31.VII.2007
Mult Stimate Domnule Lorin Cantemir,
Cu multã emoþie ºi bucurie am deschis cartea cu poveºti istroromâne ce mi-aþi trimis... Înfãþiºarea graficã e frumoasã, dar mai
înainte de toate ceea ce faceþi Dvs. este o lucrare enormã, aceea de conºtientizare în rîndurile populaþiei din þarã a existenþei fraþilor
noºtri istroromâni! Puþini cred cã ºtiu în þarã de existenþa acestor fraþi depãrtaþi geografic, din Istria.
Vã admir apoi ºi vã felicit pentru cuvintele spuse verde, rãspicat, guvernanþilor noºtri: „Soarta acestor români a fost plinã de
neºansã. Cu toate cã au încercat sã nu-ºi uite obîrºia prin toponimie, patria mamã cea oficialã i-a uitat cu desãvîrºire. Nu se cunoaºte
nici o acþiune a nici unui guvern care cel puþin sã fi încercat ceva pentru sprijinul acestor fraþi... Trebuie sã subliniem cu toatã fermitatea ºi revolta cã statul român, lipsit de orice sentiment ºi patriotism faþã de populaþia de origine românã, nu a fãcut nimic...” etc.,
etc.
Tragice, adevãrate cuvinte, izvorîte dintr-o inimã româneascã. Guvernanþii noºtri par de aceea ai unui stat strãin, care a uzurpat
numele de România, o „Pseudoromânie”, aºa cum scrie într-o carte, apãrutã în acest an, intitulatã chiar Pseudoromânia, dl. Ion
Varlam.
Cartea pe care Dvs. aþi editat-o este prima carte de basme istroromâne în limbã literarã românã, deoarece culegerile apãrute pînã
acum erau în dialect istroromân – ºi cu traducerea româneascã paralelã doar cea a Prof. Leca Morariu, De-ale Ciribirilor, apãrutã în
1928.
Neadresîndu-se doar filologilor, ca cele mai sus menþionate, cartea ce-aþi editat Dvs. este o mare operã de cunoaºtere a fraþilor
istroromâni în rîndurile publicului larg, pentru care vã felicit.
Vã mulþumesc din suflet pentru cartea ce mi-aþi oferit ºi mai cu seamã cã aþi oferit-o suflãrii româneºti, încadrînd astfel basmele
istroromânilor în coordonatele spiritualitãþii noastre româneºti.
Vã rãmîn de aceea în mod deosebit recunoscãtor ºi încã o datã vã felicit!
Cu dragoste ºi stimã,
Emil Petru RAÞIU
Preºedinte al Asociaþiei Culturale Istroromâne „Andrei Glavina”
P.S. Vã trimit o povestire istroromânã scrisã recent de un povestitor din Jeiãn, publicatã în ultimul numãr al revistei pentru dialecte
romanice „micRomania”, din Belgia.
[Povestirea o vom reproduce în numãrul viitor al „Revistei române”]

Nicolae BUSUIOC

FILTRUL SEDUCÃTOR

Î

i ºtiam stilul seducãtor din celelalte volume de
eseisticã, criticã ºi istorie literarã, amintindu-mi de
Semnele lui Hermes, Cordonul de argint ºi Efectul
de prismã, îi aflasem aprecierile rafinate asupra teatrului din
Dramaturgia între clipã ºi duratã, am urmãrit, fie ºi sporadic, caracterizãrile discursului sãu în opinia unor voci care
nu pot fi puse la îndoialã, rezultînd din acestea cã Florin
Faifer are un stil plastic remarcabil, o ironie care dã eleganþã
pînã ºi emoþiei, o frazã a cãrei subtilitate impune distincþie
ºi fineþe, calitãþi care au devenit în ultimul timp o rara avis.
Desigur, superlativele nu se opresc aici. Scrisul sãu este fluent, sonor ºi euforic, incomod ºi fascinant deopotrivã, cu
metafore critice sclipitoare, cu ritmuri ale unei elocinþe nãscute din reveria livrescã, altfel, oricît de impetuos ar fi temperamentul sãu, textul nu ar fi însoþit de fior ºi harul stilistic nu ar rãzbate atît de profund miezul estetic al cercetãrilor
ºi observaþiilor sale.
Îl întîlnesc uneori pe scriitor urcînd sau coborînd Dealul
Copoului, schimbãm cîte o vorbã, aruncãm pãreri asupra
politicii noastre naþionale, comicã ºi tristã, despãrþindu-ne
apoi cu un salut amical. Mulþi trecãtori de pe lîngã el nici nu
bãnuiesc cã e unul dintre cei mai înzestraþi în arta scrisului
critic, cã dacã s-ar ºti acest lucru ar fi repede oprit din mers
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(mãcar de cãtre
unii) pentru a li
se oferi ºansa
unui dialog cu
un om inteligent
sau pur ºi simplu pentru a-i
asculta rostirea
echilibratã, fantezistã sau, dupã
caz, acidã, maliþioasã, surprinzãtoare. Altfel, va avea grijã sã reþinã în
maniera-i cunoscutã, chiar în primul articol ce-l va publica,
toatã fauna de flecari, veleitari, escroci, bîrfitori, meschini,
pezevenghi, ridicoli ºi potlogari din urbea noastrã.
Mãrturisesc cã nu i-am spus niciodatã direct cã sînt un
admirator al condeierului care este, cã-i preþuiesc mult
demersul hermeneutic ºi mãiestria portretisticã, intuiþia cu
care descoperã trãsãturile personajelor evocate. Are un fel
de a fi captivant atunci cînd se afundã în analiza unei cãrþi,
a unei opere, cu desfãºurãri într-o cadenþã impecabilã, o
face cu vervã ºi dezinvolt, fãrã riscul de a cãdea într-un decorativ facil ºi patetic.
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Florin Faifer confirmã toate acestea ºi încã multe altele
în Filtru (Editura Cronica, 2005), un volum de exegezã riguroasã ºi pilduitoare, cu interpretãri demne de un critic de
anvergurã ºi în care este întîlnitã constant pecetea unor
cugetãri fãrã prejudecãþi. Se opreºte aici asupra unor cãrþi,
figuri ºi destine din cultura ºi literatura românã, precum cele
ale lui Ion Ghica, cãzîndu-i sub lupã „reformele unui prinþ
clarvãzãtor”, Liviu Rebreanu, întrebîndu-se, în cazul lui,
dacã „masca de dramaturg chiar nu i se potriveºte?”, este
atras de personalitatea lui Nicolae Iorga, „un eremit în
agora”, ºi lista continuã cu Victor Eftimiu, care „înrîurit de
basme, cultivã, mai mult decît adevãrul istoric, valorile
poetice”, Victor Ion Popa, „moldoveanul nostalgic ºi
ºugubãþ”, apoi cu Cella Serghi, Mihail Sebastian, Paul
Celan, Al. Kiriþescu, trecînd în revistã cu farmec subtil ºi
fluiditate analiticã calitãþi ºi defecte ale operelor de sub
semnãturile amintite. Criticul nu uitã o clipã cã „fantasmele
cotropesc lumea aievea, pentru a se risipi, iar ºi iar, sub
impactul unor deziluzii”, pentru cã literatura, la urma urmei,
e o stare „a evadãrii în alte lumi”. Am amintit de primul
capitol al cãrþii, sub titulatura ªerpuiri prin istoria literarã.
Remarcãm cã opiniile autorului sînt cînd la unison,
fireºte, cu luciditatea, bunul simþ ºi sinceritatea, cînd în
rãspãr ºi necruþãtoare cu „o seamã de tendinþe, de arogante
teorii care, la noi sau aiurea, au cãutat sã se impunã pe cît de
abuziv, pe atît de intolerant”. În urmãtorul capitol, numit
Lecturi cu filtru, Florin Faifer se opreºte, printre altele, ºi
asupra Alchimiei existenþei de Al. Paleologu, carte de care
orice cititor cu gustul format ºi cu atît mai mult un analist se
apropie ca de o „fãpturã îndrãgitã, cu delicateþe ºi agerime,
cu eleganþa tandrã ºi virilã a unui senior care nu se sfieºte,
într-un veac pragmatic, de bunele maniere ºi nici nu-ºi disimuleazã încîntarea profundã pe care o comuniune aleasã,
cu o carte sau un prieten, i-o poate dãrui”. Iatã o frazã care
îl surprinde pãtrunzãtor ºi esenþial pe cel cu apetitul spectacolului cerebral, dar care nu se dezice de recunoaºterea unui
„anume rãsfãþ de sine”. Sumarul Filtrului continuã cu
Rotonda cu memorialiºti (Costin Meriºca, Vasile Iancu,
Nicolae Turtureanu, Grigore Ilisei, Constantin Coroiu) ºi cu
Însemnãrile unui (fost) secretar literar, în care predominante sînt analizele unui segment important din dramaturgia
româneascã. Ne intersectãm ºi aici cu pagini scrise cu verva
celui ce stãpîneºte trãsãtura suplã a condeiului, cu exprimãri
ale unui mesianism împãrþit între lumea ideilor ºi cea a acþiunilor. Textul de teatru pare a fi „slãbiciunea” lui Florin
Faifer, acolo se aflã în universul cu sumedenia lui de contrarietãþi, cu frustrãri ºi obscure timiditãþi, cu sarabanda de
patimi ale personajelor cãrora actorii le dau viaþã pe scenele
miraculoase. „Se scrie teatru, nu fie de ochi, în þara asta. Cã
se publicã rar, e altã poveste. Lãsate în voia hazardului,
aceste piese, pînã ajung sã fie ºi jucate, prin multe vãmi au
de rãzbit – ºi rãzbesc anevoie. Aºa încît, sumedenie de texte
netipãrite sînt absorbite în neant, de parcã n-ar fi existat vreodatã. Nu e pãcat?”. Constatarea amarã e de prisos a mai fi
comentatã. Doar cã ingratitudinile nemeritate plutesc liber
sub norii cerului întunecat.
Lãsãm plãcerea cititorului sã identifice în Filtru încã
multe alte titluri de cãrþi (romane, piese de teatru, memori-
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alisticã, exegeze etc.) pe care criticul le-a supus microscopului sãu captivant, unul care funcþioneazã fãrã cusur, dupã
principiul obiectivitãþii ºi al judecãþii de valoare. El este un
„impresionist” în sensul în care, ne întoarcem tot la Al.
Paleologu, se acceptã cã „a repudia impresionismul înseamnã a repudia pur ºi simplu esenþa criticii”. Prin urmare, cel
care ocoleºte impresionismul nu-i decît un pedant, unul dintre aceia care sînt „inapþi de o relaþie afectivã (ºi efectivã) cu
opera de artã”. Critica literarã contemporanã trebuie sã-ºi
impunã criteriile valorice de semnalare, selectare ºi
apreciere a tot ceea ce se editeazã. Exegeþii pot fi ºi nonconformiºti, incomozi ºi chiar rebeli, cu condiþia însã ca misia
lor sã conducã numai ºi numai la supremaþia elementelor
axiologice. Aristotel a anticipat finalitatea a trei milenii de
cercetare; oamenii s-au tot întrebat de ce opera lui Homer a
rãmas ºi altceva nu? Rãspunsul este cît se poate de vizibil.
Florin Faifer, prin vocaþia sa de critic prestigios, face parte
indubitabil din cercul restrîns al eºantionului de lideri ieºeni
din domeniu.
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