurăm de ziua caldă, de acele câteva
ore liniştite, petrecute împreună. Toamna lungă,
temperată în căldură dar având o bogăţie de lumină
pe care nu cred s-o mai fi cunoscut vreodată, este ne-
obişnuită şi adaugă o frumuseţe nouă memoriei
noastre care, până la urmă, e tot ce mai poate să ne
rămână. Culorile splendide, puternice şi triste, se
adaugă luminii; zile de neuitat.

Pescăruşi, înserare
şi cer plumburiu

Printre lanurile
de lavandă

Zile de neuitat
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Lucian Gruia

Jurnalul lui Artur Silvestri
FRUMUSEȚEA LUMII CUNOS-
CUTE. Zile de neuitat, prima carte
pe care devotata sa soţie, Mariana
Brăescu Silvestri i-a  publicat-o
postum, cuprinde perioada 1 sep-
tembrie – 30 octombrie 2008,
adică 50 de zile calendaristice,
dintre care penultima (ziua de 29
octombrie când cărturarul a fost
internat în spital, pentru analize
în vederea operaţiei) rămâne ne-
consemnată. La prima impresie,
jurnalul descrie mici întâmplări
domestice care dau farmec vieţii
noastre: minunea înfloriri vegeta-
ţiei,  jocul valurilor Mediteranei
pe coasta Sudică a Franţei, vânzo-
leala norilor, perdelele schimbă-
toare ale ploilor, întâmplări din
lumea păsărilor şi animalelor cu
suflete ingenue,  peisaje armo-
nioase din Bucureşti (Parcul Ciş-
migiu, grădina casei, aleile din
Parcul din jurul Palatului Scân-
teia), Corbeanca  etc.  Toate aceste
pagini de jurnal (pastele în proză,
intens liricizate) construiesc
calme bijuterii stilistice ce par a
spune că trebuie să ne bucurăm în
fiecare clipă de miracolul existen-
ţei noastre.

În trăirea acestor bucurii sim-
ple constă secretul vieţii de fiecare
clipă, aşa cum se menţionează în
motto-ul cărţii? Citindu-i cu aten-
ţie iluminările din cele două vo-
lume de proză publicate antum:

PERPETUUM MOBILE (2003) şi
APOCALIPSIS cum figuris (2005),
mi-am dat seama că textele reve-
lează o lume mult mai profundă.
De ce paginile jurnalului nu ar tri-
mite şi ele către esenţe?

Prea multe potriviri mă duc cu
gândul la această nouă interpre-
tare. După cum apreciază medicii
vienezi, jurnalul a început să fie
scris cam în perioada declanşării
bolii incurabile şi a fost încheiat
exact cu o lună înaintea decesului
autorului. 

De ce oare Artur Silvestri şi-a
intitulat fulguraţiile, FRUMUSE-
ŢEA LUMII CUNOSCUTE şi nu
pur şi simplu FRUMUSEŢEA
LUMII? Nu cumva în spatele cu-
vintelor se ascunde teama de o
LUME NECUNOSCUTĂ despre
care nu ştim dacă este frumoasă
sau înfricoşătoare? De ce motto-
ul cărţii include referinţa la un se-
cret al vieţii?

De ce toate întâmplările şi
„peisajele vivante” stau sub sem-
nul miraculosului, straniului şi
misteriosului? Iată câteva exem-
ple: „Culorile amurgului făceau
totul enigmatic” (Trandafirul
roşu); după ploaie, „Noaptea în-
săşi, începută astfel, arată straniu,
parcă purificată”; picăturile de
apă poposite pe frunze, provoacă
vegetaţiei o „frumuseţe nease-
muită şi enigmatică” (Misterul pi-
căturilor de ploaie) etc. De ce
uneori, din FRUMUSEŢEA
LUMII CUNOSCUTE lipseşte

ceva: greierii din grădina casei din
Bucureşti, pescăruşii din  mica
staţiune, Gruissan (sudul Fran-
ţei), ba chiar soarele dintr-un pei-
saj noros? Lumea aceasta fără
soare nu simbolizează oare lumea
de dincolo? Alteori, elemente alo-
gene strică echilibrul/ armonia
LUMII CUNOSCUTE, cum este
strigătul războinic al pescăruşilor
poposiţi pe canalul Dâmboviţa din
Bucureşti, unde nu le este locul..

De ce lumea aceasta CUNOS-
CUTĂ pare o iluzie? De ce, la în-
toarcerea din Sudul Franţei, în
Bucureşti, autorul este întâmpinat
de o muşcată mov, care: „...era ul-
tima floare a toamnei ,un semn
straniu, o prezenţă în sine tristă,
căci venise pe lume tocmai când
totul se îndreaptă către extincţie,
o elegie de o clipă.” (Ultima floare
a toamnei)

Nu cumva straniul acesta şi
misterul străbat în lumea
aparenţei  (LUMEA CU-

Artur Silvestri

Zile de neuitat
Trepte iniţiatice?

Motto: „Aproape în fiecare clipă
stă secretul vieţii” (Artur Silvestri)

�
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NOSCUTĂ) din străfundu-
rile unei LUMI ESEN-
ŢIALE, NECUNOSCUTE? 

În acestă cheie esoterică, pagi-
nile jurnalului devin trepte iniţia-
tice, pregătirea pentru marea
trecere in LUMEA NECUNOS-
CUTA a cărei iminenţă o presim-
ţea: „Noaptea sunt intervale con -
centrate când lucrez, scriind şi
răsfoind cărţi cu spaima că nu voi
apuca nu să scriu tot ceea ce am
de spus, căci nu voi putea, dar
măcar temele esenţiale; nu mai
am nici farmec şi nici libertatea de
a privi cu mirare, uneori încântat,
de jur împrejur, ca şi când abia
atunci vedeam pentru prima oară al-
tceva nou.” (Ore târzii, fără gânduri)

Mariana Brăescu Silvestri re-
marcă, în prefaţa cărţii, faptul că
din paginile jurnalului se revarsă
o tristeţe luminoasă, şi că autorul
era copleşit de o „uimire proas-
pătă în faţa frumuseţii lumii pe
care nici nu bănuia că se pregă-
teşte să o părăsească.”

Şi totuşi cred că, în subcon-
ştientul său, Artur Silvestri pre-
simţea iminenţa morţii sale
premature. Această stare incon-
ştientă, premonitorie, i-a acutizat
simţurile în percepţia frumuseţii
LUMII CUNOSCUTE, în spatele
căreia apăreau semnele LUMII
NECUNOSCUTE, mai cuprinză-
toare întrucât o include şi pe a
noastră. La acutizarea percepţiei a
contribuit şi toamna luminoasă,

întârziată cu o lună, creînd impre-
sia unei naturi terestre paradi-
siace: „Toamna lungă, temperată
în căldură dar având o bogăţie de
lumină pe care nu cred s-o fi mai
cunoscut vreodată, este neobiş-
nuită şi adaugă o frumuseţe nouă
memoriei noastre care, până la
urmă, e tot ce mai poate să ne ră-
mână. Culorile splendide, puter-
nice şi triste, se adaugă luminii;
zile de neuitat.” (Zile de neuitat)

În paginile jurnalului, întâlnim
încă două elemente care aparţin
recuzitei esoterice:somnul şi
apele. Pentru iniţiaţi, somnul re-
prezintă o anticameră a morţii iar
visul, o pregătire pentru viaţa de
dincolo. Iată că pe 8 octombrie
autorul se simte obosit şi se lasă
cuprins de vis: „Dar, pe nesimţite,
m-a cuprins somnul, deşi obiceiul
de a mă odihni după-amiaza mi l-
am pierdut cu ani în urmă şi mă şi
feream să-l recâştig. Somn scurt,
aţipit, de numai câteva minute,
însă o euforie de imagini ca dintr-
un carusel de forme ce se desfac
unele din altele; culori transcen-
dente, lipsite de contururi, pete
rotitoare, o feerie stranie, neobiş-
nuită, incontrolabilă.” (O feerie de
după-amiază) Vertijul acesta de
forme trăite euforic în vis, şi culo-
rile lor transcendente, nu aparţin
oare altei lumi?

Apele predispun la somn şi re-
verie. Prima parte a jurnalului
este scrisă pe litoralul sudic al
Franţei, unde zbuciumul mării in-
duce sentimentul trecerii ireversi-
bile a timpului. Paginile jurnalului
intenţionează să sustragă curgerii
heraclitiene, scenetele încântă-
toare ale vieţii efemere. Apele mai
sunt prezente prin ploile purifica-
toare şi revigorante.

Ne mai rămâne să vedem cum
se împacă autorul cu LUMEA NE-
CUNOSCUTĂ în care se pregătea
să intre. Artur Silvestri ne oferă
această cheie. Trecând pe o alee
neschimbată de multă vreme, în
drum spre Palatul Scânteia, auto-
rul trăieşte următoarea revelaţie
„...un soare de după-amiază liniş-

tită care îmi dădea sentimentul că
mai trăisem o dată, de mai multe
ori, în acest tablou.”(Pe aleile de
acum douăzeci de ani)

Numai acceptând metempsi-
hoza poţi împăca LUMEA CON-
OSCUTĂ cu LUMEA
NECUNOSCUTĂ, din moment ce
între ele există un schimb mate-
rial. Şi astfel, LUMEA NECUNOS-
CUTĂ nu mai constituie o
ameninţare.

În final, să remarcăm că există o
pagină de jurnal, intitulată premo-
nitoriu: O coincidenţă sau o taină?
care simbolizează destinul autoru-
lui. Este vorba de un trandafir gal-
ben care a fost furat din glastră
tocmai în perioada deplinei sale în-
floriri. Cine l-a furat pe Artur Sil-
vestri din LUMEA CUNOSCUTĂ şi
l-a strămutat în LUMEA NECU-
NOSCUTĂ ştim, dar de ce aşa re-
pede, rămâne un mister.

În urma lui au rămas cărţile şi
aceste pagini de jurnal...

�
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Ion Marin Almăjan

Artur Silvestri a în-
cercat, într-o îndrăz-
neală cu totul special să
oprească declinul româ-
nesc, al spiritualităţii ro-
mâne. A încercat să
readune în albia Maicii
Patrii oamenii plecaţi cu
gândurile şi cu visele,
chiar cu fizicul pe alte
meleaguri, oameni care
au fost înşelaţi şi minţiţi
de către politicieni, de
către cei ce conduc ţara
în aceste decenii. Artur
Silvestri a încercat să
realcătuiască o Românie
Tainică, o Românie cu-
rată care să-şi iubească
modelele, să-şi iubească
înaintaşii, să privească
critic trecutul său istoric
dar să-l folosească pen-
tru a se îndrepta cu paşi
exacţi spre ceea ce toate
neamurile din lumea
asta încearcă să facă. Se
spune că destinul fiecă-
rei naţiuni trece prin
Dumnezeu. Atunci când
acest destin trece prin
Dumnezeu, Dumnezeu
binecuvântează acea na-
ţiune. Când destinul
trece departe de Dumne-
zeu, Dumnezeu blestemă

acea naţiune şi îi hotără-
ște o soartă  nefericită.
Eu mă întreb - şi nu ştiu
dacă nu am dreptate –
dacă nu cumva noi, ro-
mânii, ne-am îndepărtat
de Dumnezeu? Căci prea
multe și prea mari sunt
rătăcirile noastre. Reali-
zând uriașul pericol ce
pând ește națiunea ro-
mână,Artur Silvestri ne-
a adunat în acea albie
care a însemnat Româ-
nia Tainică, astfel a bote-
zat Artur Silvestri,
această, să zicem, adu-
nare în sentiment şi-n
cuget a intelectualilor nu
numai de aici din Româ-
nia, ci și a intelectualilor
români aflaţi pe toate
meridianele lumii.
Această Românie Tai-
nică însemna de fapt Re-
naşterea Românească. 

Am cunoscut de-a
lungul vieţii multe per-
sonalităţi, unele din ele
luminoase dar vă mărtu-
risesc cu toată sincerita-
tea că puţini au putut să
se înalţe la dimensiunea
acestui om, Artur Sil-
vestri. Aşa cum s-a spus
aici, el a fost critic literar
la revista Luceafărul -
perioada în care noi ne-
am cunoscut şi ne-am
împrietenit. A fost de-
opotrivă un prozator de
excepţie. Prozele sale do-
vedesc subtilitate, dove-
desc poezie, dovedesc
frumuseţe şi-o dragoste
nemărginită pentru isto-
ria, pentru tradiţiile
acestui neam.

Dar Artur Silvestri a
fost nu doar un  mare

specialist în probleme
imobiliare, ci și o mare
conştiinţă. El a înfiinţat
Asociaţia Română pen-
tru Patrimoniu la poalele
sau sub cupola căreia a
încercat să adune nu
numai specialiştii, nu
numai intelectualii de
seamă ci şi dascăli şi di-
rectori de cămine cultu-
rale deci pe toţi cei care
doreau să apere ceea ce
noi am distrus din pă-
cate de-a lungul veacuri-
lor, zestrea aceasta cu
care alte neamuri se
mândresc – tocmai
această zestre a patrimo-
niului nostrum cultural,
spiritual. 

Multe neamuri au nă-
vălit peste noi, de-a lun-
gul istoriei, unele ne-au
lăsat din zestrea lor  de
suflet, altele ne-au pârjo-
lit țara, creând pagube
immense, dar am impre-
sia că cea mai mare, cea
mai nefericită distrugere
am făcut-o noi înşine cu
dispreţ şi cu nepă-
sare.Asociația Română
de Patrimoniu voia să re-
cupereze ceea ce încă nu
s-a pierdut, să stimuleze
pe cei ce apărau patri-
monial nostrum, propu-
nându-l Europei și nu
doar ei. Artur Silvestri a
înfiinţat tocmai în vede-
rea comuniunii, a comu-
nicării românilor din
toate zările mai mult de
douăzeci de reviste on-
line: Luceafărul Româ-
nesc, Epoca, Ecoul,
Neamul Românesc, Ana-
lize si fapte, s.a.m.d., re-
viste în cadrul cărora

şi-au spus cuvântul, fără
niciun fel de îngrădire,
cum spuneam, persona-
lităţi din America, din
Australia, din Europa,
din Africa, de-acolo de
unde soarta i-a mânat pe
intelectualii şi pe cărtu-
rarii români. Această
adunare să zic, în pagi-
nile acestor reviste, a în-
semnat enorm pentru
noi toţi. A însemnat în
primul rând Speranţă.
Acum rostul nostru, ros-
tul scriitorilor, al oame-
nilor de cultură pare a fi,
cum încercam să vă su-
gerez la început, aproape
minor, aproape de
neant. Sunt tot mai pu-
ţini cei care vin spre
Carte, vin spre Idee. Fata
Morgana este acum
banul, bunăstarea mate-
rial, luxul, desfrâul, tot
ceea ce ne leagă de ni-
micnicia lumii şi mai
puţin de idealuri. Iată
pentru ce tocmai aceste
reviste pe care Artur Sil-
vestri le-a înfiinţat ne-au
dat posibilitatea nouă să
ne deprindem și să adre-
săm gândurile noastre,
îndemnurile noastre şi
visurile noastre către
dumneavoastră, către cei
pentru care ne-am năs-
cut şi am încercat să ne
înălţăm din ţărână.

Nu mi-a fost dat –
repet acest lucru – să cu-
nosc o personalitate mai
generoasă decât Artur
Silvestri şi această carte
făcută cu multă ştiinţă
de către Teodora Mîndru
sub patronajul doamnei
Mariana Brăescu, scrii-
toare cunoscută și apre-
ciată şi soţia lui Artur
Silvestri, adună într-un

Nu mi-a fost dat să cunosc o personalitate
mai generoasă decât Artur Silvestri

Continuare în
pagina 39
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Zenovie Cârlugea

Pe Artur Silvestri l-am
cunoscut prin anii ’80,
încă de când lucra la re-
vista „Luceafărul”. Eu
publicam, pe atunci, tot
mai rar, poezii şi eseuri,
în unele periodice (Amfi-
teatru, Orizont, Familia,
Ramuri, Tribuna, Tran-
silvania, Hyperion ş.a.).
Într-o notă din „Luceafă-
rul” (martie 1985), sub
titlul „Hyperionul gor-
jean”, recenza – remar-
cându-mă - într-un colţ
de pagină publicaţia târ-
gujiană editată de Casa
Corpului Didactic din
Tg.-Jiu, prin grija regre-
tatului scriitor Nicolae
Diaconu. Ne-am contac-
tat vorbind la telefon de
unele şi altele şi m-a invi-
tat să trimit la „Luceafă-
rul” articole. În mai 1985
eram deja în echipa de
„tineri critici luceferişti”,
colaborând la paginile te-
matice pe care dumnea-
lui le iniţiase pe tema
„Noua geografie literară”. 

Conversam la telefon
îndelung, sunându-mă
din redacţie, iar  unele
articole erau preluate ur-
gent de către secretară
tot pe această cale. L-am
vizitat la redacţia „Lu-
ceafărului” (venind cu
copilul la un control în
Bucureşti), m-a invitat şi
la dânsul, în „Căderea

Bastiliei”, la etajul unei
case vechi unde ocupa
un spaţiu şi trăia mo-
dest, aducându-şi acolo
biblioteca depusă pe
nişte rafturi încheiate ce
ocupau un perete întreg. 

Altădată, am trecut
prin piaţă să luăm flori
înainte de a-l vizita pe
scriitorul Paul Anghel, la
biroul său, pe b-dul Ni-
colae Bălcescu, la etaj, cu
o vedere de curte inte-
rioară. Acolo am discutat
despre mine, care tocmai
scrisesem un eseu des-
pre „Zăpezile de-acum
un veac”, despre „Lucea-
fărul” şi „Europa li-
beră”…Am colaborat la
„Luceafărul” în perioada
1985-1989 cu materiale
pentru rubricile „Viaţa
cărţilor”, „Prezenţa tână-
rului scriitor”, „Noua
geografie literară” etc. 

Artur Silvestri avea
un simţ exact al valori-
lor, ştia exact – pe baza
textelor – cum gândeşte
cutare publicist şi ce
hram poartă! Avea cu-
noştinţă de tot ceea ce se
întâmpla în presa cultu-
rală naţională, evaluând
exact situaţiile… Poate şi
pentru faptul că mă an-
corasem în unele pro-
bleme curente ale vieţii
literare, în urma artico-
lului de analiză si atitu-
dine „Mode şi modele”
(sept 1986), am intrat în
atenţia „Europei libere”,
care mi-a „dedicat” o oră

de Actualitate româ-
nească, în tandemul Mo-
nica Lovinescu-Virgil Ie -
ruca. Ascultam, ca ori-
ce scriitor autentic, „Eu-
ropa liberă” şi realizam
consecinţele maniheis-
mului cultural din epocă,
schizoida parcelare a
scriitorilor în „dogma-
tici” şi „proletcultişti”.
Când Gogu Rădulescu,
buldogul politic, a publi-
cat în „România literară”
vestitul articol „Profeso-
rii mei de limba ro-
mână”, dl. Silvestri m-a
sunat ca să-mi tălmă-
cească semnalul de atac
dat  împotriva…proto-
croniştilor, de o anume
grupare scriitoricească!
Ştiind că telefoanele
erau ascultate, mă mira
modul liber şi franc al re-
dactorului de la „Lucea-
fărul”, care dovedea un
curaj de bun patriot. Pot
spune că în acest climat
cultural mi-am format
mâna de comentator  şi
mi-am clarificat convin-
gerile, opţiunile, prefe-
rinţele, fără exclusivisme
de ordin ideologic sau
extraliterare. În tot acest
timp, Artur Silvestri a
venit de mai multe ori în
Oltenia, fie pentru a par-
ticipa la Întâlnirile „Lu-
ceafărului” în Dolj, fie
pentru a se linişti câteva
zile la  mănăstirea Ji-
tianu de lângă Craiova,
date fiind bunele sale re-
laţii cu mitropolitul Nes-

tor Vornicescu .Aflat
odată la Tg.-Jiu, a ţinut
să mă viziteze. Însă eu
fiind la tratament la Te-
chirghiol cu fiu-meu, a
fost invitat de soţia mea,
care mi-a povestit im-
presia deosebită făcută.
Şi-a uitat pipa, pe care o
păstrez şi acum: ceva
obişnuit… Era poate sin-
gurul viciu pe care îl avea
acest om, care mi-a fost
un prieten sincer şi total-
mente dezinteresat. 

Artur Silvestri era un
om plăcut, foarte mobil
în gândire, făcea rapide
conexiuni şi se exprima
uneori cu ironii subtile. 

Îmi mărturisea cu câ-
teva zile înainte de iz-
bucnirea revoluţiei din
decembrie (în ziua res-
pectivă m-a sunat, spu-
nându-mi să urmăresc la
telefon, la care mi-a
spus: „Sunt pe apa-
rate!”), dându-mi de în-
ţeles că este şi
dumnealui, ca atâţia alţi
confraţi, în atenţia unor
servicii. Mă miram că o
spune, că o repetă public
(la telefonul de atunci
totul se ştia!), dar o făcea
ca un om care nu avea
secrete, ca un bun
român, urând minciuna,
mistificările, maşinaţiu-
nile. Glumind, îi răspun-
deam că „nu e dracul
atât de negru!”, la care
dumnealui mi-a replicat:
„Ba e negru, oho, e negru
de nici nu-ţi închipui!”
În perioada aceea şi eu
eram urmărit de securi-
tate, fiind chemat în câ-
teva rânduri să lămuresc
unele exprimări publice
(la o întâlnire cu scriito-
rii sau chiar la practica
agricolă cu elevii – cules
de cartofi pe ogoarele
patriei socialiste!).

Artur Silvestri
avea un simţ exact
al valorilor
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Corneliu Bucur

Despre Artur Silvestri
am putea vorbi despre el
ca despre unul dintre
marii şi poate unul din-
tre ultimii – risc această
calificare – Mari Biju-
tieri ai României.

Întotdeauna prin cu-
vântul bijutier eu am în-
ţeles o persoană
înzestrată, înnobilată cu
un spirit special nu cu
îndemânarea mâinilor.
Un spirit special care îl
ajută să înnobileze meta-
lele cele mai preţioase. A
avea calitatea de a da
plus de valoare aurului,
safirelor, diamantelor şi
a tot ceea ce intră în
câmpul de pregătire şi de
exerciţiu al unui bijutier
însemnează să ai har.
Harul cu totul deosebit
pe care eu l-am descope-
rit în momentul în care
am aflat despre cea mai
măreaţă Faptă Culturală. 

Mărturisesc şi eu ală-
turi de dumneavoastră
un mare regret privind
dispariţia prematură a
soţului dumneavoastră
pentru că dacă Dumne-
zeu i-ar fi dat viaţă lungă

atunci în România s-ar fi
petrecut un miracol într-
o perioadă lipsită de mi-
racole. Cel mai mare
miracol care ar fi fost po-
sibil era acela că prin
măiestria, harul, vocaţia
şi spiritul - aş spune -
chiar jertfelnic pentru că
făcea parte din categoria
oamenilor care se dă-
deau deoparte pe sine
pentru a-i pune în va-
loare pe ceilalţi.  Iar
Fapta de la care s-a in-
spirat Artur Silvestri şi
pe care o preamărea şi
pe care a început chiar a
o zidi, era scoaterea la
lumină, asemeni unor
diamante îngropate în
steril, a făptuitorilor de
fapte culturale de exce-
lenţă din România. Ple-
iada de oameni care au
primit  - sper au bineme-
ritat – acest titlu de pre-
miant ori medaliat sau
care a primit Diploma de
excelenţă din partea
Asociaţiei Române pen-
tru Patrimoniu (ARP) a
vrut să însemneze pen-
tru România ieşirea
dintr-o derută, ieşirea
dintr-un întuneric, ieşi-

rea dintr-o stare lipsită
de graţie, ieşirea din
acest turbion care ne
consumă toate energiile
într-o mişcare haotică,
cea care se consumă în
fiecare zi în destinul
acestei ţări şi acestui
popor şi prin care oame-
nii de excepţională va-
loare sunt împiedicaţi să
apară, să se manifeste şi
să-şi ducă adeseori lu-
crarea până la capăt.
Este o adevărată „con-
spiraţie”, dacă acceptaţi,
împotriva excelenţelor
iar Artur Silvestri a avut
marele merit de a se fi
străduit împreună cu un
grup de colaboratori - şi
era prin excelenţă perso-
nalitatea care se dedica
spiritului de colaborare -
dorea să-i găsească în
orice colţ de ţară şi nu în
protipendada societăţii,
nu între cei care erau în
primul rând recunoscuţi
prin faptul că ocupau o
funcţie. Era preocupat să
vadă de la cea mai umilă
persoană înzestrată însă
cu marea capacitate şi
har divin de a realiza lu-
cruri deosebite, de a în-
făptui lucruri deosebite
în viaţa personală pentru
a o aduce în faţa Marii

Naţiuni într-un fel - folo-
sesc un termen liturgic -
miluindu-l pe cel care ar
fi binemeritat recunoş-
tinţa naţiunii. Artur Sil-
vestri mi-a dezvăluit -
poate mai relevant decât
alţii - faptul că trăim
într-o perioadă a duplici-
tăţii absolute. Prin faptul
că însăşi România tră-
ieşte cele două destine: o
Românie falsă, o Româ-
nie confiscată de non-va-
lori şi România cea
reală-România tainică-
în care se zbat, se luptă şi
adeseori reuşesc, ade-
seori nu, spiritele ilustre
ale naţiunii care nu s-au
dat bătute şi îşi continuă
zbuciumul, cel puţin,
dacă nu marile bătălii
pentru a ieşi la supra-
faţă.

Îi sunt recunoscător
lui Artur Silvestri deşi nu
a fost nici pe departe un
cuvânt de elogiu maxi-
mal pe care îl rostesc
tocmai pentru că noi ne-
am întâlnit, noi ne-am
cunoscut şi am primit şi
eu la un moment dat
această înaltă distincţie -
de altfel singura care mi
s-a acordat în România
– în numele a ceea ce am
înfăptuit pentru Sibiu,

Artur Silvestri -
unul dintre ultimii
Mari Bijutieri
ai României

Fragment din cuvânt la lansarea volumului
ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

la BOOKFEST SIBIU, 2011
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pentru România şi pen-
tru Europa: acea ctitorie
excepţională care este
Muzeul Civilizaţiei Po-
pulare Tradiţionale
ASTRA.

Şi meditam în timp ce
veneam spre dumnea-
voastră. Întotdeauna ai o
emoţie când te invită o
personalitate care se dis-
tinge în primul rând prin
altruism şi printr-o în-
altă sau profundă sensi-
bilitate. Dumnezeu le
aranjează în aşa fel de
potrivit încât dacă ai fi şi
cel mai mare regizor, în
afara acestui semnal
divin, n-ai putea să po-
triveşti lucrurile mai
bine. Venind spre întâl-
nirea cu dumneavoastră
ascultam la radio un co-
mentariu în legătură cu
faptul că Sibiul a fost
premiat, a fost clasat mai
degrabă de Ghidul Mi-
chelin cu trei stele. O
asemenea distincţie spe-
cială pentru un oraş în-
semnează în criteriile de
valorificare şi de prezen-
tare folosite de acest
ghid faptul că oraşul
poartă următoarea dis-
tincţie: el trebuie neapă-
rat vizitat. Dacă are
numai două stele însem-
nează că lasă la latitudi-
nea celui aflat în mare
criză de timp dacă să-l
viziteze sau nu; dacă are
numai o stea înseamnă
că poţi să amâni că nu
pierzi mare lucru. În mo-
mentul în care vorbim
despre un Sibiu cu trei
stele şi alăturăm această
imagine şi această dis-
tincţie celui care a sădit
o stea şi în Sibiu, prin re-
cunoaşterea calităţii ex-
cepţionale a acelei cti -
torii muzeale, care nu
este meritul celui care vă

vorbeşte ci este meritul a
trei generaţii - întâmplă-
tor toţi trei botezaţi Cor-
nel – Cornel Diaconovici
în 1905, Cornel Irimie în

1956 şi Corneliu Bucur,
ultimul în această „dina-
stie”. Dar prin opera care
s-a înfăptuit acolo şi pe
care, spuneam, Artur Sil-
vestri a preamărit-o, s-a
adus un plus de valoare
de calitate excepţională
în plan european şi în
plan universal, pu-
nându-se într-o ecuaţie a
comparativismului cul-
tural modern ce însem-
nează valori de civilizaţie
ale unui popor care îşi
măsoară istoria prin mii
de ani şi modul în care
acele valori devin repre-
zentative în conceptul
cultural internaţional.

Închei mărturisindu-

vă doar un gând: un
mare galerist venit în vi-
zită la recomandarea lui
Radu Vale în 2007, Anul
Capitalei Culturale,  a vi-

zitat nu atât de mult Ce-
tatea Sibiului despre
care, după ce în mare
fugă a văzut-o, mi-a spus
„mi-am dat seama, ştiu
ce e, am mai văzut ase-
menea oraşe”. Şi a venit
cu asistenta personală şi
a stat o singură zi în
Dumbrava Sibiului. Şi
înainte de a pleca – este
cel mai revelator lucru
despre români şi Româ-
nia pe care mi-a fost dat
să-l văd în viaţa mea – a
mărturisit că pentru el
sintagma cea mai potri-
vită acelei opere , Mu-
zeul ASTRA - şi gândul
meu rămâne în conti-
nuare ancorat la preţuirea

lui Artur Silvestri- este
ceea ce a fost inventat ca şi
calificativ în limba ger-
mană pentru opera lui
Wagner Kunstwerk,  în
traducere o peră de artă de
valoare universală.

Făcând o asemenea
referire spun cât de mult
ne pare rău de faptul că
Dumnezeu a preferat să-
l cheme lângă el ca şi de
acolo să sfătuiască lucru-
rile în direcţia cea bună
pentru preamărirea va-
lorilor şi cât de mult în-
semnează ca pierdere
fundamentală pentru
cultura română într-o
perioadă în care îşi caută
reperele nu de promo-
vare ci de ancorare. Ma-
rele pericol pentru
România la ora actuală
este ca fără ancore, valo-
rile superlative ale cultu-
rii româneşti să se
volatilizeze într-un spa-
ţiu universal. Mă iertaţi
că am lăsat la sfârşit un
cuvânt de elogiu pentru
propria dumneavoastră
operă aşa încât închei cu
ce-i mai plăcut pentru
mine în după-amiaza
aceasta: să vă mulţu-
mesc cu gratitudine pen-
tru graţia cu care Dom -
nia Voastră ne oferiţi,
prin harul şi prin talen-
tul pe care îl aveţi, prin
strădania de-a duce pe
de o parte gândul soţului
mai departe şi pe de altă
parte de a vă valorifica
talentul pentru bucuria
celor iubitori de carte. 

Spunea Artur Sil-
vestri într-un loc:„ fericit
cel ce ocupă un loc pe
acest pământ iar dacă
acel loc este binecuvân-
tat de spiritul literei
scrise atunci este cu ade-
vărat un om ferici”.

Vă mulţumesc.
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Al. Florin Ţene

Faptele Mari înto-
deauna au un profund
ecou în inimile oameni-
lor. Un împlinitor al
acestora este scriitorul ,
filozoful, ctitorul de re-
viste, promotorul cultu-
ral şi OMUL DE
OMENIE Artur Silvestri.
. Sentimentul că timpul
rotunjind 55 de ani nu a
mai avut răbdare pentru
noi împliniri, inclusiv
faptul că tot ce a ctitorit
Artur Silvestri (preşedin-
tele de onoare al Ligii
Scriitorilor din Româ-
nia) a intrat deja în mito-
logie. 

Cred că tot ce a făcut
acest filozof al culturii
universale a fost şi va fi
pentru dezlipirea ochilor
celor care încă mai bâj-
bâie prin întunericul ig-
noranţei, ca un profet
creştin: Fă binele aproa-
pelui tău, precum ai dori
să ţi se facă ţie. 

Înţelepciunea străbu-
nilor săi din Oltenia su-
fletului său , ca icoană
călăuzitoare, deschide
un spaţiu geografic că-
ruia Artur Silvestri îi
aparţine: Europa şi Uni-
versalitatea . Aceasta a
fost Patria din Patria lui
Artur Silvestri. Persona-
litatea acestuia, este o
pildă ce arde luminănd
calea confraţilor ce-i
sunt alături şi îi apre-
ciază „sudoarea”inegala-
bilă a strădaniei de a
înţelepţi colţurile as-
cunse ale culturii Româ-
niei profunde. Căci tâlcul
acestor strădanii arată
uimitoarea energie a ro-
tunjirii şi a împlinirilor
viitoare, prin ceea ce vii-

torul va consemna în pa-
ginile de aur ale istoriei
culturii noastre. Cărţile
sale , revistele ctitorite,
sprijinul spiritual şi ma-
terial acordat confraţilor
şi unor proiecte cultu-
rale, şi multe altele sunt
odrastele sale de suflet,
căci fenomenul cultural
iniţiat de Artur Silvestri
configurează caracterul
puternic, credinţa în re-
generarea creatoare a
neamului românesc. Aşa
cum spunea pe coperta
cărţii Mărturisirea de
credinţă literară, vol. 1,
Un „document de conşti-
inţă colectivă”conceput
şi orânduit de Artur Sil-
vestri, apărută la Carpat-
hia Press, 2006: . . în
totul există o unitate în
origină, definită prin
ceea ce era profound şi
intangibil ca şi cum ar fi
fost matricea sau entele-
hia , de fapt cele”patru
puncte nodale”: limba,
locul, tradiţia şi părinţii.
Pare că este o muzocă de
accord enigmatic ori de
încuvinţare de pean, bă-

tând ritm greu, ritualic,
ca de “oaste a ţării”por-
nită la Reconquista. 

Proiectul său Recon-
quista este unicul de
acest gen în ţara noastră
, care promovează valori
culturale şi ştiinţifice din
România profundă, fapt
care nu a intrat în vizorul
nici unui guvern, indife-
rent de culoarea politică.
Acest proiect este creaţia
sa de suflet, căci acest fe-
nomen cultural promo-
vat cu pasiune , iubire şi
cu investiţii materiale
din partea lui Artur Sil-
vestri, proiectează în me-
moria istoriei OMUL
CEL MARE care a fost
prof. dr. Artur Silvestri. 

Istoria, dacă este vizi-
bilă, se reflectă prin oa-
meni, trunchiurile
arborilor puternici nu
dispar, se reflectă în pa-
ginile cărţilor scrise cu
gând curat , înţelept şi
îndumnezeit. 

Artur Silvestri, prin
multele cărţi ale sale, îl
pot asemui cu un izvor al
înţelepciunii din care

sorbim cu toţii, iar peste
timp, nepoţii, nepoţilor
noştri. 

În Noi ne aflăm în
taina timpului nemărgi-
nit, Artur Silvestri scria:
Şi în nopţile mele de tul-
burare când, citind ceea
ce îmi mărturiseau, de la
depărtare, suflete ce
poate că nu întâlnisem
niciodată, îmi dădeau
seama că, dincolo de cele
văzute, există o Putere
mai mare ce ne face să
ne aşezăm împreună şi
să ne străduim să re-clă-
dim totul prin revoluţia
tăcută căci într-o ţară
ocupată de saltimbanci
şi de irozi-cum încă sun-
tem dar nu pentru prea
multă vreme-pe scenă
evoluează numai Stăpâ-
nii Clipei. Noi ne aflăm
în taina Timpului Ne-
mărginit. Stăpânii clipei
sunt fiinţe trecătoare,
nici măcar nu îi înregis-
trează memoria clipei, fi-
indcă aceasta este pentru
Artur Silvestri recunoaş-
terea Nemărginirii a li-
nişti sufleteşti din Vatra
Ţării pe care o iubeşte cu
oamenii ei cinstiţi şi
creatori. 

La 55 de ani Artur Sil-
vestri are o operă înche-
gată, puternică şi
rotundă , numai pentru
atât istoria culturii îl va
aşeaza, alături de înţe-
lepţii lumii cu nimbul lu-
minii la tâmple, acum
când Timpul nu a mai
avut răbdare cu el. În di-
mineaţa zilei de 30 no-
iembrie 2008, de Sfântul
Andrei, Dumnezeu l-a
chemat la dreapta sa. De
atunci el ne luminează „
taina timpului nemărgi-
nit”.

Artur Silvestri
ne luminează „taina

timpului nemărginit”

Artur Silvestri Al. Florin Ţene
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Prin 1922, în lumea
mondenă a Bucureştilor,
îşi făcu apariţia un tânăr
subţiratec şi înalt, care
nu împlinise încă două-
zeci de ani; ceea ce atră-
gea de îndată la el era o
privire verzuie şi mocni -
tă, misterioasă, preves-
tind primejdii pre - cum
sclipirile unor diamante
blestemate. Chipul lung,
oval, avea pie lea arsă de
soare şi buzele trădau o
senzualitate de meditera-
nean; sprâncenele conju-
gate şi stufoase spo reau
impresia de cre atură săl-
batică, pe care junele mai
degrabă o cultiva cu inte-
ligenţă de cât o docu-
menta psihologiceşte.
Acest tânăr cu înfăţişare
hotărâtă, lăsând să se în-
trevadă ceva din tenaci-
tatea balzacianului Rasti-
gnac, venea din Roşiorii
de Vede ai Deliormanu-
lui şi se nu mea Zaharia
Stancu. Începuse, cu
vreo doi ani mai înainte,
să publice poezii şi conti-
nuase cu poeme şi gaze-
tărie, încântat poate că
reuşise, puţin înainte
desfârşitul lui 1920, să se
facă mai cunoscut, cu o
poezie, prin Universul li-
terar al lui Nikita Mace-
donski. Vremurile erau
grele şi nesigure, însă în
literatura română înce-
puse să se simtă o men-
talitate nouă, pe care
organismul acesta spiri-
tual o arăta întâia oară de
când se scria româneşte:
pentru scriitor, literatura
trebuia să fie acum, mai
degrabă decât altădată,
creaţie şi abia mai pe
urmă cultură. Cei ce apă-
reau acum ori începeau
a-şi consolida opera,
schiţată înainte de răz-

boi, nutreau sentimentul
că într-o Românie între-
gită toate valorile verna-
culare pot ajunge la o di -
mensiune naţională şi că,
astfel, cultura româ-
nească îşi descoperea
toate componentele şi le
slobozea energiile, con-
centrate în vremi, în di-
recţia unei restauraţii i -
deale. Dar, acest regiona-
lism ce trebuia să a jungă
la esenţa naţio nală, ca să
capete vigoa re, însufleţea
şi pe acest tânăr venit din
Burnas, precum impul-
siona, deopotrivă, pe
transilvanul Lucian Bla -
ga, pe olteanul Radu Gyr
Demetres cu şi vlăsceanul
Nichifor Crainic, pe arge-
şanul Ion Pillat, pe mol-
davii Bucovinei Iulian
Vesper, Dragoş Vicol şi
Mircea Stre inul, pe Aron

Cotruş, poetul moţilor,
pe liricul tîrgurilor mol-
doveneşti, George Baco-
via, pe balcanicul
Bucurescilor turciţi, Ion
Barbu. O sub stanţă odată
exprimată dar rezultată
dintr-o preponderenţă
antropologică iniţială,
peste care se adăugaseră
stratificaţii istorice, îşi
căuta încă o dată vocile
capabile să facă a răsuna
un fond estetic nu atât
nelatin (precum îl denu-
mise Lucian Blaga), cât
mai degrabă neconsu-
mat. Această revoltă a fon-
dului neconsumat, proprie
mo mentelor când o inte-
grală a unei culturi îşi
caută idealitatea im-
anentă spre a o exprima,
expli că, din tr-un punct
de vedere, desfăşurările
nepere che pe care litera-

tura română le cunoscu
îndată după 1919 şi până
către 1940. În aproape
douăzeci de ani, ea izbuti
să se clarifice în direcţia
resuscitării unui fond an-
tropologic, şi chiar dacă
aceste îndemnări se vor
reformula abia târziu,
după încă douăzeci de
ani, este de observat că
programul estetic in-
stinctiv putuse, totuşi,
să-şi găsească interpreţi
pe măsură. Această des-
făşurare de pânze, valori-
ficând o geografie spi-
rituală cu rădăcină stră-
veche şi totuşi activă,
găsi, printre reprezen-
tanţii unui spirit sudic, şi
pe Zaharia Stancu, om de
câmpie din Salcia teleor-
măneană, rapsodul, pen-
tru multă vreme, al
acestei regiuni etnogra-
fice. Poetul e, aşadar, un
sudic, însă un om al Su-
dului din stânga Oltului
şi din văile Vedei şi ale
Călmăţuiului; el nu ilus-
trează spiritul pandur
gorjan şi nici haiducia ol-
teană care e pigmentată,
adeseori, cu o notă de
spirit expansiv şi gascon.
Câmpia lui nu este Bără-
ganul fără ape, torid în
zilele verii, când lasă să
se vadă pe orizonturi ilu-
zoria apă a morţilor, şi
sumbru în nopţile a -
dânci, enigmatic ca o
pampă argentiniană. O -
mul Teleormanului nu e
un gaucho şi nici o vie-
tate a Dunării ce clipo-
ceşte mai jos, către
medievalele raiale: el
ilus trează o civilizaţie a
sedentarilor de îndelet-
nicire agrară, aflaţi prin
comunicaţiile de râuri în
legătură cu Argeşul şi cu
Transilvania, şi,
mai în jos, cu Bal-
canii. Geografia în-

Dincolo de
„regionalismul

creator“

Fragment din volumul
„Revolta fondului neconsumat.

Cazul Zaharia Stancu“
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Dan Brudaşcu

A apărut, recent, la
Editura CARPATICA,
din iniţiativa doamnei
Mariana Brăescu-Silves -
tri, ediţia a II-a a studiu-
lui Revolta fondului ne -
consumat. Cazul Zaharia
Stancu al regretatului
scriitor şi om de cultură
Artur Silvestri.

Prima ediţie a lucrării a
apărut în anul 1987 şi ur-
mărea invitarea criticii
timpului la reconsiderarea
personalităţii şi operei
unuia dintre cei mai con-
troversaţi scriitori români
ai secolului XX, Zaharia
Stancu, renunţând la for-
mule obediente factorului
politic şi ideologic al mo-
mentului respectiv. Struc-
turată pe 10 capitole, lu -
crarea urmăreşte câteva
din elementele ce definesc
arta poetică şi doctrina li-
terară a lui Zaharia Stancu.

Ceea ce îl deosebeşte
categoric pe Artur Sil-
vestri de alţi exegeţi ai
operei lui Zaharia Stancu
este, în primul rând,
lipsa oricărei patimi, ca
şi refuzul subordonării
scrisului său vreunui co-
mandament doctrinar
sau ideologic. Cu răbda-
rea cercetătorului plin de
har, Artur Silvestri se
apropie de creaţia lirică a
lui Zaharia Stancu fără

nici un fel de inhibiţii,
dar şi fără vreo idee pre-
concepută, pentru că
scopul fundamental al
demersului său exegetic
îl reprezintă decodarea
sensului operei şi nu pu-
nerea la zid, eventual, a
omului, datorită păcate-
lor sale şi compromisuri-
lor făcute cu lumea prin
care a trăit. 

Încă din primele capi-
tole ale studiului, Artur
Silvestri ţine să facă u nele
precizări definitorii. În
primul rând el ne atrage
atenţia asupra faptului
că, examinată în raport
cu romanul, de unde îi
vine autorului notorieta-
tea, poezia lui Zaharia
Stancu este nu mai puţin
însemnată şi, păstrând
proporţiile inerente, când
se compară materii dife-
rite, arată şi subiectul ra-
portului cantitativ di -
mensional, comparabil.

Aşa cum sublinia,
încă de la apariţia primei
ediţii a lucrării, distinsul
cărturar şi ierarh de lu-
minoasă amintire, acad.
dr. Antonie Plămădeală,
„autorul reuşeşte o exe-
geză în jurul celui de-al
doilea cuvânt din titlu şi
deschide cititorului per-
spective care îl în-
deamnă, ba chiar îl o -
bligă să ia poeziile de la
capăt şi să-şi controleze
ceea ce a simţit în timpul
primei lecturi, prin cheia
oferită de Artur Silvestri.
E o „cheie de aur”!” 

Şi regretatul scriitor şi
poet Dumitru Bălăeţ ob-

serva, tot în 1987, că, în
lucrarea lui Artur Sil-
vestri: „Demonstraţia e
riguroasă. Textul critic e
pretutindeni în corespon-
denţă directă cu citatul
semnificativ, a dân  cind
mereu perspectivele.”

Artur Silvestri este,
iar lucrarea de faţă o de-
monstrează cât se poate
de convingător, unul
dintre cei mai avizaţi e -
xe geţi ai operei poetice a
lui Zaharia Stancu. Cea
de-a doua ediţie a stu-
diului său este mai mult
decât binevenită şi res-
ponsabilizează critica ro-
mânească post decem -
bristă, obligând-o la o
reanaliză pertinentă a
întregii creaţii literare a
lui Zaharia Stancu, cu
predilecţie a celei poe-
tice, mai puţin afectată

de pendulaţiile politico-
ideologice avute în viaţă
de scriitorul respectiv.

Studiul Revolta fon-
dului neconsumat. Cazul
Zaharia Stancu a lui Ar -
tur Silvestri, chiar dacă
nu- şi propune şi nu ur-
măreşte să elimine acu-
zaţiile (eventuale ce ar
mai putea fi) aduse lui
Stancu, mai ales cea de
po et proletcultist, reu-
şeş te, totuşi, să ne dezvă-
luie o personalitate mult
mai puternică, care -
dincolo de păcatele poli-
tice şi ideologice ce-i sunt
imputabile - prin creaţia
sa lirică, cea de roman-
cier, dar şi de jurnalist,
înscrie o pagină însem-
nată în istoria literaturii
române a primei jumă-
tăţi de veac XX, pe care,
oricât s-ar sforţa noii co-
misari postdecembrişti ai
culturii române, nu-l vor
putea elimina complet
din literatura şi cultura
acestei ţări.

Revolta fondului neconsumat
Cazul Zaharia Stancu

săşi ilustrează un fel de lume de răscruci. Pe
aici trecură, în vremi străvechi, tracii venind
din Hiperboreea, şi pătrunseră adânc în Gre-

cia, ajungând în Te ssalia; aci debarcase odinioară
Alexan dru Macedon cu soldaţii lui îşi făcuseră
drum, culcând grâul, înalt cât statura unui om, cu
lăncile la pământ; aci se aşezară grecii de emporiu,
venind din cetăţile Pontului Stâng, ca să facă, în
stânga Dunării, comerţ; aci rămaseră vii ritualuri
păgâne astfel încât populaţia aceasta, trăitoare pe
lângă păduri, nu simţi decât târziu nevoia de a se
creştina. Este, faţă de Vlaşca pădurilor, o prelun-
gire a lumii colinare, o punte a Transilvaniei către
Balcani, şi mulţimile de păstori ardeleni ce veneau
să ierneze la Dunăre se aşezau adesea prin luncile
de pe lângă Turnu Măgurele. E, în fi ne, o lume a
văilor, cu satele rânduite unul lân gă altul în obşti de
riverani.

Din această civilizaţie conservatoare şi deopotrivă
absorbantă, având rădăcini în culturile de deal şi în
acelea de câmpulunguri montane, ieşi, deodată, şi
poezia lui Zaharia Stancu, a cărui operă e, în formula
ei fundamentală, a unui poet.
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Acest eseu nu-i o
„cercetare“ şi nici o in-
troducere pedestră într-
o „operă“ care, la drept
vorbind, ar fi putut să
aibă altitudine şi nu-i,
din nefericire, decât o
schiţă a ceea ce putea fi
şi n-a fost. Apropierea
însăşi faţă de obiect este
dacă nu silnică atunci
produsă sub regimul ne-
cesităţii şi nu rezultă din
adeziuni de natură este-
tică ori dintr-o preţuire
cu totul ieşită din
comun. Este, dar, indicat
a zice că nu mă leagă de
Miron Radu Paraschi-
vescu admiraţia ce o nu-
tresc faţă de G.
Călinescu, Iorga şi Vasile
Pârvan, faţă de Lucian
Blaga şi Sadoveanu, faţă
de Stolnic şi Kogălni-
ceanu, spre a nu invoca
pe Eminescu, unde lite-
ratura românească se
defineşte în numenal.
Acestora, mai înainte
decât poetului „cântice-
lor ţigăneşti“, ar fi tre-
buit să le cioplesc chip şi
să le netezesc efigie căci
o civilizaţie şi un popor
care se legitimează în
universal trăiesc prin va-
lorile ireductibile şi prin
monumente iar nu prin
„zidurile neisprăvite“. Şi,
totuşi, această investiga-
ţie nu-i întâmplătoare,

căci mai departe decât
aplicaţia exegetică tre-
buie văzută aci povestea
cu tâlc; o poveste despre
Scriitor în vremuri in-
coerente, ce ispitesc şi,
de fapt, sfârşesc prin a-i
fi potrivnice.Dar şi
soarta postumă repre-
zintă în sine mai mult
chiar decât o fabulă şi-
merită evocată, măcar
sumar. Când, pe la înce-
putul lui 1971, Miron
Radu Paraschivescu se
prăpădi prea repede şi,

la drept vorbind, drama-
tic, opera încheiată pre-
matur ar fi trebuit măcar
îngrijită spre a se putea
publica integral, mai ales
că o ediţie de „Scrieri“ se
începuse anterior şi trei
dintre volume apăruseră
deja. Însă cu mult prea
repede uitarea o cu-
prinse în pânza ei de pă-
ianjen. Abia către 1975
încă două volume putu-
seră să apară, într-un
mod căznit şi cu ecou
firav. Mai mult de cinci

volume nu se adunară în
final dar „opera“, câtă va
fi fost, rămase probabil
definitiv risipită. Nicăieri
nu se puse la un loc gaze-
tăria, productivă şi ine-
chitabilă, adeseori scan -
daloasă dar arătând vi-
goare şi, de fapt, meri-
tuoasă în felul ei.
„Cronicarul plastic“, in-
struit şi „subţire“, nu-şi
află nici măcar o „cule-
gere“ minusculă de câ-
teva zeci de pagini cu
aspect selectiv dacă nu
chiar întregul, ce merita,
fără nici o îndoială. Mul-
ţimea de „amintiri“,
„evocări“, pagini diverse
de „jurnal“ (adevărat sau
contrafăcut) nu se adună
ulterior, deşi în afara
„Amintirilor“ şi a „Jur-
nalului unui cobai“ ră-
măsese materie destulă
şi interesantă psihologi-
ceşte măcar, dacă nu
chiar artistic. Cele câteva
„antologii“, de altminteri
ele însele prea puţine, ce
se publicară în ultimele
două decenii nu însem-
nară nimic atâta vreme
cât prezintă creaţie cu-
noscută şi doar părţi din
ansamblul ce rămâne in-
vizibil. Alte posibile edi-
ţii, chiar selective dacă ar
fi, nu par să se preconi-
zeze căci nu se observă a
fi studioşi cu preocupare
în această direcţie ori
măcar o cât de nesemni-
ficativă îndemnare ce ar
putea veni din indiferent
ce direcţie instituţională.
Într-un sens anumit, si-
tuaţia se explică, fiindcă
lipsesc pasiunile în
această lume intelec-
tuală ce trăieşte în mod
frecvent şi aproape ame-
ţitor prezentul obsedant.

......

Soartă postumă,
istorie stranie

Fragment din prefaţa volumului „Radiografia
spiritului creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu“
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Ion Pachia
Tatomirescu 

Recenta reeditare a
lucrării de factură ca-
zuistic-monografică, Ra-
diografia „spiritului
creol“ – cazul Miron
Radu Paraschivescu, de
Artur Silvestri (ediţia I:
2004; ediţia a II-a, prin
grija Marianei Brăescu
Silvestri, 2010*), păs-
trează, fireşte, o Notă la
prima ediţie, datând din
martie 2004, dar cu ca-
pitolul (ce, în prima edi-
ţie, făcea „închiderea
cazului“) Soartă pos-
tumă, istorie stranie (pus
la ediţia secundă) «în loc
de prefaţă», după care se
aşterne mai la vale cu-
vântul „deschiderii“ pro-
priu-zise, Dincolo de
„patologia neîncrederii“,
relevându-se apoi – într-
o decadă de aur – urmă-
toarele „secţiuni“ /
„obiective transmono-
grafice“: Miron Radu Pa-
raschivescu în lumea
prin care a trecut (pp. 38
– 78), Poezia: către un
realism „sans rivages“
(pp. 79 – 174, cu subca-
pitolele „cardinale“:
«Doctrina inovaţiei şi
sensibilitatea „deca-
dentă“», «Un mit al „spi-
ritului creol“: Cântice
ţigăneşti», «Episodul
„academist“», «Triumful
lui Proteu»), O metodă
de creaţie: „tălmăcirea“
(pp. 175 – 186), „Poe-

mele dramatice“: expre-
sionismul ca necesitate
neînţeleasă (pp. 187 –
203), Reportajul: de la
„sociologia naţiunii“ la
iarmaroc (pp. 204 – 253,
cu subcapitolele: «Efec-
tul „Alexandru Vla-
huţă“», «O clipă într-o
Românie a străvechi-
mii», «Căderea în timp:
„bâlciul“»), Două nuvele
între I. L. Caragiale şi
Camil Petrescu (pp. 254
– 263), „Memorii“ docu-
mentare şi imaginare
(pp. 264 – 279), O posi-
bilă gazetărie de „croni-
car muntean“ (pp. 280 –
295), Efigie la „spiritul

creol“ (pp. 296 –307).
Structurarea / elabora-
rea silvestriană a acestor
„secţiuni“ / capitole se
datează în orizontul ani-
lor 1980 / ianuarie
(Râmnicu-Vâlcea) şi
1987 / august (Mânăsti-
rea Ciolanu).

„Cazul“ este examinat
cu multă fineţe de Artur
Silvestri, dinspre mode-
lul Omului Mare (căci
Miron Radu Paraschi-
vescu, într-adevăr,
«vrednic fuse atunci
când era pe pământ» –
p. 127), dar şi dinspre
creolitate, dinspre ceea
ce şochează în istoria li-

teraturii române, acele
«nenumărate cazuri de
vocaţie biruită şi de bio-
grafie supusă apăsării
enigmatice, care o stri-
veşte», dinspre «Golgota
ce izbăveşte umanul, lă-
sând divinul să se rele-
veze», dinspre obser -
va rea acelei impresii «de
incompletitudine», «fără
a se susţine totuşi necon-
testabil, impresia de eşec
istoric şi de operă neis-
prăvită prin dramă per-
sonală; când nu sunt
de-a dreptul tragedii ce
impresionează, cur-
mându-se prea repede
talente ce poate ar fi
atins genialitatea (pre-
cum Labiş, Cârlova şi
poate Pavel Dan),
aceasta rămâne doar im-
presie superficială când,
de fapt, arată mize prea
mari pentru puteri limi-
tate; aici apare geniul
pustiu, personagiul dra-
mei naţionale, exponen-
tul dacic sacrificat; el
este cel chemat a face
mult în timp scurt, con-
vocând energii irosite
anterior şi organizând
ocaziile risipite; modelul
impresionează; Heliade-
Rădulescu, Hasdeu,
Eminescu, Iorga şi Pâr-
van, Lucian Blaga, Can-
temir şi Stolnicul
deschid nesfârşite şan-
tiere ce ar fi reclamat,
spre a se încheia vreo-
dată, contribuţii de ge-
neraţii, fiind evidentă aci
năzuinţa, de nu
chiar necesitatea

Miron Radu Paraschivescu
la o lectură de argint
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consimţită a indi-
vidului reprezen-

tativ, a construcţiei peste
fracturi...» (p. 24). 

Lămurirea sferei se-
mantice a creolităţii, cla-
rificarea conceptelor de
tipologie creolă, de spirit
creol, solicită, fireşte, un
amplu circuit critic-este-
tic, nu un „scurt-circuit“. 

Artur Silvestri ob-
servă cu atenţie formulă-
rile invocate pentru
lucrarea lor „împotriva
curentului“: «universa-
lism prin difuziune, cul-
tură de import, adopţie
de perspective», ori
«metodologie nepotri-
vită», aproape-conclu-
zionând: «Şi totuşi, ar fi
greşit a se pune tipologia
creolă doar în categoria
reacţiilor culturale „sata-
nice“, înţelegând prin
aceasta subminarea
voită, acţiunea nocturnă,
conspiraţia organizată.
Chestiunea se poate
pune şi în termeni de
onestitate. Iluzia protec-
ţiei ca şi năzuinţa către o
„civilizare“ văzută drept
necesară sunt posibile şi
în condiţii de sinceritate
morală, fără a se presu-
pune neapărat contribu-
ţia demagogiei şi
duplicitatea. La urma
urmei, rezultatul con-
tează şi esenţial este a se
vedea ce şi cât din ceea
ce se produce culturali-
ceşte în urmarea acestor
adeziuni are valoare pe-
renă şi dacă vocaţia nu-i
astfel pierdută ori amâ-
nată pe căi ce nu duc, în
fond, nicăieri. Bineînţe-
les că talentul ca virtua-
litate nu este condiţionat
de ideologie şi nu de-
curge din ea dacă nu-i
prezent în conformaţia
sufletească inefabilă. Nu

produci nimic din nimic.
Când talentul există, ca-
pitală rămâne valorifica-
rea lui în direcţia
potrivită, ce îi asigură
prefacerea din potenţia-
litate în act. [...] Pierdută
ori amânată, vocaţia în-
drumată „creol“ şi, de
fapt, în acest mod tul-
bure a dat un impresio-
nant procent de
reconsiderări ulterioare
ale propriei poziţii, ce
sunt risipă pură şi sim-
plă căci o cultură trăieşte
şi se exprimă prin monu-
mente, nu prin palinodii.
De vreme ce istoria îşi
exprimă dimensiunea
culturală prin individua-
lităţi irepetabile, rezultă
că este esenţial a se cere
de la fiecare să dea ceea
ce îi este propriu, lăsând
urmaşilor valoare nu
schiţă, operă, de fapt, ce
contribuie, în felul ei, la
construcţia Templului
imaginar. Căci există,
oricât ne-am feri de cu-
vinte mari, un soroc al
creaţiei, un timp interior
al scriitorului ce nu se va
mai repeta niciodată cu
aceleaşi caracteristici şi
cu aceleaşi idealuri dife-
renţiate de la sine. Ceeea
ce nu se face acum se
amână şi va înmulţi fon-
dul ipotezelor fără chip
care, în materia fierbinte
ce îşi caută trup, creează
presiuni ce dezechili-
brează evoluţia şi o neli-
nişteşte.» (p. 33 sq.).
„Absenţa“ Templului
Imaginar – despre care
se face mai sus o subtilă
grăire silvestriană – pe
anumite segmente tem-
porale ale istoriei Valahi-
mii înseamnă, potrivit
cazuisticii profunde, şi
„construcţie căzută pe
orizont“.

Revenind la subtilul
concept silvestrian, spi-
ritul creol, radiografia
cazuistică de profunzime
a lui Artur Silvestri de-
tectează şi apoi operează
cu materialul detectat
„mutarea de orizont“
graţie unei noi sintagme
expresionist-revelatorii,
„de contrafort“: «istorie
de convulsiuni biruite»
(s.n.), ce nu angajează
„ondulatoria“ blagiană,
ci înaintarea zigzagată
(„abis – creastă – abis“,
după teoria Matcă –
Munte): «Iată de ce noi,
ca români, ce ilustrăm o
istorie de convulsiuni bi-
ruite, avem mai mult
decât alţii sentimentul
datoriei faţă de o cultură
ce îşi recucereşte memo-
ria după momente de
predominanţă a spiritu-
lui creol, ajungând astfel
să ne impunem într-o
lume unde este loc, ală-
turi de alte universalii, şi
pentru omul român. Pre-
zenta încercare de por-
tret nu-i propriu-zis o
monografie, ci un studiu
de caz, ce depăşeşte prin
năzuinţă marginile
obiectului.» (p. 36).

Ca în rundele de şah
ale maeştrilor lumii,
Artur Silvestri „mută re-
gina“ de os paraschivesc,
ori accentul circumflex
al problemei, din „pre-
dominanţa“ spiritului
creol al lui Miron Radu
Paraschivescu, în epoca
„pecetluitoare“ de operă,
fără a numi-o proletcul-
tism, deoarece, la data
elaborării lucrării – cu
intenţia de a publica-o
prompt –, autorul ar fi
avut de înfruntat o aspră
cenzură (ori frazele sunt
gândite, în această lu-
crare ca şi în altele, încât

„să treacă“ de oricare
dintre ferocii cenzori din
respectiva perioadă ma-
lefic-istorică): «Vremu-
rile, de fapt, îi îndrumă şi
îi pecetluiesc opera, ce
ne apare nu o dată inex-
plicabil de îndepărtată
de proiectul ei interior şi
de virtualitatea ce s-ar fi
putut traduce în mod
strălucit în concret şi nu
s-a tradus. El rămâne a
exemplifica – în locul
marelui scriitor ce se
prefigura – întâi de
toate, drama vocaţiei
amânate fără termen şi a
talentului risipit fără rost
ori depus în forme prea
de tot mărunte faţă de
anvergura operei ce ar fi
putut să fie şi n-a fost.»
(p. 36). 

Există în această lu-
crare a lui Artur Silvestri
şi aserţiuni de alarmă,
ivite parcă din bronzul
clopotelor mânăstireşti
de pe vremea lui Ştefan
cel Mare (ca, de pildă, în
Soartă postumă, istorie
stranie, datând din 5
martie 2004): «Aici,
omul fără istorie nici nu
imaginează astfel de ati-
tudini iar când aceste
ştiri îi trec pe la ureche
nu înţelege şi le ia în de-
râdere. Fi-va cu putinţă
mâine altă soartă edito-
rială decât cea ambiguă
ce se rezumă aci ? Indis-
cutabil că nu. Căci într-o
ţară unde nici măcar un
scriitor, cât ar fi de neîn-
semnat, nu are ediţie de
„opere complete“ a gândi
măcar o excepţie ce nu s-
ar sprijini pe nici un ar-
gument este cu
desăvârşire de neînchi-
puit. Intră aici irespon-

�
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George Roca 

Sunt tulburat  scriind
aceste cuvinte către
Domniile Voastre, gân-
dindu-mă că trebuie să
vă întăresc în acţiunea ce
vă străduiţi să susţineţi
în folosul românităţii şi
pentru „românii  de
peste tot”. Inutil, cred, să
vă spun că ştiu cât este
de dificil să faceţi ceea ce
faceţi,  chiar dacă multe
din neajusurile de toată
ziua, de obicei cele mai
supărătoare, nu le cu-
nosc dar le presupun. Şi
noi le avem; dar cine,
dintre cei ce acţionează
din „cetăţenism” şi
dintr-o idee morală mai
înaltă, nu le are? Aş vrea
să vă rog să nu aveţi ezi-
tare în a ne  împărtăşi
unii altora tot ceea ce so-
cotiţi că ne-ar fi de folos
pentru a face greutăţile
mai uşor de trecut şi ac-
ţiunea - mai solidară. 

La drept vorbind, nu
a fost uşor să aducem
gândul bun într-o lume
ameninţată de descura-
jare, de orgoliu mărunt
şi de îngustă prezum-
pţiozitate. Dar astăzi
„Blestemul tracic”, care
ne face să ne vedem duş-
manul în aproapele nos-
tru în loc să îl vedem
acolo unde este, unelti-
tor în întunerec, trebuie
înlăturat. Iată de ce am
să spun că este inevitabil
să se cunoască mai bine

„cei ce privesc în aceiaşi
direcţie", de oriunde ar fi
şi oricine ar fi. Căci Bi-
nele ne defineşte, întâi
de toate, şi ne adună în-
ainte de a ne diferenţia,
poate, prin număr de
ani, înţelegere a vieţii şi
obiective în imediat. Şi
tocmai de aceea am să vă
spun că voi face întot-
deauna tot ce îmi este cu
putinţă pentru a le aduce
un reazem cât de mărunt
celor care, din idealism,
spirit de sacrificiu şi sen-
timent  al datoriei, stăru-
iesc în ceea ce uneori li
se pare unora a fi fără
rost sau, şi mai neînţele-
gător, neaducător de nici
un câştig.

Dar, la drept vorbind,
ce câştig am putea ur-
mări noi când ne îngri-
jim, fiecare după putere,
de  Maică Noastră Ro-
mânia? Obiectivul, în
această clipă, este de a
crea punţi între cei ce ar
trebui să se cunoască şi
nu au reuşit până acum:

se vor cunoaşte în acest
fel şi vor putea să comu-
nice şi să se rezeme unul
pe altul în chip solidar.
În această materie, am
să spun că, lucrând mult
şi cu mulţi oameni de
peste tot, mi-am dat
seama că, dincolo de vre-
murile rele şi neaşezate,
singurătatea lor şi senti-
mentul de descurajare se
nasc  din aceea că nu îşi
cunosc „familia sufle-
tească" şi, mai ales, „în-
tinderea şi puterea ei”.
De aceea, eu nu voi
spune acum că „unirea
face puterea" - fiindcă
este de la sine înţeles - ci
am să spun că „astfel,
aşezaţi împreună, ne
vom confirma Locul
unde existăm legitim şi
dreptul nostru de a fi în
acest fel”.

Odată ce ne vom cu-
noaşte şi vom începe să
ne vorbim, vor veni, pas
cu pas,toate cele ce ne
pot face să ne adunăm şi
să ne întărim în credinţă

că nu suntem singuri.
Vom avea nevoie de
bună-voire, de înţelegere
a ceea ce ne spun Părinţii
şi de devotament faţă de
ceea ce ştim intuitiv că
trebuia făcut şi nu am
avut încredere că era cu
putinţă: fapta oricât de
măruntă,adaos la orice
se face către Bine, adu-
cere-aminte şi învăţă-
tura despre „ceea ce
suntem". Astfel,vom
putea vedea că, foarte
curând, ceea ce azi ne
apare drept piedica de
netrecut se va depăşi cu
uşurinţă şi ne va des-
chide simţământul în-
crederii care  începuse să
se clatine. Mâine, un
„mâine” care este
aproape, ne vom aminti
că zilele vieţii noastre nu
ne-au fost date spre a fi
irosite şi nu am apărut
pe Pământ ca să trăim cu
privirea  lăsată a descu-
rajare, umiliţi şi obidiţi.

Toate re-cuceririle au
început cu un pas; îl
putem face, avem dato-
ria să îl facem, o datorie
faţă de cei care au fost
odată, ne sunt aproape
prin faptul însuşi că exis-
tăm; şi astăzi stau de-
parte, parcă uitaţi,
într-un cimitir, undeva
în ţara noastră, sub o
cruce care  nu trebuie lă-
sată să se frângă sub
vântul ce şuieră sălbatic.

Este ceea ce am vrut
să vă spun, astăzi,

Evocări:

Corespondenţă virtuală
cu Artur Silvestri (1)

George RocaArtur Silvestri
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în Zi Mare.
Vă mulţumesc

pentru că aţi citit aceste
cuvinte şi vă aştept gân-
dul bun.

Cu încredere,
Artur Silvestri
25 Martie 2006
de Bunavestire

***
Aş stărui asupra unei

teme cu însemnătate şi
aş vrea să îi acordăm îm-
preună atenţie. Noi ne
gândim să organizăm
contacte mai strânse
intre „cei ce privesc în
aceiaşi direcţie” şi, în
acelaşi timp, să ne stră-
duim să nu ne simţim
singuri: să ieşim, deci,
din izolare, dacă am în-
cercat-o vreodată.

Pentru aceasta:
- aş vrea să formăm,

cel mai târziu într-o
lună, „REŢEAUA CUL-
TURALĂ ARP", care să
cuprindă Asociaţii cultu-
rale şi cetăţeneşti,ecolo-
giste, „de învăţătura
naţională”, de „istorie lo-
cală", dedicate tradiţiei
şi cultivării ei etc. Pot
intra aici atât organizaţii
constituite cât şi „gru-
puri” informale alcătuite
pe lângă şcoli, cămine
culturale, muzee locale,
„cenacluri” (orice formă
„organizată primar”) ca
şi personalităţi locale, cu
prestigiu în colectivitate,
„gospodari” şi „înfăptui-
tori”. „Românii de pretu-
tindeni” sunt aici la locul
lor, fiindcă în comuniu-
nea „celor ce privesc în
aceiaşi direcţie” ei nu pot
să fie decât „acasă”, în
casa de unde nu au ple-
cat, cu adevărat, nicio-
dată.

În această idee, aş
ruga ca, în cel mai scurt

timp posibil, să ne trans-
miteţi prin poştă  clasică,
electronică sau prin
orice alt mijloc de comu-
nicare, elementele tre-
buitoare privind
organizaţiile sau grupu-
rile din care faceţi parte;
despre care ştiţi şi soco-
tiţi util să ni se alăture;
despre care credeţi că
am putea încerca să le
aflăm, indiferent unde s-
ar afla. Este nevoie,
acum, de câteva ele-
mente sumare privind:
denumirea, anul fondă-
rii, conducători şi
membri mai de seama,
contacte (adresa poştală,
telefon, fax, GSM, e-
mail), activităţi - pe
scurt, obiective etc. şi
orice alte elemente soco-
tiţi a fi de folos.

Oameni de peste tot
vor ajunge să se cu-
noască, să se ajute şi să
îşi împărtăşească nă-
zuinţele, gândurile şi
proiectele binefăcătoare. 

Scrieţi la: ARP - ASO-
CIAŢIA ROMANA PEN-
TRU PATRIMONIU, Str.
Ciprian Porumbescu nr.
10, Bucureşti, România,
cod 010652, tel/fax:
+4021/317.01.14, e-mail:
arp.contact@gmail.co
sau direct, la adresa de e-
mail: artur.silvestri1@
gmail.com

„O EXPLICAŢIE”
Am trimis acum câ-

teva minute o „chemare”
la înţelegere şi bună-
voire pe care o  gândesc
de câteva zile şi acum
cred că a căpătat o formă
mulţumitoare. Ea nu
porneşte din nimic. În
numai câteva luni, am
reuşit să intrăm în legă-
tură cu câteva sute de
organizaţii din România,

unele din afara ţării, însă
ceva mai puţine, despre
care aş spune că pot în-
semna un pas solidar în
ideea unei acţiuni conju-
gate şi solidare. Ea nu va
fi consumatoare nici de
efort suplimentar (mulţi
dintre noi îl facem, în
orice caz, şi necondiţio-
nat) şi nici de bani, căci
ceea ce cred că ne-a îm-
piedicat ani la rând a fost
împrejurarea că nu am
ştiut unii despre alţii ab-
solut nimic desluşit şi,
deci, nici măcar nu am
avut sentimentul că o co-
laborare  este posibilă. 

„Lipsa de orientare”
în geografia reperelor
statornice a creat, multă
vreme, impresia că nu
există nici o iniţiativă,
nici o idee şi nici un „nu-
cleu iradiant” şi, în ace-
laşi timp, ne-a adus
câteodată convingerea că
„intelectualitatea româ-
nească” ar fi trădătoare
şi lasa, când, de fapt,
aceea care se intitula ast-
fel nu reprezenta decât o
„elită colonială de jaf" şi
nici nu merită a fi pusă la
socoteală. Fără să se do-
rească, dar ignorându-
se realităţile  unde
mulţimi întregi de ro-
mâni aproape necunos-
cuţi îşi făceau datoria în
ciuda descurajării siste-
matice, noi ne-am închi-
puit că totul este pierdut
şi că orice iniţiativă va fi
culcată prea repede la
pământ.

Cred că este momen-
tul să aflăm cum este Ro-
mânia, de fapt. De aceea,
m-am gândit să vă îm-
părtăşesc aceste gânduri
înainte de a le face pu-
blice, în zilele ce ur-
mează. Nădăjduiesc că,
foarte curând, ceea ce

am dorit să avem,
anume „punţile de legă-
tură între depărtări ce nu
trebuie să existe” le vom
avea. Mi-ar fi de folos să
îmi spuneţi câteva cu-
vinte în această materie.

Cu drag,
Silvestri

UN ADAUS
Iubite Domnule

M(...), Iubite Domnule
Roca,

Aveţi, în cele două me-
saje trimise mai adi-
neauri, explicaţia
corespondenţei mele in-
ter mitente din perioada
trecută. De fapt, am în-
tors aceste gânduri pe
toate părţile şi abia în cele
din urmă le-am definiti-
vat. Cred că esenţialul es -
te, astăzi, să sta bilim con -
tacte cât mai strânse şi cât
mai sănătoase şi abia mai
pe urmă să putem vedea
mai precis ce anume
putem face şi în ordine
anume este de dorit.

În ceea ce mă pri-
veşte, ştiu ce ar trebui să
propun dar, întâi, sunt
convins că o apariţie de
reţea (ca un „năvod”)
este faptul cel mai în-
semnat. Este ceea ce,
într-o altă formă, am în-
cercat să fac în anii mai
recenţi şi poate că,
măcar cât de puţin, am
izbutit să leg ceva.

Sunt foarte ostenit şi
am să vă rog să mă ier-
taţi. Muncesc foarte mult
în aceste zile şi cred că,
poate, începe să se
adune, într-un anumit
fel, ceva ce nu bănuiam
cu o vreme în urmă.

Cu drag, 
de toate îndatoritor,
Silvestri

Va urma
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Eveniment

Paula Romanescu

Este început de vară.
Anul 2011. De undeva de
peste mări şi ţări trebuie
să vină un mesager de
suflet românesc să ne
arate şi nouă, celor ră-
maşi la vatra veche a gra-
iului, cât de însetat de
luminişuri este sufletul
mai ales când trecem
printre oameni cu ochii
închişi, care au uitat să
vadă.  Mesagerul cu fide-
litate de pasăre călătoare
care se întoarce cu fie-
care primăvara la cuibul

ştiut de sub cer, a venit.
Se numeste Elena Buică
şi este purtătoare de lu-
mină. Noua sa carte LU-
MINIŞURI este un pa şa-
port de care universul fă-
ră margini (de cel din
gândul omenesc vorbesc)
trebuie să ţină seama în
babilonia de gânduri de
pe pământul oamenilor,
fiindca este glasul incon-
fundabil al iubirii de
toate câte sunt.

Coperta cărţii îşi eta-
lează marca de nobleţe -
Luminiş de pădurice –
de Nicolae Grigorescu.
Este ca şi cum invitaţia
de a descoperi noi lumi-
nişuri ni se relevă firesc
şi noi chiar asta facem.
Cu fiecare pagină, autoa-
rea ne poartă din Ca-
nada, din noua ei lume,
cea a ordinii, a eleganţei
comportamentale, a
amabilitaţii ca măsură fi-

rească a relaţiilor interu-
mane, pâna în lumea sa-
tului românesc, acel axis
mundi care rămâne pen-
tru scriitoarea Elena
Buică... Ţigăneştii cei de
Teleorman. Ceea ce mi-a
atras atenţia a fost bucu-
ria cu care autoarea re-
trăieşte (relatându-le
pentru noi prietenii ştiuţi
şi neştiuţi din patria lim-
bii române) întâmplări
din lumea ca o scenă prin
care trece mereu cu zâm-
betul pe buze.
(Imi amintesc de

Lansare de carte:

Elena Buică
„Luminişuri”

Elena Buică

Pa
ul

a 
Ro

m
an

es
cu

De n-ar fi amintirea o urmă de cenuşă,
Cum am găsi cărarea întoarcerii în noi?

(V. Voiculescu)

�



29

nr. 44 � iulie 2011

***

o fiinţă fericită pe
al cărui chip zâm-
betul uitase să mai

apună şi, care într-o zi, în
faţa aparatului foto de la
o instituţie care nu prea
ştie de zâmbet, i s-a su-
gerat să nu mai zâm-
bească. „Dar acesta este
chipul meu de când am
înţeles că viaţa este un
miracol” a răspuns zâm-
bind şi mai luminos făp-
tura aceea solară). Cine
să fie de vină că în crân-
gul luminilor sunt şi întu-
necimi, nu doar
luminişuri! Cine să fie de
vină ca unii oameni de-ai
noştri par să fi stat prea
mult în pădure, fie să fi
ieşit prea curând! Elena
Buică este o fiinţă fericită
care ne invită să lu ăm
lecţii de fericire din chiar
minunea de a trăi, înno-
bilând zestrea de gând cu
un senin de suflet. Nu

mi-am propus să prezint
cartea, ea trebuie citită,
nu povestită. Este un dar
prea la îndemână ca să
ni-l refuzăm. Este o invi-
taţie la călătorie spre a ne
întoarce în noi mai bo-
gaţi cu încă o lumină.
Este un semn de priete-
nie, o mână întinsă peste
spaţii când timpul creşte
în urma noastră între-
gindu-ne. Editura ANA-
MAROL din Bucureşti
este portul de taină la
care se opreste iar şi iar
autoarea „Luminişuri-
lor”, înainte de a ajunge
acasă, într-un anume
acasă care este fiecare ci-
titor al scrierilor sale.  Fie
ca fericita călătoare
Elena Buică să nu rătă-
cească niciodată cărarea
întoarcerii în noi în
această fascinantă călă-
torie care este chiar o
viaţă de om.

Ziua a şaptea după  Artur
După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui

Cuvântul în tine a căpătat mişcare
A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui

Spre a înţelege noua-ntruchipare.

În această zi ai împărţit bucăţi din tine,
Poeme să le-nţelegem în ceas de mântuire,

Ajutorul pătrunderii în măduva timpului ce vine,
A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire.

O mie de ani într-o singură zi
Proclamă un ceas fără eroare,

In duminica de suflet te-aştept să vii
Poemul să-l citeşti întruchipat din mare.

Prilej universal de a ne cunoaşte,
De a întoarce cuvântul înapoi,

În mielul  din câmpie ce tăcerea o paşte,
Aşa cum va fi în Ziua de Apoi.

Artur, fiord al apelor liniştite
Din ochiul apei cu nori de pleoape

Soarele răsare ca un gând mai blând,
Când nări de căprioare se mulează-n ape

Şi-o altă lume   încolţeşte-n gând.

Acolo, memoria mea,închisă,
umple cu durere un alt gol,

Când căprioara a căzut ucisă
Trist intră prietenul în simbol.

Vulnerabile stări de lună şi de soare,
Sub care alunecă fregate de idei,

Le dedic lui Artur,din păcate tot mai rare,
Când plâng în mine cohortele de miei.

Poeme de
Alexandru
Florin Ţene
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George Coandă

Când a fost să fie o,
Doamne, cât amar de
vreme a trecut de atun ci!,
l-am întâlnit pe Artur Sil-
vestri, aş spune, pe nepusă
masă, într-un moment pe
care nu-l pot defini.

A fost să fie ceva între
uimire şi nuntire de spi-
rite care s-au căutat prin
inefabilul sferelor atem-
porale. Gândul mă duce
la paranormalitate  . Cred
că prietenul, autoexilat
după ciudatele întâm-
plări din  decembrie ”89,
supărat nu pe ţară, ci pe
mancurţii  care au confis-
cat puterea, şi l-am numit
pe M. N. Rusu, pe melea-
gul newyorkez, m-a oprit
pe culoarele revistei
„Amfitearu”, cân d va,
într-o primăvară de pe la
sfârşitul anilor 70, sau de
pe la începutul penulti-
mului deceniu al secolu-
lui XX spunându-mi :
vezi că a scris despre tine
în ” Luceafărul” Artur Sil-
vestri, un incisiv şi tânăr
critic literar. E de bine. S-
ar fi putut să iasă rău?

N-am prea înţeles
cum devine  chestia asta
cu ori aşa ori pe dincolo.

Şi tot în acea primă-
vară , în redacţia ” Lu-
ceafărului” mi-a întins o
mână fermă un june cu
chip de pelerin vizionar

spunându-mi: ”Tu eşti
George Coandă. Trebuia
să ne întâlnim!” Am
rămas uşor şocat şi de
fiecare dată când am stat
faţă la faţă, starea de şoc
era asemenea unei reve-
leţii iniţiatice.

La o vreme ne-am
pierdut urma, societatea
românească a intrat
după 89, într-un neaş-
teptat delirum tremens,
prietenii au început să se
înstrăineze, ba chiar să
se urască. Şi deodată am
primit acasă un pachet
cu cărţi de la Editura
Carpathia  apoi un tele-
fon: o voce de domni-
şoară bine educată mă
invita la o întâlnire cu...
Artur Silvestri în vila de
pe un bulevard bucureş-
tean megieş Palatului
Victoria. 

Nici astăzi nu ştiu cum
a dat de mine după un
hiat al legăturilor noastre
destul de îndelungat.

Şi m-am dus. M-a pri-

mit în biroul său sufocat
de cărţi, se juca cu dege-
tele pe tastatura unui
calculator, era îngându-
rat, şi am tăifăsuit câteva
ceasuri la o ceaşcă de
cafea. Şi de câteva ori
după aceea întâlnirile s-
au desfăşurat la fel. Îmi
punea întrebări iscodi-
toare, eu simţeam că ar
vrea să-mi transmită un

mesaj. Se petrecea ceva
ca o teamă. Parcă un că-
lugăr scit încerca să mă
facă să înţeleg că trăim
într-un joc bizar al apa-
renţelor. Iar când l-am
văzut ultima oară pe la
începutul unei veri, mai
mult a tăcut , şi-a mân-
gâiat barba tolstoiană,
simţeam că-mi transmi -
te mental (apropo de pa-
ranormalitate) nişte me -
saje, mi-a zis că Româ-
nia este pierdută, dar că
poate fi salvată dacă ro-
mânii se vor uni cu iu-
bire, s-a lăsat apoi o
linişte mistică, şi înainte
de plecare mi-a sugerat
că scriitorii din provincie
ar trebui să-şi creeze
propriile organizaţii şi că
Uniunea Scriitorilor este
epuizată.

Am luat drumul gării.
Un presentiment mă în-
cerca asemenea unui fior
escatologic.

Şi la un timp Artur a
plecat în eternitate. Pe
neaşteptate, aşa cum l-
am cunoscut.  Pelerinul
cu chip vizionar se as-
cunsese într-o amintire
din lăuntrul Căii Singu-
ratice.

Pelerinul cu
chip vizionar
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Artur Silvestri

Biblioteca
Academiei

Române
In  memoriam
Artur  Silvestri

Emil Perşa

ARTUR  SILVESTRI  intra în 
BIBLIOTECA  ACADEMIEI  ROMÂNE
Să citească un manuscris roman aflat pe
Raftul Istoriei lângă O  CRUCE  LATINĂ,
Se duce la MASA  TIMPULUI
Să aprindă CANDELA  LUI  ISUS CRISTOS
Să-i lumineze pe PARINŢII  LUI
adormiţi pe o PAJISTE
înflorită cu NARCISE galbene şi cu ORHIDEE,
Se asează pe SCAUNUL  CULTURII  UNIVERSALE
Să asculte CLOPOTUL  RELIGIEI  ce  bate în
BISERICA  INVIERII  construită în IERUSALIM 
Să-i vie dor de  VIAŢA  LUMII  LITERARE  pe 
ALEEA  CU  TRANDAFIRI albaştri înfloriţi într-o GRĂDINĂ,
Să respire PARFUMUL  de  LILIAC
înflorit lângă CANDELA  LUI  MOISE
aprinsă de MAMA  SA pe 
SCRINUL  NEGRU
Să scrie pentru PATRIE şi pentru
POPORUL  ROMÂN  O  EPOPEE.

ARTUR  SILVESTRI  vine  pe 
BULEVARDUL  REGINA  MARIA

Să privească LUPA  CAPITOLINA  unde-s 
Sculptaţi în marmură albă ROMULUS
SI  REMUS sub CERUL  DIVIN 
Straluminat de TORŢA  BYZANTINĂ
aprinsă pe STÂNCA  LUI
ZEUS  DE  PROMETEU
Urcă în TURNUL  PALATULUI  REGAL
Să viseze VIAŢA  ROMÂNEASCĂ  în 
1 BECEMBRIE  1918
Să asculte un COLIND cântat de 
CORUL  ÎNGERILOR  lângă FLORI,
Să descopere TABLOUL  REGELUI  FERDINAND I
aşezat pe un PERETE  albastru între 
un CRIN  alb şi un CACTUS
Inflorit  pe  STICLA topită pe un SEMIZEU,
Să iubească  VIITORUL  ROMÂNILOR  DE  
PRETUTINDENI  sub  SOARELE răsărit 
pe  PANTEONUL  CUVINTELOR  tipărite 

în CARTEA  LIBERTĂŢII
Să trăiască CLIPE  MAGICE lângă 
BRADUL  DE  CRĂCIUN  în SĂRBĂTORI.

ARTUR  SILVESTRI intră în 
SALA DE LECTURĂ  a  CĂRŢILOR  tipărite
în TIPOGRAFIA  RENAŞTERII  CULTURII  ROMÂNE
Să citească BIBLIA  şi
PSALMII  MITROPOLITULUI  DOSOFTEI,
Pe  MASA  DORULUI  DE  STRAMOŞII ROMÂNI 
Se află ICOANA  FECIOAREI  MARIA
Să-l lumineze când
Scrie un JURNAL si o POVESTIRE,
Are în ochi O  LUMINA sfântă
ce străluceşte în TUNELUL  NEMURIRI
VEACURILOR
Să o privească URMASII când
Urcă  pe MUNTELE  ATHOS  pe
STRADA  CU  BISERICI  ORTODOXE
Unde-i sculptati ZEIŢE  ŞI ZEI,
Pe  Raftul  din LEMN  DE  CEDRU
adus din PALESTINA  se află 
STATUETE  din GIPS  de  VOIEVOZI  şi 
de  SCRIITORI  
Să-i  lumineze  VISUL  pe   PĂMÂNT
FOCUL  aprins  de  PĂRINŢII  LUI  în
ŞEMINEUL  de  CERAMICĂ neagră  lângă
un CERC  CU  SANZÂIENE înflorite  în  IUBIRE.

ARTUR  SILVESTRI  intra în  CATEDRALA 
SFINŢILOR  APOSTOLI: „PETRU  ŞI  PAVEL”  
Să o asculte EVANGHELIA  NAŞTERII  DOMNULUI 
ISUS  CRISTOS
Să privească O  CRUCE  DE  AUR
aflată  pe  MASA  ALTARULUI 
în ORIZONTURI  DIVINE,
Se asează pe BANCA  SARBATORII  RELIGIOASE 
Sub  CANDELABRUL  de bronz  aprins în
ORA  LITURGHIEI
Să lumineze  O  ZARE  cu Spice de  Grâu
Şi pe ARHANGHELI  pictaţi pe ICOANE  Sfiinte
Să-i fie dor de  STĂMOŞII  SĂI  plecaţi în
TUNELUL  TIMPULUI 
Să-i viseze ACASĂ  înviaţi  într-o FLOARE 
DE  COLŢ când citeşte  sub TABLOUL 
DACIEI - ROMANE O  CARTE  CU  DESTINE,
Să-l privească ROMÂNII  AZI  în 
ALBUMUL  DE  FAMILIE 
A  LITERATURII  CONTEMPORANE
Să-i descopere OPERA  asezată în 
VITRINA  GLORIEI  POSTUME  sub  TAVANUL 
pictat cu INGERI albi şi 
cu  IDOLI  DE  AUR stramutată  din
MUZEUL  DE  ARTA  A  ISTORIEI  în  CUVINTE.
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Eseu

Gheorghiţa Badea

Ideea de a reanaliza
,,Didahiile” lui Antim, fie
şi pentru a extrage falia
critică, poate părea re-
dundantă, având în ve-
dere tot ceea ce s-a scris
ori pentru că s-ar rea-
duce în discuţie formule
exegetice clişeizate. În
ciuda tuturor acestor as-
pecte, trebuie menţionat
adevărul că vocea lui
Antim, de la înălţimea
amvonului asemănat cu
o tribună, surprinde prin
puternice accente mesia-
nice, se erijează într-o
providenţială ,,vox po-
puli” şi îşi asumă, în vir-
tutea acestui fapt, o
responsabilitate de la
care nu va abdica nicio-
dată: aceea de a respecta
cultura şi istoria neamu-
lui.  Discursul lui Antim,
predica sa, are adresabi-
litate către beneficiarii
direcţi: credincioşii de
rând, boierii, domnito-
rul, preoţii şi înalţii ie-
rarhi, dar şi către cei
indirecţi, în contextul
respectiv sau peste timp.
El are, mai degrabă, in-
teres demonstrativ,
decât polemizator. Pre-
dica sau discursul lui
Antim poate fi interpre-
tată ca  o cale de acces la
adevăr sau o expunere
continuă în vederea

aprofundării. Văzute din
acest punct de vedere,
didahiile antimiene se
înscriu pe linia unui
,,discurs contra”, capabil
să favorizeze impunerea
adevărului.

De asemenea, predica
lui Antim reuneşte cel
puţin două, din cele trei
tipuri-standard de pole-
mică filosofică identifi-
cate de către anumiti
cercetatori francezi.
Controversa şi căutarea
unui adevăr prin discuţie
reprezintă tipologii care
evidenţiează un fapt: po-
lemica se situează între
luptă şi cooperare. 

Dacă ne referim la
atitudine, la situarea po-
ziţiei antimiene faţă de
cauza suţinută de anu-
miţi ierarhi ai vremii,
precum Hrisant Notara,
atunci putem lua în cal-
cul şi cel de-al treilea tip-
standard al polemicii:
disputa, care în cazul mi-
tropolitului nu urmă-
reşte descalificarea ad -
versarului. Discursul mi-
tropolitului este dominat
şi stilizat de consubstan-
ţialitatea polemicii şi a
retoricii. Prin retorica sa,
Antim ,,scrie” o pagină
estetică înspre  lume.
Prin polemică, el con-
semnează o pagină de
morală şi de putere.

La Antim, legitima-
rea şi condiţionarea ac-
ceptabilităţii polemicului
se creează prin ironie şi
satiră. Ironia este o fi-

gură retorică de expri-
mare a dezacordului.
Prin satiră, autorul cri-
tică defectele morale ale
celor pe care îi păsto-
reşte şi aspectele nega-
tive ale unei lumi care l-a
adoptat, totul cu intenţie
moralizatoare. De aceea
putem vorbi, în cazul
său, despre o pseudo-
confruntare. Natura po-
lemică a discursului apa -
re la impactul dintre un
subiect cu miză intelec-
tuală şi un grup-ţintă.
Subiectul cu miză inte-
lectuală este oferit de fie-
care predică destinată
unei sărbatori, iar gru-
pul-ţintă îl reprezintă
beneficiarii  nominalizaţi
mai sus. Criteriile aces-
tea impun statutul pole-
mizator scrierii mitropo -
litului. 

Polemica lui Antim
ţâşneşte ca un foc de arti-
ficii, are ,,izbucniri de
lavă” aşa cum afirma E.
Lovinescu despre Re-
breanu. Agora lui Antim
este spaţiul bisericii şi în-
ălţimea amvonului. Tăi-
şul polemicii devine fertil
când este altoit prin tr-o
anume artă a comunică-
rii şi forţă de persua-
siune, realizând puntea
emoţională către celălalt.

Polemica este o com-
ponentă discursivă în
demersul literar anti-
mian. Acesta nu poate
ignora cadrul social-po-
litic pentru că funcţia
predicii este de a trans-

forma, de a civiliza, de a
lumina. Discursul „di-
rectorului de conştiinţe”
nu se înscrie pe un
„câmp” alb, ci pe unul
saturat de alte discur-
suri. De aceea, locul său
îşi câştigă stabilitatea şi
competenţa printr-o re-
organizare a aceea ce
este deja acolo. Din
aceasta perspectivă, po-
lemica antimiană are ca-
litatea de a fi proces de
excludere a celuilalt sau
de descalificare.

Dar, să analizăm
puţin nuanţele. Teoretic,
discursul polemic este
un discurs „descalifi-
cant” prin aceea că ţinta
lui este de a discredita
adversarul, de a-l do-
mina, de a-l neutraliza şi
chiar de a-l reduce la tă-
cere. În cazul lui Antim,
discursul polemic desca-
lificant vizează neutrali-
zarea proastelor obice -
iuri pe care le au unii
dintre credincioşi, în
special boierii. Mai în-
seamnă anihilarea de-
prinderilor greşite: doi
duhovnici în loc de unul,
a înjura de toate lucru-
rile etc.

Pe de altă parte, se ad-
mite faptul că există
grade de polemicitate şi
că nu este întotdeauna
vorba de discreditarea
adversarului. Ipoteza
este valabilă în cazul „Di-
dahiilor”, dar nu şi în
ceea ce priveşte celelalte
cărţi pe care Ivireanul le-
a tipărit în scopul decla-
rat al păstrării credinţei
strămoşeşti şi de comba-
tere şi anihilare a celor-
lalte confesiuni care
pătrundeau în Ţările Ro-
mâne, prinzând rădăcini.

Predicile mi-
tropolitului re-

Apologie şi contestare
în didahiile lui

Antim I  vireanul

�
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flectă starea
economică, so-
cială, politică şi

morală a Ţării Româ-
neşti, precum şi apăsăto-
rul jug al tiraniei şi ex -
ploatării otomane. Ele
poartă accentele de ne-
mulţumire şi, uneori, de
revoltă ale celui care s-a
identificat cu nevoile şi
simţămintele neamului
românesc. Predica lui
Antim este una vie, rea-
listă şi legată de proble-
mele vieţii. Este pur -
tătoare de mesaj. Fibra
critică invită la formarea
unor opinii şi atitudini
faţă de starea de fapt a
societăţii româneşti din
vremea respectivă. Pre-
dica sa se poziţionează
uneori vecină cu pamfle-
tul prin aspectele nega-
tive dezvăluite, prin nota
aspră în care înfierează
trăsături, concepţii, obi-
ceiuri, atitudini. Mitro-
politul critică decăderea
morală cu o asprime la-
conică, ignoranţa este
denunţată insistent, pă-
catul este dezvăluit. Sta-
rea jalnică a ţării, din
cauza atâtor biruri grele,
este zugrăvită în „Cuvân-
tul” său de la instalarea
ca mitropolit, astfel:
„…fiind încungiuraţi şi
îngrădiţi între hotarăle
celor striini de fel şi îm-
presuraţi de atîta nevoi
şi scîrbe ce vin tot-
deauna, neîncetat, de la
cei ce stăpînesc pămîntul
acesta…“ . Ca un „om
mic fiind şi smerit“, An -
tim îşi asumă rolul de în-
drumător al sufletelor în
astfel de circumstanţe,
căci recunoaşte că vrea
să le fie credincioşilor
„de mângâiare la scâr-
bele robiei cei vaviloneşti
a lumii aceştiia“, iar

„Lumea pute de împuţi-
ciunea sîngiurilor…” 

În această calitate şi-a
îndeplinit misiunea fără
reproş. De unde vine cu-
rajul său în a demasca
totul şi în a-i mustra pe cei
de sus, dar şi pe cei de jos,
atunci când constata că
nu-şi respectă valorile şi
nu recunosc autoritatea?
„Li ber tatea pe care şi-o ia,
uneori, mitropolitul faţă
de dogmă ar fi încremenit
un teolog din Apus. Cu o
râvnă de inovare riscantă
altundeva, el îşi permite
prelucrarea u nor date ori-
ginare, răstăl măcirea şi
deplasarea lor.” 

Cu acest sentiment îşi
construieşte vlădica
Antim Cuvântul de învă-
ţătură la Dumineca va-
meşului. Retorica
Ivireanului atinge în
această cuvântare cote
înalte, pline de înverşu-
nare. Analitic până în
cele mai de jos amă-
nunte, mitropolitul se
adresează tuturor, de la
cel mic până la feţele cele
înalte, folosind persoana
I plural, semn al implică-
rii:,,…deaca auzim pre
cineva că înjură…în loc
de a-l certa şi de a-l în-
frunta…noao ne pare
bine şi rîdem” . Şi neier-
tător cu astfel de practici
cu care românul se află
în război de două mii de
ani, dreptul ierarh face o
„sinteză” a „subiectelor
înjurăturilor la români” :
,,că ce neam înjură ca
noi, de lege, de cruce, de
cuminecătură, de morţi,
de comândare, de lumâ-
nare, de suflet, de mor-
mânt, de colivă, de
prescuri, de ispovedanie,
de botez, de cununie şi
de toate tainele sfintei
biserici...”  Antim com-

bate aceste practici şi
„fără să vrea, realizează
un tablou grotesc şi rea-
list, în care sfinţeniile
devin lucruri moarte.”
Urmează o serie de enu-
meraţii ce zugrăvesc o
societate cuprinsă de
strâmbătăţi şi de mora-
vuri în destrămare, cu
oameni „orbiţ de deşer-
tăciunile cele lumeşti...ca
o roată cînd dă de vale şi
nu se poate opri” . Enu-
merarea s-ar putea con-
sidera o figură oratorică,
cu rol imens de accen-
tuare”. Violenţa pamfle-
tară atinge o intensitate
crescută. Arta comunică-
rii este desăvârşită la
Antim. Vlădica pare a fi
un deţinător al tuturor
secretelor comunicării.
Truda sa de a configura
un tablou al decadenţei
morale prin cele mai
aspre cuvinte nu se
sfieşte s-o explice, într-o
oarecare măsură, prin
această interogaţie:
”Spuneţi-mi , rogu-vă, că
eu poate  că-mi voiu  fi
eşit din fire, care voe   a
lui Hristos facem, sau
care poruncă ţinem?” 

Antim este un des-
ăvârşit observator al mo-
ravurilor. Cu darul
vorbirii pe care-l deţine,
îşi făureşte „leacurile” de
prefacere  morală. Atitu-
dinea sa nu este deloc
comodă faţă de tot ce e
rău. 

În vadul demonstra-
ţiei, interesul este atras
de „Cazania la Sfântul
Nicolae” în care Antim,
meşter al cuvântului,
construieşte un protocol
comparatist. Pe de o
parte, sondează adâncul
sufletului uman cu un
lux exegetic, pe de altă
parte descifrează resor-

turile umane în raport cu
semenii săi.  Propunerile
ivireanului de combatere
a stricăciunii şi a strâm-
bătăţilor, se află perma-
nent în slujba
persuasiunii. Astfel, fră-
mântărilor interioare de
genul „cum voiu să iu-
besc pre vecinul mieu,
că-m iaste vrăjmaş?”,
Antim le aduce o soluţie
scripturistică : „Hristos
îţ porunceşte să iubeşti
pe vrăjmaşii tăi şi să le
faci bine”. 

Excesiv analist se do-
vedeşte a fi în ,,Cuvântul
de învăţătură la Dumi-
neca Florilor”. Amprenta
de naturaleţe este evi-
dentă atunci când Antim
dezvăluie limpede pe cei
duplicitari „alţii au cîte
doi duhovnici, unul la
ţară şi altul la oraş; la cel
de la ţară,  ca la un om
prost, spune  păcatele
cele ce socoteşte el că
sunt mai mari, iar la cel
de la oraş spune păcatele
cele ce socoteşte el că
sunt mai mici, neguţăto-
rind şi meşterşugind
taina ispovedaniei.” 

Focul elocinţii se
naşte şi îşi întreţine ar-
derea din însuşirea con-
ţinutului mentalităţii
româneşti. Predica lui
Antim, a cărei ardere se
împrăştie aproape egal
în cele peste treizeci de
didahii, ţâşneşte uneori
mai subtilă şi se doreşte
a fi medicament de co-
recţie a moravurilor.
“Astfel, fiecare predică e
o treaptă a iniţierii în
actul de a gândi cre-
dinţa”. 

Puterea discursului
său conturează pentru
noi, cu un efort de gân-
dire şi de imaginaţie, un
tablou realist al epocii. 

�
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Cronică

„Ea, avea un măr domnesc/
Într-o mână, si mi-i dete,/Dorul să
mi-l îndulcesc,/Să mă-ngândur
pe-ndelete. Măr, muşcat de dintr-
o parte,/înspre gura mea flă-
mândă,/Viscolind a Ea şi moarte/
Dintr-o lacrimă rotundă”

E un psalm, volumul CRE-
DINŢA ŞI PĂCATUL apărut la
Editura Perpesicius în anul 2006,
al poetei Maria Niculescu. O boare
de timp întârziind pe paginile
Cântării Cântărilor dintotdeauna,
pulbere stelară desenând conturul
Septuagintei pe inimi asemeni
celei a lui Dumnezeu, mirabilă, tri-
stă poveste risipindu-si adevărul si
rămânerea între Nala si Dama-
ianty, între cer si zbuciumul fiin-
ţei. Întru izbânda adevăratei,
unicei credinţe a fost seri să cartea
asta. Povestea se înşiră credibil si
atât de omenesc, încât poeta în-
săşi, se dă pe sine jertfă textului,
crucificându-se între sentiment si
raţiune, făcându-se cumpănă între
false lumini si calea stelei albastre.
Doar în marile cărţi ale lumii, se
mai întâmplă aidoma cu ce face
Maria Niculescu în 245 de strofe
câte are poemul, căci, atâtea lu-
cruri si adânci adevăruri nu pot fi
spuse decât în metru antic, nu pot
sfărâma zăvoarele adevărului
ultim, decât într-un limbaj uşor
incantatoriu cu limpezi rădăcini în
clasicul excelent articulat, si tul-
pina până-n frunzele unui moder-
nism spălat de excese ori
teribilism la modă. E fantastică
puterea iubirii în acest poem, mă-
reţia prin care autoarea înţelege

necesitatea ruperii, a mutaţiei din
clipă în etern. Iubirea de aproa-
pele se refugiază în divin, nu
numai ca o salvare a sinelui ajuns
la răscruce, ci si întru pilda semin-
ţei căzute în binecuvântarea rod-
nicului pământ. Căci, ce nu poate
înţelege si asuma aproapele din
ofranda celuilalt, îngăduie si pri-
meşte la sine Dumnezeu în marea-
i bunătate spre a întoarce însutit la
o vreme, tot către om. Pe renun-
ţare, pe lacrimă ai răni, aşează
Maria Niculescu o rugăciu ne. Una
cu bun folos, cum vedem din dia-
logul între ea si divinitate, care
este îndemn şi pildă întru mân-
tuire, prin unica, marea iubire de
El.

Al doilea volum, A DIMINEŢI-
LOR LUMINĂ, apărut tot la Edi-
tura Perpesicius şi tot cu o prefaţă
a excelentului scriitor, îngrijitor de
cărţi si editor care este Marcel Cri-
hană, e un fel de caldă umbră a lu-
minii primului, căci poeta se mişcă
în spaţiul aceloraşi stări profund
religioase, cu diferenţa numai, că
şinele si largul lumii se regăsesc pe
coordonate mai umane, mai con-
fesiv destăinu inde. Confesiunea, e
des tăinuire. De sine, de stare, din
necesitatea, nu atât a iertării, cât
mai ales a înţelegerii: „Am plâns,
am plâns prea mult pe lumea
asta,/Am plâns la lună si am plâns
la stele,/ Mai să mă-nec în lacri-
mile mele./ Mă îndrăgise tare
mult Năpasta./ Păcate facem toţi,
aşa ni-e datul./ Iar eu, eu am iubit
pân’ peste poate./Nu cred în vorbe
neadevărate:/Iubirea n-are-a face

cu păcatul./Am plâns prea mult,
cu foc si-nfrigurare,/Însă pe când
credeam că îmi pierd firea,/ Sosi a
vieţii mele însorirea/Salvându-
mă de-a lacrimii teroare./Am
plâns... „Degeaba” - gându-mi dă
povaţă/ Dar cine-nspre-a simţirii
apărare/ Dintâi îşi pune vrednică-
ntrebare?/Dar nu-i târziu, mai am
puţin din viaţă, /E vremea mea, e
vremea mea, în fine,/Nu-mi voi
grăbi defel trăirii mersul. /Voi să
străbat în mers tot Universul/Şi-
am să pricep: tot răul e spre bine.”
Aici îşi are loc, rost si rol, lumea,
rudele, contextul si starea, poeta
lăsându-se în voia timpului de
trăit cu tot ce incumbă asta: emo-
ţii, îngăduinţă, trecere, amintiri:
„Măicuţa mea cu părul în inele,/
De ce te-ascunzi sfioasă printre
stele?/Arată-te în visurile mele/
Să povesteşti de bune şi de rele./
Măicuţa mea cu ochi de căpri -
oară,/Din ‘Nalturi de mirajuri te
coboară/Pe-a Lunii arcă, scumpo,
într-o seară/Şi noaptea să îmi faci,
cu mult, uşoară. /Măicuţa mea cu
vorba de mătasă, /Peste Pământ
tăcerea de se lasă,/Pătrunde-n
casa-mi, ci nu fi sfioasă/Vei fi
aflând de dorul ce m-apasă./Măi-
cuţă cu a zânelor alură,/Sunt vi-
tregită de a ta căldură,/Sunt
abă tută mult peste măsură./De ce-
ai plecat, măicuţa mea cea pură?"
Ieşirea din rugăciune se face întru
omenesc, ca şi întru dumnezeire
deopotrivă, poeta ştiind să împace
şi „să se împace” cu daturile şi cur-
gerea fiinţei dinspre, întru sine.
Căci, suntem ce suntem în clipă,
iar în clipa următoare vom fi ai-
doma, dacă învăţăm să ne recu-
noaştem ne moartea: „Spuneţi-mi
cum că viaţa-i minunată,/Că
toate-n astă lume sunt ro tunde/
Cum astre-n cer şi ale mării
unde/Şi vă promit că n-am să mor
vreodată./Spuneţi-mi, dar, eterne
că sunt toate:/Înfioratul-murmu-
rul de frunză/La-a vântului şoptiri
dând să răspunză/Întoarce-mă-
voi în eternitate./Spuneţi-mi cum
că toate sunt reale./Culori, mi-
resme, susururi de ape,/Iubirea
castă pentru cel de-aproape/Şi nu
va să urmez a morţii cale.” AVE,
MARIA DIN RUGĂCIUNE!

Maria Niculescu, Credinţa şi păcatul, Editura Perpesicius, 2006
Maria Niculescu, A dimineţilor lumină, Editura Perpesicius, 2007

de Mihai
Antonescu

Consemnări
prieteneşti
Maria din
rugăciune
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Corneliu Leu

Asta este meritocra-
ţia: Să-l alegi pe om
după merit şi să pui sta-
vilă dedesubturilor ma-
fiote susţinute doar de
populism, demagogie şi
bani nespălaţi, ştiind
bine că numai astfel asi-
guri progresul la nivel
naţional. Dar, pentru
asta, este nevoie de o
conştiinţă civic-politică,
tot la nivel naţional.

În felul acesta, prin
respectul reciproc între
persoane, între dreptu-
rile lor şi în egalitatea lor
de şanse, comportamen-
tul corect faţă de ceilalţi
devenind o îndatorire ci-
vică, democraţia nu mai
rămâne formală şi de-
magogică, ci devine me-
ritocraţie, recunos cân-
du-i fiecărui om meritele
şi aşezându-l pe treaptă
pe care poate fi cel mai
eficient în progresul so-
cial. 

Raţionamentul aces-
tei convingeri pe care
mi-am exprimat-o era
următorul: Aşa cum
marea generaţie a renaş-
terii româneşti s-a con-
stituit la 1848 prin
fermentul intelectual al
celor reveniţi din lumea
occidentală, după ce s-au
dedicat acolo frământă-
rilor sociale ale epocii şi
şi-au însuşit idealurile pe

care le avea cea
mai deschisă către de-
mocraţie parte a omeni-
rii, tot astfel,
instabilitatea noastră po-
litică de astăzi, datorată
lipsei de caractere, care
se conjugă cu sechelele
unui trecut nefast, ca şi
nevoia unei clase politice
autentice, capabile să
impună acele puţine dar
definitorii criterii ale de-
mocraţiei avansate, află
rezolvare prin revenirea
sau implicarea celor care
au muncit, au trăit, s-au
format şi şi-au consoli-
dat preceptele într-o ase-
menea democraţie
dinafară, conştienţi şi de
imperfecţiunile ei, dar şi
de dezideratele ei ferme,
bine impuse social.

Iar speranţa mea era
că, astfel sau, mai bine
zis, şi pe această cale ca
şi pe cea a propriei per-
fecţionări a ţării prin pu-
nerea în valoare a celor
mai capabile şi mai dedi-
cate forţe, vom ajunge la
acea adâncire a demo-
craţiei care să îngroape
pentru totdeauna dema-
gogia  cu care au vorbit
despre ea ideile comu-
niste. Vom revalorifica
împreună, din valorile
universale ca şi din în-
treaga noastră tradiţie,
tot ce ne-a menţinut mo-
ralul existenţei prin cre-
dinţa creştină, prin

valorile învăţăturii ei
întru înflorirea a ceea ce
este frumos sufleteşte,
prin solidaritatea umană
şi voinţa naţională, prin
strădania fiecărei familii
şi fiecărei obşti de a-i
ajuta să se realizeze pe
copii merituoşi care pot
fi crescuţi în scopul pro-
gresului social, prin res-
pectul pentru exemplul
celor care au realizat
ceva... În sfârşit, prin
conjugarea eforturilor
celor dinafară şi celor di-
năuntrul graniţelor ţării,
să ajungem la o demo-
craţie stabilă şi folosi-
toare cetăţeanului,
capabilă să înlăture răul
social şi decăderea mo-
rală, aduse, practicate şi,
din nefericire chiar im-
puse unei întregi socie-
tăţi de către minciuna şi
ipocrizia democraţiei
formale.

Pentru că nu numai
noi, ci întreaga omenire
are nevoie de o însuşire
temeinică a acelui con-
cept care se configurează
în lupta cu democraţia
formală de astăzi, demo-
craţie cu accent electoral
şi bazată doar pe cifrele
uşor de manipulat ale
statisticii, concept pe
care, în raport cu inte-
gralitatea persoanei, a
drepturilor ei şi a pro-
prietăţilor ei, începem să
o numim „DEMOCRA-

ŢIA REALĂ". 
În contemporaneita-

tea noastră, filosofia po-
litică - pe cât de
încărcată de adevărurile
umanismului integral,
pe atât de încercată în
confruntări cu agresarea
democraţiei din afară şi
dinăuntrul ei - nu poate
avea temă mai impor-
tantă decât pragmatica
asigurării unei democra-
ţii reale. Aceasta se reali-
zează în timp prin
Guvernare şi Lege, prin
Administraţie şi Morală,
prin RESPECTUL CO-
MUNITAR ÎNTRE PER-
SOANE. Fiind vorba, în
ultimă instanţă, de o ar-
hitectură socială şi poli-
tică a Statului şi
Instituţiilor Comunitare
moderne, lucrurile stau
la fel ca-n raporturile di-
ferite ale arhitecturii cu
geometria plană sau cu
geometria în spaţiu: LI-
BERTATEA PERSOA-
NEI ŞI A COMUNI -
TĂŢII îşi capătă conţinu-
tul ei adevărat numai
dacă o abordăm ca pe o
coordonată pusă în ra-
port cu celelalte, care o
ridică la puterea a treia:
ÎNDATORIRILE. Numai
în acest mod, volumul
adevărat al libertăţilor
unei societăţi iese în evi-
denţă. 

Va urma

Soluţia meritocratică
a redresării societăţii

româneşti (2)

Eseu



36

nr. 44 � iulie 2011

Andrei Oişteanu

„Am fost chinuit, sunt
şi acum, deopotrivă de
frica de moarte, groaza
de vid, şi de dorinţa fier-
binte, nestăpânită, pre-
santă de a trăi”, notează
Eugène Ionesco. Melan-
colia lui Ionesco se con-
fundă cu nefericirea de-a
se simţi “pierdut în
lumea asta sortită mor-
ţii”. Printre altele, alcoo-
lul este considerat un
remediu împotriva me-
lancoliei şi a spaimei pa-
tologice. Iată câteva
“fărâme” din jurnalul
intim al dramaturgului,
în care “uitarea de sine”
este provocată de pierde-
rea memoriei, provocată
la rândul ei de beţia al-
coolică: „N-am ştiut să
uit de mine. Ca să uit de
mine, ar fi trebuit să uit
nu numai de propria
mea moarte, ci să uit to-
todată că cei pe care îi
iubim mor şi că lumea
are un sfârşit. Ideea de
sfârşit mă înspăimântă şi
mă scoate din minţi. Cu-
adevărat fericit n-am
fost decât când eram
beat. Din păcate, alcoo-
lul ucide memoria, şi n-
am păstrat din euforiile
mele decât nişte amintiri
înceţoşate”. Sau: „Fericit
nu eram decât beat. Din
păcate, a doua zi uitam
aproape tot, nu mai
aveam habar din ce fu-
sese făcut acel soi de fe-
ricire.”. Sau: „Frica asta
cumplită, panica asta. La
căderea nopţii, năvăleşte

peste mine. Doresc sin-
gurătatea, nu o pot su-
porta […] Băutura îmi
lipseşte. Un pahar e de-
ajuns ca frica să dis-
pară.” Scris într-o clinică
de psihiatrie din Elveţia,
ultimul pasaj pare să fi
ieşit din mantaua melan-
colicului Bacovia: “Sin-
gur, singur singur.../ I-a -
uzi cum mai plouă./ Vre -
me de beţie/Ce melanco-
lie!” (poezia Rar, 1906).

Imaginând un pseu -
do-jurnal post-mortem
ţinut, chipurile, de Eug-
ène Ionesco însuşi, eseis-
tul Adrian Mihalache îl
face pe dramaturg să-şi
remenoreze spaima de
moarte şi remediile care
o „anesteziau”: „Mie, al-
coolul şi tutunul mi-au
anesteziat, măcar pe mo-
ment, angoasa în faţa
morţii”. 

„Injecţii  să dea la
cap spaimei”

Este greu de crezut că
Eugène Ionesco, având
probleme depresive şi
trecând prin câteva cli-
nici de profil, nu a fost
tratat cu preparate far-
maceutice psihoactive.
În aprilie 1964, Emil
Cioran îşi nota în jurnal
faptul că prietenul său
“X” (foarte probabil Eug-
ène Ionesco) era în „de-
gringoladă”, plângân-
du-i-se că un doctor psi-
hiatru “i-a recomandat
stupefiante ce-i dau o
stare de euforie, urmată
de crize de depresie”.
Cioran i-a replicat că

stupefiantele (“fericire
cumpărată”) „nu fac
două parale” şi că un psi-
hiatru „nu va reuşi nicio-
dată” să-l vindece. Este
clar că Cioran ura visce-
ral azilurile psihiatrice şi
pe doctorii „jalnici” care
bântuiau pe culoarele
lor. Nu şi Eugène Io-
nesco. Internarea într-
un astfel de stabiliment
era pentru el plăcuta
abandonare într-un spa-
ţiu în care se simţea
complet scutit de res-
ponsabilitate. „Mi-ar
place să trăiesc toată
viaţa într-o clinică, – îşi
notează dramaturgul –
într-o cameră luminoa -
să, curată, de clinică. Din
moment ce tot suntem în
închisoare mi-ar place
măcar să mi-o aleg pe
asta.” Elogiul adus pă-
rintelui pshiatriei este şi
el simptomatic. Pentru
Eugène Ionesco, Sig-
mund Freud a fost un
„alt mare evreu”, un
„mare rabin, din cea mai
pură tradiţie a rabinilor”,
un „doctor de suflete” ca -
re „a vrut să exorcizeze ura”.

Dar despre ce fel de
“stupefiante” putea fi
vorba în cazul lui Io-
nesco? Ce remedii psiho -
active i-au fost reco -
mandate? Unele date
tran spar chiar din “jur-
nalul oniric” pe care l-a
ţinut dramaturgul. Iată
un vis din acea epocă
(mijlocul anilor ’60),
când Eugène Ionesco era
internat într-o clinică
psihiatrică şi se plângea

că îi lipseşte alcoolul cu
care ar putea să-şi ate-
nueze traumele provo-
cate de spaime. În vis,
Eugène Ionesco ajunge
la un birt în care cere
“ceva de băut”. „Nu pot
să vă dau de băut –
spune cârciumarul din
vis – decât dacă îmi pre-
zentaţi certificatul dum-
neavoastră de sănătate
mintală. […] Se pare că
sunteţi nebun, vi s-au
făcut injecţii, sunteţi
drogat.” „Injecţiile acelea
mi le-a făcut un doctor,
ca să dea la cap spaimei”,
explică Eugène Ionesco
în vis. Dar nu reuşeşte
să-l convingă pe cârciu-
marul din vis, aşa că
pleacă la un alt birt,
unde comandă acelaşi
lucru: băutură. „Aştept
zadarnic, aştept şi visul
se sfârşeşte în aşteptarea
asta.” Dimineaţa, dra-
maturgul îi povesteşte
visul rezumat mai sus
psihiatrului din clinica în
care era internat (proba-
bil doctorului care i-a
prescris “drogurile”).
Este profund nemulţu-
mit de explicaţia simplist
freudiană dată de psihia-
tru şi ajunge la concluzia
că visele lui sunt de fapt
reflectări foarte directe,
nesublimate, ale realită-
ţii. În aceste condiţii,
este rezonabil să bănuim
că lui Eugène Ionesco i-
au fost într-adevăr pres-

Eugéne Ionesco,
între oroarea de a trăi şi oroarea de a muri (2)

Andrei Oişteanu

Eseu
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crise injecţii cu medica -
mente psihotrope, me-
nite - cum spune chiar el
- „să dea la cap spaimei”.

„Nevoia de
euforizante”

Undeva, în „Jurnal în
fărâme”, ţinut până în
anul 1967, Ionesco no-
tează următoarele în pri-
vinţa modului cum îşi
percepe propriul corp:
„Am avut întotdeauna o
proastă cenestezie: nu
mi-e bine în pielea mea.
De unde şi nevoia de eu-
forizante sau de bău-
tură…”. Ne putem între -
ba din nou despre ce
“euforizante”, “medica-
ţii”, “injecţii” şi “droguri”
ar putea fi vorba. Eugène
Ionesco a fost discret în
această privinţă. 

Există totuşi în jurnal
un pasaj care îl trădează
pe dramaturg. El no-
tează acolo despre stări
de “euforie”, dar nu ca
urmare a ciclotimiei, ci
provocate de „alte medi-
caţii” care îl „descarcă de
toxine [psihice]”. Iată
pasajul in extenso:
„Când şi când, [simt] o
oarecare euforie. Dato-
rată cui? Singurătăţii, re-
gimului alimentar strict
şi altor medicaţii care fac
ca organismul meu să se
descarce de toxine? Fap-
tului că mă descarc de
toxine scriindu-le, adică
azvârlindu-le afară din
mine? Să fie pur şi sim-
plu isidonul pe care-l iau
de vreo zece zile şi al
cărui efect trebuie că în-
cepe să se simtă? Cu
toate astea, noaptea tre-
cută, ieri seară şi până
azi dimineaţă, eram pră-
buşit, în plină disperare.
Se pare că vântul rău de
la Zürich provoacă astfel

de deprimări; pesemne
că există şi vânturi eufo-
rice. Nu filozofia ne vin-
decă sau ne îmbolnă -
veşte. Suntem la chere-
mul vânturilor”.

De fapt, nu există un
medicament numit Isi-
don. Eugène Ionesco
(sau cel care i-a transcris
jurnalul) a notat incorect
numele remediului. Este
vorba probabil despre
Insidon – un produs al
industriei farmaceutice
germane, un antidepre-
siv menit să vindece bo-
lile „insidioase” (de aici
numele medicamentu-
lui), care apar fără sim-
ptome, din categoria
Generalized Anxiety Di-
sorder (GAD), cum este
melancolia. Un alt nume
comercial al acestui pre-
parat anxiolitic este Opi-
pramol. I s-a dat şi acest
nume pentru că este un
opioid. În termeni far-
maceutici, opioid nu este
un medicament care
conţine opium sau care
provine din el (cu alte
cuvinte, nu este nici un
opiat, nici un opiaceu), ci
este un narcotic sintetic
al cărui efect seamănă cu
cel al unui opiat.

Picto-psiho-terapie
După cum am văzut,

starea lui Eugène Io-
nesco nu s-a îmbunătăţit
nici peste 12 ani, la sfâr-
şitul anilor ‘70. Eugen
este „foarte nefericit” – îi
scria Emil Cioran lui Ar-
şavir Acterian în 1979 –,
fiind „veşnic pândit de
crize depresive”. La bă-
trâneţe, în perioada
1980-1988, Eugène Io-
nesco a fost invitat de
doi colecţionari de artă
elveţieni, Franz Larese şi
Jürg Janett, să îşi pe-
treacă verile la St. Gal-

len, un orăşel la est de
Zürich. Acolo, într-un
atelier pus la dispoziţia
sa, Ionesco participa la
şedinţe de picto-psihia-
trie, după cum declară
cei doi colecţionari. Era
vorba de şedinţe de
picto-psiho-terapie nein-
stituţionalizate, cum mi-
a precizat Ion Vianu,
ca re l-a vizitat în acei ani
pe dramaturg la St. Gal-
len şi l-a văzut pictând în
atelier. Această metodă
de diagnosticare şi trata-
ment psihiatric a avut
succes în epocă, mai ales
în Elveţia, ţara lui C.G.
Jung.

În patrimoniul funda-

ţei din St. Gallen, Larese
und Janett Stiftung, au
rămas câteva zeci de lu-
crări de artă (litografii şi
guaşe) realizate de Eug-
ène Ionesco. În 2003
acestea au fost donate,
unele la Muzeul de Artă
din Basel, iar altele la
New Europe College din
Bucureşti. Aceste sur-
prinzătoare tablouri,
realizate de Eugène Io-
nesco în anii ’80, pot fi
vizionate la sediul NEC,
din strada Plantelor, nr.
21. Îi mulţumesc lui An-
drei Pleşu, rectorul NEC,
pentru că mi-a oferit
aceste informaţii.

Iar plouă
Tu vezi apusul ud scăldat în lacrimi rupte 
Şi ploaia londoneză ce-mi picură iar dor? 
Pe fruntea mea pătată cu vise întrerupte 
Se zbat cu aripi frânte secvenţe de amor. 

Nu pot cuprinde zarea cu mâinile-amândouă 
Să tai felii din terra ca tu să-mi fii aproape, 
Dar pot spre dimineaţă pe florile în rouă 
Să îţi trimit sărutul cu mângaieri de pleoape. 

Încet se lasă noaptea, şi nu aprind lumina 
Îţi scriu cuvinte albe pe file înecate, 
Dar nu ajung la tine, tu ai lăsat cortina 
Mă pierd în întuneric, şi stelele-s plecate.

Iubirea mea albastră
Dă-mi ochii tăi să văd cu ei albastru 
Sub clopotul de cer să mă ascund, 
S-aştept în noapte geana unui astru 
Să-mi lumineze zâmbetul rotund. 

Dă-mi gingăşia pruncului din tine 
Să-mi fac din ea pecete pentr-o zi, 
Albastru fie-mi glasul în suspine 
De am să-mi pierd dorinţa de-a iubi. 

Dă-mi umăru-ţi puternic ca un munte 
Când norii mă apasă tot mai greu, 
Smulgând durerea-mi neagră de pe frunte 
Să-i dai privirii mele curcubeu. 

Dă-mi freamătul tăcerii să-ţi ascult 
În respiraţii dulci să-ţi dăruiesc, 
Sărut uitat de vânt, nimic mai mult 
Albastrului din cer să-i mulţumesc.
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Gheorghe-Constantin
Nistoroiu

Tăiş de fulger scapără-n ochiul
conştiinţei, la jalea ţării sfâşiate şi
viforâtele gânduri beau cupa
amară oferită de hămesitelor
haite. Neamul sângeră, ţara of-
tează, iar moartea hâdă pândeşte
orice uşă, orice portiţă. Foamea s-
a cuibărit printre lanţuri, iar setea
s-a zăbrelit în nesomn. Şoaptele
celulei par un cântec de mlaştină,
iar văzduhul se scutură autumnal
peste temniţă. Aiudul devine alta-
rul tinereţii României şi ruga, Ve-
cernie şi Cântec de luptă. Pune
metanie nădejdii pentru atâţia
care se tot duc… Pe răbojul vieţii
scrie stihurile lor. Chipul tinerilor
li se şterge din primăvară şi vară,
căci se tot apleacă peste ei câte-o
ramură de spini.   

Dacă-mi lipesc urechea de ci-
mentul celulei,/ ascult, ascult/
cum sângele temniţei, ca un mare
tumult,/ ca un geamăt abrupt,/
curge pe dedesupt,/ curge torent
de veninuri amare,/ ţinut în pă-
mânt sub zăvoare./ Sângele tem-
niţei, prizonier,/ gâlgâie`n cruntă
durere/ pe sub piatră şi pe sub
fier,/ pe sub osândă, pe sub ză-
cere,/ prin subterane artere./ Li-
pesc urechea jos şi-l aud:/ uneori
fierbe cu muget fierbinte,/ plânge,
plânge în fund de morminte…/
Alteori ţipă, sălbatec şi crud./ ca o
aprigă poftă de viaţă,/ sau şuieră-
a ispită răzleaţă./ cu brânciul ei
aţâţător/ la jaf, la omor…/ Sub
marii amari bolovani,/ cineva urlă
de o mie de ani,/ cineva cantă de-
un veac,/ cineva n-are geamăt,

nici leac,/ altul cheamă şi
cheamă,/ altul blesteamă,/ altul
cu`ntreg cuţitul/ ucide granitul…/
Sub marii, amari bolovani,/ sân-
gele temniţei fierbe de-o mie de
ani./ Aud, aud,/ cu urechea pe
piatră plecată,/ gârla lui răscu-
lată./ Îi simt, îi simt/ smoala
aprinsă, fonta lichidă,/ otrava to-
ridă./ Şi carnea mea trosneşte de-
odată,/ din zăvoare drăceşti,/ prin
mădulare să se deschidă/ ca nişte
uşi, ca nişte fereşti:/-Intră, sânge
al temniţei, intră./ vino din fun-
duri nepământeşti,/ vino să mă
cotropeşti…/ Îl chem., îl chem, iar
şi iar,/ şi sângele temniţei vine,/
vine şi urcă în mine,/ clocotitor de
pojar./ Sângele temniţei urcă în
mine/ cu neodihnitul lui zvon,/
din fier, din iad, din beton…/ Şi
sângele temniţei sparge belciuge,/
şi urcă în mine şi muge,/ şi fierbe
şi geme şi plânge, -/ crâncetul
temniţei sânge./ Şi ard cu el, şi vu-
iesc, şi mă zbat,/ şi urlu şi sânger,
cu fluxu-i turbat, -/ şi cântă, pe
urmă, roşul torent/ se trage din
mine, îndărăt, în ciment,/ cu sân-
gele temniţei greu /mă trag din
mine şi eu,/ şi plec cu el, grozavu-
i şuvoi, /sub ciment, înapoi…
(Sângele temniţei)

Doinele-n cârje colindă munţii
plini de revoltă. Nici Gheorghe,
nici Ion nu se mai ridică. Salcâmul
de lângă fântâna sufletului n-a
mai înflorit. Umbrele morţii zi-
desc catafalcul plecării… Patima
urii devine colind al iertării, iar
Sângele temniţei, rod pârguit pen-
tru cules îşi primeneşte ofranda.
Pământul înroşit cu vieţi nevino-
vate de miri, devine potir de cu-

minecare a cerului. Creanga de
aur a inimii căntă imnul celor ce
s-au dus. 

Morminte dragi, lumină vie,/
sporite-ntruna an de an,/ noi v-
auzim curgând sub glie/ ca un
şuvoi subpământean./ Aţi lumi-
nat cu jertfe sfinte pământul
până-n temelii,/ că ţara arde de
morminte/ cum arde cerul de fă-
clii./ Ascunse-n lut ca o comoară,/
morminte vechi, morminte noi,/
de vi se pierde urma-n ţară,/ v-o
regăsim mereu în noi./ De vi s-a
smuls şi flori şi cruce,/ şi dacă
locul nu vi-l ştim,/ tot gândul nos-
trum-n el v-aduce/ îngenuncheri
de heruvim./ Morţi sfinţi în tem-
niţi şi prigoane,/ morţi sfinţi în
temniţi şi furtuni,/ noi ne-am
făcut din voi icoane/ şi vă purtăm
pe frunţi cununi./ Nu plângem la-
crimă de sânge,/ ci ne mândrim
cu-atâţi eroi./ Nu, Neamul nostru
nu vă plânge,/ ci se cuminecă prin
voi. (Imn morţilor). 

Andrei Ciurunga, Voievodul
liric al Basarabiei răstignite, ilus-
tru poet al Crucii, a fost condam-
nat pentru poezia sa martirică.
„Cântecele sale de dor şi de răz-
boi”, adunate într-un volum în Fe-
bruarie 1950, la Chişinău, i-au
adus 4 ani de condamnare politică
şi interdicţia de a nu mai scrie un
vers. Dar, cum  Canalul Morţii, a
devenit Golgota dobrogeană a ze-
cilor de mii de osândiţi, şi imn al
devenirii lor, Andrei Ciurunga nu
s-a astâmpărat şi a transformat
Canalul în Poemul  pătimirii, pen-
tru care a mai primit 18 ani de
temniţă. Zidit din argilă şi foc şi-a
frământat zilele-n cântare şi visele
stropite cu soare s-au împletit din
răsărituri mângâieri. Din zările
rotunde şi-a împletit şoaptele cu-
vintelor fermacate, ca o legănare
de salcâm roz. Drumeaţă i-a fost
rugăciunea, care i-a smălţuit su-
fletul cu lumină la chemarea trăi-
rii. Şoaptă de vioară, inima-i
purcede ca jertfa să-şi suie peste
Carul Mare. Din şuvoiul regal al
Danubiului şi-a împletit lacrimile
sale pentru Basarabia. Va urma

CCrruucceeaa  şşii  ÎÎnnvviieerreeaa
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sabilul colectiv şi atitudinea gregară ce caracteri-
zează omul român în materie de valori dacă nu
chiar blestemul pomelnicului ars ce începe a defini
lumea de aici, care îşi pierde memoria şi îşi uită pre-
decesorii. Etapele ce aduc, la drept vorbind, „moar-
tea definitivă“ se observară şi în ceea ce este
postumitatea lui Miron Radu Paraschivescu. Uita-
rea apăru şi chiar se multiplică, de îndată ce poetul
dispăruse din manualul şcolar iar numele încetă să
mai circule pe această direcţie. Acest moment aşeză
o placă grea, de granit, peste valoarea populară a
unei opere ce nu se socotise vreodată a fi prea în
exces folosită în scop educativ.» (în ediţia I: p. 123
/ în ediţia a II-a: p. 11). 

Şi prin exemplara lucrare cazuistic-monografică,
Radiografia „spiritului creol“ – cazul Miron Radu
Paraschivescu, Artur Silvestri se dovedeşte a fi un
veritabil spirit balzacian, nu „creol“, şi de aici,
poate, impresia de „descendeţă călinesciană“, pe
care i-o evidenţiază, în 1981, criticul Nicolae Cio-
banu, pe lângă exact-aplicatele „epitete-binom“, va-
labile pentru toate anotimpurile-i creatoare,
«dezinvolt şi preţios, retoric şi fastuos, graţios şi in-
cisiv – într-un cuvânt, impunătoare alură de critic
artist», şi – mai adăugăm noi (pentru scandare) –
un justiţiar incontestabil şi bărbos, ca un adevărat
atlet al lui Iisus Hristos. Iar dinspre lumina istoriei
veridice a literaturii valahe, Radiografia „spiritului

creol“..., de Artur Silvestri, rămâne una dintre cele
mai profunde analize ale „întregului“ operei lui
Miron Radu Paraschivescu, din câte s-au ivit până
în prezentul, ori până în „perfectul conjunctiv“** de
azi (*Artur Silvestri, «Radiografia spiritului creol –
Cazul Miron Radu Paraschivescu», ediţia a II-a, în-
grijită de Mariana Brăescu Silvestri, Bucureşti, Edi-
tura Carpathia, 2010; pagini A-5: 320; ISBN
978–973–7609–51–9. ** O variantă a prezentei
cronici, cea de la ediţia I, cu titlul O carte despre au-
torul «Cânticelor ţigăneşti», a apărut în revista ti-
mişoreană, Rostirea românească, anul XI, nr. 1 – 2
– 3 / ianuarie – februarie – martie, 2005, pp. 63 –
65).

anume sens opiniile
noastre, ale celor care i-
am stat aproape, i-am
fost prieteni, ucenici sau
i-am fost tovarăşi de idei
lui Artur Silvestri, acest
om cu totul special pe
care destinul tragic l-a
luat înainte de a-şi să-
vârşi opera, de-a o duce
până la capăt şi de a ne
duce pe noi, cei care încă
mai sperăm că lumea
poate să fie frumoasă,
spre idealurile cu care
încercăm să supravie-
ţuim. Deocamdată aces-

tea sunt puţinele şi greu
adunatele opinii despre
Artur Silvestri. În carte
am reuşit poate mult mai
concentrat dar şi mai
adânc să-l înfăţişez în
complexitatea ființei
sale. Aş putea să vă po-
vestesc multe lucruri,
multe nopţi care ne-au
adunat pe internet. Eu
sunt robul cărţii şi al
hârtiei dar vrând ne-
vrând a trebuit să mă
convertesc şi la internet.
Am comunicat cum n-
am comunicat cu ni-

meni. Fiecare gând al
meu a avut un răspuns la
gândurile sale. Au fost
gânduri nu doar despre
noi şi despre nevoile
noastre umane ci gân-
duri despre nevoile – şi
iertaţi-mă dacă sunt pa-
tetic – despre nevoile
Patriei noastre, ale Ne-
amului nostru, ale celor
care se adună în această
albie mare a Românită-
ţii. Sunt bucuros că se
poate face măcar acum o
celebrare a lui Artur Sil-
vestri.

Închei spunându-vă
că pe parcursul unui de-
ceniu l-am aşteptat la Ti-
mişoara, l-am tot rugat
să vină. Din motive mai

mult sau mai puţin su-
biective n-a putut să
ajungă la Timişoara şi
iată că această sărbăto-
rire a sa, pe care am pro-
iectat-o cu ani în urmă se
înfăptuieşte şi îmi pare
bine acum, alături de
dumneavoastră, în
această atmosferă caldă,
frățească 

Notă: fragment din
discursul scriitorului Ion
Marin Almăjan  la eveni-
mentul lansării volumu-
lui ARTUR SILVESTRI -
Așa cum l-am cunoscut,
în cadrul târgului de
carte Caravana GAU-
DEAMUS Timisoara,
2011

...o lectură de argint
Continuare din pagina 24

Nu mi-a fost dat...
Continuare din pagina 16

tici, verzi, ca de lagună mortală, pe unde va că-

lători în odăile cu pluşuri roşii, vechi, printre

uşi le stranii şi pe sub candelabrele de cristal, pe

lângă vitrinele oarbe; şi în lumea lui imaginară,

de crepuscul mort, auzi foşnetul şalului ei de

mătase.

Barca se apropiase şi în curând aveau s-o

audă; prin ochii împăienjeniţi, ea distinse culo-

rile aproape genezia - ce, învălmăşite. - Mă nu-

mesc Isadora, nu-i aşa? - zise, închizând ochii.

Veneţia, fără...
Continuare din pagina 7

Continuări
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Din biblioteca revistei „Climate literare“

Cărţi noi în biblioteca
revistei Climate literare
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