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Pentru a mă-nţelege trebuie 
crieri.

Dintru început trebuie spus că 
pentru a înţelege creaţiile lirice,  pen-
tru a vibra consonant cu un poem, este 
necesară sensibilitatea pentru poezie. 
Înzestrat cu această afinitate electivă 
originară, cititorul receptează o poezie 
cu ajutorul a ceea ce s-a numit pre-
dispoziţia  metafizică, inerentă minţii 
umane. Această însuşire efectuează 
atât activitate cognitivă, cât şi axio-
logică, în sensul că priveşte valoarea 
vieţii în perspectiva - pe de o parte, a 
marilor valori spirituale, iar pe de altă 

parte, a  celor două stigmate ale vieţii 
umane, suferinţa şi perisabilitatea. 

Predispoziţia metafizică se deo-
sebeşte de ceea ce Eminescu numeşte 
instinctul metafizic, care, cu ajutorul 
„fulguraţiilor intelectuale”, după ex-
presia autorului Luceafărului, permite 
marilor creatori viziunea adevărurilor 
ultime. 

Predispoziţia sau simţul metafi-
zic înfăptuieşte receptarea unei poezii 
prin două apriorisme : un apriorism 
înnăscut - constituit de necesitatea 
pentru entitatea umană a armoniei şi 
totodată, aparent paradoxal,  năzuin-
ţa eliberării din sistemul limitelor, iar 
pe de altă parte,  un apriorism „se-
cundar”, adică o matrice formativă, 
dobândită prin amprenta ancestrală 
a unei specificităţi etnice, la care se 
adaugă experienţa vieţii şi a culturii 
cititorului.  Cu fiecare recitire a unei 
poezii venim cu o nouă viziune, cu o 
nouă deschidere a percepţiei, datorată 
experienţelor sensibilităţii şi intelectu-
lui vieţuite între timp.

Omul este fiinţă a finitudinii, 
adevăr formulat de-a lungul gândirii 
filozofice de la Heraclit şi Aristotel la 
Heidegger. Or, pentru ca forma, fini-
tul să nu se dizolve în infinitul cel rău, 
trebuie organizate după o cât mai perfectă 

Am încercat să identific momente 
referitoare la luna decembrie, lega-
te de viața lui  Constantin Brâncuși. 
Am consultat în acest scop mono-
grafia semnată Hulten-Istrati-Du-
mitrescu (Paris, 1986), Catalogul 
ultimei retrospective Brâncuși  (Phi-
ladelphia, 1995), L’Atelier Brancusi 
(Paris, 1997), Brâncuși în Româ-
nia de Barbu Brezianu (București, 
1998), La Dation Brancusi (Paris, 
2003),  Brâncuși inedit (București, 
2004) și altele. 

Într-o schiță autobiografică, 
sculptorul consemna cu mândrie că 
este  „fiu de moșnean, cheabur, din 
cătunul Hobița”. [B.i., p. 43] Actul 
său de naștere preciza că era „fiu al 
domnului Nicolae Brâncuși în eta-
te de ani 45 de profesiune agricol.” 
[Brezianu, p. 235]. Pentru copilul 
Constantin, rămas orfan de tată pe la 
nouă ani,  sărbătoarea sfântului Ni-
colae, patronul tatălui, și celebrarea 
Crăciunului vor fi fost evenimentele 
lunii decembrie în primii săi ani.

La 23 decembrie 1896, Consi-
liul General Dolj a autorizat hrăni-
rea în Școala de arte și meserii din 

Craiova pe timpul vacanței Crăciu-
nului a șapte elevi bursieri, între 
care și Constantin Brâncuși, veniți 
din localități depărtate și cu părinții 
lipsiți de mijloace. V.G. Paleolog a 
publicat documentul în 1967,  la p. 
214 din Tinerețea lui Brâncuși. Bre-
zianu menționează situația la p. 17 
din cartea sa.

La 5 decembrie 1899, studentul 
Brâncuși se adresa epitropilor Bise-
ricii Madona Dudu pentru a-i spori 
ajutorul anual de 200 lei, “insuficient 
chiar pentru cărțile de studiu”. Bursa 
va fi dublată. [Brezianu, p. 17, 239]

De la Râmnicu-
Vâlcea ne soseşte, iată, 
în preajma apariţiei şi 
celui de-al doilea volum, 
Dioptricon – contribuţii 
de teorie, istorie şi criti-
că literară (Published by 
Lulu, USA, 2009). Este 
o culegere de lucrări (ar-
ticole, cronici, studii), 
majoritatea publicate în 
presa culturală (locală, 
regională şi centrală) de 
universitarul Ion Şt. Lazăr, membru-
stagiar al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia.

Autorul, întruchipând spiritul 
plurivalent al cercetătorului de vo-
caţie, este diriguitorul Centrului de 
Studii Medievale şi Moderne de pe 
lângă Arhiepiscopia Râmnicului, mai 

bine spus, organizatorul 
anualelor simpozioane 
«Antimiana», cu partici-
pare naţională şi internaţi-
onală, ale căror lucrări, de 
o indiscutabilă ţinută şti-
inţifică, alcătuiesc, până 
acum, de-a lungul celor 
XI ediţii, sumarul câtorva 
masive volume.

Literatul vâlcean 
I.St. Lazăr, de o prover-

bială modestie (locuieşte doar în 
preajma Casei memoriale ,,Anton 
Pann”!), practicând mai întâi poezia 
de reflecţie, s-a afirmat însă ca eseist 
şi publicist în plan local, mai apoi ca 
etnofolclorist, istoric şi critic literar. 
În această ultimă ipostază, remarca-
bile sunt lucrările dedicate unor mari 
cărturari, nume emblematice pen-

George Popa

Homo poeticus eminescianus
Sorana Georgescu-Gorjan

BRÂNCUȘI ȘI LUNA DECEMBRIE
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de Ioan St. Lazăr Recent, în presti-
gioasa Editură TipoMol-
dova din Iași, a apărut 
ediția a doua a lucrării 
EMINESCU – MITO-
GRAME ALE DACO-
ROMÂNITĂȚII, care vă-
zuse lumina tiparului mai 
întâi,  în 2010, la „Scrisul 
Românesc” din Craiova. 
Devenind constantă, pre-
ocuparea față de biogra-
fia Poetului și destinul în 
postumitate al Operei m-a antrenat în 
noi abordări, așadar noua ediție, vizi-
bil augmentată, face lor, în capitole 
deja definite sau chiar noi, unor studii 
precum: V.Popasuri eminesciene în 
Oltenia: Noi date privind prezența lui 
Mihai Eminescu în Floreștii Gorjului; 
Eminescu în viziunea criticii maiores-
ciene, O ipoteză și totuși legendă: La 

1866 Mihai Eminescu tre-
cea prin Gorj? (interviu 
acordat scriitorului Alex 
Gregora), De la «epopeea 
dacică» la «misiunea isto-
rică» a poporului român…

Deschizându-se cu 
tableta omagială Hyperio-
nul, lucrarea este structura-
tă pe un „Axamentum” ce 
cuprinde: I.Mitologie da-
cică în context european, 

II.Tradiție creștină și ideal național, III.
Calea martiriului, IV.Recunoașterea 
geniului, V.Popasuri eminesciene în 
Oltenia. VI.Addenda. 

În studiile și eseurile de față, 
am avut în vedere: aspecte mai puțin 
cunoscute sau chiar controversate din 
biografia poetului, contextul universal 
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În fila nr 125 din registrul matricol al Școlii Naționale 
de Arte Frumoase din București, reprodusă în facsimil la 
p. 242 din Brâncuși în România, se identifică 15 recom-
pense obținute de  studentul Constantin Brâncuși în tim-
pul studiilor. Șase premii i-au fost acordate în decembrie, 
după cum urmează : la 22 decembrie 1898, mențiune ono-
rifică pentru “Antic bust sculptură” (Vitellius, conform p. 
94 din volum) ;  la 22 decembrie 1899, mențiune onorifică 
pentru „Antic bust sculptură”; la 21 decembrie 1900, me-
dalie de bronz pentru „Cap de expresie”; la 23 decembrie 
1901, mențiune onorifică pentru „Perspectivă”, mențiune 
onorifică pentru „Estetica și istoria artei” și medalie de 
argint pentru „Natură sculptură” (basorelieful reprodis la 
p. 212 din volum). 

Ajuns la Paris în 1904, Brâncuși a păstrat cu grijă 
scrisorile primite. În arhiva lui, intrată recent în domeniul 
public, se găsesc misive încă din acel an. Prietenul Ena-
che Ionescu îi răspunde la 12 decembrie 1904 în numele 
mândrei cete de amici cărora Brâncuși le-a scris o carte 
poștală.  [B.i., p. 221] La 14 decembrie 1904, colegul Ca-
rol Krauss îl anunță că pleacă după Crăciun în străinăta-
te. [B.I., p. 233]  În corespondența ulterioară Brâncuși îl 
previne de dificultăți dar arată și că “Cine învinge fără 
pericol, triumfă fără glorie.” Îi cere: „Când vii, anunță-mă 
ca să mătur și eu prin casă.” [B.I., p. 234 ] Din păcate, 
în noiembrie 1905 va afla că amicul a decedat la Berlin. 
[B.I., p. 324 ]

La 5 decembrie 1905, directorul Bonnat de la École 
Nationale des Beaux-Arts certifică prezența lui Brâncuși 
la cursuri în trimestrul II și menționează aprecierile profe-
sorului Mercié : “Aptitudini, Progrese – foarte satisfăcă-
toare”. [Brezianu, fss, p. 247]

La 11 decembrie 1907, Brâncuși comunică Ministe-
rului Instrucțiunii Publice din țară adresa la care să i se 
trimită subvenția acordată : „54, rue du Montparnasse”. 
[Brezianu, fss, p. 250]

La 19 decembrie 1907 Ministerul decide trimiterea 
sumei de 1200 lei  la adresa „54, rue de Montparnasse”. 
[Brezianu, fss, p. 250]

În carnetul Centrului Pompidou Le Baiser (1999), la 
p. 52 se scrie că la 5 decembrie 1910 Tatiana Rașevskaia 
s-a sinucis din dragoste pentru doctorul Marbé, prieten cu 
Brâncuși, iar sculptorul i-a luat masca mortuară. La în-
mormântarea din 12 decembrie, artistul i-a gravat epitaful 
pe soclul Sărutului din 1909, care-i străjuiește mormântul 
din  cimitirul Montparnasse (p.32).

La p. 231 din volumul L’Atelier Brancusi, putem ad-
mira în facsimil o carte poștală trimisă sculptorului din 
Salamanca la 6 decembrie 1913 de către pictorul portu-
ghez Souza Cardoso. În biblioteca lui Brâncuși se găsește 
la C27 catalogul expoziției retrospective din 1925 a picto-
rului, pierit în 1918.

La 28 decembrie 1915, artistul a participat la o 
expoziție cu tombolă la Galeria Bernheim-Jeune, în be-
neficiul artiștilor polonezi, victime ale războiului. Printre 
donatori s-au mai aflat Renoir, Rodin, Bonnard, Bourdel-
le, Matisse și Picasso. [Hulten et al, p. 100] 

La 29 decembrie 1916, pictorul american Walter Pach, 
care a intermediat legătura dintre sculptor și colecționarul 
John Quinn, confirmă primirea de către acesta  în bune 
condiții a lucrărilor din lemn Poarta, Banca, Cariatida 
și a bronzului Sărutul, și arată că ultimele două sculpturi 
sunt foarte apreciate. Sărutul din ghips, primit pe vremuri 
de el însuși, este îndrăgit de el, de soția lui și de prietenii 
lor.  [Dation, p. 111 ]

La 27 decembrie 1917, Brâncuși îl informează pe 
Quinn că a expediat bronzul O Muză cu soclu din piatră 
și dă indicații pentru întreținerea lucrării. A trimis foto-
grafii cu menționarea dimensiunilor și o listă de prețuri 
pentru noile oferte: 1. Grupul mobil Copilul în lume, lemn 
(12.000 fr.). 2. Himera, lemn (3000 fr.). 3. Doamna L.R., 
lemn (3000 fr.). 4. Prometeu, marmură (6000 fr.). 5. Mă-
iastra (10.000 fr.). 6. Muza adormită (10.000 fr.). Preci-
zează că, pe lângă noutăți, sunt și teme reluate (nr. 5 și 
6), care nu implică o simplă reproducere, ci o concepție 
diferită și un progres. [Dation, fss., p.136-137] Quinn va 
opta pentru marmure, nu apreciază lemnul. De semnalat 
că la o licitație din 2009, Doamna L.R. va obține prețul 
record de 29.125.000 euro.

La 27 decembrie 1919, Marcel Duchamp comuni-
că comanda fermă a doamnei Katherine Dreier pentru 
Micuța franțuzoaică, la prețul de  6000 fr. [Dation, fss., p. 
114-115]  Lucrarea făcea o parte din Grupul mobil, refu-
zat de Quinn. Peste ani, doamna Dreier va mai achiziționa 
marmurele Măiastra, Pasăre galbenă, Leda și Pește.[Phi-
ladelphia, p.  56]

La 2, 3 și 4 decembrie 1920, Henri-Pierre Roché îl pag. 3

BRÂNCUȘI ȘI LUNA DECEMBRIE informează pe artist de demersurile făcute pentru expe-
dierea lucrărilor comandate de Quinn. A fost necesară o 
dovadă de la “Chambre Syndicale de la Curiosité et des 
Beaux-Arts” că Brâncuși este în viață! [Dation, p. 157]

La 9 decembrie 1920, Brâncuși îi scrie lui Quinn că 
trimite cele patru lucrări cu socluri, pentru care au con-
venit prețul de 50.000 fr. , cu un acont de 1000 fr. – mar-
murele D-ra Pogany și Pasăre galbenă și bronzurile D-ra 
Pogany și  Pasăre de aur. Îi dă indicații pentru dezamba-
lare și păstrare. Îi trimite în dar un desen Pogany, o cupă și 
un braț din marmură galbenă. Trimite și un tors din mar-
mură pentru 12 000 fr. [Dation, p. 147-148 ] Lucrările vor 
fi apreciate de colecționar.

La 4 decembrie 1920, Brâncuși îi telegrafiază lui 
Quinn că a primit cei 1000 franci acont. [Dation, p. 148]

La 1 decembrie 1921, Tristan Tzara își anunță printr-
un mesaj pneumatic intenția de a veni în vizită cu Man 
Ray, doamna Picabia și o doamnă din America. [B.i., p. 
357]

La 20 decembrie 1921, Gigi Deaconescu din Peștișani 
îi amintește sculptorului promisiunea de a lucra “mono-
mentul neuitaților noștri Eroi”. S-a strâns un capital de 
abia 6000 lei, “fiindcă locuitorii nu știu ce va să zică mo-
noment”. Întreabă de cantitatea de piatră necesară. Locul 
ales este peste podul de lemn de peste Bistrița. [B.i., p. 
401]

Spre sfârșitul lui decembrie 1921, Brâncuși îi scrie lui 
Blaise Cendrars: „Aș vrea să vin la voi la Roma, dar oa-
menii din satul meu își doresc un monument pentru eroii 
căzuți în război, care să fie făcut de mine, și asta de îndată, 
pentru că ei sunt în întârziere. Iată ce înseamnă să fii pri-
mul în satul tău.” [Dation, p. 176]

La 18 decembrie 1922, doamna Jeanne Robert Foster 
cere prin Roché permisiunea de a da fotografii ale lucrări-
lor brâncușiene pentru un album de artă publicat de revis-
ta Dial. [Dation, p. 158]

La 25 decembrie 1922, Zoe și Dimitrie Cuclin trimit 
urări din New York, adăugând: „Pe aici n-auzim decât de 
tine.” [B.i., p. 177]

La 13 decembrie 1923 sculptorul asistă la funeraliile 
prietenului Raymond Radiguet la cimitirul Père Lachaise. 
[Brezianu, p.33] Tânărul îl însoțise în 1922 într-o amu-
zantă excursie în Corsica. [Hulten et al., p. 146] 

La 17 decembrie 1923, Brâncuși îi scrie lui John 
Quinn că-i trimite Pasărea din marmură, cu indicații de 
păstrare. Este vorba de prima versiune a Păsării în spațiu. 
Se referă în scrisoare și la Capul din lemn  (fragment din 
Primul pas), la Torsul din lemn și la Peștele din marmu-
ră. [Dation, p. 154] Este ultima scrisoare din arhivă către 
colecționarul care va deceda la  28 iulie 1924. 

La 29 decembrie 1923, Pierre Enache mulțumește 
pentru ajutorul material, moral și dezinteresat primit de 
la artist în timpul bolii, de care s-a vindecat. [B.i., p. 193] 

       În decembrie 1924, Cecilia Cuțescu-Storck 
amintește de vizite interesante făcute la atelierul 
brâncușian și-l roagă pe sculptor să-i semnaleze lucrurile 
bune din Paris în timpul sejurului ei. [B.i., p. 185] 

La 1 decembrie 1925,  “La Chambre Syndicale de la 
Curiosité et des Beaux-Arts” deschide expoziția „L’Art 
d’aujourd’hui”, la care sculptorul participă alături de Pi-
casso, Arp, Delaunay și alții. [Brezianu, p. 35]

  La 3 decembrie 1926, Brâncuși părăsește Statele 
Unite, după un  sejur început la 23 septembrie. Expoziția 
personală de la Galeria Brummer este deschisă între 17 
noiembrie și 15 decembrie la New York și între 4 și 22 
ianuarie 1927 la Arts Club din Chicago. Marcel Duchamp 
îl ține la curent pe sculptor în decembrie cu problemele cu 
vama, cu succesul expoziției și cu refuzul celor de la Los 
Angeles sau Denver de a o  itinera. [Dation, p. 118-119]

La 10 decembrie 1926, Brâncuși îi scrie de pe vapor Mart-
hei Lebhertz că intenționează să alcătuiască o carte cu scriso-

rile de dragoste dintre Tonton și Tantan. [Dation, 
p. 214, 220]

La 31 decembrie 1926, Duchamp precizează că foto-
grafierea expoziției din Chicago o va face pictorul Yasuo 
Kuniyoshi. Doamna Rumsey comandă ferm Pasărea de 
bronz (1500 $) și Torsul din onix (800 $). Pentru a evi-
ta vama din New York, Duchamp recomandă expedierea 
prin altă vamă – Baltimore sau Philadelphia.  [Dation, p. 
119]

La 7 decembrie 1927, Jean Prouvé, colaboratorul 
sculptorului pentru realizarea unei lucrări din oțel, îi tri-
mite o bară din oțel Vega 2 inoxidabil. [Atelier, p. 224]

La 9 decembrie 1927, Jim Ede, director adjunct la Ga-
leria Tate, care fusese adus mai demult la atelier de Ro-
ché, scrie că-și dorește Peștele de bronz. Se jenează să 
negocieze lucrarea căci „Lucrurile pe care nu le poți plăti 
cu bani sunt asemeni aerului, apei, vântului, copacilor, 
sunt viața.” [Dation, p. 187]

La 21 decembrie 1927, Brâncuși este invitat la Ver-
sailles, la doamna Martinez de Picabia, care și-a căsătorit 
fiica. [Dation, p. 123]

La 28 decembrie 1927, Jim Ede confirmă primirea 
Peștelui,  pe care-l socotește o minune. Banca a reținut 8 
franci din cei 10.000 trimiși! [Dation, p. 186 ]

La 30 decembrie 1927, Ezra Pound, aflat în Italia, își 
exprimă  indignarea față de vama din New York, care a ta-
xat operele lui  Brâncuși drept metal, și-și oferă sprijinul. 
[Dation, fss., p. 195 ]

La 5 decembrie 1928, Leopold van Oijen de la Edi-
tura Bonaparte îi cere lui Brâncuși o operă reprezentati-
vă, pentru a figura într-o mare expoziție, care va grupa 
elementele active ale artei contemporane, de la Bonnard, 
Matisse, Derain și Picasso până la Miro și Chirico. [Ate-
lier, p. 226]

În numărul pe decembrie 1929 din revista „Der Quer-
schnitt”, articolul Das Land de Aldous Huxley este ilus-
trat cu o fotografie a atelierului brâncușian și cu imaginea 
lui Brâncuși cu Polaire. [Atelier, P37, p. 249]

La 26 decembrie 1930, Jacques G. Costin din 
București îl invită pe artist la nunta lui cu Laura Alexan-
dra Verzianu. [B.i., p. 174]

La 8 decembrie 1931, Aureliu Ion Popescu, atașat co-
mercial la Legația României, îl invită pe Brâncuși la o 
mică recepție, cu prilejul căsătoriei sale. [B.i., p. 309]

La 22 decembrie 1931, la The Art Institute din Chica-
go se deschide expoziția închinată  colecției Arthur Jero-
me Eddy. Se poate admira aici Muza adormită din bronz 
din 1910, achiziționată  de Eddy în 1913. [Philadelphia, 
p. 61, 65] 

Între 13 noiembrie 1933 și 13 ianuarie 1934,  la Gale-
ria Brummer din New York este deschisă o nouă expoziție 
personală Brâncuși. Marcel Duchamp se ocupă de insta-
larea lucrărilor și corespondează cu sculptorul rămas la 
Paris. Din schimbul de mesaje din decembrie (de la Du-
champ din 1, 2, 11, 15, 18, 28 și 30, de la Brâncuși din 
3, 6, 28, 31) aflăm că expoziția are un mare succes, că 
galeria este plină mereu, că tot New York-ul vorbește des-
pre ea. Într-o zi au vizitat-o 500 de persoane. Nu este ac-
ceptată sugestia sculptorului de a pune draperii în spatele 
lucrărilor. I se trimit 50 de cataloage. Doamna Rumsey 
cumpără Muza adormită din marmură cu 1000 $, dând în 
schimb ghipsul de la Armory Show. Șeful este luat de un 
domn Behrman, cu 1000 fr. [Atelier, p. 201-204]

La 27 decembrie 1933, Joella Lloyd laudă expoziția 
de la Brummer și povestește că un tânăr a vizitat-o de 15 
ori. [Dation, fss, p. 80] Agnes Meyer trimite tot atunci o 
telegramă de felicitări pentru expoziția magnifică. [Ateli-
er, p. 203]

La 26 decembrie 1934, Ștefan Georgescu-Gorjan, 
fiul unui vechi prieten, le scrie părinților : „Am fost la 
Brâncuși, cu care am stat mult de vorbă. E un adevărat 
artist, de geniu.” [Arhiva Gorjan]

La 27 decembrie 1935, Irina și Lizica Codreanu trimit 
urări din Zürs, semnate “Costică și Țiganca”. [B.i., p. 158]

La 29 decembrie 1935, Tretie Paleolog  scrie din Ber-
lin că-și amintește cum stătea așezat odinioară pe genun-
chii sculptorului, la umbra operei Femeie pieptănându-se. 
[B.i., p. 280]

La 7 decembrie 1936, inginerul Gorjan, viitorul con-
structor al coloanei monumentale, scrie din Paris: „Am 
fost azi pe la Brâncuși – am luat masa cu el și am povestit 
de multe lucruri. A îmbătrânit săracul, e cam bolnăvicios 
și are mult de lucru în India și America, dar nu se poate 
duce din cauza sănătății.” [Arhiva Gorjan]

La 20 decembrie 1936, Marcel Mihalovici se scuză că 
a plecat din Paris fără să-și ia ziua bună. E  în București de 
vreo 6 săptămâni.“Vremea s-a pus pe ninsoare.” „Trebu-
rile merg prost – Nu-s bani  și oamenii care ne cârmuiesc 
incapabili.” Trimite urări de sărbători. (B.i., p. 255-256]
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La 18 decembrie 1937, la Genova, Brâncuși se îmbar-
că pe vaporul Conte Biancamano, pentru Bombay. 

[Arhiva Gorjan] Proiectul Templului indian nu se va 
realiza.  

La 28 decembrie 1937, în țară se încheie guvernarea 
Gheorghe Tătărescu, începută la 5 ianuarie 1934. [Calen-
dar Rador]

La 5 decembrie 1938, Henri-Pierre Roché îl informea-
ză pe Brâncuși în legătură cu probleme puse de asigura-
rea Păsării din marmură albă a maharajahului de Indore. 
[Dation, p. 163]

La 6 decembrie 1938, Ion Berlo Breda de lângă Arad,  
tânăr scriitor anonim, cere sfatul autorului “revoluționarei 
Păsări de aur”. [B.i., p. 145]

Din 9 decembrie 1938 până în august 1939, Tătărescu 

va fi ambasador al României la Paris.[Calendar Rador]
La 30 decembrie 1938, avocatul Nika Petresco din 

Târgu-Jiu trimite cordiale “urațiuni” pentru noul an lui 
Brâncuși și-l roagă să transmită salutări frățești domnului 
ambasador Tatarescu. [B.i., p. 280]

La 22 decembrie 1941, Hélène Ionescu anunță că va 
veni în vizită la 28 decembrie, pentru a fi ajutată să-și gă-
sească familia. [B.i., p. 226]

La 14 decembrie 1943, Paula Greiner din Ohio scrie că 
a trimis un pachet de sărbători. A împrumutat unor studenți 
la arte fotografiile de la Brâncuși reprezentând  Coloana 
fără sfârșit, Poarta, Rugăciunea, Miracolul, Sărutul. Un 
tânăr a numit Coloana “The sky way” – drumul spre cer! 
[B.i., p. 215-216]

La 26 decembrie 1946, V.G. Paleolog îi scrie din Cor-
late lui Costache despre fiii lui, afirmând: „Tu le-ai fost 
Duhul.” Face elogiul doamnei Aretia Tatarescu : „Aici 
printre noi ea poartă flacăra ta”. Îl roagă pe prietenul care 
a „dăruit Lumei Daruri Mari pentru Minte” : „Ajută din 
nou Lumii să i se facă Lumină.” (B.i., p. 274)

La 14 decembrie 1948, Peter Neagoe îi trimite urări de 
sărbători din New York și-l roagă să-l primească în atelier 
pe Hans Hofmann, care-l admiră și are un vernisaj la Pa-
ris. [B.i., p. 265]

La 16 decembrie 1949, Leonarda Steehouvers din Rot-
terdam amintește de o vizită în atelierul artistului, când a 
primit “lecții bune pentru viața întreagă”. A impresionat-o 
cu deosebire cugetarea „Dieu c est do!” [B.i., p. 335-336]

La 12 decembrie 1951, Jeaninne și Constantin Anto-
novici scriu din Montreal, unde a început o iarnă grozavă. 

Fac economii, ca să se poată întoarce la Paris. Trimit urări 
de sărbători pentru dragul Maistor. [B.i., p. 131]

La 21 decembrie 1955, pictorul Petre Suțianu trimite 
urări de sărbători din Santiago de Chile, dintr-o țară “atât 
de refractară străinilor săraci”. [B.i., p. 349]  

La 5 decembrie 1956, Brâncuși îi scrie lui Barnet Ho-
des că proiectata Coloană fără sfârșit din Chicago  va fi 
una din minunile lumii.

Între  24 și 31 decembrie 1956 este deschisă la 
București prima expoziție personală Brâncuși din Europa, 
cu prilejul celei de a optzecea aniversare a sculptorului. 
Brâncuși nu este prezent.   

La 30 decembrie 1956, Aurel Pampu, fost cercetător la 
CNRS, îi scrie sculptorului: “De câteva zile s-a deschis la 
Muzeul Republicii o splendidă expoziție C. Brâncuș”. Se 
oferă să facă demersurile necesare ca sculptorul să fie pri-
mit „ca un adevărat prinț al artei”, dacă ar dori să vină în 
țară. Mulțumește pentru ceasurile neuitate petrecute până 
în 1950 în atelierul brâncușian – “marele templu al artei”.  
[B.i., p. 284-285] 

În arhiva lui Brâncuși se găsesc și alte gânduri frumoa-
se, primite cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, 
atât din patrie cât și din alte meleaguri.  

De remarcat că în discoteca artistului figurează grupa-
je de colinde -  Noël en Chanson (inv. 171/133) și Noëls 
du Monde (inv. 179/141). [Atelier, p. 262, 263]

La 16 martie 1957 drumul artistului în viață s-a înche-
iat.  Spicuirea mesajelor, evenimentelor și întâmplărilor 
din lunile decembrie ale diferiților ani ne ajută să ne facem 

Stabilit la Heidelberg încă din 1989, poetul și 
traducătorul Mircea M. Pop a practicat, de-a lungul 
anilor, comentariul publicistic și recenzia, privitoare 
la cărți de poezie, proză, istorie și critică literară, 
aparținând, în special, scriitorilor români din spațiul 
germanic.

Recenta culegere Secvențe literare germane 
(Colecția „Opera Omnia”, Publicistică și eseu 
contemporan, Nr. 39, Tipo Moldova, Iași, 2013, 
310 p.) însumează zeci de recenzii și cronici literare 
apărute în reviste literare din țară: „Arca” (la care 
a ținut rubrica respectivă), „Poesis”, „Convorbiri 
literare”, „Vatra”, „Vatra veche”, „Hyperion”, 
„România literară” ș.a.

„În atenția recenzentului – se menționează în 
Cuvântul introductiv – au stat cărțile autorilor români 
traduse în spațiul cu limba de vorbire germană, cărțile 
autorilor germani proveniți din România, precum și 
cărțile despre România, dintr-o perioadă de timp de 
peste un deceniu.”

Scopul publicării acestora este acela de a 
oferi „o imagine analitică a ceea ce s-a publicat în 
Germania și Austria din și despre literatura română 
în această perioadă…”

Desigur, o bună parte din literatura română 
constituie obiectul traducerii și în spațiul cu limba 
de vorbire germană, „chiar dacă deocamdată nu la 
dimensiunea și valoarea ei reală.”

În funcție de aceste desiderate, sumarul cărții, 
bogat și variat, ne oferă o imagine la zi a prezenței 
unor scriitori români în spațiul de limbă germană. În 
primul rând, sunt comentate traducerile unor scriitori 
români de mai largă consacrare, precum Mircea 
Eliade, E.M. Cioran, Eugen Ionesco, Paul Celan, 
Gherasim Luca, M. Blecher, Mihail Sebastian, Oscar 
Pastior, Nichita Stănescu ș.a.

O atenție specială acordă recenzentul unor 
scriitori români contemporani afirmați deja sau în 
curs de afirmare, precum Dumitru Țepeneag, Rodica 
Drăghicescu, Petre Popescu, Gellu Naum, Liliana 
Ursu, Marian Drăghici, Daniel Bănulescu, Nora Iuga, 
Norman Manea, Emilian Galaicu-Păun, Traian Pop 
Traian, Mircea Ciobanu, Carmen Francesca-Banciu, 
Caius Dobrescu, Andrei Pleșu, Dan Lungu, Florin 
Lăzărescu, Ion Mureșan, Maria Ioana Sarca, T.O.Bobe, 
Coman Șova, Constantin Virgil Bălănescu…

De o privire atent analitică se bucură scriitorii 
de limbă germană din România, stabiliți mai apoi 
în Occident, precum Herta Müller, laureată a 
Premiului Nobel în 2009, Franz Hodjiak, Richard 
Wagner, Johan Lippet (așa-numita Grupă de acțiune 
«Banat), Anemone Latzina, Jutta Matzenauer, Larisa 
Schippel, Johann Kappes, Uwe Detemple, Irene 
Mokka, Edda Dora Fântânar, Johannes Betisch și 
mulți alții. Multe alte nume de scriitori găsim într-o 
disertație de doctorat despre literatura română din 
Germania între 1945 și 1989, prezentată de autor, 
care nu scapă din vedere nici „Prima crestomație 
a scriitorilor români din Germania”. Majoritatea 
scriitorilor comentați (cu prilejul aparițiilor din 
ultimul deceniu, mai ales) aparțin spațiului cultural 
saxon (Elveția, Austria, Germania), mulți dintre 
aceștia fiind, la origine, șvabi bănățeni (sau dunăreni 
din părțile Serbiei sau Ungariei) ori sași ardeleni. 
Un accent aparte cade pe acei autori care aduc în 

scrierile lor, bine primite de altfel în Occident, 
documente „autentice și cutremurătoare” despre 
viața din România concentraționară (H. Müller, 
Matei Gall, Robert Hamerstiel, Kristiane Kondrat, 
Andrei Voinea & Janos Kovacs, Hellmut Schröcke, 
Eginald Schlattner, Pál Bodor, Peter Rosenthal, 
György Dragomán)…

Pe lângă acest evantai de recenzii și strânse 
comentarii (menționăm aici și prezentarea oarecum 
empatică a unor poeți germani născuți în România: 
Peter Scanddart, Rolf Bossert, Hilde Geisel, Francisca 
Ricinski, Hans Bergel, regretând că șvabul bănățean 
stabilit la Viena, poetul și cercetătorul Hans Dama, 
colaboratorul nostru, nu-și găsește locul în acest 
tablou!), dl Mircea M. Pop consemnează și scrierile 
memorialistice ale Reginei Maria și Carmen Sylva, 
traduse în germană și bucurându-se de audiența 
cuvenită.

Secvențe literare germane este, în definitiv, 
un compendiu recenzial despre literatura română 
tradusă în limba germană și despre autorii germani 
cu origini în România, poeți, prozatori, teoreticieni, 
istorici și critici literari. 

Autorul – colaborator la publicații culturale din 
Germania  („Die Brücke”, „Der Literat”, „Matrix”) 
și Austria („LOG”), dar și traducător al unor 
importanți scriitori români în limba lui Goethe, de la 
Arghezi și Blaga la autori de azi, prezent deopotrivă 
în antologii de poezie apărute în acest spațiu cultural 
de adopțiune, - practică un comentariu sintetic, 
la obiect, fără digresiuni ori corelații de prisos. 
Recenziile d-sale, cele mai multe de întâmpinare ori 
de consemnare publicistică, au meritul de a contribui 
la o mai bună cunoaștere a literaturii noastre dincolo 
de fruntarii și a autorilor de expresie germană (mulți 
cu origini în România) în cultura română.

Răsplătit, de fapt, prin participarea la 
concursurile de poezie ale unor festivaluri din 
țară, dl Mircea M. Pop, prezent în două culturi pe 
considerente de reciprocitate valorică, rămâne, însă, 
un scriitor român care, debutând în anii dictaturii, s-a 
afirmat pe deplin în lumea liberă ca poet, traducător 
și publicist, după ce și-a asumat, dincolo de orice 
impedimente, condiția „înstrăinării” de țara natală.

MIRCEA M. POP:

Secvențe literare germane

Horia T. MUREȘAN
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tru cultura şi spiritualitatea vâlceană, şi nu numai 
(Antim Ivireanul, ierarh tipograf şi orator creştin, 
2005; Bartolomeu Valeriu Anania, traducător al 
Bibliei şi scriitor,… ş.a.).

Recentul Dioptricon (I) aminteşte nu atât de 
studiile de etnologie (2003) ale universitarului vâl-
cean, cât de „fragmentarium”-ul Mitologie şi lite-
ratură comparată (2005). Titlul evocă acel instru-
mentar optic de măsurare progresivă a dioptriilor 
în vederea alegerii optime a lentilelor – ceea ce, 
într-o semnificaţie metaforică, marchează un ciclu 
de lucrări / şi scriitură.

Structura triadică a volumului (I.Tentaţia 
teoriei; II.Periplu „retro”; III.Exerciţii critice) re-
flectă, într-o judicioasă ordine, preocupările auto-
rului în domeniul teoriei, istoriei şi criticii literare, 
studii şi analize dedicate, cu precădere, literaturii 
române, „ca parte componentă a literaturii univer-
sale, mai puţin cunoscută publicului larg”.

2.Experimentat în domeniul analizelor şi 
sintezelor, în cercetarea inter- şi transdisciplinară, 
autorul Dioptricon-ului face dovada unor variate 
metodologii lecturale, în funcţie de subiectele şi 
temele abordate, permanent făcându-se temeinice 
raportări şi conexiuni la planul Culturii.

În Partea întâi, sub genericul „Tentaţia teo-
riei”, autorul reflectează asupra raportului canon/
tradiţie – noncanon/inovaţie, identificând atât fe-
nomenul de „recurenţă” cât şi pe cel de „creativi-
tate” în dinamica semnului cultural, pentru a pro-
pune, apoi, o viziune „plurală” şi „sistematic-pro-
cesuală” în înţelegerea mai profundă şi nuanţată 
a fenomenului cultural în desfăşurările lui sintag-
matice şi paradigmatice. Înţelegerea axiologică a 
literaturii religioase în planul teologiei ca şi în ace-
la al artei religioase îl determină pe teoretician să 
propună o nouă abordare disciplinară– este vorba 
de ceea ce domnia sa numeşte „estetica teologică” 
(cam ceea ce E.M. Curtius, şi nu numai el, sugera 
cu privire la arta inspirată de religie). 

DIOPTRICON 
De aici şi „reflecţiile privind estetica Ortodo-

xiei”, nelipsind relevarea unor „teologhisiri” şi „ex-
presivităţi” în Didahiile mariale antimiene (mitro-
politul Antim Ivireanul aparţinând „altui ceas al cul-
turii spirituale, ca şi al expresivităţii ei creatoare”).

Interesante sunt şi consideraţiile pe seama 
„literaturii pentru copii”, a acelui originar şi peren 
„homo ludens”, reflectând „omul agonal”. Şi pentru 
a evidenţia linia echilibrată, călinesciană am zice, a 
meditaţiei cultural-literare, ca o constantă a acestor 
teoretizări ilustrate, uneori, cu varii scheme, vom 
cita din finalul eseului:

„Principala caracteristică a literaturii ca agon 
constă în «convenţia» reprezentării vieţii (realităţii) 
prin intermediul imaginii artistice. Opera literară 
este, în acelaşi sens, o construcţie, o ficţiune, în care 
realul se împleteşte cu imaginarul într-o imagine 
semnificativă pentru un anumit sens ori mesaj. Ori-
cât ar fi de mare libertatea de creaţie a scriitorului, 
ea este deopotrivă legată de respectarea normelor 
estetice, care conferă operei frumuseţe şi valoare. 
Ludicul literaturii este un agon, fie într-un sens ori-
ginar, fie într-un sens final al operei.”(Homo ludens 
şi „copilăria” literaturii).

3.Aceeaşi propensiune pentru teoretizări în 
sfera culturii întâlnim şi în Partea a doua, un pe-
riplu „retro” în care autorul propune, sui-generis, 
o „periodizare holistică a literaturii”. Sunt luate în 
calcul „modurile” şi „epocile de creaţie literar-ar-
tistică pe traseul de la mit la literatură”, teoretizarea 
respectivă beneficiind de două „aplicaţii” referi-
toare la literatura „orală” şi, respectiv, la cea „scri-
să”. Recitind, apoi, literatura română veche cu…
Dan Horia Mazilu şi Nicolae Manolescu, dl I.St.
Lazăr aminteşte de „lecţia” lui G. Călinescu, care 
vedea în istoria literară drept o „ştiinţă inefabilă”, 
dar şi o „sinteză epică”. Văzând în istoria literară, 
în aceeaşi perspectivă, nu altceva decât „o istorie 
de valori”, autorul militează pentru îmbinarea „per-
spectivei culturale” (fie aceasta și multilingvistică) 
cu cea „estetică”. Pentru o mai profundă și nuanțată 
înţelegere a literaturii române vechi, istoricul literar 
vine în sprijinul criticului literar, revelarea sensuri-
lor culturale și estetice făcându-se sub semnul unor 
„întâlniri admirabile”.

Partea a treia, Exerciții critice, cuprinde câte-
va eseuri (dedicate lui Bartolomeu Valeriu Anania, 
Dragoș Vrânceanu și Giovanni Pascoli), trei portrete 
„în fragmente de oglinzi” (Bérenger, Mircea Eliade, 
Florin Mihăescu și Dragoș Vrânceanu) și câteva cro-
nici literare. Dintre acestea rețin atenția comentariul 
la cartea lui Constantin Mihai despre „generația cri-
terionistă” și constantele filosofiei Magistrului Nae 
Ionescu (Arca lui Nae. Perspective culturale asupra 
generației interbelice, 2004). La fel de incitantă este 
și cronica „Eugen Simion despre «nodurile și sem-
nele prozei” lui Mircea Eliade, la lucrarea apărută 
în 2005.

4.Dioptricon este, în general, o culegere de 
materiale scrise de-a lungul câtorva ani, pe subiecte 
și teme de mai larg interes din cultura română de azi. 
Dl Ion Șt. Lazăr este un nume de referință în peisa-
jul cultural vâlcean, remarcabile sunt contribuțiile 
sale în cercetarea culturii medievale și premoderne 
în cadrul instituției specializate amintite.

Practicând un comentariu critic ce îmbină, 
echidistant, o dispoziție exponențial-protocolară 
cu analiza  problematicii respective și, inevitabil, 
a unor detalii ilustrative, dl I. Șt. Lazăr s-a afirmat 
prin seriozitatea și temeinicia demersului analitic, 
congener cu o ținută universitară de calitate.

Spre deosebire de celelalte lucrări, dedicate 
unor subiecte de constant interes (Antim Ivireanul, 
Bartolomeu Valeriu Anania ș.a.), Dioptricon-ul – 
care se anunță, iată, în mai multe volume – dă seama 
nu numai de o largă paletă de teme și preocupări, ci 
și de o implicare mai accentuată a autorului în feno-
menul cultural actual, de consonantă disponibilitate 
metodologică, de spirit critic judicios și echilibrat, 
totul într-o stăruință (buchiseală) ce se simte pe cât 
de aplicată pe atât de trudnică.

E de la sine înțeles că, odată cu apariția vi-
itoarelor volume, se impune și o reeditare a celui 
de față (apărut, dincolo de Ocean, fără ca autorul să 
aibă posibilitatea de a urmări procesul editorial!). În 
ciuda acestui aspect, mărturisit de fapt, Dioptricon-
ul atrage atenția asupra unui autor tot mai implicat 
în domeniul istoriei și criticii literare de azi.

Zenovie CÂRLUGEA

Trecem, din păcate, prea uşor peste 
momentele aniversare ale marilor personalităţi 
româneşti. Aceste aniversări (comemorări în unele 
cazuri) ne oferă minunatul prilej de evocare a vieţii 
şi activităţii celui în cauză, privit din perspectiva 
noastră, actuală, spre epoca sau contextul istoric şi 
social-politic, de a reevalua actualitatea ideilor şi 
înfăptuirilor acestora. 

Este cazul muzicologului, lexicografului, 
criticului muzical şi profesorului Viorel Cosma, 
despre care, la timpul potrivit, a scris şi Victor 
Crăciun. Este cazul să-l readucem în actualitate, 
după Festivalul Internaţional „George Enescu” 
(la a cărui reuşită a contribuit), pentru marea sa 
operă, fiind cel mai prolific autor de cărţi din 
literatura de specialitate, răsplătit, pe drept, cu 
onoruri, distincţii şi premii: premiul Academiei 
Române (1974), premiul Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor ( de 12 ori), premiul internaţional 
al criticii muzicale ARTISJUS (1974), premiul 
pentru Opera Omnia acordat de Ministerul Culturii 
(2008). Europa l-a onorat în diverse forme: ordinul Meritul 
Cultural al Poloniei (1972), medalia comemorativă 
Bartok Béla la Budapesta (1972), „International Man of 
the year” de la Cambridge (1992), Doctor Honoris Causa 
al Academiei de Muzică din Chişinău.La 90 de ani i s-a 
acordat Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer. Academia 
Tiberina di Roma l-a ales ca membru, în timp ce Academia 
noastră întârzie. Un palmares de invidiat şi de... urmat. 
Numărul cărţilor tipărite (102) i-a depăşit numărul anilor.

Viorel Cosma s-a născut la 30 martie 1923, la 
Timişoara, unde urmează Conservatorul la numai 6 ani, ca 
urmare unei dispense de vârstă. Aici ia lecţii de vioară cu 
Eugen Cuteanu şi de solfegiu cu Sabin Drăgoi.

La Bucureşti absolvă Liceul „Gh. Şincai”, ia 
lecţii cu M. Jora (compoziţie, forme muzicale) şi Paul 
Constantinescu (armonie modală) şi apoi urmează 
Conservatorul (1945-1950), avându-i profesori pe 
renumiţii Marţian Negrea, Th. Rogalski, Zeno Vancea, 
V. Popovici, D.D. Botez, George Georgescu, Constantin 
Silvestri Dimitrie Cuclin etc. Aici îşi susţine şi doctoratul în 
muzicologie. A urmat o carieră didactică la Conservatorul 
„Alberto della Pergola” din Bucureşti, Liceul de muzică 

„Dinu Lipatti”, la Universitatea Naţională de Muzică şi la 
Universitatea „Hyperion”, ambele din Bucureşti.

Activitatea sa ştiinţifică este inpresionantă. Este 
autorul celebrului lexicon biobibliografic („lexiconul lui 
Viorel Cosma”), Muzicieni români, început în 1970, în 
nouă volume, reluat, în 1989, cu vol. X (A-B), Adenda 
(muzicieni interzişi, omişi, autodidacţi, generaţia 
profesionistă postdecembristă, 1989-2011). Despre G. 
Enescu a scris 17 cărţi (Enescu azi (1981), Eseuri, exegeze 
şi documente enesciene (2001), G. Enescu – un portret 
lexicografic (2003), G. Enescu – Concertul de adio (2005) 
etc. Alte personalităţi muzicale au făcut obiectul cercetării 
sale ştiinţifice: Ciprian Porumbescu (1957), Cânta la 
Stupca o vioară (1967), Cântăreaţa Elena Teodorini 
(1962), Un maestru al muzicii corale. Ion Vidu (1965), 
N. Filimon, critic muzical şi folclorist (1966), Teodor 
Burada.Viaţa în imagini (1966), Dirijorul George Enescu 
(1987), Sergiu Celibidache, concertul de adio (1998), 
Portrete sentimentale; Petre Ştefănescu-Goangă (1999), 
Dirijorul Marin Constantin. Portret eseistic (2011). Alte 
cărţi sunt consacrate unei categorii profesioniste: Figuri 
de lăutari (1960), Lăutarii de ieri şi de azi (1976, 1996), 

Bucureşti, citadela seculară a lăutarilor români. 
1550-1950 (2009) sau unor sinteze muzicale: Două 
milenii de muzică pe pământul României (1977), De 
la cântecul Zaverei la imnurile unităţii naţionale 
(1978), România muzicală (1981), Corespondenţă. 
O istorie polemică a muzicii româneşti (1983), 
Enciclopedia muzicii româneşti de la origini până 
în zilele noastre (2005), Istoria muzicilor militare 
(2006). Nu este uitat nici „omul deplin al culturii 
româneşti” (C.Noica), consacrându-i două cărţi: 
Eminescu, un veac de nemurire (2000) şi Eminescu 
în universul muzicii (2000).

Cele peste o sută de cărţi care poartă 
semnătura lui Viorel Cosma sunt scrise cu acribie 
ştiinţifică, cercetările sale scoţând la iveală aspecte 
noi, inedite despre subiectul tratat, în baza unor 
cercetări de arhivă (publică sau particulară), de 
bibliotecă. Scrise şi într-un stil literar desăvârşit, 
simplu (cu greu se ajunge la simplitate, vorba lui 
Eminescu), cărţile trudite de Viorel Cosma aduc o 
contribuţie reală tezaurului muzicologic românesc 

şi, implicit, celui universal.
Ca om, Viorel Cosma este de o simplitate şi 

modestie remarcabilă, specifică personalităţilor marcante. 
Am avut onoarea să-l cunosc la un simpozion al Ligii 
Cultural pentru  Unitatea Românilor de Pretutindeni 
consacrat lui C. Brâncuşi. Am avut, ulterior, numeroase 
discuţii pe teme literare şi muzicale, maestrul întărându-
mi şi confirmându-mi teoria despre originea românească a 
celebrului compozitor Rahmaninov, originea basarabeană 
a lui Artur Rubinstein sau a cântecului Zaraza, despre 
muzicologul craiovean Alexie A.Buzera etc., etc. Cu mare 
generozitate, a admis recomandările mele de a include în 
Lexiconul său unele persoane din Oltenia.

Viorel Cosma şi distinsa sa Doamnă sunt gazde 
excelente în apartamentul-bibliotecă din Bucureşti, sunt 
modele de bunăcuviinţă şi comportament social (etnologul 
severinean Isidor Chicet îmi povestea că Viorel Cosma 
l-a dus, cu maşina personală, de la o şedinţă de la Casa 
Scântetii la Gara de Nord spre a nu pierde trenul).

Erudiţia şi modestia fac casă bună în cazul lui 
Viorel Cosma.

Tudor NEDELCEA

Un destin, o operă
Viorel Cosma



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
5

�Urmare din pag.1

2013 a fost anul Mariei Tănase, întâi o 
comemorare (50 de ani de la urcarea la Cer, la 
22 iunie 1963) şi, apoi, o aniversare: centenarul 
naşterii sale (la 25 septembrie 1913). Prea puţin 
s-a vorbit despre această mare personalitate, egala 
lui Eminescu, Brâncuşi sau G. Enescu în literatură, 
sculptură şi în muzică cultă. O personalitate care şi-a 
marcat secolul şi a fost admirată de întreaga elită 
a ţării: Constantin Tănase, C. Brăiloiu, G. Enescu, 
O. Goga, Geo Bogza, N. Iorga, I. Vasilescu, Cezar 
Petrescu, Liviu Rebreanu, I. Minulescu, I.Pillat, 
Camil Petrescu, Ion Marin Sadoveanu, Gh. Ciprian, 
Petre Ştefănescu-Goangă, Păstorel Teodoreanu, D. 
Gusti, George Georgescu, M. Jora, L. Blaga, Şt. Roll, 
Z. Stanca, C. Brâncuşi, El. Farago, Gib Mihăiescu, 
Ionel Perlea, V.I. Popa, Gala Galaction, I. Ţuculescu, 
M. Sadoveanu, Corneliu Baba etc., etc. Toţi au 
vorbit sau au scris elogios despre regina cântecului 
românesc. Chiar şi Tudor Arghezi, recunoscut 
pentru zgârcenia sa în aprecieri laudative, a definit-o 
magistral: „Cine calcă silaba românească, stihul şi 
căutarea, ca subtila Maria Tănase? Diavolul. Nici 
el”.

Personal, mă leagă o amintire stranie de 
numele său. Eram elev la Liceul „Traian” din Tr. 
Severin, practicam fotbalul în detrimentul învăţăturii 
şi, astfel, m-a „prins” examenul de maturitate prea 
puţin pregătit. Urma să răspund comisiei de examen, 
când pe uşă intră o profesoară plângând, anunţând 
trista veste: a murit Martia Tănase. Era ziua de 
22 iunie 1963. Comisia, impresionată, a devenit 
indulgentă şi, astfel, mi-am trecut examenul de 
maturitate: graţie decesului Doamnei. 

Am fost marcat de acest eveniment şi, în 
timp (nimic nu-i întâmplător), vrăjit de culisele 
personalităţii sale, am scris o micromonografie, în 
special pentru copii şi tineri, Pasărea măiastră, în 
1993, reeditată în  1999. Mi-am „plătit”, în felul 
meu, „datoria” morală faţă de Maria Tănase.

S-a scris mult şi bine despre marea 
Doamnă. Aproape totul. Dar, revenirea la astfel de 
personalităţi este absolut necesară, ele fiind demne 
modele de urmat, mai ales în tranzaţia valorilor 
româneşti actuale. Personalitatea sa este puternică 
nu numai prin cele peste 400 de melodii populare 
(adunate şi interpretate), adevărate bijuterii, dar şi 
prin talentul său actoricesc, jucând în Cadavrul viu 
de Lev Tolstoi, în Horia de M. Davidoglu, Opera 
de trei parale de B. Brecht, în filmele România şi 
Ciulinii Bărăganului. Chiar M. Sadoveanu a scris 
special pentru ea romanul Cântecul Mioarei, rămas 
neterminat din păcate.

Multe se pot spune despre Maria Tănase. 
Suflet generos, profesionist desăvârşit, ea a lansat 

în muzica populară tineri neafirmaţi încă (Dumitru 
Fărcaş, Ileana Constantinescu, Victoria Darvai, 
Fărâmiţă Lambru etc.) sau formaţi pentru alte cariere 
(Margareta Pâslaru).

În străinătate, a făcut o excelentă impresie încă 
din 1936, înregistrând la Casa londoneză de discuri 
„Columbia”, la Viena şi la Londra, deşi debutul său 
radiofonic românesc se produce la 20 februarie 1937. 
În 1939, la Expoziţia internaţională de la New York, 
în pavilionul românesc, cântă cu multă naturaleţe, 
entuziasmând asistenţa, inclusiv pe doamna Sarah 
Delano, mama preşedintelui SUA, Rooselt, pe fostul 
preşedinte Hoover, pe Andrei Gide, Yehudi Menuhin, 
G. Enescu. Aici îl reîntâlneşte pe C. Brâncuşi (pe 
care-l cunoscuse la Paris, cu doi ani înainte), cu care 
leagă o nobilă prietenie, deşi sculptorul o numise 
„Casandra”, „bocitoare”. Amintirile ei o definesc ca o 
adevărată memorialistă: „Pe Costache Brâncuşi l-am 
lăsat adormit la „porumbarul” (cum îşi denumea el 
patul) din atelierul de la Paris. Ploua în ziua aia – 
m-a rugat să-i cânt şi, ca să nu-l văd plângând, şi-a 
rezemat spinarea de a mea să nu-i văd faţa. Într-un 
târziu, trecând prin multe cântece, a adormit. Am 
lăsat în locul spinării mele o pernă mare ca să nu-l 
trezesc, i-am sărutat mâna şi i-am lăsat o scrisoare 
pe masă. Mai aveam o oră şi trebuia să plec spre 
ţară. A venit războiul şi nu l-am mai putut adormi în 
cântece, dar aici în Gorj sunt cu el... Coloana, care, 
cum i-au denumit-o ţăranii:- „scara nesfârşită” – 
îl poartă către infinit. Săruturile lui erau tandreţea 
oltenească, Coloana Infinitului era zborul sufletului 
său, iar masa din zăvoiul de pe Jii este masa la care-
şi pipăia visele pe care le împietrea în operele lui. El 
a dat Gorjului ce i-a fost lui mai drag. „Porumbarul” 
lui era susţinut de două coloane de lemn aidoma 
stâlpilor din poarta părintească şi aidoma Coloanei 
Infinitului de la Gorj. Operele lui „scumpe” ar fi pe 
altundeva, dar sufletul lui neica Costache se află la 
Târgu Jiu”.

În Turcia, în 1941, a impresionat publicul şi 
autorităţile cântând în săli, la Radio Ankara; pentru 
acest triumf, i s-a oferit cetăţenia de onoare a Turciei, 
un post de profesor şi o vilă într-o insulă. Dar, ea 
s-a întors în patria cântecelor sale. Cântă în aproape 
toate oraşele ţării, în turnee obositoare, de câte o 
lună, călătorind în cuşete de tren sau dormind pe la 
diverse internate.

Moartea marelui său prieten, C. Brâncuşi, a 
afectat-o. Maria l-a rugat pe arh. Octav Doicescu să-i 
facă planul pentru o şcoală de folclor la Tg. Jiu, aşa 

cum o sfătuiese nea Costache („Vezi, tu, Mărie! Am 
colindat toată lumea, mă cunoaşte tot pământul prin 
ce-am priceput să fac, dar când aud cântecele noastre 
mă apucă un dor de ţară, de oltenii tăi şi-ai mei, de 
apa tânguitoare a Jiului, de satul meu...”). Maria 
Tănase părăseşte Bucureştiul şi clasa sa de folclor 
şi, în 1962, se transferă la „Taraful Gorjului”, secţie 
a Ansamblului artistic „N. Bălcescu” din Craiova, 
unde artista depistase un izvor folcloric autentic şi 
viguros, găzduită „între casa Caterinei de la Jiu, 
Coloana Infinitului lui nea Costache Brâncuşi şi 
statuia lui Tudor”, cum îi scria compozitorului I. 
Dumitrescu. Culege peste 50 de piese din folclorul 
gorjenesc, reorganizează ansamblul folcloric şi din 
primăvara lui 1963 începe turneul cu spectacolul „De-
ale noastre olteneşti”. La Tr. Severin, la 17 martie 
1963, are prima criză, este internată la Craiova, dar 
cum turneul nu avea succesul scontat, ignoră sfatul 
medicilor şi revine pe scenă. La Hunedoara, la 1 mai 
1963 cântă pentru ultima dată, fiind înlocuită de Mia 
Braia. Este internată în Bucureşti, la Spitalul Fundeni. 
Încă lucidă, şi-a spus ultimele dorinţe: un monument 
la Balota-Mehedinţi, dedicat cântecului românesc, 
o fântână pentru „drumeţii însetaţi” (realizată graţie 
graficianului Gabriel Bratu, la Călăraşi-Dolj), o 
pernă din petale de trandafiri, un săculeţ cu florile 
câmpului care să fie ataşat tubului de oxigen şi... 
o înmormântare cât mai discretă. Prima şi ultima 
dorinţă nu i s-au îndeplinit.

Doamna cântecului românesc, pasărea 
măiastră, a fost condusă spre Belu de un cortegiu 
de peste un milion de admiratori (mai mult decât 
la Gh. Gheorghiu-Dej). Cu şiretele de la pantofi 
neînnodaţi (aşa cum a dorit), Maria Tănase a 
străbătut Bucureştiul, de data aceasta tăcând. La 
Maria Tănase, popularitatea şi valoarea s-au împletit 
firesc, armonios. Maria Tănase a fost / este o valoare 
universală, de care trebuie să ne îngrijim.

TUDOR NEDELCEA

P.S. Maria Tănase merita un spectacol la Sala 
Palatului...

Centenar Maria Tănase

Pasărea măiastră

Brâncuși și Maria Tănase: 
Paris (1938) și New York (1939)   

EMINESCU
în care era proiectată așa-numita „epopee daci-
că” eminesciană (G.Călinescu), sensul meditației 
creștine, ideea de «românitate» și «românism» în 
scrierile eminesciene, poetul în atenția serviciilor 
secrete ale vremii, unele ingratitudini din partea 
contemporanilor până la mistificările posterității, 
prezența Poetului pe meleaguri gorjene în toamna 
lui 1866 și vara anului 1878 ș.a.

Apărută într-o condiție grafică deosebită, în 
seria OPERA OMNIA, Publicistică și eseu contem-
poran, cartea poartă pe copertă mențiunea: „164 de 
ani de la nașterea lui Mihai Eminescu”, așadar 
va fi lansată cu prilejul apropiatei sărbători de la 
15 ianuarie, în cadrul complexului de manifestări 
Ziua Națională a Culturii Române, când, conform 
promisiunii, așteptăm prezența Editurii TipoMol-
dova la Târgu-Jiu, cu interesante lansări de carte. 
(Autorul)
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ordonare internă. Această ordonare este armonia. Corpu-
rile fiinţelor, florile, lumea astrală, tot ce se află în natură 
formează un complex universal de armonii, armonia  fiind 
acea alcă tuire a finitudinii care, excluzând informul, dis-
persia, face cu putinţă existenţialul şi, în modul acesta, 
conferă plenitudine şi certitudine existenţialităţii în ordine 
umană. Din acest motiv, nevoia omului de armonie este 
vitală: ea însemnează nevoia de exis tenţă.

Ca atare, conform acestui apriorism sine qua non, 
într-o poezie, într-o operă  de artă în general, omul recep-
tează coerenţa sau incoerenţa, armonia sau disarmonia, 
adică factorul care îi induce certitudinea vieţii sau incer-
titudinea. Într-o poezie care este un delir verbal, un hete-
roclit confuz, cuvintele se risipesc fără a lăsa amprentă în 
memoria cititorului. Aşa fiind, preocuparea poetului este 
tocmai această alcătuire armonioasă a liricii sale. În acest 
sens, Eminescu scrie: „Şi eu, eu sunt copilul nefericitei 
secte/ Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte”. 

În ce priveşte apriorismul secundar al cititorului, 
acesta  este, pe de o parte,  cel al structurii psihice sale ori-
ginare, care modulează o anumită viziune despre viaţă şi 
lume, iar pe de altă parte, este experienţa socio-culturală 
a valorilor, triada factorilor  care afirmă viaţa – adevărul, 
eticul, esteticul. 

Aparatul receptor al apriorismului românesc este 
alcătuit  esenţial din : vocaţia pentru cânt, aspiraţia spre 
estetic,  spre lumină şi spre înălţimi toate întrunite, de 
pildă, în balada Mioriţei. Lirica unui poet se bucură de o 
receptare cu atât mai adecvată, mai aproape de idealitate, 
cu cât poemele sale reflectă amprenta spirituală originară 
a poporului respectiv. 

Relativ la experienţa culturii - poetice, artistice, 
filozofice, a cititorului, –  la prima lectură ea modulează 
actul receptării intuind  implicaţiile din cele trei domenii 
în poemul respectiv, dar şi la lecturi ulterioare, mai ales 
când poemul este deschis polisemic, îmbogăţind nuanţele, 
văzul interpretării. Pentru cititorul cu vocaţie poetică, pri-
mul impact rămâne însă cel al revelaţiei esenţiale. Reve-
laţiile ce se adaugă la lecturi succesive reîntemeiază unui 
poem de fiecare dată o altă faţă a adevărului poetic, o altă 
perspectivă a  deschiderii estetice.

Dar ţinem să subliniem un fapt decisiv, şi anume. că 
receptarea unui poem, la fel ca şi receptarea oricărei opere 
de artă, presupune o afinitate electivă, o potrivire genetică 
spirituală, cultivată apoi prin lecturi din marea poezie. 

Factorii care converg într-un poem pentru a realiza 
armonia, „un organism viu ca natura” (Kant) sunt, pe de o 
parte, unitatea, logica internă a ideii poetice, a discursului 
liric, iar pe de altă parte, organizarea perfectă a prozodiei.

Logica internă

Coerenţa ideatică a unei poezii, precum şi a orică-
rei opere de artă, este hotărâtoare pentru  receptare. Fuga 
de idei, aglomerarea de imagini care nu polarizează că-
tre un sens unitar - sens rezultat fie al unui mers linear, 
sau al confruntării dialectice dintre tensiuni ideatice - este 
refractară receptării, tocmai pentru că este un agregat di-
sarmonic, astfel că nu induce cititorului sentimentul cer-
titudinii existenţiale. Un gazel al lui Hafiz, un sonet al lui 
Petrarca, o poezie a lui Goethe, Baudelaire, Tagore etc., 
oricât de extinse ar fi, constituie un rotund indisolubil din 
care nu se poate scoate nimic şi nici nu i se poate adăuga. 
Generează un intens sentiment de „ordine şi frumuseţe”, 
cum se exprimă Charles Baudelaire,  de „ordine sublimă”, 
cum cere Hölderlin. 

Ca atare, poeme precum Infinitul al lui Giacomo 
Leopardi, Ode on melancholy  al lui John Keats, Harmo-
nie du soir al lui Baudelaire, Dintre sute de catarge al lui 
Eminescu, constituie cleştare măiestrit tăiate cu dalta, dar 
din care lumina ideilor se răsfrânge în universal şi astfel, 
în receptarea noastră. 

*
În poemele eminesciene cu vastă extindere ideati-

că se desfăşoară într-o perfectă unitate, o coerenţă subtilă 
care ştie să creeze şi să inducă înţelesul urmărit, şi anume: 
în Luceafărul drama contrariilor : imanent/transcendent, 
increat/creatură, teluric/uranic, efemer/etern, noroc/neno-
roc ; în Povestea magului călător în stele (Lume şi Geniu, 
în accepţia noastră)   incompatibilitatea dintre geniu şi 
lumea străină unde a fost aruncat ; în Memento mori, evo-
luţia ineluctabilă a civilizaţiilor de la mărire la dispariţie, 
consecutiv decăderii morale. 

Aceste poezii sunt alcătuite din numeroase nervuri 
tensionale care înscriu sintetic ideea metafizică, şi din care 
iradiază concluziv înţelesuri perene. În acest sens Lucea-
fărul se încheie cu antinomia : „Ce-ţi pasă ţie chip de lut,/ 
Dac’oi fi eu sau altul ?// Trăind în cercul vostru strâmt                                                                        
/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemu-
ritor şi rece”, pentru că  geniul este gândire pură, un străin 
într-o lume străină, idealul căutat de el se află dincolo de tă-
râmul uman.

O poezie eminesciană naşte dintr-o idee poetică 
unică şi se învoaltă dinlăuntru în afară concentric, ca un 
organism viu, analog unei corole din mugure. To tul ser-
veşte cu necesitate, convergent şi sintetic acea idee germi-
nală. Şi nimic nu poate fi înlocuit. De aici unitatea poemu-
lui, logica internă desăvârşită. Poemul se află în absolut.

Armonia prozodică 

Abordând problema armoniei prozodice, trebuie 
spus că un poem eminescian este rezultanta unei con-
strucţii de rară ştiinţă şi rafinament, angajând, practic, in-
tegralitatea diverşilor factori care pot interveni în această 
procesualitate stilistică.

Armonia eminesciană se datoreşte in primul rând 
incantaţiei verbale. Aşa cum am relevat şi altă dată, Emi-
nescu dispune de o veritabilă magie în a pune în 
valoare melodicitatea limbii noastre. Plecând de la 
cuvintele încărcate cu potenţial eufonic, îmbinând apoi 
cuvintele în orânduiri de asemenea cu virtuţi de cântare, în 
adevărate linii melodice, cu o modulare a tonurilor şi tim-
brurilor analog undelor muzicale, iar versurile şi strofele 
orchestrare între ele similar frazelor muzicale, întregul 
poem devine o piesă simfonică. Pe inefabilul melodicită-
ţii, se desfăşoară tensiunile spaţiale, temporale şi cele ide-
atice, intim intricate cu ritmurile naturii, ale uni versului. 
Muzicalitatea poeziei eminesciene este un fenomen unic, 
un veritabil miracol, cu neputinţă de imitat.

 Or, în muzicalitatea poemului cititorul întâlneşte 
calitatea receptivă cea mai nemijlocită, căci  muzica în-
semnează armonizarea interiorităţii noastre, a sufletului 
nostru „ideal”, de care vorbeşte Hegel, cu  faptul pur de 
a exista dus la plenitu dinea sa, absolutizarea identifică-
rii eu-existenţă. Grecii mergeau până la a recita poeziile 
acompaniate de liră. Dacă nu ar emana melodicitate, po-
emul ar fi perforat de cuvinte. Şi, prin aceasta, şi sufletul 
nostru ar fi sfâşiat de cuvinte. Melosul contribuie decisiv 
la a crea un continuum, o integralitate capabilă să fie re-
ceptată nemijlocit de intuiţia noastră poetică. 

Aşa cum se ştie,  vital pentru  un poet este ca po-
emele sale să fie uşor de reţinut, să persiste  în memoria 
cititorului. Or limpiditatea ideilor şi cantabilitatea versu-
rilor reprezintă condiţii esenţiale în acest sens. Este ceea 
ce are loc în mod  magistral şi totodată uimitor de firesc în 
poezia lui Eminescu.

Un alt factor  care contribuie la armonia poemului 
eminescian este euritmia. Ritmul este cel care ordonează 
haosul, captând astfel posibilul existenţial: el înfăptuieşte 
geometriile de arhitecturare a oricărei ontologii, începând 
cu mişcările astrelor. Ca atare, pe de o parte, autorul 
Luceafărului excelează în ştiinţa subtilă a ritmuri-
lor diverselor metrici, precum şi a rimelor, ambele 
menite să reliefeze de fiecare dată cât mai adecvat şi 
expresiv nuanţele ideii poetice. 

Dar în afară de aceste două fundamentale 
funcţii prozodice,  Eminescu  dezvoltă un original com-
plex al sistemelor de ritmicitate. 

Unul dintre aceste sisteme este ritmicitatea din-
tre sensurile dezvoltate de un poem şi tonurile fonemi-
ce, timbrurilor vocalice. Iată, de pildă, poezia La stea-
ua. In primul vers vocala repetată - a - semnează pre zenţa 
luminoasă a stelei, iar terminarea pe silabă accentuată fi-
xează astrul pe boltă („La steaua care-a răsărit”), pentru 
ca vocalele stinse din finalul celui de-al doilea vers („E-o 
cale-atât de lungă”), precum şi rima vibrantă, cu silabă 
neaccentuată, să sugereze nemărginirea spaţiilor parcurse 
de lumina astrului. În strofa următoare, alternarea silabei 
finale accentuate cu una neaccentuată, ca un ecou pier-
dut în spaţii, evocă alternanţa dintre elan şi fuga infini-
tă a luminii prin „depărtările albastre”. Aceeaşi cadenţă 
antinomică în strofa a treia: „Icoana stelei ce-a murit/ 
Încet pe cer se suie; / Era pe când nu s-a zărit,/ Azi 
o vedem, şi nu e”. În primele două versuri mişcarea are 
loc de la nonexistenţă către existenţă, pe când în ultimele 
două stihuri mişcarea este inversă, - dinspre ontic către 
extincţie. Este surprinsă astfel în aceste patru versuri una 
din cele mai expresive şi mai tulburătoare rit micităţi cu 
balans cosmic. În continuare, strofa finală reia alter nanţa 
între un versurile 1 şi 3 enunţiative, fără conţinut mobil, 
şi versurile 2 şi 4 cu dinamică prelungită „Tot astfel când 
al nostru dor/ Pieri în noptea-adâncă,/ Lumina stinsului 
amor/ Ne urmăreşte încă”.”  Astfel, indefinitul „nopţii 
adânci” şi rima finală în ecou, „încă”, poartă în indetermi-
nabil adâncul sufletesc - ecou al abisului cosmic. 

O altă ritmică în poemul eminescian este cea a  
vibraţiei lăuntrice cu vibraţia lucrurilor din afară,  
înfăptuindu-se una din modalităţile de armonizare dintre 
suflet şi univers. Intr-o variantă la Glossă, Eminescu afir-
mă : „Timpul care bate-n stele / Bate pulsul şi în tine”. În 
poezia O, mamă... o mişcare perpetuă din spaţiul din afară 
se preschimbă în spaţiu lăuntric, în conştiinţa armonizării 
naturii cu repaosul etern: ”Mereu se vor tot bate, tu vei 

dormi mereu../ Mereu va creşte umbra-i, eu voi dor-
mi mereu…/ Mereu va plânge apa, noi vom dormi 
mereu...” 

Cadenţarea dintre spaţiul extern şi cel sufletesc, cu 
transformarea firească a spaţiului senzorial în zări sufle-
teşti o întâlnim, între altele, în poezia Şi dacă... „Şi dacă 
ramuri bat în geam/ Şi se cutremur plopii,/ E ca in 
minte să ta am/ Şi-ncet să te apropii.// Şi dacă norii 
deşi se duc,/ De iese-n luciu luna,/ E ca aminte să-mi 
aduc/ De tine-ntotdeauna”. Acest poem oferă un para-
digmatic exemplu de comuniune dintre eu şi lume, comu-
niune urmând unei necesităţi interne, şi anume,  identita-
tea de structură ontologică şi afinitate afectivă. 

Sublinierea incompatibilităţii dizarmoniei cu exis-
tenţialul este viguros exprimată de Eminescu printr-un alt 
sistem de ritmicitate, şi anume acela al ritmicei antino-
mice.

Dacă de cele mai multe ori ritmica sensurilor în 
lirica eminesciană este armonizatoare, reflectând comu-
niunea universală, alteori ea este disonantă sau chiar anta-
gonică, relevând latura inarmonică lucrurilor, a lumii. Aşa 
ia naştere melancolia din poezia eminesciană de iubire, 
conştiinţa dureroasă a denive lării potenţialului dintre ide-
al şi inerţia telu rică. Acest gen de ritmică apare cu osebire 
în poeziile Pe lângă plopii fără soţ.... Ce e amorul ?, 
Adio, S-a dus amorul...În cele patru poeme este vorba de 
o ritmicitate antitetică dintre zborul spiritului care nu poa-
te respira decât în zonele de sus ale semnificaţi ilor eter-
ne, şi lipsa de zbor a unor fiinţe fără vocaţia absolutului : 
„Prea mult un înger mi-ai părut / Şi prea puţin femeie”. În 
loc de a aprinde, prin puterea crea toare a iubirii, un astru 
pe cer promis nemuririi („}n calea timpilor ce vin / O stea 
s-ar fi aprins”), fiinţa îndrăgită coboară ţinu tul comunului 
: „Căci azi le sameni tuturor / La um blet şi la port”.

Acel cutremur mutaţional („Tu trebuia să te cu-
prinzi / De acel farmec sfânt”) care să preschimbe iubi-
rea şi iubita în entităţi nepieritoare, nu a avut loc, şi cele 
două sfere axiologice, ritmate o vreme armonic de către 
poet în speranţa comuniunii şi osmozei, au rămas tot tim-
pul paralele şi nu coincidente, iar acum se despart pentru 
totdeauna, plecând fiecare pe traiectoria destinului său : 
„uman, prea uman”, pe de o parte, ceresc pe de altă par-
te. Ritmicitatea este conflictuală, tragică. Este o disritmie 
care exprimă o frustrare cosmică de ordin valoric.

Cu toate acestea, nu principiul dizarmoniei este 
comunicat de cele patru poezii. Disonanţa este che mată 
aici pentru a împlini o funcţie bine definită: delimitarea 
prin contrast a condiţiei armoniei, - cos mice şi spirituale, 
— în ultimă instanţă, a condiţiei hyperionice. Ritmul 
antagonic este infinit depăşit de conştiinţa superioară a 
idealului comuniunii spirituale, a ar monizării universale 
prin iubire. 

Dar armonie cosmică însemnează nu numai ritmi-
zarea mişcărilor de flux şi reflux existenţial, comu niunea 
dintre eu şi univers, cadenţarea inimii noastre cu sistole-
le lumii. Armonie însemnează de asemenea ascensiunea 
convergentă a omului, a lucrurilor, a cosmosului că-
tre înaltele trepte ale spiritualizării.

Armonia creaţiei lui Eminescu îşi are astfel o altă 
valenţă în puritatea universului său poetic, elevaţia vi-
ziunilor sale. Poezia lui Eminescu este un spaţiu al ima-
culării, un orizont serafic analog spaţiilor poetice ale lui 
Höl derlin, analog surâsului personajelor lui Leo nardo 
da Vinci, analog muzicii lui Mozart. Ca atare,  cuvinte 
precum sfânt, senin, dulce, alb, blând, duioşie, lu-
mină, armonie, iată simbolurile in jurul cărora polari-
zează ideile poetice eminesciene, deschiderile sufle teşti şi 
ale intelectului. Cu ajutorul luminii - constantă fizică, şi 
duioşia, lumină lăuntrică, Eminescu a  creat o lumină inte-
grală care constituie o altă modalitate de armonizare între 
natură şi suflet.  El scrie în postuma Mureşanu :. „Odată 
încă-n viaţă să mă-nnec în lumină/  Să caut armonia 
a sferelor senină/ In inima-mi...” 

Prin participarea convergentă a diverşilor fac tori 
amintiţi mai sus, se ajunge finalmente la acea senzaţie par-
ticulară indusă de poemul eminescian, la acea stare inefa-
bilă care este perfecta armonie inte rioară. În acest sens, 
decisiv intervine în primul rând armonizarea sufletului cu 
restul lumii pe care Emines cu o înfăptuieşte prin origina-
la sa filozofie a spaţiului poetic : convertirea lumii din 
afară în substanţă sufletească, folosind în acest scop drept 
mediu de transfer mişcarea temporală, şi anume mişcări 
ale elementelor naturii, mişcarea muzicală sau mişcarea 
luminii. Se constituie astfel un continuum spaţiu-timp di-
namic, care se preschimbă în mod firesc în mişcare sufle-
tească. Prin această transformare, pe de o parte, i se oferă 
cititorului, o Casă a Fiinţei, adică un spaţiu de locuit lăun-
tric şi o mişcare muzicală devenită prezent etern (Platon), 
iar pe de altă parte,  are loc deschiderea infinitului psihic 
către orice spaţiu imaginabil - fizic şi metafizic,  spaţiul 
mitului şi al visului,  al idealităţilor şi al transcendentului,

Homo poeticus eminescianus

pag. 7



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
7

Eminescu este marele vizionar spaţial al poeziei 
universale, conferind spiritului cel mai larg orizont de res-
piraţie. Tensiunea continuă a liniilor spaţiului fizic deve-
nită lăuntrică, şi muzicalitatea conferă poemului  calita tea 
de continuum în pururea mişcare, făcându-l să se insere-
ze nemijlocit în percepţia intuiţiei poetice a cititorului, în 
vibraţia timpului său interior. Poemul, care este un con-
centrat de cosmicitate şi de onticitate, devine durată inti-
mă, suflet pur, eu „ideal” în ne contenită realizare de sine.   

II
Rezumând,  puritatea eufonică şi melodicitatea cu-

vintelor, corespondenţa ritmică dintre mişcările naturii şi 
ale sufletului ;  alternanţa dintre viziunile plastice şi miş-
cările emoţionale; arhi tectonica prozodică subtilă unită 
inter-condiţionat cu logica internă a desfăşurării ideii po-
etice - întreg acest complex transformă poemele emines-
ciene în veritabile exercitări ale armoniei cosmice, de o 
inventivitate şi de o incantaţie care semnează acei unicat 
în literatura noastră şi care face imposibilă transpunerea 
în altă limbă.

Armonia eminesciană rezultă astfel din organiza-
rea internă a poemelor într-o structură in disolubilă, facto-
rul decisiv pentru ideală receptare de către cititor. Fiecare 
componentă de formă şi idei se intercondiţionează atât de 
perfect, de unitar, încât lipsa uneia ar destrăma poemul re-
spectiv, care este un organism viu, o impecabilă totalitate. 
Este împlinit în felul acesta dezideratul de întotdeauna al 
operei de artă de a fi imperfectibilă, necorectabilă, orice 
inter venţie echivalând nu cu o simplă mutilare sau ampu-
tare, ci cu moartea operei, respectiv, cu moartea poe mului. 

Vom da un exemplu de perfectă logică internă  cu 
impact nemijlocit asupra cititorului. Este vorba de Som-
noroase păsărele, considerată de unii critici o modestă 
romanţă, deşi, în realitate, ea este de mare ştiinţă şi amplă 
respiraţie pe diverşii vectori ai dinamicei lirice. Tema poe-
ziei este instalarea progresiv suitoare a liniştii, chemată să 
deschidă spre spaţiul de dincolo, al visului. În acest sens : 
se linişteşte mai întâi elementul cel mai gălăgios al naturii 
– fauna – Somnoroase păsărele/ Pe la cuiburi se adună 
– apoi se linişteşte flora  - codrul negru tace, dorm şi flo-
rile-n grădină ; urmează acum două simboluri ale liniştii 
– lebăda pe pământ –„Trece lebăda pe ape/ Între trestii sa 
se culce”, iar în final, apare doamna liniştii cereşti, luna, 
care armonizează pacea întregului univers nocturn şi tot 
odată deschide tărâmul feeric al visului. 

Funcţia de eliberare
Precum afirmam de la început, dacă necesitatea 

armoniei satisface certitudinea noastră ontologică, în cali-
tate de făpturi ale limitelor, ale finitudinii, totodată spiritul 
tinde către eliberare. Poemul trebuie să ofere cititorului 
deschiderea către libertatea fără limite. 

O astfel de deschidere care ni se impune de la pri-
mele versuri ale unei poezii eminesciene, este nemărginita 
deschidere spaţială.  Pe de o parte are loc deschiderea spre  
spaţiul cosmic din afară, de la priveliştile naturii până la 
spaţii în desfăşurare  indefinită, cum se întâmplă în poezia 
La steaua, sau în transcenderea în zariştea nemărginită a 
basmului din poezii precum Povestea teiului, Călin, Po-
vestea magului călător în stele,  pentru ca în Luceafărul 
să se ajungă la transorizontul primordialităţii. Zborul lui 
Hyperion către Demiurg oferă spiritului nostru poate cea 
mai largă înaripare din lirica universală, purtându-ne din-
colo de spaţiu şi timp infinit cheltuite şi depăşite : 

 Porni Luceafărul. Creşteau/ În cer a lui aripe/             
Şi căi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe.
Un cer de stele dedesupt,/ Deasupra cer de stele -/ 
Părea un fulger ne-ntrerupt/ Rătăcitor prin ele.
Şi din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/ 
Vedea, ca-n ziua ce de-ntăi/ Cum izvorau lumine. 
Cum izvorând îl înconjor/ Ca nişte mări de-a-notul./ 
El zboară gând purtat de dor,/ Pân’ piere totul, totul.

Există însă nu numai o deschidere în afară, ci şi o 
alta, lăuntrică. Această deschidere interioară are loc prin 
amintita fenomenologie spaţială particulară, transforma-
rea lumii în spaţii sufleteşti cu ajutorul unei mişcări mu-
zicale ca, de exemplu,  sunetul de corn din Peste vârfuri, 
sau printr-o mişcare a luminii ca în La steaua, Apari să 
dau lumină, Şi dacă...

De asemenea are loc eliberarea către deschideri in-
finite pe dimensiunea temporalităţii, în sens de perpetuă 
derulare, în numeroase poezii, între care, Memento mori, 
Veneţia, Trecut-au anii, Din valurile vremi, La steaua, 
Bolnav în al meu suflet. Pe de altă parte, găsim la tot pasul 
secvenţe de timp absolutizat, secvenţe de prezent etern, 
care ne eliberează de vremuirea consumptivă, exemple în-
tre altele, finalurile din Dorinţa, Peste vârfuri, Pe lângă 
plopii fără soţ, Atât de fragedă, Sara pe deal, Luceafărul 
ş.a.  Sudarea spaţiului cu timpul într-un continuum cos-
mic  apare în zborul lui Hyperion spre Demiurg, în Strigo-
ii,  Melancolie, Crăiasa din poveşti, Despărţire, De câte 
ori, iubito… ş.a.

Un continuum spaţio-temporal de mare mobilitate 
şi în nepotolită extindere, inducând o mişcare sufletească 

de profund patetism, desfăşoară poezia Dintre sute de ca-
targe - mişcare fără oprire din cauza dramaticei irezolva-
bilităţii spirituale: „De-i goni fie norocul,/ Fie idealurile, 
/ Te urmează în tot locul/ Vânturile, valurile.// Nenţeles 
rămâne gândul/ Ce-ţi străbate cânturile,/ Zboară vecinic 
îngânându-l/ Valurile vânturile”. Cititorul,  este intens an-
trenat – odată cu valurile care sparg catargele şi vânturile 
care îneacă păsările călătoare - în această dramă cosmică 
a geniului de a nu fi înţeles. Continuumul spaţiu-timp din 
Luceafărul constituie una din cele mai ample desfăşurări 
din lirica universală, culminând cu zborul fulgerător al lui 
Hyperion către demiurg. Eliberarea spiritului cititorului 
este maximă în această uluitoare deschidere fizică, la care 
se adaugă  mişcarea ideatică de la teluric la astral, de la 
creat la increat, de la măruntul posibil uman, la transori-
zontul metafizic. Parcurgând  Luceafărul, cititorul trăieşte 
o încântare înalt eliberatoare,  una din cele mai pure dispo-
nibilizări spirituale. Aşa încât, numai pronunţând numele 
poemului, cel care l-a lecturat cândva,  simte cum îl cu-
prinde elanul zborului către zonele eterate ale simţirii şi 
ale minţii.

Subtilă şi cu deosebită rezonanţă asupra recep-
tării cititorului este mişcarea eliberatoare constituită de 
fenomenologia în trei momente : bios-tanatos-bios, adi-
că viaţă-moarte iniţiatică-renaştere pe un plan superior 
exis-tenţial, ecou al  mitului lui sau Zamolxis, precum  şi 
al lui Orfeu şi Dionysos, toţi trei de origine tracă. Este 
vorba de poezii în care se pleacă de la lumină – fizică şi/
sau spirituală, se trece prin întuneric de asemenea fizic/
şi sau spiritual, pentru a se ajunge la renaştere în lumina 
superioară, divină.

Aşa are loc, de exemplu foarte expresiv în poezia 
Atât de fragedă. Aici prima hipostază este constituită de o 
lumină asemenea florilor de cireş întruchipată şi emanată 
de o făptură aproape eterică. Urmează întunericul chemă-
rii carnale unde femeia decade -  dar din care poetul o 
înalţă  sub forma unei icoane divine, asemănătoare Fe-
cioarei Maria, redându-i  astfel aureola din care evadase. 
În poezia La steaua, se pleacă de la lumina unui astru, 
urmează întunericul străbătut de moartea stelei, după care 
ea reînvie în neuitarea iubirii poetului. În Venere şi Mado-
nă, în prima hipostază iubita apare un prototip al îngerilor, 
urmează decăderea bacantică, dar, în final, devine o sfântă 
„prin iubire”. În Pe lângă plopii fără soţ momentul iniţi-
al este viziunea luminoasă a poetului care vede femeia în 
metafora geamului ce străluceşte şi  proiectată în nesfârşi-
rea timpurilor ; se opune însă neînţelegerea femeii, iar în 
al treilea moment lumina se reaprinde sub forma candelei 
sacralizând divinitatea iubirii. În poezia Cu mâine zilele-ţi 
adaogi hipostaza luminoasă iniţială este ziua de azi înveş-
nicită, urmată de o întreagă defilare a necurmatei treceri, 
dar în final izbucnesc priveliştile sclipitoare cosmice sub 
contemplarea gândului etern, pentru care şi moartea este 
o părere, o luminoasă vestitoare de vieţi. În Luceafărul 
se porneşte de la lumina astrului în haine festive şi ilumi-
narea sufletească a Cătălinei, urmează întunericul fizic al 
nopţilor şi opacitatea psihică a fetei de împărat refuzând 
iubirea de sus, pentru a se transcende în final către oceane-
le de lumină însoţind zborul lui Hyperion spre Demiurg. 
În Peste vârfuri şi Dorinţa eliberarea are loc în inefabilul 
unei morţi iniţiatice şi într-un somn cu virtuţi transfigura-
toare prin contopirea cu natura.

Subliniem că această fenomenologie de model za-
molxic  nu constituie pentru Eminescu un joc, o gratuitate, 
ci este o necesitate onto-axiologică de a depăşi atât viaţa 
comună, cât şi moartea.

Evident, cea mai nemijlocită eliberare a sufletului 
pe care o induce cititorului lirica lui Eminescu rămâne 
de ordin muzical. Este unul din marile secrete ale ma-
giei eminesciene. Precum afirmă, între alţii, Beethoven, 
Schopenhauer, Nietzsche, Rilke, muzica este marea eli-
beratoare a omului datorită caracterul ei de a se afla la 
interferenţă dintre fizic şi metafizic, dintre materialitate şi 
spirit, aşa încât ne descătuşează de orice determinare şi 
condiţionare, ne poartă „mai departe, mai departe”. Ine-
fabilul indus de muzică este o stare culminativă în sensul 
golirii de orice conţinut  până a nu persista decât bucuria 
pură a eliberării – Höchste Lust ! – „cea mai înaltă volup-
tate”, cântă Isolda în finalul operei wagneriene.  Nietzsche 
afirma ascultând muzica  : – „Nu mai sunt nici suflet nici 
trup, ci un al treilea lucru - Homo sui transcendentalis”- 
omul dincolo de el însuşi. 

Un alt aspect esenţial îl constituie faptul că Emi-
nescu trebuie citit în termeni de etică, şi anume, etica 
hyperionică, adică la cea mai înaltă temperatură spiritua-
lă. Nu putem dezvolta acest subiect, despre care am vorbit 
în altă parte (Spiritul hyperionic sau sublimul eminscian, 
2003), dar amintim etica luminii şi a armoniei, etica so-
cială din Scrisori, etica rădăcinilor din Doină, etica de-
taşării princiare din Glossă, etica iubirii transfiguratoare 
culminând în Luceafărul, etica procesului de creaţie des-
pre care am vorbit in cele precedente. Şi peste toate, etica 
glorificării naturii pe care o  Eminescu o considera sfântă 
şi despre care afirma : „Nebuni suntem, cu toţii, natura-i 

înţeleaptă… Da, da, numai natura are dreptate-n veci”.  
Precum ştim, cele mai fascinante descrieri ale naturii din 
lirica noastră aparţin autorului poemului Călin. 

Într-un cuvânt, poezia  lui Eminescu constituie  
acea creaţie ideală care satisface cititorului certitudinea 
existenţială şi totodată îl pune în cursă pentru depăşirea 
infinită a limitelor. Altfel spus,  ea satisface sensibilitatea 
cititorului pentru armonie, care este sensibilitatea naturii 
umane pentru frumos, iar deschiderile eliberatoare sati-
sfac predispoziţia noastră metafizică, sensibilitatea pentru 
sublim. 

Ţinem să subliniem un fapt de la sine înţeles, şi 
anume că, aşa cum întreg acest complex de subtilităţi sti-
listice şi ideatice, pe care am încercat să le identificăm 
în fenomenologia alcătuirii poeziilor lui Eminescu – nu a 
fost gândite şi aplicate de poet pas cu pas, componentă cu 
componentă, ci au constituit fapta algebrică a unor intuiţii 
poetico-metafizice, a unui „dicteu” - tot astfel, cititorul nu 
receptează discursiv, analitic o poezie, ci intuitiv prin apa-
ratul aprioric originar despre care am discutat, şi anume, 
sensibilitatea la poezie, la frumos, la armonie şi, pe de altă 
parte,  amplitudinea deschiderilor gândirii. Este un proces 
„prielnic potrivirilor de stele”, despre care vorbeşte Ion 
Barbu. 

Iar privitor la altitudinea gândirii din aparatul re-
ceptor al cititorului, să nu uităm faptul fundamental : lirica 
lui Eminescu este prin excelenţă reflexivă. Intuiţia sa me-
tafizică, aşa cum singur a denumit-o, intelectul său eroic, 
după un cuvânt al lui Giordano Bruno, au atins culminaţii 
ale cugetării filozofice, rare ori întâlnite la alţi poeţi sau 
filozofi. În lirica sa autorul Luceafărului a făcut  ontolo-
gie, axiologie, psihologie, sociologie, estetică. A formu-
lat adevăruri definitive despre viaţă, despre iubire, despre 
conflictul bine-rău, despre libertatea spirituală. 

S–a spus că o poezie este cu atât mai valoroasă cu 
cât conţine mai multe aforisme. Este cazul liricii emines-
ciene. Aşa cum afirmam şi în altă parte, se poate afirma 
fără exagerare că Eminescu a spus cam tot esenţialul des-
pre tot esenţialul. 

Iată observaţii lucide şi amare despre viaţă: „La 
nimic reduce moartea cifra vieţii cea obscură.”„Toate 
au trecut în lume, numai răul a rămas.”  „Toate-s praf... 
Lumea-i cum   est şi ca dânsa suntem noi.”.„În orice om 
o lume îşi face încercarea,/ Bătrânul Demiurgos se opin-
teşte-n van”. „Gîndirea noastră spuma zădărniciei noas-
tre…” „Cei mai mulţi din oameni după nimic alerg…Via-
ţa noastră este o eroare perpetuă”.  

Găsim şi gânduri potrivite vremii noastre: „Secoli 
de întuneric ţin în lanţuri de umilire spiritul…Astfel e ma-
şina lumei, găseşti sculptori fără mână, orbii pictori, urşii 
critici… Ici-colo câte-un geniu şi peste tot gunoi”. Glossa 
rămâne paradigmatică pentru un breviar al înţelepciunii 
în viaţă.

Gânduri despre creaţia poetică: „Nu ne mustraţi! 
Noi suntem din cei cu-auzul fin/ Şi pricepurăm şoapta 
misterului divin./ Sublimul adevăr noi l-avem din cer”. Ne 
amintim de un gând analog al lui poetului Cecil Day Le-
wis  : „Tempt me no more. for I have known the lightning’s 
hour – nu mă ispitiţi, pentru că eu am cunoscut ceasul 
iluminării. 

Iată şi gânduri despre sine : „Am fost un om ce spu-
ne adevărul… A vieţii mele carte e scrisă cu durere…”. 
La fel ca şi alţi poeţi, între alţii Shakespeare. despre care a 
spus „S’aduc cu tine-mi este toată fala”, Eminescu a fost 
conştient de veşnicia sa în memoria posterităţii: „Azi ci-
tesc făr’ a pricepe, mâni vor şti să mă citească…” „Cân-
tările din pieptul meu/ O, vreme săracă/ Vor răsuna cu 
drag şi dor( Şi n-or să mai treacă”. 

*
Lirica eminesciană exprimă dinamismul muzical 

al existenţialului uman – simţire şi intelect - îmbogăţit cu 
dinamica ritmurilor universale. Astfel, ni se induce o tră-
ire în continuă desfăşurare cu inflexiuni ce se prelungesc 
în ecouri repetate în zările profunde ale sufletului, ecouri 
care continuă şi după ce poemul s-a „încheiat”, aşa cum se 
întâmplă, de pildă, în Peste vârfuri, O, mamă..., Trecut-
au anii... etc., unde are loc eliberarea în spaţiile abisale 
ale interiorităţii noastre, aflată ea însăşi, prin esenţă, în 
pururea mişcare.

Un poet ca Eminescu este o conştiinţă a esenţelor, 
iar în vremuri de restrişte spirituală, precum cea actuală, 
el trezeşte memoria obosită a eternităţii. Lectura poeziei 
sale ne redă nouă înşine în acea elevată hipostază în care 
ne recunoaşte instanţa valorilor nepieritoare. 

Făcându-ne dar sublimitatea gândurilor sale, au-
torul Luceafărului cheamă pe cei care au vocaţia aripilor 
să-i poarte  fulgerător, asemenea zborului lui Hyperion 
spre Demiurg, într-un dincolo al celei mai elevate trans-
mutări spirituale, fiecare dintre noi putând deveni cea ce 
am putea numi - homo poeticus eminescianus. 

Iată această extraordinară chemare  : „Da, la voi 
se-ndreaptă cartea-mi,/ La voi, inimi cu arìpe./ Ah! lăsaţi 
ca să vă ducă/ Pe-altă lume ’n două clipe”.
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O analiză mai atentă a lucrărilor de referinţă şi 
a presei poloneze ne conduce indubitabil la concluzia 
că Tudor Arghezi a avut o receptare favorabilă în 
Polonia. O receptare, am spune, bine meritată. Astfel, 
încă în anul 1931, autorul Cuvintelor potrivite era 
prezent cu trei poezii în antologia  Teme româneşti, 
alcătuită de poetul Emil Zegadłowicz şi publicată 
la Poznań. Câţiva ani mai târziu, în Compendiul de 
istorie a literaturii româneşti, profesorul universitar 
Emil Biedrzycki îi consacra un spaţiu important, ca, 
ulterior, Stanisław Łukasik, în monumentala  Istorie 
a literaturii române, rămasă în manuscris, avea să 
sublinieze pregnant marile valenţe ale liricii argheziene 
în ceea ce priveşte primenirea lexicului şi modificările 
de sintaxă, care au dat logosului românesc resurse noi 
de exprimare.

În perioada postbelică, în anul 1966, la Institutul 
Editorial de Stat din Varşovia (PIW), casa editorială 
poloneză cea mai prestigioasă din acei ani, a apărut 
culegerea  Ex libris, îngrijită de Stanisław Ryszard 
Dobrowolski, poet în vogă în perioada de referinţă 
şi care iubea sincer România, lirica românească. 
L-am cunoscut mai bine în toamna anului 1966, când 
autorul transpunerii a participat la centenarul Coşbuc.

Cea mai importantă culegere din lirica 
argheziană rămâne şi azi, probabil mulţi ani de acum 
înainte, volumul apărut la jumătatea anilor ’80 la Casa 
editorială “Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza” din 
Varşovia, în colecţia “Biblioteca poeţilor”, serie foarte 
preţuită şi apropiată cititorilor polonezi, iniţiativă care  
a reuşit să promoveze timp de două decenii pe cei mai 
de seamă reprezentanţi ai liricii  poloneze şi universale, 
inclusiv pe Mihai Eminescu. Am menţionat, la 
apariţie, stăruinţa  întotdeauna încununată cu succes 
ale scriitoarei Danuta Bieńkowska, cea care a alcătuit 
cu grijă volumul de Poezii alese, (selecţia, prefaţa şi 
postfaţa aparţinându-i). Tirajul impresionant : 10 300 
de exemplare, chiar pentru acele timpuri. Condiţii 
grafice excelente.

Danuta Bieńkowska n-a ezitat să preia pentru 
volumul la care ne referim, din culegerea lui Stanislaw 
Dobrowolski,  24 de poeme, traduse de poeţi de seamă 
din Polonia, precum Jarosław Iwaszkiewicz, Leon 
Pasternak, Artur Międzyrzecki şi Anna Kamieńska. 

Din prefaţa la volumul respectiv amintim 
aprecierea pertinentă a lui Stanisław Ryszard 
Dobrowolski: Drumul vieţii şi al mutaţiilor ideologice 
şi artistice străbătut de Arghezi este lung şi foarte 
interesant. Intelectual, poet-filosof de mare talent 
şi aleasă cultură, autorul Cântării Omului strânge 
în bogata sa creaţie rodul experienţelor estetice şi 
ideologice al câtorva epoci. 

 Aspecte similare sunt reţinute şi în lucrările de 
referinţă din perioada postbelică, respectiv în  Marea 
Enciclopedie Universală, în Dicţionarul scriitorilor 
români, întocmit de Halina Mirska Lasota, sau în 
Compendiul de literatură română, tipărit tot în acei 
ani la Editura Ştiinţifică din Varşovia (PWN).

O recunoaştere a lui Tudor Arghezi în Polonia 
o constituie şi doctoratul susţinut în anii ’80 de tânăra 
asistentă Krystyna Wadówka, de la Universitatea 
“Adam Mickiewicz” din Poznan, pe o temă privind 
creaţia argheziană.

Prima remarcă ce se impune după lectura 
acestui nou volum de Poezii alese este modul închegat 
în care se prezintă toate articulaţiile liricii argheziene, 
cu versuri din Cuvinte potrivite, Flori de mucigai, 
Cărticică de seară, Hore, Una sută de poeme, 1907 – 
peisaje, Cântare Omului, Frunze, Poeme noi, Răzleţe 
şi Cadenţe.

Culegerea debutează cu poemul Testament, 
cunoscut până acum în Polonia în traducerea Annei 
Kamieńska, de data aceasta transpus cu mare fidelitate 
de Danuta Bieńkowska. Iată cum sună în limba lui 
Mickiewicz primele versuri din acest poem:

“Nic ci innego w spadku nie zostawię
Oprócz nazwiska na książki oprawie.

W buncie, co smuga wieczornego cienia
Sięga do ciebie poprzez pokolenia,
Na wyboistych, stromych szlakach.
Gdzie się i twoja noga nieraz potknie,
Książka ta, synu, jest stopniem”.

Tot Danuta Bieńkowska traduce poezia de 
factură eminesciană  Melancolie, Morgenstimmung, 
Niciodată toamna…, Streche, Har şi Cântec. 
Niciodată toamna… păstrează acel inefabil farmec 
tipic pentru meleaguri meridionale, chiar într-o polonă 
consonantică exprimat! Iată:

Kto się wypłakać chce, kto chce wyżalić,
Niech się wsłuchnie w niepojęty zew
U stóp topoli, co się jak żagiew pali,
Niechaj swój cień pogrzebie w cieniu drzew.

*
Cine vrea să plângă, cine să jelească,
Vie să asculte -ndemnul neînţeles,
Şi cu ochii facla plopilor cerească
Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes.

Ca şi în cazul volumului de Versuri alese din 
Mihail Eminescu, o contribuţie deosebită la florilegiul 
arghezian şi-o aduce traducătorul Edward Hołda, 
care a reuşit să înţeleagă şi să redea răscolitoarele 
sentimente omeneşti şi neliniştea metafizică din 
poemele argheziene, îndeosebi din  Cărticica de seară 
ori din  Una sută de poeme.

Poetul de formaţie şi factură ţărănească, din 
generaţia mijlocie, Tadeusz Nowak, cunoscut printr-
un volum de Psalmi, semnează traducerea unor 
importante poeme din creaţia argheziană, printre care  
Mă uit, Inscripţia cărţii, Francois Villon, Mă uit la 
flori, Inscripţie pe mormânt, Inscripţie pe un inel şi 
Într-un judeţ.

Printre alţi poeţi de seamă polonezi care şi-au 
adus contribuţia la transpunerea în polonă a poeziei 
argheziene, amintim pe cei duşi în lumea umbrelor: 
Jan Brzechwa, Anatol Stern, Leopold Lewin, Tadeusz 
Chrościelewski, Marek Wawrzkiewicz, Włodzimierz 
Słobodnik, Włodzimierz Lewik. Multe din traduceri 
reuşesc să surprindă slovele fruste din lirica 
argheziană, unele din terminologiile-argou sau topica 
imprevizibilă a frazei.

Din pertinenta prefaţă, semnată de Danuta 
Bieńkowska, reţinem aprecierea: “Arghezi caută 
în poezie sensuri existenţiale, fiind poetul neliniştii 
şi al dezamăgirii, dar şi un cântăreţ al Omului, al 
posibilitîţilor lui creatoare”.

Directorul Editurii Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza mă asigura, la apariţie, că cele două 
volume apărute sub auspiciile editurii vor deschide 
drum pentru a intra în colecţia amintită şi alţi poeţi 
români. Îi avea în vedere pe Ştefan Augustin Doinaş 
şi Marin Sorescu. Cu regret, iniţiativa nu s-a mai 
concretizat. Danuta Bieńkowska s-a stins din viaţă, iar 
după 1989 şi planurile editoriale poloneze au început 
să se axeze în mare parte pe promovarea literaturii 
care să le aducă un oarecare profit editurii. Colecţia 
s-a desfiinţat şi ulterior chiar casa editorială. 

Un semn de preţuire al lui Arghezi în spaţiul 
vistulan îl constituie prezenţa creaţiei sale în 
mare antologie de poezie românească, apărută în 
1989, la PIW, rod al eforturilor mereu neobositei 
Danuta Bieńkowska. Antologatoarea a reuşit să îl 
ilustreze cu 15 poeme (nota bene: doar Eminescu 
a fost reprezentat cu 16). Iată-le, în ordine. În 
paranteză figurează traducătorul: Mâna lui (Jaroslaw 
Iwaszkiewicz), Mă uit la flori (Tadeusz Nowak), 
Psalm: Sunt vinovat că am râvit (Zygmunt Braude), 
Omule (Jerzy Jędrzejewicz), Inscripţie pe un 
mormânt (Tadeusz Nowak), Inscripţia cărţii (Tadeusz 
Nowak), Vodă Ţepeş (Leopold Lewin), Cântec de 
adormit Miţura (Jerzy Lowinski  şi Stanisław Jerzy 
Dobrowolski), Flori de mucigai (Leon Pasternak), 
Generaţii (Zbigniew Stolarek), Rada (Zbigniew 
Stolarek), Fătălău (Tadeusz Chrościelewski), Stane, 
căpitane... (Artur Międzyrzecki), Drumu-i lung...
(Jerzy Jędrzejewicz), Testament (Anna Kamieńska).

II.

Tudor Arghezi şi raporturile sale cu poezia franceză 
din perioada simbolistă

O lucrare de doctorat la Universitatea „Adam 
Mickiewicz” din Poznań de Krystyna Wadówka

În a doua jumătate a deceniului al şaptelea, 
datorită unor relaţii destul de  strânse de colaborare, 
cultivate cu Universitatea Adam Mickiewicz din 
Poznań, în principal cu şeful catedrei de limbă 
română de atunci, profesorul Henryk Misterski, un 
mare specialist în Dosoftei, pregătit în România, dar 
şi cu unii dintre colaboratorii şi colegii apropiaţi ai 
acestuia, printre care se enumera şi tânăra asistentă, 
Krystyna Wadówka, intelectuală cu orizonturi largi 
pentru generaţia ei, am pus la  cale, împreună cu 
aceasta, elaborarea unei exegeze mai aprofundate 
despre Tudor Arghezi. Îmi amintesc cu plăcere de 
tânăra asistentă, care dovedea la vremea respectivă o 
sensibilitate parcă înnăscută pentru lirica românească, 
pregnantă fiind apropierea ei faţă de literatura şi cultura 
românească. Cred că era prin 1975 sau 1976, când am 
reuşit să o determin chiar să îşi scrie şi să îşi susţină 
lucrarea de doctorat din şi despre Tudor Arghezi. 
Îmi mai stăruie în minte discuţia avută pe tema 
simbolismului european de care era atrasă şi despre 
care dorea să scrie teza de doctorat, îndemnând-o ca 
de aici să facă pasul spre clasicul român.

Mi-am folosit  toată arta persuasiunii mele 
pentru a o convinge să vină spre literatura română, 
dovedindu-i că autorul Florilor de muciga ar fi cel 
mai îndreptăţit, după Eminescu, să aibă o exegeză 
pe măsură în Polonia (Danuta Bieńkowska lucra 
în vremea respectivă la transpunerea monografiei 
călinesciene, în limba polonă, pentru Editura 
Czytelnik), sugerându-i domnişoarei Krystyna de 
atunci să fructifice informaţia vastă de care dispunea, 
ca romanistă, despre simbolismul şi modernismul 
european, tocmai pentru a realiza o seamă de paralele 
între creaţia argheziană şi cea baudlairiană. Aceasta a 
fost începutul....

A urmat să conving din partea-mi şi autorităţile 
româneşti să o invite pentru documentare, în ţară, lucru 
care s-a înfăptuit grabnic, datorită solicitudinii cordiale 
pe care o manifesta în acei ani Uniunea Scriitorilor 
faţă de asemenea proiecte. După aceea totul a mers 
extrem de lin, încât - în 1980 -  Krystyna Wadówka, 
având-o ca promotor ştiinţific pe conferenţiar dr. Irena 
Filipowska de la catedra de limbi romanice, să îşi 
susţină cu brio la Universitatea din Poznań, lucrarea 
Tudor Arghezi şi raporturile sale cu poezia franceză 
din perioada simbolistă. În semn de recunoştinţă, 
autoarea mi-a adus, la Varşovia, un exemplar din 
lucrarea susţinută, exemplar cu file deja îngălbenite 
azi, şi pe care îl mai păstrez cu atenţie 

RECEPTAREA LUI TUDOR ARGHEZI ÎN POLONIA

Arghezi în Polonia 
- ca poet al neliniştii şi dezamăgirii
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pentru a-l preda, cum îmi propusesem iniţial, Muzeului 
Literaturii Române sau doamnei Miţura Arghezi - 
pentru Casa Memorială de la Mărţişor. Înainte de a 
face acest gest mi-am dorit foarte mult să scriu mai 
pe larg despre această contribuţie insolită pe spaţiul 
vistulan, ba chiar să şi propun unei case editoriale să 
reflecteze la oportunitatea publicării ei. N-am reuşit să 
fac nimic din toate acestea, cred însă că niciodată nu 
va fi prea târziu. Am început acest lucru după 25 de 
ani cu acest eseu despre lucrarea insolită a Krystynei 
Wadówka. Dizertaţia se compune din şase capitole 
dense în care autoarea prezintă corect momentele 
principale din viaţa şi creaţia poetului (stăruind 
asupra perioadei 1896-1931). Aici relevă contextul 
literar românesc (curente şi grupări literare), ca şi cel 
european, de la îngemănarea secolului al XIX-lea cu 
secolul al XX-lea, exegeta apleacându-se îndeosebi 
asupra romantismului şi posteminescianismului în 
literatura română, tratând cu acribie două paliere 
distincte: simbolismul românesc ca direcţie aparte a 
simbolismului francez şi „Literatorul”, cu mentorul 
Alexandru Macedonski şi salonul său literar 
(„Cenaclul”). Concluzia tinerei Wadówka asupra 
acestor aspecte este remarcată chiar în Prefaţa lucrări, 
afirmând că patrimoniul literar bogat lăsat de Arghezi 
permite sublinierea independenţei şi a puternicul său 
individualism, exprimat prin inapetenţa scriitorului 
faţă de „şcolile” sau curentele literare din epoca 
respectivă, poetul române fiind de fapt sinonimul unui 
mare şi genial autodidact. 

„Geniul său ca şi influenţa neîndoielnică uriaşă 
asupra poeziei româneşti din secolul al XX-lea îl 
aseamănă cu Baudelaire – precursorul simbolismului 
francez”.  (Introducere  p I-II).

Debutul poetic arghezian este tratat în cel de 
al doilea capitol al lucrării,  fericit surprins chiar prin 
titlul secţiunii: Sunt înger, sunt şi diavol şi fiară şi-
alte asemeni, expresivă formulare, pentru cititorii 
dintr-o ţară care nu îl cunoştea suficient de îndeajuns, 
la vremea respectivă, pe autorul Florilor de mucigai, 
exegeza având drept motto un citat din interviul 
acordat de poet lui C. Couffon, pentru Les lettres 
francaises,  în martie 1964: „...mi-am consacrat viaţa 
luptei cu cei care n-au acceptat poezia mea”. Găsim 
aici larg citat poemul Tatălui meu pentru a ilustra 
frustările din tinereţea şi din viaţa poetului, Krystyna 
Wadówka evocând perioada trăită de poet la Cernica, 
cea a Icoanelor de lemn şi a Ochilor Maicii Domnului, 
ca şi a pamfletelor publicate în Facla din acea vreme, 
perioadă în care autorul Psalmilor se impunea a fi 
„poet al credinţei şi al tăgadei”. 

O dată cu apariţia Florilor de mucigai, scriere 

considerată întrutotul remarcabilă prin structura ei 
duală, ca şi în cazul lui Charles Baudelaire în Fleures 
du mal, creatorul oscilând între urât şi frumuseţe, 
împlindu-se ceea ce a grăit în Testament:

Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi picturi noi.

Capitolul al III-lea este consacrat Timpului şi 
Veşniciei în creaţia argheziană, dimensiune care se 
identifică în lirica sa o dată cu publicarea în 1926 a 
poemului Poate că este ceasul, slove ce amintesc de 
Glossa eminesciană:

Poate că este ceasul, de vreme ce scoboară/ 
Din arbori toată frunza ce-a fost şi strălucit/ Să ne 
privim trecutul în faţă, linişti/ Când urma lui de umbră 
începe să ne doară.

Comparatista şcolii din Poznań remarcă 
influenţa simboliştilor francezi după cum urmează: 
a lui Maeterlinck în Descântec şi Duhovnicească (în 
fapt analogia ce se poate face cu Serres Chaudes), a 
lui Mallarmé în: Stihuri, Apă trecătoare, Inscripţie pe 
un pahar; sau a lui Baudlaire în: Despărţire, Toamna, 
Oseminte pierdute, Psalmul de taină, Arheologie ca şi 
în ciclurile: Litanii şi  Dedicaţii. 

Krystyna Wadówka surprinde corect influenţa 
probabilă avută asupra lui Arghezi de lectura Scrierilor 
Sfinte, în principal a Ecclesiastului, acea carte care 
a pătruns mai târziu în canonul Vechiului Testament, 
respectiv în timpul Sinodului de la Iamnia din anii 90 
şi 100, aceasta datorită  criticismul pe care îl emană 
faţă de Dumnezeul Dreptăţii şi armoniei, contrazis 
de realitatea imediată, cea pe care omul o simte la tot 
pasul - denumită ca „deşărtăciunea deşărtăciunilor” -, 
întruchipată de neorânduiala de care însă nu Creatorul 
este vinovat, pentru că El a făcut lumea frumoasă şi 
pe om drept. Angoasele metafizice din această scriere 
ca şi gândurile din Prologul la  Evanghelia după 
Sfântul Ioan – în care se aduce slavă Logosului –  sunt 
semnalate pentru prima dată în cazul lui Arghezi în 
paginile analizei la care ne referim.    

„În cazul lui Arghezi, Veşnicia şi Timpul 
nu sunt legate în plan orizontal ci vertical. Sunt 
abordate de acesta drept contradictorii şi reciproc se 
completează (...) Timpul    este o categorie umană, o 
valoare concretă, comensurabilă şi finită. Veşnicia în 
schimb devine atributul lui Dumnezeu, care dorind să 
se apropie de om, „pătrunde” într-un fel în timpul lui, 
sfinţindu-l....” (p. 91-92). 

Şi problema spaţiului în creaţia argheziană este 
amplu analizată de exegetă în contextul liricii franceze 

şi româneşti, Arghezi fiind  „prins din patru laturi de 
odată”. 

Un loc aparte în economica lucrării îl ocupă 
cel de al şaselea capitol consacrat abordării slovei 
în poetica autorului Cuvintelor potrivite şi măestria 
mânuirii a ceea ce în Scrisoare cu tibişirul denumea a 
fi: „cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte metal”.

Krystyna Wadowka înţelege şi apreciază 
în mod deosebit activitatea de orfevru a autorului 
Agatelor negre, care a reuşit să înfăptuiască constant 
ceea ce va surprinde peste ani în Testament: 

Slova de foc şi slova făurită
Împărăchiate-n carte se mărită,
Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte,
Robul a scris-o, Domnul o citeşte,
Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei
Zace mânia bunilor mei.

şi împărtăşeşte întrutotul opinia profesorului 
şi poetului Al. Philippide, respectiv că „felul în care 
Arghezi mânuia limba, sucind în mod neobişnuit 
topica şi dislocând orânduiala sintactică era dovada 
unei originalităţi de structură, nu numai de expresie”.

Raportul lui Arghezi faţă de decadentism şi 
simbolism îl surprinde Krystyna Wadówka chiar 
din exegezele poetului, în principal în scrierea Vers 
şi poezie,  când afirmă cu convingere că: e un păcat 
ireversibil de a se arunca această acuzaţiune câtorva 
poeţi francezi, batjocoriţi: decadenţi. Sau: simbolişti. 
Se dau acestor expresiuni, în ţara noastră, înţelesuri 
complet lipsite de sens; câţi oameni nu sunt urâţi, 
numai pentru faptul că, întrebuinţând prosteşte câte 
un fleac de vorbă moştenită, devenită obsesiune, atâţă 
fac grupe, împerecheri vrăjmaşe, numai păgubitoare. 
Decadenţa este un termen istoric (....)concepţiunea 
simbolică e veche cât şi gândirea; simbolul există 
de când omul; e-n natura celui ce exprimă să 
simbolizeze. Arghezi şi nimeni altul e cel care a scris 
că pretutindeni şi întoate e poezie, pentru că poezia e 
însăşi viaţa.

Concluzia autoarei este că „în ciuda unor 
convergenţe cu simbolismul occidental, Tudor Arghezi 
niciodată nu s-a considerat simbolist. Simbolismul, 
alături de eminescianism, romantism şi parnasism a 
consitutuit pentru el doar unul din numeroasele surse 
de inspiraţie din care a extras idei pentru propriile 
versuri şi articole teoretice privind P o e z i a şi rolul ei 
în viaţa poporului român”.

Dr. Nicolae MAREŞ

Prezent la mai toate edițiile Festivalului Internațional 
„Lucian Blaga”, dl. Valer Popa aduce cu sine de la Cluj, ca fost 
student al marelui Profesor de Filosofia culturii, atât un spor de vie 
trăire autentică cât și un freamăt de curat și nedezmințit omagiu (fapt 
evocat și în romanul transfiguratei biografii, Frumoasele sabine, ed. 
I – 2011, ed. II - 2012).

„După cum v-am mărturisit în întâlnirile anterioare de la 
Lancrăm, – ne preciza autorul într-o scrisoare – nu mă consider nici 
măcar epigon, cu atât mai puțin emul al poetului. Poate nu veți găsi 
în aceste poezii nimic din metrica blagiană, cu al ei «ritm interior». 
Poate prea puțin din filosofia gânditorului, care în puține cuvinte 
condensa mari adevăruri. Dar aș fi bucuros dacă ați găsi măcar ceva 
din umanismul poetului.”

Este vorba de câteva articole, în genere omagiale, apărute 
în diferite publicații, dar și de câteva poezii, pe o tematică variată 
(copilăria pe „plaiul natal” al Apusenilor, iubirea, miracolul vieții, 
înțelepciunea, meditația asupra timpului ireversibil, dăinuirea prin 
artă ș.a.).

Întrucât cu ani în urmă i-am luat un interviu autorului 
pentru o carte anume (Lucian Blaga – între amintire și actualitate, 
interviuri & reportaje, 2011), i-am sugerat autorului să reproducă, 
fie și la Addenda, această prețioasă mărturisire, care se adăuga unui 
colectiv omagiu (Ovidiu Drimba, Dimitrie Vatamaniuc, Gheorghe 
Pavelescu, Alexandru Husar, Toma George Maiorescu, Gheorghe 
Grigurcu, dr. Coriolan Brad – unii din aceștia deveniți, între timp, vai, amintiri).

Dar miza cărții de față este aceea de a aduce un omagiu de conștiință și suflet 
Profesorului Lucian Blaga, apostolatului de aproape 11 ani la catedra de Filosofia 
culturii a Universității clujene (1938-1949), unde îndrăgitul Magistru devenise un 
apreciat conducător de doctorate, respirând aici atât aerul unei epoci de libertate 

deplină, precum și tensiuni ori idiosincrazii provocate de odiosul 
regim adus pe tancurile Armatei Roșii, incriminat în romanul acelei 
epoci, publicat postum, Luntrea lui Caron.

Din această perspectivă ar dori dl prof. Valer Popa să evoce 
figura universitarului Lucian Blaga, constatând la un moment dat 
că o asemenea documentare rămâne un desiderat al «blagologiei».

Într-adevăr, viața și opera lui Lucian Blaga au fost abordate în 
zeci și zeci de volume (de la perspectiva biografică la cea tematistă 
și psiho-critică), noi înșine încercând recent un tablou analitic al 
receptării din ultimii ani (Lucian Blaga – sfârșit de secol, început 
de mileniu, 2010).

Dar o lucrare de sine stătătoare, mai temeinică, având ca 
temă „Lucian Blaga – Profesorul”, încă se lasă așteptată. În acest 
sens, intuiția dlui prof. Valer Popa – domnia sa însuși cu o prestație 
la catedră de 44 de ani – este pe deplin îndreptățită. Provocat 
odată de un confrate cu observația de ce preferă să-și „citească” 
în fața auditoriului cursurile, Blaga îi răspunde preopinentului cu o 
intenționalitate așa-zis nemțească: „Ca să nu spun prostii!”... 

Fie ca acest omagiu să deschidă calea unor documentate 
cercetări viitoare, restituindu-ni-l pe Profesorul Lucian Blaga 
la adevărata lui dimensiune catedratică, un apostolat dincolo de 

fervorile și histrionismul oratoriei, dar înnobilat cu excelența unui corp de idei, de 
regăsit în întreaga sa operă literară și filosofică. 

Cu atât mai mult se impune restituirea acestui destin de rectitudinea unei condiții 
apostolice, fără a cădea în apologism, dar și fără a eluda momentele de restriște și atâtea 
încercări din calea martiriului.

Dan Radu ABRUDAN

Avanpremieră editorială:

O restituire omagialã



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
10

Există scriitori, de ale căror autentice virtuţi literare 
– foarte originale, câteodată – aceştia nu sunt pe deplin 
conştienţi. Îşi exercită talentul în cauză, risipindu-se, 
parcă, şi neglijându-se pe sine. Un soi de „je m’en fische” 
paradoxal, exercitat pe spinarea propriului talent. Şi din 
această pricină nu sunt luaţi suficient în consideraţie, la 
justa valoare a talentului, nici de către critică, nici de către 
receptorii cultivaţi.

Într-o astfel de situaţie se află – mi se pare – proza 
lui Lucian Gruia, deocamdată restrânsă ca volum.

Lucian Gruia nu este un necunoscut. Însă el 
s-a impus, nu în primul rând ca scriitor, ci ca unul dintre 
analiştii de prestigiu, recunoscut ca atare – cel puţin în ţară 
– ai operei lui Brâncuşi. Un brâncuşiolog, carevasăzică. 
Termen, sintagmatic, cu greutate, ce s-a impus în lume. 
Dar – în ce mă priveşte – îl consider cam neinspirat, 
fiindcă e butucănos, ca un drob impur de sare. În contrast 
cu perfecţiunea absolută a adâncimilor şi suprafeţelor ce 
emană razele nemuririi, în foarte multe dintre sculpturile 
lui Brâncuşi. Dar nu despre asta este vorba acum.

Să ne întoarcem la ipostaza de scriitor a lui Lucian 
Gruia. La cea de prozator fiindcă el este şi poet. Cred, 
însă, că cea de prozator, a acestui scriitor, solicită o atenţie 
aparte, prin originalitate. Şi tocmai de ea ne vom ocupa în 
cele ce urmează.

Sunt de luat în calcul două volume – restrânse ca 
întindere – ale scriitorului: Culorile neliniştii (Editura 
Eminescu, 1997) şi Câine în rugăciune (Editura Deliana, 
2009). De totdeauna, pescar pătimaş – cum este şi autorul 
cronicii de faţă – Lucian Gruia publică insistent, de ani de 
zile, numeroase povestioare „de profil” în prea frumoasa 
şi instructiva revistă Vânătorul şi Pescarul Român. Deşi 
ipostaza de pescar intervine, uneori, decisiv în proza 
original-semnificativă a lui Lucian Gruia, de multitudinea 
păţaniilor publicate în revista amintită, nu ne vom ocupa 
aici.

Din ambele volume pe care le-am citat, se impun 
câteva caracteristici – aş zice, acute – ale prozei scriitorului 
despre care este vorba.

Prima, cea mai cuprinzătoare, aproape obsesivă, o 
constituie reveria. Deîndată, însă, se impune o precizare 
clară. Este vorba, nu de reveria de tip pur romantic, 
discontinuă şi oarecum de admiraţie pasivă a câte unui 
crâmpei de existenţă. Ci de un tip de reverie, nu prea des 
luat în consideraţie, şi de care literaţii vorbesc mai puţin. Şi 
anume, este aducerea în plin plan a unui tip de reverie care 
izvorăşte, insinuant, aproape tacit, din cotidian. Un gen de 
emblematizare visătoare a cotidianului.

În proza lui Lucian Gruia, acest tip de reverie – mai 
puţin obişnuită în literatura contemporană – se complică, 
bate la porţile sofisticării. Scriitorul în cauză îşi împarte 
reveria, ce-i este proprie ca oxigenul, între absurd şi 
fantastic. Uneori, cu inflexiuni onirice.

O altă caracteristică a prozei lui Lucian Gruia o 
constituie – cum să zic? – intimismul. Vreau să spun că 
în aproape toate prozele (mai scurte, mai lungi, în general 
povestiri variate) ale acestui scriitor, ipostaza principalului 
personaj este identică cu aceea a naratorului, scriitorul 
însuşi. Adeseori, lipseşte un alt personaj, înafara scriitorului 
însuşi, ce se identifică cu naratorul.

Atare tip de intimizare literară comportă şi un risc: 
strecurarea în text a unor banale excese sentimentale. 
Sentimentalizări care nu prea pot convinge din punctul de 
vedere al literarităţii. Şi Titu Maiorescu şi Geörg Lukacs 
– fiecare cu argumentele proprii – accentuaseră importanţa 
covârşitoare a impersonalizării autorului în crearea operei 
de artă. Or, în situaţia în care creatorul operei devine însuşi 
personajul principal, este foarte dificil să nu „verse” în 
operă, subiectivitatea sa sentimentală. Din fericire, în 
cauza prozei lui Lucian Gruia, intimismul propriu nu prea 
cade pradă exceselor sentimentalizate. Deşi, uneori, ele nu 
lipsesc. Prea frecventa identitate dintre scriitorul-narator 
şi personajul principal, plăteşte, parţial, un anumit tribut 
sentimentalizării.

Şi acum, pe cât posibil, la bani mărunţi, la mai „pe 
viu”.

Poate că cea mai caracteristică povestire, din punctul 
de vedere al trăsăturilor generale conturate mai sus, dar şi 
în sensul valoric al originalităţii literare, este Iluzia unui 
pansament, din volumul Câine în rugăciune.

Ce se întâmplă?  Naratorul (scriitorul însuşi) face 
gripă şi se străduieşte să şi-o trateze, în stil „banal”, cum 
toată lumea ştie. „Tuşesc, am gripă. De două săptămâni 
repet acelaşi tratament ineficient, în fiecare seară înghit 
două pastile de paracetamol, una de aspirină şi una de 
biseptol (am şi amigdalită), mă culc, transpir abundent şi 
dimineaţa mă trezesc sănătos. Plec optimist la serviciu, la 
prânz temperatura revine, mi-e rău, am crampe, ameţeli, 
somnolenţă, uneori mă dor şalele, abia mă mai târăsc până 
acasă” (pag. 65). Dar chiar aşa bolnav, cum e, naratorul e 
un neîntrecut gospodar, căruia rutina cotidiană i-a intrat 

în sânge. „De câte ori ajung mai devreme acasă decât ei 
(nevasta mea când iese de la serviciu, trece cu maşina să-l 
ia pe Emil de la grădiniţă), pregătesc mâncarea şi-i aştept 
cu masa pusă.

Obiceiul a devenit una din damblalele mele. Şterg 
masa din sufragerie cu o cârpă udă, aranjez savant farfuriile 
şi tacâmurile într-o linie dreaptă, borcănaşele cu mirodenii 
şi paharele în diagonală, ornez excentricul ansamblu cu o 
lumânare aprinsă” (pag. 65-66).

Curat „dambla”. Fiindcă în toate prozele lui Lucian 
Gruia, fără excepţie, acest tip de relatare a unei cotidianităţi 
gospodăreşti, banală şi familiară, este reliefată cu asupra de 
măsură. Dar – precizare importantă – această familiaritate 
banală, uneori derutantă, este înşelătoare. Un soi de – cum 
să zic? – păcăleală cu încărcătură net literară. Cum, adică? 
Aceste „damblale” de banală gospodăreală, de relatări, 
aproape ca într-un proces verbal, sunt izvor insinuant – 
pentru cine este atent la lectură – de reverie. În dublu sens: 

chiar aceste „banale apucături” sunt, în ele însele, o ipostază 
a reveriei. Un gen de reverie domestică. Însă, mai ales, 
pornindu-se de la acest tip de relatări domestice, naratorul o 
apucă, pe nesimţite, către tipuri de reverie pură, sofisticată, 
cu surprinzătoare nuanţe, imprevizibile în literaritatea lor.

Să mergem, aşadar, mai departe cu exemplificările, 
cu demontarea structurilor reveriei proprii prozei scriitorului 
în cauză.

Treptat, încărcăturile realităţii directe, şi cele ale 
„damblalei” gospodăreşti şi cele ale suferinţei bolnavului, 
se derealizează şi reveria naratorului alunecă pe făgaşul 
fantasticului. Iar în această privinţă, autorul visează, 
„bate câmpii”, fermecător, pe ogorul unor variate ideaţii 
ale culturii, Lucian Gruia fiind, neîndoielnic, un pătimaş 
visător – profund cultivat – în incinta unor înalte ideaţii ale 
creaţiilor universale. Mai cu seamă în invocarea, repetată, 
aproape obsesivă, a semnificaţiilor şi rezonanţelor operei 
brâncuşiene, prezente în reveriile din întreaga proză a 
scriitorului. Şi, probabil, Lucian Gruia a aterizat în ograda 
creaţiei lui Brâncuşi, cu misterele ei fără sfârşit – devenind, 
cum am amintit, un exeget de prestigiu al genialului 
sculptor – venind dinspre reveria literară. De fapt, dinspre 
o reverie structurală, amplă şi complicată, a subiectivităţii 
scriitorului în cauză.

Şi, încă odată, naratorul se trezeşte dintr-o 
dinamică a unui fantastic cultural, într-o realitate dură şi 
primejdioasă. I se pare că e rănit, că fruntea îi e plină de 
sânge, se pansează, pune plasture peste rană şi-l cam apucă 
tremuriciul de teamă. Şi cine este foarte atent la lectură, 
îşi dă seama că nu-i deloc vorba de vreun „delir” al unui 
grav bolnav. Şi, atunci? Despre ce-i vorba? Când soţia vine 
acasă, şi-l găseşte „prostit”, bandajat ca pe front, naratorul 
dă fuga la baie şi se priveşte în oglindă... Nu avea nici pe 
dracu... Nici o rană... Nimic!... Sănătos tun...

Efectul pur literar e puternic. Scriitorul „ne-a 
păcălit” cu pansamentul lui iluzoriu, creând o remarcabilă 
scenă a absurdului. Parcă, din fantastic în absurd. Aş zice 
– dacă îmi este îngăduită formula – un gen de fantastic al 
absurdului.

Am insistat atât de mult asupra metamorfozelor 
reveriei din această povestire, fiindcă mi s-a părut că 
Iluzia unui pansament concentrează în structura sa epică 
principalele ipostaze ale reveriei, proprii prozatorului 
Lucian Gruia.

Să mai dăm un exemplu. Poate nu atât de dens sub 
raportul originalităţii semnificaţiilor artistice, cum este cel 
pe care tocmai l-am analizat, totuşi seducător, etalând reverii 
obsesive. Este vorba de povestirea Biserica din adâncuri 
(tot din volumul Câine în rugăciune). Aici, reveria o coteşte 
către melancolie. Dovada apare din capul locului, autorul 
punând drept „Motto” la povestirea sa, emblematice versuri 
din poezia Melancolie a lui Eminescu.

Să vedem. Autorul se duce la pescuit la lacul 
Săcălaia, nume ce revine de multe ori în proza lui Lucian 
Gruia.

„Săcălaia, august 1996.
Vâslesc molcom prin apa aparent întunecată datorită 

adâncimii lacului, vegetaţiei subacvatice, nămolului de pe 
fund şi reflectării cerului înnorat în oglinda fluidă. Nu am 

mai pescuit în lacul Săcălaia de pe vremea când eram elev 
de liceu, adică de vreo douăzeci şi cinci de ani. Începând 
cu 1990, din cauza jenei financiare, nu ne mai petreceam 
concediile (Emil, băieţelul nostru de cinci anişori, Maria, 
soţia mea şi cu mine) decât la Dej, la mama acasă” (pag. 
38).

Acelaşi tip de „păcăleală”: naratorul porneşte 
la drum în tonalitatea unei realităţi banale, de relatare 
familiară şi seacă. Ca tot pescarul de pe lume... hâţ, încolo... 
hâţ, încoace... prin cotloanele fermecătoare, încărcate de 
trestii. Şi, deodată, această realitate obişnuită, de banalitate 
pescărească – oricât de seducătoare ar fi ea – se derealizează 
şi se metamorfozează într-un fantastic melancolic: 
povestitorului îi apare din adâncul străveziu al lacului 
imaginea misterioasă a unei biserici, pe treptele căreia se 
plimbă neliniştită o tânără îmbrăcată în rochie albă, ţinând 
un copil în braţe. Uluit, adânc tulburat, povestitorul porneşte 
la o dificilă „documentare” şi află despre o întâmplare cu 
încărcături istorice, deopotrivă romantice.

Din punct de vedere strict literar, aflarea 
documentară a poveştii bisericii din adâncuri şi a hieraticei 
imagini a fetei, nu mai prezintă cine ştie ce interes, fiindcă 
relatarea se întoarce din nou la o realitate cu amănunte 
istorice, chiar dacă rămâne bizară. Din punct de vedere 
al originalităţii artistice, semnificative cu adevărat, rămân 
– după părerea mea – momentele reliefării fantasticelor 
imagini din adâncul locului, când pare că o banală scenă 
pescărească se derealizează, metamorfozându-se într-un ce 
misterios.

Lucian Gruia  posedă, constant, acest dar artistic – 
nu prea des întâlnit – de a-l „păcăli” cu har pe receptor, 
sărind lent, insinuant, de pe treptele unor realităţi banale, 
obişnuite, către mistere ale fantasticului.

Câteodată – de fapt, o singură dată – povestitorul se 
lasă tentat să-şi diagnosticheze singur, din fuga condediului, 
tipul de reverie pe care-l trăieşte. Ca în povestirea Secvenţe 
aniversare (din Câine în rugăciune), un sentimental 
fragment de memorii. Zice scriitorul: „Aici mi-a venit 
ideea năstruşnică de a amesteca pulberea trăirilor calcinate 
cu ciment şi apă, turnând amalgamul obţinut în nişte 
cofraje confecţionate din lemnul de gard aproape putred, 
risipit din belşug la faţa locului. Pe când plăcile se întăreau, 
nucleele necazurilor se ordonau în structuri continue 
formând armăturile de rezistenţă ale prefabricatelor 
viselor mele. Cu aceste elemente improvizate am început 
să construiesc la întâmplare, mai mult în joacă, la modul 
inconştient, suprarealist, oniric” (pag. 11-12. Sublinierea 
mea – Gr. S.). De!... Ştiu eu, dacă-i aşa?... Suprarealist şi 
oniric, nu-i acelaşi lucru. Ori e lae, ori bălae. „Cofrajele” 
– vorba autorului – memorialiste, pe care povestitorul şi le 
construieşte sunt un soi de elemente alandala, paradoxale. 
Adică, un „alandala” construit relativ conştient, după o 
ordine relativ calculată. Cam cum se întâmplă, nu odată, în 
suprarealism. Prin urmare, poate că acele „cofraje” ideatice, 
din povestirea lui Lucian Gruia, au o natură suprarealistă. 
Nu cred, însă, că şi „onirică”. Onirismul, „bate câmpii”, cu 
acuitate insistentă, pe ogorul inconştientului. Însă, în cazul 
povestirii cu pricina, „onirismul” rămâne la stadiul pur 
declarativ şi nedemonstrat.

Şi în cazul volumului, Culorile neliniştii, sunt unele 
povestiri – mai ales, alegorice – care se reţin: Peştera 
lui Platon, Experimentul filosofic fundamental, Izvorul 
timpului. În acest prim volum de proză, însă, autorul nu prea 
pare sigur pe propriu-i talent. Parcă, încă nu şi-a găsit întru 
totul sinele artistic. Fie se pierde – niţel „haotic” – în tot 
felul de mărunţişuri banale, fie sare într-o altă extremă, cea 
a unei etalări ample, de cunoştinţe din cultura universală. 
Că Lucian Gruia posedă o amplă, variată şi autentică 
cultură, mai cu seamă din palmaresul culturii universale 
mitice, rămâne, neîndoielnic. Dar, îndrăsnesc să-l sfătuiesc 
să nu facă risipă de cunoştinţe culturale, oricât de valoroase 
altminteri, într-o structură epică a literarităţii. E adevărat, 
literaturile moderne se lasă abundent tentate de asemenea 
„risipe”, spre a ne dovedi cât sunt de „deştepte”. Numai că, 
arareori, rămân până la capăt convingătoare.

Între volumul Culorile neliniştii şi Câine în 
rugăciune, se află o distanţă de doisprezece ani. Timp, în 
care, prozatorul şi-a mai distilat reveria proprie, a adus-o mai 
închegat, mai temeinic şi mai ordonat pe făgaşul propriului 
sine literar. Ceea ce – cum sper că am demonstrat – se 
poate vedea în cel de al doilea volum, Câine în rugăciune.

Poate că încă mai este loc, în proza acestui scriitor, 
de un plus de efort ideatic pentru renunţarea parţială la o 
serie de mărunţişuri cu aspect de „proces verbal”, mizând, 
într-un chip mai decis, pe o esenţializare epică a reveriei.

Dincolo de orice observaţie posibilă, rămâne cert că 
Lucian Gruia este un prozator de o remarcabilă originalitate 
literară, căreia s-ar cuveni să i se acorde de către critică, o 
atenţie sporită.

Grigore SMEU

ÎNTRE ABSURD ŞI FANTASTIC
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El vine cu lumea pe tălpi 
cu cerul încă în flăcări
el vine din strigăte, din tăceri
muşcate pe rând de oameni, de 
vierme 

iartă-i strigătul roşu 
de dincolo de ferestrele crenelate
unde regii lumii joacă şah având ca 
piese
propriile trupuri înfrigurate
 
iartă-i geamătul
lângă zidul din piatră rară
zbuciumul de-a fi noapte şi zi 
în secunda larvară
rostindu-l, l-aş putea risipi
în câmpul minat al silabelor înainte
de-a se închega în cuvânt

el cântă şi gloriei tale
în răzvrătitul meu sânge
îndoit cu venin să-l poată bea
şi să rămână departe
iartă-l când se târăşte 
prin lumea întortocheată
când se rostogoleşte şi urcă
cu îndoieli şi minciuni răsfirate
sub aripi desperecheate

iartă-l când mă sfâşie ca un leu, ca un 
iepure
ca un scarabeu regal
plin şi gol precum un adevăr inutil
spărgându-mi fereastra cu 
un bilet de adio frivol

iartă-l când mă ţine în gheare  ca viaţa
cu gura ei de câine
şi ochi de dragon cu solzi de aur
păzindu-şi comoara

când umblă pe acoperişurile arabe
sudoarea-i cade ca mărgelele pe 
tarabe
iartă-l că scrie 
cu mâinile şi picioarele şi omoplaţii
în groapa comună
unge cu păcură roata memoriei
bea văzduhul rămas de izbelişte

ceva nedesluşit e între noi duminica
după furtună
păsările se ridică din farfurii
şi plec şi rămân
el plânge râzând
fereastra se sparge de chiot 
stârnind lăutarii

iartă-l că mereu e departe
şi se tot îndepărtează
la început de an începe cartea 
neterminată 

ce creşte în urlet cu  fiece pagină 
roasă
ca o mârţoagă mâncând jeratic

iartă-l când e dulce ca o stană de sare
biciuind crivăţul, austrul cu iubire, cu 
ură
retrocedând  insomnia
pietrelor căzute din lună 

iartă-l că e lumină casantă
cu ochi de fiară pură şi credincioasă
prin pădurile de argint, de aramă

îmi spune că am putea muri demn
sub afluenţe autumnale
cu flori în stare să-şi mituiască 
parfumul 
implorându-ne
să fim pulbere peste ape
iartă-l că nu mai ninge 
peste cozonacii proaspăt
scoşi din cuptor
iarna umblă pe străzi în rochia de 
zăpadă
decoltată, cu umerii vineţi

el o cheamă  în casă să se-ncălzească
dantelăria ei de gheaţă
îi cade la picioare
tandreţea lui o ucide
viscolul dă de pereţi lacrima 
neconsumată

el poate îndeplini uneori orice dorinţă
pledând pentru asumarea totală 
viaţa se înspăimântă uneori privindu-l
prin vena jugulară întredeschisă

iartă-l că exersează solara moarte, 
beat, singur
balanţa creierului se înclină
spre talgerul cu tableta albastră
scriu cu fosgen
ca o  târâtoare prin iarba din burtă
prin seva dulce a norocului
trece roata dinţată 
patrula de noapte trece prin el
el prin măduva umbrelor
lăsându-mi o cicatrice pe obraz
sau un sărut

iartă-l pentru cohorta care-l urmează
furioşi, muribunzi, exaltaţi
le aruncă o pâine şi o sticlă
ce nu se sparge niciodată de noul 
bordaj
îmbarcând ţărmul,  pasager clandestin

îi place când îl aştept lipită de struguri
în oraşul unde locuim singuri
toarnă întuneric în ceştile de cafea
iad în sfiiciunea cameliilor

iartă-i pielea, oasele umplute cu aer 
brun
la o vânătoare un glonţ
l-a nimerit din mers
căzând cu faţa spre tine
bolborosind într-o limbă străină
doar tatăl meu, scorpionul, l-a înţeles
învelindu-l cu gheaţă verzuie
trec oameni pe lângă el ca pe lângă 
un rug
luând câte un pumn de materie pură 

în atelier modelează îngeri cu cap de 
lup
decorează vasele sparte
unge uşiţa, potriveşte belciugul, 
lacătul, cheia
îl ştiu de când eram 
lacrimă în pocalele bizantine

somn pe corabia trasă de elefant
mateloţii sar de pe un ţărm pe celălalt
câte inimi bat în ritmul bătăilor inimii 
lui
numai odgon, numai cânepă

iartă-i venirea târzie cu raze tăioase 
în plete
mama l-a spălat cu laptele ei
l-a legat de catargul 
pe care flutură steagul negru
cu faţa ciuruită a morţii

viaţa lui ca o magazie spartă 
cu orizontul tras cu pensula din păr 
de cămilă
pe clanţă amprentele norilor
minunându-se de mâna lui cubică, 
romboidă
unii au aţipit în el
alţii abia se mai ţin pe picioare
braţul macaralei îi depune pe terasa 
de bloc
mai aproape de ursa mare

când răsare din asfinţit
cu barba roşie, ochi de smarald
mă bate pe umăr cu un ciulin
cât un bărăgan de diavol cu zâmbet 
blajin
ce nu poate viaţa reuşeşte piatra
din praştia zilei de azi pe mâine

solara lui umbră mai mult te încurcă
şi binefăcătoarea-i durere
curajul de a se teme
jucându-se la marele telex

şi el a plâns pentru o tâmplă zdrobită
strigându-le peşterilor: adânciţi-vă
în liliecii voştri zburători

cuvintele devin mai uşoare
pentru umerii fără carne
prin deşertul iubirii, prin canioanele ei
un cuţit zburător caută 
doar inima unui temerar
el mă îmbrăţişează cu lacrimile
în gara înceţoşată
trece pe lângă mine luat de mulţime
apoi se întoarce cuprinzându-mă pe 
furiş
aburii locomotivei dizolvă 
tot ce soseşte şi pleacă
mama plânge în cântecul său
şi pune la cale nunta

el nu are nici palat nici bordei
gustând din putere 
ca dintr-o conservă expirată
lăsând să se odihnească puţin 
momeala
nu are cuib nici bârlog
valurile zdrenţuite-i schilodesc 
singurătatea
sub grindină îşi caută adăpost 
alături de  mama

e simplu dar creşte aiurea
pe strada cu plopi
ce ies din viaţă pe uşa din dos

iartă-l că uneori am fost viperă, sulf 
şi uraniu
viespe în veşmânt de sulfină
ceaţa pe feţele marinarilor 
străpunşi de harpoane
nu mă-nduram să plec 
din emisfera lui dreaptă

iartă-l când nu-l aud bombănind
când repară motorul inimii ce huruie
vechi şi stricat

şi face din orice lucru rar unul 
obişnuit
ca o soartă trasă la indigo
iartă-l că e sărac şi bogat
învăţând sturionii să scrie
afară e vânt înăuntru furtună
se trezeşte cu frunze de laur din vis

scriu despre ce nu pot vorbi
presar zahărul vanilat al zilei
pe prăjitura de nuntă
scriu despre cei ce privesc înapoi, 
frumoşi încă tineri
o dulce răcoare se împotriveşte
soarelui lucind ca un scut
printre cei ce mor în picioare

el mă târăşte de colo-colo
cineva mă loveşte şi oraşul se sparge
sângele-i curge pe trotuare
înmoaie zăpada
numai durerea contează spune tata
înnodându-i cravata cu bulinele 
preferate
cineva îi întinde o mână ca un cuţit
lumea o ia încet înapoi
frumuseţe sau adevăr ? întreabă 
mama
iartă-l dacă n-a îndrăznit să-ţi fie egal
carnea lui fragedă ia forma 
scaunului de tortură
fără şansă e zâmbetul lui făţarnic
clădind picătură cu picătură
o casă albastră, cu o masă albastră
un pat albastru înghiţind toate culorile
mă dezbracă în drum 
de piele, de pene, de oase

apele se cuibăresc în mine de-a valma
iartă-l pentru dorinţa-mplinită 
de balena de aur
muşcând din felia de univers rămasă 
pe prag

ca pe-un cartuş rătăcit prin spasmele 
verii
l-ai prins în năvod
a urmat arderea
apoi învierea caznelor din blesteme

dincolo de amăgire nu e decât ironie
iartă-l căci lui i se cuvine tot ce e-n 
mine
iartă-l pentru durerile cu care-l 
ademeneşte
alcoolul unui secol de pivniţe 
cu vechi butoaie
unde imaginaţia a prins mucegai 
petrece cu străini ce nu-şi dezvăluie 
chipul
dar ce importanţă are
când văzul vede doar ce e de văzut
 
eu sunt prima lui dimineaţă
primul salt la beregată
în ziua facerii elementelor
el preface biciul în cuvântul
cu magice întrebuinţări
sunt parte din cuvântul
ce nu va muri niciodată

iartă-l când se îmbată cu iluzia 
tinereţii
când plânge cu lacrimi ce pot orbi pe 
oricine
încercând să astupe
plaga împuşcată a unui asteroid
vântul suflă peste părul ebenin, 
reflectorizant
într-o aspră încordare
iartă-mă că nu sunt ca el
că nu-l pot ierta, iartă-mă, iartă-mă...

Victoria Milescu

Iertările
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Salutând, cu îndreptățită 
admirație și prețuire, apariția 
primului volum de eseuri 
„stuttgartiene” (2010), obser-
vam că dl. Iulian Chivu prac-
tică un discurs interdisciplinar 
de larg orizont, convocând ele-
mente de etnologie, etnosofie, 
axiologie, semiologie, episte-
mologie, psihologie, religie și 
istoria mentalităților, în contu-
rarea unor teme și idei privind 
profiluri spirituale și comunități 

umane, toate raportate la condiția existențială și geo-isto-
rică a omului. De unde conturarea unor comportamente 
și paradigme, în specificitatea și diferențierea lor, expri-
mând ipostazele așa-zis „noematice” (ale lui a fi) și „apo-
fanice” (ale lui a exista), în context spațio-temporal, de la 
individualități la grupuri etnice și rase, viziuni nu străine 
de abordările etnolingvistice humboldiene.

Structurat în trei capitole (I.Existența ca f x, 
II.Dialoguri indo-europene, III.Despre fiind-ul româ-
nesc), acest al doilea volum, Solemnitatea ignoranței 
(Ed. Herald, 2012), aduce noi problematizări în câmpul 
reflecțiilor interdisciplinare. 

„Cred totuși – scrie autorul – că Platon avea drep-
tate: cunoașterea a început prin contemplare (ceea ce 
înseamnă lipsa problemei), pe când nevoia de soluție a 
dus spre știința a ceva prin epistemă.” De aici „deschi-
derea spre reflexivitate”, care este, în esență, miezul va-
riilor teorii ale cunoașterii, aflate, implacabil, sub semnul 
„relativității”, omul însuși exprimând „statornicirea în 
relativ”… Iulian Chivu este, sub acest aspect, un virtuoz 
al reflecției epistemice, îndreptată spre paradigmatic. El 
scrie despre „servitutea analizei”, avându-l alături pe logi-
cianul Russell, și reflectează pe marginea erorilor logicii 
informale și aporiilor factuale (pp.18-26), asupra relației 
formal-informal în factualitate (pp.27-32), asupra „Fa-
cerii” și „Des-Facerii” ca procese dialectice existențiale 
inevitabile, cu ecou adamic.

Fie că își exprimă opțiunea pentru existența de 

tipul f (x), refuzând a fi „pacientul desăvârșit al excesu-
lui de clasificări” (pp.38-43), fie că scrie „despre ființa 
care își excede” (avându-l aproape pe discipolul vienez 
al lui Freud, Otto Rank) sau despre „ordinea metafizică 
și efectivitatea ecstatică”, ca și despre trecerea de la in-
tra- spre trans- (ca „prag” și „hotar”) ori despre alte as-
pecte „de fundament, nu de esență” ale ființării, eseistul 
se dovedește nu numai un pasionat comentator, dar și o 
conștiință cu opțiuni clare, epistemo-axiologice și logico-
estetice. De aici ideea de a reflecta pe marginea îngrijo-
rătorului fenomen al „ignoranței” (De stultitia), destul de 
productiv și fără prea mari posibilități de îngrădire! Por-
nind de la cartea Belindei Cannone, autorul distinge, spri-
jinindu-se și pe citate din gânditori iluștri, mai multe tipuri 
de „prostie”, raportate la rândul lor fie la „inteligență” fie 
la „normalitate”. Eseul cu pricina este, de fapt, cel care 
dă titlul cărții, de unde și un anumit spirit critic prin care 
se radiografiază „legitimitatea solemnă” a ignoranței cu 
care aceasta „se pretinde a fi luată în seamă și ca fapt de 
rațiune și ca rațiune de fapt”. Și pentru a înțelege cât de 
autarhică este această „solemnitate”, autorul nu ezită să 
amintească, pe urmele lui Constantin Noica, despre un 
anumit „lăutărism românesc”, foarte prolific și care tin-
de să-și construiască „propria axiologie”. Scriind despre 
„ideea-persoană” și „ideile de grup social”, Iulian Chivu 
observă indignat „strania autoflagelare a revistelor cul-
turale românești prin elitism”, ca și „aglomerația de la 
porțile asociațiilor regionale”: „Valorile nu mai pot fi con-
centrate într-o redacție, într-un sindicat, într-o formulă. 
Axiologia trece pe lângă acestea cu alte răspunsuri care 
lasă redacțiile centrale pe ideea-persoană să se sinuci-
dă lamentabil în elitismul izolaționist, iar sindicatele să 
eșueze în lăutărismul ideii-formă” (Autoflagelarea elitistă 
în cultură, pp. 99-102).

În Dialoguri indo-europene (II), Iulian Chivu scrie 
despre unele „distopii” și „insurgențe” ale spiritului con-
temporan, arătându-se incitat de relația Orient-Occident, 
de la concepțiile buddhiste, în care „upanișadicul Om” 
exprimă eternitatea sub formă de cuvânt (de aici raporta-
rea la Noul Testament), la filosofiile occidentale, care dau 
un alt conținut viziunii asupra lumii (Weltanschauung), 

totul într-o argumentație strânsă, îndreptățind observația 
că toate acestea „rămân cât mai aproape de a fi dat un 
răspuns pe care însă filosofiile occidentale nu l-au con-
siderat cum se cuvine nici ca referent, nici ca referință” 
(pp. 108-114). În acest fel, meditațiile pe seama antropo-
sofiei și cosmologiei lui Steiner ori asupra metafizicii lui 
Guénon sunt, îndeobște, orientate pe ideea că Occidentul 
„impune” piața, pe când Orientul „o gândește”…

O regândește mereu, am zice noi, în aceeași vizi-
une de mistică supremație a ființei, ce tinde spre esențe, 
atemporalități, exorcizări ideatice… Spre deosebire de 
pragmaticul și infatuatul Occident, prizonier al unui 
raționalism ce excede transcendențele.

Al treilea capitol al cărții înmănunchează câteva 
eseuri sub genericul „Despre fiind-ul românesc”. Amin-
tindu-ne câteva „neajunsuri” fundamentale ale ontologiei 
semnalate încă de Heidegger, eseistul scrie despre „roata 
vieții” și „sentimentul religios”, despre „conceptualizare” 
și „afectivitate”, despre „factual” și „facticitate”, despre 
„valori” și „valorizare”. Ultimul eseu, Cumpăna destinu-
lui, se referă la destinul poporului român în istorie, aflat 
de multe ori „în cumpănă”, dar de fiecare dată având pu-
terea de a se ridica, „așa încât poți crede că menirea lor (a 
românilor, n.n.) în istorie nu a fost alta decât să cadă și să 
se ridice tocmai datorită unor vulnerabilități despre care 
au vorbit sub genericul fiind-ului lor.” Ceea ce înseamnă 
risipă imensă de energii, dar și refacere continuă a struc-
turilor de stabilitate care, în ciuda funestei preziceri a lui 
Engels, duc istoria mai departe, cu calități evidente, dar și 
cu neajunsuri din belșug ori „vicii endemice”…

Autor încercat al unor valoroase lucrări de etnofol-
cloristică privind zona Teleormanului (culegeri, antologii, 
monografii) și etnosofie, precum Homo moralis – Mari 
paradigme etice și etosul românesc (2008), dl Iulian Chi-
vu face, cu recentele Eseuri de la Stuttgart (I-2010, II-
2012), dovada unei culturi de mai larg orizont interdisci-
plinar, de la instrumentele semioticii și psiholingvisticii la 
istoria mentalităților și filosofia culturii, prin abordări de 
elevată vervă speculativă ce-l recomandă drept unul dintre 
cei mai avizați gânditori români de azi.

Zenovie CÂRLUGEA

„Solemnitatea ignoranței”
de Iulian CHIVU

În anul 2013 a 
apărut la Editura Rafet 
cartea lui Lucian Gru-
ia „Poeţi, după plac”, 
recompensată cu pre-
miul „Victor Frunză” 
în cadrul ediţiei a VI-a 
a Festivalului interna-
ţional „Titel Constan-
tinescu”,  din Râmnicu 
Sărat. Cartea are şi un 
subtitlu foarte sugestiv 
care descifrează multe 
din structura cultura-

lă a autorului: „începând cu Nichita”. Lucian Gruia s-a 
născut sub o zodie norocoasă care l-a făcut să vieţuiască 
prin mai multe locuri. Amintesc aici faptul că s-a născut 
la Dej, a absolvit cursurile universitare la Timişoara şi 
acum este stabilit, de mulţi ani, în Bucureşti. Numele lui 
este des întâlnit în multe reviste literare din diferite zone 
ale ţării, semnătura sa fiind asociată cu versuri, proză 
scurtă, eseu şi, mai ales, critică literară.

Fire iscoditoare fiind am pornit în studiul cărţii de 
la două premise. Unu: să descoper ce fel de poeţi îi plac 
şi doi: să văd dacă între creaţiile acestora există puncte 
comune, elemente care să-i apropie în această mare di-
versitate care este literatura. Printre cei dragi inimii (şi 
spiritului), începând cu Nichita – adevărat zeu tutelar 
pentru autor – îi aflăm între coperţile cărţii, aşa cum i-a 
perceput, pe Cezar Ivănescu, Grigore Vieru, Ion Stratan, 
George Vulturescu, Cassian Maria Spiridon, Horia Gâr-
bea, Nichita Danilov şi încă 18 poeţi.

Nichita Stănescu, cel aşezat în capul preferinţelor, 
„adoră şi devoră cuvintele, e stăpânul dar şi robul lor: le 
alintă, la admonestează, le mângâie”. În zbaterea sa de 
a descifra necunoscutul poetul îşi construieşte întreaga 
operă având în vedere trei planuri paralele ce includ nu-
merele, cuvintele şi necuvintele. 

În ceea ce-l priveşte pe Cezar Ivănescu cronicarul 
remarcă faptul că „specificul poeziei rezidă în originali-
tatea gândirii şi a stilului, tehnica desăvârşită şi muzicali-
tatea impecabilă”. Toată opera poetului se axează în jurul 
permanentei drame a fiinţei umane: „conceput cu trup 

muritor şi suflet nemuritor, omul este supus avatariilor 
veşnice”. Pornind de la aceste adevăruri „profund şi ori-
ginal, netulburat de nimicuri cotidiene, Cezar Ivanescu 
şi-a construit răbdător şi detaşat fascinantul său univers 
liric”.

Despre Grigore Vieru, un mare prieten a lui Ni-
chita, autorul consideră că opera lui este dominată de trei 
simboluri majore: patria, mama şi limba română, care 
sunt sinonime pentru poet. 

O carte postumă a lui Ion Stratan – „Casa pără-
sită” – ce conţine un singur poem în douăsprezece acte, 
este, în viziunea exegetului „o ploaie continuă, în două-
sprezece reprize (numărul lunilor anului), care ne spală 
memoria până la uitare”. În acest volum îngrijitorii ediţi-
ei  au introdus şi un ultim text scris de Ion Stratan despre 
Nichita Stănescu, „Şi el vine din afara lui însuşi”. Textul 
este un portret spiritual creionat oarecum inedit „printr-o 
geografie sacră”, asemenea reliefului diversificat al ţării 
noastre unde valea este „imaginea omului biologic Ni-
chita”, dealurile îi reprezintă pe „prietenii nedespărţiţi” 
iar lanţurile muntoase sunt versurile poetului.

Un alt Nichita, dar Danilov este în viziunea lui 
Lucian Gruia „un prinţ moldav dedat la asceza filosofi-
ilor orientale, după ce a trecut prin dialogurile platoni-
ciene şi creştinismul cosmic”. În volumul „Centura de 
castitate”, de care se ocupă, cronicarul consideră că titlul 
ascunde o alegorie tragi-comică. Profund cunoascător a 
doctrinei elaborate de filozofel chinez Lao Zi (în sec. VII 
î.H.), Nichita Danilov încearcă să dea o interpretare ori-
ginală a conceptului ce asigură armonia lumii. 

Referitor la volumul „Trecutul ca o sărbătoare” a 
lui Horia Gârbea, Lucian Gruia reuşeşte să ne convingă, 
cu argumente solide, că „reprezintă o întoarcere pe dos 
a valorilor prezentului care sunt transferate trecutului 
ceremonios”. Alegoria din poemele lui Horia Gârbea „ies 
într-o bună măsură, de sub incidenţa postmodernismului, 
prin meditaţia gravă provocată de efectele neantizante 
ale trecerii timpului”. Ca şi la ceilalţi poeţi de care s-a 
ocupat în cartea de faţă şi la Horia Gârbea „ludicul şi 
realismul magic” colaborează cu inteligenţă pentru trans-
miterea mesajului poetic.

Argumenete solide şi la fel de pertinente întâl-
nim şi la ceilalţi poeţi care sunt „disecaţi şi trecuţi” prin 

afectivitatea inti-
mă a cronicarului. 
La Cassian Maria 
Spiridon descoperă 
„substratul profund 
al liricii poetului”, 
George Vultures-
cu construieşte „o 
schiţă ontologică a 
singurătăţii monadi-
ce”, Victoria Miles-
cu „adoptă o nouă 
strategie de a-şi 
transmite mesajele 
lirice, şi anume pre-
textând astrologia”, 
iar Eugen Evu „constituie doar partea răcită, infimă, so-
lidificată, scoasă la lumină, din magma incandescentă a 
sufletului său”. Şi ar mai fi destulu de spus, însă ne oprim 
aici.

Câteva concluzii se impun după studiul cărţii lui 
Lucian Gruia, „Poeţi, după plac”. Toţi poeţii cuprinşi în 
acest volum sunt de o valoare arhicunoscută, iar meşte-
şugul folosirii cuvintelor nu mai trebuie demonstrat, ceea 
ce constituie un prim numitor comun. Am mai observat 
că filozofiile de viaţă sunt apropiate, iar tematica abor-
dată, şi scoasă în evidenţă de cronicar, este cea univer-
sal valabilă unde raportul dintre individ şi timp deţine 
supremaţia. Ludicul şi alegoria sunt mijloacele cele mai 
des folosite, de unii poeţi, ceea ce îi este pe plac lui Luci-
an Gruia. Şi ar mai fi ceva: cronicarul scoate în evidenţă 
ceea ce reprezintă esenţialul la fiecare autor: „Eu cred că 
inspiraţia apare în momentul în care fiinţa personală intră 
în contact cu fiinţa suprapersonală a speciei (Heidegger), 
sau, altfel spus, când sufletul individual atinge sufletul 
colectiv (Jung). În acel moment de graţie se naşte o nouă 
fiinţă, aceea a operei artistice, sau se relevă un arhetip 
îmbrăcat în straiele artistului. În cartea mea, pe care v-o 
propun, am prezentat poeţi cărora li s-a întâmplat acest 
lucru” afirmă Lucian Gruia pe ultima copertă a valoroa-
sei sale lucrări.

Stan BREBENEL

Poeţi, după plac
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Pe lângă numeroasele volume 
de versuri şi proză, multe aflate la 
etapa revizuirilor, distinsul scriitor 
Ion Brad s-a dedicat, de mai bine de 
un deceniu, cum mărturiseşte, memo-
rialisticii şi ordonării bogatei cores-
pondenţe pe care o deţine. Funcţiile 
în care l-a purtat destinul, dintre care 

amintim aici pe cea de ambasador în Grecia, dar şi 
altele, l-au aflat în postura unui atent şi generos co-
respondent, aplecat mai mereu spre nevoile seme-
nilor. Amintirile sale atât de bogat nuanţate, cores-
punzătoare diverselor etape de viaţă parcurse, s-au 
întregit în volume precum: Monologuri paralele (în 
colaborare cu Monica Anton) – 1999, ciclul de şase 
volume Ambasador la Atena (2001-2005), Dialog 
epistolar (în colaborare cu Mircea Zaciu) – 2004, 
Printre oamenii Blajului (2006), Aicea printre arde-
leni (2007), Dincoace de munţi (2008), Printre mii 
de scrisori (2009), Printre alte mii de scrisori (2010) 
ş.a., cărora li se adaugă acum o altă consistentă co-
lecţie de scrisori şi însemnări, unice prin coordona-
ta istorică a vremurilor şi eminesciene prin lirism şi 
trăire. Este vorba despre volumul De dragoste în ani 
de zbucium. 1947-1955 (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2012), reunind scrisori cu caracter intim şi 
sentimental trimise, în special, viitoarei soţii, Olim-
pia Şuteu (Didi).

Mărturisind că a început să scrie şi să publice 
cărţi de memorii la îndemnul repetat al istoricului 
Dinu Giurăscu, Ion Brad reuşeşte să dea viaţă amin-
tirilor, să coloreze cu detalii interesante, mai ales 
pentru istoria literară, epocile traversate, punând în 
pagină din prea plinul emoţiilor de altădată, în cazul 
concret al acestui recent volum, atmosfera începu-
turilor sentimentale şi literare din Clujul studiilor 
sale. Structurând sistematic bogata corespondenţă 
din anii 1947-1955, volumul înregistrează amănun-
ţite referiri la anii debutului literar, produs în 1947, 
într-o revistă a elevilor din Alba Iulia, ,,Gând tine-
resc”, dar mai ales la perioada formării clujene, ,,în 
preajma şi în umbra unor nume ca Ion Agârbiceanu, 
Emil Isac şi Lucian Blaga, sub îndrumarea directă 
a poeţilor Miron Radu Paraschivescu şi Geo Dumi-
trescu” (p. 7). 

Traversând un anotimp capricios, cu schim-
bări ideologice majore, tinerii poeţi şi scriitori din 
redacţia ,,Almanahului literar” şi ulterior de la 
,,Steaua”, le-a fost dat să parcurgă rând pe rând, fie-
care în felul său, perioada realismului socialist, sal-
vându-se prin tenacitate şi talent mai devreme sau 
mai târziu. ,,Ne-au fost tuturor – mărturiseşte autorul 
– (mă gândesc la A.E. Baconsky, Cornel Regman, 
Mircea Zaciu, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Dumi-
tru Micu, George Munteanu, Aurel Rău, Ion Horea) 
de ajutor nu doar talentul, nu doar energia spirituală, 
nu doar schimbarea anotimpurilor, nu doar cultura, 
ci mai ales luciditatea şi voinţa de a deveni noi în-
şine. Temă iarăşi supusă, prin documentele de faţă, 
unei aprecieri deschise.” (p.7).

Volumul De dragoste în ani de zbucium decu-
pează din tumultul tinereţii nu doar o autentică po-
veste de dragoste, ci şi backgroundul social şi politic 
al anilor în care aceasta s-a infiripat. Poet înzestrat cu 
sensibilitate, atent la oameni şi schimbări, Ion Brad 
aşază în pagină amănuntul clarificator, creionează 
contextul complet pe care se suprapune ulterior ele-
mentul de biografie. În consecinţă, cartea în discuţie 
atinge valenţe mai largi, reglemetând disonanţele de 
ton şi trăire ale scrisorilor transcrise.  În plus, poves-
tea în sine nu este una oarecare, căci protagoniştii 
sunt tineri cu personalitate (în formare), cu ambiţii 
şi voinţă, cu o gestică bine supravegheată, antrenând 
mai mici sau mai mari indicii ale poverilor sufleteşti 
purtate cu nobleţe. Dacă de o parte a dialogului epis-
tolar se află un suflet masculin expansiv şi pasional, 
de cealaltă, resemnată şi mult mai temperată, ca o 
adevărată Penelopă, destinatara privilegiată a scri-
sorilor, marcată şi ea de aceleaşi nelinişti ale vârstei, 

asupra cărora se aşeza amărăciunea problemelor de 
familie (tatăl dispărut, apoi arestat, situaţia materială 
dificilă).

Scrisorile adunate şi păstrate cu grijă timp 
de câteva decenii îşi păstrează încă originalitatea 
şi poezia, abundând de freamătul dorului, dar şi de 
profunzimea unor gânduri şi idei, în virtutea căro-
ra tinerii de altădată credeau. Ca un roman episto-
lar, cu personaje memorabile, cunoscute în bună 
parte, cartea reconstruieşte intervalul autobiografic 
1947-1955, însă cu ample referiri la atmosfera so-
cial-culturală a vremii. Rapsod al propriei iubiri şi 
al trecutului evocat cu generozitate în masivele sale 
volume de memorialistică, scriitorul Ion Brad com-
pune, ,,cu inima amară”, o poezie, 3 noiembrie 1947, 
Olimpiei, in memoriam: ,,Eram bolnav. Erai bolna-
vă/ De-atât amar de vis şi dor,/ Iar lumea ne părea o 
navă/ Pe un ocean ispititor./ Eu te chemam, cântând 
Didona,/ Enea, îmi spuneai râzând…/ Un înger ne 
păzea timona/ Şi-un drăcuşor juca în gând…/ De-
atuncea ne-am legat, pe viaţă,/ Să n-avem nume, să 
fim NOI,/ Un singur suflet care-nvaţă/ Să nu se uite 
înapoi./ De-acolo, grohotind, furtuna/ Pe urma noas-
tră se ţinea/ Şi luna, ca întotdeauna,/ Vicleană, tainic, 
surâdea./ Pesemne că, din gelozie,/ A fost trimis un 
val adânc/ Să-mi lase golul nopţii mie/ Şi-n veşnicie 
să te plâng…”  

Dialogul epistolar, încărcat de farmec şi pur-
tând de la un corespondent la altul probleme de via-
ţă, prozaice unele şi de strictă necesitate, profunde şi 
reflexive altele, ivite în iureşul gândurilor şi năzuin-
ţelor de tinereţe, reflectă itinerariul, aproape tradiţio-
nal (cu logodna, spovedania ce o precede, curăţenia 
sufletească şi trupească, ritualul cuviincios al cererii 
în casătorie, cerere adresată şi părinţilor fetei etc.), 
al unei relaţii de iubire. Frenezia vârstei este, în ca-
zul poetului Ion Brad, intrat de foarte tânăr în arena 
gazetărească, diluată nu numai în relaţiile de familie, 
unde afla liniştire şi dragoste, ci şi în perimetrul vie-
ţii literare, care îi cerea deopotrivă atenţie sporită şi 
multă muncă. 

Un episod aparte în derularea anilor petrecuţi 
la Cluj se leagă organic de ,,Almanahul literar”, prin 
redacţia căruia se perindau colaboratori şi redactori, 
apasaţi de imperativul ,,alinierii” ideologice. În culi-
sele revistei se nasc, firesc, prietenii, dar şi inamici-
ţii, amănunte şi picanterii de istorie literară, întâm-
plări memorabile aducând în dialectica amintirilor 
portretele unor creatori. Asupra unora dintre aceştia 
se opreşte şi condeiul memorialistului, trasând mai 
mereu cu îngăduinţă şi tâlc, situaţiile care i-a adus 
aproape la un moment dat. Interesantă este întâm-
plarea unor poeme proletcultiste ajunse în paginile 
,,Almanahului” clujean ca aparţinând muncitorului 
Ion Motoarcă, ele fiind, în realitate, simulări de ,,as-
cetică integritate ideologică”, ale lui Şt. Augustin 
Doinaş, episod amintit de acesta în cartea postumă 
de memorii Evocări (2003).    ,,Doinaş-Motoarcă n-a 
fost singurul tandem duplicitar” – subliniază autorul. 
Cam în acelaşi fel s-ar fi petrecut lucrurile şi cu Va-
sile Căbulea, premiat pentru o nuvelă scrisă tot de 
un cerchist: Ion Dezideriu Sârbu. Singura deosebire 
este aceea că Vasile Căbulea a continuat linia litera-
ră, urmând profesia de gazetar şi scriitor.

    Rândurile mereu grăbite, purtând doruri 
şi probleme ce nu suportau amânare, din scrisori, 
sunt însoţite de comentarii, amintiri şi extrem de 
utile contextualizări ale evenimentelor, iar tot acest 
hibrid informaţional dinamizează discursul, tempe-
rează efuziunile sentimentale şi ridică din adâncuri 
vibraţia destinelor prinse în plasa istoriei. În peisajul 
autobiografic din anii începutului literar, scriitorul 
Ion Brad întreţine o corespondenţă regulată cu Du-
mitru Micu, prietenul care-l introdusese în atmosfera 
culturală a Clujului, dar şi cu Geo Dumitrescu sau 
Mircea Zaciu. În proximitate îi stau şi alţi prieteni 
(poetul Aurel Gurghianu, spre exemplu), dar şi pro-
fesori, scriitori, colaboratori, editori (profesorul Io-
sif Pervain, Emil Isac, A.E.Baconsky, Miron Radu 

ZIGZAGURILE UNEI IUBIRI DE ALTĂDATĂ
MONICA GROSU despre...

Paraschivescu ş.a.). Un moment deosebit de impor-
tant îl constituie întâlnirea cu Ion Agârbiceanu, întâl-
nire fructuoasă deopotrivă pentru solitarul prozator 
şi mai tânărul său confrate literar.

Dens, doldora de informaţii şi amintiri, intens 
conectat deceniului postbelic, scrisul domnului Ion 
Brad nu pregetă să vorbească, limpede şi armonios, 
De dragoste în ani de zbucium, întorcând oglinda 
reflectoare spre propriului trecut (cu naşterea fiicei 
Lia, moartea mamei Cornelia, reuniunile de familie 
etc.), dar şi spre scena figuraţiei publice, pe unde a 
fost sortit să treacă.

Monica GROSU

Nostalgice poezii 
de dragoste

Poeta bilingvă Renate Müller din Zăbrani, jud. 
Arad, stabilită în Heidelberg, nu este la prima carte 
publicată.

În 2011 îi apare în Germania volumul de debut 
„Sfioasă se arată dimineaţa”, în limba germană, volum 
care s-a bucurat de mult succes.

Acum, la numai doi ani de la debutul editorial, 
este prezentă în ţară cu un frumos volum cu coperta 
din spate în albastru-cobalt iar în partea din faţă tot 
de culoare albastră, ceva mai deschisă, ca o speranţă 
întrezărită.

Volumul „Semper fidelis“, cu titlu latin, are 
drept motto un paradox luat din romanul lui Mircea 
Eliade  „Nuntă în cer“: „Dac-ai şti cât am fugit de tine, 
până te-am întâlnit“.

Cele aproape 90 de poeme de dragoste şi 
nostalgie fac dovada unei sensibilităţi lirice feminine 
de excepţie. De la un poem la altul alternează nota 
oprimistă şi cea pesimistă.   

Întunericul, negura, noaptea, ceaţa, umbra, 
prăpastia sunt sintagme care revin obsedant în lirica 
Renatei Müller.

O frumoasă figură de stil realizează în strofa: 
„stau întinsă pe nisipul fierbinte / pasăre solitară / cu 
aripa frântă la mal“ (În aşteptare, p. 46).    

Un frumos portret liric îi dedică slujitorului 
condeiului: „tu eşti un templu / părăsit şi-nsingurat 
// nimeni n-a mai încercat / s-aprindă în el lumina 
// în beznă şi-n frig / au rămas uitate comorile // în 
scrin de aur hibernează / valori icoane şi datini //tu 
îngenunchiat peste / un sipet de nestemate / te joci 
îngândurat/ cu nenumărate cuvinte //depunând pe 
hârtii /perlele tale însângerate“ (Poete, p. 56).

Până şi natura pare ostilă sufletului deznădăjduit 
al poetei: “…alergam printre nori / îmi priveam umbra 
în / focul trandafirilor // din a căror petale / curgeau 
stropi de sânge / în marea de dor“ (Ţărmuri spălate, 
p. 85).

O frumoasă elegie se cuvine redată integral: „ 
de când n-am mai cules flori / câmpiile viselor sunt 
pline de nori / soarele poartă doliu //de când n-am 
văzut păsări în zbor / să plutesc senină-n libertatea lor 
/ doar corbi în negru orgoliu // nu ştiu de când m-am 
pierdut / să mă păzesc de ce n-am ştiut / să fug de-al 
demonilor linţoliu“ (Privesc în jur şi mă-ntreb, p. 96).

Dintre culori, apar pe alocuri albul sau negrul 
ori roşul, dar predominant e albastrul: “vreau să salvez 
fiecare literă, / lângă tine, într-o oră albastră…“ (p. 9), 
„genele noastre fluturau prin neant / se-mbrăţişeau 
într-o zare albastră /de sidef, opal şi cobalt“ (p. 18), „să 
dau la o parte / perdeaua alb astră/ ce ne desparte…“  
(p. 19), „se-avântă prin boare – libelula albastră / din 
cer“ (p. 26), “iubite / te-am depus/ în cutia albastră 
/ a gândurilor mele…” (p. 37), „să trec îndurerată/ 
cu degetele învineţite / peste cicatrici…“  (p. 42), 
„albastrul cuvintelor tale / duios mă atinge…“ (p. 47), 
„mă uit mirată / prin ceaţa albastră / a gândurilor de-
altădată…“ (p. 68) sau „sunt sora albastră a vântului / 
cu el plutesc…“ (p. 92).

În concluzie, o poezie frumoasă, cromatică, 
rotundă, bine realizată artistic, a cărei lectură oferă 
momente de neuitat.

Mircea M. POP

Renate Müller: Semper fidelis, Editura Pastel, 
Braşov, , 2013, 102 p.
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ZOIA ELENA DEJU

Citesc despre înţelepciune şi pricepere
cu lăcomia eu – lui sărac în Fericirile Domnului,
cu semeţia celui care nu le are pe toate ale 
pământului,
dar vrea să le ştie pe toate ale Cerului.

Citesc cu teama nemântuirii minţii
şi pofta
pomului cunoştinţei binelui şi răului.

Citesc de parcă mâine,
la trâmbiţatul îngerilor,
voi fi întrebat
Cât ai citit despre Mine ?

Un om sărac şi citit,
care
n-a săturat pe cel mai flămând ca el,
şi nu l-a îmbrăcat pe cel gol
Prea multa carte
mi te-a îndepărtat Preacurată Fecioară,
Mintea mea închipuit ,,mântuită” nu îţi găsea 
scrierile.

Nu înţelegea cum poţi fi Împărăteasă fără ştiinţă
fără ştiinţa asta a noastră,
a autopsiilor analitice şi retorice.

Tu n - ai scris nimic,
n - ai spus decât două, trei vorbe
în Cuvânt !

,,Iată roaba Domnului, fie mie după Cuvântul tău !”,
ţi-ai cunoscut vocaţia şi chemarea
fără lauri pământeşti.

apoi minunata cântare,
îmbujorată în emoţia Copilei 
fericită de toate neamurile !

,,Faceţi tot ce vă va spune El !”
la Nunta la care ne-am veselit cu vinul cel bun
semn că petrecerea e frumoasă când
avem invitaţi de seamă,
Mama şi Fiul !

Apoi ai pus totul în inima ta,
biblioteci ale Pomului vieţii,

delectarea în înţelepciunea
Fiului tău,
chipul frumuseţii tale pământeşti

şi înţelepţirea cu Domnul şi Dumnezeul tău
făcându-te chipul frumuseţii Sale Dumnezeieşti.
de sfinţenie, nevinovăţie,
iubire, durere, minuni.

Îndeajuns pentru a fi
mai presus de 
întreaga înţelepciune şi feciorie !

Târziu, într-o icoană simplă

sufletul mi-a îndrăznit să te zărească
simţind sănătatea
aerului proaspăt ce venea
din înălţimile Sinaiului,
din luminarea Taborului,
din Academia Muntelui Măslinilor.

Spre Munţi ai Fericirilor,
îngenunchez pentru odihnă în Cuvânt.
Ce mirare curată, neumblată
şi nedescrisă !

Simt adieri de flori de câmp, smerite
în picioarele căutătorilor

Mă odihnesc în lectura icoanei
oprindu-mintea să mai umble
pe cărările diseminărilor !

Stai Minte preacitită !
Stai necitită acum, în faţa splendorii !

La ce te ajută dacă
nu trăieşti ce ştii?
Stai şi simte Cuvântul !

Ignorată ai fost Preafrumoasă,
de mintea mea provocatoare
pe din – afară şi spre nicăieri !

Deschid cartea din Icoana Ta,
foşnind clipirea bucuroasă
a ochilor tăi ce cu grijă
ţin în braţe Inspiraţia Cuvântului
şi Înţelepciunea Vieţii !

Din volumul, în pregătire, ,,Cale de – o viaţă 
spre sufletul meu”

Cartea din Icoana Preacuratei

Cosmin STOICA

În peisjaul liric gorjan, autoarea Pridvorului 
de veghe,  așa cum  se prezintă în elegantul  florile-
giu,  recent apărut, în prestigioasa colecție de poe-
zie contemporană a Editurii Tipomoldova din Iași, 
ocupă, urmare a unei sensibilității aparte,  un loc 
de real interes  în lirica feminină de la noi. Lectura 
poemelor  mi-a amintit de cele ale colegei de breas-
lă vistulane, Malgorzata Hillar. Veghind la tot și la 
toate, Zoia Deju din Târgu-Jiu și-a căutat și își caută 
locul său în lumea poate prea schimbătoate pentru 
un suflet așezat; astfel, tihnită se  află  într-o tâmplă 
de schit proaspăt văruit în așteptare de icoane (icoa-
ne noi?), pentru a deschide ferestrele  gândurilor ei 
senine și neliniștite în același timp. (Ars poetica).

Autoarea se  considera  a fi,  încă de la debut, 
o floare de câmp așezată smerit în templul poeziei, 
cu sufletul oglindindu-se în afund - străfulgerată  de 
amintirile împlântate cândva la rădădina sufletului. 
Se remarcă ușor că poezia se naște la Elena Deju, ca 
la orice creator cu vocație, din inexprimabilul  prea-
plin în care îngerii de pază ai nopții bat în  tobele 
neantului; totodată, din lacrimile fierbinți bucuria 
reavănă - Măiastra sufletului  iese la lumină.  Gân-
durile senine ale creatoarei  trec prin zariști lumi-
noase sau prin  întinderi care nu-i sunt de ajuns.. De 
aceea Lancrămul blagian -  în care am și cunoscut-o  
- îl simte înlăcrimat lângă tâmpla cernitei biserici 
din Sebeș în care  doarme somnul de veci autorul  
Poemelor luminii - și de unde - se vede „fața brăz-
dată de ere a Râpii Roșii”, minunea a naturii intrată 
în patrimoniul natural universal.

Imaginația poetei  gorjene  nu putea rămâne 
indiferentă la impulsurile mirifice ale meleagurilor 
brâncușiene,  aceasta găsindu-și  expresia în sema-
siologia novatoare  din cilclul Măiastra cerului, şi 
nu numai.  Pentru Elena Deju cuvântul devine   n e 
î n c ă p ă t o r   pentru a exprima idei, acestea  (cu-
vintele) încântări  îşi mistuie din smirna candelei. 
În transcrierea poetei totul are forma: Smirnacan-
delei/Încântăriîşimistuie. Cinci cuvinte concentra-

te în două poate frapa. Un text neobişnuit pentru 
un corector de pagină, pentru un elev silitor. Este 
şi aceasta o „licenţă” pentru a exprima Miresme-
le de dor, iar pulbereacosmică/ Auriferă/ Cerne 
Lumina...(cf. I. Măiastra Cerului, p.27 - pulberea 
cosmică scrisă într-un cuvânt) În trei substantive 
este surprinsă Tainicanoapte -  urmate de expre-
sia  -  PleoapafragedeiLumini, care IzbeșteValul.... 
Suntem martorii nașterii unei ingeniosae „semantici 
cosmice”  de mare sensibilitate exprimată cu inge-
niozitate, chiar dacă autoarea forțează  tiparele cu-
noscute: ÎnslavaLuicosmică/M-am ridicat,/ Miracol 
albastru....

Și urmează: Coloană,/Lumină,/Crepuscul - 
Sărut,/Tăcere,/Infinit...

Nu-i oare  aici măreția Coloanei infinitului 
care  emană din spiritul acelor locuri și prin   care 
românii cinstesc  pe Eroii Neamului?  Găsim în ver-

surile autoarei un răspuns la fel sigur și de concen-
trat în versul: MăiastraCerului/Jertfă a Domnului/
Saltădinvaluri...

După lectura a două florilegii dense de ha-
icu-uri aparținând colegului diplomat la Tokyo, 
Radu Șerban,    citesc Crinii iconostasului și alte  
versuri ale poetei Zoie Elena Deju ca pe niște hai-
ku-uri scrise mai liber în tehnica nemuritorului lui 
Matsuo Basho. Văd că autoarea nu se lasă încor-
setată cu  numărarea silabelor: 5-7-5 pentru a ză-
misli Mângăietor/A toatestelele/Înșuirearotindă...
(cf. II CRINII ICONOSTASULUI, p. 34). Poeta 
reușește să surprindă  suav: Amurgul,/corolăpur-
purie/pesteblândaLumină. Zoia Elena Deju a găsit  
Bobul de mărgăritar În candela/HaruluiHeruvimic. 
Ce profunde expresii creștine spuse de o creștină 
din Carpați! Printre expresiile iconostasice nu pot fi 
trecute cu vederea Cerul din rouă,/Steauadin ape/
Șidorulcupă de crin...

Așdar pe valurile haiku-urilor, poeta ajunge 
la ceea ce îi este mai apropiat și mai drag, la Poetul 
național - Eminescu -  Garoafăde omăt/Luceafări-
vit/Dinmiresme de tei... Încă din volumul de debut îl 
asociază pe autorul Florii albastre cu: Limpezimi de 
mărgăritar. Pe el - El  floare albastră/într-un ocean 
de ninsori.  Pe El - fluviu retrăgându-se/în lespedea 
muntelui sau - curcubeu bolitit la marginea zării...

Mă bucur de  întâlnirea prilejuită de acest flo-
rilegiu insolit care reușește să oglindească un  P r e 
a p l i n  de sensibilitate, de multă cultură poetică 
clasică  punându-ne în față multe încercări nova-
toare reușite.

Nicolae MAREȘ

*) Zoia Elena Deju Pridvor de veghe, Opera 
Omnia, Poezie contemporană, TipoMoldova, Iaşi 
2013

De veghe în pridvorul poeziei *)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
15

Vorba lu’Dinescu
Lui Mircea Dinescu

De ce mişcaţi mereu în front?
Vă tai din leafă şi din cont!
Se poate asta, măi băieţi
Îmi vindeţi mie castraveţi?

Să nu clipiţi, eu sunt un as!
Vă dau în gât la Cenesas!
Sunteţi informatori de-ai lu’Bibicu
Şi l-aţi pupat pe nenea Nicu

Vă fac dosar bisericesc
De Patriarh şi Episcop
În mânăstiri o să slujesc
Vă iert păcatele la stop.

Eu am puteri miraculoase
Vă vindec plăgile din oase
Vă vindec gâlca de pe nas
Şi cânt divin la contrabas.

Am să creez noi Anotimpuri
Vivaldi este un nimic!
Am să creez şi noi chibrituri
Să fierbeţi ciorba în ibric

Să nu mai beţi nici vin, nici ceai
Să călăriţi pe şapte cai
Să luaţi fregate de la ruşi
Că au în plus câte-un cartuş

Ce vă tot plângeţi că-i prea rău?
Doar sunteţi căpşunari cu moţ
Strângeţi gunoaiele din dudău
Şi adăstaţi niţel la colţ.

Şi când simţiţi c-o să crăpaţi
Să-l consultaţi pe nenea Busch
Cu axa-n băţ o să scăpaţi
Şi-o să trăiţi până acuş.

Să ştiţi fârtaţi, nu beau alcol
Consum doar apă de la Pol
Aşa, de gust, câte un şpriţ
Mai pe-nserat la Golden Blitz

Şi nici inculte nu iubesc
Sunt tranzitive şi hilare
Nu-şi iau bilete de tramvai
Şi-mi pomenesc de cincinale.

Să daţi pomană la săraci
Să-l blestemaţi pe Baiazid,
S-amirosiţi mereu doi maci
Şi să citiţi Copil de Zid.

Amarul Târg
Lui Gheorghe Grigurcu

De ce făcurăţi Târg Amar
Numai cu ciori şi cu păpuşi?
Eu vreau ieşire-n Sărindar
Şi o statuie de Brâncuşi

E negru Jiul şi-i hapsân
Oraşul n-are har deloc
Mă sui mereu pe-un car cu fân
Şi fac poeme cu breloc

Mă duc la hramuri prin judeţ
Le dau metafore cu hrean
Mă latră câinii din coteţ
M-apucă stresul şi-un alean.

Pe străzi gorjenii râd cu sârg
Sunt miştocari şi pătimaşi
M-au pricopsit cu Amarul Târg

Eu las o zestre la urmaşi.

Levantul în tranziţie
Lui Mircea Cărtărescu

Vină-ncoace, mă Mircică, să belim un berbecel
Şi să-l frigem în ţăpuşă, să bem vinu dân căpcel.
Să vină şi Ea cu tine, pură ca o viorea
Poartă floare între sânuri şi pe tablă baclava
Să fugim apoi la barul dă dân colţ
De-i zâce „Racul”
Unde fumătorii-ndeasă-n pipe, tutunul
Cu futacul...
Să facem politichie dămocrată, modărnistă
Cu globalizări trăznite şi oftaturi
În batistă.
Să fim europarlamentari destoinici
S-avem succesuri peste tot
Să vină Gigi cu oiţa
Şi să le dea cu urda-n bot
Până când românii, Doamne, or să crape fericiţi
În tranzâţii fără capăt, rupţi în cot
Şi mucaliţi...
Las c-aleargă Cărtărescu şi ne duce în Levant
Cu Iaurta şi Manoli şi Zotalis cel savant
Să facem negustorie cu muiari şi cu manele
Cu păduri, cu munţi, morminte
Şi ce-a mai rămas din ele.
Cu seninul cel din suflet, cu iubirea mea
De neam,
Până când din România mai rămâne
Doar alean...
Dă-ne, Doamne, biruinţă şi iubire dă poeţi
S-avem parte de un Sine şi dă cuiburi
Cu sticleţi
Să stea neamul la răscruce
Cum stă crucea lui Hristos
Cu dureri şi cu mărire şi o clipă
Dă prinos
Căci Levantu-i reveria mortului
Care-a-nviat
Pribegind în largul lumii ca un ou încondeiat...
Vină fuga cetitore să-i slăvim pe ăşti eroi
Să zburăm cu fantasia uitând păcura
Dân noi
Pă Manoli şi Iaurta, pă frumoasa Zenaida
Ce au har în jurul frunţii
Reverie-n a lor inemi
Alergând să mute munţii...

Trăiască libertaua strigară luptătorii
De pe cuprinsul ţerii
Să fim în Europa cu toţi într-o mărire
Să fim elită-naltă cântând în faptul serii
Să ştim abecedarul şi cartea de cetire.
Să umplem toţi hambariu frumoasei ţerişoare
Să nu mai zică nima că suntem tot la coadă
Că n-avem masterate şi că ne doare-n noadă.
Să mânce tot poporiu doar şaormà şi piţa
Trăiască libertaua şi Gigi şi Pipiţa...
Să învăţăm engleza, franceza şi germana
Să zâcem John, Jaqueline şi niciodată Ioana
Şi nice naţiune şi patrie şi mumă
În loc de-aşa cuvinte să mestecaţi o gumă...
Să fim eoropeni ferice şi globalizanţi elită
Iar pentru licitaţii să nu mai cereţi mită...
Şi homosexualii să nu-i mai înjurăm
C-aşa-i în Eoropa, să fim mai toleranţi
Să fim egali în scule!... Păi dar, măăă! Aferim!...
Că dacă nu, Bruxălu ne zâce c-o belim...
Băăă! Zenaida-i o copilă
Cu ceriu gurii aurit
Cu trupuşoru-i de zambilă
E numa bună de iubit.
A ginit-o Mendebilu din Orbitorul visător:
„Ah, preafrumoaso şi iubito
Dacă te prind cu Fane muie
Te târnosesc şi te omor!”...
O, Levant, Levant ferice
Sari afar din propozâţâi

Adă-ncoa pe Cărtărescu
Să ne scape de tranzâţâi...
„Mai adastă, mă Române
Muge Mircea preste bloc
C-am uitat harul în priză
Şi îmi dă versul în foc”...

Limba veche românescă din zapise şi scripturi
Are-n trânsa busuioace, lăcrămi dulci
Argint şi nuri
E un clopot dă aramă ce-a sunat
Pân mănăstiri
A cântat iubirea-n luptă
Cu-nţelepţii dân psaltiri...
Iară Mircea visătoriu şi poetul năzdrăvan
Trase preste blugi cu ţinte
La iuţeală un patrafil
Scotoci în limba mumă şi făcu
Un trandafil...

Şi dotat veni un vultur călărind
P-un măturoi
Scoasă flăcări pântră aripi
Şi-mproşcă cu un şuvoi:
„Mă, Mircică, bă poete!” – tună crâncen
Arătarea
„Zvârli din guşă atâtea vorbe
Gata-i textualizarea!”...
Eşti optzecist ca inspirare
Cum cade luna preste lan
Acum tranzâţia te roade
Ah, mama mia, adorato
Că nu mai iese niciun ban...
Tot vin guvernuri năzdrăvane
Cu licitaţii la pachet, să vânză tot.
Iar ţeara mumă?
Să le arză preste bot...
Las că vine Ampotrofagul, i Iaurta, i Manoli
Să le bată preste curi
Pe guvernurile ălea
Ce ne rupe dă la guri.
Au aceştia reverie dân Levantul
Fermecat
Scot din inemi sonuri scumpe
Baclavale şi rahat...
Să fim postmodernişti ironici
Fragmentarişti cu ţuţuroi
Să mulgem viaţa Orbitoare
Iar Eu rămân mereu cu voi...

Trecea Motanul 
Arpagic

Anei Blandiana

Trecea Motanul Arpagic
Pe uliţă către butic
Să bea o vodcă la pahar
La subţiori ţinea un par.

Purta bocanci cu toc înalt
Sfida pe toţi ca la asalt
Şi peste par canadiană
Cu gândul pur la Blandiană.

„Bă! Îi zise lu’Ilie
Care vindea în prăvălie
Să-mi dai o vodcă cu piper
Şi-n chihlimbar un şoricel.

Da, fii atent! Să fie vodca limpezită
Nu cu lozinci şi dinamită
Şi-n ostropel cu usturoi
S-arunci o mică aspirină
Să nu mă ardă la ţurloi”...

Iar nea Ilie buticaru
I-a pupat laba lu’coţcaru
Ş-apoi la Cabinetul Vetii
C-a zis lozinci şi aia mă-tii.

GRIGORE  SMEU

PARODII CU POEŢI
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Relaţiile internaţionale între 1919 şi 1939 
au stat  sub semnul sistemului de pace versaillez, 
realizat la sfârşitul Marelui Război. Tensiunile 
acumulate în această perioadă s-au concretizat în 
izbucnirea, în septembrie 1939, a celui de-al doilea 
război mondial. Istoricii au format diverse terorii cu 
privire la cauzele noii conflagraţii mondiale, care, în 
linii generale, converg către o cauză care s-a aflat 
şi la baza declanşării primului război mondial: lupta 
pentru „apărarea intereselor vitale” de stat1.

România, în virtutea tradiţiei, a căutat să 
constituie un pol de stabilitate prin alcătuirea unor 
sisteme de alianţe – la care 
un aport deosebit şi-a adus 
politicianul oltean de anvergură 
internaţională N. Titulescu2 
- care să contrabalanseze 
tendinţele revizioniste. În 
iunie 1921 a fost creată Mica 
Înţelegere, cuprinzând România, 
Iugoslavia şi Cehoslovacia. 
În februarie 1934, Grecia, 
România, Iugoslavia şi Turcia 
s-au constituit în Înţelegerea 
Balcanică. În martie 1921, s-a 
semnat convenţia de alianţă 
între România şi Polonia, tratat 
reînnoit în martie 1926. La 10 
iunie 1926, s-a semnat tratatul 
dintre România şi Franţa pentru 
ca în septembrie acelaşi an să 
se încheie tratatul cu Italia. 
România a aderat la pactul 
Briand-Kellog din 27 august 
1928, iar la 9 februarie 1929 a semnat şi protocolul 
de la Moscova. La 3 iulie 1933 România a semnat 
la Londra Convenţia de definire a agresorului şi 
a teritoriului şi a aderat la Pactul de neagresiune 
şi conciliaţiune semnat la Rio  de Janeiro, la 10 
octombrie 19333.

Ascensiunea extremei drepte în Europa, 
coroborată cu politica de conciliatorism a Franţei 
şi Marii Britanii au condus însă la destrămarea 
sistemului diplomatic realizat. Evenimentele 
internaţionale se succed cu repeziciune pe linia 
revizionismului. În 1935 are loc agresiunea Italiei 
asupra Abisiniei. La 7 martie 1936, Germania 
reocupă zona demilitarizată renană. Războiul 
din Spania (1936-1939)este o veritabilă repetiţie 
înaintea declanşării războiului mondial. Pe 12 martie 
1938, Germania ocupă Austria, în aprilie Anshluss-
ul, fiind ratificat de 97% din populaţia celor două 
ţări. La 29 septembrie 1938, prin „arbitrajul” italo-
german de la Viena sudul Slovaciei. Pe 15 martie 
1939, Germania ocupă Slovacia, iar în aprilie Italia 
invadează Albania. La 23 august 1939 a fost semnat 
pactul Ribbentrop-Molotov cu grave consecinţe 
asupra României. La 1 septembrie 1939 trupele 
germane pătrundeau în Polonia. 

Începuse conflictul ce avea să devină al doilea 
război mondial.

În aceste condiţii, România, deşi nu a putut 
1 Vezi, A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Editura Poli-
rom, Iaşi, 1999; Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei (1919-1945), vol. 
V, Institutul European, Iaşi, 1998; Idem, Istoria secolului XX, vol. I, Editura All, 
Bucureşti, 1988
2 Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967;Otilia Gher-
ghe „Nicolae Titulescu – corespondenţă inedită” în Oltenia, seria a III-a, an VIII, 
2004, nr. 1.
3 ***Istoria românilor, coordonator Ioan Scurtu, Vol. VIII, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2003. Vezi şi Eliza Campus, Mica Înţelegere, Editura Ştiinţifică, Bu-
cureşti, 1968; Idem, Înţelegerea Balcanică, Editura Academiei, Bucureşti, 1972; 
Probleme de politică externă a României (1918-1940), coordonator Viorica Moi-
suc, Editura Militară, Bucureşti, 1988.

interveni militar, a înlesnit tranzitul materialului 
de război destinat victimelor agresiunii  şi membrii 
guvernului, şi a permis evacuarea tezaurului Băncii 
Poloniei. Tot în România, s-au retras preşedintele 
republicii dar şi peste 100 000 de polonezi, dintre 
care cca. 60 000 militari. La Craiova, Brăila, Braşov, 
Iaşi, Focşani, Constanţa, Târgovişte, Bucureşti, 
Giurgiu, Bacău, Roman, Tr. Severin, Rm. Vâlcea, 
Slatina, Caracal, Corabia, Călimăneşti, Bicaz, 
Ocnele Mari, Herculane, Băile Govora, Tg-Jiu au 
fost repartizaţi refugiaţii primei ţări victime a celui 
de-al doilea război mondial4.

„Oraşul Târgu Jiu a fost una dintre localităţile 
româneşti care au primit în toamna şi în iarna anului 
1939, mii de refugiaţi militari civili şi polonezi”5. În 
condiţiile în care populaţia Târgu-Jiului număra, la 1 
iulie 1937, circa 10 960 de locuitori (fără comunele 
suburbane), constituirea unei tabere la marginea de 
răsărit a oraşului, pentru care se estima o capacitate 
de cca. 10 000 refugiaţi avea un impact economic şi 
social major asupra întregii regiuni. 

O situaţie oficială din 12 octombrie 1939 făcea 
referire la numărul refugiaţilor polonezi stabiliţi 
până la acel moment pe întreg teritoriul Olteniei 
după cum urmează: „… în Mehedinţi 1575 internaţi, 
dintre care 1325 la Tr. Severin şi 250 la Strehaia; 
în Vâlcea 2475 repartizaţi astfel:  627 Rm. Vâlcea, 
800 Călimăneşti, 420 Drăgăşani, 327 Govora, 301 
Ocnele Mari; în Gorj erau 904 în Tg-Jiu; în Dolj 
3170 - 8 în Filiaşi, 1900 Calafat, 1262 Craiova; în 
Romanaţi -3000 din care 2100 în Caracal, 400 Balş 
şi 500 Corabia: în Olt 1490 – toţi în Slatina”6.

 O parte dintre aceştia au plecat din ţară în 
scurt timp. Comisariatul de poliţie Balş raporta că 
au părăsit lagărul din acel oraş un număr de 111 
refugiaţi polonezi, de origine etnică germană, însoţiţi 
de un ataşat al Ambasadei Germane, numiţii urmând 
a părăsi ţara prin punctul de frontieră Vârciorova7.

În toamna anului 1939 oraşul Tg-Jiu este 
ameninţat de pericolul foametei şi epidemiilor. 
Din cauza timpului ploios şi a lipsei mijloacelor 
de transport populaţia nu s-a putut aproviziona 
cu lemnele necesare. Chiar şi în aceste condiţii, 
transporturile de lume şi alimentele sunt direcţionate 
4 „Polonezi în România după anul 1939” în Oltenia, Craiova, 1996, passim.
5 Otilia Gherghe, Tabăra pentru refugiaţi militari polonezi de la Târgu Jiu din 
anii 1939-1941, în „Oltenia. Studii şi comunicări. Polonezi în România după anul 
1939”, Craiova, 1996, p. 70.
6 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale; fond Rezidenţa Regală, dos 
51/1939. 
7 Idem, dos. 35/1940, f.58.

„abuziv” spre tabăra refugiaţilor polonezi8.
Până în primăvara anului 1940 situaţia 

socială a locuitorilor din Târgu Jiu şi împrejurimile 
sale devine dramatică. Într-o adresă a Prefecturii 
Judeţului Gorj către Ministerul de Interne, din 28 
februarie 1940 semnată de prefectul col. Şerban 
Leoveanu se raporta: „ Nevoile populaţiei în porumb 
se accentuiază tot mai mult. În urma intervenţiei ce 
am făcut la domnul Ministru Gr. Ionescu Şişeşti cu 
ocazia conferinţei de la ţinutul Olt în ziua de 21 , 
domnia sa a binevoit a dona pentru ajutorul cu porumb 
a familiilor concentraţilor suma de 200 000 lei. Cum 

din această sumă nu putem procura 
decât 5-6 vagoane, rugăm stăruitor a ni 
se repartiza pentru satisfacerea tuturor 
familiilor sărace ale concentraţilor, 
circa 30 vagoane porumb.

Se simte de asemenea o mare 
lipsă de bumbac. Cantităţile ce vin prin 
cooperative, sunt prea mici şi satisfac 
într-o mică măsură cu totul redusă 
marilor nevoi ale populaţiei. Zilnic, 
sute de femei se prezintă la prefectură 
şi solicită bumbac. Aprovizionarea 
cu cantităţile de bumbac necesare 
distribuite contra cost ar fi o binefacere 
pentru populaţie şi ar avea un mare efect 
moral asupra concentraţilor şi familiilor 
lor. Rugăm stăruitor a ni se repartiza 
10 000 pachete bumbac, care să fie 
distribuit prin prefectură.

Insistăm din nou de a se 
descongestiona oraşul de polonezi, 
civili şi militari datorită cărora viaţa în 

oraş şi în judeţ s-a scumpit enorm şi spre a se evita 
pericolul unei epidemii inerentă condiţiunilor rele de 
igienă a lagărului în care sunt cazaţi…”9

În scopul înfiinţării taberei, Primăria Târgu 
– Jiului a repartizat o suprafaţă de 25 hectare, între 
cimitirul catolic şi cimitirul de onoare al oraşului, 
despăgubirea fiind estimată la 6 283 620 lei. 
Lucrările care au demarat în preajma datei de  15 
octombrie 1939 au fost finalizate relativ repede 
de societăţile Cernătescu şi Proca din Târgu-Jiu. 
Pentru a asigura alimentarea electrică, primăria a 
propus achiziţionarea unui nou grup electrogen, 
pe lângă cele existente. Aprovizionarea cu lemn se 
făcea  prin redirecţionarea aproape în exclusivitate a 
transporturilor de material lemnos, ceea ce a generat 
nemulţumiri în rândul populaţiei locale s-a făcut 
simţit mai ales în ceea ce priveşte dotarea cu mobilier 
şi veselă a lagărului. Până la începutul anului  1940 
au mai fost amenajate capela taberei, mai multe 
puncte sanitare, săli de cursuri, ateliere, cluburi gen 
universitate populară. De asemenea, autorităţile 
române au luat toate măsurile pentru asigurarea 
ordinii în localitate şi pentru îmbunătăţirea (în limita 
posibilităţilor) condiţiilor de viaţă ale refugiaţilor. 
Iniţial, nu au existat ordine de restricţii privind 
circulaţia militarilor polonezi. Refugiaţii aveau 
acces două zile pe săptămână la băile comunale şi, 
de asemenea, beneficiau, în condiţiile stabilite de 
comandamentele polonez şi român, de liberul acces 
în oraş, duminica de sărbători sau de dreptul de a 
efectua vizite rudelor din alte localităţi. Regimul 
ofiţerilor era chiar mai lejer. Tot în sensul amintit, 
s-a acţionat pentru înfiinţarea de cursuri pentru copii 
„în vârstă de şcoală”. Şcoala de băieţi nr. 1 şi Liceul 
Tudor Vladimirescu au găzduit cursuri primare şi 

8 Idem. dos 106/1939, ff 6-7.
9 Idem, dos 35/1940, f. 84.

Paradigme ale celui de-al doilea război mondial

Lagărul de la Târgu-Jiu Eugenia FIRESCU
Victor-Albinel FIRESCU

After the beginning of the second world war, the good Romanian-Polish 
diplomatic relations continued with the help  Romania offered to a large number of 
Polish refugees ( over 100.000 persons). Romania also, eased the transit of the National 
Treasury of Poland. To receive the refugees, uptown Târgu-Jiu was built a camp that had 
a capacity of 10.000 persons. 
 During the Antonescu regim the camp becomes a political camp ( here were 

arrested opponents to the regim – legionars, comunists) . This camp also becomes the 
shelter to some personalities from a tougher german invasion. Clearly, it was not an 
extermination camp.
 Through its capacity and its placeing, the Târgu-Jiu camp played a social and 
economic role over the whole region and through the quality of the people arrested here 
gernerated an important political interest. 
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respectiv gimnaziale, predate în „limba maternă de 
către profesori calificaţi dintre refugiaţi, la care s-a 
adăugat cursul de limba română”10.

Toate acestea au uşurat, în general, viaţa 
refugiaţilor polonezi, unii dintre ei chiar stabilindu-
se în Tg – Jiu.   

Primul comandant al lagărului de 
refugiaţi polonezi a fost colonelul Constantin 
Moldoveanu, care printr-o atitudine 
„binevoitoare” a permis constant „evadarea” 
celor care se îndreptau spre front. Un apropiat 
al colonelului Moldoveanu era doctorul 
Constantin Lupescu(1905-2000), medic 
primar, şeful secţiei de boli infecţioase a 
spitalului din Tg-Jiu şi omul prin intermediul 
căruia ne-au parvenit informaţii valoroase11. 
Alături de medicul polonez Pobotzki şi de 
Ana Aposteanu, medic şef al laboratorului 
din Tg-Jiu, acesta a asigurat îngrijirea 
medicală pentru refugiaţii polonezi.

După recrutarea colonelului 
Moldoveanu în garda lui Antonescu, la 
conducerea lagărului a fost numit colonelul 
Dumitrescu, om destoinic, prin care tradiţia 
bunelor relaţii româno-poloneze a fost 
cultivată cum nu se poate mai bine. Ca drept 
dovadă se prezintă publicarea în ziarul local 
de către un grup de polonezi în frunte cu căpitanul 
Iosef Wl. Kobylanski a unei „ mulţumiri în versuri”: 
„ Prietenului nostru bun”

Avem mulţi prieteni în România
Să nu-ntrebaţi câţi – căci prea puţin înseamnă, 
În unul, însă, stăruie prietenia
Că-i bun Român şi sufletu-l îndeamnă.

Durerea el ne-o cercetează ‚ ntruna;
Pe tineri şi bătrâni, cum se cuvine.
El îi cinsteşte. Mângâie întotdeauna
Pe cei ce azi n-au ţară, zori, cămine…

Din inimi implorăm noi, astăzi, Pronia
Pe cel ce cu atâta omenie
A înţeles dezastrul din Polonia,
Pe Dumitrescu, bun şi nobil, să ni-l ţie!...”12

După plecarea polonezilor, lagărul din Tg-
Jiu a fost  transformat, în perioada antonesciană în 
lagăr de deţinuţi politic, conducerea acestuia fiind 
încredinţată colonelului Zlătescu, un personaj de „o 
răutate cumplită faţă de subalterni şi faţă de deţinuţi, 
fiind un adevărat temnicer”13.

La 12 septembrie 1942, la conducerea lagărului 
a fost numit conform ordinului de zi nr. 402/1942 
colonelul Şerban Leoveanu, rămânând în această 
funcţie până la data de 30 martie 1944, când este 
trecut în rezervă şi concentrat la Centrul Teritorial 
Gorj. Acesta  a ştiut să manevreze într-o perioadă 
tulbure din punct de vedere istoric, asigurând un 
climat de protecţie celor internaţi aici. „Mi-e gândul 
la fostul meu Comandant. I-am consacrat în sufletul 
familiei o icoană. Admirabil om  şi superior model de 
om! Mi-a rămas inima agăţată de candela din biroul 
lui şi mi-e dor, închipuiţi-vă! – de Lagăr, din pricina 
Comandantului”, avea să scrie Tudor Arghezi în 
1946 într-o scrisoare adresată prietenului său scriitor 
– epigramist Al. C. Calotescu - Neicu14.

La 1 octombrie 1943, Tudor Arghezi publicase 
în ziarul „Informaţia  zilei”15 un deosebit de acid 
pamflet, intitulat „ Baroane” cu referire directă 
la baronul Manfred von Killinger, ambasadorul 
Germaniei la Bucureşti. Grefat pe fundalul situaţiei 
de pe front, deloc favorabilă Germaniei, pamfletul 
a generat o vie nemulţumire a cercurilor germane, 
cerându-i-se explicit Mareşalului deportarea 
scriitorului într-un lagăr german. Opoziţia 
conducătorului statului român „Arghezi a greşit aici, 
va ispăşi aici!” l-a salvat pe autor. La procesul lui I. 
Antonescu, Tudor Arghezi citat ca martor al acuzării, 
10 Otilia Gherghe, Tabăra pentru refugiaţi militari polonezi de la Târgu-Jiu…, p. 
73-77.
11 Zenovie Cârlugea, Tudor Arghezi şi Spiritul Olteniei, Editura Scrisul Româ-
nesc, Craiova, 2008, p. 108.
12 Ibidem.
13 Ibidem p. 109.
14 Idem, Tudor Arghezi – un elogiu al Gorjului, Editura Măiastra, Tg-Jiu, 2010, 
f. 138.
15 Ibidem, p. 143.

avea să declare că s-a bucurat de condiţii „blajine”:  
„În fond, el ne-a scăpat de la moarte; pe mine şi pe 
alţii (…) Ştiam de la colonelul Leoveanu, care era în 
legătură firească şi directă cu Preşedinţia, că exista 
chiar un plan de evacuare secret, în cazul în care 
nemţii ar fi atacat lagărul… Nu cred că iniţiativa era 

străină Mareşalului, mai ales că ordinul de a fi arestat 
venea direct de la el, ferindu-mă de o altă arestare, pe 
care ar fi dorit-o Killinger”16.

La 20 decembrie 1943, Tudor Arghezi a părăsit 
lagărul de la Tg-Jiu. Între deţinuţii mai cunoscuţi 
ai Lagărului de la Tg-Jiu, după cum prea bine îşi 
amintea doctorul Constantin Lupescu, unii dintre 
aceştia beneficiind de îngrijiri medicale din partea 
sa, menţionăm pe Gheorghe Gheorghiu Dej17, Mihail 
Ralea, pe scriitorul şi gazetarul Zaharia Stancu, pe 
etnograful, sociologul şi filozoful Ernest Bernea, 
pe misticul ortodox Sandu Tudor şi chiar scriitorul 
Victor Eftimiu „suspectat ca agent al Moscovei, 
duşman al regimului mareşalului Antonescu, ca 
francmason gradul 33, ca susţinător al iudaismului 
internaţional”18.

Referitor la activitatea celulei comuniste 
din Cadrul Lagărului, dispunem de mărturisirea 
colonelului Leoveanu cu privire la construcţia 
bisericii din lagăr către părintele Valeriu Anania, şi el 
„oaspete” al lagărului, transferat în februarie 1944, 
de la Jilava: „- Vezi dumneata părinte,  bisericuţa 
aceasta a fost în întregime lucrată de comunişti, 
fiindcă doar printre ei se află meşteri calificaţi 
pentru o astfel de treabă. Ştii însă ce s-a întâmplat? 
La sfinţire, i-am invitat şi pe ei să participe, dar au 
refuzat: «Domnule comandant, ne-aţi dat ordin, am 
făcut-o, dar în ea nu intrăm?»…Şi asta, vezi, se 
cheamă tot consecvenţă”19.

De altfel, în ceea ce priveşte activităţile generale 
desfăşurate de cei internaţi în lagăr, putem vorbi 
chiar de o amprentă social-economică, chiar dacă 
delimitată ca spaţiu şi perioadă, totuşi importantă. 
Au fost organizate ateliere meşteşugăreşti pentru 
desfacerea produselor mizându-se pe colaborarea 
cu ziarul local în vederea asigurării publicităţii. 
Astfel, în Gorjeanul din 14-21 septembrie 1943 
apare următorul anunţ: „Lagărul de internaţi politici, 
din localitate, dispunând de specialişti croitori şi 
cismari, primeşte comenzi de la particulari pentru 
haine bărbăteşti şi de dame (tailleuri, pardesiuri, 
mantouri) precum şi încălţăminte, după cele mai noi 
modele”20. 

Într-un alt anunţ aflăm şi programul de primire 
al comenzilor: „Lagărul de internaţi politici din Tg-
Jiu, dispunând de buni meseriaşi: cismari, croitori, 
tinichigii primeşte comenzi de la  particulari, în 

16 Ibidem, p. 129.
17 În vara anului 1943, au fost transferaţi în Lagărul de la Tg-Jiu, de la închisoarea 
din Caransebeş, foştii capi ai mişcării greviste din 1933 (Uzinele Griviţa): Gheor-
ghe Gheorghiu Dej şi Chivu Stoica. La scurtă vreme au urmat Nicolae Ceauşescu şi 
A. Trofimovici. Aceasta a condus la întărirea celulei comuniste existente în Lagăr 
condusă de Ovidiu Şandru, ulterior înlocuit cu Gheorghiu Dej (după evadare s-a 
ascuns în casa preotului de la Biserica Sf. Gheorghe din Râmnicu Vâlcea, viitorul 
patriarh Iustinian Marina), existând, de asemenea, posibilitatea menţinerii legăturii 
cu membrii Comitetului Central din ilegalitate – Ilarion Ţin „Gheorghiu Dej devine 
lider al comuniştilor” în „Jurnalul Naţional”, 21 septembrie 2005 apud Zenovie 
Cârlugea, Tudor Arghezi – un elogiu…, p.107.
18 Zenovie Cârlugea, Tudor Arghezi şi Spiritul Olteniei, p. 111.
19 Idem, Tudor Arghezi – un elogiu…p. 124-126.
20 Ibidem, p. 90.

condiţii foarte convenabile. În fiecare joi dimineaţa 
între orele 7 şi 13 se primesc comenzi se fac probe la 
Expoziţia lagărului din str. Victoria Nr. 50, alături de 
ziarul Gorjeanul”21.

În toamna anului 1943, s-a desfăşurat la 
Craiova „Săptămâna Olteniei”, prilej cu care s-au 

etalat, în cadrul unei expoziţii cu caracter 
reprezentativ meşteşugăresc şi obiecte de artă 
lucrate de meseriaşii internaţi. Săptămânalul 
„Gorjeanul” relata evenimentul: „Lagărul de 
internaţi politici din oraşul nostru a deschis 
în Craiova, str. Unirii, Nr. 62, o bogată 
expoziţie de obiecte de artă, din alabastru, 
lemn, împletituri de răchită, frânghii (diferite 
mărimi), căpestre, săpun de rufe, etc…Toate 
vânzându-se cu preţuri foarte convenabile. 
Aceste obiecte sunt executate, cu multă 
îngrijire, de către internaţii lagărului, iar 
preţurile cu care se vând sunt în aşa fel 
calculate, încât nu acoperă decât valoarea 
materialului întrebuinţat şi mâna de lucru”22.

De asemenea, în urma unei expoziţii 
datată 24 februarie 1944 şi semnată de 
comandantul Şerban Leoveanu şi locotenentul 
administrativ M. Cărbunaru, cunoaştem lista 
obiectelor (lucrate de deţinuţii din Lagărul 
de la Tg-Jiu) ce urmau a fi prezentate spre 
licitaţie: peste 30 000 căpestre, 2 730 şleauri,    

peste 5 000 frânghii noi din câlţi de cânepă şi altele23.
Încă de la sfârşitul perioadei interbelice, 

situaţia social-economică a Gorjului înregistrase 
serioase modificări de structură. O pondere tot mai 
mare în cadrul economic este ocupată de industria 
mare, mai ales în nordul judeţului, unde au  demarat 
lucrări importante la construcţia căii ferate Bumbeşti-
Livezeni sau au fost înfiinţate întreprinderi, unele cu 
caracter strategic, ce preluau o parte însemnată din 
forţa de muncă locală.

La construcţia linii ferate Bumbeşti-livezeni, 
începută în 1937, care se întindea în judeţul Gorj 
pe o distanţă de 19 km în munţii şi 12 puncte de 
lucru distanţate, lucrau în 1939, 771 muncitori 
aprovizionaţi de opt întreprinderi particulare, 
printre care, „Inginer Eremia şi Prager”, „Inginer 
Mareş” şi societatea „Edilitatea”, În acelaşi an 
(1937), la 10 octombrie, lucrările de construcţie la 
Pirotehnica Armatei Valea Sadului erau executate de 
întreprinderea A. Ioanonici, care utiliza între 500 şi 
1000 muncitori.24

Pentru executarea acestor lucrări de construcţii 
erau utilizaţi contra plată şi internaţii din Lagărul de 
internaţi politici din Târgu-jiu, sume din care 70% 
erau reţinute şi 30% li se dădeau lor pentru diferite 
nevoi.25

Între anii 1940-1944, tabăra de refugiaţi 
polonezi, ulterior cu statutul de lagăr de internaţi 
politic, a stat în centru preocupărilor autorităţile 
administrative locale şi politico-militare autohtone 
sau de ocupaţie şi, reprezentând prin destinaţia sa, 
prin numărul, personalitatea sau activităţile celor 
care i-au fost „oaspeţi” la un moment dat, un element 
primordial al vieţii publice, a generat, până în 
prezent un interes constant, alimentat uneori, tocmai 
de cunoaşterea relativă sau nuanţată în funcţie de 
regimul politic.

Din datele de care dispunem până în acest 
moment, se pare că activitatea lagărului de la Tg-Jiu 
se continuă până spre sfârşitul anului 1944. 

În acest sens menţionăm telegrama 
Prefecturii Gorj către Ministerul Afacerilor Interne, 
Subsecretariatul de Stat al Poliţiei şi Siguranţei, din 
13 noiembrie 1944, care solicita aprobarea telefonică 
pentru ca lagărul de internaţi politici să primească un 
număr de 350 de oameni din Gorj26, probabil prizonieri 
de război, dacă avem în vedere că la aceea dată mai 
funcţiona la Bărbăteşti, lângă Târgu-Cărbuneşti, o 
tabără de prizioneri supraaglomerată (peste 3000).27

21 Ibidem, p. 91.
22 „Gorjeanul”, nr. 39-40, 31 octombrie, 1943.
23 Zenovie Cârlugea, Tudor Arghezi – un elogiu…, p.91.
24 Servicul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, fond Casa Asigurărilor Sociale 
oficiul Tg-Jiu, inv. 77, dos. 13/1938, f5, 7, 21, 21/1942-1943, f48; dos. 12/1937, 
f22.
25 Idem, dos.20/1942, f.9.
26 Idem, fond Prefectura Gorj, inv. 34, dos. 1/1944-1945, f.14.
27 Idem, fond Legiunea de Jandarmi, inv. 31, dos. 7/1944, f.63.
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 „Unul din defectele cele mari ale noastre e că, departe de a ne ocupa 
de fondul lucrurilor, credem că e deajuns să avem numai forma lor, asemenea 
copiilor care, voind a-şi face o florărie, smulg plante din câmp şi le aşează 
fără rădăcini în straturi, improvizându-şi pentru câteva ceasuri o grădină, în 
aparenţă frumoasă, însă fără de trăinicie. Nerăbdători cum suntem, nu ne-am 
deprins a cunoaşte cum că lucrurile luate din temei ar fi şi mai trainice şi mai 
folositoare şi totodată cu mult mai ieftine decât mulţimea de forme goale care, 
neavând înţeles şi vitalitate, cer mereu muncă de Sisif de a fi reînoite1. 

 Aceste pertinente observaţii aparţin lui M. Eminescu şi sunt scrise 
la numai 28 ani în ziarul pe care-l conducea, „Timpul”, sub titlul Românii 
Peninsulei Balcanice.

 Punând deliberat accentul pe aceste defecte, Eminescu, istoric şi apărător 
al tuturor românilor2 sesizează oportun că noi, românii, „irosim o mulţime de 
putere vie, care se puteau utiliza pe un teren folositor”, 
motiv pentre care „un element etnic atât de răspândit ca 
al nostru să nu ajungă, la nici o însemnătate în lume, ci, 
bucăţit între zeci de stăpâni, să reziste ici şi colo, să fie 
absorbit însă în multe locuri”3.

 Este vorba, spune răspicat Eminescu, de elementul 
românesc al Peninsulei Balcanice şi nu numai, căci, „nu 
există un stat în Europa orientală, nu există o ţară de 
la Adriatica până la Marea Neagră care să nu cuprinză 
bucăţi din naţionalitatea noastră”4.

 Care-s ţinuturile din sfera graniţelor în care locuiesc 
românii? Răspunsul îl dă tot Eminescu: „Începând de la 
ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia şi Erţegovina, 
găsim pas cu pas fragmentele acestei mari unităţi etnice în 
munţii Albaniei, în Macedonia şi Tesalia, în Pind ca şi în 
Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia până sub zidurile 
Atenei, apoi, de dincolo de Tisa începând, în toată regiunea 
Daciei Traiane până dincolo de Nistru, până aproape de 
Odesa şi de Kiev”5.

 „Teoreticianul prin excelenţă al naţionalismului 
român”, cum remarca Mircea Eliade6, Eminescu – pe deplin 
conştient că Europa n-ar fi interesată de un popor fără 
personalitate – iese în arena politică şi devine necruţător 
faţă de politica oficială a guvernaţilor vremii, de neglijenţă 
impardonabilă a acestei populaţii, odinioară elementul cel 
mai numeros al Balcanilor7: „Pe când sute de mii de oameni ce fac parte din 
neamul nostru sunt cuprinse de un adânc întuneric, pe când mintea lor naturală, 
curajul lor înnăscut şi iubirea lor de muncă îi fac vrednici pentru un viitor mai 
mare; tot pe atuncea noi nu mişcăm nici degetul cel mic măcar în favorul lor, 
ci ne frământăm în turburări interne, ameţiţi de orgia palavrelor bizantine şi 
putrezind de vii prin corupţiunea unor parveniţi din Fanar care, sub pretextul a 
chiar ideilor naţionaliste, irosesc în vânt puterile noastre”8.

 Cât de strigente şi actuale sunt aceste consideraţii ale tânărului Eminescu, 
scrise în urmă cu peste 130 ani! El îşi făcuse un autentic program de recuperare 
a identităţii naţionale a românilor sud-dunăreni, de readucere a lor la conştiinţa 
naţională, convins că „în mozaicul de popoare orientale, credem că e loc şi pentru 
români”9. Pe baza argumentelor istorice şi filologice expuse de Theophylact şi 
de Theophan încă din anul 579, a lui Cedrenus din 976, a Annei Comnena sau 
ale călătorului evreu Benjamin de Tudela privind existenţa românilor balcanici, 
„nesupuşi de nimeni, cu totul neatârnaţi”, a lucrărilor lui Micklosh, Tomashet, 
Thunmann, J. Jung, Hurmuzaki, urmărind cercetările lui Al. Pencovici Despre 
românii din Macedonia şi mUntele Athos (Bucureşti, 1885) sau activitatea 
învăţătorului şi inspectorului şcolilor româneşti din Imperiul otoman, creatorul 
a peste o sută de şcoli româneşti, Apostol Mărgărit (1832-1903), convins cu 
temei că „românul îşi vrea naţionalitatea, dar acesta o vrea deplin”, Eminescu 
demonstrează că a sosit, pentru românii de pretutindeni, momentul plenar al 
cunoaşterii de sine ca popor „înzestrat cu mult bun simţ (care) are cuminţenia 
popoarelor care au suferit multe, cuminţenia omului păţit”10, dar şi popor intrat , 
cu drepturile şi exigenţele sale, în zorii istoriei moderne.

 Faţă de acest program eminescian de recuperare a identităţii grupurilor 
etnice şi lingvistice, „noi, epigonii” suntem „simţiri reci”, „inimi bătrâne”, 
„măşti râzânde” pentru care patria-i doar o frază şi „nu credem în nimic”?

 Fără îndoială, problema „fraţilor” de dincolo de graniţe a stat în atenţia 
unor personalităţi marcante ale spiritualităţii româneşti, dar politica oficială în 
acest sens şi cu acest scop nu s-a făcut decât sporadic. Nicolae Iorga distinge trei 
faze a „chestiei române din Macedonia”, chiar dacă sistemul de soluţionare a 

1 Românii Peninsulei Balcanice, în „Timpul”, III, nr. 211, 26 sept. 1878, p. 1-2.
2 Vezi Tudor Nedelcea, Eminescu, apărătorul românilor de pretutindeni, Craiova, Editura Aius, 
1995; Un rapsod al Văii Plângerii, prefaţă la N. Batzaria, Spovedanii de cadâne, Craiova, Scrisul 
Românesc, 1996, p. 5-16 (Colecţia „Balcanica”).
3 Art. cit.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Mircea Eliade. Despre Eminescu şi Hasdeu, Iaşi, Edit. Junimea, 1987, p. 36.
7 „Timpul”, VII, nr. 187, 27 aug. 1882, p. 1.
8 „Timpul”, III, nr. 211, 28 sept. 1878, p. 2.
9 „Timpul”, VII, nr. 173, 11 aug. 1882, p. 1.
10 „Timpul”, II, nr. 255, 11 nov. 1887, p. 2-3.

problemei este idealist şi în ciuda faptului că, la Bucureşti, „păcatele se acopăr 
cu mănuşi franţuzeşti de făţărnicie vicleană”.

În prima fază, dascălii, studenţii şi negustorii iubitori de neam din Viena 
şi Pesta, „îmbătaţi de ideea nouă a romanităţii, şi nu a românismului”, tipăreau 
cărţi pentru şi despre conaţionalii săi, „fără gând însă la izvorârea unui curent 
de cultură românească în provincia unde ei porniseră”11; a doua fază este 
împlinită de negustorii şi călugării macedoneni veniţi în capitala României să 
solicite fonduri financiare pentru înfiinţarea de şcoli româneşti în localităţile 
balcanice cu populaţie covârşitoare românească; a treia fază este deschisă de 
Apostol Mărgărit, despre care a scris şi Eminescu, trimis de guvernul român ca 
inspector general al şcolilor româneşti din partea europeană a Imperiului otoman 
începând cu 1880, care a întrevăzut o cauză şi un viitor românesc în Balcani 
prin înfiinţarea de şcoli primare în dialect macedo-român. Acuzat de „Journal 

d’Athénes” pentru „românizarea greco-românilor”, 
pentru relatarea între săteni a izbânzilor românilor la 
1877 şi de propagandă în favoarea unirii Macedoniei 
cu România şi întemniţat pentru acestea, Eminescu 
demontează fiecare acuzaţie: „expresia de greco-român e 
atât de improprie ca şi afirmarea că iedul e fiul zimbrului. 
Nu există greco-român, precum nu există greco-spaniol 
sau greco-englez. Românii din triunghiul tracic sunt 
tot atât de români şi tot aşa de puţini greci ca cei din 
Maramureş de ex.”12. Cât priveşte acuzaţia absurdă de 
propagare a ideii unirii Macedoniei cu România, autorul 
Studiilor asupra situaţiei este categoric: „ Nu unirea 
cu România o vrea cineva, ci concordia deplină între 
albanezi, turci, macedoromâni, pentru a apăra patria lor 
tracică de apetiturile de cucerire din Atena”13.

 Semnificativă această abordare şi apărare a 
ideilor unui învăţător cu nume de apostol din partea a două 
mari personalităţi şi din spaţiul carpato-ponto-danubian, 
la o distanţă de două decenii!

 A patra fază, chiar dacă nu în ordine strict 
cronologică, este marcată de activitatea ştiinţifică a unor 
intelectuali români de origine sud-dunăreană, stabiliţi 
în patria de obârşie, şi care şi-au materializat cercetările 
în opere de certă valoare. Este vorba de Ioan Maiorescu 
(Itinerar în istoria şi vocabularul istriano-român), D. 

Bolintineanu (Călătorie la românii din Macedonia şi la Muntele Athos), I. 
Neniţescu (De la românii din Turcia europeană), Theodor Capidan (Limba 
şi cultură; Aromânii. Dialectul aromân; Fârseroţii, Studiul lingvistic asupra 
românilor din Albania; Megleno-românii, Etnografie, istorie, limbă), Em. 
Bucuţa (Românii dintre Vidin şi Timoc), G. Vâslan (Românii din Bulgaria 
şi Serbia), Tache Papahagi (Grai, folclor, etnografie; Paralele folclorice) G. 
Murnu (Istoria românilor din Pind. Valahia Mare. 980-1259), Sextil Puşcariu 
(Studii istro-române), C. Burileanu (De la românii din Albania), Victor 
Papacostea (Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică), Valeriu Papahagi 
(Istoria aromânilor) etc., etc.14

 Între aceste ilustre nume, NICOLAE BATZARIA ocupă un loc aparte. 
Cu o bibliografie impresionantă, lucrările sale referitoare la confraţii din Balcani 
şi din Turcia europeană (Părăvulii, De la fraţii de departe, Spovedanii de 
cadâne, Turcoaicele, România văzută de departe, În închisorile turceşti, Turcia 
„Junilor turci”) aparţin domeniului beletristic. Este motivul pentru care „Scrisul 
Românesc” a deschis colecţia de proză de inspiraţie antonpannescă „Balcanica” 
cu o selecţie din creaţia acestui scriitor cu o viaţă de legendă, colecţie abandonată 
după înlăturarea subsemnatului de la conducerea editurii.

 Cunoscut mai cu seamă ca scriitor pentru copii (prin al său volum mult 
apreciat Haplea, semnat Moş Nae), Nicolae Batzaria s-a impus în literatura română 
prin înţelepciunea umorului şi harul de povestitor oriental, atrăgând atenţia lui N. 
Iorga, G. Călinescu15, Lucian Predescu16, Marin Bucur17, Hristu Cândroveanu18 şi 
M. Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu19. Vine la Bucureşti spre a urma cursurile 
Facultăţii de Litere şi Drept, după care se întoarce în ţinuturile locale spre a-şi 
exercita noua profesie de profesor la Cruşevo (unde devine şi directorul şcolii), 
la gimnaziu din Ianina şi liceul din Bitolia, apoi inspector şcolar al vilaetelor 
Coşova şi Salonic, urmând pilda şi strădania dascălilor români din Macedonia – 
care „au luptat să înlocuiască cultura greacă prin cultura română”20.

 Spre a servi cauza confraţilor săi şi a impune autorităţilor otomane 
11 Un „idealist”: Apostol Mărgărit, în „Semănătorul”, II, nr. 42,19 oct. 1903, p. 659-661.
12 Apostol Mărgărit, în „Timpul”, VIII, nr. 100, 5 mai 1883, p. 2.
13 Ibidem.
14 Aceste titluri şi altele asemănătoare au apărut sau sunt în curs de apariţie la Fundaţia „Scrisul 
Românesc” din Craiova, în deja celebra colecţie „Români uitaţi”

15 Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, Bucureşti, Editura Fundaţiei Regale, 
1941.
16 Enciclopedia – Cugetarea Bucureşti, Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940. 
17 Marin Bucur. Istoriografia românească literară, 1973.
18 Literatura română pentru copii, Bucureşti, Editura Albatros, 1988 şi Aromânii, ieri şi azi, Edi-
tura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1995.
19 Dicţionarul scriitorilor români. A-C. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, p. 
208-210.
20 România văzută de departe, „Viaţa Românească”, Bucureşti, f.a., p. 46.

TUDOR NEDELCEA:

N. Batzaria, superromânul
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imaginea corectă a României („să vadă ţara şi poporul românesc, aşa cum sunt 
în realitate: o ţară cât se poate de frumoasă şi un popor pe care Dumnezeu l-a 
înzestrat cu înalte calităţi şi cu virtuţi din cele mai preţioase”21), N. Batzaria intră 
în politică, în „Comitetul de Unire şi Progres” din Macedonia, creat în 1889, care 
milita pentru restaurarea Constituţiei liberale din 1876. „Fiind tânăr şi, deci, 
entuziast, vedeam deschizându-se înainte-mi orizonturi noi, desemnându-se un 
ideal ce-mi fusese necunoscut până în ziua aceea: găsisem anume o patrie, în 
care noi creştinii, bucurându-ne de drepturile şi libertăţile noastre, am fi stat 
alături şi pe aceeaşi treaptă cu turcii, în ochii cărora eram nişte simple raiale, 
adică o turmă bună de tuns şi de jumulit. Am fi avut şi noi un cuvânt de spus, un 
drept de revendicat, un colţ de pământ, pe care să ne simţim stăpâni”22.

 Este primul român intrat în această asociaţie secretă progresistă, urmat 
apoi de dr. Filip Mişea şi el parlamentar, jurând pe „religie şi pe conştiinţă”.

 Spre a înţelege implicarea lui Batzaria în mişcările politice din Balcani 
de la cumpăna celor două veacuri este necesară o scurtă incursiune în istoria 
Turciei. Originari din Asia Centrală, turcii se stabilesc în sec. XI-XII în Asia 
Mică, trec în Europa (1354) şi fac din  Adrianopol capitala statului. În sec. 
XIV-XV cuceresc Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, Bosnia şi Herţegovina. În 
1453, Mahomed II cucereşte Constantinopolul şi-l transformă în noua capitală 
a Imperiului. După atingerea apogeului expansiunii teritoriale în sec. XVI, 
Imperiul otoman intră în secolele următoare, în criză progresivă, culminând cu 
războiul ruso-austro-turc din 1877/1878. Paralel se manifestă şi o schimbare a 
mentalităţilor maohomedane, prin infuziunea ideilor „junilor turci”, care vor o 
Turcie mai aproape de realităţile europene. După crearea, în 1889, a Partidului 
„Unitate şi Progres”, în 1903 izbucneşte în Macedonia o răscoală antiotomană, 
pentru ca, trei ani mai târziu, Mustafa Kemal să înfiinţeze organizaţia politică 
secretă „Patria şi Libertatea”. Un  an mai târziu, în 1907, la Paris are loc 
Congresul reprezentanţilor partidelor şi organizaţiilor ilegale din Turcia, care-
şi propune unitatea de acţiune în mişcarea contra sultanului. La 3 iulie 1908 
izbucneşte revoluţia „Junilor turci”, care-l obligă pe sultanul Abdul Hamid II să 
restabilească Constituţia liberală din 1876 şi să recunoască regimul parlamentar. 
În aprilie 1909, „Junii turci” ocupă, pentru un timp, funcţii importante în stat: 
înfrânţi în 1912, guvernul „Junilor turci” se reinstaurează în 1913.

 După războaiele balcanice (1912-1913), posesiunile pe care Imperiul 
otoman le mai stăpâneşte în Europa se limitează la oraşele Adrianopol şi Istanbul. 
După abolirea sultanului (1922), Mustafa Kemal Atatürk (Atatürk = tatăl turcilor) 
proclamă Republica şi trece la europenizarea statului.

 Pe acest fond de înnoiri politice şi istorice în imperiul de la Ţarigrad 
îşi desfăşoară activitatea politică N. Batzaria, consemnată în lucrarea sa 
memorialistică Turcia „Junilor turci”, apreciată de cel ce a scris cea din urmă 
istorie a Imperiului otoman, N. Iorga. Intrarea conaţionalului nostru în conducerea 
mişcării liberale a „Junilor turci” se baza pe speranţa că Macedonia natală ar putea 
avea un alt destin: „Spre această Macedonie ne-am îndreptat, aşadar, privirile 
noi cei care păşisem în viaţa publică graţie regimului constituţional, noi cei care 
cu jertfa vieţii luptasem şi avusesem fericirea să vedem înfăptuit idealul nostru 
pentru o viaţă mai liberă şi mai omenească”23. Drept recunoaştere a meritelor 
sale în revoluţie este ales parlamentar la Constantinopol în 1908 şi ministru 
al Lucrărilor Publice în guvernul „Junilor turci” (1913). Însuşi Marele Vizir, 
mareşalul Mahmud Sefchet Paşa, recunoaşte în N. Batzaria pe reprezentantul 
românilor macedoneni. Îşi aminteşte autorul:

 „La un moment dat, marele Vizir, adresându-mi-se, mă întreabă pe tonul 
cel mai firesc:

- Ei, dar ce gândeşte regele vostru?
- Care rege,întreb eu cam surprins.
- Cum care rege, obiectă el? Regele României, nu eşti d-ta român?
Iar eu, în momentul acela, eram ministru turc”24.
Treptat, cu simţ politic realist, N. Batzaria îşi dă seama de caracterul 

şovinist al mişcării în care intrase „ca de regimul constituţional să beneficieze 
în primul rând elementul turcesc, lăsând pentru ceilalţi doar fărămiturile” şi că 
„nu de dragul libertăţii luptaseră şi obţinuseră regimul constituţional, ci numai 
în credinţă, că în chipul acesta scapă Împărăţia de o dezmembrare”25, iar sub 
lozinca „suntem cu toţii egali” se ascundea o politică de făţărnicie şi duplicitate. 
Transformarea Turciei într-o Elveţie cu respectarea drepturilor naţionale ale 
fiecărui element etnic este un vis deja spulberat. „Încolo – scrie cu durere 
luptătorul şi omul politic N. Batzaria – Macedonia rămânea ca şi până atunci 
o parte integrantă din Turcia, pusă direct sub suveranitatea şi administraţia 
Sultanului”26.

Dezamăgit, dar nu disperat, încearcă la sfârşitul verii anului 1913, după 
începerea celui de-al doilea război balcanic, o apropiere între guvernele Turciei 
şi României. La Bucureşti, este primit în audienţă de primul ministru, Titu 
Maiorescu, de şefii de partide şi de însuşi regele Carol I. Ministrului de interne 
turc, N. Batzaria îi cere să nu mai timită emisari juni-turci în Albania spre a 
opune populaţia contra prinţului de Wield, rudă a Casei Regale a României, iar 
guvernului român îi solicită să efectueze manevre în Dobrogea, lângă graniţa 
Bulgariei, spre a-i obliga pe bulgari să-şi detaşeze şi ei o parte din forţele care 
luptau contra Turciei. Din considerente de ordin moral, cererea a fost respinsă, 
România, ca stat creştin, nu putea fi împotriva altor state creştine care luptau, ca 
şi România, pentru eliberarea conaţionalilor ei.

O ultimă acţiune politică a românului macedonean din Parlamentul turc 
a fost semnarea tratatului de pace de la Londra (1919), care a lichidat ultimele 
rămăşiţe  al Turciei europene. 

21 Ibidem, p. 4.
22 N. Batzaria. Turcia „Junilor turci”, Bucureşti, Editura „Ancora”, f.a., p. 13-14.
23 Ibidem, p. 62. 
24 Ibidem, p. 208.
25 Ibidem, p. 123.
26 Ibidem, p. 157-158.

„Stranie sancţiune a istoriei” a exclamat Iorga, referindu-se la „această 
iscălitură românească pe actul de osândă la moarte a unui vechi stat de pradă, 
care ne-a împiedicat, cu toate avantajele colaterale, de a da civilizaţiei lumii tot 
ce eram în stare”27.

Îmbarcat până la Constanţa pe vaporul românesc „Împăratul Traian” 
(înlocuind fesul cu pălăria europeană după ieşirea vasului din apele teritoriale 
turceşti) îşi îndeplineşte ultima misiune la Londra. („Oficial reprezint Turcia, 
deci sunt delegat turc, iar ca origine ştiu bine că sunt român şi nimic altceva”). 
Neoficial, mijloceşte o întâlnire între Tache Ionescu şi ministrul de interne turc, 
Talat Bei, la bordul vasului românesc care sosea la Constantinopol în drum spre 
Atena, întâlnire fructuoasă care a dus la încheierea păcii dintre Turcia şi Grecia 
din 1913.

După această scurtă, dar laborioasă activitate ca senator turc şi reprezentant 
al românilor din Imperiu, ca şi dr. Filip Misea, N. Batzaria simte nevoia unei 
explicaţii. A mers alături de „Junii turci”, dar nu se turcise. A fi, la acea vreme, 
parlamentar sau ministru, nu însemna că devi turc ca limbă, naţionalitate, gândire 
sau religie. Aveau statutul de supuşi otomani şi nu supuşi turci. A fi otoman nu 
însemna a fi turc, sub naţiunea de otoman fiind cuprinşi toţi supuşii împărăţiei 
fondată de sultanul Osman. „Noi, românii, care trăim în afară de graniţele ţării şi 
a căror activitate se desfăşoară în alt mediu şi în alte condiţiuni, eram străini de 
luptele şi certurile partidelor politice din Ţară. În bărbaţii de seamă ai României 
nu vedeam decât buni români, la al căror sfat şi sprijin recurgeam de câte ori 
simţeam nevoie”28.

Retragerea din viaţa politică a Turciei se petrece în timpul primului război 
mondial, unde-l aflăm în Elveţia. Legătura de sânge cu fraţii săi români devine 
obsedantă, idee ce-l determină să se stabilească definitiv în România, fiind şi aici 
din 1920 senator în guvernul Averescu. Moare la 28 ianuarie 1952, în vârstă de 
78 de ani, în lagărul de la Ghencea.

Paralel cu preocupările politice, N. Batzaria desfăşoară o intensă activitate 
revuistică şi literară, înfiinţând sau conducând mai multe ziare şi reviste aromâneşti. 
După debutul din revista „Şezătoarea” din Fălticeni, în 1903, înfiinţează la 
Salonic, cinci ani mai târziu, primul ziar aromânesc, „Deşteptarea”. În ţară, a 
colaborat la „Sămănătorul”, „Ovidiu”, „Arhiva”, „Gândul nostru”, „Flacăra”, 
a lucra în redacţiile publicaţiilor „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Universul”, a 
condus revistele „Dimineaţa copiilor” (cu pseudonimul Moş Nae) şi „Universul 
copiilor”.

Creaţia sa este întinsă şi inegală. De la literatura pentru copii (Haplea, 
Coana Frosa, Plici şi Plum, Poveşti de aur, Rilă Iepurilă, Clopotul fermecat 
etc.), la anecdote (Părăvulii, Anecdote), de la povestiri şi nuvele (Spovedanii 
de cadâne, Turcoaicele, Colina îndrăgostiţilor) la romane (Jertfa Lilianei, 
Sărmanul Adrian, Sărmana Leila), N. Batzaria şi-a încercat talentul într-o gamă 
variată de genuri literare.

Din păcate, întreprinderea sa a rămas doar la nivel de intenţie, căci dincolo 
de unele realizări artistice, mai ales în schiţe umanistice, snoave, anecdote şi 
versuri pentru copii, în care spiritul vioi şi glumeţ oferă o lectură incitantă, 
beletristica sa rămâne tributară lui Ion Creangă (sub aspectul depozitării tradiţiei 
populare) şi lui Anton Pann ( ca observator pertinent al stărilor de lucruri din 
Peninsula Balcanică şi mai cu seamă din Imperiul otoman).

Demne de consideraţie pentru firea aromânului (anecdotist, iubitor şi 
debitor de snoave, hazos şi pus mereu în postura de a lua în răspăr, în scop 
educativ, orice defect uman) sunt volumele Părăvulii (anecdote populare culese 
din locurile de baştină: Macedonia, Albania, Tesalia, Epir), şi Cartea de aur 
(poveştile copilăriei), îndreptăţindu-l pe finul cunoscător al literaturii şi culturii 
aromâneşti, Hristu Cândroveanu, să afirme că „în literatura în dialectul aromân 
(macedo-român), Nicolae Batzaria este în mod sigur scriitorul cel mai popular. 
E drept, fiind şi cel mai de factură populară, folcloristică”29

Se impune în literatură prin lucrările memorialistice de dublă valoare 
artistică şi documentară: De la fraţii de departe (1921), şi România văzută 
de departe, care trezeşte simpatie pentru românii macedoneni, În închisorile 
turceşti cu evocarea unor răsculaţi balcanici, Turcia „Junilor turci”, carte de 
impresii şi amintiri din activitatea sa politică, Spovedanii de cadâne, Turcoaicele 
şi romanul Sărmana Leila, scrieri realiste, inspirate din viaţa turcească, şocante 
prin descrierea unei lumi care se lasă greu înţeleasă de europeni.

Selectând din lumea orientală subiecte exotice, înfăţişând o altă lume, cu 
obiceiuri şi tradiţii curioase, precum poligamia, legile musulmane, haremul, în 
care elementul românesc din acele ţinuturi este tratat „cu o mare frăgezime de 
impresii, cu o duioasă iubire pentru ai săi, cu o puritate de sentimente rară, dar, 
nu mai puţin, şi cu o adevărată vigoare epică”30, cărţile de inspiraţie orientală 
aduc o reală contribuţie la cunoaşterea lumii mahomedene, a moravurilor şi a 
vieţii sociale. În lumea pestriţă şi pitorească a Peninsulei Balcanice, N. Batzaria, 
posedat cu un ascuţit simţ de observare, trădează o simpatie  nedisimulată, dar 
motivată pentru conaţionalii săi din Balcani sau din ţară, pentru limba, cultura, 
starea sau firea românului de pretutindeni sau pentru poeţii naţionali ai Greciei 
moderne de origine românească (Rigas Fereos, Anghelos Vlahos, Pantazi)31.

Aromânul Nicolae Batzaria este, parafrazându-l pe celebrul Petre Ţuţea, 
prin operă, dar mai cu seamă prin rodnica sa activitate politică şi diplomatică 
pusă în slujba românismului, un superromân.

27 N. Iorga. Prefaţă la N. Batzaria. Turcia Junilor-turci, p. VI.
28 N. Batzaria. Turcia „Junilor turci”, p. 290.
29 Aromânii ieri şi azi. Craiova, Scrisul Românesc, 1995, p. 79.
30 N. Iorga.Istoria literaturii contemporane, vol. II, Editura „Adevărul”, Bucureşti, 1934, p. 122.
31 În 1996, sub titlul Spovedanii de cadâne, am îngrijit şi prefaţat o ediţie care reproduce integral 
lucrarea lui N. Batzaria: România văzută de departe (Bucureşti, Editura „Viaţa Românească”. 
f.a.), precum şi o selecţie din volumele de nuvele: Spovedanii de cadâne, (Bucureşti, Editura „Via-
ţa Românească”, 1921) şi Turcoaicele (Iaşi, Editura „Viaţa Românească”, 1921), cu respectarea 
normelor ortografice actuale. Unele greşeli de corectură din textul de bază au fost îndreptate tacit. 
Au fost păstrate unele forme stilistice specifice autorului (lacrămi, vecinică, nouri, totdeodată, 
pacinic, răzima, emoţiune, excursiune, instituţiune, consideraţiune, reflecţiune, inovaţiune etc.).
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RADU ȘERBAN - SCRIITOR - DIPLOMAT

Apariția la sfârșitul anului  trecut a insolitului 
florilegiu  Balsam sufletesc,  publicat  de Editura 
Ecou transilvan de la Cluj, semnat de ambasadorul 
român la Tokio, Radu Șerban, a trecut neobservată, 
poate și datorită lipsei din țară a autorului. Între timp, 
harnicul diplomat, încurajat de însuși  împăratul nipon 
în demersul lui, la depunerea scrisorilor de acreditare  
(ne imaginăm încărcătura emoțională a  dialogului  în 
asemenea clipe), a scris un al doilea volum de haiku-
uri, intitulat Stare de haiku,  devenind autorul altor  
532 de micro-poeme. 

Lansarea   ultimei culegeri  a avut loc la sfârșitul 
lunii august,  la sediul impunătoarei Biblioteci 
Naționale a României, cu participarea directorului 
general, Doamna Elena Tîrziman, manifestarea 
constituindu-se într-un eveniment estival de aleasă 
ținută. Cea din urmă scriere - eminamente literară - a 
fost însoțită de prezentarea unei amplu studiu despre 
Marea Britanie - O economie europeană. 

Urmare a faptului că manifestarea a precedat 
Zilele diplomației românești, a fost un bun prilej 
pentru mine de a releva, în fața unui public ales,  
personalitatea distinctă a  scriitorului diplomat, 
am spus-o - folosind chiar o expresie argheziană - 
nepereche printre contemporanii săi tocmai adunați 
din toate colțurile lumii la București.

Remarca pe care am susținut-o public,  pleca 
și de la alte lucrări ale autorului și care îl recomandau  
pe Radu Șerban  drept o rara avis printre diplomații-
scriitori din această perioadă aridă în plan politico-
diplomatic românesc. Am justificat afirmația prin faptul 
că autorul a reluat problematica economică abordată 
în primele volume apărute  în decursul ultimilor șapte 
opt ani  aspecte din economia europeană: Europa 
pe care o iubesc din 2005, România în Uniunea 
Europeană (2007), demonstrând că materia abordată 
în scrierile sale o stăpânește în toate articulațiile 
economice, demersul său eminamente publicistic 
fiind presărat cu  multe argumente  științifice,  cu 
fapte trăite,  lucruri rar întâlnite la analiștii noștri, care 
umplu ecranele televizoarelor vorbind mai degrabă  în 
gol.    Evident - din lipsă de informație sau apelând la 
surse puțin credibile. Nu mai amintesc de logică lor 
schioapătă.   

Ca diplomat și economist, meritul lui Radu 
Șerban este că a reușit să deceleze multe din tendințele 
continentale și globale politico-diplomatice, la 
început de mileniu, semnalând de ani buni en passant  
ignoranța decidenților  români.  Autorul volumelor 

menționate a  spus-o clarm  de la primele sale eseuri,   
că a fost surprins, chiar înainte de intrarea României în 
structurile europene, de faptul  că aderarea țării noastre  
la UE poate însemna o șansă, în drumul românilor spre 
prosperitate. Cu argumente indubitabile a susținut teza 
că   România trebuie să obțină ceea ce merită, ceea 
ce i se cuvine, din excercițiul aderării la UE. (cf. 
Nicolae Mareș, Diplomație, politică, spiritualitate, 
cultură, Editura Colosseum și Prut Internațional, 
2010, p.144). Că n-a fost să fie așa - și că recent am 
pierdut până și din fondurile parcimonios repartizate 
la negocieri - cu mult sub cele ale Poloniei,  pe care 
amândoi o cunoaștem destul de bine, țară care a știut 
să își negocieze solid intrarea în  UE. Dar asta este o 
altă chestiune pe care autorul nu putea să o prevadă, 
cu toate că din practica sa diplomatică Radu Șerban  a 
avertizat că  cei care negociază în genunchi strâng 
fărâmiturile care cad de la masa negocierilor.
(cf. Nicolae Mareș, Istorie, diplomație, cultură, 
artă - eseuri - Editura Fudației România de Mâine, 
București, 2012, p. 327.

La această lansare economico-literară am găsit 
de cuviință să menționez contribuțiile lui Radu Șerban 
în planul aducerii în atenția publicului românesc a 
unuia dintre marii sacerdoți români din areopagul 
ortodoxismului - Preasfințitul Policarp Morușca. 

Aprofundând scrierile recente ale lui Aurel 
Sasu și Remus Grama, nepotul marelui Ierarh 
transilvănean, a scris cu inima o partitură despre 
înaintașul său - primul episcop român pe sol american 
- atât de îndrăgit de enoriașii săi și de autoritățile 
americane din timpul păstoritului său din 1935 până 
la izbucnirea războiului.

Precum în anii 70-90, Episcopul Romei, Papa 
Ioan Paul ai II-lea, la fel și Policarp Morușca a prezentat 
românilor acțiuni demne de a fi urmate de aceștia pe 
calea ortodoxiei.  Ca nimeni altul,   Radu Șerban a 
sublinat în scrierea sa  valorile policarpismului așa 
cum s-au manifestat acestea pe  plan național și 
american. (ibidem, op. cit., pp. 214-218).

O scriere insolită este și florilegiul   Balsam 
sufletesc - în fapt nu doar o ikebană de impresii nipone, 
cum autorul îmi spune în dedicația cu care m-a onorat, 
oferind însă și registre de mare plasticitate, culegeri 
aforistice perene   despre viață, credință, timp, trăiri 
românești etc. 

Ghiocel sub ger -
Bun simț învingător,

Neprihănire.
sau

Flutur translucid
Fără luciditate:
Anotimp floral.

ori
Sămânță în vânt:

Survol matriomonial,
Voiaj spre viață.

Japonia a devenit în haiku-urile lui Radu 
Șerban -  transilvană, iar  locurile de baștină  din 
Munții Apuseni a capătat culori nipone.

Lan de păpădii
În  zumzet de albine: 
Galben dezinovolt.

Radu Șerban, la fel ca și octogenarul Aurel 
Rău, autor al unui florilegiu asemenător din anii 
70, cu siguranță la fel ca Augustin Doinaș,  Marin 
Sorescu sau Al. Smărăndescu,  stăpânește tehnica și 
estetica haiku-ului și încarcă minipoemele sale cu 
valori creștine, ca în cazul celui dedicat Divinității: 
Spectru ideal/Pe harta sufletească.

Nepotul lui Policarp Morușca - al cărui har 
creștin de manifestare îl moștenește din familie, sub 
cer nipon  a  reînviat  Paștele la români: 

Noapte pascală -
Sub flori, Tokyo ascultă

Hristos a-nviat!

Între nor și cer
Ruga trece prin ușa

Catapeteasmei.
sau

Desprimăvărăm
Din gerul păcatului,

Spovedindu-ne.

Scut desăvârșit
Credința reține
Lama ispitei.

Încearcă să demonstreze Radu Șerban în multe 
din poemele sale cum se manifestă credința ca un 
oxigen vital. 

Din cele două florilegii pot fi  extrase o 
sumedenie de definiții în  s t i l   n i p o n    care 
ne trimit la poetul din Lăncram, la aforismele sale 
intrate în cultura românească În viziunea autorului 
Balsamului sufletesc,  rolul haikului este: de a ne 
aduce cu picioarele pe pământul prea adesea ignorat 
- dezvelind esențe efemere. Îndrăznim să spunem că 
o face așa cum a făcut-o înaintașul său nipon Matsuo 
Basho.

Cu mult bun simț,  profesorul Ioan Gălbudean 
a reținut în prefață primei culegeri că Radu Șerban - 
respectând tehnica și perceptele estetice ale haicului 
/5-7-5 silabe/ vehiculează cu ușurință elementele 
estetice specifice haiku-ului, prin prezența tuturor 
anotimpurilor, a unei flore și faune diverisificate. 
Radu Șerban îmbracă meșteșugit, ca un giuvaergiu, în 
straie creștine, multe realități din cotidian:

Înțelepciunea
Diadema de dafin

Pe fruntea toamnei.

Somnul liniștii,
Deget la gura lunii:

Pământul tace.

 Poetul conștientizează ca nimeni altul până la 
el două aspecte definitorii ale haiku-ului  pe care le 
respectă cu strictețe.

Aceea că,  micro poemele sale „pun față în 
față efemerul cu eternitatea, atemporalul  cu clipa 
prezentă, sau nimicul cu universalitatea”, respectiv că: 
„împreunează - logodește am spune noi - inteligența 
cu frumusețea, omul cu natura, într-un nesfârșit patos 
al ființelor și lucrurilor, ca o împletitură de mărțișor”. 
Devine, astfel, și arghezian, prin definițiile sale,  
blagianul Radu Șerban.

Nicolae MAREȘ
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*
Rãnile zvâcneau într-o noapte
merele din infern se legãnau lângã 
mine
rãscoapte
dragostea mea se pierduse la joc
erai aşa de frumoasã
cã nu mai puteam respira
femeia mea primejdia mea
cuvântul meu de sete se usca
apa se tulbura în ea însãşi de cer
şi luna mirosea a tãmâie
eu potcovarul iluziilor mele
mergeam înaintea celui ce sunt
cu nostalgia altui pãmânt. 

*
Strâmbate, se desprind
ca nişte cuie
orele
din ceasurile pãrãsite
se scurge întuneric.

*
Atâtea vrem, şi toate se vor duce,
Am vrea sã ştim, nimic nu vom mai 
şti.

E vie raza ce-a cãzut pe cruce,
E moartã amintirea celor vii.

*
Oricât mã ninge depãrtarea,
Oricât din ranã curge sânge,
Îmi va rãmâne doar mirarea
Cã totuşi aripa se strânge.

*
De parcã n-ar fi fost nicicând
O-nseninare prin tãgadã,
La temelia unui gând
Un gând potrivnic o sã roadã.

 *
Chipul meu din apã
ameninţa
era o dragoste de peşti carnivori
prietenia fusese acoperitã de gâze
ne-ncrezãtor
în azur şi în pãsãri
atâta cenuşã 
în liniştea mea.

*
 La ceasu-n care ochiul de temut
 Vegheazã strâmb bãtãile de inimi,
 Noi încã jinduiam dupã un reazem
 În golul amândurora, iubito.

  Frumuseţea ta
  e ca o fiarã toropitã de arşiţã-
  azi nu mai tresari
  la cuvântul “iubito”.

*
 Artistu-i mut-
 Ce multe ar mai spune!

 Arcuş arzând,
 Vioarã fãrã strune.

*
Eşti un strigãt în pustie,
Ape reci se zbat sub pleoape.
Doarã dragostea e vie,
Doarã cerul e aproape.

 *
  Eu mã las privit de lucruri
  mã respirã ne-ncetat
  şi se iscã întelesuri
  râul sur a scânteiat
  stau la umbra unor gânduri
  totul e un început
  e un sâmbure povara
  pentru care m-am nãscut.

SUSPENDARE

De-atâta râs fãrã noimã
eu încercam sã-nţeleg
era o teamã de rouã
de zâmbet
de vorba dintâi
nu mai ştiai ce sã faci 
sã te avânţi
sã rãmâi
certat cu umbra
pietre numãram
şi îmi aduc aminte
cã eram.

FIUL

În zborul ei fãrã de vise,
O pasãre încremenise.
Îl pârjolea chiar şi prin zloatã
Privirea asprului sãu tatã.

Pãrintele cu gestul grav,
Sãtul de-al fiului nãrav,
Nu mai vroia niciun rãspuns-
Avea la el dovezi de-ajuns.
Asupra fiului plutea
O vinã veche, foarte grea.

*
A fost ştii bine luna
femeie
o capcanã
şi noi am tresãrit
de-o bucurie vanã
prea am crezut cã pot sã beau
din apã-nneguratã
sub salcâmi
şi umbrele se prelingeau
în spatiul unei alte lumi
dãdeam pietrişului o nerãbdare
în mersul meu suit 
şi fãrã zare.

*
 Mi-am bãnuit cuvintele
 de o tristeţe-ascunsã
 de ea poate cã s-au temut
 strãmoşii mei.  

*
Cineva mi-a urat numai bine,
Pânã i s-a strâmbat gura 
De amãrãciune.
Aş fi vrut sã-mi stâmpãr setea,
Dar apa fãcuse cheag
De cuvintele sale.
Aş fi vrut sã respir
Aerul tare-al piscului,
Dar pãsãri ciuguliserã
Din lumina zilei.

ROBERT TOMA

Rănile zvâcneau într-o noapte

•	 Nu toţi cei care 
păcătuiesc mult se şi căiesc pe 
măsură.

•	 Nu toate umbrele 
păcatelor sunt drepte.

•	 O dată  intrat în mormânt 
păcatele mortului se ascund?

•	 Ideile false n-au grade 
de comparaţie.

•	Nu-i cereţi minciunii să vă dea soluţii. Nici din 
greşală nu vi le-ar putea da.

•	„Democraţia originală” devine paradoxală: nu 
contează câţi votează –contează indicaţiile Bruxelles-
ului şi verdictul Curţii Constituţionale, din care lipsesc 
judecători de profesie. (2012).

•	Când te judeci singur, nu fi blând -  ci dur.
•	Capcanele se întind şi pe căi bătătorite.
•	 Nu orice ajutor îţi este şi de folos.
•	Proştii îşi caută prieteni pe măsura lor.
•	Nu-i biruinţă fără chibzuinţă.
•	Cine poate îndura mai mult: trupul sau spiritul?
•	Poate fi partea leului parte a imparţialului?
•	Cel cu minte mai multă nu insultă niciodată pe alții.
•	Singurătatea îşi ferecă şi inima?
•	Spaima doar prin hârtoape te poartă. Greu să ieşi cu 

ea în inimă la suprafaţă.
•	Era sigur de victorie şi-a fost învins de două ori.
•	Pentru cei care cred – inteligenţa este un dar 

dumnezeiesc.
•	Triumf fără luptă nu există.
•	Nestăpânirea este cel mai crud stăpân.
•	Cum nu-i stilist?  S-a îmbrăcat în port de manechin.
•	Iubirii îi place stima şi stimei iubirea.
•	Ca să ajungă la marele eşec unii sar din insucces în 

insucces.
•	 Ascunzişurile sufletului, doar Dumnezeu le ştie 

străfunzimile.

•	Patima stinsă devine cenuşă.
•	Îmbătrânită, prostia se solidifică.
•	Proştilor mintea le merge nu doar în  sens opus, ci  

chiar și pe interzis.
•	La o parte! - Trece prostia!
•	Vârsta înaintată – boală de care nu toată lumea 

suferă. 
•	Suprizele mari sunt cele aşteptate, dar la care nu te 

aştepţi?
•	Când nu ştii nimic, nu fii şi ridicol cu ceea ce 

îndrugi.
•	Proştii învaţă mai ales de la cei care nu ştiu mai 

nimic.
•	Nu-mi cere să-ţi dau și timpul. Cu ce aș mai rămâne?
•	Mai nou, totul s-a înnoit: noi epoci, noi ameninţări, 

noi nenorociri.
•	Timpul nu pune doar punctul pe i, ci şi pe vieţi.
•	 Ce mai poate fi recuperat din timpul trecut?  
•	A dispărut? Vroia să dea timpului timp.
•	Tristeţea din afară, dacă nu te omoară, în inimă 

rămâne o piatră de moară.
•	Mai sănătos e să fugiţi decât să orbecăiţi.
•	Sălbăticia nu ştie ce-i religia.
•	În genunchi nu revendici nimic. 
•	Umorul – degajare lejeră din constrângerile 

cotidianului strâmt.
•	Gluma şi adevărul sunt fraţi de cruce.
•	Veşnicie veşnică? – Cine a demonstrat că există?
•	Viaţa este un contract încheiat între  părţi 

necunoscute: el poate expira oricând. Numai Dumnezeu 
îl prelungeşte când vrea el. Amin.

•	Şi cel care gândeşte, încheie finalul cu regrete.
•	Câtă înţelepciune la evrei. Pentru bătrâneţe, ca şi 

pentru fericire au acelaşi cuvânt.
•	Bătrâneţea – un privilegiu. Nu pentru toată lumea.
•	Ce fericire! Să ţii un nepot de mână.
•	Nu oricine îşi poate folosi curajul.

•	Uneori pedeapsa cu moartea poate fi mai uşoară 
decât pedeapsa de-a fi lăsat în viaţă.

•	Primii călcaţi în picioare sunt oamenii de bază. 
•	Nu intraţi în inima oamenilor necunoscuţi. Nu ştiu 

dacă veţi mai ieşi. 
•	Pentru o corectă elucidare foloseşte orice cale.
•	Cei adevărul? – E fundamentul pe care se reazimă 

cerul.
•	Înecaţi fiind în minciuni, în zadar căutăm adevărul: 

nu-l găsim.
•	Gloata înfierbântată nu te lasă niciodată să ieşi la 

liman.
•	În autocunoaştere şi cel mai mic pas e uriaş.
•	Nu există oameni sănătoşi, există numai indivizi 

neconsultați! – a spus un experimentat psihiatru. 
•	Poate fi fericit. A îmbătrânit sănătos!
•	Găsesc drumuri noi, numai  cei care le caută
•	O dată cu senectutea vine şi înţelepciunea.
•	Pentru înţelepți bătrânețea este un dar venerat.
•	Grăbeşte-te încet: nu oricine vede valoare în 

mişcare.
•	Din rău, chiar și un rău mic  se naște greu. 
•	Din rău în rău   se ajunge în hău.
•	N-aveţi nici o grijă. Cel care trebuia să se scufunde 

se va scufunda.
•	Timp irosit –  duşman de netăgăduit.
•	„A te afla în treabă” – săpatul  propriei tale gropi 

înseamnă.
•	 Credinţa învinge Imposibilul.
•	Cu răutate nu vindeci răutatea. Singurul leac pentru 

răutate e bunătatea.  
•	Păsările cântă fără să cunoască gusturile 

ascultătorilor. 
•	Doar sufletele înaripate pot ieşi din mormânt.
•	Doar cu Dumnezeu în suflet poţi ajunge bogat.
•	Ce suflet curat. Se poate juca şi cu fluturi.  

AFORISME VECHI ȘI NOI

Nicolae MAREȘ
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Doar treizeci de ani a trăit pe această lume Serghei 
Esenin, o viaţă boemă dusă din cârciumă-n cârciumă, dar 
scriind versuri extraordinare, memorabile, ca nimeni altci-
neva din veacul trecut. Temele poeziilor sale sunt simple, 
dar grave, atingând profunzimile sufletului omenesc. El a 
scris despre stepa rusească şi Rusia, despre iernile sale de 
basm, versuri fără asemănare, răsunând de zurgălăii cailor 
în galop, de râsetele fetelor frumoase, de harnica gureşă, 
a scris despre iubire, despre părinţii săi, despre animalele 
sălbatice, ori de pe lângă casa omului, despre istoria nefe-
ricită, dar însângerată a unei ţări care a dat, totuşi, lumii, 
pe unii dintre cei mai mari scriitori şi artişti.

Acesta a fost Esenin!
El a dominat cu autoritate prin creaţia sa învolbu-

ratul secol douăzeci.
Versurile sale sunt simple, de sinceritatea unei 

inimi omeneşti care bate.
Nimeni n-a mai fost ca el. Opera sa este unică pe 

lume!

Sinuciderea lui Esenin, în iarna lui 1925, a generat 
un val uriaş de emoţie, de depresie profundă. Ani la rând 
după moartea sa tragică, sute şi sute de tineri mai ales, ve-
nind din toată Rusia, se sinucideau în Cimitirul Vagansko-
vo din Moscova, pe mormântul lui Esenin, cu un glonte-n 
inimă, strigând lumii o poezie a geniului din Riazani.

Şi, atunci, ce mai poţi să spui, ce mai poţi să scrii 
despre ruşi? Cum ar putea fi calificat un asemenea popor 
– care iubeşte atât de mult poezia, până la lacrimă, până la 
sinucidere, un popor care a produs, totuşi, suferinţe incre-
dibile întregii lumi?

Cimitirul Vaganskovo este situat la marginea 

Moskovei, cu mult dincolo de ultimul inel de metrou. Tre-
buie să ai multă voinţă şi încăpăţânare de a ajunge acolo, 
după două-trei ore de mers continuu cu metroul, sărind de 
pe o linie pe alta de metrou, peste cinci-şase linii nesfârşi-
te, parcă, ce duc spre marginea unui oraş enorm; iar la ca-
pătul ultimei linii, de la ultimul inel al metroului moskovit 
mai trebuie să iei şi un autobuz, care te va duce încă o 
oră printr-o prelungită iarnă rusească, deşi era un sfârşit 
de aprilie, cum ajungeam eu acolo, în 1987, ca turist, cu 
ONT „Carpaţi”.

În sfârşit, autobuzul te lasă la poarta cimitirului şi 
afli că până la Esenin mai trebuie să mergi o oră, pe jos, de 
această dată. Cimitirul Vaganskovo este croit şi gândit la 
scara imensă a Rusiei şi cred că are peste 20 de kilometri 
în diametru, aici găsindu-şi odihna de veci foarte mulţi 
dintre cei mai mari scriitori şi artişti din toate timpurile. 
După ce intri pe porţile extrem de modeste ale cimitirului, 
dai imediat peste mormântul unui alt mare poet rus, Vla-
dimir Vâsoţki, prietenul de perestroikă” al lui Gorbaciov. 
Pui câteva flori şi pe locul unde odihneşte Vâsoţki şi mergi 
mai departe: te încurajezi, că vei ajunge totuşi, repede, dar 
cinci-şase kilometri prin zăpada şi iarna rusească se stră-
bat cu greutate. Gândul la Esenin, însă, îţi dă puteri ne-
bănuite, deşi mâinile ţi s-au 
încleştat, albe, pe florile 
purtate cu o grijă nesfârşită, 
până aici.

Ajungi, în sfârşit. Ia-
tă-l pe Esenin!

Piatra tombală este o 
statuie care-l reprezintă, un 
bust al unui Esenin tânăr, 
ieşind alb dintr-un bloc de 
marmură albă. Este o sculp-
tură impresionantă, pentru 
că surprinde – nu am înţeles 
cum – toată măreţia operei 
şi a sufletului slav, adânci-
mea nebănuită a versului 
celui mai mare poet al Rusi-
ei. La fel de mult surprinde 
simplitatea construcţiei fu-
nerare: mormântul care i-a liniştit arzătoarea sa inimă este 
străjuit de un gard de fier, cu un desen cu volute largi, un 
paralelipiped de fier având lăţimea de un metru şi înălţi-
mea la fel, de un metru, şi lungimea de doi metri. Deci ar fi 
cam doi metri cubi, deasupra mormântului lui Esenin. Ei, 
bine, în fiecare zi din an – şi an de an, zi de zi, zi după zi, - 
pe mormântul marelui poet rus se depun doi metri cubi de 
flori aduse de oameni din întreaga Rusie şi din lume, ca şi 
mine, în acea primăvară cam sălbatică.

Doi metri cubi cu flori, zilnic. Oare câţi oameni 
trec pe aici, zilnic? I-a numărat cineva? Şi de ce vin?  Spi-
ritul lui Esenin este atât de viu acolo, la Vaganskovo, că 
te cutremură.

Am fost şi eu la Vaganskovo, în acea primăvară 
înecată în zăpadă.

Et in Arcadia ego!
Şi eu am pus câteva flori pe mormântul acestui 

mare poet rus, dar al lumii întregi, împreună cu soţia mea 
şi cu alţi câţiva prieteni români şi alături de un grup de 
alţi 20 de oameni, care veneau acolo, treptat, de pretutin-
deni, un grup care creştea mereu, mereu… Îngheţasem cu 
toţii, dar nu băgam în seamă frigul, pentru că participam 
la un ritual bine structurat de generaţii după generaţii, de 
oameni ca şi mine, iubitori ai poeziei lui Serghei Esenin. 
Soseam acolo, după un foarte lung şi obositor drum, la 
Vaganskovo, împinşi de cine ştie ce nevoi sufleteşti: cu 
florile în mână, aşteptând să ne vină rândul la mormântul 
lui Esenin; fiecare rostea mai întâi o poezie a poetului, în 
limba sa maternă, şi apoi depunea florile, într-o atmosferă 
aproape religioasă, fiindcă oamenii se închinau, apoi, la 
acest mormânt. De ce, oare?  Nici până astăzi n-am aflat! 
Fiecare depunea florile, murmurând versuri de Esenin.

Am văzut cu ochii mei oameni plângând.
Impresionant. Parcă a fost ieri!

,,Focul vânăt e gonit de vânt.
Zările-au uitat să mă mai doară.
De iubire-ntâia oară cânt:
La scandal renunţ întâia oară.”

Lucian TEODOSIU

*
Ultima poezie a lui Serghei Esenin (scrisă de poet 

cu sângele său, după ce şi-a tăiat venele de la mână):

Dragul meu prieten, bun rămas,
Prea ai devenit plictisitor!
Despărţirea noastră-i un popas
Pentru întâlnirea-n viitor.

Nu-mi da mâna şi nimic nu-mi spune
Întristat sprânceana să-creţeşti:
Nu e nou să mori pe-această lume,
Dar nu e lucru nou nici să trăieşti!

În româneşte de
Lucian TEODOSIU
(Cronica, Iaşi, 1965).

„Moscova cârciumăreasă”

Zborul pescăruşului semnează orizontul între două 
clipe,
În urma fiecărui pas, timpul muşcă cu forţă spaţiile,
Lumina eliberează căderea secundelor din trecerea 
cuvintelor.
În urma fiecărui pas, iarbă nenăscută, iarbă neruptă de 
trecut,
Rănit la picioare te ridici, din botezul apei, în tăcerea 
regăsită.

Din colţul viselor neputinţa reţinerii clipelor rebele,
Anotimpuri ce nu există trec prin umbrele oaselor 
albite.
La Masa Tăcerii sufletul, în căderea sărutului, 
eliberează timpul,
În fiece noapte curg peste vetre icoanele din focul 
inimii.
Nimic nu va mai fi cum a mai fost în inocenţa vârstelor!

Traversezi oraşul, în faţă doar biserica, cu inima spargi altarul,
Treci mai departe de început, cu aripile şi dinţii rupi din infinit,

Prin respiraţia lacrimii, jumătăţi de glasuri se strigă, se 
caută, în tăcerea oglinzilor,
În spatele coloanei nu mai e nimic, doar cimitirul, speranţa 
şi cerul!

Cazi în rugăciune şi, peste toate, Coloana Infinitului se 
desfăşoară în lumină,
Din umbre nu a plouat, nu a nins, prin rana desfăcută, peste 
timp în linia rece a nopţii.

Printre iluzii ne strecurăm, ultima treaptă a scării rulante nu 
mai există,
Singuri vom face saltul în tronsonul următor de timp 
secţionat,
Orele, zilele şi anii s-au evaporat printr-o nouă rotire a 
pământului,
Gardienii nemărginirii ne-au deschis porţile prin suspinul 
umbrelor.

Timpul - tubul îngust prin care cu greu vom trece din trupul cuvintelor,
Învăţându-ne unii pe alţii pentru noua rearanjare din Fântâna Luminii.

Rătăcirea Timpului la Masa Tăcerii

Irina Lucia MIHALCA
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VISÂND CU OCHII DESCHIȘI...

Visând cu ochii deschiși
mergeam să mă-ntâlnesc
cu cea mai frumoasă fată
din liceu.
Am repetat de nu știu câte ori
cum o să-i spun te iubesc
când îi voi da cântecul meu - bujorii
și poate sprințarul sărut.

Dar și buchetul ,
visând cu ochii deschiși,
cât o magnolie
dintr-odată din  mâna mea a crescut,
îmbobocindu-și toți norii.
...și ea a-nceput să râdă zglobiu
că eu nu știam un răspuns să-i desfac:
‘’Trei bujori mi-ar fi fost de ajuns,
de ce mi-ai adus un copac?’’
Și capul plecă, spre sărut, într-o parte
cum obrazul îl pui pe vioară,
când din spatele meu a tunat
domnu’ profesor 
precum o salvă de tun:
‘’ Treci odată la tablă! Vizezi,
sau a câta oară să-ți spun?

VORBESC  SAVANȚII DE-AMINTIREA 
APEI

‘Nainte de-a pleca
pe drumul ce se zboară după coralii lunii
mi-ai zis:
Ai auzit, printre savanți, că unii
susțin că apa,
ca și omul când iubește,
e-n stare să culeagă amintiri,
și chiar lumina ei dintâi
în susur până azi și-o amintește?

Se-ntâmplă, ți-am zâmbit în necredință.
Năstrușnică-i iubirea din ochi până-n călcâi!
De ce nu l-ar umbri cu poezie?
În primul rând e om, iar nu știință.

...și totuși, m-am gândit apoi
că amintirea apei nu poate fi c-a noastră,
ci poate în culori, de preferat albastră,
sau poate ca mireasma de trandafiri sălbatici,
după ce plouă
când bobul apei și-amintește
c-a fost și curcubeu, c-a fost și rouă.

Câtă dreptate au avut savanții!
Imi vine după tine să alerg,
cu evrica să țip
că apa are încă amintiri din noi,
de la tăcerea primului sărut
și până la acelea
ce pe sub ochi le șterg!

CEL MAI FRUMOS POEM...

Cel mai frumos poem
întotdeauna rămâne nescris.

În al meu
eram numai tu și eu.
Deasupra noastră un cais
la prima înflorire.

În poemul tău
ce l-ai prins pe hârtie,
caisul la prima iubire
uitase cuvântul, prea rarul,
c-a apărut inelarul
umbrit de-a părere de rău
că nu a fost să fie
opritul de lună pe ape.

Eram atât de aproape
în poemul meu,
numai tu și eu
și deasupra noastră un cais!

Cel mai frumos poem
întotdeauna
se reîntoarce în vis.

PRIN CUVINTE AM VRUT SĂ-ȚI 
VORBESC...

Prin cuvinte am vrut să-ți vorbesc
și-l căutam
pe cel rodit din duh de ametistă.
Dar așa ceva de ce nu există?

Nici măcar nu ți-am spus: te iubesc!
Niciodată.
Cum ai putea să tulburi iazul fântânii
când luna se joacă de-a crinii?
Te-am iubit
cum numai tăcerile știu să-nflorească.
De aceia și primul sărut
nici măcar 
țărâna din cuvânt n-a cunoscut,
ci numai tăcerea și cântecul luminii.

JARUL

Cine dincolo de vreme
parcă-ncearcă să mă cheme?
Nu-i a toamnă, fluier nu-i.
Apă, n-ai putea să-mi spui?

Aer, ce-ai jucat sub strună,
oare ce-o fi vrând să-mi spună
înșoptind șoapta-n ghioc,
când a noapte, când a foc?

Limpezit de lut mă scutur
la bordeiul spart de flutur:

Cine cheamă cling, cling, cling
când tăceri se sparg și ning?

Taci! Sub spuza de răspuns
jarul știe și-i de-ajuns.

GLASTRĂ SCUMPĂ DE CRISTAL

Toate cuvintele sună la fel,
cum norii nu pot fi decât nori,
dar tăcerile mele-nfloreau
spectrul luminii
cu încă vreo două culori.

Numai eu
te-aș fi putut îmbrățișa
cu celelalte două
ce ascundeau și cheie și inel,
dar tu te-ai scuturat de rouă
și te-ai dus.

Acum târziul tău mi-l taci,
iar nu tăcerea crudă când iubești
și-noți un cântec de la mal la mal,
ci una îngăimată în veștejit apus.
Nu te întreb: Cum te-ofilești,
iubita mea?
Și cum să fiu gelos
că altă inimă te ține
în brațele celui mai scump cristal?

CUVÂNTUL DOR ZIC UNII...

Cuvântul dor, zic unii,
nu poate fi tradus.
A râs până la floare
salcâmul când i-am spus.
‘’Acestea sunt povești,
numai de dragul lunii.
Cum poți traduce dorul
de nu știi să-nflorești
spre limpezimi tot lutul?
Și-apoi, contează vorba,
chiar dacă-n mii de limbi
ai învăța s-o schimbi,
de nu ar fi tăcerea
și floarea ei - sărutul?››

ERAM CEL MAI SFIOS DIN LICEU...

Eram cel mai sfios din liceu
și știam pe de rost
tăcerilor tot înaltul.
Numai de fizică îți vorbeam,
de algebra cu x-uri
vrute și nevrute,
dar ochii tăi aveau necunoscute,
că fără să vrem, nici tu n-ai știut,
că din privire, 
sorbindu-ne unul pe altul,
ne-am trezit că necunoscutele
numai buzele pot să le știe
când unele pe altele se-ntreabă 
silabă cu silabă.
 Și tu și eu, 
unul în altul am înflorit tăcut,
uitând să-ți spun că vreau să te sărut.

Sfios eram, dar mai ales uituc
în anii de liceu.

Dumitru Ichim
(Kitchener, Ontario, Canada)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
24

Pur şi simplu

La poarta raiului
un păcătos

la poarta iadului
un credincios

pur şi simplu
au greşit adresele.

Perpetuum mobile

Tot ţese Penelopa
la pânza aşteptării 
la pânza disperării
şi ar mai ţese şi astăzi
dacă Ulise cel rătăcit
nu ar mai fi venit.

Similitudini

O frunză 
e ca o mână

o mână
e ca o pasăre

o pasăre
e un punct 
minuscul
spre infinit.

Microdefiniţie

Poeţii plâng 
şi râd 
în cuvinte

Poeţii 
sunt profeţii
zilei de mâine.

Puţin

Puţin am spus 
foarte puţin
multe aş vrea
să mai spun
dar iată-mă
la capăt de drum

Mă îmbrăţişează
Mă îmbrăţişează Singurătatea 
rece şi goală
de parcă ar fi o coală
de hârtie, banală.

Mă ţine în mrejele ei 
făr’de temei
geloasă şi ţâfnoasă
mă ţintuieşte în casă

Doar ea vorbeşte cu mine 
şi eu vorbesc cu ea
în mrejele ei mă ţine
blestemata cucuvea.

Zice că ar trebui 
să mă obişnuiesc de-acum
cum într-o bună zi 
va fi pe celălalt drum.

Concluzie

Tristeţea 
melancolía 
singurătatea 
sărăcia
indiferenţa
ba la noi
şi moartea
sunt de genul feminin
de aceea ne urmăresc
pas cu pas
de la naştere
şi până în ultima clipă

ce noroc
că şi eternitatea
e tot de genul feminin.

Arghezi

Poetul era şi gospodar 
gospodar aşa cum se cuvine
lucra în grădină şi ţinea albine
dar gospodarul era şi poet 
şi scria doar în rime
fiindcă avea har
şi scria bine.

La Sabina de El Hierro

La sabina e tufişul de ienupăr 
de pe insula El Hierro din Canare
aflată acolo, în depărtare,
bătrân de  500 de ani,
de trei metri şi jumătate înălţime

aşa cum stă neclintit
la marginea oceanului
cu trunchiul răsucit
şi cu coroana de frunze
atingând pământul
pare mai degrabă
o operă de artă
decât o plantă vie.

În jurul ei natura
multă şi eternă
poezie
scrie.  

Dor mărunt sau mare

Doru-i dor
mărunt
sau mare
dor de dor
e mare tare

ce bine e să ai
grâu, porumb şi cai
satul vine,
măi băiete,
de la Dromihete,
trecând din timp
peste timp
biruitor
sub al sorţii nimb.

Alfabet liric
(fragmente)

amanta artistului atinge apogeul 
amabilităţii
aprinsă, apa arde albastru
ascultă aţipirea anotimpului anost
acum ascult atent aspra arie 
anunţată anticipat

boul bleg binecuvântează brazda

copacul cumpăneşte cenuşiul cer
cugetul cântăreşte calvarul căderii

de dragul draperiei dulapul 
duşmăneşte duşumeaua

evoc eternitatea – explozie 
existenţială – exprimată echivoc
epoca eliberării exprimă 
exuberanţa eternă

fatalitatea frânge flacăra fanteziei
finalul fotbalului frencez frânge 
fantezia

gâsca găseşte gâtul gâzei găurit

hrana hienei hămesite – hreanul?

inovaţia ineficientă indispune 
influenţa industrializării

javra jeleşte jalnic jumătatea 
jupuită

lumina luminează lacul lebedelor

martorul moare mărturisind 
minunea
nimbul notorietăţii ninge noaptea

olarul oboseşte ornamentând 
obiecte olăreşti

primăvara păsările plecate poartă 
pecetea poeziei
pătura pământului, producând 
pâine, pe parcursul prăşirii 
păstrează pălămida
poezia proscrisă prezintă prestările 
petrecute 

rescrisă, rana răstignitului rămâne
rapidul ritm răpune
ruperea ritmului rămâne

soarele speranţei semnifică 
sinceritate

şenila şablonului şterge şarja

transpusă, tristeţea trandafirului 
transmite transparenţa 
tămăduitoare

ubicuitatea umanului umezeşte 
universul

violent, vântul vântură valul violet
vuind vântul vorbeşte
vocea vine vrăjind
vulnerabila vară

ziua zadarnic zăreşti zorii…

Mircea M. POP
(Heidelberg - Germania)

Mircea M. POP și Ion  POP
Muzeul ”Tudor Arghezi” - Tg. Cărbunești, 2013
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I N   E X C E L S I S
 

- Pentagrame –

Sfânta nerăbdare

O sfântă nerăbdare
De a se-ntoarce-n soare 
E-n cerul dintr-o ramă.
Un zbor ce capăt n-are
Se-avântă-n pentagramă. 

Comuniune

Plecat adânc  din mine în spaţiul lumii - unde 
Poemul se va-nscrie ? Vizionare unde 
Ce zodii noi crea-vor în stelele uimite ?
Iluminate raze arheul meu trimite 
În univers; de ele vecia se pătrunde ?

Număr şi cânt

Mai sus pluteşte gândul - de văz şi nevăzut -
Şi-o altă faţă-aşează pe chipul neştiut
A câte-n jur există.  Trăim acea himeră. 
Căci tot ce este număr închis e într-o sferă.
Dar cântul ne va-ntoarce în Unu-n, în ne-
nceput.

Familia spirituală

Familie cerească pe ultimele creste    
Mi-au dăruit eonii : Shakespeare şi Hölderlin
Khayyam şi Eminescu ; mi-a fost Tagore-afin, 
Şi Kant şi  Empedocle. Cu ei trimis-am veste
Spre-un dìncolo-al Fiinţei în Absolut divin.

 
Ochiul transcendental

Cu ochiul cel de al treilea pururi treaz, 
Mereu fiţi pregătiţi, eoni  ai lirei.
Căci orice oră-i fiica veciniciei
Deschisă spre supremele-adevăruri,
Ce dintru-ntâi  Fiinţa le aşteaptă.

Sublima punte

Mi-ai fost atât de-aproape mereu, tu, frate-
munte !
Şi mai aproape încă, voi, stelelor-surori !
Dar ce departe-adâncul ce-n mine se ascunde!
Ce schimb cu el voi faceţi de àripi şi de zori
Că se preschimbă-n cântec - spre cer sublimă 
punte ?

Orfeu şi Euridice

Cel mai sublim cânt orfic  era Euridice.
Cum să-i cuprindă Zeul făptura de eter ?
Ea dincolo rămâne, suind tot  în alt cer.
Spre ea încearcă lira mereu ca să-l ridice,
Pierdut de sine însuşi în cel mai pur mister.

A Doua Creaţie
  Lui Hölderlin

Din vecinicie-ncepe poemul - şi etern
El va dura. Pe tine anume te-aştepta 
În corul de cuvinte ce-alese se diştern
În magică-mbinare - chemate-n ora ta
De acel tainic Logos, ce lumea va schimba.
   

O idee, un cânt…

Acesta mi-i suflul : o idee, un cânt        
Mereu în mai nalt, mai dincòlo-avânt :
Din fiece lucru să fac o icoană
Să schimb într-o perlă şi roua din geană
Şi să-mprumut Zorii c-un mai pur Cuvânt. 

Iluminaţii

Sunt minţi transcendentale ce-au spus tot 
despre toate,
Ele-a văzut esenţa din câte-n lume sunt
Şi au deschis şi poarta  spre ultimele taine.
Aşa fu Eminescu, aşa fu Hölderlin :
Suit-au unde nimeni nu-i poate urmări. 

Prietenia
Lui Leonida Maniu

E o prietenie cerească-n univers.
Căci razele din astre scări sunt de înălţare
A munţilor  în  nouri cu vulturii-n azur,
A inimii şi-a minţii pe ultimele piscuri
Ale-nfrăţirii sfinte -  în Tot, în Dumnezeu

Melancolia divină 

În amintirea Mamei ascultând  
      Simfonia neterminată

O întrebare suntem pe care Cel Prea Sfânt
Şi-o pune-n fiecare din noi : „Ce sunt eu
Şi ce-i această lume pe care gândul meu 
Şi-a dăruit-o sieşi ?” – „Un melancolic cânt
Ce reîncepe pururi fără-a sfârşi nicicând.” 

Un templu al îndumnezeirii

Lui Lucian Vasiliu

Un templu al luminii am vrut să-mi fie viaţa, 
Profeţi al purităţii şi ai înţelepciunii -
Gând şi cuvânt şi faptă. Să-mprăştii umbra, 
ceaţa
Din inimi;  drum să deschid minunii
Ca fiecare  suflet  divin să-şi schimbe faţa.

Stigmat

De ce-i urât un geniu ? De ce-a băut otravă     
Socrate ? Eminescu, de ce a fost ucis, 
Iar pe Shakespeare regina şi-un prieten l-au 
proscris ?
Că „omu-i rău în sine”. a spus-o Will. 
Bolnavă
E stirpea Evei pururi să dea cu pietre-n slavă.

Magica oglindă 

Nu poţi să judeci crinul, luceafărul, un munte,
Nici nimbul unui geniu să-l smulgi de pe-a lui 
frunte.
Oglindă fermecată e marea poezie :
Atunci când  te înalţă, te vei vedea frumos 
De ţi-i perversă mintea, ai să apari  hidos.

Muntele

Din câte sunt pe terra, cel mai sublim e-un 
munte.
El e Alesul,  Geniul. Nasc stele pe-a sa frunte,
Iar vulturii sunt oaspeţi, de el înaripaţi.
Şi în adâncu-i arde izvor de  nestemate
Ce izbucnesc pe creste în ceas din cer chemate.

Divinele sângerări  

Ne-ncântă-un câmp de roze arzând privirii 
noastre,
Dar duhul de miresme,  şi stinsul lor emană.
Cât doare-un şir de perle la piept de curtezană ? 
Vincent când şi-a luat viaţa n-a plâns un cer de 
astre?
Cât moartea unui geniu e-n Dumnezeu o rană ?

Ceasul demiurgic
 
Zefirele ideii poetului pluteau
Prin lumi. Cu clar de astre gândirea-şi înfrăţeau.
Şi-acea nuntire pură transfigura divine
Izvoarele Fiinţei.  Tot mai sublim năşteau  
Noi alte începuturi în zbor mai nalt de sine.

Marea Taină

Metaforă-i poemul  a lumii ideale,   
De om imaginată încă-n a doua zi 
A Facerii. Iar  Verbul  cel Nou e suflul unui
Al  Treilea  Logos, - taină  de-a pururi 
nepătrunsă :  
Vedem doar nimburi. -  chipul e gând arzând 
peren. 
 

Sufletul cuvintelor

Cu-un plop tremurător asemenea,
Cuvintele un suflet au - de crin, de nufăr.
Să nu le torturezi, şi ele sufăr.
Dar şi mai greu : rănind cuvântul stea 
Nu ştim cât de adânc o va durea.

Adevărul-devenire

Dar adevărul ultim nu este nicăire.
Şi nici va fi vreodată : e-un drum fără oprire
Spre-un absolut ce fuge mereu din faţa sa.
Nimic nu este sieşi de-ajuns, nici om, nici Fire.
Deasupra sa şi Zeul etern se va-nălţa. 

Suntem un dar…

Suntem un dar ce-şi face Natura : un mister,
Nici ea nu ştie încă a noastră devenire,
Cu ce îmbogăţi-vom  universala Fire.
Iar moartea noastră este -  între pământ şi cer -
Cu tot ce-i viu şi fi-va,  de-a pururi logodire.

George POPA



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
26

După ce a publicat o proză memorialistică, Din Vă-
ianu la Toronto (în 2010), şi volumul de nuvele Cireşe 
amare (în 2011), Ion C. Gociu este prezent, acum, cu 
romanul Maia (Editura Societatea Scriitorilor Militari, 
Bucureşti, 2012, 238 p., prefaţă de prof. Dr. Zenovie 
Cârlugea), care aduce în prim-plan aspecte ale celui de-
al doilea război mondial. Este vorba, în principal, despre 
evacuarea evreilor din Iaşi şi despre deportarea ţiganilor 
în Transnistria, cu toate consecinţele neomeneşti care 
le-au însoţit. Mulţi au murit, iar cei rămaşi au fost mu-
tilaţi sufleteşte pe viaţă. În asemenea cazuri, dibăcia şi 
norocul sunt elementele salvatoare. Este relatată viaţa 
evreicei Maia Zimmerman(n), fiica unui negustor de co-
loniale din cartierul Păcurari din Iaşi, devenită Mariţa, 
şi a celui care va deveni soţul ei, Trifu, de fapt fruntaşul 
dezertor Trifon Mogoş, din comuna Valea Mare, amân-
doi victime, înţelese, acceptate şi salvate de comunitatea 
ţiganilor, în care se vor integra, drept recunoştinţă, până 
la moarte.

O tematică asemănătoare, până la un punct, întâlnim 
în romanul sasului Claus Stephani (născut în 1938 la 
Braşov), Blumenkind / Copil din flori, apărut în 2009 
la Schirmer Verlag, München, în care este redat desti-
nul tragic al tinerei evreice Beila, din Arviniţa, un sat în 
apropiere de Focşani, al cărei soţ, Jacob Aaron Altmann, 
fusese ucis de legionari. Spre deosebire de acesta, roma-
nul lui Gociu este mai complex şi, ca o adevărată saga, 
se întinde pe două generaţii. În plus, mai aduce la lumi-
nă şi obştea romilor cu viaţa şi problemele lor.

E vorba aici de cu totul altceva decât în romanele 
obişnuite. Autorul încearcă şi reuşeşte să redea crâm-
peie de viaţă dintr-o lume prea puţin cunoscută şi pre-
zentată în literatură, cea a lăieţilor, care îşi au legile lor 
nescrise, dar pecetluite cu sânge. Ba, mai mult, autorul 
foloseşte expresii neaoşe din limba romilor dar şi din 
cea oltenească (fiindcă acţiunea romanului se desfăşoară 
pe două planuri), expresii pe care le explică într-un Glo-
sar, anexat la finele cărţii.

O carte bună nu o mai laşi până când nu o termini 
de citit. Iar apoi meditezi îndelung la cele relatate şi nu 
o poţi şterge din memorie prea curând. O astfel de carte 
este şi acest volum al gorjeanului Ion C. Gociu. După 
lectură, încerci să-ţi imaginezi ce va urma în al doilea 
volum, pe care-l aştepţi cu interes. Nu ştim în ce măsură 
este sau nu vorba de fapte reale, dar istoria relatată pare 
verosimilă.

Romanul lui Ion C. Gociu are un puternic suport 
umanist, evocând încrederea în oameni, altruismul în 
momente dramatice

MIRCEA M. POP

O nouă ediție a romanului

„MAIA” de Ion C. GOCIU
Recent, la Editura TipoMoldova din Iași a fost reeditat 

romanul „Maia” al prozatorului gorjean Ion C. Gociu. Volumul – 
apărut în condiții grafice de excepție, având numărul 41 al seriei 
„Opera omnia - Romanul de azi” – reunește cele două volume apărute 
la Editura Societății Scriitorilor Militari din București în anul 2011 și 
2012. Sunt de semnalat și unele corecturi aduse textului, precum și 
denumirea unor capitole.
  În noua restructurare, cele două volume au devenit părți 
distincte ale romanului: I.Calvarul secolului XX (pp.5-270) și 
II.Blestemul aurului (pp.271-570).

Reamintim că acțiunea începe în timpul pogromului de 
la Iași din vara lui 1941, iar eroina romanului, Maia, fiică a unei 
familii de evrei, Zimmerman, ajunge într-o șatră de țigani nomazi. 
Asimilată de aceștia până la pierderea propriei identități, Maia va 
trăi și ea anii expulzării antonesciene dincolo de Nistru, în lagărul 
de corturi și bordeie de la Suha Balca. Căsătorită aici cu un bulibașă 
pe nume Mihai (care nu era altul decât gorjeanul  Trifon Mogoș 
din Stejerelul Gorjului, adăpostit, la rândul său, într-o șatră după ce 
confrații combatanți fuseseră decimați de inamic), Maia va reveni în 
România alături de întreaga comunitate a romilor expulzați. Povestea 
de dragoste și de viață alături de gorjeanul devenit bulibașă, precum 
și multe alte episoade în care femeia apare în varii ipostaze (inclusiv 
aceea de „colaboratoare” a poliției politice, recăsătorită apoi cu 
șeful Inspectoratului de Securitate din Iașii Moldovei), este plină de 
neprevăzut și senzațional, cititorul fiind realmente captivat și ținut la firul evocării epice 
obiective, cu interesante motivații literar-estetice (și ideologie). Mai ales că palierul 
temporal al acțiunii vine până la cutremurul din 1977 și ceva după aceea, evocând 
realități, oameni și locuri ușor de identificat, deși romanul se păstrează în zona unui 

regim ficțional, într-o compoziție episodică antrenantă și cu o 
acțiune strânsă, ușor de urmărit. 

Clasic în desfășurarea acțiunii sale «dorice», Maia este 
cartea ce-l reprezintă pe prozatorul Ion C. Gociu în cadrul prozei 
românești de azi.

În literatura gorjeană, d-sa se situează pe linia prozei 
sociale (și psihologice), care de la Nicolae al Lupului ajunge 
la Sabin Velican și Constantin Uscătescu, apoi la Iunian Th. 
Ciobanu, Titu Rădoi, Miron Dobroiu, Ion Ungureanu, Constantin 
Ungureanu, Ion Burețea ș.a. Este linia așa-zis „tradiționalistă”, 
față de cea „postmodernă”, ce-l are în frunte pe scriitorul Aurel 
Antonie, continuând cu George Brebenel și alții…

Păcat că romanul nu este însoțit de minimele „referințe 
critice”, conform formatului editorial respectiv, care ar fi ajutat 
cititorul să-și facă o rapidă imagine/impresie, stârnindu-i, desigur, 
interesul… Ne gândim aici la pertinentele comentarii formulate 
pe seama prozei d-lui Ion C. Gociu de Al. Metea, George Mirea, 
G. Manoniu, Nicolae Dragoș, Marilena Pârvulescu, Mircea 
M. Pop, Ion Predoșanu, dimpreună cu subsemnatul, autorul 
„Cuvântului înainte” la volumul I din 2012. 

Și o propunere: i-am sugerat deja autorului să aibă în 
vedere și o culegere din reușitele sale nuvele/povestiri, având 
ca bază volumul „Cireșe amare”, ce s-a bucurat de o foarte bună 
primire, în 2011. Și care ar urma să apară la aceeași prestigioasă 

editură ieșeană, atât de deschisă către literatura de azi din toate colțurile țării, datorită 
unei vrednice echipe editoriale ce-l are manager pe scriitorul Aurel Ștefanachi.

INTERIM

Un roman care interesează 
comunitatea evreiască 

și etnia romilor
Afirmat foarte recent cu o proză memorialistică, 

pliată atât pe realităţi sociale cât şi pe o indelebilă 
experienţă biografică (Din Văianu la Toronto, 2010), 
prozatorul ION  C. GOCIU  (n. 1934) a reconfirmat  
din plin valoarea debutului cu volumul de nuvele Cireşe 
amare (2011), înscriindu-se, în acest sens, pe o tradiţie 
a prozei gorjeneşti, coborâtoare din Nicolae al Lupului 
şi ajungând, prin Sabin Velican, Constantin Uscătescu, 
Iunian Th. Ciobanu, la scriitori mai recenţi, unii din ei 
optând pentru alte tehnici şi inginerii narative.

Densul roman al concitadinului nostru ne-a 
amintit, atât prin tematică cât mai ales prin destinul itinerant 
al personajelor, de nuvela „Drumul Sevastopolului” al 
scriitorului Sabin Velican (1945), de romanul „Golgota, 
dragostea mea” (1995) de Constantin Uscătescu, ba 
chiar de Memorialul de război în Răsărit (scris înainte 
de 1989), încă inedit, al prozatorului Iunian Th. Ciobanu, 
necunoscute încă de scriitorul în cauză… Ceea ce aduce, 
însă, nou autorul Maiei  este, fără putinţă de tăgadă, 
problematica de substrucţie social-politică a unor etnii, pe 
care înfloreşte o frumoasă poveste de viaţă şi de moarte, 
de-a dreptul senzaţională, culeasă din anii de răstrişte şi 
teroare ai războiului (1941-1944), cu prelungiri până în 
zilele noastre. Probabil volumul următor va surprinde mai 
bine viaţa social-politică a romilor, cu accent pe a doua 
generaţie…

În cazul dlui Ion C. Gociu, avem de a face cu 
un autor de concepţie clasică, foarte interesant, atent  nu 
numai la conţinutul inedit al evocării dar şi la construcţia 
textului narativ în ansamblu, registrul diegezei „dorice”  
întreţesându-se cu subiectivismul consemnărilor 
jurnaliere, în binecunoscuta convenţie a genului. E, 
altfel zis, vorba de o proză foarte bine dozată ficţional şi 
episodic, impresia de autenticitate fiind puternică şi plină 
de antren. Avem aici, in extenso, drama unei familii de 
supravieţuitori, în care se reflectă accidente, mentalităţi, 
conştiinţe şi ideologii proprii unui întreg secol românesc.

Maia este un roman social şi de moravuri, 
inspirat din realităţile crude ale dictaturii antonesciene, 
evocând pogromul din 1941 şi deportările ţiganilor 
nomazi şi sedentari, din 1942-1943, în Transnistria. 
Eroina, fiica unei familii de evrei din Iaşi, adoptată prin 
forţa împrejurărilor de o şatră de lăieţi din părţile Ciulniţei 
ce va fi deportată dincolo de Nistru, în lunca Bugului, îl 
va cunoaşte pe Trifu din „şatra lui Mihai”. Bărbatul, mai 
în vârstă decât adolescenta, nu era altul decât ţăranul 
român Trifon Mogoş, care,  abandonând , în împrejurări 
tragice, marşul forţat al armatei române spre Răsărit, îşi 

găsise şi el refugiul în anonimatul nomad de pe lângă 
localitatea transnistreană Suha Balca, devenind mai apoi 
bulibaşă.  Împovărată cu modul de viaţă impus şi sub 
această identitate, tânăra familie are de înfruntat mari 
lipsuri şi prejudecăţi etnice, revenind în cele din urmă pe 
meleagurile româneşti. Dat mort şi declarat erou, Trifu nu 
poate să-şi declare identitatea şi să revină în satul natal, 
unde Mărgăreta îi ţinuse soroacele şi primea cuvenita 
pensie.  Iar când Maia, prin 1950, încearcă să clarifice 
lucrurile şi să-şi caute astfel dreptatea, apelând la un 
căpitan de securitate, de etnie evreu ca și ea,  constată că 
noul regim instalat în România postbelică nu-i va putea 
ajuta cu nimic, dimpotrivă, odios şi absurd, le pune viaţa 
în primejdie (urmând, ca prin 1960, sa relanseze o politică 
a stabilizării şi integrării nomazilor).

Devenită studentă la Conservatorul din Bucureşti, 
Brânduşa, fata Maiei, îşi va cunoaşte fratele vitreg, devenit 
inginer, împărtăşindu-i întreaga istorie a familiei. Tânărul 
Petrică Mogoş, venit să-şi viziteze mama la Valea Mare, 
cunoscuse acolo pe lăieţele Mariţa şi Brânduşa, dar va 
avea surpriza de a citi, la Bucureşti, însuşi jurnalul ţinut 
de Maia (pe numele de lăiață Marița) de-a lungul anilor 
de prigoană. Adevărul, răscolitor şi crud, este, de fapt, un 
document de viaţă socială, bine dozat narativ, în creionări 
portretistice memorabile. 

Paralel cu drama noului cuplu Trifu – Mariţa 
(alias Trifon – Maia), autorul evocă o lume autentică 
a satului românesc - localizarea are un caracter mai 
general, căci Valea Mare poate fi localizată atât în Gorjul 
tradiţional, cât şi în alt sat românesc, situat „la aproape 30 
de km de târg”... 

Descrierile de locuri şi oameni, de obiceiuri şi 
mentalităţi, din care exultă o oarecare indignare nostalgică, 
însă fără paseismul şi idilismul semănătorist, precum 
şi aducerea în pagină a unor specificităţi lexicale (ce-şi 
găsesc explicarea, de fapt, într-un Glosar final, destul 
de sugestiv într-o posibilă localizare), conferă lucrării 
savoare şi autenticitate, naturaleţe şi spirit de observaţie.

Maia este un roman bine scris, de o cursivitate 
surprinzătoare în declicurile sale episodice, aducând 
în literatură anii războiului din urmă cu acea sarabandă 
a nenorocirilor abătute peste etnii şi popoare, într-o 
încleştare incriminantă şi absurdă. Prelungirea acţiunii 
până în zilele noastre este destul de grăitoare pentru 
destinul unei comunităţi, parte integrantă a societăţii 
româneşti, a cărei problematică rămâne în continuare de 
actualitate. (Z.C.)

Un roman despre 
victimele războiului
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Petreceri cu două inimi
Aici soseşte strigătul, putând vedea strigătul, 
poarta aceea deschisă strigătului meu care 
este strigătul meu. Şi pot vorbi despre cea mai 
frumoasă taină a strigătului meu...

*
Şi în cele din urmă, stăpân pe toate pământeştile 
umbre, căprioară desenată cu sânge...

*
Şi, hai, în acele spitale de vulpi, în largul nopţii, 
prin cetate, călcând urzeala, să putem zbura. 
Tăcerea verde, pentru tăcerea aceea...

*
Acolo unde, sângele - ca apa - şi apa - lângă un 
semn de nemurire, pe margine...

*
Ştiu eu, cine îşi ţine respiraţia, îşi ţine cântecul 
sufletului...

*
Astăzi, ieri, mâine, sărbătorim uciderea 
privighetorii. Adunându-i toate cântecele şi doar, 
acolo, o piatră...

*
Dacă lumina, o altă lumină, ca izvorul sau ca 
umbra?...

*
Şi atunci, pe pământ, un singur ceas...

*
Noapte mereu deschizându-se şi deschizându-
se, de cântecul de aspidă minunându-se şi 
(cine?) după ce se risipeşte cere iertare. Mult 
mai minunat silidu-se, de cântecul de aspidă 
deschizându-se...

*
Se întâmpla să mă ştiu pasăre, măreţ ca orice 
pasăre. steaua să mă sfâşie...

*
Spus-a: “Ţine cu dreapta soarele, trebuie să 
vânez, trebuie, fără încetare, să vânez”...

*
Şi îi auzeam vocea, jos, răsturnată de veacuri, 
vai!, săgeţile-i să mă lovească, de unde a început 
noaptea, şi, chibzuind în casa vântului, să pier 
de săgeată, cum aş pieri de copac,de seva lui, de 
mine, de pământul...

*
Jăratec: “Aşa vin pe lume cântările, oh, 
cântările”...

*
Ţărmurile, iar şi iar, apoi, firesc, numele, numele, 
frumos, şerpuit...

*
De când se iveşte luna, sufletul - într-o strângere... 
Iar noi, noi amândoi, însă, pierdem...

*
Ce prilej să trăim în casa cât un pământ!...

*
Pasărea galbenă, galbenă, galbenă... Nu vi se 
întâmplă să doriţi s-o vedeţi?...

*
Eu, însângerat, la marginea lumii, portocal 
înflorit, umplând mările cu iasomie...

Petreceri cu un singur 
trup

Cană cu trei braţe, eu însumi cât un fulger, eu 
însumi respir. Respir, împresurat, vai!, sosesc în 
marea din cana cu trei ...

*
Pentru că eu, eu, mă am, de altfel, în pântecul 
unui chit de mare, rotunjind sunetele, să nu se 
tulbure umbra din care sosesc icoanele. Ce-mi 
pasă: acum,acum nu-i noapte. Dar aud ceva de 
preţ, râd la nesfârşit, am o parte de cer numai 
a mea, cuprind şi marea, pentru că eu, eu şi 
cuvântul...

* 
Mâinile mele - într-o menghină mare de stejar, 
urmând prefacerile. Îmi folosesc priceperea 
pentru ultima oară, repetându-mi autobiografia, cu 
oriceidee dăltuită de mintea omului. Rostogolesc 
pietre mari, câştig cuvintele, mâinile fiindu-mi 
într-o menghină mare de stejar...

*
Aici mă împiedic de visele-mi spintecate aiurea. 
Unul speriat l-am avut către toamnă, eram pe o 
colină cu flori şi scoici cu otravă, ţineam ochii 
închişi, dansând, uitând...

*
Ascunzătoare de lumină, sub pleoapă. Voi accepta 
un buchet de violete, îl voi accepta. Cuţitul cu 
mânerul reptilă, ziua ochiului meu, poate, o 
venerează. Ziua pântecului mi-o aseamănă. Ziua 
umbrei inimii mi-o răsfiră. Cuţitul de care zic mi 
se ascute în taină!...

*
Cavaler sub un alt nume, cu ochii duşi pe săgeată, 
cavaler sub un alt nume, mult mai puternic. 
Pasăre pornită la culcare, cu sufletul înţepat îşi 
sfâşie aripile...

*
De ce eu, de ce nu altul? Să mă uite şi pe mine 
moartea de fiecare dată...

*
Eu ca aerul, ca apa sau ca frigul, dacă există, în 
sfârşit, aer, dacă există, în sfârşit, apă, dacă există, 
în sfârşit, frig... Acel rănit vultur, întâlnindu-şi 
unghiile...

*
Rup o frunză din tăcere şi o plâng în mine...

*
Şi alergând, alergând pânăla mine însumi, cu o 
torţă - până la brâu - şi coborând mi se face frică 
- până la genunchi - şi zic: înfloresc, hei, asta-i 
altceva!, cu adevărat altceva!, precum un copac, 
precum o secure...

*
Şi niciodată toamna, iată, nu venise, şi niciodată 
toamna, sigur, nu venise...

*
Mai întâi ne-am salvat gleznele. Adânca măsură a 
iadului, în acele ore, după mantia Domnului...

*
Astăzi nu e timp, nu e timp, nu e timp, fratele 
meu, de fulgere nu e timp...

*
Semnul de lacrimă, semnul de pasăre, o cărare şi, 
respectiv, atâta iarbă...

*
Adesea, cred, sprijin cerul, ridicând mâinile cu 
palmele deschise, aproape îmbunându-l, cum aş 
îmbuna numele unei păsări, cu un alt nume de 
zăpadă...

*
Mâinile mele într-o menghină din lemn de stejar...

*
Vezi, aşa, repede, cuvintele dintâi, cu morţii 
cuvintelor de-apoi...

*
În lama cuvintelor, în miezul cuvintelor, în 
adăpostul cuvintelor...

*
Vine un timp al copacului, vine un timp - poate 
n-aveţi cunoştinţă! - când, scrijelidu-i-se pe 
trunchi, numele prietenului este de fapt o cheie, o 
ultimă cheie...

*
“M-am părăsit Cuvântului” - şopteşte Cuvântul 
la fereastră. În preţ intrând şi libera pasăre a 
Cuvântului, mai apoi lacrimă a Cuvântului...

*
Cine trăieşte la răsărit? Iată-i focul ce s-a furişat 
în Fericitul şi focul ce s-a furişat în Nefericitul, şi 
focul, înainte de a veni, doar sânge pe aripa Prea 
Înaltei...

*
Dar cine cunoaşte unde întoarce bănuita cărare, 
unde, nedesluşita, sub frunza căzută, ascunde 
stratul de fulger al lemnului...

*
Pentru iertarea, pentru câmpia, pentru fântâna. 
Mult mai frumoase şi fără asemănare...

*
Să-mi duc spaima în adăpostul Cuvântului...

*
O stradă în cetatea, jumătate cetate, jumătate 
inimă...

*
Doamne, frate al meu! Doamne, tată al meu! 
Doamne, fulger al meu! De când am încetat să 
mai cred...

Un prapure de 
cămilă

Înlăuntrul trebuie examinat, deşi e sâmbure. 
Datele îmbucurătoare aparţin acelora care vor 
să cunoască adevărul sterp. Altora - Catedrale 
Impunătoare - le este familiar extazul...

*
Un fir de sânge pe gura unui mort!...

*
Sunt propriul meu cer şi-mi fac propria mea lege. 
Ordinea din mine o face însă Natura!...

*
Toate amintirile par să aibă câte o lacrimă în 
lacrimă, cum are candela untdelemn pe un 
mormânt. Voi pretinde aşa, că făptura dinlăuntru 
nu e totdeauna adormită. Păstrează o Essentia!...

*
Imensitate, loc de odihnă, stea de care se izbesc şi 
se sparg spiretele!...

*
Trăiesc sentimentul proporţiilor mici!...

*
La fel cum cei de dinainte nu l-au părăsit pe 
Dumnezeu, nici eu nu pot părăsi până la căpăt 
Dumnezeul!...

*
Am vrut în mai multe rânduri să scriu cum a 
murit mama mea. Cum aştepta încă într-un pat de 
spital, ceea ce se zicea că ar putea-o însănătoşi, 
un prapure de cămilă...
O ultimă imagine a animalului acela, pus la 
pământ şi înjunghiat de către mine, să fi fost în 
gândul maicii la Trecerea Dincolo?
Cred că n-am să mai spun nimănui povestea 
aceasta...

*
Amestec de lumi, trebuie mai întâi să exişti 
înlăuntrul tău, întocmai ca în Turnul Babel, liber 
să te autodistrugi...

*
Dar eu nu vreau minuni!...

*
Rugăciunea ce mi-am spus-o azi mi-a provocat 
creştera unghiilor.  Încerc astfel înarmarea... 

ALEX GREGORA
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Ce poţi să scrii despre un om, despre un artist 
de care te leagă firele vibratile, ale unei prietenii înde-
lungate, de mai bine de 55 de ani. Ce ai putea să-l mai 
întrebi pe un astfel de om a cărui complexitate solară 
îl stînjeneşte vădit, îl împiedică să păşească firesc prin 
această urbe pierdută la marginile latinităţii, tot ast-
fel cum aripile imense ale albatrosului baudelairian îl 
împiedicau să meargă pe puntea unei corăbii, printre 
marinari.Cum să faci portretul unei astfel de păsări ma-
jestuoase care pluteşte de 75 de ani, cu o desăvârşită 
nobleţe, peste beteala de argint a Dunării?

Să încercăm, totuşi! Şi-i zic:
- Un tăciune şi-un cărbune, spune, măi, Mitică( 

cel Negru, pentru prieteni)- spune! 
- Ce să-ţi spun?
- Unde-ai făcut studiile?
- Cele gimnaziale şi liceale, ca şi tine,la Turnu-

Măgurele…
- … iar cele universitare?
- Păi, tot aşa, ca şi tine, la Iaşi: eu - Arte Plas-

tice, iar tu – Filologia. Şi am străbătut ţara împreună cu 
trenul, de la Nord la Sud şi de la Sud la Nord, în toate 
vacanţele studenţeşti…

Oare, despre ce vorbeam noi, pe atunci, dacă nu 
despre literatură şi artă?

- Şi cam ce-ai făcut tu, în ultimii 75 de ani, 
Mitică?

- Ei, ce să fac?! Şi eu, acolo, precum Creangă! 
“Nici frumos până la 30, nici bogat până la 40 de ani 
nu m-am făcut”.

- Un tăciuine şi-un cărbune, spune, măi, Mitică, 
spune!

- Ce să spun? In anii studiilor universitare din 
strălucitul Iaşi, am fost elev al lui Francisck Bartok, un 
pictor maghiar de largă amplitudine modernistă, care 
– la rândul său - fusese şef de promoţie în clasa lui Cor-
neliu Baba. Vezi tu cum se transmite arta, pe margine 
de veac?

- Da, dar până acolo, până la cei mai mari artişti 
plastici ai acestei ţări, ce-ai moştenit tu de la antecesori? 
Şi, desigur, ce datorezi alor tăi? De unde moşteneşti ha-
rul, talentul tău neobişnuit?

- De la mama! O chema Florina, s-a stins din 
viaţă anii trecuţi, la 92 de ani. Ei îi datorez nu numai 
viaţa şi bucuria de a trăi, ci şi felul de a vedea în mod 
plastic această lume. Chiar şi felul de a desena, de a 
ţine un creion, ori un cărbune în mână. Uite-aşa, îmi 

punea un creion în mână, apoi îmi prindea mâna mea 
de copil cu creion cu tot în mâna ei bună şi caldă, de 
mamă, şi desena odată cu mine o frunză, o casă, ori un 
copac. Uite-aşa era mama! Ea  m-a învăţat să privesc 
lumea. Să o înţeleg şi să o desenz. Mama mea se chema 
Florina…

- Un nume frumos.
- Da, aşa este!
- Dar, de la tatăl tău, ce-ai moştenit, ce-ai învăţat?
- De la tatăl meu - cel ceresc, de acuma – care 

se numea Marin, ce a trăit şi el pre lumea aceasta vreo 
93 de toamne frumoase, ca asta, de pildă, am moştenit 
alte valori: dârzenia, tenacitatea, voinţa de învingător. 
Dorinţa de a învinge, de a mă bate până la capăt, chiar 
şi atunci când eram căzut jos.

...  Şi Mitică cel Negru a învins, a fost prezent pe 
simezele a 30 de expoziţii personale, 20 de expoziţii de 
grup, 4 expoziţii republicane, în vreme ce la Vorone-
ţiana – o legendară manifestare plastică naţională, cu 
numele acesta atât de straniu şi de frumos, ca numele 
unei ctitorii voievodale – prezenţa sa a fost remarcată 
în şapte-opt rânduri.

... Şi acest lucru a fost cu putinţă, pentru că 
Învingătorul, adică artistul Dumitru Negru, a creat în 
viaţa sa aproximativ 700 de lucrări în tehnici  diferite: 
ulei, acuarelă, goaşă, tempera şi linogravură.

- Cum de-ai creat atât de multe lucrări de artă, 
dând mai tot timpul impresia că te-ai oprit cam insom-
niac, în mijlocul unui drum atroce, care trece chiar prin 
atelierul tău; alteori, plutind stângaci ca un albatros ră-
nit, ofereai părerea că nu mai poţi picta sau că nu îţi 
mai găseşti – dacă nu calea – măcar cadenţa propriului 
marş; spre victorie, să zicem.

Cum?

- Păi, cred că noi doi ne cunoaştem foarte bine: 
atât de bine, că putem comunica chiar fără să vorbim. 
Tu ai fost apropiat de Francisck Bartok, cel care a fost 
marele meu profesor. Ei, bine, în afară de neobişnuitul 
său suflu modernist, care spărgea tiparele, Bartok avea 
o tenacitate şi o putere de muncă ieşite din comun. El 
ne zicea nouă, studenţilor săi: “Munciţi mult! Dacă veţi 
sta chiar şi 12 ore în faţa şevaletului, rezultatele nu vor 
întârzia să apară. Este imposibil să nu învingi în artă, 
dacă te vei concentra şi vei munci astfel “. Parcă tu îmi 
vorbeai odată de George Călinescu, cel care spunea că 

“ Nu poţi să fii filozof, dacă nu ai auzit un filozof gând-
ind cu voce tare. Cu alte cuvinte, nu poţi să fii cineva, 
decât numai dacă ai fost elevul cuiva“.

- În ce alţi artişti te-ai mai recunoscut? Cine te-a 
mai influenţat?

- Picasso – un pictor uimitor -, dar şi Vincent 
Van Gogh; mai ales Van Gogh şi culorile lui, care fac 
explozie pe pânză, pur şi simplu.

- Sunt minuni divine! Minuni în care, uneori, te 
regăseşti şi tu – chiar şi fără voie – cum, de pildă, se 
întâmplă cu lucrarea ta intitulată “Turnuri şi trepte”.  Iar 
de la noi?

- M-au influenţat Brîncuşi – dacă ai şti ce pictur-
al este! Petraşcu, Grigorescu şi mai ales, Ion Ţuculescu. 
Mai ales Ţuculescu, adus la Iaşi de Petru Comarnescu, 
un cărturar extrem de complex.

- Un tăciune şi-un cărbune, spune, măi, Mitică, 
spune!

- Ce să mai spun?
- Ce-ai mai iubit în viaţă?
- Pe Andreescu. Dar, tot aşa, repet, Ion Ţuculescu 

m-a marcat foarte mult. Chiar şi viaţa mea personală 
se pare că a fost marcată de acest excepţional pictor 
român; de câmpurile lui de rapiţă, din care te privesc 
ochii unei conştiinţe tulburătoare. M-au subjugat picto-
rii impresionişti şi postimpresionişti…

- Doar atât?
- Ei, ar mai fi: poezia, nuvela şi schiţa, versul 

alb; ar mai fi, de-asemenea, florile autumnale, peisajul, 
dealurile, colinele Iaşilor, de exemplu, cu fâşiile lor de 
culoare mirosind a toamnă.

- Un tăciune şi-un cărbune…
- Am mai iubit uleiul şi taberele de creaţie!
- Numai atât?
- Ei, ar mai fi ceva, ar mai fi … femeile! Femeile 

de ofiţeri! În vremea tinereţilor noastre, erau casnice. 
Femeile astea erau al naibii de frumoase, şamponate, 
parfumate, rujate, coafate, cu trupuri perfecte, cu picio-
are nesfârşite, cu haine elegante  şi transparente, erau 
libere, aveau aripi de paseri rare şi mai erau teribil de 
ameţitoare şi de dornice să plutească – precum o gavotă 
de Bach – prin atelierul meu de creaţie. Femeile astea! 
Da! Ah, femeile!... Şi culorile marilor pictori care au 
zidit – prin prejma Creatorului - echilibrul, armonia şi 
frumuseţea fabuloasă a acestei lumi!

21 septembrie 2013, la Turnu Măgurele, în ziua 
Echinocţiului de Toamnă.

Lucian TEODOSIU

INTERVIU IMAGINAR CU PICTORUL DUMITRU NEGRU, 
DUPĂ O CĂLĂTORIE DE TREI SFERTURI DE VEAC

O lucrare foarte interesantă, - dedicată „tu-
turor condeierilor gorjeni care au așternut vreodată 
pe hârtie un gând ironic, satiric, vesel, menit să ne 
aducă pe buze un zâmbet și pe fețe fericirea râsu-
lui” – a editat recent dl Grig. M. Dobreanu, un con-
sacrat umorist gorjean (n. 14 aug. 1949), întâlnit 
frecvent în presa umoristică și sub diferite  pseudo-
nime: Pann Duru’, Pannduru’, Durpannu’, Gogu 
Magherescu, Marinică Pannduru, Grig M. Însuși 
se declară „fost ofițer, publicist, uneori umorist și, 
o vreme, cel mai mare epigramist…din Gorj – 120 
kg…în viu!”

Recenta lucrare, care vine după alta la fel de 
interesantă: Epigramele gorjenilor de ieri și de azi, 
2013, este o antologie de texte din autori gorjeni, 
care au practicat, constant sau itinerant, umorul, de 
la Tudor Arghezi (prezent cu un fragment din re-
portajul scris în Lagărul de la Tg.-jiu, în decembrie 
1943, ”Bisericuța din lagărul de la Târgu-Jiu: un 
giuvaer”, precum și cu fabula Tâlharul pedepsit, 
Inscripție pe o tobă și Epigramă), până la autori 
din interbelic, precum Stelian Haralambie „Bică” 
Sterescu, Sabin Velican (nu și Jean Bărbulescu ori 
Constantin Uscătescu!), iar de aici  la contempo-
rani care s-au dus să se odihnească puțin (precum 
Adrian Becherete, Nicolae Burlănescu-Alin, Al. 

Calotescu-Neicu, Vasile Cărăbiș,Ion Cănăvoiu,Ion 
Popescu-Chebacea, Al. Doru Șerba, Ion Tarbac, 
Victor Barbu,Tudor Voinea, Ion Popescu-Sohodol 
ș.a.). Cei mai mulți sunt însă în viață, din creațiile 
acestora antologia dlui Dobreanu „se înfruptă” din 
plin: Elena Brădișteanu, Ion Cepoi, Horațiu Mă-
lăele, Nicolae Dragoș, George Drăghescu, Gh. 
Grigurcu, Ana Drăgoianu, Ion Filipoiu, Doru V. 
Fometescu, Viorel Gârbaciu, Adrian Frățilă, Geo 
Filiș, Ion Căpruciu, Zenovie Cârlugea, Dumi-
tru Dănău, Costel Dobrițescu, Dan -Stelian Bura, 
Alex Gregora, Valentin Groza, Grigore Lupescu, 
Ion Neluș, Vasile Ponea, Spiridon Popescu, Lazăr 
Popescu, Florian Saioc, Titus Stoichițoiu, Ion M. 
Ungureanu, Tiberiu Grigoriu ș.a.

Autorii antologați beneficiază de scurte pre-
zentări, meritul autorului constând în proiecția de 
ansamblu a cărții, din care se poate ușor vedea că 
aici, în Gorj, a fost cultivată, de-a lungul timpului, 
și acest gen de literatură umoristică, cu nimic mai 
prejos decât antologiile de gen apărute în diferite 
locuri.

Originală ca proiect, lucrarea „Gorjul umo-
ristic” este deopotrivă recuperatorie și ilustrativă, 
tradiția literaturii gorjene având și aceste ecouri și 
rezonanțe demne de reținut.(Cronicar) 

„Gorjul umoristic”
Antologie întocmită de Grig. M. Dobreanu
(Editura C.J.C.P.C.T. – Gorj, Târgu-Jiu, 2013)
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Regăsim în „Fereastră pentru orbi” o anu-
mită predilecţie pentru maladiv, pentru macabru, 
trădând intenţia autorului de a identifica urme-
le luminii în contururi neconvenţionale, inedite, 
adeseori indezirabile, imunde. Fără intuiţii co-
mune, căutarea în acest orizont nu-şi dezvăluie 
finalităţile estetice sau pe cele din actul intim 
al trăirii. Spaţiul, aerul sunt dimensiuni privati-
ve, rostul e nedefinit. Organicul îşi reconsideră 
în astfel de condiţii funcţia, optica se diversifi-
că surprinzător. Lumea obiectuală revendică un 
suflu personal, Dumnezeu îşi pierde majuscula 
în firescul omenesc, omul devine poveste. Viaţa, 
neconştientizată şi netrăită ca atare, e un neajuns, 
handicap reflexiv. Oniricul, zborul, jocul, copii 
şi copilării reziduale forţează cadrele obligând la 
o cromatică variată, la o evadare din explicitul 
alb şi neinteligibilul negru. Nuanţele au ampren-

ta citadinului. Boala are rol aforistic şi metafizic, 
cuvântul e o clinică de recuperare într-un sens 
disolut. Cu toate acestea, Florin Arpezeanu nu 
scrie pentru a vindeca sau pentru a se vindeca. 
Demersul rămâne totuşi unul necesar în plan 
personal şi, într-un reflex filmografic, se deve-
lopează în forme ce invocă mişcări circulare, în 
fobii voalate din care actorul acestei clipe exer-
sează prezumtive eliberări prin logos. Discursul, 
fie în vers alb, fie în proză, frizează un lirism, nu 
întotdeauna accesibil, al grijii, al spaimei ime-
diatului. Nu îngrijorează declarativul creaţiei, 
tematica se subscrie exclamării, invitaţia e la o 
atentă păşire prin noi înşine, călătoria fiind reve-
latorie. E un început, o promisiune asumată.

DANIEL MURĂRIŢA

Fereastră pentru orbi 
Editura PIM, Iaşi, 2013

Florin Arpezeanu

Descinzând din stirpea sadovenienilor, 
bucovineanul Ioan Țicalo, coborâtor și trăitor azi 
în Râșca Sucevei, este autorul unor cărți de eseuri 
(Eminescu – poetul neamului românesc, 2009; Dor…  
în concepția lui Eminescu, 2012) și nuvele apreciate 
atât prin realismul aproape brut, netransfigurat, însă 
deloc „mimetic”, cât și prin narativitatea plină de 
culoare și pitoresc rural, trăsături care recomandă un 
prozator temeinic așezat tematic, stilistic și vizionar, 
stăpân pe tehnicile prozastice așa-zis „dorice” și cu o 
evidentă pecete de specificitate.

Romanul Blestemul  (Biblioteca „Miorița”, 
Câmpulung-Bucovina, 2004, 218 p.) vine după 
două cărți de proză scurtă (În poiana lui Ioan, 2002; 
Crucea părintelui Visarion, 2003), cărora recent 
li se adaugă o alta, Rătăcitorii (2013), precum și 
romanele: „Vânătoarea” (2005), „Meandre” (2006), 
„Scara” (2007), „Ghimpele” (2008), - toate reușind 
să articuleze un univers de sat românesc din partea 
de nord a Moldovei, cu ecourile vechimii lui, dar 
și cu accente de realitate contemporană, ceea ce 
recomandă o vocație situată pe linia eposului disjuns 
din sadovenism pentru a coagula în modulații grave, 
de mai crude rezonanțe prozastice și vizionare.

Ioan Țicalo vine dintr-o lume autentică, 
cunoscută în profunzime ca aspecte de viață, tipologie 
și comportament psihologic.

„Blestemul” este romanul unor generații de 
boieri și țărani, cu acțiune plasată în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea (pe la începutul cărții avem 
chiar o datare: „leat 7381”, adică 1873), undeva în 
satele din preajma Fălticeniului. Urmărind destinele 
unei familii boierești, aceea a Pașcanilor, și amestecul 
acestora cu neamuri de sânge mai puțin „albastru”, 
naratorul reușește să închege biografii și să schițeze 
destine nu de puține ori memorabile, stăruind asupra 
„blestemului” care se transmite, precum o tară 
pătimașă, de-a lungul câtorva generații. În primul 
rând, ar fi vorba de acea mândrie „boierească”, cu 
care unii se nasc pentru a-i domina și umili pe alții. 
Mai apoi – și poate în jurul acesteia cristalizează 
sensul eposului de față, - este relevată patima atavică 
a „aurului”, acea demonie exprimată de celebra 
sintagmă „aura sacra famen”, care robește suflete 
și duce nu de puține ori la nelegiuri și crimă. Căile 
pierzaniei pe care apucă personaje precum Goldan, 
fiul boierului Ilie Pașcanu, prilejuiește o susținută 
vervă narativă, dar și observație de amănunt, spirit 
analitic, dimpreună cu o senzitivitate și cruzime ce 

mărturisesc o asumare netrucată, robustă a realității 
evocate. 

Iată, pe de o parte, „clanul” Pașcanilor în 
desfășurarea lui pe trei generații (din care reținem 
scenele de mare pitoresc și savoare, deloc paseist-
idilice , de la curtea boierului Todiriță căsătorit cu 
Varvara, fiica gospodarului Alexandru Codreanu 
din Râșca). Fiul lui Todiriță și al Varvarei, Ilieș, 
căsătorit cu jupâneasa Raluca (pe care o scăpase 
de urmărirea unui muscal călare) va avea, la rândul 
său, surpriza de a descoperi, dincolo de pasiunea 
vieții sale, pe femeia adulterină, plină de o diabolică 
vitalitate. La rândul său, Goldan, fiul, adică nepotul 
conului Todiriță, căsătorit cu «diavolița» Victoria, 
robit de patima aurului, „bolnav de nelecuit”, duce 
mai departe tara neamului. Personajul, foarte bine 
rotunjit psiho-comportamental, acționează hipnotic 
și lasă pe unde trece semnele unui„blestem” atavic. 
Sunt episoade pline de culoare și cruzime, în care se 
amestecă eposul de aventură și senzație, cu realitatea, 
mai totdeauna aceasta din urmă revenind în prim-plan 
și captivând atenția lectorului.

Un accent plin de savoare cade pe figurile 

feminine ale acestei narațiuni cu accente de epos 
bucovinean de epocă. Iat-o, mai întâi, pe Raluca, 
soția boierului Toader Pașcanu, care, înșelându-
și soțul cu vizitiul Hanțu, nu are de ales decât „să 
se mărite pentru a doua oară”, la hotărârea cinic-
vindicativă a încornoratului… Apoi, Varvara, soția 
lui Ilie Pașcanu, fiică a unui vrednic gospodar râșcan 
și a Casandrei (ce va sfârși înecată în condiții deloc 
elucidate), care, intuind desigur stigmatul familiei 
sale și nefericirea condiției boierești, se retrage la 
casa ei, mai apoi la mănăstire, ispășind în acest fel 
neguroase păcate… Pe lângă acestea prinde viață 
și chipul altor femei, adevărate „pacoste”, precum 
cucoana Victoria (care refuză botezul copilului 
Auraș, ilustrând modul demonic în care se manifestă 
lipsa de credință în Dumnezeu, îndeosebi pe latura 
unei debordante vitalități și a exhibările pasionale, 
intime) sau Gorgonia, sora lui Ilieș, în care se trezește 
mândria boierească și dorința de stăpânire.

Ioan Țicalo are, dincolo de culoarea observației 
brute, și un simț al miraculosului și fabulosului, mai 
ales că este vorba de vremuri în care țara era cutreierată 
de cete de cazaci și muscali, care jefuiau biserici și 
răpeau fecioare, iar ispita comorilor punea stăpânire 
pe sufletul oamenilor. Agonisirea aurului cu orice preț 
(un Goldan, nume predestinat, nu se va da înapoi nici 
de la tâlhărirea și uciderea unei țigănci pentru o salbă 
cu ochii diavolului) devine, în cazul de față, o patimă 
atavică cu consecințe blasfematorii, ereditatea înșirând 
descendenții pe firul unei predestinări demonice (vezi 
cazul  Ilieș-Goldan-Auraș…). „Blestemul” acesta din 
vremuri neașezate și tulburi („greaua patimă” a lui 
Goldan, care își ascunde comoara mereu îmbogățită 
în sihăstriile muntelui) este, de bună seamă, trama 
acestui epos romanesc, în care se simte freamătul 
autentic al unui mod de viață rurală, dimpreună cu 
expresivitatea, destul de colorată, a locului, cu ecouri 
arhaico-regionale.

Romanul, organizat cam „sadovenian”, sub 
forma unor capitole rezumativ-rotunde, reușește 
să deschidă orizontul nuvelistului spre arhitecturi 
prozastice mai ample și spre o problematică vecină cu 
atmosfera de epocă, cu legenda și fabulosul folcloric.

Ioan Țicalo este un prozator plin de autenticitate 
și savoare, de simț vizionar și fabulos în cadrul 
literaturii bucovinene de azi.

Liviu Dan SINCULICI
Dec.2013

„BLESTEMUL” AURULUI ÎNTR-UN EPOS BUCOVINEAN
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Lansată pe 10 de-
cembrie 2013, în sala „Mi-
hai Eminescu” a Biblio-
tecii Județene „Christian 
Tell” din Tg.-Jiu, Aripi de 
pământ reconfirmă talen-
tul poetului gorjean Viorel 
Surdoiu, care, prin recentul 
volum, pune într-o fericită 
ecuație empatică vocația sa 
de grafician.

Apărută în regie 
proprie la Editura PIM din 

Iași (134 p., lector: Rodica Păuna, tehnoredactor: 
Luminița Tudorescu), cartea reproduce câteva din lu-
crările de grafică, înscrise într-un așa-zis surrealism 
postmodern, în care regăsim atât estompări impresio-
niste (pp. 12. 110…) cât mai ales abstracte ideografii 
ale unor „arhitecturi de gânduri/ (ce) se nasc grație/ 
sumei de semne”, conform mărturisirii arspoetice din 
piesa  Amurg. Înseși desenele de pe copertă sugerează 
o natură în erupție și zvârcolire, o smulgere din poro-
zitatea mundan-contigențială către un văzduh nu atât 
primitor cât plin de incertitudini și reflecții neantizan-
te.

Însăși metafora „aripilor de pământ” trimite, 
onto-axiologic, la condiția asumată a unui destin, 
încărcat cu un prea-plin al gândului, cam ceea ce 
sugerează motto-ul din Fernando Pessoa, indicând 
spectrul infra-existențial sub care se situează, cu 
intenționalitate expresă, această lirică: „Mă doare spi-
narea conștiinței mele de a simți” (p.40).

Împovărat cu astfel de trăiri „sufletești”, poetul 
constată, mai întâi, că face parte dintr-un popor „con-
damnat la viață mortal/ cu rădăcini aeriene/ și aripi de 
pământ/ între vânt și cuvânt/ ființând/ blând/ flămând 
mereu de aer/ îndrăgostit de sânziene/ precum Eliade/ 
și de balade/ și de cules stele/ prin fân/ din lacrimi 
bacoviene/ făurind castele” (Aripi de pământ).

Fiind, în context, amintită și celebra sintagmă 
disidentă de „popor vegetal” a Anei Blandiana, con-
statăm insinuarea unui spirit ironico-sarcastic, care 
servește atât ca pasageră fulgurație, dar și ca pigment 
ce dă consistență spectrală unui lirism ce trece ușor 
de la notație la registrul reflexiv. Zicem lirism „de 
notație” întrucât autorul trăiește (în deplină cunoștință 
de cauză, după cum vedem) în prelungirea unui neo-
bacovianism, chiar dacă „goticele” arhitecturi de gân-
duri, năzuind, în freamătul lor ideistic, către iluizoriu 
și transcendent, ar sugera altceva, nu atât ca viziuni 
cât ca intuiții și presimțiri: „Vers alb cernut în privi-
re/ hlamidă a zeilor/ pe umărul meu/ ai venit/ Caldă 
înfrigurare” (Zăpadă târzie). În rezonanțele acestui 
bacovianism, aș zice structural, Viorel Surdoiu sur-
prinde, în expresivități uneori redundante, „parfumul 
(evaporat) al descompunerilor/ răsunând pe dunga 
clopotului” (Tempus fugit) ori „parfumul de apus de 
toamnă”, „vânturile gri”, „rostirea tristelor istorii/ 
dintr-o poveste ce încă plouă” (Rostirea tristelor), 
rumoarea trotuarelor sub „cerul turcoaz” al unui de-
cembrie friguros „scârțâind sub tălpile trecătoare/ 
recurente…” (Frig). Poezia consemnează, la modul 
aceleiași percepții vizuale, un areal al disconfortului 
existențial, sub un cer greu și neantizant. Pământul 
„e negru și lipicios”, „continentele – gri”, „vânturile 
bezmetice”, „zorul hieratic”, „sufletul verde”, „seceta 
se înstăpânea arzătoare”, „clipele gri-verzui”, „statuia 
acoperită de licheni”, „copacul putrezit”… „În dosul 
pleoapelor/ amintirile au riduri”, suspinele „bat în 
ferestre”, iar noaptea „vals nemișcat/ vânt fals/ um-
bre strecurând/ pe sub lună/ un glas/ de tenor mut/ 
dirijându-și octavele/ printre ziduri”, „iar noaptea/ se 
copilărește cu visul/ de-a baba-oarba/ printre stele…” 
(Baba-oarba).

Notația este (oarecum eseistic) aplicată unor 
peisaje, precum în Grădină sentimentală: „Iarba/ ver-
de translucidă/ rănită/ de lumina de rouă sângerie”… 
Este de reținut aici imaginea melcului „grăbit/ să urce 
înalta frunză de iris/ cu privirea tot mai sus…”

Percepția este, în general, una vizuală, colo-

ristică, de recuzită impresionist-simbolistă, modela-
tă însă după hieratice ideograme postmoderne, mai 
totdeauna imaginile fiind plasate într-un context de 
intuiții aneantizante. Când poetul scrie „ne vom re-
cunoaște destinul de secunde mov/ apetisante/ glazu-
rate în viață”, el prospectează nu numai acțiunea pul-
verulentă a Timpului, ce macină implacabil și nemilos 
existențele, dar și o paradigmă a liricii de notație de 
substrucție ființialist-bacoviană, menită a defini însăși 
specificitatea demersului poetic: „zi/ poemul/ va intra 
în agonia/ pașilor pierduți/ pe calea victoriei înfrânte/ 
pe bulevardul libertății închise/ pe trandafirilor uscați 
bis…” (Tempus fugit). Să reținem, de la poezia inițială 
până la poemul final, și o oarecare apetență pentru li-
rismul civic, social, poetul fiind, în deambulările sale 
meditative, un fin ironist de amară percepție.

Undeva poetul mărturisește că nu peisajul 
i-ar stârni inspirația și neliniștile („nu faptul că este 
noiembrie/ plouă e frig și cenușie lumina/ nu aceste 
observații mă împing/ în brațele întrebărilor îndoie-
lii…”), ci faptul că toate acestea „se nasc grație/ su-
mei de semne”: „frunzele cad/ Crengile plâng/ Norii 
se strâng/ Zilele scad/ Visele curg/ chiar din amurg. 
(Amurg).

Emisia lirică fiind uneori redusă la maxim, 

abia întrevedem silueta aceluiași dor de aventură, de 
plecări și plutiri în dezmărginiri spațiale: „O barcă/ 
parcă/ sunt/ Plutire peste hăuri/ Drumul/ valea/ și râul 
totuna.” (Anemos). Sau: „Iar/ noaptea/ vals nemișcat/ 
vânt fals/ umbre strecurând/ pe sub lună/ un glas/ de 
tenor mut/ dirijându-și octavele/ printre ziduri”…

Când scapă de aceste recurent-obsesive și, de-
sigur, tiranice, fulgurații bacoviene (care, scriam mai 
sus, par „structurale”), Viorel Surdoiu intră într-o altă 
ipostază – aceea a unui neomodernism amintind de ni-
chitienele apeluri angelice, un fel de entități între om 
și divinitate, ca la Rainer Maria Rilke: „Îngerescu-mă 
Ție Doamne/ măcar cu un zbor/ de nu/ o pană în aripa 
gândului tău/ mai naște-mă…” (Facerea). Sau, într-
o altă gramatică a confesiunii poetice, aceste ușoare 
forțări morfo-sintactice, care, dincolo de a fi oarecum 
mimetice,indică o cale de urmat, nu lipsită de intuiția 
limitei și indefinibilului: „Pe geană-mi stă o clipă in-
finitul/ ca o urnă/ și gândul meu/ cel nerostit/ adună/ 
Și-n cerul prăbușit în mine/ mă ning/ mă ning/ mă 
ning.” (Ningere).

Epurată de un sentimentalism care trimite la 
amintire și reverie, poezia capătă deodată o tăietură 
sprintenă și dramatic abruptă: „Am rostit numele tău/ 
în gând/ și lumină se făcu/ Deodată/ peste nemișcatele 

Styxului unde/ din mine/ tristul Charon îmi zâmbi/ 
sub pălăria sa de gondolier/ și pornirăm spre țărmul 
inimii tale/ Să nu uiți gândul să-l răsari/ înainte-mi/ Să 
știu încoto” (Charon).

Sau această „bacoviană” plină de singurătate și 
pustiire sufletească, ce definește nu numai o stare de 
spirit, dar și o ideogramă consistentă a percepției lirice 
de acum: ”E noapte/ e frig/ și clipele se scurg într-un 
fel exotic/ de parcă noi oamenii suntem în afara lor/ 
și ne privim soarta/ târându-ne printre ființe inerte/ E 
noapte/ dar/ nu în noi” (Afară).

Nu întotdeauna demersul poetic se centrează 
pe lexeme potrivite, de unde se vede că o oarecare 
apetență a poetului către limbajul eseistic forțează 
versuri de felul: „Contextul desprinderii de haos”, „ne 
cronometrăm respirațiile”, „Ființa are două sezoane/ 
viața și moartea…” (Ab incepto); „Estetic vorbind/ 
dădeam valori arderii cenușii” (O erezie); „Nu lumi-
na văzută este esența/ ci străfulgerarea/ crâmpeiul de 
înțelegere intuitivă” (O ); „Care este rostul/ unui ticăit 
monoton de orologiu/ un solfegiu binar…” (Volatus 
6); „Sunt aripi care/ se fac mai întâi pământ/ și din 
lipsă de Pegas/ zborul lor este doar o aruncare/ «pul-
vis es et in pulverem reverteris»…” (Aripi de pământ, 
II); „era ora când punctele de suspensie suspinau/ în 
nesiguranța ezoterică a textului…”(Pași nefăcuți)…

Oricâtă expresivitate, în anumite contexte, ar 
putea reverbera astfel de apetențe eseistice, poezia 
se îngreunează de asemenea semne ale livrescului 
(acestea,într-o primă etapă a poeziei lui V.S., la mare 
cinste, după cum remarca, în prezentarea de la lan-
sarea cărții, scriitorul Ion Cepoi). Nu maniera aceas-
ta, care în poemul final (Pelerinul – micropoveste 
pseudoromantică), somptuos în speculative viziuni, 
se desfată la modul retoric, ar fi de urmat. Căci pri-
mejdia acestui lirism nu o vedem în vizionarismul 
febricitar și retro (deși în postmodernism totul e po-
sibil!), ci în uscăciunea dicțiunii lirice, împovărată de 
concepte cultural-filosofice: „și atunci/ nu am decât 
a recunoaște/ că sunt/ efectul alternativelor multiple,/ 
sau reconstituire încăpățânată/ a motivelor arhetipale/ 
înspre căutarea de Sine.// Vin de departe,/ ca un vânt 
despletit,/ mângâind amurguri înfocate,/ strânse pe/ 
obrazul înghețat al zăpezii…”

Nu aici găsim gravitatea ascuțită a percepției 
ființiale, ci în versuri admirabile de felul: „Mi-a fost 
dat să-nțeleg/ între timp/ că fiecare clipire de pleoape/ 
e un ochi din năvodul aruncat peste viață” (Mi-a fost 
dat); „Ca o lacrimă încarnată în iaz/ pântece colcăind 
de pești argintii/ intonând rugăciuni sclipitoare spre 
nadă/ spre zeul cu ochiul cel trist de apus (…)/ Sufle-
te/ Suflete/ Nesătulul de umblete/ Cine te/ Cum să te/ 
înțeleagă (Suflete!); „Planetele se trezesc noaptea/ sin-
gure/ în întuneric/ nesigure/ derutate/ ca niște bufnițe 
căutându-și prada/ prin vise/ când cocoșul tresare-n 
coșmar de lumină/ când picură zăpada-n zăpadă/ și 
vistiernicul orelor adoarme între secunde (Volatus 3); 
„Albinele pufoase/ cărau din cer/ cu osârdie/ nectarul 
alb/ și înghețau în fagurele nesfârșirii/ de/ alb” (Fe-
bruarie); „Toți copacii/ de pe toți munții și de pe toate 
dealurile/ au rădăcinile înfipte în mine/ Firele de iarbă/ 
eu le hrănesc/ Păsările durerii își fac în mine cuib/ și-
mi cresc aripi frânte/ visând/ zborul ce nu-l vor zbura 
niciodată/ Întreb/ cât mai este până la marginea lumii 
din mine/ M-ai trecut dincolo/ îmi spune inima/ îmi 
spune sufletul meu/ de departe/ Și ce-or să facă munții 
și dealurile/ fără îmbrățișarea mea/ Vor fi ultime ploi/ 
și marea le va face uitate/ pe toate/ în tine” (La mar-
ginea lumii din mine). Asemenea versuri admirabile 
sunt desigur ale unui inspirat plăcut muzelor și inițiat 
plăcut zeilor (sic!)…

Marcând o etapă indiscutabil calitativă în 
evoluția poeziei lui Viorel Surdoiu, Aripi de pământ 
este totodată un volum de cumpănă, după care este 
greu de crezut că poetul nu va face «marele salt» că-
tre o poetică deja schițată aici și care își așteaptă, cu 
îndreptățire de specifică diferență, luarea în primire a 
alodiului și încununarea nervaliană a „prințului acvi-
tan”…

Cezar BRAIA-BARASCHI

„ARIPILE DE PĂMÂNT”
ale lui Vorel Surdoiu
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Adrian Niţă este conferenţiar la Departamentul de filosofie 
al Universităţii din Craiova şi cercetător ştiinţific la Institutul de 
Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru al Academi-
ei Române. Autorul lucrării „Polemice” se evidenţiază printr-o 
prezenţă constantă în lumea ideilor. Amintim lucrările sale: Leib-
niz, Editura Paideia, Bucureşti, 1998; Metodologie, Ars Docen-
di, București, 2005; Timp și idealism, Paideia, București, 2005; 
Deşertul interogaţiilor, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj Na-
poca, 2007; La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, 
L’Harmattan, Paris, 2008; Noica: o filosofie a individualităţii, Pai-
deia, Bucureşti, 2009, precum şi zecile de studii şi articole apărute 
în revistele de cultură din ţară şi din străinătate. Trebuie spus că 
cercetătorul şi universitarul Adrian Niţă este des întâlnit şi în dez-
baterile culturale. Amintim aici emisiunea - Izvoare de Filosofie, 
(Emisiune realizată de Constantin Aslam la postul Radio Romania 
Cultural). A tradus: G.W. Leibniz, Scrieri filosofice (traducere, stu-
diu introductiv, notiţe introductive și note), All, București, 2001, 
E. Gilson, Tomismul, Humanitas, Bucureşti, 2002. 

Fără a avea pretenţia că putem să realizăm o trecere în revistă 
a tuturor secţiunilor lucrării, vom prezenta succint ideile prezenta-
te de autor în unele secţiuni ale acesteia.

Volumul Polemice1, (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011, 208 
p.)  al lui Adrian Niţă este compus din trei capitole: Capitolul I - 
Polemici Cordiale (pp. 13 – 114); capitolul al II – lea Virusul An-
tohi (pp. 115 – 154) şi capitolul al III – lea - Iarna Vrajbei Noastre 
(pp. 155 – 198). Lucrarea reuneşte articole şi comentarii apărute 
în diverse reviste culturale: „Observatorul cultural”, „Timpul”, 
„Altitudini”, „Revista 22”, „Cuvântul”, „Cultura”, „Saeculum”, 
„Revista de filosofie”, „Contemporanul”. 

Autorul aduce în discuţie, în lucrarea Polemice personalităţi cu 
o largă deschidere culturală: Constantin Noica, Solomon Marcus, 
Mihai Şora, Mircea Flonta, Mircea Dumitru, Alexandru Dragomir, 
Gheorghe Vlăduţescu, Valentin Protopopescu, Ilie Pârvu, Ion Ia-
noşi, Ion Dur, Ştefan Vianu, Vasile Morar, Andrei Cornea, Vasile 
Tonoiu, Mircea Mihăieş, Sorin Lavric, Herta Müller. Adrian Niţă 
se pronunţă în legătură cu problemele controversate ale contempo-
raneităţii – angajamentele intelectuale totalitare, greşelile politice 
la vârf care au un efect negativ asupra mediilor culturale. Profeso-
rul Niţă reflectă plecând de la o varietate de probleme: meditaţii 
despre criteriile de performanţă în educaţie2, despre Noica3, des-
pre dreptul la vot, despre importanţa dialogului, despre Constitu-
ţie, despre societatea românească, despre sport4, despre unicitatea 
matematicianului, despre filosofia patriarhului filosofiei româneşti 
(Este vorba de Mihai Şora5), despre Cercul de la Viena etc. .

În „Cuvânt înainte”, al lucrării în discuţie autorul, evidenţi-
ază importanţa atitudinii critice în ceea ce-l priveşte pe intelectu-
al, deoarece „Condiţia intelectuală presupune raportarea critică, 
constructivă şi raţională faţă de tot ceea ce ţine de viaţa socială 
sau politică a comunităţii. El trebuie să rostească adevărul, chiar 
şi când acesta este incomod şi dureros” (p. 11). În acest sens lu-
crarea, susţine autorul, vizează o ieşire „din spaţiul îngust al spe-
cializării filosofice pentru a mă dedica problemelor cetăţii într-un 
spirit critic” (p. 12). Această promisiune este pe deplin respectată 
de autor, dacă ţinem cont de modul în care autorul critică: ziariştii 
(care sunt ca nişte tonomate: pe de-o parte se introduc fise, iar pe 
alta ei scot articole ce-l critică pe advesar p. 140), faptele grave 
din punct de vedere moral sau juridic, care rămân nepedepsite, 
dar şi modul în care acesta apără dreptul de a participa la viaţa 
culturală a colectivităţii şi libertatea de opinie. 

Un lucru extrem de important pe care îl aflăm din lucrarea 
Polemice este luciditatea cu care autorul demască problemele cul-
turale ale ţării noastre. Trebuie spus aici că locul ocupat de noi din 
punct de vedere cultural nu este unul foarte însemnat, cu toate că 
autorul poate înşira „cel puţin douăzeci de nume de tineri valoroşi 
care ar schimba filosofia românească în deceniile următoare” (p. 
120). Una din cauzele care determină o prezenţă „destul de ştear-
să” a filosofiei de la noi în lume se datorează lipsei dialogului, 
precum şi „lipsa unor organizaţii profesionale ale filosofilor, lipsa 
unei societăţi (naţionale) de filosofie sau a unei societăţi a profeso-
rilor de filosofie etc”. (p. 121).  Posibile soluţii propuse de Adrian 
Niţă6 la aceste probleme grave ale culturii române sunt: încuraja-
rea tinerilor să publice lucrări originale de filosofie, bani pentru 
deplasări la congrese, bani pentru reviste străine, conexiune la in-
ternet, premii pentru traducerea lucrărilor de filosofie, publicitate 
făcută de edituri. „Nu ştiu cine îşi închipuie în ţara asta că se poate 
face cercetare cu salarii umilitoare, înjositoare” (p. 121), spune 
autorul în articolul Performanţă şi dialog. 

Chiar dacă lui Adrian Niţă îi place să creadă că spiritul româ-
nesc este luminos (Polemice, p. 79, acesta ne avertizează de faptul 
că „societatea românească a începutului de mileniu este bolnavă 
pentru că filosofia este bolnavă” (Polemice, p. 117).  Prezenţa filo-
sofului nu trebuie văzută doar atunci când se discută despre ferici-
re, adevăr, bine, frumos etc., dar şi despre legalizarea prostituţiei, 
închiderea întreprinderilor nerentabile, homosexuali, modificarea 
Constituţiei sau instaurarea monarhiei.  (Polemice, p. 117).

Marile realizări ale lucrării lui Adrian Niţă nu sunt puţine: 
deschiderea spre dialog, spre toleranţă, autenticitatea raportării 
la timpul trăit, grija pentru celălalt. Putem spune că lucrarea este 
un răspuns corect la problemele culturale şi sociale ale timpului 
nostru, ceea ce este mare lucru, deoarece „orice răspuns corect la 
oricare din întrebările noastre cu adevărat reale este o victorie pe 
care o câştigăm împotriva neantului”7.

1 Conf. univ. dr. Adrian Niţă este nominalizat la Gala Premiilor Radio România 
Cultural pentru lucrarea Polemice.
2  Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de profesori performanţi, de stu-
denţi silitori şi inteligenţi de o bază materială foarte puternică, de biblioteci aduse 
la zi de săli de calculatoare. (vide Adrian Niţă, Polemice p. 78).
3 Ultima secţiune din lucrare este dedicată Centenarului Noica (2009). 
4 Anticipează sfârşitul erei Federer şi posibilitatea ca Djokovici să ajungă numărul 
unu mondial. (vide Adrian Niţă, Polemice p. 73).
5  Patriarhului filosofiei româneşti, Mihai Şora i se va decerna Premiul de excelenţă 
la Gala Premiilor Radio România Cultural transmisă în direct la Radio România 
Cultural şi TVR Cultural.
6 Un  „sens al acasităţii” sau  mai bine zis un vis (la care nu a renunţat)  pentru 
profesorul Niţă este acela, de a avea locuinţa într-o bibliotecă (Polemice, p. 76). 
7 Mihai Şora, Despre dialogul interior. Fragment dintr-o Antropologie Metafizică, 
Ed. a II – a,traducere din franceză Mona Antohi şi Sorin Antohi, postfaţă de Virgil 
Nemoianu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 63.

Fiind interesată de cunoaşterea civilizaţiei chineze 
încă din perioada timpurie  a vieţii mele, am căutat cu în-
frigurare orice carte în măsură să-mi satisfacă dorinţa de a 
şti, de a învăţa, de a fi aproape de acel popor a cărui istorie 
milenară m-a interesat întotdeauna într-un mod deosebit.

Am lecturat cu plăcere şi uimire cărţi ca Osândiţii 
mlaştinilor, Întâmplări din lumea cărturarilor, Rogojina de 
rugă a cărnii, Piersica de primavară, Lotus de aur, varza şi 
prunişor de primavară, Lao Zi şi Confucius, Cartea schim-
bărilor,  Însemnarea călătoriei spre vest, şi altele, purtând 
în suflet recunoştinţă traducătorilor pentru faptul că au 
adus în casa mea bucuria descoperirii modului de gândire, 
obiceiurilor, tradiţiilor, trăirilor sufleteşti ale oamenilor din 
diferite perioade ale istoriei Chinei. Prin multitudinea de 
volume ale traducătorilor Constantin şi Mira Lupeanu am 
putut să comunic peste timp cu o lume demult dispărută, 
rămasă pentru eternitate în paginile istoriei dar şi în sufle-
tul acelora care se află în rezonanţă cu această civilizaţie. 
Constantin Lupeanu, olteanul-chinez, cum îl numeşte Dan 
Lupescu, a devenit omul legat pentru totdeauna în mintea 
mea de cultura poporului chinez pe care, prin paginile tra-
duse, mi-a infiltrat-o din ce în ce mai mult în suflet.

Apoi, s-a întâmplat să descopăr că traducătorul de 
mare anvergură nu a rămas cu totul absorbit de studie-
rea cu meticulozitate a textelor chineze pentru a le oferi 
ideogramelor cea mai bună traducere în limba română 
căutând, în acelaşi timp, şi cea mai potrivită exprimare 
literară, ci a dat frâu imaginaţiei creându-şi propriile sale 
romane. Povestea de iubire dezvăluită cu o măiestrie şi 
cu o sensibilitate uimitoare în volumul O lume de sfincşi 
(2004) petrecută în contextul prezentării vieţii din cadrul 
ambasadei României la Beijing m-a tulburat şi mi-a oferit 
încă o dată o temă de reflecţie – iubirea poate prinde în 
vraja ei pe oricine, în orice moment, oriunde. 

De curând, am citit cu aviditate şi infinită plăcere un alt 
volum, intitulat Între cer şi pământ, apărut în anul 2013, 
neputându-mi îndepărta din minte întrebarea: Oare, cât va 
continua să mă surprindă Constantin Lupeanu. Ambasa-
dor o perioadă lungă a vieţii în China, Thailanda, Vietnam, 
Singapore, traducător, scriitor, complexitatea personalită-
ţii sale şi puterea de muncă debordantă uimesc şi necesită 
respectul cuvenit. În Prolog şi Epilog, Constantin Lupea-
nu precizează că volumul reprezintă de fapt un manuscris 
primit de la o femeie în perioada când se afla la ambasada 
României din Bangkok-Thailanda. Prin procedeul alego-
riei cu manuscrise,  întâmplărilor din volum li se asigură 
veridicitatea, iar cititorul devine şi mai interesat să citeas-
că pe nerăsuflate cele 256 de pagini ale volumului publicat 
de editura Niculescu cu sprijinul financiar al COPYRO 
– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor.

Destinele a două femei, o intelectuală aflată în floarea 
vârstei, având experienţa unor evenimente tragice, şi o 
adolescentă cuminte, crescută într-un sat din Oltenia se îm-
pletesc într-un spaţiu oltenesc, în comuna  Murgaş, în vara 
anului 1944. Deşi, la prima vedere cele două femei par di-
ferite prin educaţie, mediu social, cititorul negăsind niciun 
element comun totuşi, scriitorul construieşte cu dibăcie 
două caractere foarte asemănătoare, dovedind pricepere în 
pătrunderea pe terenul sensibil al sufletului feminin. 

Viaţa Martei Dinu este prezentată nu în mod cronolo-
gic, ci trecând cu măiestrie peste timp prin rememorarea 
unor evenimente şi trăiri sufleteşti. Traumatizată din peri-
oada studenţiei în urma producerii unei drame familiare, 
ea reuşeşte totuşi să-şi creioneze un drum în viaţă deve-
nind medic, având speranţa unei cariere frumoasă şi în-
tâlnind bărbatul potrivit. Din păcate, destinul nu se dove-
deşte a fi prea blând aducându-i în cale numeroase situaţii 
tragice care au însă meritul de a-i modela personalitatea şi 
de a o transforma într-o femeie puternică, sigură pe ea, ca-
pabilă să ia cele mai mai importante hotărâri în situaţii ce 
necesită rezolvări urgente. Nevoită să părăsească drumul 
frumos pe care se îndrepta, datorită unei întâmplări tragi-
ce, ea ajunge în satul Murgaş, întrepătrunzându-şi destinul 
cu cel al adolescentei Anica Smeu devenindu-i prietenă, 
sfătuitoare, model. Mai mult decât atât, firea sa bună, ge-
neroasă, dovedită şi prin ajutorul dezinteresat pe care îl 
oferă sătenilor în calitate de medic, o îndeamnă să se im-
plice în probleme, devenite grave printr-un concurs nefast 
de împrejurări, ale tinerei fete şi ale sătenilor. Merge până 
acolo încât îl înfruntă singură pe cel ce este autorul, dacă 
nu întotdeauna faptic dar, cu siguranţă, moral  al tuturor 
relelor din sat, şi ajunge să propună o decizie în locul ace-
lora care ar fi trebuit să o ia, şi anume autorităţile satului. 
Însă, consecinţa se va dovedi tragică. Umilită, batjocorită, 
Marta va fi doborâtă psihic pentru un timp, dar construcţia 
sa interioră de luptător, credinţa într-un destin pe care şi-l 
asumă ca fiind inevitabil, o determină să meargă spre o 
altă etapă a vieţii. Toate necazurile îi întăresc caracterul şi  
nu ştirbesc din bunătatea inimii sale.

Anica Smeu îşi formează personalitatea pe parcursul 
desfăşurării evenimentelor din sat, influenţată în mare mă-
sură de prezenţa Martei, se descoperă pe ea însăşi, treptat, 

pe firul naraţiunii, se maturizează trecând prin momente 
tragice. Deşi planul său de viitor este să devină învăţă-
toare, nu îndepărtează nici posibilitatea de a urma aceeaşi 
carieră ca Marta, învăţând câte ceva din practica medicală 
de fiecare dată când o însoţeşte să ajute vreun bolnav. To-
tuşi, în ciuda prieteniei şi a sfaturile date de mai vârstnica 
sa prietenă, Anica nu adoptă părerile sau dorinţele aces-
teia, dovedind că deşi foarte tânără este în măsură să le 
analizeze, să le treacă prin filtrul propriei gândiri. Scrii-
torul reuşeşte să-l introducă pe cititor în lumea lăuntrică 
a sufletului unei adolescente prin monologuri interioare şi 
întrebări adresate propriei persoane ale căror răspunsuri 
nu le poate da decât ea însăşi. 

Anica este o persoană sensibilă dar, în acelaşi timp, 
fermă, acţionând potrivit împulsurilor interioare. Atrasă 
de la prima vedere de Mihai, în ciuda tuturor faptelor sale 
condamnabile, ea nu poate lupta cu sentimentele, nu da-
torită slăbiciunii ci, după cum lasă autorul să se înţelea-
gă, îndemnată de forţa destinului. Receptivă la semnele 
pe care acesta i le pune în cale, le urmează fără şovăială, 
neţinând cont de părerea nimănui, şi în pofida planurilor 
conturate până atunci. Este vorba aici despre a şti să ob-
servi semnele, de a vrea să le urmezi, de a fi hotărât.

Personajele masculine le secondează pe cele două fe-
minine principale, ajutând la construirea acestora pe par-
cursul desfăşurării acţiunii. Există în volum două feluri de 
personaje masculine - pozitive şi negative - ceea ce amin-
teşte de basmele populare româneşti. Profesorul Constan-
tin Dogaru – personalitatea din domeniul medical, omul 
corect, drept, capabil de o mare iubire, Filip Smeu - tatăl 
Anicăi, negustorul ce munceşte mobilizat doar de gândul 
la viitorul copiilor săi, Ionel Untaru - tânărul îndrăgostit 
pregătit să apere femeia iubită chiar cu preţul vieţii, sunt 
trei personaje de care orice cititor se simte ataşat, apre-
ciind calităţile lor umane. Dar, mai există şi soldaţii cei 
răi, patru dintre ei primindu-şi pedeapsa în final, iar al-
tul trecând, prin forţa iubirii, în tabăra celor buni. Nu am 
putut să nu remarc ideea călăuzitoare a romanului, aceea 
că, în cele din urmă, binele învinge răul, că faptele rele 
se pedepsesc, iar cele bune conduc oamenii pe un drum 
frumos al vieţii.

Viaţa satului se desfăşoară linear, fără evenimente ne-
plăcute, oamenii trăiesc în tihnă, bucurându-se de lucruri 
simple, iar războiul nu îi afectează prea mult. Este o lume 
idilică desprinsă din contextul realităţii tragice al celui 
de-al Doilea Război Mondial. Viaţa de familie se desfă-
şoară în armonie, înţelegere, dragoste, şi aminteşte foarte 
bine de preceptele confucianiste de care scritorul este atât 
de apropiat prin operele traduse. Mama Anicăi se ocupă 
de gospodărie, iar tatăl, nu întruchipează ţăranul cu care 
suntem obişnuiţi din lucrările lui Marin Preda sau Zaharia 
Stancu, ci este părintele preocupat de viitorul copiilor săi 
în sensul trimiterii lor la studii, la oraş. Niciunul dintre ei 
nu se impune prin atitudine autoritară, ci se fac respectaţi 
şi ascultaţi prin blândeţe şi bunătate. 

Dar, la un moment dat, lumea satului este bulversată de 
apariţia a cinci soldaţi care se vor remarca prin fapte nele-
giuite şi criminale. Evenimentele şochează, iar cititorul se 
vede pus în situaţia de se întreba: Oare, chiar aşa s-au purtat 
soldaţii români? Scriitorul nu va dezvălui adevărul decât 
spre final, ţinând vie curiozitatea. Foarte interesant este mo-
dul în care abordează poziţia sătenilor, şi mai ales a autori-
tăţilor satului faţă de faptelor acestora. Răbdători, „laşi în 
supuşenia lor, care este o faţetă a permanenţei”, ei  „luptă 
prin nonrezistenţă” (atitudine ce duce cu gândul la concep-
tul taoist wuwei – desemnând nonacţiunea) şi iau atitudine 
doar atunci când le ajunge cuţitul la os datorită imboldului 
dat de un om puternic şi foarte respectat, „providenţial”.

Romanul Între cer şi pământ îmbină în mod armonios 
aspecte psihologice din universul sufletesc feminin, cu po-
veşti de dragoste, cu prezentarea unor frumoase momente 
şi obiceiuri din lumea satului oltenesc, pigmentă cu legende 
şi chiar cu scurte episoade din istorie, cu evocarea atroci-
tăţilor războiului care tulbură viaţa oamenilor, aducându-le 
suferinţe şi punându-i în situaţia de a lua decizii imprevizi-
bile. Dar, mai mult decât atât, volumul Între cer şi pământ 
poartă în paginile lui învăţături ce mă duc iarăşi cu gândul 
la cultura şi civilizaţia chineză, şi contribuie la unitatea şi 
complexitatea sa. Aflaţi între cer şi pământ, oamenii sunt 
urmăriţi de un destin pe care nu-l pot schimba ci doar îi 
pot merge în întâmpinare. Aceasta, însă, nu îi împiedică să 
creadă în Cer şi să ia aminte la semnele lui, să înveţe din 
greutăţile întâlnite pe drumul vieţii, să nu renunţe la vise, 
la iubire, să nu devină răi, ci să rămână buni până la final. 

Oferind cititorului o lectură plăcută şi incitantă, vo-
lumul conţine un mesaj cu nuanţe clar confucianiste, dar 
cu un caracter general valabil -  prin calităţi morale ca 
bunătatea, cinstea, corectitudinea, perseverenţa, răbdarea, 
prin iubire şi armonie, omul capătă forţa interioară de a-şi 
accepta destinul oricum ar fi el, de a-şi urma drumul, şi de 
fi mereu între cer şi pământ.  

Camelia PANTAZI TUDOR

Între cer şi pământ
de Constantin Lupeanu

Un roman complex „Polemice”
de Adrian Niţă 

Alin NEGOMIREANU
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După lansarea, din vara aceasta, a 
cărții dlui Antonie Dijmărescu (Ulicică, 
nuvele și basme), am fost contactat de 
dl ION BUREȚEA, de asemenea pen-
sionar și din aceeași zonă a Hărăboru-
lui, care se constituie, iată, nu numai ca 
un spațiu subcarpatic de istorie vamală 
și legende, dar și ca zonă de cultură și 
spiritualitate definind arealul Turcinești-
Cartiu-Arsuri-Rugi-Schela, întins până 
la Sâmbotin și urcând plaiul până la Po-
iana lui Mihai, unde am ajuns în august, 
cu prilejul sărbătoririi a 413 ani de la tre-
cerea Viteazului voievod spre Transilva-
nia, sub sceptrul căruia s-au unit pentru 
prima dată cele trei țări românești, la 
1600.

Revenind la matcă, inginerul Ion 
Burețea și-a propus să-și scrie romane-
le vieții sale, după ce încă de acum pa-
tru decenii debuta editorial cu o poezie 
de factură tradiționalistă, nu lipsită de 
virtuțile unor meditații mai profunde: 
Ritmuri din țara lui Iovan Iorgovan 
(1970), Vibrații (1971), Mehedințiul li-
terar-artistic, culegere (1983), Siluete în 
amurg (2010).

Dar lucrările care îi conturează 
mai bine personalitatea (umană și pro-
fesională), nu străine de „poezia sufle-
tului”, sunt cele două romane de până 
acum: Jurnal din vizuina cu șacali 
(Editura Măiastra, 2009, 407 p.) și Coli-
nele cu liliac (2012, 346 p.). Iată, așadar, 
un autor gorjean care aduce în pagina 
unei proze memorialistice viața din ex-
ploatările miniere în care a lucrat încă de 
la absolvirea facultății. Prima experiență 
de acest gen, evocată în „Jurnal…”, este 
aceea de la exploatarea de cupru și sulf 
din apropierea orașului M. de pe clisura 
Dunării. 

Suntem în anii de început ai in-
dustrializării ceaușiste, când „societa-
tea socialistă multilateral dezvoltată” 
pornise cu pași hotărâți și zgomotoși pe 
drumul „marilor prefaceri” și „înfăptuiri 
economice”. Acomodarea tânărului cu 
primul loc de muncă și hotărârea de a 
face din priceperea și dăruirea sa un ivor 
al împlinirii  pe multiple planuri sunt, 
încă din primele pagini, aspecte biogra-
fice bine reliefate. 

Foarte bine prinsă este și «foșgăiala» 
propagandistică a organizațiilor de partid, 
de sindicat, de tineret, de femei, mai ales 
în preajma simulacrului de «alegeri»:

„Lumea politică a minei fierbe și 
ea. Urmează alegeri de partid pe sec-
toare, mină, întreprindere. Adunările de 
partid se desfășoară lunar, după un gra-
fic riguros întocmit. Nu are importanță 

prea mare dacă jumătate din brigăzile 
de producție nu-și realizează planul, 
dacă lipsesc materiale de lucru, dar 
dacă nu se ține adunare de partid, e o 
adevărată dramă.” (p. 62). 

Dar viața într-un sistem puternic 
controlat de un mecanism propagandis-
tic limitat și de supraveghere continuă se 
va dovedi nu tocmai ușoară, căci tânărul 
cu principii morale cam „idealiste” se 
va izbi de suficiența, egoismul, invidia 
și răutatea unor indivizi „care nu numai 
că văd la tine calitățile pe care ei nu le 
au”, dar nici nu le suportă, de unde o 
întreagă sarabandă de bârfitori, delatori, 
oportuniști și carieriști limitați. Astfel 
că protagonistul Alin Dumbravă, ajuns 
inginer-șef și apoi director de exploata-
re, apreciat, de altfel, mai mult de cei din 
Centrala minereurilor decât de organele 
orășenești și județene, va trebui să facă 
față nu atât problemelor de organizare a 
șantierului și apoi a producției, cât mai 
ales unei josnice campanii de denigra-
re, de discreditare, inventându-i-se „lip-
suri” și „apucături” de tot felul.

Lupta pentru „realizarea planu-
lui” implică chiar descinderea la fața 
locului a unei comisii numite de un di-
rector general,  deputat în Marea Adu-
nare Națională și membru în Comitetul 
Central. Rămas singur cu sine, inginerul 
Alin Dumbravă intră în dialog cu pro-
priu-i «eu», astfel de introspecții fiind 
nu numai necesare, dar și clarificatoare 
în sensul unei «schimbări»:

„Schimbarea mea din funcție s-ar 
putea justifica cu nerealizările de aici! 
Am depășit deja zece ani de când mă 
zbat aici și parcă, zău, aș dori altceva. 
Spune tu, eul meu, care toată viața ai 
mers alături de mine, am procedat bine?

-Ai procedat foarte bine, îmi răs-
punde. Nu numai ție, dar și mie mi s-a 
acrit de viața pe care o ducem aici.

Nu e bine. Dacă și siamezul meu 
prin dedublare e de acord cu mine, în-
seamnă că ceva nu e în regulă…” (p.353).  

Anchetele inițiate de organele 
de partid și de stat, care îl suspendă din 
funcție timp de o lună, îl determină pe 
inginerul Dumbravă să reflecteze mai 
aplicat asupra unei maxime formula-
te de filosoful și psihologul american 
William James: „Omul este pur și sim-
plu cea mai formidabilă fiară de pradă 
și realmente singura care își pradă sis-
tematic propria specie.” (p.364).

Lupta cu „șacalii” mereu la pân-
dă – animale ce se devorează între ele –, 
loviturile date demnității și onoarei sale 
îl determină, în final, să ia hotărârea de a 
părăsi această zonă:

„Pentru mine, ceea ce am reali-
zat aici rămâne ca un soclu uriaș, clădit 
din cărămizile muncii și dragostei mele, 
sudate cu liantul sufletului meu. Căde-
rea, fie ea și temporară, nu-mi poate 
anula meritul de a fi urcat! (…)

Așa să știți, voi, șacalilor…” (va 
urma)

II

Colinele cu liliac (Ed. Măiastra, 
2012) evocă, în aceeași manieră memo-
rialistică ce îmbină registrul „doric” cu 
monologul interior, de factură „ionică” 
în cazul de față, următoarea experiență 
la exploatarea de cupru și sulf de lângă 
orașul mehedințean Bairama, o zonă pi-
torească de sub munții Cernei. Și de data 
aceasta inginerul Dumbravă se confrun-

tă cu o realitate la fel de aspră. Din cauza 
firii sale interiorizate, a dăruirii profesi-
onale în virtutea unor principii de mun-
că și viață, el ajunge în conflict cu liche-
lele propagandei de partid de la nivelul 
orașului și de la județ. Primarul Manole, 
în loc să sară în sprijinul activității mi-
niere din zonă, factor real al dezvoltării 
economice și bunăstării, îl tratează cu 
vădită ostilitate, determinând amenda-
rea abuzivă și repetată a directorului pe 
motivul poluării cursului de apă. 

Bun organizator al activității, de 
la stadiul de șantier la producția de cupru 
în flotații, directorul „Minerei” se vede 
acuzat de dezinteres în ceea ce privește 
„munca de partid” și de toate neajunsu-
rile, inevitabile în condițiile unei preca-
re dotări (cazul pompelor „românești” 
de la flotația de cupru care se defectează 
frecvent, stagnând „producția”). Și de 
data aceasta protagonistul se dovedește 
stăpân pe sine, hotărât să lupte cu toate 
insinuările și mistificările  de tip ideo-
logic și moral, căci, negăsind înțelegere 
pe scară ierarhică, se va adresa organe-
lor centrale de partid și de stat… Deși 
membru al partidului comunist („altfel 
nici nu putea aspira la ceva înalt”) ing. 
Dumbravă – „neagreând idealul uto-
pic al teoriei comuniste (…) nu putea 
accepta nici ideea că inculți de tot so-
iul sunt propulsați în posturi cheie în 

partid” – va simți repede pe propria-i 
piele cum „șacalii îi stau împotrivă, fie 
din ignoranță, fie din orgoliu și răutate, 
el rămânând ferm pe poziții de cinste și 
demnitate, neadmițând compromisul, 
de orice natură ar fi el” (din «Cuvântul 
înainte» semnat de prof. Antonie Dijmă-
rescu).

Într-adevăr, satisfacțiile prota-
gonistului decurg din „muncă” și din 
rezolvarea „problemelor curente”. 
Drumul spre mină trece pe lângă coli-
nele de liliac, prilej de a medita asupra 
„perseverenței” și „tenacității” acestui 
frumos arbore: „În perioada de înflo-
rire a lui, culeg câteva ramuri, pe care 
le așez într-o vază, le privesc și sorb cu 
nesaț parfumul lor (…) Întârzii mai mult 
timp cu privirea ațintită asupra unei tufe 
de liliac, crescută în mijlocul unei stânci 
de calcar. Practic am înțeles despre ce e 
vorba. Printr-o fisură creată în stâncă, 
tufa de liliac, perseverentă și tenace și-a 
întins rădăcinile către sol. Și-a găsit și 
ea un loc în lumea asta a arborilor și un 
mod de a supraviețui. Uite câte se mai 
pot învăța de la mama natură. Prin luptă 

și multă răbdare capeți siguranță că vei 
ieși mereu biruitor…” (p.323-324). 

„Parfumul dumnezeiesc” al flori-
lor de liliac (celebru este de acum Fes-
tivalul Liliacului de la Baia-de-Aramă 
– Ponoare) îi pacifică sufletul în con-
fruntarea cu aspecte curente ale vieții de 
exploatare, dar și cu un mecanism ideo-
logic tot mai agresiv. În ciuda aceluiași 
primar invidios și plin de ranchiună, 
care pare tras la indigo cu cel din roma-
nul precedent, directorul exploatării de 
la poalele Cernei se bucură mai mult 
de prietenia ortacilor pe care la rândul 
său îi cunoaște și îi înțelege foarte bine: 
„Cine nu a trăit între mineri, direct, așa 
cum am trăit eu atâția ani, - scrie au-
torul – nu-i cunoaște și nu-i va înțelege 
niciodată. Pentru o clipă de satisfacție, 
aceștia sunt în stare să sacrifice totul 
sau aproape totul.” Departe de a idili-
za acest mod de viață (în care „băutura 
este elixirul și liantul care mângâie și 
unește viețile lor expuse riscului la fie-
care pas”), dl Ion Burețea aduce în pagi-
nă cazuri, comportamente și psihologii 
veridice, în general o imagine autentică, 
de un realism aproape netransfigurat, de 
netrucată memorialistică. Mărturisim că 
nu am citit, în literatura gorjeană, despre 
viața „brută și plină de riscuri” din ex-
ploatările miniere, pagini mai pregnante 
și substanțiale precum cele din romane-
le dlui Ion Burețea („Cenușa” lui Aurel 
Antonie implică alt registru epic și alte 
coordonate tehnice și estetice). Astfel de 
pagini exprimă la modul direct nu numai 
implicare dar și „solidară” determinare, 
atât în primul roman cât și în acesta:

 „…I-am iubit întotdeauna, con-
siderându-mă părtaș la toate prin câte 
trec ei și considerându-i pe ei niște frați 
ai mei. Doar am trăit atâtea zeci de ani 
în mijlocul lor, bând laolaltă cu ei apa 
din izvoarele subterane și tapetându-mi 
alături de ei plămânii cu aerul viciat și 
plin de fibre de siliciu care circulă per-
manent prin atmosfera minei. Mereu 
le-am înțeles greșelile și i-am ajutat așa 
cum am putut, în măsura în care mi-a 
permis situația și legile în vigoare.” 
(272).

În acest sens, Colinele cu liliac 
este deopotrivă romanul unui destin in-
dividual și al unei condiții profesionale 
și umane, dar și un document viu despre 
o epocă revolută (când încă nu se punea 
problema „conservării” și „disponibili-
zărilor” în masă!), în care nu munca era 
de condamnat ci sistemul ideologic, cu 
diabolicul lui mecanism, afectând des-
tine și mutilând conștiințe. Ca și primul, 
și acest roman se sfârșește cu hotărârea 
– luată mai mult de familie – de a pleca 
din zonă, ceea ce implică, probabil, o 
nouă scriere – s-ar închega astfel o fru-
moasă și autentică trilogie despre viața 
din exploatările miniere din regimul tre-
cut.

Deși utilizează multe din 
convențiile epicii «dorice», proza dlui 
Ion Burețea se situează sub semnul 
memorialisticii, de vreme ce prezența 
unui «eu» mărturisitor,  a unui alter ego 
(„oglindă a sufletului”, numit în”Jurnalul 
din viziunea cu șacali”, p. 230) și a unor 
permanente reflecții subiective vin să 
mărturisească o experiență de viață și să 
exprime un destin, de rezonanță soliloc-
vială și „ionică”.

Mircea IERUBA

Despre «șacalii» din exploatările miniere…
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CÂNTECUL ANNEI

Annă – ghemotoc fragil
Annă – omuleţ agil,
Mărţişor cu scump arnici
Din părinţi şi din bunici,

Stelele vor căuta
Cerul în privirea ta
Şi cu dragoste sclipesc
În surâsu-ţi îngeresc.

Dimineaţa cine-ţi şterge
Obrăjorii şi ţi-i drege
De-s gingaşi ca zorile
Şi se-ntrec cu florile?

Somnul cine ţi-l păzi
De arăţi în plină zi
Înbăiată-n sărutări,
Îmbrăcată-n dezmierdări?

Cerul ne-a adus cadou
O fetiţă-bibelou,
Dar acuma şi aici
Ai ajuns un zvârcolici.

Doamne, Tu ai vrut aşa,
Spre-a ne binecuvânta,
Suflet mare şi abil
În trup fraged de copil?

ANNA

Am ajuns fetiţă mare:
Să nu-mi fie de deochi!
La trei anişori se pare 
C-a făcut “pisica” ochi.

În rochiţa cu jupoane
Şi zorzoane fel de fel,
Sunt acum de milioane
De mă crezi un “top model”.

Dar eu n-am cu asta treabă,
Mi se pare mai firesc
Să învăţ cât mai degrabă
Să citesc, să socotesc.

LA ANIVERSARE

Priveşte mamă
La chipul meu – 

Aceeaşi Annă
Alta mereu.

Ascultă-mi tată 
Orice cuvânt,
El îţi arată
Cum mă avânt.

Nu-s oarecare
Printre puştani – 
Acum sunt mare,
Am patru ani.

ANIVERSARE

Cinci ani, fireşte,
Am crescut mare
Precum o floare
Ce-mboboceşte.

Atât mă bucur,
Ce e cu mine?
Să zbor îmi vine
Precum un flutur.

Petrecem iarăşi
Ca în poveste,
Mama priveşte
Cu ochii galeşi.

DESTĂINUIRE
Annei,

Am şapte ani – cununi
Pe fruntea de copilă;
E lumea mai subtilă
Şi plină de minuni.

Trec pragul cel dintâi
Spre cugetare-adâncă,
Chiar dacă mai ţin încă
Păpuşi la căpătâi.

Am multe de făcut
La şcoală şi acasă
Dar viaţa e frumoasă
Cu un efort plăcut.

Cum sufletul e plin,
De bucurii şi soare,
Păşesc încrezătoare
Spre anii care vin.

DIN DEPĂRTĂRI

E ziua ta, suava mea iubire.
Cu-al Sfintei Ana numele ţi-e 
geaman
Dar de-l rostesc şi-apari în 
amintire,
Nu am pe lume cui să te aseamăn.

Cu-o floare-asemănarea e firească:
Corola şi nectarul din privire...
Dar floarea n-are cum să 
suplinească
Misterul ce emană din gândire.

Cu-o pasăre de frumuseţe rară:
Supleţea şi tulburătorul tril...
Dar chiar măiastră, tot nu se 
compară 

Cu frageda-ţi alură de copil.

Şi-atunci îmi luminez în minte 
gândul
Să te revăd aşa cum eşti din fire
Şi-apoi invoc pe Dumnezeu 
rugându-l
În cale să-ţi aştearnă fericire.

LA MUNTE

Pe cărările de munte
Merge-un cerb cu stea în frunte.
Mai la vale, la izvoare
Se adapă căprioare.

Vine soare din înalt
Între-un brad şi celălalt
Dar alături, în desiş,
Se strecoară pe furiş.

Urci pe munte voiniceşte,
Orizontul se lărgeşte
Şi se lasă pe sub creste
Cu privelişti de poveste.

Potriveşte-ţi bine paşii
Să te ţii cu-naintaşii.
De pe culmi, cu ochii roată
Să-ţi închipui ţara toată.

LA PÂRÂU CU ANNA

Fată cu dorinţe caste
Lasă jocul să adaste
Poposind sub maluri, jos – 
La pârâul răcoros,
Cu privirea să-ntârzii
Pe sub solzii străvezii
Şi lamelele pieziş
Risipite pe prundiş.

Să priveşti la unde încă
Prăvălindu-se pe stâncă
Sau prelinse pe furiş
Sub un pat de grohotiş,
Când sub apa de cleştar
Numai pietrele tresar – 
Clipocirile mai vechi
Tremur ude în urechi.

Când spre maluri se adună
Apa cântă într-o strună
Dar în vuiet se preface
Mai la vale, în bulboace,
Destinzându-se-n arcadă
Când ajunge la cascadă – 
Picăturile mai grele
Poartă curcubeu în ele.

Stăpânindu-te profundul
Îţi asculţi în taină gândul
Şi din creştet în călcâie
Zvonul apei te mângâie...
Soarbe, Annă, unda lină
Cu privirea de regină
Pogorâtă peste ape
Sufletul să ţi-l adape!

ÎN PĂDURE

În pădurea cu jivine

Nu se-ncumetă oricine
Dar e pace şi e bine
Pentr-un vânător ca mine.

Lupul învăţat să prade
Bucuros e cu ce cade
Şi se plânge de merinde
De când iepuri nu mai prinde.

Vulpea, cât e ea de hoaţă,
Rar o pradă mai înhaţă.
Numai noaptea prin coteţe
Se mai lasă cu ospeţe.

Iepurile se-antrenează
Şi-n căldura de amiază:
În zadar noroc şi rugă
Dacă primul nu-i, la fugă.

Numai ursul, boiereşte,
Toată ziua trândăveşte.
Cât îl vezi că e de mare,
N-are grijă de mâncare.

PE RĂZOR CU ROUĂ

Pe răzor cu rouă
În rochiţă nouă,
Anna noastră dragă
Iese să culeagă
Muşeţel şi nalbă
Ca să-şi facă salbă.

Fluturii agale
I se-aţin în cale,
Colo pe o floare
Dau din aripioare
Două buburuze,
Mândre călăuze.

Anna-şi taie cale
Peste iarba moale,
Trec precum o boare
Tălpile uşoare
Şi pe iarba frântă
Roua se-nfierbântă.

Vin printre frunzişe
Razele piezişe
Care-i pun cunună
Şi doresc să-i spună
Sărutându-i faţa:
Bună dimineaţa!

ÎN ZMEURIŞ

De pe coastă către vale
A pornit ursul agale
Străbătând pădurea toată – 
Parcă merge, parcă-noată.

Uite-aşa, târâş grăpiş,
A ajuns în zmeuriş
Şi culege fructe dulci,
În picioare şi pe brânci

Până simte că-i sătul
Şi că a mâncat destul.
Ar pleca şi nu se-ndură,
Tot mai cară către gură…

Ursuleţii sunt departe,
N-are cum le face parte.
Doamne, cât de rău îi pare
Că nu are buzunare!

Poezii pentru copilãria Annei 
Vasile MUSTAȚĂ
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BROSCUŢA

N-aţi văzut voi o broscuţă
Crăcănată şi grăsuţă?
Aţi putea s-o căutaţi
După ochii bulbucaţi,
Gura mare nefardată
Şi rochiţa matlasată.
Tremură ca o piftie – 
Parc-ar fi o jucărie.
La o margine de lac
Cântă-ntr-una “oaca - oac”

E frumoasă, nu-i frumoasă?!
Parcă-i din mocirlă scoasă
Cu lăbuţele murdare,
Dar în lac e doamnă mare.
În palatul de cleştar
E primită ca un star,
Cu mantia de smarald 
Şi lăbuţa într-un fald.

Cine-i rău degeaba cată
Că broscuţa-i fermecată:
Cu lăbuţele de fier
Sare, poate, pâ-n la cer!
Iar de-o sperie un pici
Face iute-n apă, “plici”.
Deci să fiţi cu grijă mare,
S-o priviţi din depărtare
Şi să mă chemaţi de zor
S-o revăd, că-mi este dor.

LIBELULA

În huceag, lângă izvor
Avion multicolor,
Cu aripi ca de mătasă,
Când se-nalţă, când se lasă.
Uite-acuma ce aproape-i
Atingând oglinda apei…
Când s-a săturat să zboare
Stă uşor pe câte-o floare,
Apoi iar îşi poartă-n sus
Trupul lung precum un fus.
Când îl văd din depărtare
Pare-un fluture mai mare – 
După aripi după zbor,
Dar îl recunosc uşor
Când de dânsul mă apropii:
Libelula - calul popii!

CĂŢELUŞUL ŞI 
PISICA

Căţeluşul şi pisica
Se certau din mai nimica…
Căţeluşul căta ceartă:
Că e rea şi nu o iartă

Că-i pusă pe miorlăială
Şi pe şoareci îi înşeală…
Alteori pornea năpasta
Că nu o plăcea şi basta,
Şi-ncerca la coada lungă
Dacă poate să ajungă.
Iar pisica năzdrăvană
Se dădea mare cucoană
Şi îl necăjea cu “sic!”:
Că-i ursuz şi cam mojic,
Că prea nu-şi alege hrana
Şi nu-şi îngrijeşte blana…
Şi-apoi glasul de căţel
Ei nu-i place chiar de fel.
Şi-ncerca să-l zgârâie
Când el da să mârâie…
Şi mereu, precum se ştie,
Era mare gălăgie.
Nu-şi găsea nici Anna pace.
Cum să facă să-i împace?!
Că erau, altfel, de soi
Şi-i iubea pe amândoi.
A luat cu uşurelul
Şi pisica şi căţelul
Şi i-a prins în jocul ei
Cu zulufi şi motocei.
Ea îi leagănă c-o aţă…
Cine-i prinde şi înhaţă?!
Sar în sus într-o prostie,
Doamne, câtă veselie!
Şi jucându-se de zor
Au uitat de cearta lor.
A făcut Anna minuni
C-au ajuns prieteni buni
Şi dacă doriţi să ştiţi,
Sunt acum nedesparţiţi.

OMUL DE ZĂPADĂ

Cine vrea să vadă
Omul de zăpadă.
Cel fără picioare
Şi cu capul mare?!
Peste tigva goală
I s-a pus o oală
Drept căciulă veche
Trasă pe-o ureche
Şi sub ea minune:
Ochii de cărbune
Caută spre tine 
Să te vadă bine.
Cum e obiceiul,
Nasu-i ca ardeiul …
Oare-ngheaţă moşul
Sau ardeiu-i roşu
Şi puţin prea mare?!
Gura unde-o are?

Pe pământul reavăn 
E destul de zdravăn
Dar ca să nu vină,
Cătându-i pricină,
Vreo fiară vicleană
Umblând după hrană
Şi cumva să-l sfarme,
I-am făcut şi arme:
Mătura-i, se zice,
Puşcă cu alice
Şi în jur găseşte
Bulgări câţi doreşte.

Îl găsiţi afară
Pân-la primăvară.

Ironim Muntean s-a insinuat târziu prin-
tre cronicarii literari din ultima vreme, după ce 
a încheiat un stagiu de istoric literar. Momentul 
coincide cu asocierea sa la corpul profesoral 
din Universitatea 1 Decembrie 1918, eveni-
ment petrecut prin 2004. De atunci, mai ales, 
şi-a început colaborarea la câteva reviste din 
provincie, inclusiv clujene, în prezent funcţio-
nând ca director la Gând Românesc din Alba-
Iulia. A publicat trei volume de critică literară : 
Meteorologia lecturii (2010), Lumea ca teatru 
– teatrul ca lume (2012),Exerciţii de înţelegere 
(2012), într-un ritm, după cum se vede, precipi-
tat. Pentru că şi în răbojul său, anii s-au adunat 
vârtos, intenţia e vădită : ţine mult să-şi rotun-
jească o operă. Volumul Romanul feminin ro-
mânesc, apărut  recent la Editura Tipo Moldova 
din Iaşi, îi acreditează nobila aspiraţie.

Carte frumoasă, în colecţia Opera Om-
nia a editurii, bucurându-se de condiţii grafice 
remarcabile. Autorul însuşi e mândru de ea. O 
carte – eveniment, dacă ne luăm după titlul său, 
pentru că nu ştiu multe altele care să fi abordat 
o asemenea temă. Cu o precizare, totuşi. Nu-i 
vorba de o sinteză, în sensul clasic al termenu-
lui, ar fi fost minunat să fie aşa, ci de o culegere 
de cronici, vreo 29, pe marginea unor romane 
scrise de autori – femei. Şi încă una : doamnele 
, cu mici excepţii, se situează în prim – planul 
actualităţii literare. Mai mult de jumătate din 
romanele comentate au apărut în ultimii patru 
ani, nouă chiar în ultimii doi, ceea ce mai clari-
fică un aspect al preocupării auctoriale.

O sinteză, deci, în felul său, fără inten-
ţii exhaustive, realizată printr-o aglutinare de 
texte semnificative pe o temă oarecum inedită, 
de mare interes. Nu-i puţin lucru să fii condus, 
ca cititor, în preajma a 16 doamne dispuse să 
te invite în intimitatea lor. Un asemenea rol îşi 
asumă Ironim Muntean, să provoace curiozita-
tea pentru cărţi capabile să divulge secrete de 
viaţă, moduri mai puţin obişnuite de-a fi şi de-a 
gândi, traume, disperări, iubiri înverşunate, care 
nu se prea spun în public, decât între patru ochi.

Nu toate cronicile sunt inedite. Câteva 
au fost cuprinse şi în celelalte volume. Acolo, 
însă, se pierdeau printre altele. În noul cadru 
tematic, ele capătă mai multă relevanţă. Cu 
adevărat percutante, scuzaţi-ne expresia, sunt, 
totuşi, cronicele de ultimă oră, pentru că răs-
pund mai direct problematicii abordate. Cri-
ticul şi-a impus o schemă de lucru, pe care o 
respectă, în mare, de fiecare dată. Fixează, mai 
întâi, biografia operei autorului abordat, spre a 
se înţelege locul ocupat în cadrul ei de romanul 
în discuţie, ca apoi, extrem de minuţios, să ur-
mărească modul cum a fost croşetată acţiunea 
şi să identifice motive literare care susţin ideea 
generală, cel mai adesea emblematică, sub pe-
cetea căreia poate fi aşezată, spre ţinere de min-
te. Bunăoară : Oglinda „privirii verzi”; Lumea 
ca teatru, teatrul ca lume; Sub zodia ochiului 
; Fiinţă şi mască; Un Macondo transilvan; 
Istoria unui duh „pelerin prin sângele muri-
tor”; Trilogia iniţierilor eşuate ş.a.m.d. Ordi-
nea textelor în volum are o noimă : e stabilită 
după vârsta autoarei, fără să fie dată în vileag, 
decât aproximată prin deducţie. Se respectă, 
astfel, o minimă cerinţă a cochetăriei feminine. 
Impresia de ansamblu e că Ironim Muntean se 
simte bine printre doamne, le respectă umori-
le, e numai zâmbet în intimitatea lor. Nu le-ar 
atinge nici cu o floare. De aceea , probabil, va fi 
citit cu plăcere de fiecare. Unii vor spune că aşa 
e frumos să procedeze, e maniera critică a lui 
Perpessicius, şi poate că au dreptate… Dar nu 
asta e foarte important. Comentariile din acest 
volum oferă observaţii interesante despre mo-
dul specific de-a ajunge romancier de către o 
doamnă. În unele cazuri, s-a venit către roman 
din zodia liricii, nu a prozei scurte. Numai  după 
o ucenicie poetică notabilă, autoarele au simţit 
nevoia lărgirii cadrului de exprimare. Aşa Nora 
Iuga, aşa Aura Christi, aşa Marta Petreu, Da-
niela Zeca – Brumar, Ruxandra Cesereanu. Ori 
dacă nu s-a parcurs acest drum, s-a intrat în spa-
ţiul romanului cu o bogată zestre lirică nativă. 
Mai mult decât naratorii bărbaţi, doamnele îşi 
trăiesc sentimentele, chiar când le obiectivea-
ză, cu o intensitate copleşitoare. Dragostea, în 
primul rând, dar nu numai ea. De aici, poate, şi 
larga lor disponibilitate spre confesiune şi re-
memorare.

Mai descoperă Ironim Muntean bogata 
capacitate de invenţie tematică şi compoziţio-
nală a romancierelor. Structurile narative abor-
date sunt de o largă diversitate. De la romanul 
poematic (Nora Iuga:Sexagenara şi tânărul) la 
romanul exotic (Daniela Zeca – Buzura :Istoria 
romanţată a unui safari) ; de la romanul obiec-
tiv cu inserţii biografice (Tereza Lia Bolchiş – 

Tătaru :Măriuca ) la romanul epistolar (Maria 
Octavian Pavnotescu:Viaţa ca reprezentare ); 
de la romanul psihologic (Dora Pavel: Captivul 
) la bildungsroman (Aura Christi ori Marta Pe-
treu ); de la romanul foileton şi poliţist (Doina 
Ruşti :Mămica la două albăstrele) la romanul 
biografic (Florina Ilis :Vieţile paralele) ; de la 
romanul – frescă (Ruxandra Cesereanu :Un sin-
gur cer deasupra lor) la romanul cu teză (Livia 
Fumurescu : Ambalajul de staniol). Aparent, 
speciile par uzate, dar , în fapt, fiecare se în-
noieşte prin conexiunile în care intră cu cele-
lalte. La unele autoare se remarcă tendinţa spre 
construcţii epice ample, concretizată în struc-
tura unor trilogii sau tetralogii. E cazul Dorei 
Pavel, cu romanele Agata murind, Captivul, 
Pudra sau al Aurei Christi, cu tetralogia Vulturi 
de noapte. Şi planurile temporale, în cuprinsul 
naraţiunilor, sunt alternate, adeseori ingenios. 
În puţine cazuri, trecutul rămâne cantonat în 
istorie (Ioana Pârvulescu :Viaţa începe vineri; 
Viitorul începe luni ). Cel mai adesea se insinu-
ează în prezent, fie prin evocări realiste de tip 
saga (Marta Petreu :Acasă, pe Cîmpia Arma-
ghedonului ), fie printr-o abordare fantastică de 
tip romantic (Doina Ruşti –Zogru). 

Cât priveşte personajele, criticul obser-
vă preferinţa romancierelor spre viaţa în cuplu. 
Fireşte, cele feminine, chiar dacă nu vădit, îşi 
poartă povara autobiografică. Doamnele, în ge-
neral, trăiesc în personajele lor stări sufleteşti 
proprii. De aceea, partenerul, soţ sau amant, 
este , de obicei, de condiţie intelectuală apro-
piată. Cel mai adesea un bărbat sensibil, un ar-
tist. Intriga erotică e mereu prezentă şi sfârşeşte 
adesea în suferinţă. Asta se întâmplă chiar dacă 
naraţiunea este obiectivată. Oricum, urmărirea 
relaţiei în cuplu dă multora prilejul unor intro-
specţii în adâncimi sufleteşti unde nu se ajunge 
uşor şi nu de către oricine. Aşa vede criticul 
că ar sta lucrurile în romanele Dorei Pavel şi 
Doinei Ruşti. De multe ori, Ironim Muntean se 
arată încântat de migala feminină în construc-
ţia personajelor. Intuiţia psihologică, arta por-
tretizării le surprinde nu numai la Aura Christi, 
Dora Pavel, Marta Petreu, Ioana Pârvulescu, 
Doina Ruşti, Ruxandra Cesereanu, prozatoare 
cu un relief artistic pregnant, ci şi la Rodica 
Braga, Teresia Lia Bolchiş – Tătaru, mai puţin 
prezente în actualitatea literară. 

Acuitatea senzorială este, după cum 
remarcă Ironim Muntean, o altă caracteristică 
a celor 16 romanciere despre care scrie. Deloc 
surprinzător. Poezia din suflet se însoţeşte în-
totdeauna firesc cu cea a simţurilor. Identifică, 
astfel, o adevărată voluptate descriptivă, la mul-
te dintre ele, care implică, deopotrivă, concomi-
tent sau succesiv, explozie cromatică, vibraţie 
muzicală, delir afectiv sau festin tactil. Hotărât, 
doamnele au un atu în această zonă, în faţa că-
ruia partenerii nu pot decât să se închine.

Ceea ce , eventual, ar putea surprinde 
este aplecarea mai multor romanciere ale mo-
mentului spre meditaţie. Demersul lor epic nu 
se consumă, astfel, întru satisfacerea unor futi-
lităţi curente, ci ca să ofere subiecte de medita-
ţie. La Dora Pavel, asupra condiţiei umane, la 
Aura Christi, asupra relaţiei maestru – discipol, 
la Marta Petreu, asupra vieţii şi morţii, la Doi-
na Ruşti, asupra iubirii. Situaţia este aproape 
generalizată, nu se limitează numai la autoa-
rele menţionate, încât e în măsură să ne stâr-
nească oareşice întrebări. Să găsim explicaţia 
în condiţia lor profesională, care poate genera 
deformaţii, ori vremurile în care trăim dau se-
rios de gândit oricui, inclusiv doamnelor ? În 
plan stilistic, faptul a lăsat urme. Mai nou, şi 
doamnele folosesc tot mai mult un limbaj gno-
mic, paremiologic, aforistic, ziceţi-i cum doriţi, 
specific prozei reflexive. Stilurile, deci, tind să 
se uniformizeze, ceea ce, dacă nu literar, măcar 
social e bine. 

Şi încă un amănunt semnificativ. Şapte 
,dintre cele 16 autoare, şi zece, dintre cele 29 de 
romane, au apărut la Editura Polirom din Iaşi. 
Argument de excelenţă pentru editură şi certifi-
cat de calitate pentru romane. Felicitări pentru 
critic, deoarece ştie de pe ce rafturi să-şi aleagă 
cărţile spre a le comenta. 

Prin volumul Romanul feminin 
românesc,Ironim Muntean înzestrează critica 
literară contemporană cu un op de referinţă, 
care va fi, cu siguranţă , citat. Chiar dacă s-a 
limitat la concluzii parţiale, asupra unui feno-
men în curs, ele nu pot fi eludate într-o desfă-
şurare critică mai amplă. Foarte bine informat, 
observator atent, culant  mai adesea, într-un stil 
elevat, criticul reuşeşte să capteze şi interesul 
cititorului de rând, nu numai al specialistului. O 
carte, deci, care îşi merită laudele.

IULIU  PÂRVU

Recenzii

Ghid într-o expoziţie
a romanului feminin
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Alaskă (I)

Dalbe tăceri
până-n zări.
Negri  de taine
munţii – ascunşi
în poveste de nea.
Ger de tăceri.
Ape-ngheţând
orizonturi
şi, din neştiute,
înalte adâncuri,
cerul pe ape.

Soare slab
– palid opaiţ
din cer de Alaskă
la hăuri de ape.
Singurătatea,
tăcută
îngheaţă,

încât
Cuvântul e ţipăt
din arcul întins
al disperării
de-a fi solitar,
al speranţei de a
vorbi măcar cu
tine însuţi!...

Oare nu tot astfel
va fi fost şi
Dumnezeu-Cuvântul,
ţâşnind disperat din
singurătatea absolută
a Increatului, ca să
nu fie sugrumat de
gerul tăcerii, să nu

îngheţe-ntru Sine,
ne-mişcat,
ne-manifestat?!?

Avea şi El,
Dumnezeu
durere şi dor
să exhibe prin
gând şi cuvânt
ceea ce-n Sine,
virtual era şi
adânc:

surâs de lumină,
cer şi pământ,
soare şi lună,
munte şi câmp,
facle de stele,
ape şi flori –
cu toate-ale lor
să vorbească, să
Se cunoască
spre-a Fi!...

Grelele Cerului

in memoriam
Valeriu Anania

Ca nuferi ridicând
deasupra mâlului
steagul albei lumini
(pe care nirvanic noroi
nu o cuprinde!),

ca stele ivind,
din negura densă

a nopţii cereşti,
ochii sticlind
ai vieţii (pe care
întunericul nu o
cuprinde!),

cuvintele poeziei
înalţă flori de spirit
deasupra timpului
stins (al cărui frig
nu le cuprinde!) –

fecioare de cuget
purtând sămânţa
Duhului Sfânt,
sunt Grelele 
Cerului,
cu îngerii-n cânt.

Borobudur

in memoriam
Henry Moore

Urcăm de pe
şes, de pe deal,

muntele acesta
nezdruncinat
vreodată,
iar el,

din vremi neştiute
şi-n ceas nevăzut,
fiecărui din noi
îi prinde-ntr-un
por al pietrei,
magnetic, călcâiul –

o, ce privelişte
a necuprinsei stânei,
oprind mulţimea
de jos să mai urce
Borobudurul
cu turle de nori,

pe care nici noi
nu-l străvedem
prin hăuri de
lacrimi – doar
presimţim dincolo,
dorind să trăim
în veşnica lumină
a zeului,
şi-nţepeniţi  în pori…

Mare fără-un 
capăt…

Mare fără-un capăt,
neobosită mare,
din ce izvor mereu,
orb comandant de oşti,
a tale rânduri şi rânduri

de valuri trimiţi
să asalteze uscatul?!

Mare fără-un capăt,
neliniştită mare,
în peretele lui stâncos
coloane de beton am
injectat, ca să nu se
surpe; Tu, însă, necontenit
şi pe dedesubt îl asediezi,
ca să-ţi dărâmi limita!

Mare fără-un capăt,
neoboseala ta,
neliniştea ta,
fără contenire-mi transmiţi,
încât un alt rost
îmi propun, construind
sate şi oraşe înconjurate
de tine, ca să te
uimească, să le îndrăgeşti!

Mare fără-un capăt,
nepotolită mare,
sunt gata să-ţi spun,
chiar de pe greabănul tău,
povestea mea şi a lor,
stâmpărând cu ea
stihia din tine –
şi-atunci, din
limita mea, să-ţi iei seama
pentru un alt început!

Brighton, dec. 2012

IOAN ST. LAZĂR

Destin sferic

Încă de la naştere, fiecare om
Devine captivul unei sfere de carne
Cu care Dumnezeu şi Diavolul
Joacă biliard.
Întâi loveşte cu tacul Dumnezeu,
Umplând cu har
Trupurile labile.
Unele se înalţă grăbite la cer,
După prima pălitură.
Apoi urmează Deavolul
Să le trimită în Iad,
Pe cele mai slabe de înger.
În final, jocul rămâne nedecis,
Dar pe pajiştea verde
Nu mai rămâne nici o bilă.
După o duminică de odihnă,
Partida următoare poate începe.

Optimism

Oricât am vrea,
Noi nu putem muri de tot.
Îngropaţi în pământ,
Din carnea putrezindă,
Câteva molecule rebele
Vor ajunge în pânza freatică,
De unde,  plantele, prin rădăcinile lor,
Le vor reda circuitului naturii.
Mai târziu,  vom deveni o mână de oase.
Incineraţi,
Vom lăsa un pumn de cenuşă
În urna familiei îndoliate.
Şi dacă un nou big-bang va pulveriza universul,

Vor ramâne din noi
Câţiva fotoni de lumină.

Lumina mamei

În pântecul mamei,
Mă vedeam crescând
Într-o lumină interioară.

Când m-am născut,
O altă lumină
Mi-a brăzdat faţa
Cu riduri.

Trăiesc între două lumini.

Când voi muri
Am să-mi regăsesc
Lumina interioară
Din care m-am născut.

Viaţă de unică folosinţă

M-am născut învins,
Pentru că mi s-a dat o viaţă de unică folosinţă.
Mă târăsc ca un melc,
Port în spate cochilia protectoare a eului,
Las  în urmă o dâră de sânge.
Unii au încercat să-mi sfâşie sufletul,
Ori să mi-l murdărească strivindu-l cu bocancii,
Dar el, divinul,  
Nu poate fi distrus.
Loviturile m-au întărit,
Am devenit mai puternic,

Cicatricele m-au imunizat.
Dar ce folos, dacă mi s-au dat:
O viaţă de unică folosinţă
Şi o moarte de unică folosinţă! 

Şoselele, cele mai lungi cimitire

Deasupra şoselelor, cele mai lungi cimitire din istorie,
Pluteşte pâcla albă a sufletelor  celor
Striviţi de autoturisme, tiruri, camioane, motociclete.
Iată trupurile sfârtecate văitându-se
Sub roţile maşinilor, lovite de parbize, frânte pe 
capote.
Corpurile astrale ale Doinei şi Ion Aldea Teodorovici
Şi-au astâmpărat dorul de Eminescu;
Laura Stoica nu mai este actriţa grăbită;
Alexandru Coşbuc urcă pe motocicletă
Calea Raiului;
Albert Camus a devenit mai imapasibil decât Intrusul 
Său criminal şi absurd;
O mare de bărbaţi, femei, copii
Se revarsă deasupra şoferilor 
Tăindu-le beregatele,
Umbrele călăilor şi victimelor devin un nor compact, 
O ceaţă prin care cerul se întunecă;
Noaptea veşnică învăluie
Şoselele, cele mai lungi cimitire din istorie,
În care lumânările sunt farurile maşinilor.
Oase, bare de protecţie contorsionate, lumânări, sânge.
Şi ţipete, ţipete, veşnice ţipete.
Doamne miluieşte!

LUCIAN GRUIA
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Am editat recent o carte dedicată poetului 
național, intitulată: Eminescu – mitograme ale 
daco-românității („Scrisul Românesc”, Craiova, 
2011) . Un titlu, desigur, incitant, însă care vine 
după o altă lucrare a noastră (Dacoromânia pro-
fundă, studii de dacologie, 2006), însumând varii 
abordări pe tema străvechimii noastre în spațiul 
carpato-balcanic. Mărturisim că încă nu bănuiam, 
pe atunci, că o carte de asemenea factură i s-ar pu-
tea dedica lui Eminescu însuși. Scrierile s-au adu-
nat, timpul a decantat – și iată această culegere de 
studii și eseuri, articole și tablete, scrise în ultime-
le două decenii, pe care, recitindu-le adeseori, le-
am simțit mereu actuale, pline de inedit și ardoare.

  Această nouă ediție, revăzută și adăugită, ̠  
relansată acum de prestigioasa editură TipoMoldo-
va din Iași ˗ are menirea nu numai de a readuce în 
atenție unele aspecte privind viața și opera poetu-
lui, ci și de a pune anumite accente întru relevarea 
profunzimii și actualității sale.

Studiile și eseurile din această carte au apă-
rut de-a lungul vremii în Luceafărul, Literatorul, 
Transilvania, Meridian, Lumină lină / Gracio-
us Light (New York), Dacoromânia, Portal-Mă-
iastra, Dacia magazin, Studium… Unele au fost 
prezentate drept comunicări în cadrul Congreselor 
Internaționale de Dacologie (București, 2005-
2010), cele mai multe însă fiind abordări de sine 
stătătoare, care, definind anumite idei și teme, gră-
iesc despre actualitatea gândirii și creației emines-
ciene, nu la modul exhaustiv, desigur – o aseme-
nea ambiție fiind inevitabil plină de riscuri, - ci din 
perspectiva organică și structurantă a prezentului 
demers interpretativ.

Am încercat, așadar, să identific, atât în 
gândirea filosofului cât și în universul artistic al 
operei, ceea ce eu numeam mitogramele daco-
românității, înțelegând prin acestea permanențele 
spiritualității noastre, atât cele din zariștea mitolo-
giei cât și cele din arealul istoric, din contingentul 
animat de idealuri naționale și năzuințe perene.

Identificam, mai întâi, „obsesia dacică” în 
gândirea și opera eminesciană, pornind de la con-
statarea lui G. Călinescu, inegalabilul  monogra-
fist, care observa destul de exact că poetul „fusese 
fulgerat de ideea unei epopei dacice”. Nu numai 
că fusese fulgerat de această idee, dar ne-a lăsat o 
serie de opere (poezii, poeme dramatice, articole 
...) ce reflectă, într-o viziune și articulație comple-
xă, emergentă, o mitologie dacică de largă cuprin-
dere, rezonând cu toate referințele din domeniu, de 
la Herodot la cuceririle istoriografiei din vremea 
sa.

În 2006, cu prilejul împlinirii a 1900 de ani 
de la moartea lui Decebal, prezentam, în cadrul ce-
lui de-al șaselea Congres de Dacologie, comuni-
carea „Regele Decebal – autosacrificiu și eroizare 
supremă”, în care porneam de la supoziția lui Lu-
cian Blaga, conform căreia ultimul rege al Daciei 
ar fi încercat, prin propriul sacrificiu, să înduplece 
pe zeii care și-ar fi întors fața de la poporul său 
,,lăsându-l fără apărare în fața legiunilor romane.

Elogiul Daciei, pe care Eminescu o plasa 
între marile civilizații ale omenirii în „Memen-
to mori”, se făcea în ample acolade romantice, 
cu o risipă extraordinară de imaginație artistică. 
Așa cum îl avem azi, în 217 strofe senarii, poe-
mul acesta, scriam, era voit disproporționat, căci, 

din aceste 217 strofe, 104 erau dedicate Daciei 
legendare și eroice, restul de 113 evocând istoria 
Omenirii, de la stadiul comunităților primitive la 
celebrul Babilon, Palestina, Egiptul faraonic, apoi 
la Grecia antică și Roma cezarilor, până la Franța 
bonetelor frigiene și a împăratului Napoleon al 
III-lea... Pe scurt zis, Memento mori este poemul 
cel mai ambițios, de 1362 de versuri, conceput de 
poet astfel, tocmai pentru a legitima, între mari-
le civilizații umane, pe aceea care a înflorit aici 
în Carpați și la Dunărea de Jos, loc numit de re-
gretatul Papă  Ioan Paul al II-lea „Grădina Maicii 
Domnului”...

Iată de ce nu trebuie să vedem în Eminescu 
un paseist atemporal, rătăcit în fundături mitolo-
gice, sau un naționalist de îngustă viziune etno-
istorică…

În prelungirea firească și vizionară,  alte 
mitograme ale daco-românității au structurat, 
de-a lungul celor 17 ani de creație (1866-1883), 
concepția poetică și universul operei, dar și acea 
conștiință în acțiune a gazetarului, care înțelegea 
perfect interesele marilor puteri în această zonă a 
Europei răsăritene, unde se ciocneau interesele a 
trei imperii, adică aici, în Carpați și la Dunărea de 
Jos, unde ardea cu mare intensitate arcul voltaic al 
unor interese comune și încrucișate...

Putem, de altfel, urmări, atât în gândirea 
cât și în opera artistică, toate aceste permanențe 
ale gândului eminescian, care coagulează într-o 
viziune de ansamblu, bine articulată, cristalizând 
aspirații istorice și năzuințe sociale. Iată-l pe poet 
față în față cu martirii istoriei naționale, cu situația 
românilor ardeleni asupriți de dualismul austro-
ungar. Iată-l pe gazetar, amenințat – încă de la in-
trarea sa în gazetărie - cu procese de presă, căci 
punea solidar  adevărul deasupra oricărui conside-
rent comod de viață. Iată-l analist al secularei epoci 
fanariote din Țările Române, iată-l apărător al lui 
Tudor Vladimirescu, considerat drept un Horia va-
lah îmbrăcat în zalele morții. Iată-l pe admiratorul 
lui Cuza, în care vedea pe „unicul domn vândut” 
din istoria noastră de propria-i gardă, a palatului. 
Iată-l pe istoricul Basarabiei în serial gazetăresc, 

scriind despre străvechiul pământ românesc dintre 
Prut și Nistru (punând în temă opinia publică în 
preajma Congresului de la Berlin din 1878)...

Și iată-l, în sfârșit, pe Eminescu nu tocmai 
mulțumit de politica regelui Carol I «Îngăduito-
rul», cum îi zicea, simțind că spiritul Daciei lui 
Traian nu calea pangermanismului ar trebui s-o 
urmeze, ci o evoluție firească și organică, în pas cu 
latinitatea occidentală. Chiar dacă poetul studiase 
în medii de cultură germană, la Cernăuți,Viena și 
Berlin, acesta simțea că dinspre Franța și Italia vine 
resurecția sănătoasă a spiritului național, nu în for-
me mimetice, ci într-o simultaneitate de simțământ 
și cuget românesc. Daco-românismul eminescian 
reprezintă o grilă corectă în calea unor tulburări 
istorice, iar vremea în care a trăit era tocmai epoca 
așezării României moderne pe fundamentele unei 
civilizații, amenințate atât de elementele aloge-
ne cât și de un politicianism venal, de panglicarii 
patrioți care invadaseră structurile statului, punând 
în primejdie dezvoltarea organică și firească a țării, 
falsificând aspirații naționale și denaturând sensul 
istoric al dezvoltării. Prin urmare, putem vedea 
în Eminescu pe unul din Marii Români, „Român 
adevărat” și „absolut” (Petre Țuțea), care prin ga-
zetăria sa militantă a rostit Adevărul, în mod clar, 
răspicat, dincolo de orice circumstanțialitate, de 
orice imperativ contingențial.

Eminescu vorbește, în primul rând, în nume-
le unui neam străvechi, așezat de istorie în diferite 
părți ale Europei, dincolo de Prut, de Tisa, de Du-
năre – un neam care, pe temeiurile legitimităților 
istorice, are dreptul la cultură, la limbă, la autode-
terminare.

„Românismul” poetului a fost greșit înțeles, 
atât de cei care vedeau în acesta expresia unui 
paseism idilic, cu trimiteri la satul arhaic pârcălă-
besc, cât mai ales de alții care agitau ideile libera-
lismului burghez cu orice preț împotriva dezvoltă-
rii organice a țării. În acest sens, un Ștefan Zeletin 
și chiar un Eugen Lovinescu suspectau doctrina 
eminesciană de un radical „reacționarism”!

Iată ce scrie, bunăoară, Eugen Lovinescu în 
Istoria civilizației române moderne: „Dezvoltarea 
ulterioară a țării noastre a dezmințit cu totul pesi-
mismul poetului față de viitor și a umbrit culorile 
vii ale tabloului idilic al vechilor noastre instituții 
politice. În aceste condiții, actualitatea publicistică 
a lui Eminescu se înscrie printre momentele cele 
mai caracteristice ale reacțiunii împotriva occi-
dentalizării României și, lucrând în contra timpu-
lui, se continuă și azi în mișcările externiste.” (Vol. 
II. Forțele reacționare, Cap. XV).

„Misticismul țărănesc”, creat de Eminescu 
prin prestigiul talentului său, a avut urmări nu toc-
mai catalitice „în procesul de formație al culturii 
române”, căci „lumina nu vine de la sate”, scrie 
Lovinescu, „ci trebuie dusă la sate”. Naționalismul 
atât de „manifest” în gândirea poetului, crede cri-
ticul, nu putea duce decât la xenofobie „încercând 
să stăvilească mersul revoluționar al civilizației 
române”.  La baza acestei formațiuni a civilizației 
române moderne stă legea „sincronismului” (v. 
vol. III, Legile formației civilizației românești), de 
unde imperioasa idee de sincronizare cu societățile 
occidentale avansate. Idee care străbate până în 
vremea noastră, când un fost președinte al Uniunii 
Scriitorilor din România scria ferm că „nu cu Doi-
na lui Eminescu și nici cu gazetăria lui intrăm în 

EMINESCU  
MITOGRAME ALE DACO-ROMÂNITĂȚII

(de la epopeea dacică la misiunea istorică a poporului român)
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Europa”...  Obsesia acestei „intrări în Europa” – în 
care suntem așezați, de fapt, de istorie, dintotdea-
una – a exaltat și alte spirite „dilematice”, pornite 
să ajusteze opera și gândirea eminesciană după 
idei și gusturi îndoielnice... Între fetișism cultural 
și demitizare nu e decât un pas, intuiție pe care 
criticul G. Munteanu o exprimă destul de exact în 
„Eminescu și antinomiile posterității” (1998)...

Cunoscând bine istoria omenirii și foarte 
bine istoria poporului său, Eminescu a observat la 
timp  situația istorică și noile reconfigurări geo-
strategice ale Europei răsăritene, militând pentru 
drepturile istorice și inalienabile ale românilor, 
pentru o mai justă punere în valoare a tot ceea 
ce este românesc și autentic. Cel ce își riscase  în 
studenție statutul de om liber prin scrierea unor 
articole ce vizau îngrădirea de drepturi și libertăți 
a românilor din Transilvania va continua să gân-
dească și să creeze în spiritul ideii naționale. Da-
coromânismul poetului, vibrând puternic atât în 
poezie cât și în publicistică, venea din străfunduri 
de veacuri, cu o întreagă istorie și mirabilă myth-
osophie, imprimând eminescianității specificitatea 
unui geniu preponderent romantic.

„Om al timpului modern”, cum îl vedea Ma-
iorescu în articolul din 1889, Eminescu și poeziile 
lui, poetul era un geniu „înnăscut”, cufundat „în 
lumea ideilor generale”, calificativ pe care criticul 
junimist îl reiterează cu o specială semnificație, în 
comentariul său.

Dar ceea ce a impresionat foarte mult pe 
contemporani, deopotrivă pe amici și inamici, a 
fost geniul gazetăresc al poetului, în numele căru-
ia acesta a jertfit un timp important al vieții sale. 
Esența vulcanică și fulminantă a gazetăriei sale 
și-a aruncat lava incandescentă peste tot ce falsi-
fica și denatura ideea națională, Poetul fiind de-a 
dreptul obsedat de soarta poporului român și de 
destinul său în istorie, dincolo de „naționalismul” 
uneori greșit înțeles și de insinuanta xenofobie. 
Actualitatea gazetăriei eminesciene este o realita-
te incontestabilă, aici se exprimă direct și pe de-
a-ntregul poetul, gânditorul, omul „de doctrină”. 
Căci departe de a se înregimenta într-o anume 
platformă doctrinară, Eminescu scria cum simțea 
el, cum gândea el, nu plutind peste realitățile 
românești, ci abordându-le cu aplomb, cu un simț 
al realității deopotrivă analitic și vizionar.

„Românismul” lui Eminescu nu poate fi 
înțeles decât în relație cu prezentul social-istoric 
al vremii sale. S-a spus despre El că ar întrupa pe 
românul pur, absolut: „Eminescu este un repre-
zentant de un românism de esență divină, e un 
român de profunzime, deci ontologic” (Blaga). 
Mircea Eliade, în studiul despre Eminescu şi Haş-
deu (1987), vedea, pe drept cuvânt, în Eminescu 
pe teoreticianul, prin excelență, al românismului 
şi al naţionalismului românesc. 

Dar Eminescu avea în ecuația românismului 
său întregul popor român, nu numai pe cel aflat 
în granițele lui de atunci, ci mai ales pe românii 
din afara frontierelor naționale, indiferent că era 
vorba de românii sud-dunăreni, de istroromâni, de 
morlacii din Bosnia și Herțegovina, de aromâni și 
meglenoromâni, după cum clar reiese din studiul  
Românii Peninsulei Balcanice: 

„Nu există un stat în Europa orientală, nu 
există o ţară de la Adriatică la Marea Neagră care 
să nu cuprindă bucăţi din naţionalitatea noastră, 
începând de la ciobanii din Istria, de la morlacii 
din Bosnia şi Erţegovina, găsim pas cu pas frag-
mentele acestei mari unităţi etnice în munţii Al-
baniei, în Macedonia şi Tesalia, în Pind, ca şi în 
Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia…”

Nici românii din Moravia şi Ungaria nu vor 
fi uitați, așa cum în alte studii se referă detaliat la 
istoria și soarta poporului român din Basarabia și 
Bucovina. E vorba de un serial de articole dedicat 
Basarabiei, publicat în „Timpul” (în martie 1878), 
o adevărată micromonografie, din care se vede 
cât de bine cunoștea poetul istoria ținuturilor de 
dincolo de Prut, viața concretă social-culturală și 
istorică a Basarabiei. Cineva lansa ideea „panro-
mânismului”, în legătură cu această viziune inte-
gratoare a neamului românesc, văzând în poet un 
„teoretician al panromânismului”, ba mai mult un 
autor de „doctrină a panromânismului”... Dar Emi-
nescu nu scria despre românii de pretutindeni în 
spiritul unei idei imperialiste,  ci într-o înțelegere 
de profunzime, organică, militând pentru dreptu-
rile istorice și inalienabile ale națiunii sale, străin, 
așadar, de ceea ce alții înțelegeau prin noțiunile de 
panslavism, pangermanism ori paneuropenism... 
Căci, conform unei memorabile propoziții, „nația 
românească are o singură șiră a spinării și un sin-
gur creier”. 

„Suntem români și PUNCTUM”, conclu-
ziona omul de concepție, care avea în sânge ide-
ea unității de neam, de limbă și credință (vidi 
mss.2264).

În virtutea ideii / unității naționale, idee-ax 
a gânditorului de geniu, Eminescu găsea popo-
rul nostru „dezbinat înăuntru”, măcinat de „hula, 
vrajba și ura ce ne-o facem noi înșine”, concluzio-
nând: „Răul deci e înăuntru...”, „primejdiile, dacă 
ne amenință, ne amenință dinăuntru” (Misiunea 
noastră ca stat, „Timpul”, 2 nov. 1879). Cauza 
tuturor acestor rele, scria poetul în Simptome de 
bizantinism („Timpul”, 1878), este lipsa de cultu-
ră: „Cauza proprie a relelor noastre însă e lipsa de 
cultură adevărată”. Răul venea, așadar, de la acea  
„generaţiune de amploiaţi și de semidocţi…”, des-
pre care scria poetul în romanul „Geniu pustiu”, 
denunțând cosmopolitismul vremii sale: „- Oame-
nii noştri, zic eu, sunt de un cosmopolitism sec, 
amar, sceptic: au frumosul obicei de-a iubi orice-i 
străin, de a urî tot ce-i românesc”. Foarte semni-
ficativ este un episod din poemul Odin și Poetul, 
debordantă fantezie de mitologie hiperboreană. 
Este Walhalla, lumea de gheață a Nordului scandi-
nav, în care, alături de poetul eponim al mitologiei 
nordice, stă regele Decebal. Întrebat de acesta ce 
s-a ales prin istorie de urmașii biruitoarelor legi-
uni romane, Odin răspunde că românii viteji de 
altădată au devenit „romunculi”, adică decăzuți, 
degradați, demni de dispreț (asemănători „homun-
culilor” imaginari, creați în laboratoare, artificiali, 
lipsiți de viață...).  

De vină pentru această stare de lucruri este 
„politica necoaptă”, adică însăși clasa politică, 
foarte dezbinată, și care, departe de a urmări in-
teresul general, e preocupată numai de interese 
personale:

„Părerea mea individuală, în care nu oblig 
pe nimeni de a crede, e că politica ce se face azi în 
România şi dintr-o parte şi dintr-alta e o politică 
necoaptă, căci pentru adevărata şi deplina înţele-
gere a instituţiunilor noastre de azi ne trebuie o 
generaţiune ce avem de-a o creşte de-acum înain-
te. Eu las lumea ce merge deja, ca să meargă cum 
îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din 
adâncul lor binele ţării e creşterea morală a gene-
raţiunii tinere şi a generaţiunii ce va veni. Nu caut 
adepţi la ideea întâi, dar la cea de-a doua sufle-
tul meu ţine cum ţine la el însuşi” (Opere, XVII, 
1999, p. 336).

O spusese, de fapt, și cu altă ocazie, precum 
în studiul  Influenţa austriacă asupra românilor 

din Principate  („Convorbiri literare”, l august 
1876), afirmând răspicat: „… partidele la noi nu 
sunt partide de principii, ci de interese persona-
le…”. De aici diatribele eminesciene din unele 
articole și din versurile Scrisorii a III-a. Pangli-
carilor, negustorilor de vorbe, frazeologiei patrio-
tarde, demagogilor de profesie, poetul le scoate în 
față pe adevărații „apostoli ai libertății”, ai căror 
epigoni, însă, au împânzit scena vieții sociale și 
politice: „Adevăraţii apostoli ai libertăţii erau, îna-
inte de toate, români pătrunşi de conştiinţa unităţii 
noastre naţionale…” (Tradiţii istorice, „Timpul”, 
11 noiembrie 1879).

Eminescu milita pentru o dezvoltare a 
societății românești pe cale organică, fără im-
planturi „revoluționare”, fără rupturi în tradiția 
social-istorică, fără discontinuități, fără revoluții 
și răscoale. Poetul gândea la o „armonizare” de 
interese, între „tradiție” și „reformă”, ceea ce nu 
s-a înțeles de către ideologii radicalismului liberal 
al vremii, cu care Eminescu era în război, inclusiv 
cu „organul fanariot”, oficiosul partidului de gu-
vernământ:

„Stabilind principiul fundamental că orice 
politică practică nu poate lucra decât cu elemen-
tele care-i sunt date, iar nu cele pe care şi le închi-
puieşte a le avea şi convinşi că idei şi interese, fie 
cât de diverse sunt şi trebuie să fie armonizabile 
pentru ca statul să fie cu putinţă, nici înţelegem, 
nici avem vreo încredere în mişcări violente ori 
extralegale şi mai puţin, încă, în conspiraţiuni, 
deşi aceste din urmă s-au bucurat în trecut de o 
nejustificată glorie, de laurii pe care cu uşurinţă-i 
plăsmuiesc gazetele, de aureola pe care cei intere-
saţi o creează cu uşurinţa cu care cei dezinteresaţi 
o condamnă… Cine zice progres nu-l poate admi-
te decât cu legile lui naturale, cu continuitatea lui 
treptată. A răsădi plante fără rădăcină pentru a 
avea grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci 
devastare (…) orice moment al creşterii e o con-
servare a celor câştigate în trecut şi o adăugire a 
elementelor cucerite din nou” (Opere, XI, 1984, 
p. 18, s.n.).

Este atât de clar acest mesaj încât e de mi-
rare cum concepția social-politică a poetului a 
fost greșit înțeleasă sau răstălmăcită, îndeosebi de 
ideologii liberalismului burghez (Şt. Zeletin, Bur-
ghezia română, originea şi rolul ei istoric, 1925; 
E. Lovinescu, Istoria civilizației române moderne, 
I-III, 1924-25):  „Golul nostru intelectual, setos de 
civilizaţie, a primit fără control, fără cântărire, idei 
şi bune şi rele, şi potrivite şi nepotrivite, ba naţiu-
nea întreagă, cu prea puţine excepţii, nu vedea că 
niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate, că 
niciodată fraza culturii nu e echivalentă cu mun-
ca reală a inteligenţei […] cu libertatea adevăra-
tă, care e facultatea de a dispune de sine însuşi 
prin muncă şi prin capitalizarea muncii. Nu o uto-
pie, o mie de utopii populau capetele generaţiei 
trecute, care îşi închipuia libertatea fără muncă, 
cultura fără învăţătură, organizaţia modernă fără o 
dezvoltare economică analogă […] raţionamente 
străine, răsărite din alte stări de lucruri, înlocuiesc 
exerciţiul propriei judecăţi” (Op.cit., p. 18).

Intrarea României în concertul european nu 
trebuie să se producă la modul mimetic, fără „îm-
pământenirea” schimbărilor și reformelor, ci prin 
protejarea identității proprii și a spiritului național:

„[…] bărbaţii noştri de stat, preocupaţi cum 
au fost până acum de ideea cea mare a emanci-
pării naţionale, n-au avut nici timpul, nici liniş-
tea de spirit necesare ca să creeze un sistem de 
organizare care să izvorască din studiul profund 
şi conştiincios al trebuinţelor noastre 
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locale şi care să fie potrivit cu puterile intelectuale 
şi cu mijloacele de avuţie ale populaţiunilor noas-
tre. Şi de aceea, până acum, mai mult am copiat 
legi de organizare străină, căutând a le localiza pre 
alocurea.Şi două neajunsuri însemnate au izvorât 
din această organizaţiune prea complicată: pe de o 
parte multe legi nu se pot aplica decât foarte rău, 
iar de altă parte, această organizaţiune este prea 
costisitoare.

Acum când preocuparea cea mare a româ-
nilor s-a terminat, din fericire, prin intrarea Ro-
mâniei în concertul european, este timpul să ne 
preocupăm mai serios de cestiunile cele grave ce 
ridică organizarea noastră din interior” (Opere, 
XII, 1985, p. 431, s.n.). Așadar, nu introducerea 
mimetică a unor „forme fără fond”, ci  „conser-
varea elementului naţional şi ocrotirea acestuia 
contra concurenţei excesive şi a propriei lui ne-
prevederi” (Opere, XII, 1985, p. 431). 

Iar dezvoltarea națiunii noastre, prioritară, 
desigur,  și „determinantă”, nu trebuie să înăbușe 
afirmarea celorlalte naționalități conlocuitoare: 

„Cestiunea de căpetenie pentru istoria şi 
continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este ca 
elementul românesc să rămâie cel determinant, ca 
el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, 
înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, 
c-un cuvânt geniul lui, să rămâie şi pe viitor norma 
de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această 
dezvoltare” (Op. cit., p. 444).

Se cunoaște teoria eminesciană a „păturii 
superpuse”  - „un fel de sediment de pungași de 
cocote, răsărită din amestecul scursăturilor orien-
tale și occidentale, incapabilă de adevăr și patrio-
tism” – față în față cu „rasa română”.  Aceasta,  se-
dimentată de-a lungul unei vitrege istorii, a ajuns 
prin diferite stratageme și viclenii să pună mâna 
pe averile țării și să dețină controlul administra-
tiv, funcționăresc, politic.  Nu e vorba de „ele-
mentele asimilate pe deplin de rasa română”, care 
acționează instinctiv odată cu ea, ci de o „seminție 
dominantă”, de o clasă străină de popor, care „s-a 
românizat repede-repede” , de la fanarioți încoa-
ce, adusă la putere când de Rusia, când de alianța 
austro-ungară. Dacă la 1700 în Țările Române în-
vinge elementul imigrat prin domnia fanariotă, la 
1821 se înregistrează reacțiunea elementului au-
tohton mergând biruitoare până la 1866, când în-
vinge din nou „elementul imigrat”, prin aducerea 
unui prinț străin pe tronul Principatelor Dunărene :

„Toată spuma asta de fanarioți novisimi, 
cari s-au pripășit în țară de 50-60 de ani încoace, 
formează naturalmente elementul de disoluțiune, 
demagogia României.” De aceea, crede poetul, 
țara trebuie scoasă din ghearele acestea cosmopo-
lite și alogene, ce se bucură de „sprijin străin”, și 
redată românilor, totul trebuie dacizat, adică sta-
rea de românitate trebuie restabilită:

„Totul  trebuie smuls din mâna acestor 
oameni cu-o înnăscută incapacitate de-a price-
pe adevărul și lipsiți de posibilitatea patriotis-
mului: totul trebuie dacizat oarecum de acum-
nainte.”([Distinguendum est], „Timpul”, 29 iulie 
1881). 

La populația istorică – scrie Eminescu – de 
întâlnit mai peste tot, „îndeosebi la Câmpulung, la 
Târgoviște, la Târgu-Jiului ș.a.m.d.”, s-a adăugat 
„un element etnic cu totul nou și hibrid care ne-au 
furnizat generația actuală de guvernanți”, urmași 
ai „bulgăroilor cu ceafa groasă” și ai „grecoteilor 
cu nas subțire”, în general o „greco-bulgărime” 
decrepită declarată română în numele nației, cu 

o ipocrizie de incriminat (Scrisoarea III). Așadar, 
asimilarea etnică a acestor „venetici” nu a avut 
loc, iar „caracadele actuale, chiar să vrea, nu pot 
să fie români, precum din salcie, oricât ne-am sili, 
nu putem corci stejar” (Distinguendum est).

Distingând acest adevăr istoric pe baza unei 
teorii sociologice nu neapărat naționaliste, Emi-
nescu analiza, de fapt, o stare de lucruri, care va 
fi exacerbată politic în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, când politica se va scrie cu 
asasinate politice și cu uneltele dictaturii regale și 
antonesciene.

Poetul găsește toate programele politice ale 
vremii sale „pompoase liste de făgăduinţe şi de 
vorbe mari […]”, „izvoade de fericire promise şi 
pururea neîmplinite, cu numirea de negustorie de 
principii, de pretexte invocate pentru a urmări cu 
totul alte scopuri” (Opere, XI, 1984, p. 17), ce-
rând reducerea „postulantismului”, a politizării 
excesive a statului, simplificarea administrației, 
reducerea birocrației, promovarea competenței 
profesionale, răspundere civică, - totul conform cu 
tradițiile și cu stadiul dezvoltării noastre sociale de 
atunci. Pe deasupra, se cerea  „un viu sentiment 
de stat”, „o conştiinţă întemeiată despre solidarita-
tea intereselor naţionale care sunt şi trebuie să fie 
armonizabile”, „patriotism luminat mai presus de 
tendinţe înguste”.

Căci  „O ţară nu se guvernează cu aforisme, 
ci cu sisteme, iar sistemele nu se improvizează de 
pe o zi pe alta, ci ar trebui să rezulte din starea re-
ală a ţării, din natura poporului, din stadiul lui de 
dezvoltare” (Opere, XII, 1985, p. 291).

S-a înțeles greșit că poetul ar milita pen-
tru o întoarcere în trecut „la satul pârcălăbesc” 
(Lovinescu), dezavuând orice idee de progres și 
civilizație. El însuși dezminte această impresie din 
care s-a născut ideea de „reacționarism” cu care a 
fost „gratulat” de fanii liberalismului absolut:

„Să nu se înşele nimeni; nu voim deloc a ne 
atinge de libertăţile câştigate odată, nu voim a ne 
întoarce îndărăt către privilegiurile sfărâmate de 
noi cu însăşi mâna noastră; nu cerem o reacţiune 
spre trecut, cerem însă stabilirea echilibrului care 
nu mai există pentru susţinerea intereselor vitale 
ale ţărei. Dacă nu voim atingerea libertăţilor noas-
tre cetăţeneşti prin reacţiune, nu voim, deopotrivă, 
păralizarea lor prin licenţa demagogiei. Noi, care 
am contribuit mai mult poate decât tribunii zilei la 
sfărâmarea despotismului de sus, declarăm astăzi 
franc, leal şi cu energie, că nu voim a consolida 
tirania de jos”.

Eminescu nu putea a nu recunoaște și anu-
mite „progrese” făcute de-a lungul marii guvernări 
liberale, ceea ce ne îndreptățește a crede că el ve-
dea dincolo de orice partizanat politic, dincolo de 
conjuncturi, dincolo de orice interes personal sau 
de partid: „Este adevărat că guvernul în aceşti din 
urmă ani, mai mult decât în oricare altă epocă, a 
dobândit drepturi mai însemnate, o influenţă mai 
mare, prerogative mai considerabile”(Opere, XII, 
1985, p. 17).

El însuși, mărturisește, e gata a se declara li-
beral, dar un liberal care înțelege ideea de progres 
și civilizație în strânsă legătură cu „trebuințele” 
țării, în armonie cu „interesele naționale”:  „Şi 
noi suntem liberali în marginile pe cari le permite 
armonia intereselor naţionale şi existenţa statului 
român ca individualitate deosebită” (Opere, XI, 
1984, p. 52).

Dezvoltarea după model occidental a siste-

mului instituțional nu e negată de vreme ce gaze-
tarul cerea „armonizarea” acestora cu realitățile 
românești”. În această perspectivă înțelege el teo-
ria „formelor fără fond”… Altfel, vorba poetului, 
„vom pierde încă multă vreme pentru a împle for-
mele civilizaţiunii pe care le-am împrumutat, dar 
ele trebuie împlute, nu nimicite” (Opere, X, 1989, 
p. 167).

Pentru a readuce poporul la un mod de 
viață sănătoasă, pentru a recâștiga încrederea 
cetățeanului, pentru a consolida ideea de stat și 
democrația reală, este nevoie de un „guvern onest” 
și de o „administrație onestă”, eliminându-se astfel 
„neîncrederea” generală în idei înșelătoare, în doc-
trine mincinoase, în oameni versatili și neserioși:

„Numai un guvern onest şi o administraţie 
onestă sunt în stare a readuce poporul la ideile sale 
de drept, a-i reda creşterea şi maniera de-a vedea 
pe care i-o dăduse în trecut statornicia datinei sale 
juridice şi simţul său de echitate, nutrit de biserică 
şi de lege” (Opere, XIII, 1985, p. 125).

Criticând atitudinea defensivă a Guvernului 
român „în cestiunea Dunării”, Eminescu amintește 
de intenția lui Traian care „voia să stabilească or-
dinea și să așeze un strat de cultură omenească la 
gurile Dunării”, imperativ reamintit contempora-
nilor săi: „Trebuie să fim un strat de cultură la gu-
rile Dunării, aceasta e singura misiune a statului 
român și oricine ar voi să ne risipească puterile 
spre alt scop pune în joc viitorul urmașilor și cal-
că în picioare roadele muncei străbunilor noștri.” 
(Misiunea noastră ca stat, „Timpul”, 2 noiembrie 
1879).

Citită în această cheie, actualitatea lui 
Eminescu nu mai trebuie demonstrată, căci vine 
de la sine și se pliază firesc pe realități, de atâ-
tea ori mereu nouă și surprinzătoare. Între marii 
români ai neamului nostru, Eminescu rămâne pri-
mus inter pares. Nu sunt acestea deloc cuvinte de 
complezență ci convingeri mereu provocate atât de 
contexte geo-politice cât și de realități românești. 
De aceea, chiar cu această „carte de identitate”, 
putem păși în Europa națiunilor demni și cu mân-
dria daco-românității în sânge. Sunt adevăruri care 
există dincolo de interese și conjuncturi, iar a nu le 
vedea și înțelege este mai mult decât o suficiență 
provocatoare. Da, cu Eminescu, care scria de „in-
trarea României în concertul european”, suntem în 
Europa și în miezul fierbinte al evenimentelor...

*
De pretutindeni, geniul lui Eminescu (despre 

care Titu Maiorescu scria încă din 1889, în Emi-
nescu și poeziile lui) este și rămâne puternic, ex-
presivitatea creației poetice fiind, sub acest aspect, 
eponimă. Nu mai puțin dacoromânismul său ma-
nifest, dincolo de a friza o xenofobie naționalist-
îngustă, rămâne o continuă provocare, atât în ceea 
ce privește specificitatea mitografiei naționale cât 
mai ales prin  definirea spiritualității românești în 
contextul universalității creatoare.

Nicolae Iorga, care dedicase un capitol în-
treg poetului în care vedea „expresia integrală a 
sufletului românesc”, a definit dintru început și 
destul de exact raporturile poetului cu istoria, în 
lumina unei profunzimi de sentiment și cuget ro-
mânesc:

„Eminescu stăpânea cu desăvârşire cunoş-
tinţa trecutului românesc şi era perfect iniţiat în 
istoria universală; nimeni din generaţia lui n-a 
avut în acest grad instinctul adevăratului înţeles al 
istoriei…” (Istoria literaturii româneşti contem-
porane, 1934).

Autorul

pag. 37
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Am văzut undeva un interviu care avea ca 
pretext un citat dintr-o lucrare a lui Engels, destul de 
sceptic în ce privește destinul românilor ca popor: Ro-
mânii sunt un popor fără istorie, destinați să piară 
în furtuna revoluției mondiale. Ei sunt suporteri fa-
natici ai contrarevoluției și vor rămâne astfel până 
la extirparea sau pierderea caracterului lor național, 
la fel cum propia lor existență, în general, reprezintă 
prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții 
istorice. Dispariția lor de pe fața pământului va fi un 
pas înainte1. Personal, nu mă îngrijorează necrologul 
acestui filosof politic, fiu al unui textilist, născut la 
Wuppertal (fostul Barmen-Elberfeld), dar  este intere-
santă frecvența cu care astfel de premoniții au revenit 
inclusiv din partea intelectualilor români pe fondul 
unor determinări eterogene. Desigur, și eu am vorbit 
adesea și nu numai aici despre unele particularități ale 
personalității lor naționale, dar nu am avut niciodată 
argumente plauzibile cât să declar iminenta dispariție 
a unui popor atât de vechi cum sunt românii. 

Nu pot să nu recunosc că aceștia de multe ori 
s-au aflat în cumpăna destinului lor, dar de fiecare dată 
au avut puterea să se ridice, așa încât poți crede că me-
nirea lor în istorie nu a fost alta decât să cadă și să se 
ridice tocmai datorită unor vulnerabilități despre care 
am vorbit sub genericul fiind-ului lor. Istoricii noștri 
(Bălcescu, Xenopol, Iorga, Pârvan, Daicoviciu etc.), 
savanții acestui popor nu au ezitat nici ei să constate 
că printre neamurile fără noroc, ne numărăm în frun-
te noi, românii. Ca să supraviețuim în istorie, ne-am 
istovit mai mult decât s-au cheltuit alte neamuri ca să 
cucerească pământul 2, după cum nota Mircea Eliade 
pe marginea câtorva precizări ale lui Nicolae Iorga a 
cărui analiză îl găsea ca neinspirat pe Alexandru Ma-
cedon, tentat mai degrabă de civilizația mediteranea-
nă decât de unirea tuturor neamurilor thracice într-un 
imperiu. 

     Nefericirea thracilor a fost că, după ce au 
irosit această șansă, au pierit în istorie fără urmași în 
numele Imperiului Roman sau al Bizanțului cărora 
le-a dat împărați destoinici. Însă adevărata catastrofă 
avea să se producă, potrivit aceleiași surse, cu o mie 
de ani mai târziu, prin ocuparea Peninsulei Balcanice 
de către slavii, sfărâmițând astfel  definitv romanitatea 
orientală. Politicește, romanitatea sud-dunareana va 
fi condamnată; ca și Thracia, dupa Alexandru Ma-
chedon, iar România orientala va servi destinele alto-
ra, adaugă Mircea Eliade. Deși românitatea aceasta se 
formase din Balcani până în munții Tatrei, ea va trebui 
să-și limiteze destinul politic doar la dimensiunile Da-
ciei, iar o mână de macedoneni trebuie să plătească și 
astăzi, cu lacrimi și sânge, nenorocul de a se fi născut 
români. 
1 Karl Marx și Friedrich Engels,  Opere Complete, vol. 8, pag. 229; inter-
viu cu Ion Coja, realizat de Petre Burlacu, rev. online Agero, Stuttgart, 
2011
2 Eliade, M; „Teroarea istoriei” și destinul României

Nici la nord de Dunăre românilor nu avea 
să le fie mai bine fiindcă, în ciuda existenței lor pe 
aceste pământuri din nainte de Christos cu o mie de 
ani, vor fi singurul popor european contestat în țara 
strămoșilor săi, supus îndelung și istoria Neamului 
Românesc, continuă Eliade, n-a fost decât o lungă, 
necontenită, halucinantă hemoragie. Împilările, mis-
tificarea adevărului istoric, deposedarea ticăloasă de 
identitate a neamului românesc i-au așezat în fața fap-
tei cronicărești pe Miron Costin, pe Neculce, pe Radu 
Popescu în speranța că vor veni vremuri mai fericite 
pentru restaurarea adevărului și a face iscusită și de 
folos zăbavă din cetitul cărților. Aceste vremuri aveau 
să vină însă prea încet. Poate doar sec. al XIX-lea a 
mers cumva în allegretto  după Revoluția română de la 
1821 care consacră ideea de libertate, apoi Revoluția 
de la 1848 care se duce în numele frăției, urmând ca 
revoluțiile viitoare, după cum prevedea Bălcescu3, să 
meargă în numele unității naționale.

Predicția lui Bălcescu va fi confirmată de 
generațiile primei jumătăți a  secolului  al XX-lea, 
secolul cel mai zbuciumat din istoria României. Deși 
astăzi facem trimitere la perioada interbelică în nu-
mele stabilității și prosperității românești de referință, 
generațiile tinere de atunci au trăit adevărata aventu-
ră ideologică pe temeiul setei de experiență. Această 
sete, potrivit lui Mircea Vulcănescu4, împarte tinerele 
generații raportându-le la aspirațiile lor preponderent 
spirituale, sau preponderent politice între care, ca de 
obicei, se profilează și un al treilea plan, cel de com-
promis. Însă tineretul deceniului al patrulea se remarcă 
prin tendințe atât de diversificate, începând de la izola-
re socială, la activism  prin disperare, până la istorism 
prin resemnare, apoi prin  preponderețele spiritual-po-
litice, prin cele pur spirituale unde tineretul se mani-
festă în misticism ortodox, umanism neoclasic, agonie 
și negativism, iar în ce privește tendința preponderent 
politică, aceasta se duce fie spre naționalismul inte-
gral, fie spre comunismul marxist. 

Și dacă Vulcănescu spera ca misiunea generației 
să fie impusă de chemarea vremurilor în care ea 
trăiește, se va observa cum după al Doilea Război 
Mondial generațiile abdică de la misiunea lor de a se 
exprima în forme universale ale sufletului românesc 
dând frâu liber ispitei slave de religiozitate ortodoxă, 
lăsându-se în voia simțirii și mai ales a sorții ori că-
zând pradă moliciunii, exaltării ori mlădierii delicate 
ce frizează ipocrizia și duplicitatea. În ce privește mi-
siunea de pregătire pentru perspectiva care se anunța, 
aceasta se va stinge în profilarea comunistă a omului 
nou, un hibrid neviabil, fără vreo tangență cu modelul 
lui Nietzsche, fără rădăcini în virtuțile și în patimile 
neamului nostru și fără vreun folos pentru istoria Ro-
mâniei. Cotitura spre stânga face să pălească însăși 
datoria națiunii de a persista nesfârșit în sensul vieții, 
al paradigmei ființei naționale. 

Vulcănescu se stinge în temnițele Aiudului, Eli-
ade plecase deja în Occident, Cioran se stabilește în 
Franța de unde mărturisește că a privit cândva ca pe o 
rușine apartenența la un popor oarecare, la o colecti-
vitate de învinși, cu origini asupra cărora nicio iluzie 
nu-i era permisă (Ispita de a exista). Marile valori își 
irosesc potențialul în tăcerea impusă dacă nu au fost 
îngenunchiate și nu au cedat compromisurilor. Satul, 
dinspre care ne venea eternitatea, cum zicea Blaga, 
nu se mai completează cu sufletul țăranului, transferat 
și el abuziv într-o lume străină de duhul îndătinat al 
strămoșilor lui. 

Civilizația rurală românească s-a văzut în cum-
păna destinului său în anii comunismului în timp ce 
viața devenise  unica ei obsesie. Mă înfior, ca toți 
3 Bălcescu, N.; Mersul revoluției în istoria românilor
4 Vulcănescu, M.; Generație, în Criterion, an.I, nr. 3-4, 1934, p.6

țăranii de atunci, la posibilitatea comunismului de a 
fi izbutit să devină conștiință pe fondul deformărilor 
morale către care și așa românul are o înclinație la-
tentă; minciuna, perfidia, ipocrizia, delațiunea ‒ toate 
sunt  doar reacții de răspuns, mijloace de camuflare a 
lipsei de curaj, nu aspirații, ci doar alternative de pasaj 
la o existență demnă, imposibilă vremelnic, promova-
te tacit timp de cincizeci de ani. 

Probabil că pentru asta pe Cioran nu-l flata de-
loc trecutul României și nici nu se arătă prea mândru 
de strămoșii lui lipsiți de orgoliu, care au dormit atâta 
timp în așteptarea libertății. Însă căderea comunis-
mului avea să-i dea dreptate lui Blaga pentru care nu 
există nicio situație care să-l ducă pe român la dispe-
rări anihilante deoarece în sentimentul destinului, în 
luciditatea lui istorică, specifică simțirii sale, alternea-
ză destinul tragic și grația divină în fluxuri și refluxuri 
înșelătoare pentru cei care nu cunosc bine psihologia 
acestui popor. 

Pentru român, etapa industrială, și nu mai puțin 
cea postmodernă au însemnat o testare a capacităților 
lui de adaptare. Viața lui cotidiană trece spre noi ra-
porturi cu realitatea, trece spre consumerism, spre 
un hedonism modernizat, dar fără legătură cu stilul 
tradițional.

În familie se remarcă trecerea de la tipul mo-
nonuclear spre familia consensuală, de tip occidental, 
comunicarea aduce ca noutate rețeaua de socializare 
mediatică, în morală totul e contestabil și atunci totul 
devine permisiv, numai în politică nu se conturează 
încă un model democratic capabil să asigure dina-
mism vieții sociale și, în consecință, și vieții econo-
mice. Insul se confruntă cu distorsiunile, cu idealizări 
primitive, cu defense imature, cu acting-out-uri, cu 
inhibiții cauzate de obstacole interne sau externe și 
nu ajunge să-și furnizeze decât satisfacții atenuate și 
aproximări în raport cu scopul inițial.

Cu alte cuvinte, în felul și în ritmul lor, românii 
intră în rezonanță cu lumea, semn că nu sunt în ago-
nie, iar dispariția lor iminentă dintre popoarele lumii, 
trâmbițată de Engels, nu numai că nu este previzibi-
lă, dar nici nu știu cui i-ar fi de folos. În niciun caz 
civilizației ori istoriei, mai ales că misiunea națiunilor 
nu s-a încheiat încă. Cred mai degrabă că românii sunt 
un popor cel mult atipic, cu o existență statornicită de-
finitv în cumpăna destinului lor.

 Dacă vor reuși să se elibereze de orice ingerințe, 
nu vor pieri așa cum nădăjduia Engels, fiindcă ei sunt 
prea obișnuiți să se întoarcă la punctul de unde își pot 
relua istoria spre a o duce puțin mai deprate, atât cât 
să se poată mișca în timp. Ca popor creștin, cu o mo-
rală recurentă, în atipismul lor (de genul celui filipinez 
cumva), ei au nevoie de o autoritate politică în măsură 
să le garanteze echilibrul pe termen lung. Monarhia ar 
fi fost o soluție; una însă! 

Din păcare, când au scăpat de dictatura ideolo-
gică, au căzut în aceea a conformării occidentale pen-
tru care nu au vocație din cauza ispitei slave sau a ce-
lei orientale. Și de aceea e limpede până la dezamăgire 
doar, nu până la catastrofa prezisă de Engels: românii, 
fiindcă ajung greu la numitorul comun, trăiesc doar 
scopuri imediate fiindcă le lipsește un  proiect istoric 
pentru sinele național. 

Pe ei nu conjuncturile internaționale îi amenință 
cel mai tare, ci vicii endemice precum corupția ocultă, 
superficialitatea, reticențele și zeflemeaua. 

În rest au de toate; din cauza asta sau în com-
pensare.

IULIAN CHIVU

Despre fiind-ul românesc:

CUMPĂNA DESTINULUI
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a m i n t i r i   d i n  n o i e m b r i e

se cîntă Grieg
noiembrie valsează

din Nord
 pletoase ceruri se desfac
iar tu în somnul
 nordic eşti o rază
şi curge-afară

spaima unui veac
se cîntă Grieg-

şi sufletul visează
tristeţi din fiorduri
 năvălesc buimac
şi sînt mai singur
 ca-n pustiu-o oază,
dar şi cu soarta
 încep să mă împac
se cîntă Grieg-
 ce demon mă veghează
de în dorinţi
 mi-e sufletul sărac...
mi-ajung puţine 
 lucruri în amiază
vechiul tumult
 învăţ cu greu să-l tac
se cîntă Grieg-
 noiembrie valsează

d o a r
doar o clipă nomadă
 de pămînt ne desparte
doar năvodul de pradă
 cît o filă de carte
doar o plasă de fire
 dintr-un vechi calendar
doar o ramă subţire
 sau un vînăt chenar
doar un sfînt de copertă
 marţial demiurg
doar lumina incertă
 dintr-un roşu amurg
doar o foame de forme
 necuprinse şi grele
doar în spaţii enorme
 cu secundele mele
doar o stampă fugară
 dint-un timp, dintr-un burg
doar odată spre seară

roşii ploile curg
doar un strigăt pe lanţul 
 ca un vînăt chenar
doar odată balansul
 se va frînge 
doar doar

c e r u l e u m   –   p a s t e l
deci, astăzi, vom schimba singurătăţi
deci, astăzi, iar te voi zidi în mine
deci, astăzi, de va fi sa te arăţi
pe sub arcada cu zăpezi alpine

să nu te sperii – templul este mic
aşa e trupul nostru cald de oameni
fară sfială, sufletu-mi de-l vezi
să-l iei în mîini şi între crini să-l sameni

să-l duci la buze cu şoptit cuvînt
să-l linişteşti cu vorbă legănată
şi-apoi să ieşi – numai atunci să ieşi
cînd inima în loc va sta mirată

atunci voi fi puţin nedumerit
puţin mai grav cu riduri lînga tîmplă
puţin mai singur poate că voi fi
ne-nţelegînd ce am, ce mi se-ntîmplă

s o n e t

arunci cu-o piatră-n mine, ca-ntr-un lac,
şi nici nu bănui cercurile care
se sparg de ţărm într-o cutremurare
mai largă decît marginea de veac

la fel de vastă cum e amăgirea
de-a fi sau de a nu fi-n clepsidra spartă
mai caldă ca lumina, mai curată –
arunci cu-o piatră şi dărîmi zidirea

viforul alb al timpului celest
se năruie pe tîmplă ca un lest
mai greu, mai surd, mai grav decît 
oceanul

...o lebădă – iubirea, albul pur –
trecu pe lacul cu fragil contur
prin clipa mea mai lungă decît anul

D e s p r e  l i b e r t a t e a 
c a l u l u i

-dresaj- 

Omului dintotdeauna şi de pretutindeni

Deseori, mă rotesc ca un cal în manej,
Ca un şarg nărăvaş cu potcoavele bej.
De pe şa, cam nervos (ducem toţi cîte-o şa)
Cineva m-a lovit. Cineva. Cineva.

Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la dresaj!

Cineva mi-a înfipt pinteni duri drept în 
butră,
Să răspund conştiincios la galop şi la 
trap
Şi cravaşa lui şuieră şuie şi scurtă,
Ca un viscol mărunt, ca un cnut de 
satrap.

  Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la drasaj!

Fac ocolul supus şi un timp mă-nvîrtesc
Pe un cerc de destin, cît un ochi 
omenesc;
Sînt oprit elegant, de ovaţii înfrînt.
Şi obrajii îmi ard. Mi-e ruşine ca sînt.

Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit  la dresaj!

Mă trezesc, deci, împins (cam brutal) în 
manej,
Eu, trăpaşul cel şarg cu potcoavele bej.
Ameţit de fanfară, de trompetele ei,
Urmăresc doar mişcarea: un’-doi-trei!
Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit  la dresaj!

E m i n e s c u  p r i v i n d  s t e l e l e
degetul tău, Doamne,
a atins pămîntul din mine
şi pulberea stelară
din care m-ai alcătuit
 s-a aprins
  s-a rotit
şi s-a desprins
 de pămînt devenind
 Galaxie

a  e m i n e s c i a n i z a
 (rugaciunea unui român)

Tată din Ceruri
 îngăduie spiritului
tuturor românilor
să mai pogoare
 odată-ntre noi
 veşnic tînăr, înfăşurat în 
 manta-i
măcar în clipa fugară
 dintre răsăritul
 Luceafărului de Seară
 şi-apusul
 Luceafărului de Dimineaţă

şi ajută-l, Doamne,
 să ne izbăvească
 de moartea lentă şi tăcută
 a sufletelor noastre
şi dă-i putere, Doamne,
 să umple iarăşi cu nectar
 fagurii de miere-ai limbii
 întru bunătate
  înţelepciune
  şi credinţă
şi mai învaţă-l, Doamne,
 cum să nu ne rătăcim
  pe cărări străine
 şi cum să ne mîntuim
 de tot ce e rău în noi
în numele Tatălui iubitor
 care eşti
 şi-al fiului Tău pe cruce
 şi-al duhului nostru sfînt
  Mihai Eminescu,
acum, şi-n vecii
 vecilor de veci,
 amin!

cer de cobalt

cer de cobalt
cu stea aproape
sînt Celălalt,
de peste ape

 fire-n zvîcnire
 dintr-o eroare,
 sînt risipire,
 tu – întrupare

eu curg spre-amurg
din dimineaţă,
tu – demiurg
pluteşti prin ceaţă

 munte înalt
 proptit pe stele
 crin de bazalt
 din nopţi cu iele

prin frunza-ţi verde
simt glasul toamnei,
drum ce se pierde-n
Pietrele Doamnei

LUCIAN TEODOSIU
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Cu volumul Consemnări critice, 
apărut  recent la Editura Eikon, profesorul 
universitar Vistian Goia îşi întregeşte 
profilul literar,adăugându-i o nouă 
dimensiune, cea de critic literar. Până 
nu demult, lumea academică l-a apreciat 
ca istoric şi memorialist, cărţile lui 
acoperind câteva goluri în cercetarea de 
specialitate. Nu a prea băgat de seamă că, 
sporadic, încă din anii’70-80 ai secolului 
trecut, revistele clujene acordau spaţiu şi 
cronicelor sale literare. Îndemnuri mai 
susţinute spre acest  gen de creaţie i-au 
venit în ultimii trei - patru ani, de când 
face frecvent  prezentări de cărţi noi în 
revista Tribuna, mai ales, dar şi în Steaua, 
Astra blăjeană, Discobulul, Făclia, 
Portal-Măiastra, Mişcarea literară.  Şi-a 

configurat, astfel, un autentic profil de cronicar literar, pe care volumul 
Consemnări critice vine să-l confirme. Demersul universitarului clujean 
este cu atât mai de lăudat cu cât, deşi ajuns la o vârstă venerabilă, autorul 
se adapă din acelaşi spirit viu pe care l-a avut şi în tinereţe. Nu-l obosesc  
cărţile, nu-l chinuiesc  umorile, nu-l stăpânesc prejudecăţile ,nu-l ispitesc 
găştile de interese particulare scriitoriceşti. Intră senin în arena literară, nu 
să huiduiască, ci să se bucure de spectacol.

Volumul Consemnări critice nu se vrea mai mult decât şi-a propus, 
o culegere adunând 41 de cronici literare, grupate în şase capitole, 
în funcţie de genul cărţilor prezentate (critică şi istorie literară; proză; 
jurnale, scrisori, note de călătorie; eseuri şi meditaţii filozofice; poezie). 
Nu e deloc întâmplător termenul consemnări din titlu, aşa cum autorul 
însuşi mărturiseşte.  Intenţia sa nu e de a-i face o simplă recenzie cărţii 
abordate, ci de a-i mai descoperi un adevăr, din cele multe existente în 
cuprinsul său. A adăuga, deci, încă o lectură la cele posibile. 

Lui Vistian  Goia, nu-i plac  sclipiciurile   din operele literare. 
Nu se lasă ispitit de originalităţi cu orice preţ. Nu caută să se  pună pe 
sine în valoare, uitând de sensul demersului său critic. Când abordează 
o carte, o studiază, nu numai o citeşte, delimitându-i clar câmpurile de 
observaţie. Nu e tentat de cuprinderea ei exhaustivă. Urmăreşte idei – 
forţă, rareori amănunte, doar când le descoperă semnificaţii majore. 
Tratează, întotdeauna, cu bunăvoinţă şi autorul, şi cartea . Altfel, ce-ar 
căuta în intimitatea lor ? Este posibil ca multe dintre cronici, să fie făcute 
la cărţi primite cu dedicaţie. Spiritul critic şi-l manifestă, în general, 
domol şi succint. Îl descoperim în câte o întrebare cu tâlc, spre sfârşitul 
comentariului. Acţionează abrupt, luând forma unei nedumeriri, dar strict 
în limitele unor raporturi intelectuale amicale. Nu se simte vreo intenţie 
de polemică în observaţiile sale, doar de aşezare a lucrurilor în adevărul 
lor funciar. 

Descoperim, în cronicele literare ale lui Vistian Goia, scriitori 
despre care se vorbeşte mai puţin sau cărţi care nu au apărut într-un tiraj 
prea mare. Iar surprizele sunt întotdeauna plăcute. Criticul are ochiul bine 
format, se poate bizui pe intuiţiile sale, stăpâneşte, deci, ceea ce numim 
cronica de întâmpinare. 

Când scrie despre autori consacraţi ori despre cărţi cu impact la 
public (Al. George, Vasile Fanache, Mircea Popa, I. Bogdan Lefter, Alex. 
Ştefănescu, C. Cubleşan,Ioan Groşan, Andrei Pleşu, Teodor Tanco, Vasile  
Sebastian Dâncu, Ilie Rad ), îşi raportează observaţiile şi la opiniile altor 
comentatori, împărtăşindu-le ori delimitându-se de ele, convins că numai 
aşa se deschid căile către listele bibliografice.

Să mai  observăm, la urmă, că aşa cum istoricul literar Vistian 
Goia nu s-a dispensat  de serviciile criticului , nici criticul literar Vistian 
Goia nu l-a abandonat pe istoric. Cele două vocaţii creatoare ale sale se 
întrepătrund. Este explicabil , de aceea, ca şi în cronicele de faţă să se facă 
destule  trimiteri spre domeniul istoriei literare.

Volumul se bucură şi de excelente condiţii grafice. Încă o dată, 
Editura Eikon şi-a demonstrat respectul pentru cărţile pe care le publică.

IULIU  PÂRVU

Volumul Poezii arse de vii (Societatea 
Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2009) are valoa-
rea unui credo închinat acestei speciale forme a 
mistuirii lirice, Mircea Brăiliţa păşind pe deschi-
se căi spre o diafană extincţie însoţită fluid cu 
ample „pustiuri de fulgi”. Printre „fermecătoa-
rele ceasuri ale lumii” trec paşi aspri şi uneori 
nemiloşi ce invocă frust prezentele amprente ale 
năruirii. Prin trăirea existenţei în clipă, ipostazi-
erile exemplare sunt fixate în oglinda maximală 
a celor ce nu vor pieri: „atunci/ cu sângele nostru 
s-ar putea umple/ lacurile purpurii/ sufocate de 
întunecaţii nuferi/ din creierii noştri s-ar cerne 
făina/ bună de scos pe tarabe/ în pieţele din cer/ 
şi tu Majestate n-ai să mai suferi/ în regatul tău 
scăpărat de mister”. Iată acum o mărturisire din 
crepusculul zdrenţelor sfielii: „Spaima de mine 
însumi/ m-a făcut cândva fericit”. Fără anumite 
atingeri edulcorante, atât de pământene, fiinţarea 
în zona esenţelor ar deveni un chin netransfigu-
rat. Saturnian, tăcerile sclipesc pe fondul unei 
lumi cunoscute, abordată de Mircea Brăiliţa întru 
lirism şi neanunţate alunecări spre „superbe gân-
duri dorifore”. Persistă imaginea sepia orientând 
fluxul fiinţării către sincere coborâri în regiuni 
de odinioară „unde nu mai eşti înger/ unde nu 
mai eşti om/ unde nu mai eşti fiară/ decât atunci 
când ne spală pe toţi/ lânceda ploaie de vară”. 
Şi peste toate, „setea”, ondulată apariţie împreju-
rul luminii. Antagonismele se topesc, temporar, 
într-o pătrunzătoare ceaţă guvernată  de suflete 
cabaline. E reliefat un status ontologic capricor-
nian cu neschimbătoare melancolii pe fundaluri 
vântoase, consacrate înaltelor idealuri. Aproape 
nesfârşitele „maluri negre” fixează „momeala 
lumii noastre” , uneori mult prea „năucitoare”. 

Muzici (o)culte îndreaptă paşii timizi pe incendi-
ate căi pasionale: „Atinge o clapă/ clapă uitată// 
aprinde mormanul/ de sunete stinse// ce absurd 
se împleticeau/ vrând să tropăie paşii noştri/ pe 
uliţi de vată// cum să n-auzi/ monedele reci ale 
lumii/ rostogolindu-se pe pardoseli pe dale// 
cum să nu vezi/ cum arde prea verde marginea 
mării// iubita e încă în braţele tale”. Poetul rea-
prinde suave atingeri art nouveau, „albul cireş, 
vasalul vişin, tufa de mure şi munţii de petale”, 
împodobind „uşoarele săbii spălate în sânge”. 
Inimile vor fi mereu supuse periculoaselor su-
plicieri, vriei stărilor inferioare. Persistă adân-
cirea nostalgică în atmosfera unei inubliabile 
Lyrica Magna, propice salturilor în direcţia unui 
imaginar expansionist: „apoi a leşinat un soare/ 
apoi s-a sinucis alt soare/ şi singuri în zori/ ne-
am rătăcit în propria bunăcuviinţă// fulgerătoa-
re manguste/ întoarse din infinit/ descoperiseră 
cobrele mici din falnica noastră fiinţă”. Mircea 
Brăiliţa invocă o dezirabilă nestăpânire înspre 
aflarea  libertăţii, eternă primăvară a sufletului. 
Pănă atunci, această concluzie tuşantă, rod  al 
flagelantelor interiorizări: „sunt lopata soarelui 
sălbăticit”. Ca pe o scenă interioară,  ritual si-
hastru, se petrec gesturi aparent uzuale încărcate 
aici cu tainice sensuri: „Citeşte la lumina/ lămpii 
sărăntocilor şi scrie/ reblestemate poveşti întu-
necate/ pe ultima ta mare coală de hârtie”. Fără 
încetare, poetul vorbeşte despre starea de graţie, 
„viaţa voastră brodată cu fir de aur”, totuşi atât 
de relativă într-un joc în care „se prăbuşesc din 
când în când/ sunete sfinte”. Peisajele interioare, 
dincolo de uzual, accentuează nivelul oniric al 
acestor versuri. Pe parcursul unui profund apar-
te Epilog al cărţii, magistrul Şerban Foarţă evi-

denţiază indimenticabil: «Poeziile «arse de vii», 
ale lui Mircea Brăiliţa, fără să aibă, totdeauna, 
gustul cenuşii, înecăcios, sunt, îndeobşte, ele-
giac-amare (cum, de altfel, o voi mai fi spus), 
grave, nostalgice, dolente şi, eventual, ultimati-
ve asemenea unui adio.» Câteodată, amintirile se 
îndepărtează, baudelairian, anywhere out of this 
world, către eterul exoticelor fundamente: „Tres-
tii trase în smoală şi arse cărămizi/ perdele de 
plumb othetis şi atleh uriaş/ copaci necunoscuţi 
înmiresmând terase/ cu florile lor trimilenare”. 
Sentenţios-apodictic, „Stă scris/să ni se ia în fi-
ecare clipă/ cârja de aur”. Mereu impresionează 
copleşitoarea situare în inima săgetată a condiţi-
ei umane. Consecinţa, cvasi-sepulcrală, cheamă 
tăios exilul: „tu nu mai ai surâsuri reci/ înaintezi 
prin simplă tremurare”. Rana cuţitului se perpe-
tuează, estetică nocturnă a căii pe care Mircea 
Brăiliţa o împarte, misterios, cu noi: „Aflat pe 
drum ştiţi care drum”. „Mâinile morţii şi ale vie-
ţii” ating otrăvuri magnifice, sclipitoare. Timpul 
fuge, ireparabilă şi totuşi silenţioasă povară , 
atunci când rememorăm de mult trecutele lim-
pezimi: „Mai încet tot mai încet/ cu limbile cea-
sului// mai uşor tot mai uşor/ cu scufundarea în 
puf/ a piciorului pasului// şi ce te faci mareşa-
le/ decoraţiile toate/ s-au topit şi curg// străinele 
fete cu sânii lor mici/ şi buzele pale/ ca hienele 
universale/ ne pândesc acum/ în amurg”. „Tul-
burătorul oraş Severin”, alături de totemicul pod 
al lui Apolodor din Damasc, formează baza in-
expugnabilă a acestor oase de sepie montaliene, 
convertite psihopomp de Mircea Brăiliţa în posi-
bile fericiri inflamante. 

Octavian MIHALCEA

VISTIAN GOIA :

„Consemnări critice”

RĂNI ŞI BIJUTERII
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***

Ideile se sfâşie unele pe altele.
Botul lor cald se lipeşte
De membrana imaginaţiei mele.
Găuresc glandele discursului meu.
ce secretă o senzualitate umedă şi 
amăruie.

***

Uneori,când nu ai inspiraţie
Adormi pe tibia  ideii...
Nu o prinzi..
Îţi scapă...încerci să o legi cu pansamente 
nesterile
Să o vâri într-un cuib de  pasăre...
Apoi încerci să o frămânţi...vrei să 
dospească..
Şi să o pui într-un frigider mental...
Fuge...pocneşte...
Se sparge în tibişoare şi mai mici
Şi mai închise..
Apoi dispare....
Ai fi vrut să îi spinteci burta...
Să o fi reciclat
În  te miri ce...
Apoi i-ai fi dat drumul...
Ia uite
trecerea spre femurul
Gestant al Planetei...

***

Tot reflectam la raportul geometric
dintre bărbat şi femeie....
La bărbat,
Unghiuri,
Pătrate,două drepte,
Două bare oblice
Şi un celofan în plus pentru viata de 
Apoi....
La femeie,
Unghiuri, ovale, drepte,

Două bare oblice,
Un touch scream mut, tiran, defect..
Diferenţa:
Unii bestii însetate de fiziologic,
Bube zdrenţuroase,
Articulaţii umblute cu
Smoală...
Alţii , balerine deformate,
creaturi sensibile
Cu izvoare jalnic de
Profunde, ce lasă să
Se guste din entuziasmul Coapselor

***

Din mucegaiul divin
Încep a se desprinde picăturile de lapte ale
Realului...
Picăturile de lapte gelatinos
declamă emfatic că
ucigaşii Raţiunii
au pus sechestru pe Ideal...

***

Pozitivul şi negativul au făcut un pact...
Îi dă fiecărui individ ce suferă de febră 
cognitivă
Câte un jurnal
În care să noteze despre
mişcarea de rotaţie,
Respiraţia materiei,
Disconfortul termic al Sinelui
Şi câteva detalii
Despre strania boală
A placentei stelare...
După ce le notează...
Le duce la o editură pe Marte....
Le scoate într-un tiraj mare
Le dăruieşte gratis
Fiecărui scormonitor
de poveşti senzuale..
Astfel
Fiecare se cunoaşte cu un plus sau minus
Mai bine...
Adică Niciodată...

***
Visez sfârşitul textului.
Îi prelungesc agonia
Cu o absurditate fatală.
Textul se dezbracă.
Rămâne în veştminte albe.
Se visează şi plăcerea
de a-ţi sugruma unghiile esteticii
Şi ucide cu  o lamă
Organele stereotipului.
Atunci scriitura rămâne
suplă, lubrificată.

Mihaela Lăcătuş, postmodernismul mişcat
Mihaela Lăcătuş  a absolvit Universitatea Babes Bolyai , Cluj-Napoca, 

Facultatea de Litere în anul 2009.
A publicat până în prezent relativ puţin, doar două volume individuale de 

versuri: „Pentru că tu exişti”, (Editura Timpul, Reşiţa, 2001) şi „Creion” (Edi-
tura „Citadela”, Satu Mare, 2009). 

Comparând specificul poeziei Mihaelei Lăcătuş cu programul postmo-
dernist, observăm că unele caracterisici ale poeziei autoarei se regăsesc în ca-
nonul menţionat, fără a se identifica până în ultimele consecinţe. Spiritul ludic, 
măştile şi imaginile viscerale, urmărind şocul şi violentarea spiritului comun 
nu anulează mirajul existenţei, idealurile umaniste nu sunt coborâte în bernă. 
Poezia nu este zadarnică, scrierea ei echilibrează spiritul. Chiar dacă ne-a făcut 
muritori, Demiurgul nu este un deus otiosus. Poeta are tentaţia visceralului, 

cotrobăie prin interiorul corpului efemer în care nu găseşte esenţa fiinţei. Are 
repulsie şi faţă de senzual, ceea ce contravine poeziei pornografice postmoder-
niste: 

Spirit neliniştit, cultivând o poezie aproape de ţipăt, poeta se caută pe 
sine într-o lume destrămată (uneori frizând absurdul), negăsindu-şi echilibrul 
fiinţial (dovadă sintagmele paradoxale). Poezia Mihaelei Lăcătuş, dincolo de 
măştile purtate, tinde să devină gnoseologică.

Criticul Theodor Codreanu observă cu îndreptăţire că poeţii postmoder-
nişti care nu au demolat totul au şanse mai mari de supravieţuire.  Mihaela 
Lăcătuş se încadrează în această categorie.    

Lucian Gruia

Biserica din cuvinte
O pasăre cu cântec de-mprumut
Își face cuib în foaia de hârtie,
Eu o alung în ceasul desfăcut,
Ea zboară și cu gheara mă mângâie…

În loc de cuib, încondeiez mărunt
Himere despletite în uitare,
Cu slove mincinoase-arunc în vânt
Și vântu-mi rupe carnea, și mă doare,

În ochiul stâng înmoi o pană, dar
Drept urme se întinde lung un șarpe,
Ce-mi picură veninul în pahar,
Să-i fie-mbrățișare gurii albe.

Și dorm, încolăcită-n poezii
Ca-n solzi bătuți de aur și oțele,
Iar strofele-s ispita de a ști
Ce sorți se bat pe noi, victorii grele…

*

E toamnă, și poeții desfată,
Adună-n sân și rime, și scântei,
Silaba curge-n struguri mai înceată,
Pe frunze roșii scrie că mă vrei…

Și melci de gânduri împletesc o limbă
Înnoroiată-n anotimp bolnav,
Trăsura lor sticloasă mi se plimbă
În ochii conjugați la timpul cav.

E toamnă, vinul dă pe dinafară,
Visând greoi un dialect pierdut,
Cuvinte liberate pleacă-n vară,
Interogând un martor alb și mut.

E toamnă-n mâini pribege pe hârtie,
Și viespi mângâietoare-mi dau ocol,
Din dicționare mai culeg o vie,
Și te aștept, hotar în lutul gol…

MIHAELA GRĂDINARU
Râșca-Suceava

«Descinsă din spaţiul bucovinean al satului 
Râşca, provenind din familia unui eminent 
dascăl de limbă şi literatură română, Ioan 
Ţicalo, el însuşi un prozator de talent şi un 
aplicat eminescolog, Mihaela Grădinaru 
excelează prin simţ alchimic al limbii române, 
într-o tensiune fiinţială cu totul aparte.»
(Theodor CODREANU, „Contemporanul”)
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Recent, am intrat în posesia unor lucrări 
litografiate ale marelui scriitor gândirist și filosof 
român Nichifor Crainic -„Elemente de teologie 
mistică” și „Curs de mistică germană” (2 vol.). E 
vorba de un corpus compact de prelegeri ținute în 
perioada 1934-1936 la Facultatea de Teologie a 
Universității din București, unde autorul a funcționat 
ca șef al catedrei de Istoria literaturii bisericești și 
religioase moderne.

Sunt lucrări rare, care vin să întregească 
profilul filosofic și ideologic, ortodoxist și 
naționalist al marelui om de doctrină, adevăratul 
„spiritus rector” al revistei „Gândirea” (București, 
1922), una din publicațiile de seamă ale epocii, pe 
linia căreia s-a dezvoltat o întreagă literatură.

Întrucât vreme de peste 50 de ani numele lui 
Nichifor Crainic și personalitatea lui culturală nu au 
fost pe placul ideologiei totalitare, ne-am gândit să-i 
dedicăm această evocare, insistând pe o latură mai 
puțin cunoscută a vieții și activității sale: legătura 
acestui mare gânditor român cu Gorjul, lucru 
binevenit, desigur, nu numai pentru cititorul de 
toate zilele, dar mai ales pentru cei ce se vor ocupa 
de eventualele evocări monografice.

*
La 1 iulie 1936 a avut loc la Târgu-Jiu o 

impresionantă manifestare a Partidului Naționalist-
Creștin din Gorj (președinte: av. Mihail Slăvescu), cu 
prilejul sfințirii drapelului și sediului său din strada 
Tudor Vladimirescu (casele Costică Dănăricu).

La solemnitate a participat, sosit de la 
București, cu trenul, Nichifor Crainic, mare 
personalitate culturală și ideologică, primit cu 
entuziasm. După slujba religioasă de sfințire a 
drapelului, oficiată de un sobor de preoți în frunte 
cu protoierul Gr. Prejbeanu, preotul I. Mălăescu „a 
predat drapelul nașului, Nichifor Crainic” (deviza 
național-creștină era „Hristos, Rege, Națiune!”).

După cuvântările rostite de preoții I. Mălăescu 
și Gh. Oprișescu (președintele Societății preoțești 
„Renașterea” și dârz luptător al acestui partid), a 
urmat av. Mihail Slăvescu (președintele organizației 
județene), care, în cuvântul său, a precizat că este 
vorba de o întreită sărbătoare: sfințirea drapelului, 
a sediului și „al treilea, azi avem fericirea să 
primim în mijlocul nostru pe marele naționalist, 
d.prof. universitar Nichifor Crainic, al cărui suflet 
a vibrat și vibrează puternic pentru țară și neamul 
său”. Vorbitorul evocă, apoi, figurile altor doi „mari 
luptători” - A.C. Cuza și Octavian Goga, amintind 
numeroasei asistențe de „nourii ce stau amenințători 
la hotarele noastre, dinspre Răsărit - comunismul”.

„Gorjenii - afirmă avocatul Slăvescu - vor 
face zid de apărare, peste care ideile comuniste 
nu vor putea trece, izbindu-se de credința și de 
naționalismul lor.”

În cuvântarea sa, Nichifor Crainic amintește 
deviza sub care începe activitatea organizației de 
la Gorj și se referă la acea „Rusie sovietică care a 
dărâmat bisericile și le-a dat foc”. Poporul român, 
crede el, înzestrat cu atâtea daruri, e un popr care 
„seamănă fără să secere..., în schimb este și un alt 
popor care seceră fără să fi semănat și adună de 
unde n-a risipit. Acest popor este cel evreu, față de 
care noi avem o atitudine absolut potrivnică...”

Ținta național-creștină, crede oratorul, este 
„însănătoșirea” statului pe cale etnică.

Cât despre Gorj, Nichifor Crainic afirmă 
că nu este străin de istoria locurilor și de sufletul 
oamenilor: 

„Cunosc Gorjul, județ sărac, cu oameni bogați 
sufletește. Ținutul Gorjului e la fel ca ținuturile 

moților din Munții Apuseni. Aceste două pământuri 
sărace au dat neamului două mișcări, cele mai mari 
mișcări naționale: a lui Avram Iancu și a lui Tudor 
Vladimirescu.

Admir sufletul gorjean, căci el nu știe să se 
lase înfrânt de greutățile ce-l apasă. El n-a știut 
să se plece în fața durerii și a sărăciei, niciodată. 
E sărăcie și azi: sărăcie de suflet, de virtuți, de 
muncă constructivă, dar nu la popor, ci la pătura 
conducătoare. Să vă ridicați ca unul, în numele 
naționalismului și bisericii, dând semnalul 
redeșteptării noastre.

Sunt fericit că am avut prilejul să fiu nașul 
drapelului de azi, pe care vi-l predau cu îndemnul 
de a-l avea ca simbol în lupta ce duceți, pentru 
binele Neamului.”

În final s-au adus omagii și urări Suveranului 
și, desigur, fruntașilor de la centru: A.C. Cuza și 
Octavian Goga.

După festivitățile inaugurale a urmat banchetul 
din parcul orașului, unde Nichifor Crainic a precizat, 
într-un lapidar toast, că nu este un „vanituos”, ci că 
în lupta asta pune ceva mai presus de persoana sa. 
„Eu am fondat - mărturisește el - până acum, patru 
ziare în Capitală. Toți cei care au pornit la drum cu 
mine au situații materiale strălucite. Au palate. Eu 
am rămas tot... chiriaș (...). Eu sunt contra averii, 
nu-mi trebuie nimic peste strictul necesar (...). De 
altfel, așa se explică faptul că am dat viață acestei 
organizațiuni politice, în care nu-și găsesc locul 
decât cei cu cugetele și cu sufletele purificate (...). 
Vrem să fim un partid revoluționar (...).

Creștinismul este, de altfel, o revoluție 
continuă. El urmărește transformarea omului din 
rău în bun, din bun în mai bun, din mai bun în 
perfect (...).

De la război, personal, am suferit cele mai 
multe lovituri de la conducătorii țării. Ziarele 
mi-au fost de două ori suspendate și de multe ori 
confiscate. Am suferit închisoarea Jilava trei luni 
jumătate. Aceste lovituri nu m-au slăbit, ci m-au 
fortificat. Ceea ce mă ține tare în lupta ce duc este 
credința fanatică în destinele neamului românesc”.

În final, Nichifor Crainic mărturisește că 
pleacă din Gorj cu convingerea fermă că „organizația 
aceasta se va număra printre organizațiile - model, 
în lupta de mântuire a scumpei noastre Patrii...”

În seara aceleiași zile (1 iulie 1936), marele 
gânditor ortodoxist și ideolog naționalist Nichifor 
Crainic a ținut o cuvântare -„Spiritul autohton” - la 
Teatrul „Căldărușe”, la invitația „Ligii revizioniste” 
din Gorj.

Oratorul începe prin a evoca activitatea sa 
de dinainte de război, care, în linii mare, se încadra 
„semănătorismului”.

După război, viața poporului a devenit mai 
complexă, ajungându-se la o „masă polietnică, de 
care noi ne diferențiem și tocmai această diferențiere 
a cauzat și amplificarea doctrinei semănătoriste, 

precizând găsirea nomenclaturii de naționalism.”
„Naționalismul - afirma apăsat Nichifor 

Crainic - este voința de realizare a conștiinței 
naționale, care e constatarea unor stări de fapt. 
Naționalismul pornind de aici, vrea să urce pe 
culmea realizărilor naționale”.

Naționalismul tinde, dincolo de o „stare” 
spirituală, să realizeze „idealul național” -„între 
aceste două noțiuni trebuia să plasăm lupta noastră 
naționalistă”.

Vorbitorul arată că naționalismul are două 
faze („conștiința națională” și „faza de program”), 
precizând că, în conferința sa, se va axa pe prima 
fază, despre care crede următoarele:

„Conștiința națională constă în spiritul 
autohton care se bazează pe două idei: ideea de 
identitate a neamului în timp, care reprezintă istoria 
noastră națională, și ideea de omogenitate în spațiu, 
care reprezintă antropogeografia noastră. Acestea 
alcătuiesc substanța spiritului autohton. Neamul 
este o ființă identică cu ea însăși în timp și omogenă 
în spațiu”.

Autohtonismul este „titlul nostru de 
proprietate naturală pe pământul pe care-l locuim”. 
Asupra legăturii dintre neam și spațiu locuit (care 
se înfluențează reciproc), veghează ordonator și 
armonios „Forța divină”.

Oratorul face apoi o referire la cartea sa 
„Puncte cardinale în haos” (1936), dând o definiție 
culturii și civilizației:

„Cultura e raportul omului față de Cer, pe 
când civilizația e raportul omului față de Pământ...”

Pe când mănăstirile noastre presărate prin 
toată țara ne-ar arăta „sensul culturii”, formele 
de civilizație materială a neamului (palmaresul 
etnografic, spre exemplu) ar exprima nevoia de 
spiritualizare.

 Încercând să exprime specificitatea și spiritul 
de identitate al nației, Crainic afirmă că „Noi nu 
avem azi un sens al nostru. Am intrat însă în această 
fază de când avem „în mijlocul nostru pe Lucian 
Blaga”, autorul celebrei Trilogii culturale („Orizont 
și stil”, „Spațiul mioritic”, „Geneza metaforei și 
sensul culturii”).

Sensul pe care-l găsește Crainic ființării 
noastre în istorie se exprimă prin„ideea etnică” și 
„ideea creștină”.

Datorită faptului că toate războaiele noastre 
sunt defensive, conștiința noastră autohtonă ar fi 
una „însângerată”. Și acest element de disoluție 
etnică se accentuează prin „infiltrația elementului 
evreiesc”. De aceea, țelul național - crede Nichifor 
Crainic - este acela al „Etnocrației”, realizarea 
statului etnic: „O ROMÂNIE A ROMÂNILOR”. 
E, de fapt, în parte, și ideea marelui Vaida-Voevod 
privind numerus valachus (neîmpărtășită de unii 
național-țărăniști în frunte cu Maniu), potrivit căreia 
structurile conducătoare ale statului român trebuie 
purificate de elementele alogene, în sensul unei 
purificări etnice.

Opera fundamentală a lui Nichifor crainic 
este Ortodoxie și etnocrație (1938), în care un 
întreg eșafodaj ideologic e menit să pună în 
evidență programul statului etnocratic. „Ortodoxia” 
(ca spiritualitate tutelară) și „naționalismul” (ca 
expresie a unui organism natural în determinări 
spațio-temporale) sunt cei doi piloni ai filosofiei 
politice a lui Nichifor Crainic. Unul exprimă și 
susține o universalitate spirituală, celălalt - o forță 
activă în viața Neamului, căreia el îi zice etnocrație, 
definită, mai departe, ca „o voință politică a rasei 
autohtone de a face din stat expresia proprietăților 

„Crainicul românismului” în Gorj:

CIȘMEAUA „NICHIFOR CRAINIC”
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Nichifor Crainic și Cezar Petrescu
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și organul misiunei ei în lume”. De altfel, ideea 
„etnocrației” va fi nuanțată în lucrarea „Programul 
statului noocratic” (1938), revenind ca mesaj și 
perspectivă mesianică în „Nostalgia paradisului” 
(1940).

Conferința lui N. Crainic a fost aplaudată 
„furtunos” de publicul târgujian, oferindu-i-se 
oratorului și „o frumoasă jerbă de flori”...

*

La 27 august 1936, Nichifor Crainic revine 
în Gorj, la Congresul Partidului Naționalist-Creștin, 
alături de secretarul-general al partidului, Stan 
Ghițescu. Și de această dată, de la tribuna amenajată 
în parcul „Budișteanu”, el a rostit o cuvântare în 
fața a peste 2000 de membri aderenți ai formațiunii 
politice Goga-Cuza.

În seara aceleiași zile, N. Crainic a susținut, 
la Teatrul „Căldărușe”, Conferința despre 
„Naționalismul programatic”, exprimând încă 
o dată ideea statului etnocratic și a ortodoxiei 
naționale.

Sfârșitul anului 1937 aduce la cârma țării 
Guvernul Goga-Cuza (până la 10 februarie 1938). 
După meteorica guvernare a naționaliștilor cuziști, 
urmează noul guvern al patriarhului Miron Cristea 
(februarie 1938-6 martie 1939), când începe de 
fapt dictatura carlistă: la sfârșitul lui februarie 1938 
este promulgată noua Constituție și sunt dizolvate 
toate formațiunile politice, creându-se unicul 
organism politic - Frontul Renașterii Naționale, 
care va supraviețui tuturor guvernelor (Armand 
Călinescu - Argetoianu - Tătărescu - Gigurtu) până 
în septembrie 1940, când la conducerea statului este 
chemat „omul de fier” generalul Ion Antonescu, 
determinându-l pe Carol al II-lea să abdice în 
favoarea Regelui Mihai.

În ampla acțiune de „renaștere” culturală 
din anii ‘30, în întreaga țară se înființează cămine 
culturale comunale cu subordonare județeană.

În Gorj, la Brătuia, în primăvara lui 1939 
(martie), Căminul cultural de aici este botezat cu 
numele marelui profesor universitar, poet, teolog, 
filosof și ideolog naționalist: „Nichifor Crainic”. 
Demersurile sunt făcute de preotul Constantin Guță, 
fostul student teolog și animator al naționalismului 
„programatic”.

La 28 iunie 1939, răspunzând invitației făcute 
de ferventul admirator al doctrinei național-creștine, 
sosește în Gorj o delegație „culturală” formată 
din prof. Nichifor Crainic, prof. Pan Vizirescu și 
scriitorii Vasile Militaru și N. Crevedia.

În seara sosirii la Tg.-Jiu s-a desfășurat, la 
Teatrul „Căldărușe”, un mare festival, organizat 
de Căminul Cultural Județean, Căminul Orășenesc 
și Liga Culturală, Secția Gorj, cu sprijinul corului 
„Lyra Gorjului”(de sub conducerea preotului Gh. 
Gâță).

Crainic și Vizirescu au conferențiat despre 
viața și opera marelui poet național MIhai 
Eminescu, iar N. Crevedia și Vasile Militaru au citit 
din creațiilor lor.

În cuvântarea sa despre EMINESCU, 
laureatul premiului național pentru poezie din 1930 
s-a întrecut pe sine, reușind să redea asistenței „un 
Eminescu nou”, după cum se consemna într-o 
cronică a timpului. El însuși poet de reală valoare, 
trecând de la un tradiționalism sămănătorist și 
nostalgic (Darurile pământului, 1920; Priveliști 
fugare, 1921), la un autohtonism iconografic și 
mistic, cu viziuni apocaliptice, chiar mesianice 
(Țara de peste veac, 1931), Nichifor Crainic citea 
în Eminescu atât spiritul luptător al unei mucenicii 
naționale cât mai ales mesajul mesianic al unui 
glorios ideal.

Dincolo de truismele de circumstanță, ce 
se produc în asemenea ocazii, Nichifor Crainic a 
reușit să rupă pânza convenționalismului anost și 

să-l prezinte pe Eminescu ca pe un arhanghel al 
sufletului românesc, „mereu tânăr și actual, integrat 
în cele mai sublime aureole ale ortodoxismului 
nostru și neîntrecut slujitor în uriașa catedrală de 
stejari și aur, a idealului nostru național...”

Cuvântarea a fost nu numai frumoasă, dar 
mai ales mișcătoare, pentru că N. Crainic a știut 
să apese atât pe ideea naționalistă, manifestă în 
opera eminesciană, cât și pe spiritul ortodoxist, de 
asemenea prezent în gândirea Poetului Național.

Prin Eminescu, Nichifor Crainic s-a exprimat 
pe sine pe de-a-ntregul și a concretizat, fără a face 
propagandă ieftină, naționalismul ortodoxist al 
crezului său politic și o anumită filosofie națională 
și culturală.

A doua zi, 29 iunie 1939, în prezența unui 
mare număr de săteni și a numeroși intelectuali din 
Tg-Jiu și București, Nichifor Crainic (însoțit de 
Vasile Militaru, Pan Vizirescu și Nicolae Crevedia) 
s-au deplasat la Brătuia, unde fostul discipol, 
teologul Constantin Guță, se îngrijise de înființarea 
unui cămin cultural și de înălțarea unui Monument 
al Eroilor, în amintirea celor peste 80 de eroi ai 
satului, pentru care nu se făcuse până atunci nimic. 
Acest semn al recunoștinței a fost așezat într-o 
vâlcea, între cătunele Trecani și Lazu. În apropierea 
monumentului, a fost construită o CIȘMEA, care 
aduna mai multe izvoare cu apă limpede și rece, ce 
au fost puse să curgă pe sub monument (constructor: 
târgujianul Silviu Timariu). Asemenea Căminului 
Cultural și aceasta a primit numele marelui cărturar 
naționalist - Cișmeaua „Nichifor Crainic” (există 
chiar o fotografie cu profesorul Crainic avându-l 
alături pe preotul Constantin Guță, în fața cișmelei 
sfințite).

 În cuvântul său, scriitorul Nichifor Crainic 
a mulțumit, profund mișcat, fostului său student 
și satului întreg, pentru bucuria ce i-a procurat, 
promițând să revină pe aceste locuri binecuvântate 
de Dumnezeu de care deja se simte „legat sufletește 
pentru tot restul vieții”.

A urmat un frumos program artistic susținut 
de elevii Școlii primare și recitarea unei ode 
închinate eroilor de marele fabulist al neamului 
Vasile Militaru (colaborator fervent al „Gorjanului” 
din epocă).

Oaspeții de departe au fost invitați la masă, 
iar poporul adunat a întins, la liziera pădurii, zeci de 
mese, după cum este obiceiul pomenirii morților, la 
sfințirea de monumente și slobozirea de fântâni...

În mai 1940, în locul rămas vacant prin 
moartea lui Octavian Goga, va fi ales membru al 
Academiei Române marele profesor și scriitor 
Nichifor Crainic, „creatorul curentului creștin în 

presa și literatura noastră postbelică” și onoratul 
cărturar cu titlul de „doctor honoris causa” al 
Universității din Viena.

În iulie 1940, fiul de clăcași din Bulbucata 
Vlăsceană - supranumit  „Crainicul romanismului” 
- preia conducerea Ministerului Propagandei 
Naționale, cam pe când Frontul Renașterii Naționale 
fusese transformat în Partidul Națiunii, printr-un 
capriciu al dictaturii carliste (guvernul Gigurtu).

Acum, în noua ipostază ministerială, în 
declarațiile sale de presă Nichifor Crainic va preciza 
că „ziaristul e un mucenic necontenit, care sacrifică 
pâinea gândului și vinul inimii sale pentru ca viața 
neamului să sporească”.

El va cere presei să înțeleagă imperativele 
momentului istoric și să meargă pe ideea solidarizării 
național-creștine, pentru a fi colaboratorul „de 
nădejde” al Statului. Cere presei spirit de dreptate și 
camaraderie național-creștină, politică.

Guvernul Giugurtu își încheie activitatea 
repede, căci la 6 septembrie 1940, după odiosul 
Diktat de la Viena, care ne răpise o parte din 
pămîntul sfânt al Ardealului, la conducerea statului 
este chemat generalul Ion Antonescu, care abia 
în aprilie 1941 va reînființa Ministerul Presei și 
Propagandei Naționale (la conducerea căruia este 
menținut Nichifor Crainic), având acum greaua 
misiune de a lămuri opinia publică internă și 
internațională despre „dreptul nostru la o altă viață 
și în alte hotare - în hotarele firești ale românismului 
nostru.”

Colaborator de nădejde al regimului 
antonescian pe latura propagandei naționale și a 
culturii scrise (intrând aici și ținerea sub control 
statal a presei), N. Crainic va avea de suferit, după 
război, de pe urma convingerilor sale naționalist-
creștine, care se dovedeau active și de o emergență 
fermă în epocă, pe punctul de a cădea în pericolul 
exacerbării naționalise.

La 22 mai 1945, pe lista celor condamnați 
la „detențiune grea pe viață”, de către acel faimos 
tribunal al poporului (ce a condamnat la moarte pe 
„criminalii de război”,în frunte cu mareșalul Ion 
Antonescu), a figurat, alături de Stelian Popescu, 
directorul ziarului „Universul”, și fostul ministru 
al Propagandei Naționale, scriitorul și ideologul 
naționalist Nichifor Crainic (Pamfil Șeicaru fusese 
condamnat la moarte în contumacie).

Închisorile comuniste și persecuția ce-a 
urmat, aproape trei decenii, îl îmbătrâniseră nefiresc. 
Ajunsese un omuleț taciturn, rezervat și absent, 
târându-se în toiag și făcându-și rondul amiezilor 
prin „părculețul englezesc” de lângă statuia lui A. I. 
Cuza din Craiova.

După ce tatăl meu, fervent admirator, îl 
avusese dascăl și chiar în comisia examenului de 
licență în teologie, prin anii 70 i-am prezentat lui 
Nichifor Crainic caietul meu de poezii și câteva 
intenții gazetărești, cu care băteam la poarta unor 
publicații, chiar la Ramurile de pe „Iancu Jianu”. 
În poezie m-a încurajat, cerându-mi să merg 
„dimpreună cu raza călăuzitoare”, iar dintre celelalte 
i-a plăcut mult un interviu ce tocmai îl luasem 
marelui om de cultură, cercetătorul sorbonard I. D. 
Ștefănescu, pe tema „monumentalitatea bisericilor 
maramureșene”, publicat deja, însă aceste amintiri 
le las pentru altădată.

Nichifor Crainic a încetat din viață la 21 
august 1972, în deplin anonimat și în plină revoluție 
culturală ceaușistă.

A lăsat în manuscris multe scrieri, între care 
un interesant volum de memorialistică, mărturie a 
unei cunoștiințe mereu în luptă cu istoria și mereu 
pe creasta valurilor implacabile...

Cel născut în anul morții lui Eminescu 
spunea că a venit pe lume să pună în parctică idealul 
național al Poetului „nepereche”... 

Documentar de  Adi HELADI



Portal-MĂIASTRA     v     Anul IX, nr. 4 (37)/2013
45

pag. 46

INVOCARE (,,PRO DOMO’’)

Cântă zeiţă !
în dialect daco-român,
ce a fost înainte şi după DECEBAL ŞI TRAIAN.
Cântă nostalgia românului meta - ISTORICĂ;
maladie ancestrală şi ANA-CRONICĂ,
din care a reNĂSCUT sau recidivat:
MIOARA şi CUCUL - ce ne-au derutat.

ROMÂNUL a coborât din istorie şi trans-HUMANŢĂ,
cu DOR ipohondru – de CIRC-uniSTANŢĂ,
transHUMÂND cu turma, cu desagii pe MĂGAR;
păstrând în ei MĂ-MĂ-LIGA şi BRÂNZA;
        SLĂNINA mai rar.

Însă ştia mituri şi multe pro –VERBE,
doine de Jale, preVESTIRI despre vreme.
TRAISTA era plină cu versuri, cu natura întreagă
TÎMPLA cu o SAGA şi multe VORBE de şagă.

MIOARA i-a fost GURU-busolă-n bătătură,
să-şi ierte duşmanii, lăsându-i INSTANŢEI din NATU-
RĂ.
Apoi pleca nostalgic – se integra în FIRE, 
dar neLUMIT şi fără – CARTEA DE CITIRE.
Împreună cu CÂINII CREDINCIOŞI
        CU MIOARA şi AŞTRII,
românul reflecta la păşune sau în codrii sihaştrii;
de a ajuns la o ALEGORIE filozofică a lumii;
ca HAIDUC, ca PĂSTOR, urmărind şoimii şi lăstunii 
ori ca agricultor –  cu plugul în brazdă pe ogor;
urmărind CURSUL CICLIC – al anotimpurilor.

În zile de răgaz îşi ţintea privirea
        spre bolta albastră,
urmărindu-şi SOARTA – cu chip de PAJURĂ MĂIAS-
TRĂ.
Trecea senin prin – procesul de tans-HUMANŢĂ,
înfrunta  VÂNTURI ŞI PLOI – după CIRCumstanţă.

Înainte de KANT – descoperise ,LEGEA MORALĂ;
în SINELE-PUR – neperveriti de SMINTEALĂ.
Pentru că ÎNŢELEPTUL, intrase de timpuriu
        în ,,gâlceava cu lumea”
stăpânindu-şi voinţa şi gândul AIUREA.

Atinsese un anume, GRAD DE ILUMINARE,
Strălucind RĂSĂRITUL – prin CANTEMIR şi ŞTEFAN 
cel MARE,
până AZI în Marea CRIZĂ, a valorilor autohtone,
ce a invadat MENTALUL – cu demonie şi gorgone, 
care dărâmă, demitizează
SISTEMUL AXIOLOGIC – îl perimează.

PREA-ÎNŢELEAPTĂ CLIO, ce punem în loc pe PIE-
DESTAL?
,,OMUL SFÂRŞIT” sau ,,OMUL FATAL”?
Idealul feminin de ,,fâţă” sau ,,vampă”?
strălucind artificial sub refelctoare – la rampă?
Suntem copleşiţi de IMAGINI PE STICLĂ şi informaţii;
Că facem grimase, emanăm radiaţii,
poluăm excesiv, n-avem O NOIMĂ, - 
ne frigem, de suflăm şi în CIORBĂ

Cum înţelepciunea vine – din POPOR, 
cel înfrăţit cu NATURA şi legat de OGOR,
Zeiţo fii! deci mai cu răbdare,
şi acordă – unui ţăran ,,OCOŞ” – ascultare !
că ROMÂNUL nu e numai POET,
el are talent şi de AED.
Uneori-e cel mai profund filozof,
deci  cântă-i CLIO – ţăranului isteţ şi fălos.
       
        Fără sfială cântă-i ! – ca o privighetoare
        tot ce-l înveseleşte
        dar şi tot ce-l doare !
când e copleşit – de PESIMISM MIORITIC
în toposul lui – carpato-danubiano-pontic
        Cântă-i antologic – de melancolie !
că-i îndrăgit de MIOARA – din entehelie.

REGULA JOCULUI ETNO-GENETIC

Apoi l-a scânteiat
       ADJECTIVUL ŞI SENZITIVUL
cu o pleiadă de VOIEVOZI,
dar mai târziu – şi cu neROZI,
cu genii şi poeţi
cu mulţi nătăfleţi.

Că acţionau – FÂRTATELE ŞI NEFÂRTATELE
pe la spate şi pe apucatele,
încât a fost nevoie – de  PĂCALĂ
şi bineînţeles – de preietenul său TÂNDALĂ
       să pună temei:
       pe BRAMBUREALĂ

Trebuiau să iasă – din PLATON-ism.
şi din ATARAXIE,
mai ales din ANAnghie;
că doar românii – erau bărbaţi activi
       uneori cumpătaţi,
       alteori impulsivi,
       cu dinţi incisivi

Aşa au intrat românii
       în LAGĂRUL ROŞU,
unde nu cânta nici GĂINA
                       nici COCOŞUL
că domina ULIUL ACTIVIST;
în fond – un SECU-rist,
ori CORBUL ŞI GHIONOAIA;
ce aduceau frica, nu ploaia.

Au ajuns ţăranii în panoRAMA
                           ACT-uală;
Fără ILEU şi fără NICOVALĂ,
doar SIMBOL  al GINTEI,
purtătorul FLINTEI.

OPINII DESPRE METAMORFOZA 
ŢĂRANULUI CONTEMPORAN

Zic unii învăţaţi contemporani:
că noi încă suntem – un  popor de ţărani,
din acelaşi leat cu Bill GAST
                    şi Mario VERGAS LOLOSA
dar mergem tot-pe VIA DOLOROSA

Un alt cărturar – din dicţionar
amintea că ţăranii – au născut INTELECTUALII,
protagoniştii literaturii,
politicienii şi membrii – NOMENCLATURII.
Artişti dadaişti, ori supraREALIŞTI,
dar şi mulţimea de conţopisti,
încât trei sunt cu MAPA
şi numai unul – cu SAPA
Ei au participat: la RĂZBOAIE ŞI REVOLUŢII:
în pieţe publice,
pe trepte de instituţii;
vărsându-şi sângele pe ogoare,
dar au făcut şi DRAGOSTE
            prin MĂLAI ŞI PONOARE

Ţăranul de azi nu mai este ,,bade”:
el este ,,DOMN”.
şi-i place să-i zică lumea ,,PATRON”.
Apare mai spilcuit pe ecran, în prim-plan,
nu-şi mai cultivă cu drag pământul
            devenind – mai viclean
Îşi încheie epilogul zilei – cu nostalgie,
când îşi citeşte ziarul – în loc de BIBLIE;
că face de la el – alergie.

Citeşte şi istorie – despre DECENEU
                              ŞI ZAMOLXE,
ştie de la TV despre stress, poluare şi noxe.
E interesat de OZN-uri şi futurologie,
întreabă ce-nseamnă ,,marketing” şi 
                                 ,,pandemie”
E în plin proces de emancipare
Dar e victima politicienilor – în MANIPULARE.

HERMENEUTICA ŢĂRANULUI 
,,OCOŞ” IEREMIE MAN

E firesc că D-zeu,
           i-a făcut pe români şi filozofi
           şi le-a dat BĂTRÂNI – foarte sfătoşi
           ŞI TINERI PĂSTORI neLUMIŢI,
           ce trebuiau uneori – să fie jertfiţi

Cauza primă era – o MIOARĂ NĂZDRĂVANĂ;
ce da mereu – ,,apă la moară”:
           canta fatidic
           cu glas empiric;
despre NATURA DIN NOI,
cu vânt şi cu ploi.

Despre ,,MOARTE” şi ,,FIRE”
despre ,,fortuna labilis”,
despre ,,DOR” şi rătăcire.
şi tot ce ne-a fost scris
din RAI sau din Abis.
Am fost ursiţi – să fim CREŞTINI;
botezaţi de slavi – ca neoLATINI,
dar bolboroseam într-o credinţă,
cu PSALMI străini – de pocăinţă;
           întârziind – în EVUL MEDIU,
           când la hotare – era – un veşnic aSEDIU:
           de mari imperii – posesive, 
           cu suverani ce aveau – MINŢI MALADIVE

Au perseverat însă în timp
şi au dus ISTORIA – până-n OLIMP;
           aşa naivi
           glumeţi şi blajini
           ba uneori şi filistini.

CĂLUŞARI ŞI GEAMPARALE: 
DE VITEJIE ŞI RESEMNARE

Strămoşii sub glie – se uită posaci
la ce au ajuns – ,,cei mai viteji dintre traci”:
prin vitralii de iubire amară,
când turcii în ţară – au dat năvală.
            după tribut
            după haleală,
            după taleri de aur
            furând din visterie – din tezaur.

Ne-au furat femei – nespus de frumoase:
           blonde sapile,
           brunete focoase;
le-au dus în harem
şi le-au transformat în cadâne,
îmbrăcându-le în mătăsuri
şi în foşnitoare satine

Ne-au schimbat chiar şi domnii,
           cu anul
ameninţându-ne: cu IATAGANUL:
           că suntem ,, ghiauri”
           să-mbrăţişăm – ISLAMUL,
           să facem ,,TEME-nele”
           şi să citim – CORANUL 

Noi ne-am mai supus,
           am mai răbdat;
cu soarta – nu ne-am împăcat;
însă ne-am lăsat prostiţi,
şi i-am tolerat – ca obişnuiţi:
Am băut cu ei din căni de lut – cafea,
Ei ne-au învăţat să tragem – din lulea,
pe marii, boierii – din NARGHILEA

Dar apoi – au mai cerut – HARACI:
atunci, VALAHII – au intrat în DRACI
şi i-au alungat – peste LIMAN
că fugeau turcii, strigând: ,,Aman!”
I-au speriat românii – cu VÂR-COLACI

CĂLUŞARII ŞI GEAM-PARALELE 
ETNO-GENEZEI

HERMENEUTICA SATULUI ÎN VIZIUNEA ŢĂRANULUI ,,OCOŞ’’
(epopee satirico-sentimentală în stil manierist)
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cu zmeii şi CAII NOŞTRI ÎNARIPAŢI

Bătrânele mame îndurerate,
din bordeie ascunse şi afumate:
i-au blestemat – pentru totdeauna:
Să le mănânce strigoii – LUNA:
De aceea ei au rămas numai – cu SEMILUNA,
Iar noi românii – cu CALUL BĂLAN:
Să-l sperie oricând – pe OS-MAN.

Turcul însă era – foarte viclean,
de nevoie românul a devenit – ,,hotoman”
astfel când turcii ne-au adus – FANAR-ioţii:
ne-am prefăcut docili si supuşi – cu toţii.
Am învăţat puţin ,,pe greceşte”
Poporul bolborosind ,,Doamne miluieşte!”
în timp ce ,,POPA PRINDEA PEŞTE”.

Nu-I vom uita nici – pe HUNI:
ce-au năvălit în ţară – ca nişte TĂUNI:
de s-au speriat rău românii:
c-aveau mustaţă – ca tăciunii.
Şi cai năpraznici – în galop
Şi SĂBII strălucind – prin foc.

Cu ungurii am pus – un RĂMĂ-ŞAG:
că o să stăpânim etern – acest MEL – eag 
Degeaba ei îs cu NĂDRAGI,
CIOARECII noştri, mi-s mai dragi.

EX OSSIBUS ULTOR

Noi tot cântăm -,, SUNTEM ROMÂNI!”
cu patri-HOŢII-şmecherii şi spânii
şi ziceam: ,, Doamne bogdaproste!”
că doar me tragem – din ZAMOLXE;
care a venit la noi – zburând pe-un nor:
        ,, EROUL CIVILIZATOR”
El ne-a dat numele – de DACI:
cu oameni falnici – dar cu DRACI;
meniţi să fim – ne-MURITORI;
să aruncăm – SĂGEŢI ÎN NORI.

Avem în noi şi sânge – de ROMANI ORGOLIOŞI,
care ne-au spus:
        ,, Să fiţi cuminţi şi serioşi!”
Cât mai curând – să ne CIVILI-zăm
şi în LATINĂ să grăim şi să cântăm.

Să facem chiar ,,STÂNGA-MPREJUR”
cu imnul ,,GAUDEAMUS IGITUR”;
că marele ZAMOLXE-e în sihăstrie:
s-ascunde în pământ – să nu mai vie.

UN HOMER AUTOHTON ÎN OPINCI 
ŞI IZMENE

O figură de filozof avea
           MELENTE a lui CONDRATE;
dascălul POMPEI îi zicea:
          CONFUCIUS, căzut în actualitate.
Puştimea ,,cu caş la gură”
         copilandrii, bărbaţi în toată firea;
îl pândeau curioşi – din bătătură.

Numai ochi şi urechi ii ascultau;
          baladele şi legenda protoistorică
o ,, epica magna” de amploare homerică:
năvăliri tătare, ce au ucis şi incendiat
case de gospodari – biserica de lemn, din sat,
ocupaţii maghiare şi atrocităţi,
trecerea ruşilor lacomiţi, violenţi,
Credinţe şi rituri, obiceiuri străbune:
O epopee rurală – necuprinsă în RUNE   

Toţi erau fermecaţi de glasul domol
           sau înverşunat,
de apa IZVORULUI şi a Ilişuii,
care îl îngânau – reverberat 
Memoria se limpezea de sub valul ceţos;
întruchipând lumea dispărută
          într-un nimb luminos.

Se zicea tinerilor cu glasul încins:
Românii au avut şi ei la modul precis
          -un HOMER – autohton 
că o voce nefirească – îl cheamă din neSOMN.
Că are o stare de trezie,
un vis obsedant – o erezie:
îl chinuie un Duh
din frunzişul unui nuc din grădină,
care boceşte – într-o limbă străină

E un HOMER al românilor
coborât în peşteră la ZAMOLXE – 
să reflecteze la nemurire, departe de NOXE,
de nebunia lumească de pe pământ,
cu patimi şi suferinţe dar şi un oftat sfânt

Desigur el a plecat însă cu o pajură
          pe CELĂLALT TĂRÂM.
Aşa a rămas neSCRISĂ:
          EPOPEEA POPORULUI ROMÂN.
Revine uneori reÎNCARNAT:
ţăran în izmene şi cămaşă,
          de un alb imaculat

Trece himeric prin sat,
          în opinci din piele de bou,
Lumea nu bănuieşte că e un aed, un erou,
care fulgeră cu ochii lui de LAPISAZULI
trezind – bufniţele şi ulii.
          Invocă o zeiţă, provoacă un ZEU,
are glas profetic – e trimis de D-zeu

Îl auzi uneori conversând
          cu ,,genius loci”,
treziţi din somnul de piatră-al ROCII
Cheamă din întunericul pădurii – AEZI ,
Sperie CUCU-VELE şi HUHUREZI,
glia frământată – de duşmane copite,
ce încep să tresare şi să palpite.

Îi cheamă-n epopee pe DACI şi ROMANI,
pe ROBI, pe RĂZEŞI şi pe CIOBANI,
pe INTELECTUALII – treziţi din CULTURĂ
şi-i îndeamnă la o REVOLUŢIE de ANVERGURĂ

Nu-i uită nici pe boierii pământeni,
chiar dacă unii au fost – haini şi vicleni;
doar şi ei au pus cărămidă, mortar:
          la câte un CONac,
          la o CULĂ
          sau la un CER-DAC.

O parte din ei au fost laşi – la ANAnghie
şi au fost legaţi de turci, ori domnitori
          în lanţuri şi frânghie

 INVOCAREA MUZEI 
MELPOMENE

Prea FRUMOASĂ şi talentată MELPOMENE!
inspiră-l şi pe HOMERUL nostru autohton
          în opinci şi izmene.
Să ascultăm fascinaţi – EPOPEEA NAŢIONALĂ,
Să se audă din sat în sat – dincolo de CAPITALĂ
în EUROPA – patria noastră comună
          O VIOARĂ IMENSĂ,
la care şi noi – am pus O STRUNĂ,
din care să acoatem sunete înalte şi grave
Spiritul nobil al românilor
          Să vibreze-n OCTAVE

Până în prezent ne-a însoţit
Homer-ul băştinaş
dar ne-a abandonat, într-un Epi-LOG-nărăvaş,
trecând prin socialism
şi cărţile purpurii
ce-i amăgeau pe tineri şi pe copii

De ce a amuţit azi Homer
          şi nu mai cântă,
poate cumva i-e lira frântă,
sau poate îi este lehamite
că s-au profilat – CEI FĂRĂ DE MINTE.

Pentru un petic de pământ
ţăranii se iau ,,la trântă”.
Să fie lumea-chiar aşa de flămândă?
Pentru o delniţă sau un răzor
Vecinii ajung – la omor.
iar nevestele se afurisesc.
într-un stil  – pur românesc.

Şi la palat e – CIORO-VĂIALĂ,
în AGORA – multă brambureală,
cu demnitari îmbolnăviţi – de BUL-imie.
           de AVAR-iţie
           şi ŞMECHER-ie.

Deci nu mai vrem – POLITICĂ,
suntem insensibili – la CRI-TICĂ,
nu mai vrem nici – POE-ZI-E,
           nici EPO-PEE;
vrem doar con-CERTE de ONOMATOPEE

Avem mulţi băieţi deştepţi
mulţi interlopi, excroci pro-XENEŢI
Deci ce rost mai are POE-ZI-a
nici ARTA;
trăiască DEMO-GAGIa.

EPILOG SENTIMENTAL sau un
CV-,,sui generis”

Românul are ISTEŢIME şi TOC-meală,
chiar dacă iese-BRAM-BUREALĂ
îl învestim ca LIDER – pe PĂCALĂ:
Să păcălească-n SATUL lui,
prin IAR-MAROACE şi hai-hui
să mergem ÎNAINTE – spre proGRES
,,nu-i bay” – dacă mai dăm şi ,,greş”

Suntem ROMÂNI şi ne-am născut poeţi:
rapsozi împătimiţi şi interPREŢI
           şi cântăm DOI-ne
           fără noime;
           ori facem GLUME de ne-CAZ;
           să stârnim – ZÂMBETE şi HAZ.

Dar şi grăim cu-nţelepciune,
parc-am vorbi dintr-un CEAS-LOV.
          ori din RUNE,
cu risipiri de proVERBE şi SNOAVE,
pe la pe-TRECERI ori târguri de gloabe
Şi ştim mereu ca să ne ridicăm – din TINĂ,
C-avem UN BULGĂRE de AUR – în inimă

Continuăm să fim – MEŞTERUL MANOLE;
Să ne sacrificăm – de pe acoperiş sau FILI-GORE
Să mai mâncăm – COLEŞĂ cu FASOLE
Cu plug de lemn ori cu TRAC-torul
ne mai arăm în veacuri
         –  cu dragoste – OGORUL 

Ne mai păzim cu dragoste – OILE 
şi ne lăsăm tacit ca să ne bată – 
           ZĂPEZILE ŞI PLOILE.

Iar ROMÂNUL e încă uşor de MANI-PULAT,
de politicieni versaţi – de la PALAT,
care îi chibzuiesc SOARTA şi ŢARA;
pentru că ,,IARNA nu-i niciodată ca VARA”
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După reflexul de acasă, ne trezim devreme, 
la 5, ora locală. Cum Elenei mele nu i-i nici de 
vorbe de clacă, nici de alte cele, o las să-şi rumege 
gândurile singură, mă grăbesc la micul dejun, ca să 
pot da o raită prin împrejurimi, că nu se făcea să plec 
din Cetinje şi să nu-i prind pulsul. Ies în parc, iar 
de aici mă îndrept spre centrul oraşului. Numai că 
Cetinje doarme frumos. În dimineaţa aceasta de 
sâmbătă, abia se pune pe picioare, eliberându-
se greu din leneveala-i orientală.  Nici măcar 
în jurul palatului prezidenţial, o mişcare cât 
de cât. Ajung la o încrucişare de străzi, unde 
identific artera principală, deci axul oraşului, pe 
care ar trebui să merg câteva sute de metri ca 
să o străbat în întregime. Ceva asemănător cu 
ce se poate vedea şi în Podgorica . Impresia, în 
mare, o dată făcută, simt  că nu merită efortul 
să mă avânt. Mă întorc, deci, să nu dau, cumva, 
motive de îngrijorare că am fost răpit. Tocmai 
se aşează bagajele în autocar. La 7,30, cum era 
programat, plecăm. Vedem încă o dată Cetinje 
din mers. Atâta a fost să fie. Coborând spre 
Podgorica, realizăm mai bine cât de tare s-a 
cocoţat în munte. Adevărat cuib de vulturi ! Loc 
bine ales pentru o capitală medievală, aici nu era 
nevoie de întăriri, căci stâncile între care s-a ascuns 
pot funcţiona ca nişte ziduri de cetate. Ajunşi la 
Podgorica, ne dăm seama şi de tâlcul mutării capitalei 
aici. La lumina zilei, vedem  lucrurile altfel. O dată 
că oraşul nici nu-i atât de mic. Îl putem sălta , fără să 
exagerăm, în rândul municipiilor. Deci nu o Gherlă, 
ci un Dej. Pe margine, şi-a ridicat un cartier modern, 
cu blocuri semeţe, ca să fie în rând cu urbanistica 
modernă. Are şi ceva industrie. Dar mai mult decât 
orice, are spaţii să respire. Deci şi viitor.  Îmi retrag 
toate observaţiile maliţioase de alaltăieri, influenţate 
în parte de cele ale ghidei, care, în chip meschin, a 
încercat să denigreze un nevinovat şarm urbanistic 
adolescentin. Nu-i prea frumos să te legi de vârsta 
oraşelor, căci niciodată nu ştii ce rişti… Lăsând 
gluma la o parte, să recunoaştem că muntenegrenii 
au gânduri mari cu noua lor capitală. Nu se pot 
integra în Uniunea Europeană oricum. Ei trebuie 
să demonstreze că sunt o entitate statală sub toate 
aspectele… În jurul Podgoricei, are şi Muntenegru  
oleacă de câmpie, atât cât să nu se spună că-i lipseşte 
această formă de relief. Bine administrată. Livezi de 
piersici, viţă de vie şi tot ce mai trebuie pentru ale 
gurii. La o socoteală atentă, cred că-i poate hrăni pe 
cei câteva sute de mii de locuitori de la munte, încât 
să nu fie nevoie să se importe alimente. Deci uite-i 
pe muntenegreni şi agricultori…

Nu înaintăm prea mult, cât să admirăm 
câmpurile bine lucrate, că şi ajungem în preajma 
Lacului Shkoder. Un lac întins, pe care Muntenegru 
îl împarte cu Albania. Un lac cu o vegetaţie foarte 
bogată, inclusiv lotuşi, păstrată ca într-o rezervaţie. 
Câteva case de pescari, cum ar fi la noi cele de 
vânătoare, sau de odihnă, ce vor fi, alungă impresia 
de sălbăticie seculară. Încurând ajungem la graniţa 
cu Albania. Emoţiile sporesc. Nu ştiu de ce, lumea 
aceasta ni s-a părut până nu demult un spaţiu interzis. 
Poate regimurile politice, poate bârfele  care umblă 
printre oameni şi printre popoare, deci mai multe 
motive au făcut să nu ne prea îndemnăm să venim 
încoace. Tincuţa noastră a fost mai îndrăzneaţă şi a 
participat, în anii trecuţi, la un simpozion pe teme 
artistice la Tirana, venind cu impresii bune şi despre 
oameni, şi despre ţară. Poate că acest lucru ne-a 
ajutat să depăşim prejudecăţile. Şi uită-ne, acum , 
pe pragul de-a intra în Albania. Grănicerii, amabili, 
chiar simpatici. Parcă se bucură să ne primească, 

de aceea nu se omoară cu formalităţile.  Fuseserăm 
avertizaţi de acasă că la albanezi trebuie să plătim o 
taxă de trecere a frontierei de zece euro, dar nu ne-o 
încasează nimeni, aşa că-i vedem şi mai simpatici 
… Înaintăm printr-o zonă de câmpie. Pământurile 
lucrate, chiar mai bine decât la noi. Şi aşezările – 
bine înzestrate edilitar. Toate casele par de ultimă 

generaţie. Altfel organizate, e adevărat, decât 
localităţile noastre, n-au uliţe propriu-zise. Nu se 
vede că ar funcţiona un plan urbanistic. Omul şi-a 
ridicat locuinţa unde a crezut că se simte bine, mai 
la drum, în spatele grădinii, pe la mijloc, fiecare 
cu socoteala sa. Ai zice că albanezii ţin mult  să se 
personalizeze familial, nu să se învecineze. Oprim 
în prima benzinărie care ne iese în cale. Toată lumea 
dă năvală la Shop, mai ales că se poate cumpăra în 
euro. Descoperim coniac Skanderbeg ! vă daţi seama 
ce revelaţie ! Băutura atât de căutată în tinereţile 
noastre. Numai bine că găsim cadoul potrivit pentru 
Dinu, ginerele nostru,căci imediat după ce ajungem 
acasă e ziua lui de naştere. Vânzătoarele de la 
casă, numai zâmbet, pentru pleaşca neguţătorească 
ce li s-a ivit. Dacă ar fi să mă iau după vorbele 
unui prieten mai vechi ,cum amândouă îmi sunt 
simpatice, urmează că şi albanezii ar trebui să-mi 
placă. Acesta, zicea el, e un criteriu  de a-ţi măsura 
afinităţile cu un popor : să simţi, la 35 de ani, că te-ai 
culca cu prima femeie tânără pe care o întâlneşti în 
patria sa … Pe măsură ce înaintăm pe o şosea bine 
întreţinută şi nu foarte  aglomerată, primele impresii 
se consolidează. În stânga, se profilează un lanţ de 
munţi, undeva, în dreapta, e Marea Adriatică, pe 
care, însă, nu o zărim. Trecem prin Koplik, apoi prin 
Shkoder, un oraş ceva mai răsărit. Coada lacului e 
undeva pe aproape. Vânzoleală tipic urbană într-o 
sâmbătă înainte de ora prânzului. Legumele, fructele 
se vând în stradă, la uşa magazinelor. Cam tot ce se 
găseşte şi la noi în a doua parte a lunii august. Ne 
îndreptăm spre Tirana. Ghida, la microfon, oferă o 
gamă largă de informaţii, inclusiv despre felul de-a 
fi al albanezilor. E mirată să constate că şi ei folosesc 
multe cuvinte asemănătoare cu ale noastre şi chiar 
dă câteva exemple : armă … Simt că nu stăpâneşte 
domeniul, de aceea mă văd obligat să intervin. 
Merg la microfon şi cer voie să lămuresc lucrurile. 
Dezvolt, astfel, un expozeu pe tema înrudirii noastre 
istorice cu albanezii. Pornesc de la observaţia că 
noi, românii, privim spre această parte de lume 
ca la nişte rude sărace. Şi păcătuim. Albanezii ne 
sunt neamuri destul de apropiate, veri după mamă, 
cum s-ar zice. Ei sunt singurul popor din întinsa 
familie a traco-ilirilor care şi-au păstrat identitatea 
originară. Moştenitori direcţi ai ilirilor. Deci e firesc 
să existe un vechi fond lingvistic comun al limbii 
române şi al limbii albaneze. Exemplele date nu par 

cele mai elocvente, ele au statutul de neologisme în 
amândouă limbile, împrumutate, probabil, pe căi 
diferite. Sunt , însă, altele, mult mai probante pentru 
înrudirea noastră. Cuvântul moş, bunăoară, cu toate 
derivatele  sale, ori  grumaz, ceafă, buză, strungă, 
mânz, brad, mazăre, sâmbure, luate la întâmplare. 
Să se observe şi fonetismul acestor cuvinte, cu multe 

consoane sonore :z,  b ,g, cu vocalele â şi ă, 
care particularizează limba română între limbile 
romanice. Avem motive, deci, să-i privim cu mai 
multă simpatie pe albanezi, ca rude după mamă, 
chiar dacă mai de fală ţinem neamurile paterne … 
Expozeul a plăcut, am fost aplaudat, deşi nu acest 
efect l-am căutat, ci să-mi determin companionii 
să privească altfel oamenii pe care urmează să-i 
întâlnească. 

Înainte de-a intra în Tirana, suntem luaţi în 
primire de un ghid local . Un bărbat tânăr, jovial. 
Vorbeşte perfect româneşte. A studiat în România 
opt ani, ca licean şi student în Bucureşti. Vine 
adesea în ţară, reprezentându-şi firma de turism 
la care lucrează. Se prezintă, din punct de vedere 
etnic, trei sferturi albanez şi un sfert aromân. De 
aici, un motiv în plus de-a-i fi simpatici. 

Tirana, capitala Albaniei, cum toată lumea 
ştie, nu este un oraş pe care să nu-l poţi cuprinde 
cu ochii, dar e mai întins şi mai populat, totuşi, 
decât am crezut. Are peste 400.000 de locuitori, 
deci îşi justifică statutul. Trecem, la început, printr-
un cartier cu blocuri de locuit specific spaţiului 
urbanistic din fostele ţări socialiste. Clădiri şablon, 
cromatică ternă. Observăm, însă,pe alocuri intenţia 
de-a schimba starea de lucruri. Cum clădirile nu 
pot fi dărâmate, căci n-au atins încă uzura fizică 
necesară, multe au căpătat o înfăţişare, ca şi cum ar 
fi fost pudrate. Le-a înviorat o zugrăveală exterioară 
fistichie, extrem de variată cromatic. Vechiul primar 
al oraşului, artist plastic de profesie, a luat această 
iniţiativă edilitară, pe care mulţi au apreciat-o. 
Ca dovadă, după ce şi-a încheiat mandatul, a fost 
desemnat prim-ministru, aşteptându-se, acum, de la 
el să schimbe şi faţa Albaniei… Nu-i acesta un popor 
cu o gândire  originală? Căci, dacă mă gândesc bine, 
tot mai potrivit e în fruntea ţării un artist decât un 
marinar. Măcar se preocupă să-ţi bucure privirea, nu 
să te poarte în neştire pe valuri. Ba şi mai mult, a 
oferit populaţiei Tiranei şi un simbol pentru aspiraţia 
ei spre înălţare. Un fel de bloc turn fără s f â r ş i t , 
replică la Coloana lui Brâncuşi, a cărui înălţime nu 
se va lăsa depăşită niciodată de o altă clădire, căci 
în momentul când ar apărea pericolul, e pregătit 
să adauge un alt etaj, apoi altul, încât să nu cedeze 
supremaţia.  Materialele de construcţie pot fi urcate 
, la o adică, cu liftul. Noi oprim în piaţa centrală a 
oraşului ,unde sunt situate şi principalele edificii 
publice. Un spaţiu urban aerisit, în care te simţi bine. 
Aici, probabil, e şi cea mai aglomerată intersecţie 
de străzi şi bulevarde spre toate direcţiile. Trebuia 
să începem vizita cu o moschee, dar cum ajungem 
chiar la ceasul rugăciunii, nu putem intra. Suntem 
asaltaţi, în schimb, de un grup de băieţi, între 10-
14 ani, nu cerşetori, ci negustori. Oferă suveniruri, 
pixuri, plicuri cu plasturi, batiste umede, un fel de 
prime urgenţe pentru turişti . Sunt foarte insistenţi. 
Unul ,şaten,   cu nişte ochi verzui expresivi, 
apropiindu-se de mine, mă cuprinde într-un zâmbet 
familiar :italiano, italiano ! Îi răspund, mângâindu-l 
dăscăleşte pe cap : italieni stricaţi. Acum mă 
priveşte mirat, ridicându-şi sprâncenele :stricaţi 
! Pronunţă atât de curat cuvântul, cu articularea 
perfectă a fiecărui fonem, că nu pot să nu mă duc cu 
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gândul spre rădăcinile strămoşeşti comune, întocmai 
la ideea ce-o dezvoltasem în expozeu. Ne retragem, 
apoi, într-un părculeţ, pentru o privire de ansamblu 
a locului şi informaţii asupra edificiilor din jur. Aici 
se vâră agresiv printre noi un bărbat cam soios, 
cu o barbă venerabilă şi mâna întinsă. Acesta , da, 
cerşetor. L-am fotografiat, pentru figura lui ponosită, 
nu lipsită de expresivitate, şi pentru neîndemânarea 
sa în practicarea meseriei. Nu aşa se cerşeşte… 
Intrăm şi într-o librărie, de unde cumpărăm ilustrate . 
Trec printre rafturile cu cărţi. Aş avea de unde alege. 
Mă uit după un volum care să poarte semnătura lui 
Ismail Kadare, scriitorul albanez de renume mondial 
.Găsesc repede ce caut. Elegant, scos în condiţii 
grafice excepţionale. Însă şi preţu-i pe măsură : 30 
euro. Vizităm, apoi, şi o biserică ortodoxă. Nouă - 
nouţă. Impecabil echipată. Aflăm că e grecească. Ne 
simţim ca acasă în faţa icoanelor.  În sfârşit, ajungem 
din nou la moschee. Un edificiu vechi şi emblematic 
al Tiranei. Pătrundem înăuntru , după ce ne lăsăm 
încălţările la uşă. Nu-i un locaş prea spaţios, mai 
mult intim. Particularitatea sa , între alte 
moschei, o asigură pictura interioară. Aş 
zice, după modelul bisericilor bizantine. Este 
chiar expresivă… Aflăm, acum, că albanezii 
nu sunt un popor foarte religios. Sub 
acest aspect, nu ne asemănăm. În  regimul 
comunist, Albania a fost declarată, prin 
constituţie, stat ateu, de aceea practicarea 
oricărei religii –mult  stânjenită.  Doar 
aproximativ 40% din populaţie frecventează 
lăcaşurile de cult. Majoritatea e musulmană, 
iar minorităţile – ortodoxe ori catolice. 
Nu se pune , astfel, problema intoleranţei 
religioase. Căsătoriile, cumetriile, prieteniile 
nu ţin seama de credinţa părţilor implicate. 
Petrec, de sărbători, împreună ,indiferent 
a cui e sărbătoarea. În schimb, albanezii sunt mari 
naţionalişti şi mulţi dintre ei –familişti fanatici. 
S-ar putea spune că albanismul este religia lor, cea 
a legăturilor de sânge. Eroul naţional, simbolul lor 
absolut, este Skanderbeg. Monumentul  lui se află 
peste tot. A trăit în vremea lui Ştefan cel Mare şi a 
apărat regatul Albaniei în faţa expansiunii turceşti 
cu o vitejie  şi o iscusinţă care l-au făcut celebru 
în epocă … Înainte de-a ne retrage spre autocar, 
aceiaşi copii ne asaltează încă o dată. Prietenul 
meu, la fel de zâmbitor, mă abordează din nou şi-
mi tot repetă : stricaţi, stricaţi. Caut să-i explic, 
spre a-i spori mirarea : aşa cum noi suntem italieni 
stricaţi, voi sunteţi nişte români stricaţi. Acum 
chiar nu mai înţelege nimic , dar mă priveşte  cu 
aceeaşi simpatie. Ne despărţim strângându-ne mâna. 
Cine ştie dacă n-oi fi întâlnit vreun pui de aromân, 
un sfert ori vreo zecime, în amestecătura aceasta 
etnică. Altfel, cum să înţeleg această ciudată afinitate 
pe care am descoperit-o unul faţă de celălalt… Ne 
îndreptăm spre Durres, al doilea oraş ca mărime al 
Albaniei. Nu-i tare departe, la circa 40 de kilometri. 
Şosea bună, loc drept, cu uşoare intenţii colinare, 
aşezări bine gospodărite. Din ce ne-a spus ghida şi 
cu ce-a mai completat ghidul local, începem să ne 
rotunjim o imagine mai cuprinzătoare despre ceea ce 
reprezintă Albania în Europa. O ţară mică, dar cu o 
istorie veche. În antichitate, a fost provincie romană, 
ţinând de Dalmaţia, apoi de Macedonia. A rămas în 
Imperiul de Răsărit, după scindarea din secolul IV, 
deci sub stăpânire bizantină. Au venit, apoi, slavii 
şi în secolul IX a intrat în componenţa Imperiului 
Bulgar. În Evul Mediu, s-a constituit primul nucleu 
statal independent în ceea ce a fost regatul Albaniei. 
În secolul XV, tânărul stat s-a confruntat cu otomanii 
în lupte aprige, dar n-a putut evita până la urmă 
condiţia de paşalâc turcesc. În aceste condiţii, 
albanezii au adoptat religia musulmană, poate în 

dorinţa de-a obţine clemenţa noii stăpâniri. Abia în 
1912 ţara şi-a câştigat independenţa, ca în 1913, prin 
pacea de la Londra, să-i fie trasate frontierele, fără 
să se ţină seama de realităţile demografice. Aproape 
jumătate dintre albanezi au rămas în afara graniţelor 
tânărului stat, dar în proximitatea lor. În perioada 
interbelică a fost şi monarhie, şi republică. Italienii 
au anexat  Albania în al doilea război mondial, ca 
după eliberare să devină republică socialistă. Endver 
Hodja, celebrul dictator, a condus ţara până înainte 
de căderea regimului comunist. Au trecut şi albanezii 
prin crizele noastre postrevoluţionare, ajungând chiar 
la un colaps economic, datorită jocurilor piramidale. 
Deci multe situaţii paralele între ei şi noi. Destui au 
emigrat în ultimul timp, trimiţând bani în ţară. Aşa 
se explică noile construcţii din localităţile prin care 
am trecut. Din 2009, Albania este membru N.A.T.O. 
şi candidează la intrarea în Uniunea Europeană.  Va 
fi primită, probabil, odată cu Muntenegru, pentru 
întreaga cuprindere a Mării Adriatice şi a Mării 
Ionice. Aşa ar fi normal, din motive strategice. 

Durres este principalul port al Albaniei , deci 
un oraş mai cosmopolit, destul de aproape de Italia. 
Cu feribotul, până la Bari, se ajunge repede. Parcăm 
aproape de port, lângă un parc cu jocuri pentru copii, 
de unde pornim, pe jos, într-un scurt circuit. Sunt 
de toate în Durres, blocuri moderne şi uliţe înguste, 
monumente solemne şi vestigii istorice. Umblăm 
agale, căci soarele este dezlănţuit. Urcăm câteva 
străduţe, căutând locurile umbroase, ca să ajungem la 
un şantier arheologic, pe locul unui imens amfiteatru 
roman, pare-se cel mai mare din afara Romei. Numai 
o parte e pus în valoare, destul însă să-i putem 
aproxima dimensiunile impresionante. Săpăturile 
efectuate până acum au descoperit numeroase anexe 
care demonstrează că aici s-au organizat în vechime 
celebre spectacole de lupte cu taurii. Cum înaintea 
noastră a ajuns un grup de turişti maghiari, îi lăsăm 
pe ei să se aşeze în coadă la bilete, noi ne vedem de 
drum, mulţumindu-ne cu ce se vede din afară. Mai 
avem de făcut , azi , drum lung până la destinaţie. 
În final, ajungem pe faleză, de unde ne aruncăm 
privirea spre port, în stânga, şi spre plajă, undeva în 
dreapta. Nu e animaţia obişnuită staţiunilor maritime 
din alte părţi. Plajele albaneze nu prea sunt cercetate, 
deocamdată, decât de turişti cosovari, care se simt 
aici ca acasă. Dar le va veni, probabil, şi lor vremea 
, doar Adriatica este peste tot Adriatică, şi Marea 
Ionică – Mare Ionică, bucurându-se de acelaşi soare 
şi aceeaşi climă blândă. 

Ne adunăm, în cele din urmă, la autocar, 
mulţumindu-i ghidului pentru prestaţia sa. Ne-am 
simţit foarte bine în compania lui, şugubăţ cum este. 
Îi dăruiesc un Aşadar cu dedicaţie şi îmi dă şi el 
o carte de vizită. Îl cheamă Ferjolt Ozuni. Caut să 
descifrez şi în nume sfertul acela de sânge aromânesc 
cu care se laudă, căci în felul de-a fi pare să fie mai 
mult. Aşa se leagă prieteniile între oamenii care îşi 
descoperă afinităţi. 

Pornim din nou la drum. Pe Ferjolt  îl lăsăm la o 
intersecţie, de unde va prinde o ocazie spre Tirana, iar 
noi înaintăm o vreme pe lângă litoral, pe autostradă, 
ca apoi să o cotim spre Elbasan şi mai departe spre 
graniţa cu Macedonia. O vreme străbatem o câmpie, 
apoi intrăm în lunca unei văi largi, cu pământ fertil. 
Ţăranii îşi văd de treabă în Albania cel puţin ca pe 
la noi,. Rar ni-i dat să vedem terenuri abandonate. 
Aceleaşi câmpuri, învârstate cu delniţe înguste. Le 
fotografiez cu simpatie, pentru că îmi aduc aminte 
de ce era şi pe la Gârbău în anii copilăriei mele. 
Elbasan pare să fi fost un puternic centru industrial. 
Nu cred că a mai rămas la fel de voinic, pentru că 
se văd şi pe aici unităţi economice dezafectate, ca 
pe la noi.  De altfel, Ferjolt ne spunea, încercând să 
glumească pe seama numărului foarte mare de terase 
din Tirana, că şi în Albania au o mare problemă cu 
locurile de muncă pentru tineri. Acolo,  în capitală au 
găsit soluţia teraselor, ceea ce în provincie pare-se nu 
funcţionează. De aceea, numărul mare de emigranţi. 
Citisem undeva că zona aceasta este destul de 

populată de aromâni. Nu prea trecem , însă, 
prin localităţi, să-i pot identifica, deşi mi-ar 
fi plăcut să le văd aşezările. Intrăm în munte 
la orele după-amiezii târzii. Facem un 
popas în parcarea foarte largă a unui hotel, 
înainte de a începe urcuşul. Mai sunt vreo 
trei autocare cu turişti locali, albanezi şi 
macedoneni. Multă animaţie. Perechile cu 
doi –trei copii , fără astâmpăr. Le stă bine. 
În părculeţul din incintă, cu băncuţe, găsim 
şi un punct cu apă potabilă. Ne aşezăm, 
să privim lumea. Fizionomii plăcute. La 
sfârşit de săptămână, şi pe aici oamenii 
se relaxează. O ieşire la munte, chiar în 
excursii de grup, le face bine. Locurile sunt 
foarte frumoase. Poate nu atât de sălbatice 

ca în Muntenegru, dar pitoreşti cu siguranţă. O 
abordez pe ghidă şi-mi exprim nedumerirea faţă 
de ce ne-a arătat Albania de la intrarea în ţară până 
aici. N-am observat nici un semn al înapoierii ei 
de care se tot vorbeşte. Are toate motivele să ne fie 
parteneră în Uniunea Europeană. Ea îmi răspunde 
că nu-i peste tot aşa. Are şi Albania, ca orice ţară 
,nordul şi sudul ei. Şi aici, nordul e mai civilizat, dar 
în sud, spre graniţa cu Grecia, realităţile sunt altele. 
Iau de bună ce mi se spune, fără să comentez… Pe 
măsură ce urcăm, în lumina amurgului, mă învălui în 
reverii romantice. Parcă îmi şi ajung la urechi tonuri 
pastorale. Câte un pod suspendat ori viaductele peste 
care trecem mă readuc în vremea noastră. Din păcate, 
începe să se întunece înainte să ajungem la graniţă. 
Simţim serpentinele pe care urcăm, fără să le vedem. 
Intrăm în Macedonia undeva în zona Lacului Ohrid. 
Ce mult m-ar fi interesat locurile !  Şi pe aici sunt 
aromâni, dar în plus este şi festivalul internaţional 
de poezie de la Struga, la care participă frecvent 
şi poeţi români. Cândva , Nichita Stănescu s-a 
bucurat de încoronarea supremă, motiv de mândrie 
naţională. Ce păcat că mi se refuză şansa de-a adăuga 
la impresiile de călătorie şi aceste locuri. Nu-i nimic, 
poate ne vom lua revanşa cu altă ocazie… 

Până la Skopje, mai avem de mers. Bine a 
apreciat ghida că ziua de azi va fi cea mai încărcată. Ni 
se spune că trecem prin Munţii Jakupica (Iacupiţa), dar 
asta numai aşa, ca o curiozitate, căci de imaginea lor 
nu ne putem bucura. Ardem de nerăbdare să ajungem 
la hotel, ca s-o luăm mâine de la capăt. Luminile 
capitalei Macedoniei ni se par izbăvitoare.  Hotelul 
Ambasador este situat pe o stradă necirculată, deci 
vom avea linişte să ne odihnim. Cărăm bagajele după 
noi vreo sută de metri, dar asta doar ne dezmorţeşte. 
Iarăşi primim ultimii cheile de la cameră, la o oră 
târzie, după miezul nopţii. Nu mai e timp decât de 
culcat. Somn uşor. 

Însemnări de călătorie în Albania
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 „Asemenea operă (comentează Giorgio Va-
sari) să nu se gândească niciodată vreun sculptor 
sau vreun alt artist, oricât de talentat, că o va putea 
egala în ce priveşte desenul, graţia, gingăşia, frumu-
seţea şi dantelăria marmurii; căci atâta măiestrie a 
vădit Michelangelo lucrând-o, încât numai văzând 
această operă îţi dai seama de întreaga valoare şi 
putere a artei... şi nimeni să nu creadă, în ceea ce 
priveşte frumuseţea membrelor şi a întregului corp, 
că va putea cumva să vadă un alt nud având muşchii, 
venele şi nervii aşezaţi cu mai multă măiestrie pe 
oasele trupului; ori să vadă un alt om mort care să 
semene mai mult decât acesta cu un om mort. Se 
vede aici atâta blândeţe în priviri şi o atât de izbutită 
îmbinare a braţelor şi a picioarelor cu trupul, încât 
te cuprinde o adevărată uimire văzând că o mână de 
artist a putut săvârşi atât de dumnezeieşte şi cu atâta 
măiestrie şi într-un timp atât de scurt un lucru atât de 
vrednic de mirare” - încheie Vasari. 

Într-adevăr, mai ales în sculpturile sale cu 
subiect religios Michelangelo respinge vechile for-
mule devenite stereotipe. În grupul Pietà, el schimbă 
interpretarea tradiţională a acestei teme preluate 
din arta gotică a nordului german şi flămând (artă 
aproape necunoscută în Italia timpului), tratând-o 
într-un stil propriu, în care anatomia corpulu uman 
este redată printr-o observaţie directă - rezultată din 
disecţia practicată de artist pe multe cadavre - şi 
totodată prin studierea atentă a artei clasice. 

Grupul Pietà, într-adevăr de o armonie 
clasică, în care drama mamei îndurerate privindu-
şi fiul mort coborât de pe cruce atinge sublimul, i-a 
adus tânărului artist o mare faimă. Cardinalul Sienei 
i-a comandat numaidecât 15 statui pentru altarul Pic-
colomini din catedrala acelui oraş, dintre care însă 
n-a executat decât patru (fiecare de circa 1,20 m). 
Căci în 1501 Michelangelo fu chemat la Florenţa, 
unde conducerea oraşului îi încredinţa un bloc imens 
de marmură, din care el va realiza o altă faimoasă 
capodoperă – David.

„URIAŞUL DIN PIAŢĂ” - ŞI FRESCELE
SIXTINEI

Doi ani şi jumătate a lucrat Michelangelo la 
statuia colosală reprezentându-l pe biblicul David, 
pe care a terminat-o în 1504 (artistul avea 29 de ani). 
Impunătoarea operă (4,35 m, inclusiv baza) a fost 
aşezată în locul cel mai de cinste al oraşului, în faţa 
palatului Signoriei. “Şi opera aceasta, scrie Vasari, 
le-a luat-o cu adevărat înainte tuturor statuilor, atât 
moderne cât şi antice, fie greceşti sau latine ... Şi 
niciodată nu s-a văzut o altă operă care s-o egaleze 
în eleganţa ţinutei, în graţia, frumuseţea şi proporţia 
capului, a corpului, a picioarelor şi a mâinilor. Şi nu 
încape nici o îndoială că oricine o vede nu trebuie să 
aibă grijă să vadă o altă operă de sculptură făcută de 
orice alt artist”. 

Timp de 400 de ani a rămas statuia lui Da-

vid în Piaţa Signoriei; până când, spre a o apăra 
de vicisitudinile intemperiiIor, a fost înlocuită cu o 
copie. Originalul se află azi tot la Florenţa, dar în 
Galleria dell’Accademia, alături de alte opere de mai 
târziu ale lui Michelangelo; ca, de pildă, “San Mat-
teo”, statuia care (comentează acelaşi Vasari) “chiar 
şi numai aşa grosolan cioplită cum este, vădeşte o 
mare desăvârşire şi îi învaţă pe sculptori cum se scot 
statuile din blocurile de marmură”. Frumos spus: “a 
scoate” o statuie, a o elibera din închisoarea blocului 
inform de piatră în care zace închisă... Este tocmai 
impresia atât de puternică pe care ţi-o lasă statuile 
acelea parcă neterminate - cu originala tehnică de 
“non finito” - ale lui Michelangelo; pe care privindu-
le, parcă simţi rezistenţa înverşunată ce  o opune ma-
teria brută spiritului artistului, imaginii ideale, chi-
pului uman în stare născânda, pe cale de a se smulge 
din temniţa materiei brute. Întrebat odată cum se re-
alizează o statuie, Michelangelo a răspuns: „Simplu: 
iei un bloc de marmură, iei dalta şi ciocanul, dai la o 
parte marmura de prisos, şi rămâne statuia”.

Câteva dintre lucrările sale de sculptură s-au 
pierdut; s-a păstrat, însă, dintre cele datând din 
această perioadă, încântătoarea „Fecioara cu prun-
cul” aflată azi în biserica Notre-Dame din Bruges, 
una dintre cele mai frumoase madone ale lui Miche-
langelo. Iar pentru a se relaxa, şi la insistenţele unui 
prieten, pictează cunoscută „Sfânta Familie” (din 
Galeria Uffizi), în care în fundalul scenei introduce 
nudurile unor efebi, preferate de artist pentru sculp-
turalitatea lor: Eu spun că pictura este cu atât mai 
bună cu cât tinde spre basorelief, iar basorelieful este 
mai rău atunci când tinde spre pictură” - scria Mi-
chelangelo, în cuvinte atât de semnificative pentru 
sculpturalitatea marcată a figurilor din pictura sa.

Ambiţiosul şi energicul Iuliu II, marele papă 
al Renaşterii, în 1506 îl cheamă la Roma pe acest 
cel mai mare sculptor al timpului, pentru a-i exe-
cuta grandiosul monument funebru, ce urma să fie 
plasat în biserica Sf. Petru. Proiectul pe care i-l pre-
zintă Michelangelo avea asemenea dimensiuni încât 
pentru a-i găsi loc papa hotărî să refacă în întregi-
me bazilica San Pietro. Pe lângă basoreliefurfIe în 
bronz care narau scene din viaţa papei, monumentul 
proiectat de Michelangelo cuprindea nu mai puţin de 
40 de statui din marmură. Pentru a-şi alege marmura 
necesară acestor statui este trimis la Carrara, unde 
rămâne opt luni.

Începe acum lunga serie de mizerii, de ne-
plăceri şi umiliri; ani de cumplit zbucium sufletesc 
pe care genialul artist a trebuit să-i îndure din par-
tea lui Iuliu II mai întâi, apoi a celorlalți șase papi 
ce au urmat, și pe care Michelangelo i-a servit (cu 
intermitențe) timp de aproape 70 de ani! Din cau-
za ambiţiilor sale politice și militare, Iuliu II nu are 
timp să se ocupe de colosalul său monument funerar. 
Pe lângă aceasta, marele arhitect Bramante, care lu-
cra acum la reconstrucția bisericii Sf. Petru și care, 
foarte invidios, nu-l putea suferi pe marele sculptor, 
„s-a gândit (spune Vasari) să-l îndemne pe papă să 
nu-l lase pe Michelangelo să se indeletnicească cu 
terminarea mormântului, spunând că a-ți face mor-
mântul in timpul vieții e ca si cum ți-ai chema moar-
tea și e un semn rău”. Și Michelangelo și-a întrerupt 
lucrul; dar încă timp de 30 de ani va mai executa 
pentru acest mormânt colosal nu mai puțin de zece 
statui, care s-au păstrat toate: in primul rând, celebra 
statuie a lui Moise (aflată azi pe mormântul lui Iuliu 
II din biserica San Pietro in Vincoli din Roma), ală-
turi de alte două statui reprezentând personaje bibli-
ce (Lia și Raşela); apoi, cei doi sclavi, azi la Luvru; 
ceilalți patru sclavi (sau prizonieri) din Galleria 
dell’Accademia din Florența; în fine, impresionan-
tul grup „Geniul Victoriei” din Palazzo Vecchio. (În 
schimb statuia lui Iuliu II, turnată în bronz, înaltă de 
peste 4 metri, a fost distrusă de bolognezi). 

De ce Michelangelo îl reprezintă pe Moise cu 
o pereche de coarne? Pentru că în vechile tradiții ale 
lumii mediteraneene (unde taurul era un totem, una 
din manifestările forței divinităţii) coarnele taurului 
erau simbol al puterii divine. La vechii evrei, coar-
nele au rămas mult timp unul din semnele distincti-
ve ale cultului lui Iehova. Pe de altă parte figurarea 

acestor coarne în chipul lui Moise se datorează poate 
unei confuzii, unei erori de traducere în limba lati-
na a Vulgatei a unui pasaj din Biblie; pasaj in care 
se spune că „obrazul lui Moise strălucea” (Ieșirea, 
XXXIV, 29-30); ultimul cuvânt (strălucea) însa scri-
indu-se in ebraică cu același consoane ca și cuvantul 
coarne (keren).       

Gelosul şi intrigantul Bramate l-a convins pe 
papă să-l aleaga pe marele sculptor, să-i ceară lui Mi-
chelangelo să picteze capela pe care și-o construise 
unchiul său, fostul papă Sixt IV, și care va ramâne - 
datorită frescelor de aici - celebră pentru posteritate 
sub numele de „Capela Sixtină”. Și astfel, incepând 
din 1508 geniul lui Michelangelo își arată cu o supre-
mă desăvârșire cea de-a doua sa față, cea de pictor.

Deși pictura nu-l pasiona deloc, picta, s-ar pu-
tea spune, dintr- un sentiment de datorie pe care i-l 
impunea conștiinta sa de artist. Și de astă dată, ca 
întotdeauna, va privi și va concepe pictura cu ochii 
și cu concepția sculptorului; de unde, cum spuneam, 
evidenta sculpturalitate a personajelor sale pictate . 
„De multe ori mă gândesc că sculptura a fost călăuza 
picturii; și că între sculptură și pictură este aceeași 
deosebire ca între soare și lună”- scria el. Pe lângă 
aceasta, pictura executată pe bolta Capelei Sixtine 
i-a cauzat mari suferințe fizice, amețeli, dureri de 
cap, slăbirea vederii; faptul că „a trebuit să lucreze 
cu privirea în sus, ajungând ca vederea să i se strice 
atât de rau încât luni de zile după terminarea pictu-
rii nu mai putea să citească sau să se uite la desene 
decât privind de jos in sus, chiar când ținea în mână 
cartea sau desenul”, scrie Vasari, - care nu intelegea 
„cum de a putut îndura Michelangelo acest chin atât 
de lungă vreme”. A îndurat, pentru că era nerăbdă-
tor să termine cât mai repede și să se reîntoarcă la 
sculptură. 

Și în mai puțin de doi ani, lucrând singur, fără 
ajutoare, fără ucenici care să îi pregatească macăr cu-
lorile, timp de un an mâncând și dormind pe schele 
la douăzeci de metri înălţime, a terminat această gi-
gantică lucrare care acoperă întreaga boltă a capelei, 
cu o lungime de peste 40 de metri şi o lăţime de 13,5 
metri. În mai mult de 300 de metri pătraţi de frescă, 
artistul care dovedea că este şi cel mai impresionant 
pictor al secolului său - povesteşte într-o extraordi-
nară sinteză întreg Vechiul Testament, de la creaţia 
lumii şi a omului până în ajunul venirii lui Hristos. 

Este o grandioasă viziune a istoriei omenirii 
de la începuturile Creaţiei, în care idealurile religi-
oase şi morale ale tradiţiei iudeo-creştine coincid cu 
valorile estetico-morale ale tradiţiei clasice.

  Şi Vasari relatează: „Cu prilejul dezveli-
rii capelei, oameni veniţi de peste tot au alergat s-o 
vadă, rămânând cu toţii muţi de uimire ... Opera 
aceasta a fost şi este adevărata fadie a artei noastre, 
iar folosul şi lumina de care s-a bucurat arta picturii 

MICHELANGELO BUONARROTI
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au fost de-ajuns pentru a lumina lumea, căci acestei 
opere el i-a dăruit toată desăvârşirea pe care o poate 
avea pictura”. 

Îndată după terminarea giganticei lucrări a 
frescelor plafonului Sixtinei, Michelangelo s-a gră-
bit să se reîntoarcă la arta lui preferată, reluând lu-
crul la statuile pentru mormântul papei. Dar, peste 
numai două luni, Iuliu II moare. În locul lui este ales 
papa Leon X, fiul lui Lorenzo Magnificul, primul 
florentin ajuns pe tronul papal. 

Bineînţeles că noul papă avea ambiţia ca cel 
mai mare sculptor al vrernii să lucreze pentru oraşul 
său natal, executând în marmură faţada bisericii San 
Lorenzo, ridicată de familia Medici. Dar lucrarea, 
pentru care Michelangelo a pregătit schiţele, dese-
nele şi rondelele din ceară ale acestui sacru lăcaş 
care închide în interiorul său nepreţuite comori de 
artă, a rămas ca acum cinci sute de ani: neterminată, 
abia începută, întristând privirile şi dezamăgindu-i 
pe vizitatorii acestei „a doua Atenă”, care este Flo-
renţa. Dar lăsându-le, totuşi, măcar bucuria de neui-
tat de a-i conduce în renumita-i sacristie, în acel mic 
templu al artei lui Michelangelo-sculptorul, care este 
celebră „Capela Medicee”. 

 
CAPODOPERELE CAPELEI MEDICEE

 
    Papa Clemente VII îi ceru lui Michelangelo 

să construiască în spatele bisericii San Lorenzo sa-
cristia nouă, capela funerară destinată sarcofagelor 
lui Lorenzo Magnificul şi ale unor membri ai fami-
liei lui, cu respectivele statui de marmură. Artistul a 
proiectat şi construit sacristia şi cupola: era prima sa 
lucrare de arhitectură. 

Concepţia noului arhitect era cu totul nouă: 
în această Florenţa vestită în toată Italia şi prin 
strălucitorul său cerc de erudiţi umanişti, adepţi şi 
propagatori ai filosofiei lui Platon, concepţia arhi-
tectului Michelangelo se arată a fi şi ea pătrunsă de 
ecoul ideilor platonice: spaţiul sacristiei este inundat 
de lumina clară ce coboară de sus, de sub cupolă, - 
asemenea luminii limpezi venită parcă dintr-o altă 
lume, din lumea intelectului eliberat de materie, din 
lumea ideilor platonice. Pereţii apar ca o graniţă în-
tre cele două lumi, ca nişte bariere ce despart spaţiul 
intelectului pur de cel al vieţii de fiecare zi, ca un 
prag între lumea de dincolo şi viaţa pământească. 
În acest spaţiu al capelei, al ideilor eterne, lume a 
veşniciei, apar ca într-o lume ideală sarcofagele 
şi statuile iluştrilor defuncţi înmormântaţi aici în 
această perspectivă a eternităţii plasează Michel-
angelo şi cele patru celebre statui ale sale, aşezate 
simetric două câte două, Aurora şi Amurgul, Ziua şi 
Noaptea. Aceste statui sunt însăşi imaginea trece-
rii timpului - a “Timpului care înghite totul”, cum 
spunea artistul. Iar torsiunea în spirală în care sunt 
reprezentate aceste patru alegorii exprimă succesiu-
nea, scurgerea timpului, prin naşterea Aurorei din 
Noapte, a Nopţii din Amurg, a Zilei din Aurora, a 
Amurgului din luminoasa Zi, - naşterea lor ciclică 
succedându-se astfel continuu în ritmul egal şi per-
fect al eternităţii... 

Sarcofagele ar fi trebuit să fie în număr de pa-
tru, dar Michelangelo n-a executat decât două; neex-
ecutate au rămas cele două morminte în forma unor 
simple sicrie paralelipipedice de marmură, lipite de 
peretele din faţa intrării, ale lui Lorenzo Magnificul 
şi fratele său Giuliano . (cel care fusese ucis cu oca-
zia complotului familiei Pazzi împotriva lui Lorenzo, 
care a scăpat ca prin minune de pumnalul conspira-
torilor). Deasupra acestor două morminte se află sta-
tuia “Fecioara Cu Pruncul” (de 2,26 m), fascinantă 
prin melancolica solemnitate a mamei; în dreapta 
şi în stânga, alte două sculpturi executate după de-
senele lăsate de Michelangelo. În dreapta şi stânga 
acestor morminte sunt cele două sarcofage, fiecare 
cu respectivele statui simbolice, şi fiecare dominate 
de statuia, aşezată într-o nişă, a celor înmormântaţi 
acolo: fiul şi, respectiv, nepotul lui Lorenzo Mag-
nificul, - Giuliano duce de Nemours şi Lorenzo duce 
de Urbino; acesta din urmă îmbrăcat în armură şi 
reprezentat într-o atitudine meditativă, - ceea ce a 
făcut ca statuia să rămână cunoscută cu supranumele 
“Gânditorul” (II Pensieroso). La picioarele lui Gi-
uliano - cele două statui alegorice; una (de 4,85 m) 
reprezentând Ziua (sub chipul unui bărbat, căci în 

limba italiană cuvântul este de genul masculin - il 
giorno); iar a doua, Noaptea (de aproape 2 m).   
 

Acestei celebre statui a Nopţii, de un inde-
scriptibil farmec, i-au fost dedicate versuri admirati-
ve de către diverşi poeţi ai timpului; între aceste ver-
suri şi următoarea strofă (a poetului Carlo Strozzi):

În dulcele somn, făptură omenească e
Noaptea ce-o priveşti şi-a fost cioplită
de-un înger; moartă nu-i, ci adormită:
trezeşte-o de nu crezi, şi-o să-ţi vorbească!
 
La care, ca răspuns, Michelangelo a compus 

şi el o strofă, prin cuvintele căreia vorbeşte însăşi 
statuia Nopţii:

Mi-e drag să dorm în piatra ce mă-ngheaţă 
cât timp ruşinea şi trădarea ţine;    

   
doar cât n-aud şi cât nu simt e bine:
vorbeşte-ncet, nu mă trezi la viaţă!

Sunt versuri în care vibrează întreaga revol-
tă a artistului împotriva ruşinii şi a trădării care a 
dus la instaurarea tiraniei în patria sa iubită, Floren-
ţa, - unde libertatea fusese acum sugrumată: în 1530 
trupele imperiale intră şi impun ca şef al guvernului 

şi al statului pe odiosul duce Alessandro. Timp de 
trei ani Michelangelo trăieşte retras, izolat, singur cu 
propria-i conştiinţa rănită de tragicul mers al eveni-
mentelor şi de comportarea infimă a unor oameni din 
jurul său. 

 
În această stare de spirit, de revoltă şi amără-

ciune, ajunge în 1534 la Roma, chemat fiind de noul 
papă, Paul III, care îi cere să completeze decorarea 
Capelei Sixtine cu o uriaşă frescă pe peretele din do-
sul altarului. 

Dar Roma pe care o găseşte Michelangelo 
acum nu mai este Roma din timpul papei Leon X, 
acea Romă care își făcuse iluzia că va restaura gran-
doarea, seninătatea, strălucirea unei mult-visate lumi 
clasice. Visul acelei Rome se spulberase în urmă cu 
șapte ani, când trupele lui Carol Quintul intraseră și 
supuseseră orașul unui jaf înspăimântător. Acum, 
după șapte ani, rănile tragicului jaf, acelui sacco di 
Roma din 1527, mai erau încă deschise. De la 90.000 
de locuitori populația orașului scăzuse la 30.000. 

Dar Roma mai era puternic frământată și de 
grava criză de conștiință, generată de necesitatea ab-
solută a unei reforme morale generale. O stare de 
spirit dramatic trăită de Michelangelo - și din care s-a 
născut sub sublima capodoperă a picturii Renașterii, 
uriașa frescă Judecata de Apoi. 

„JUDECATA DE APOI” 

Toată mizeria morală a timpului și toate ne-
norocirile abătute asupra contemporanilor săi s-au 
adunat în sufletul lui Michelangelo, care le va da 
viață în marea sa frescă, vrând parcă să dea un ul-
tim avertisment omenirii căzute pradă răului, să o 
cheme în fața tribunalului propriei ei conștiințe și a 
impecabilei justiții divine. Acesta era sensul pe care 
artistul voia să-l comunice privitorului grandioasei 
sale picturi, inspirate și de Apocalipsă, și de Divina 
Comedie, și de predicile neînduplecatului călugăr 
reformator Savonarola, și de comentariul lui Marsilo 
Ficino la Banchetul lui Platon.

Dimensiunile cu totul neobișnuite ale acestei 
lucrări corespundea grandoarei concepției artistului: 
fresca are o înălțime de 13,70 metri și lățimea de 

12,20 metri. Începută în 1536, la 28 de ani de la data 
când începuse frescele plafonului, a fost terminată 
după aproape șase ani. Imensa mulțime de corpuri 
omenești este antrenată într-o frenetică mișcare de 
grupuri. Privită fresca pe verticală, compoziția apare 
divizată în două părți: în dreapta, o adevărată cascadă 
de trupuri ale damnaților rostogolindu-se în infern; 
în stânga, valul celor aleși și al păcatoșilor care s-au 
discumpărat, urcând din greu și năzuind să ajungă în 
paradisul mântuirii. Văzută în sens orizontal, enor-
ma frescă este concepută în trei zone: sus cerul, jos 
Purgatoriul și Infernul, iar între ele regiunea în care 
îngerii și demonii iși dispută unii altora trupurile și 
sufletele celor aduși în fața judecății. Toată această 
mișcare de grupuri și figuri individuale, de corpuri 
omenești disperate, contorsionate, este dominată de 
gestul autoritar al personajului central, marele și im-
pecabilul judecător Hristos, imaginat cu totul diferit 
decât îl reprezentase până acum tradiția inconogra-
fică. Nu mai este un Hristos macerat de suferințe, 
sau o personificare a bunătății, iertării, milei, ci un 
Hristos atletic, înfățișat complet nud ca o statuie an-
tică, o imagine a justiției supreme, neînduplecate, 
neîndurătorul Iehova al evreilor; un judecător care, 
cu mâna dreaptă ridicată asemenea gestului unui om 
în dezlănțuită mânie, îi condamna pe vinovați și îi 
blestema pe marii păcătoși. Însăși propria sa mamă, 
însăși Fecioara Maria (în chipul căreia artistul a re-
prezentat-o pe poeta Vittoria Colonna, marea iubire 
a vieții lui), întoarce capul parcă tremurând alături, 
înfricoșată de gestul neîndurătorului ei fiu. 

        Întreaga compoziție exprimă o îndrăz-
neală de concepţie și o formă de execuție nemaiîn-
tâlnite. Toate atitudinile omenești imaginabile, toate 
gesturile și mișcările disperate sunt reprezentate aici 
de Michelangelo, ca și cum această imensă mulțime 
ar fi o biată jucărie în mâna unei forțe atotputerni-
ce care împarte dreptatea, pedeapsa sau răsplata. Și 
între toate aceste figuri, nenumarăte, nu există una 
care sa nu exprime un sentiment intens, o pasiune 
sau o patimă violentă. Și cu toate acestea, în realita-
te scara sentimentelor exprimate este esențialmente 
redusă la două elemente - mânia sau groaza. Nici o 
rază de speranță, nici o undă de gingășie nu pătrun-
de în această lume, care trăiește acum, ziua mâniei 
și a pedepsei. Pe marele artist nu-l interesează aici 
nuanțările de ordin moral sau religios, nuanțările de 
ordin mistic ţinând de dogme sau de canoane; nimic 
altceva nu-l interesează decât contrastul, în același 
timp tragic și sublim, dintre vinovăție și pedeapsă, 
sau dintre nevinovăție și iertare. În timpul celor șase 
ani cât a lucrat la Judecata de Apoi, Michelangelo 
a meditat asupra vieții și faptelor sale, cele ale țării 
sale și cele ale întregii umanități. 

„Opera aceasta (comentează Giorgio Vasari) 
îi duce la deznădejde pe toți cei încredințați că se 
pricep în artă; orice minte, oricât de îndrăzneață, tre-
mură și e cuprinsă de teamă numai privind conturu-
rile feluritelor părți ale operei; orice spirit cutezător, 
oricât de iscusit ar fi în ale desenului, se înspăimântă 
dându-și seama de greutățile întâmpinate de artist; 
te apucă amețeala numai gândindu-te ce mai poate 
însemna -alături de aceasta- toate celelalte picturi 
ce s-au făcut până acum sau ce se vor face de aici 
înainte. Și pe bună dreptate poate fi fericit cel ce a 
văzut această cu adevărat uluitoare minune a veacu-
lui nostru”. 

Plafonul Sixtinei și Judecata de Apoi…
Zadarnic vor spune unii critici că trupurile 

omenești din picturile lui Michelangelo sunt sculp-
turi pictate ... Că Michelangelo n-a înțeles niciodată 
lumina -marea problemă a picturii... Că el n-a des-
chis nici un drum pictorilor care îi vor urma ... Za-
darnic spunea Tizian despre el că „nu e un pictor, ci 
pur și simplu un desenator care își umple cu culoare 
desenele” ... Că el insuși spusese că „între pictură și 
sculptură e diferența ca dintre umbră și corp” iar o 
pictură este cu atât mai bună cu cât se apropie mai 
mult de sculptură … 

        Zadarnic ... Plafonul Sixtinei și Judeca-
ta de Apoi rămân două culmi neîntrecute în întreaga 
istorie a artei... Trei ani de muncă extenuantă pentru 
decorarea boltei Capelei Sixtine și șase ani pentru 
Judecata de Apoi: momentul începutului lumii și 
vieții, și momentul sfârșitului omenirii ... 

        Contemporanii au rămas uluiți la ve-
derea acestor minuni; dar nici invidioșii, răuvoitorii, 
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intriganții n-au lipsit nici de astă dată. Mulțimea de 
nuduri a provocat, ani de-a rândul, protestele vii ale 
unor oameni ai Bisericii. Încât, după 22 de ani de la 
dezvelirea frescei, cu câteva luni înainte de moar-
tea artistului, în 1564 papa Pius IV îi însărcina pe 
pictorul Daniele da Volterra să acopere cu văluri, cu 
umbre și penumbre părțile indecente ale personaje-
lor nude; fapt care a făcut ca marea frescă să sufe-
re ușoare schimbări în aspect și culori. Din fericire, 
înainte de intervenția ordonată de Pius IV, pictorul 
Marcello Venusti a copiat fresca, lăsând astfel o 
prețioasă mărturie a originalului. Copia lui Venusti 
este păstrată în Museo Capodimonte din Napoli.

  
LUCRĂRILE DE ARHITECTURĂ 

Michelangelo acceptase, silit fiind și cu părere 
de rău, să picteze plafonul Sixtinei; pentru că aceasta 
îl sustrăgea de la opera ce-l interesa mai mult - mor-
mântul lui Iuliu II, -de la arta ce-l interesa cel mai 
mult, de la sculptură. Cu toate acestea, marile sale 
cicluri sculpturale au rămas neterminate; iar lucrări-
le de arhitectură proiectate de el au fost în majoritate 
terminate de alții (începând cu cupola bazilicei San 
Pietro). În schimb, lucrările sale de pictură- pe care 
el nu o considera că este arta sa- vor fi toate termi-
nate. 

După terminarea Judecății de Apoi și a altor 
două mari fresce din Capela Paulină), la vârsta de 
75 de ani Michelangelo își lua adio de la pictură, 
nerăbdator să se reîntoarcă la marea sa pasiune, la 
sculptură. Dar papa avea acum nevoie de un arhitect 
priceput, care să dirijeze importante lucrări de arhi-
tectură, atât militară cât și civilă. 

Michelangelo iși dovedise priceperea și ta-
lentul în amândouă domeniile. La Florența elabo-
rase planurile și condusese lucrările de fortificație 
a colinei San Miniato. La Roma, îi prezintă papei 
desenele în vederea reconstrucției porților ,zidurilor 
de incintă: celebra Porta Pia este opera sa. Pentru Pa-
latul Farnese desenează și execută cea mai frumoasă 
și mai deosebită cornișă din toate câte s-au văzut, fie 

antice fie moderne- scrie Vasari, încât truda și geniul 
său au facut ca această curte interioară sa fie cea mai 
frumoasă din Europa. Dar cele trei mari capodopere 
de arhitectură executate de Michelangelo la Roma 
sunt: Santa Maria degli Angeli, cupola bazilicei San 
Pietro și sistematizarea Capitoliului, incluzând și 
proiectele unor noi construcții adiacente. 

Santa Maria degli Angeli, din imediata apro-
piere a gării centrale (Stazione Termini), în magnifi-
ca Piazza della Republica, a fost proiectată și înca-
drată de Michelangelo (când avea vârsta de aproape 
86 de ani) în aula anticelor terme ale lui Dioclețian. 
Interiorul, pe plan de cruce greacă, impresionează 
extraordinar vizitatorii prin spectacolul unei grandi-
oase spaţialităţi invadate de lumină. Complexul ar-
hitectonic, de o puternică sugestivitate, uimeste prin 
armonia generală a structurilor. Este biserica romană 
preferată pentru funcţiile religioase cu caracter ofi-
cial. 

Cealaltă operă arhitecturală genială este cupo-
la bazilicei San Pietro. Istoria acestui celebru edifi-
ciu începe în anul 324, când împăratul Constantin 
cel Mare a decis construirea pe acest loc a unei mă-
reţe construcții, o biserică cu cinci nave precedată de 
un vast atrium, cu coloane, mozaicuri şi numeroase 
statui ale ultimelor împăraţi romani din Occident. 

După aproape 1200 de ani bazilica în ruină a fost 
demolată, marele arhitect Bramante fiind însărcinat 
(în 1506) cu nouă construcție, care va deveni cel mai 
mare lăcaș de cult al creştinătății, , cu o lungime a in-
teriorului de 186 metri. (A doua biserică creştină ca 
dimensiune - dar cu 28 de metri lungime mai puţin , 
este St. Paul, catedrala Londrei. Urmează, în ordine 
descrescătoare: Domul din Milano, cel din Florența, 
apoi cele din Bruxelles, Reims, Köln, Bonn, Bolog-
na şi Sevilla; pe locul 11 - Notre-Dame din Paris; iar 
pe locul 13, Sf. Sofia din Constantinopol. Ca înălţi-
me, San Pietro, cu cei 132 metri depăşeşte cu 24 me-
tri Domul din Milano; în schimb este depăşit în înăl-
ţime cu aproape 30 metri de Domul din Ulm, precum 
şi de cele din Köln, Strasbourg şi Viena ).  

După moartea lui Bramante (în 1514), pla-
nurile au fost refăcute şi lucrările continuate de Ra-
fael, de Baldassare Peruzzi, de Giuliano şi Antonio 
da Sangallo; până când, chemat fiind şi însărcinat 
cu conducerea lucrărilor, Michelangelo a modificat 
planurile predecesorilor săi. Și-a concentrat atenţia 
îndeosebi asupra cupolei, - pentru care nu s-a mai 
inspirat, ca Bramante, din cupola anticului Panteon 
din Roma, ci din magnifica cupolă proiectată şi re-
alizată de Brunelleschi pentru Domul din Florenţa. 
Macheta calotei interne a cupolei a fost îndelung 
meditată şi executată (mai întâi în argilă, apoi în 
lemn) sub conducerea personală a lui Michelange-
lo până în ultimul an al vieţii - la 89 de ani.A treia 
mare lucrare de arhitectură a sa a fost sistematizarea 
pieţei de pe colina Capitoliului, centru laic şi civic, 
religios şi politic al Romei antice. Este, nu numai 
cea mai grandioasă, mai armonioasă, de o perfectă 
coerenţă stilistică a edificiilor componente, ci şi cea 
dintâi piaţă a Romei moderne, creată după un prea-
labil proiect arhitectonic, întocmit de Michelangelo.  
   

Mai întâi, el a propus să fie adusă din Piazza 
del Laterano unde se afla splendida statuie ecvestră 
din secolul al II-lea a împăratului Marc Aureliu, care 
în Evul Mediu scăpase de distrugere numai pentru că 
se credea că îl reprezintă pe împăratul creştin Con-

stantin cel Mare. Soclul statuii, plasată în 
centrul pieţei, este opera lui Michelange-
lo. Tot după desenele sale s-au executat şi 
cele două edificii din dreapta şi din stân-
ga pieţei, identice unul cu altul, Palazzo 
dei Conservatori şi Museo Capitolino, 
- acesta din urmă conţinând cea mai ve-
che colecţie publică din lume de sculptură 
clasică. În fundul pieţei - Palazzo Senato-
rio (proiectul iniţial a fost apoi întrucâtva 
modificat), cu faţada sa impunătoare prin 
superba scară cu două rampe convergente, 
operă a lui Michelangelo; în dreapta şi în 
stânga nişei centrale cu cele două gigan-
tice statui antice, reprezentând alegoric 
Nilul şi Tibrul, aduse aici din Termele lui 
Constantin de pe Quirinal. 

În ultimii ani ai vieţii, aşadar, mare-
le artist s-a dedicat intens arhitecturii, dar 

niciodată nu şi-a abandonat marea pasiune, sculptu-
ra. În tinereţe, pentru a putea redacât mai desăvârşit 
corpul omenesc, a studiat ca nici un alt sculptor ana-
tomia umană, disecând numeroase cadavre. (Dintre 
marii sculptori de mai târziu, singurul care l-a înţeles 
şi l-a urmat a fost Rodin). Apoi, pe măsură ce înainta 
în vârstă, era tot mai nemulţumit că figura umană pe 
care o reprezenta nu putea exprima cum ar fi dorit el 
ideea că marmura nu este o piatră inertă, că materia 
ţine să-şi impună permanent dominaţia asupra spiri-
tului; că eliberarea progresivă a figurii umane din în-
chisoarea blocului inform semnifică însuşi efortul şi 
victoria spiritualitaţii asupra teluricului brut, corupt. 
Corpurile şi figurile unor statui aparent neterminate, 
doar cioplite cu dalta, neşlefuite, trebuie interpretate 
în acest sens, - ca fiind intenţionat lăsate de artist în 
această stare de „neterminat”, de non finito.

În ultimele sale sculpturi stăruie aceeaşi temă: 
Pietà, mama îndurerată îmbrăţişându-şi fiul divin 
răstignit şi coborât de pe cruce; dar o tema care nu 
pare a fi menită să-i trezească privitorului mila, com-
pătimirea pentru calvarul Fiului şi durerea Mamei, ci 
pentru a-I prezenta lumii pe Hristos că pe o victimă 
a ei, a lumii, pentru ca lumea să se cutremure şi să 
se ruşineze de vina ei - de păcatul de a-I fi răstignit, 
atunci dar şi acum, când, stăruind în păcat, în ură, în 

răutate, în crimă, omenirea continuă să-I răstigneas-
că a doua oară, să-I răstignească iarăşi şi iarăşi... 
Acesta pare a fi sensul acelei Pietà din Domul din 
Florenţa, grupul în care Michelangelo s-a autopor-
tretizat în personajul Nicodim; grupul statuar pe 
care l-ar fi dorit aşezat pe mormântul său. Acesta 
pare a fi sensul grupului Pietà di Palestrina, şi al 
celui aşa - numit Pietà Rondanini (azi în muzeul 
Castelului Sfor za din Milano), la care a lucrat până 
în ultimele zile ale vieţii. S-a stins la 18 februarie 
1564, în vârstă de 89 de ani. 

Evocându-l încă o dată, Vasari, care atât de 
bine l-a cunoscut, scria: „Nimeni să nu se mire că lui 
Michelangelo i-a plăcut singurătatea, ca unul care 
era îndrăgostit de arta sa, - aceasta cerându-l pe om 
numai pentru ea singură şi mereu scufundat în gân-
duri, - şi cuvenindu-se ca cel care vrea să se îndelet-
nicească cu studierea ei, a artei, să fugă de tovărăşia 
semenilor săi; cu atât mai mult cu cât artistul, care 
nu se îngrijeşte decât de cele ale artei, nu e nicioda-
tă singur şi niciodată nu e lipsit de idei. Tocmai de 
aceea, cei care spuneau despre Michelangelo că era 
cam ursuz şi cam ciudat, greşeau; căci cel care do-
reşte să lucreze frumos trebuie să se ţină departe de 
orice grijă şi de orice necaz, - talentul având nevoie 
de gândire adâncă, de singurătate şi de viaţă plăcută, 
fără a-şi lăsa mintea să hoinărească fără rost”.  

Supremul artist al Renaşterii, care s-a bucu-
rat de înalta preţuire a şapte papi în serviciul că-
rora a lucrat, a sultanului turc Soliman, care dorea 
să-l aibă la curtea sa, la fel ca a deosebitei preţuiri 
a regelui Franței, a împăratului Carol Quintul şi a 
Signoriei din Veneţia, i s-a făcut o înmormântare 
pompoasă. Trupul neînsufleţit - adus pe furiş de la 
Roma la Florenţa - i-a fost aşezat în biserica San-
ta Croce (care adăposteşte azi şi mormintele lui 
Machiavelli, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Ugo 
Foscolo, Gioacchino Rosini, precum şi cenotaful lui 
Dante Alighieri). Pe mormântul său, executat după 
desenul lui Giorgio Vasari, au fost aşezate trei statui 
alegorice, reprezentând Pictura, Sculptura şi Arhi-
tectura. Lipseşte însă o a patra statuie, care să repre-
zinte simbolic Poezia, - cea de a patra dimensiune a 
geniului său. Căci Michelangelo Buonarroti a fost şi 
unul din cei doi mai mari poeţi italieni ai secolului 
său, - alături de Torquato Tasso.
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OVIDIU DRIMBA

ANII DE UCENICIE 

Rareori a existat un geniu în a că-
rui biografie omul şi artistul să fie 
atât de intim, de profund legaţi, 

atât de inseparabili, ca în cazul lui Michelan-
gelo Buonarroti. Fiecare moment din viaţa sa 

extrem de activă, de agitată, de dramatică, fi-
ecare moment cât de cât semnificativ şi-a lăsat 
amintirea într-o pictură sau o sculptură, într-o 
lucrare de arhitectură, într-un sonet, sau măcar 
într-una din cele 498 de scrisori ale sale câte 
ni s-au păstrat. Pentru cunoaşterea problemelor 
sale spirituale cele mai profunde, sursa princi-
pală rămâne, fără îndoială, acest corp de scri-
sori; în timp ce pentru cunoaşterea vieţii sale 
publice, „exterioare”, şi a evoluţiei artistice, de 
importanţă primordială sunt paginile pe care i 
le-a dedicat marele său prieten şi contemporan, 
celebrul biograf al artiştilor Renaşterii italiene, 
pictorul Giorgio Vasari. Dar adevărata biogra-
fie spirituală, cea a creaţiei, Michelangelo şi-a 
scris-o singur - cu dalta , cu penelul, cu rigla, 
cu condeiul. 

S-a născut dintr-o familie florentină, în 
1475 la Caprese, o mică localitate în apropiere 
de Arezzo. Tatăl său l-a dat mai întâi la o şcoa-
lă de gramatică. „Copilul însă, pe care sufletul 
îl împingea spre desen - povesteşte Vasari - își 
cheltuia tot timpul liber desenând pe furiș, din 

care pricină era veșnic certat de tatăl său şi de 
dascălii săi, ba uneori era chiar şi bătut /.../ Din 
această pricină, sporindu-i lui Michelangelo zi 
după zi dorința de a lucra, iar tatăl văzând că 
nu mai are încotro, s-a hotărât - pentru a scoate 
totuși ceva din el - să-l dea să învețe această 
artă pe lângă Domenico Ghirlandaio”. Atelie-
rullui Ghirlandaio, pe care florentinii îl numeau 
„pictorul desăvârşit” (pittore senza errori), se 
bucura de o mare faimă. Maestrul fu uimit de 
talentul acestui copil de 13 ani, ale cărui desene 
aproape că puteau sta alături de ale sale.

 
După un an, Lorenzo dei Medici, marele 

mecenat şi prinţ al culturii Renaşterii, i-a cerut 
lui Ghirlandaio să-i trimită câţiva tineri, pe cei 
mai înzestraţi, să studieze în atelierul de pictu-
ră şi de sculptură pe care Lorenzo îl înfiinţase 
în grădina sa de lângă piaţa San Marco. Primul 
dintre cei aleşi a fost Michelangelo - care, chiar 
în primele zile, „s-a apucat să copieze într-o bu-
cată de marmură capul unui faun antic”, fără să 
fi pus până atunci mâna pe daltă. Când Loren-
zo a văzut lucrarea tânărului de numai 14 ani, 
a fost atât de impresionat, încât (scrie Vasari) 
„i-a dat copilului o odaie chiar în palatul său şi 
l-a pus să lucreze; de aici încolo, Michelange-
lo a mâncat întotdeauna cu el la masă, laolaltă 
cu copiii săi”. Şi timp de trei ani, adică până la 
moartea lui Lorenzo, acesta i-a dat „o leafă de 
cinci ducali pe lună spre a-şi ajuta tatăl”, şi i-a 
purtat de grijă ca unuia din copiii săi. 

În aceşti trei ani Michelangelo a studiat 
intens - cum făceau şi ceilalţi ucenici din ateli-
erele florentine de pictură - picturile lui Giotto 
din biserica Santa Croce, ale lui Beato Angelico 
de la mănăstirea San Marco, sau ale lui Masac-
cio de la S. Maria del Carmine. În casa lui Lo-
renzo a avut marea şansă să-i întâlnească pe cei 
mai renumiţi umanişti ai vremii, pe Angelo Po-

liziano, Cristoforo Lan-
dino, Marsilio Picino, 
Pico della Mirandola. 
Sculptura îl atrăgea mult mai mult decât pictu-
ra. În casa părintească din Florenţa se păstrează 
şi azi primele sale sculpturi care ne-au rămas, 
două basoreliefuri, cu totul remarcabile, exe-
cutate la vârsta de numai 15 ani: aşa - numita 
„Madonna della Scala” şi „Lupta cu centaurii”, 
în care se manifestă de pe acum notele originale 
ale aceluia care va deveni, după artiştii Greciei 
antice, cel mai mare sculptor din istoria artei: 
înclinaţia sa spre grandios şi căutarea idealului 
de frumuseţe în perfecţiunea corpului uman, 
opera cea mai desăvârşită a creaţiunii. Tânărul 
sculptor ştia de pe acum ca prin atitudinile şi 
prin mişcările membrelor, prin jocul maselor 
musculare şi al expresiei figurilor umane să co-
munice privitorului vibraţiile sunetului şi fră-
mântările inimii omeneşti. Şi încă de pe acum 
îşi face apariţia tehnică atât de personală de a 
sculpta în planuri diverse suprafeţe ce creează 
lumini şi umbre; precum şi acele urme ale dălţii 
care dau impresia că lucrarea a fost anume lăsa-
tă de artist nefinisată complet. 

După moartea lui Lorenzo Magnificul 
(1492), Michelangelo - în vârstă de 19 ani - 
pleacă la Veneţia, unde însă nu este bine primit; 
apoi la Bologna, unde rămâne mai bine de un 
an, executând aici o lucrare într-adevăr de ma-
turitate, acel „Bachus” care poate fi admirat azi 
în muzeul Bargello din Florenţa. În acest oraş el 
mai lucrează câteva statui, în mărime naturală, 
care însă s-au pierdut, dar care au fost atât de 
apreciate încât faima de care începea să se bu-
cure a făcut să fie chemat la Roma. 

La Roma, Michelangelo este fascinat de 
arta antică, pe care o studiază cu asiduitate. Îm-
plinise 23 de ani când un cardinal francez îi co-
mandă - pentru a împodobi capela regelui Fran-
ţei din bazilica San Pietro - acel grup statuar în 
marmură care va deveni atât de celebra Pietà.

MICHELANGELO BUONARROTI


