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prin reperele sale ilustre: statuia lui Ovidiu, Piaţa Kiliei,
numită „Kiuciuk Paris”, aşa cum locuitorii ei se cheamă
„mici parizieni”, apoi portul, MIGA (cândva o celebră far-
macie), teatrul Fantasio, mutra lui Jean Constantin.
Despre sine, într-un dialog cu Eugenia Vodă, Jean Con-
stantin afirma pe bună dreptate că pe el „îl cunoaşte
toată lumea ca pe statuia lui Ovidiu”.

„La capătul nopţii” este un titlu sub care se desfă-
şoară o carte în contrast cu cea cu nume asemănător
a lui Louis Ferdinand Céline. Nu este o călătorie spre
inima nocturnă a răului, ci spre zorii zilei şi spre ţărmul
mării, cu un chef de pomină, într-o droşcă trasă de un
măgar sau un cal, ce importanţă mai are, în stare a se
prăvăli în râpa falezei până pe plajă. Nu se întâmplă
una ca asta, căci „capătul nopţii” pune capăt aventurii.

Autorul, care a recitit cartea după atâţia ani şi a
găsit-o, aşa cum era, proaspătă, susţine că romanul
său este cutreierat de picaresc. Există şi aşa ceva în
această cronică a unei Constanţe de sfârşit de mileniu,
dar totul este atenuat şi iluminat de radiaţia mucalită a
zâmbetului personajelor, de aerul copilăros al farselor,
de o ştiinţă de a trăi în pofida contextului uneori neade-
menitor. Umorul de sinceră camaraderie domină

paginile. Fantezia este peste tot, imprevizibilul pândeşte
după colţ, comedianţii se ivesc la toate răspântiile. Sunt
şi ei mici parizieni, aşadar kilieni de Piaţa Kiliei: greci,
armeni, evrei, turci, ţigani, tătari, iar în acest context,
chiar dacă nu există, tot să apară oricând lipovenii, cu
toţii amestecaţi cu românii şi aromânii. Vartan Arache-
lian este prea bine cunoscut ca realizator de sobre emi-
siuni de televiziune, documentare temeinice, reportaje
de luat în seamă. În acest roman evocator de vârste tre-
cute şi de ipostaze urbane astăzi apuse, dă frâu liber
umorului său neaşteptat de robust şi unui sentimenta-
lism ce nu este transmis ca atare. În creaţia sa, nu
numai prin destinul redactării, al supravieţuirii în sertar
şi al publicării după aproape treizeci de ani, „La capătul
nopţii” ocupă un loc aparte. Este o carte a aventurii co-
tidiene dintr-un ambient căruia, dacă i te supuneai,
dădeai de plictisul necruţător, iar dacă încercai să-l
înşeli, să-l fentezi, puteai ajunge la bună dispoziţie,
adică la confortul omului obişnuit. Este o ipoteză despre
un mod de viaţă între paranteze notabile ale istoriei, o
demonstraţie a felului în care, cu fantezie, umor şi
dragoste de viaţă, se putea trece peste ostilitatea şi
ariditatea contextului.

Constantin Dobrescu

SCRISORI DIN EXIL

În colecția transdisciplinară Știință, Spiritualitate, So-
cietate a editurii  Curtea Veche, a fost lansat, la Târgul
de Carte Gaudeamus, volumul Scrisori din exil. Arhiva
literară Basarab Nicolescu. Ediția, îngrijită de Traian  
D.  Lazăr și Raluca Andreescu, înglobează
corespondența  lui Vintilă Horia, acad. Al. Rosetti, Mir-
cea Eliade, Horia Stamatu, Emil Cioran, Mircea Cio-
banu, Leonid M. Arcade cu Basarab Nicolescu, însoțită
de consistente comentarii și note explicative și biblio-
grafice menite să înlesnească înțelegerea de către cer-
cetători și cititori a textelor. 

Evenimentul s-a desfășurat în prezența
președintelui I.C.R. Radu Boroianu, acad. Basarab Ni-
colescu, acad. Solomon Marcus, scriitorilor Petrișor Mi-

litaru, Magda Cârneci, a Doamnei Rodica Sandu (soția
poetului Mircea Ciobanu) ş.a. 

Orientarea editurii către o asemenea temă s-a bazat
pe constatarea lui Virgil Nemoianu că, în ultima pe-
rioadă, se înregistrează o creștere a interesului cititorilor
față de genurile literare minore: memorii, jurnale, scri-
sori, însemnări de călătorie, etc., ce atrag curiozitatea
cititorilor și care sunt, pentru specialiști, un bogat filon
hermeneutic.

Volumul conține informații inedite despre biografia și
opera partenerilor de corespondență. Printre altele, ele-
vul Horia Stamatu relatează regretele încercate atunci
când și-a cheltuit banii de buzunar pentru cumpărarea
poeziilor lui Arghezi, pe care însă nu le-a apreciat. Pe
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Mircea Ciobanu îl asaltează nostalgia după ale tinereții
valuri, când împreună cu Basarab Nicolescu traversau
lacul de la Pasărea pentru o cină intimă la această mâ-
năstire. 

Pe lângă asemenea picanterii, ce animă lectura,
aflăm opinii, bine fundamentate, ale epistolierilor asupra
unor activități culturale în care s-au remarcat. Iată câ-
teva: critica literară trebuie să opereze nu numai în
carte, ci și în idee, în limbaj, pentru înțelegerea confe-
siunii scriitorului, înregistrând totodată impactul afectiv
asupra cititorului; orice traducător trebuie să respecte
anumite reguli: să realizeze analogia filologică a textu-
lui, dar și analogia semiotică, ceea ce este esențial; iar
pentru a surmonta dificultatea termenilor intraductibili,
e necesar să cunoască subtilitățile limbii în care se tra-
duce. 

Volumul furnizează numeroase informații privind per-
sonalitatea partenerilor de corespondență. Aspectul
protocolar al corespondenței ne dezvăluie că acad.
Al.  Rosetti era, într-adevăr, un aristocrat, un boier al spi-
ritului, iar Vintilă Horia se cizelase în cariera diploma-
tică. Din modul de redactare a corespondenței, din stilul
ei, ni se dezvăluie omul, căci, nu-i așa, stilul e omul,
după cum spunea Buffon! Corespondența comunicativă
a acad. Al. Rosetti, stilul ei lapidar ne dezvăluie un om
prudent, avizat de excesele cenzurii din anii 70 ai se-
colului trecut. Chiar și în aceste condiții, estetul găsește
formulări remarcabile pentru a-și dezvălui sentimentele
în corespondența sa cu Basarab Nicolescu. Am reținut,
pentru expresivitatea și profunzimea lor, formulări pre-
cum: evoluția dumitale ascendentă, mă bucură la su-
perlativ; iar, în ultimii ani de viață ai acad. Al Rosetti: mai
am multe de spus, dar ziua e spre seară!   

Conținutul corespondenței arată că epistolierii erau
personalități ale căror cunoștințe și preocupări nu cu-
prindeau un domeniu îngust al cunoașterii și creației, ci
aveau un spectru larg de manifestare. Acest pluralism
era alimentat de înzestrarea naturală, educație,  dar și
de avatarurile exilului. Mai ales ultimul element genera,
imediat după 1989, în corespondența dintre Mircea Cio-
banu, rămas în țară, și exilatul Basarab Nicolescu, pu-
ternice aserțiuni ale prieteniei lor: să te readucem în
literatura română; și: să ne răzbunăm pe urgia istoriei. 

Schimbul epistolar presupune o anumită afinitate
sau complementaritate a preocupărilor partenerilor de
corespondență. 

Câțiva dintre ei sunt barbieni, mari admiratori ai poe-
ziei și personalității lui Ion Barbu. Mircea Ciobanu a fost
influenţat inițial de poezia lui Ion Barbu. Acad. Al. Rosetti
i-a fost prieten și i-a editat opera, atât ca președinte al
Fundației Regale pentru Literatură, cât și ca director al
Editurii pentru Literatură. Era deținătorul manuscrisului
volumului Joc Secund și l-a impulsionat și susținut pe
Basarab Nicolescu în editarea Cosmologiei Jocului Se-
cund. Horia Stamatu mărturisește că nutrea față de
poezia barbiană o adevărată venerație încât, pentru a
evita pericolul de a rămâne, ca poet, la statutul de epi-

gon, a rupt definitiv cu acest tip de poezie.
O temă comună a corespondenței, a preocupărilor

și scrierilor epistolierilor, a fost  aceea a filosofiei
existenței și, mai ales, a cunoașterii. Erau preocupați
de cunoașterea științifică, dar și de cea artistică. În spi-
ritul epocii în care au trăit, deși au profesat practicând
gândirea rațională și artistică, s-au lăsat atrași de gân-
direa simbolică, tradițională și ezoterică. Volumul ilus-
trează căutările și pozițiile adoptate în această privință
de Mircea Eliade, Horia Stamatu, Vintilă Horia și Basa-
rab Nicolescu. Cel care a găsit și conturat o nouă cale
pentru reînnoirea gândirii a fost Basarab Nicolescu,
idee prezentată inițial ca o nouă raționalitate și apoi ca
transdisciplinaritate.

Filonul cel mai bogat al afinității dintre corespondenți
l-a reprezentat comunitatea soartei de exilați. Rupți de
prietenii rămași în țară, nevoiți să trăiască pe un teritoriu
și în mijlocul unor comunități care, oricât de ospitaliere,
libere și democratice în concepții erau, îi percepeau și
erau percepute ca străine, exilații români în Occident
și-au manifestat în diferite forme coeziunea etnică. Scri-
sorile reproduse în volum fac trimitere la asociațiile
exilaților români (societatea Hyperion, cenaclul de la
Neuilly, Centrul Român de Cercetări etc.), la presa de
limbă română („Cuvântul Românesc”, „Ethos” etc.) la
întâlniri ale grupurilor de exilați etc. Bucuria reluării le-
găturii cu țara după decembrie 1989, acțiunile vizând
integrarea socială și culturală a foștilor exilați sunt, de
asemenea, concretizate în carte. 

După depășirea perioadei inițiale de adaptare la cul-
tura occidentală, românii din exil au jucat, în unele ca-
zuri, un rol însemnat în dinamica acesteia, ceea ce
reprezintă o contribuție românească la progresul culturii
universale. 

Volumul este o sursă documentară de prim ordin
pentru cei ce vor să cunoască și să cerceteze cultura
exilului românesc și un liant pentru integrarea culturii
exilului în cultura românească, precum și a acesteia în
cultura europeană. 

Florinel Agafiței - Coșul cu struguri al bunicii


