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TEODICEETEODICEE
Pasionat și sistematic cercetător al 

expresivității poetice eminesciene, universitarul 
ieșean Adrian Voica este autorul unor lucrări funda-
mentale în această direcție.

„Nimeni, până acum, - aprecia acad. 
Constantin Ciopraga – n-a depus atâta 
pasiune și atâta știință în descifrarea 
valorilor prozodice, a tonalităților 
și ritmurilor specifi ce. Reverie și 
privire trează, acestea se înscriu 
într-un sistem hermeneutic în 
care pragului afectiv i se supu-
ne viziunea spectacolului in-
terior, toate fac obiectul unor 
exegeze care, ridicându-se 
de la nivelul metric, silabic și 
confesiv, punctează fondul mi-
raculos al eminescianității. De 
la considerațiile riguros-tehni-
ce se ajunge la efectele de nivel 
metafi zic și abisal. Arta comuni-
cării la Eminescu, cu totul comple-
xă, se îmbină în aceste substanțiale 
«Reverii» , cu știință dar și cu arta co-
mentariului; dincolo de semeni se întind 
punți spre inefabil.”

Am comentat și noi câteva din aceste lucrări 
de analiză metrică și comentariu critic, rămânând 
profund impresionat de vocația analistului în plan 
prozodic (în primul rând la texte eminesciene, dar 

FONDUL MIRACULOS AL EMINESCIANITÅȚIIFONDUL MIRACULOS AL EMINESCIANITÅȚII
intrând în atenția cercetătorului și altele binecunos-
cute din creația lui Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia 
etc.).

Dedicându-se, așadar, teoriei și istoriei li-
terare, analizând în lucrări de sine stătătoare 

etapele afi rmării sonetului românesc și, 
într-un orizont de mai largă cuprin-

dere, poezia eminesciană în aspec-
tele complexe ale versifi caţiei, 

îndeosebi în ceea ce privește ri-
goarea și libertăţile prozodice: 
Etape în afi rmarea sonetului 
românesc (1996), Versifi caţia 
eminesciană (1997), Repere 
în interpretarea prozodică 
(1998), Poezii cu formă fi xă: 
aplicaţii eminesciene (2001), 
Deschiderea cercului (I, 2002; 
II, 2003), Fragmentarium emi-

nescian (I, 2004; II, 2005), Re-
verii sub tei (2006), Grădinile 

altora (2007). I-am întâlnit, de 
asemenea, numele în Studii emi-

nesciene, ediţia anuală editată de Bi-
blioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” 

din Botoșani în colaborare cu Catedra de 
Literatură Comparată, Teoria Literaturii și Estetică 
a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași (Vol. 6, 2004; 
vol. 8, 2006).

Din neaua dulce-a florilor de crin
Te-ai întrupat, din colb de căi lactee,
Neprihănită maică și femeie,
Cu nimb pe bolta frunții, opalin.

Întemeiere-n marele Mister,
Nepregetată-n veac teodicee,
Nici simplă muritoare și nici zeie,
Împărăteasă pe pământ și-n cer.

Prin ctitorit înalt și virtuos,
Din lut te-ai ridicat în veșnicie,
Sfeșnic întru lumină tu, Marie,
Fecioară Născătoare de Hristos.

Mircea LUTIC,
Cernăuți

Zenovie CÂRLUGEA

Într-o lucrare istoriografi că de mare pro-
bitate științifi că, istoricul american Keit Hitchins 
urmărește, în contextul european al vremii, istoria 
românilor din Transilvania de-a lungul a peste un se-
col și jumătate, mai exact de la momentul „Uniației” 
până la ofi cializarea dualismului prin înfi ințarea 
monarhiei austro-ungare din 1868. Într-o tratare 
obiectivă și realistă, echilibrată și integratoare, cer-
cetătorul (apreciat editor al anualului internațional 
Romanian Studies), urmărea în detaliu momente-
le importante ale formării conștiinței naționale și 
implicarea politică a românilor din Ardeal, într-un 
context central-sud-est european. Ideea ordonatoare 
a lucrării privea, așadar, aspecte și fapte, realități și 
întâmplări din acest interval destul de semnifi cativ 
al istoriei transilvane, reliefând atât însemnătatea 
ecourilor precedente ale luptei sociale cât mai ales 
motivațiile de profunzime care au făcut ca această 
luptă să continue în forme superioare, organizate, 
odată cu trezirea conștiinței naționale și gestionarea 
ei de intelighenția ardeleană în direcția unei acțiuni 
politice concertate (Conștiință națională și acțiune 
politică la românii din Transilvania, 1700-1868, 
Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 1987).

Momentul astral al Marii UniriMomentul astral al Marii Uniri

CONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ ȘI ACȚIUNE POLITICĂCONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ ȘI ACȚIUNE POLITICĂ
Adusă în plan politic ca o repetitivă reven-

dicare petiționară (prin supliciile adresate curții 
imperiale vieneze, dar și celei papale, de la Roma), 
problema românilor din Transilvania își cerea 
imperios dreptul la o rezolvare justă și echitabi-
lă. Iată ce scria, în acest sens, istoricul Ladislau 
Gyémánt, rezumând, de fapt, toată problematica 
acestei mișcări naționale, în care factorul social, 
determinat de o bază țărănească majoritară, și-a 
căpătat cu timpul și viziunea politică structura-
tă într-o doctrină de acțiune, vizibilă în întreaga 
argumentație istorico-lingvistică a Școlii Ardele-
ne, ce a culminat cu revendicările categorice ale 
Supplexului până la revoluția pașoptistă și Marea 
Unire.

Dacă acțiunea politică a „corifeilor” blăjeni 
a fost, într-un fel, „elitară” (David Prodan), carac-
terizând  iluminismul intelighenției, cea a factori-
lor implicați în revoluția pașoptistă (intelighenție 
și țărănime) a fost una solidară, în sensul unanim 
al acțiunii politice și sociale. În aceasta consistă 
tăria liantului ce a dus la formarea națiunii moder-
ne și în această perspectivă organicistă putem înțelege Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia 

(vedere spre oraș)(vedere spre oraș)
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De la Cernăuți ne vine o frumoasă carte de intervi-
uri, tablete și articole, Cea mai curată lacrimă a noastră 
(Cernăuți, «Micmo»), semnată de binecunoscutul  proza-
tor, publicist și traducător GRIGORE CRIHAN (15 mai 
1941, Tărăsăuți, raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți). 
Autorul, membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina și  
România, Laureat al Premiului Societății Scriitorilor Bu-
covineni (Suceava, 2003), face parte dintr-o pleiadă de 
scriitori cernăuțeni, care au luptat necontenit sub steagul 
românismului, păstrând acolo, în Țara Fagilor, spiritul 
fi inței naționale: Grigore Bostan, Mircea Lutic, Vasile 
Tărâțeanu, Ștefan Hostiuc, Simion Gociu, Ilie T. Zegrean 
ș.a.

Solidari cu cauza fraților noștri din Basarabia, scri-
itori Cernăuțiului, mai puțin cunoscuți în România, nu au 
uitat nici o clipă de apartenența lor etnică și culturală, do-
vadă că ei continuă să scrie în limba maternă și să întrețină 
o cultură în spiritul unei frumoase și curate tradiții bu-
covinene. Materialele ce alcătuiesc sumarul cărții de față 
au fost publicate de vrednicul publicist Grigore Crihan în 
coloanele publicației „Zorile Bucovinei”, la care a lucrat 
peste jumătate de secol. 

Într-o întâlnire a noastră cu poetul Vasile Tărâțeanu 
(recent ales membru al Academiei Române) am pu-
tut afl a mai multe despre condiția românilor din Ucrai-
na, îndeosebi a intelectualilor și scriitorilor din regiu-
nea Cernăuților, unde, în ciuda unui proces imperios de 
asimilare etnică și a unor șicane ofi cial-administrative 
(desfi ințări de publicații, procese și urmăriri informative), 
ei rezistă încă pe baricada păstrării propriei identități... 

„În aceste vremuri deloc favorabile pentru spiritu-
alitatea românească, în acest ținut devenit acum atât de 
arid și neprielnic pentru cultura noastră”, scrie în Prefața 
volumului Ștefan Broască, o carte de asemenea factură 
este o declarație de credință și apartenență „la acest spațiu 
nu atât geografi c , cât spiritual, după cum ne place nouă 
să credem că este Bucovina pentru cultura și literatura ro-
mânească”:

„Iar Eminescu se vădește a fi  nu doar un pretext 
pentru o declarație de credință și apartenență la un spațiu 
spiritual distinct, cu istorie adâncă, cu trecut mare, ci și 
un imbold la perpetuarea lui, o probă de rezistență în fața 
vitregiilor timpului, o probă de vitalitate și autenticitate a 
trăirii naționale în pofi da tuturor contestărilor și răutăților 
pe care ni le-a hărăzit soarta până acum.” (Poetul ca „o 
întreagă provincie românească”, p.5).

Dată fi ind această nesuferită condiție a românilor 
bucovineni de dincolo de fruntariile țării, vom înțelege de 

ce „în ultimele două decenii anume sub stindardul și cu 
numele lui Eminescu s-au desfășurat aici toate acțiunile 
de redeșteptare a conștiinței naționale.” Dar având în ve-
dere și fermentul mereu activ al spiritului eminescian, 
model civic și totodată scriitoricesc, vom înțelege iarăși, 
la unison cu regretatul Grigore Bostan, că „tradiția emi-
nesciană în Bucovina a fost și rămâne acea viguroasă 
tulpină pe care cresc și astăzi lăstarele poeziei românești 
din acest ținut și de pretutindeni”. Este un adevăr indu-
bitabil, exprimat de reprezentanții cei mai de marcă ai 
rezistenței românești de acolo. Între aceștia,  Arcadie Su-
ceveanu a formulat propoziții defi nitive care sună ca un 
memento de adânci semnifi cații cultural-istorice: „Pentru 
noi, cei de aici, Eminescu este mai mult decât un poet, 
mai mult decât o conștiință. El este pentru noi un mare 
reper spiritual, o coloană pe care încercăm să renaștem. 
Și toate acțiunile noastre din ultima vreme îndreptate pen-
tru câștigarea valorilor noastre naționale, pentru trezirea 
conștiinței și sentimentului național, pentru limbă și al-
fabet s-au produs sub semnul nemijlocit al lui Eminescu. 
Prin urmare, Eminescu ne-a fost și fl amură, și spadă, și 
cetate. Poezia lui a echivalat pentru noi cu redescoperirea 
istoriei și propriei noastre identități. De aceea, Eminescu 
nu este un simplu poet, el este acel mare reper spiritual 
care luminează și îndrumează mersul nostru înainte.”

Nu întâmplător, așadar, Eminescu a fost per-
ceput ca „o ideologie națională sau ca o biblie a româ-
nismului”, idee pe care o vedem subliniată cam la toate 
personalitățile bucovinene intervievate. Iată, bunăoară, 
mărturisirea poetului Mircea Lutic (n. 29 mai 1939, în 
com. Iordănești, județul Storojineț), redactor  vreme în-
delungată la „Concordia”, ziarul minorității naționale 
românești din Ucraina, membru al Uniunilor de Scriitori 
din Ucraina (1978), Moldova (1990) și România (1996), 
laureat al unor premii naționale și internaționale, unul din 
fondatorii Societății pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu” din Cernăuți (1989): 

„ – Bucovina – baștina mea de glie și de auroră, 
de piatră și de azur, de otavă și de stele – este teritoriul 
istoric al celui de al doilea descălecat al neamului, tărâ-
mul întemeierii noastre în spirit prin sublimul voievod al 
logosului național, Mihai Eminescu (...) Printr-o împreju-
rare rânduită de ceruri, locuiam la o foarte mică distanță 
de casa profesorului Aron Pumnul și acopeream de două 
ori pe zi, între liceu și gazdă, o bună parte din itinera-
riul pe care tânărul Eminovici îl parcursese la vremea sa 
spre Ober-Gymnasium (...) Zodia Luceafărului este pen-
tru noi, românii, confi gurația stelară de grație, însemnul 
creației autentice, adânc trăite și dumnezeiești inspirate 
(...) Creația lui Eminescu constituie un model de patri-
otism înălțător, întemeinicit prin valorifi carea comorilor 
de sufl et ale românității, o fl oare a darurilor pentru noi 
și pentru posteritate (...) Egal cu sine însuși și geniali-
tatea sa, Eminescu s-a integrat atât de intim în dinami-
ca și dialectica civilizației noastre, încât o dislocare a sa 
mi se pare absolut fără șanse. El este un axis geneticus 
primordial, care ne leagă organic, ne încheagă ca neam, 
imprimă generațiilor dintotdeauna vigoarea și garanția 
continuității (...) Cunosc atitudinea de sfi nțenie a consăte-
nilor mei față de fi ința și opera Luceafărului și cred că ea 
le este proprie tuturor bucovinenilor (...) Aspirația noas-
tră plânsă spre geniul lui ocrotitor se îndreaptă: 

«Vlăstarele speranței crescu
Din lacrimă, fără tăgadă./
Avem o singură tămadă/
La rana noastră – Eminescu»”. 
De mult nu am mai citit astfel de cuvinte, omagiul 

suprem și inspirat al scriitorimii bucovinene adus acestui 
„sfânt al ghiersului românesc, din care s-a ales un cru-
cifi cat”, cum ar zice Arghezi.  Cine ar vedea în confrații 
noștri din Bucovina niște paseiști indiferenți la încercările 
de contestare, din ultimii ani, a poetului național, se înșeală, 
căci față de acest zgomot contestatar stârnit de unii diletanți 
căpătuiți și arierați de pe Dâmbovița («oameni fără evan-
ghelie»), Mircea Lutic ia o atitudine netă, încercând să le 
defi nească „patentata” lor trădare:

 „Contestatarii, antinominaliștii, uzurpatorii de as-
tăzi, care-l consideră «protagonist al unei epoci consuma-
te», în contratimp cu spiritul vremii, sunt un soi de icomo-
nahi, de atei patentați, cu o infl exibilă morgă categorială, 
mânuind o arguție justițiari, mânați de ambiții «globalis-
te» neînfrânate și de un nihilism debordant. Niște politi-
carzi parazitând în literatură, mai nefaști ca apostații din 
veac. Căci, vorba lui Albert Camus, «chiar și oamenii fără 
evanghelie au un Munte al Măslinilor»”.

Aceeași  ,,lecție de sacralitate” i-o sugerează auto-
rului prezența lui Grigore Vieru la Cernăuți, în dese rân-
duri, îndeosebi la 17 iunie 1990, alături de Ioan Alexan-
dru, când, din inițiativa Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, a avut loc aici dezvelirea bus-
tului MIHAI EMINESCU (sculptor: Marcel Guguianu). 
E de reținut că, până în 1918, Eminescu nu a avut statui 
la Cernăuți. Abia după primul război i s-a ridicat un bust 
în parcul Arboroasa din fața Catedralei Ortodoxe, demon-
tat apoi de sovietici și dispărut (1940). Abia după 1989, 
pe timpul „podurilor de fl ori”, a fost adus de la București 
bustul executat de maestrul Guguianu și montat în curtea 
fostei case a lui Aron Pumnul, „în condiții politice tulburi, 
nu fără împotriviri”...

În același sens, prof. Victor Crăciun vede în po-
etul național „conștiința cea mai înaltă a unei etnii euro-
pene” și detaliază truda depusă la realizarea „Corpusului 
Eminescu” în zece volume, care, alături de ediția mo-
numentală integrală a OPEREI, propulsează în cultura 
națională și universală „imaginea totală a lui Eminescu”.

Din interviul luat scriitorului Ștefan Hostiuc afl ăm 
că „la Cernăuți, spiritul eminescian e grefat pe spiritus 
loci”, Cernăuțiul  fi ind nu numai un topos formativ,  dar 
și „leagănul imaginarului poetic eminescian”. „Țin minte 
– mărturisește Ștefan Hostiuc – cum prietenul nostru, po-
etul Vasile Tărâțeanu, președintele Filialei, sosi cu aceas-
tă placă de granit în spate, purtând-o ca pe o cruce [cu-
noscuta linogravură a pictorului basarabean Aurel David 
care sugerează chipul lui Eminescu sub formă de arbore 
– profi l remarcabil schițat din ramuri de copac cu frunze 
smulse de furtună]. De fapt, toți poeții cernăuțeni, de la 
mic la mare, sunt purtători ai acestei cruci care este cru-
cea poeziei cioplită din piatra limbii în care s-a născut. 
Eminescu a dus-o înainte lor pe umerii robuști ai geniului 
său. E de discutat dacă el a ales-o sau ea l-a ales...”

În continuare, autorul reproduce grupajul de in-
terviuri publicat în „Zorile Bucovinei” (nr. din 15 iunie), 
în anul 2000, declarat de UNESCO „Anul EMINESCU”. 
Astfel, putem cunoaște sentimentele unanime de prețuire 
ale unor personalități de prim-plan din Țara Fagilor: scri-
itorul Grigore Bostan (membru de onoare al Academi-
ei Române, șeful Catedrei de Filologie Română și Cla-
sică a Universității din Cernăuți), Arcadie Suceveanu 
(vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Mol-
dova), Ilie T. Zegrean (șef de secție în Redacția de Emi-
siuni în limba română a Teleradiocompaniei Regionale 
din Cernăuți), Vasile Tărâțeanu (redactor-șef al ziarului 
„Arcașul”, președinte al Fundației Culturale și de Binefa-
cere „Casa Limbii Române”), Ștefan Lazarovici (direc-
tor-adjunct al Colegiului Pedagogic din Cernăuți), Ion 
Mihăieși (economist în Herța și mare român). Din lipsă 
de spațiu, vom reține propunerea academicianului Grigo-
re C. Bostan privind o viitoare monografi e sub genericul 
„M. EMINESCU ȘI BUCOVINA”, în care ar trebui să se 
regăsească „multiple compartimente”, dar neapărat cele 
privitoare la: sursele bucovinene ale scrisului eminescian, 
în special cele folclorice; tradițiile eminesciene în scri-
sul românesc din Bucovina, începând cu fi nele secolului 
trecut și terminând cu zilele noastre; imaginea eminesci-
ană a Bucovinei în istorie, publicistică, beletristică; M. 
Eminescu și lupta românilor bucovineni pentru drepturi 
cetățenești și păstrarea identității naționale; eminescia-
nismul ca lumină a conștiinței naționale, a patriotismului 
necontrafăcut, ca drapel al renașterii spirituale a români-
lor din nordul Bucovinei.”

Și pentru „extraordinarul fi u al Pământului” care 
este scriitorul Mihai Prepeliță (n. 18 octombrie 1947), 

EMINESCU – 

”CEA MAI CURATĂ LACRIMĂ A NOASTRĂ”
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Trebuie s-o spunem din capul locului, cum 
îndeobște s-a remarcat de valoroși comentatori: 
Adrian Voica este unul din cei mai avizaţi cercetă-
tori ai versifi caţiei eminesciene, o foarte restrânsă 
familie de cercetători din care mai amintim pe Titus 
Bărbulescu, Petru Creţia, Mihai Dinu, Mihai Bor-
deianu, G.I.Tohăneanu, I. Funeriu…

Teoreticianul se simte bine în acest „Club al 
metricienilor”, cum își intitulează un studiu apli-
cat la scrisorile și sonetelor eminesciene, în care 
amendează cu măiestrie unele „analize” de acest 
fel comise de profesorul craiovean Ion Calotă în 
Eminescu – analizat prozodic și comentat (Editura 
Aius, Craiova, 1999 – v. „Studii eminescologice”, 
vol. 6, Ed. Clusium, 2004, pp. 248-266). Merită ci-
tat fi nalul comentariului său atât de aplicat prozodi-
ei eminesciene din Scrisori și Sonete: „Oricum, cu 
volumul despre poetul nostru nepereche, Ion Calotă 
accede în mult râvnitul Club al eminescologilor. 
Acolo, cu excepţia unor personalităţi care au locuri 
rezervate, ceilalţi se calcă pe picioare într-un entu-
ziasm general. Dar în Clubul metricienilor este mai 
greu de pătruns. Acela e un club aristocratic.”

Aceleași observaţii exacte privind ritmul, 
rima, măsura, cezura ori organizarea strofi că le face 
distinsul dascăl pe marginea abordării lui Titus Băr-
bulescu din Arta poetică eminesciană (1998), o tra-
ducere efectuată de Mihai Popescu a „manuscrisu-
lui inedit” Structure métrique et rythmique des vers 
de Mihai Eminescu (1970).

E un fapt evident că „dinamica metricii și rit-
micii” este în poezia lui Eminescu de o mare forţă 
și varietate, traducând tensiunile unei sensibilităţi 
și gândiri poetice de geniu. (Studii eminescologice, 

vol. 6, pp. 267-289). Abordată și din această per-
spectivă – mai puţin în lucrările noastre de teorie li-
terară - , opera poetică a lui Eminescu îl recomandă 
pe acesta drept „un perfecţionist autentic” (o spu-
sese, de fapt, și Titu Maiorescu, în studiul Eminescu 
și poeziile lui, 1889), mai ales în poeziile cu formă 
fi xă cultivate constant de-a lungul celor 17 ani de 
creaţie literară (sonetul, terţina, gazelul „cu sau fără 
radif ” sau glossa): „Poetul nu s-a mulţumit să se 
conformeze unor structuri rigide, ci le-a învestit cu 
idei bogate în sensuri, ridicând astfel conţinutul la 
nivelul formei. Iar atunci când acestea nu l-au mai 
mulţumit (deoarece erau creaţiile altora!), a impus 
el însuși tipare, care, dacă ar fi  reluate puteau fi  de-
numite «poezii cu formă fi xă» de factură eminesci-
ană”. (Inventivitate prozodică în „Studii eminesco-
logice”, vol. 8, Ed. Clusium, 2006, pp. 181-186).

Dintre poeziile care „ar putea certifi ca indu-
bitabil eforturile proprii și originalitatea deplină în 
această direcţie” sunt comentate antumele Pe lân-
gă plopii fără soţ…, Mai am un singur dor, Sara 
pe deal și postumele Replici și Când mândra mea 
doarme…

Cercetând, așadar, cu o pasiune greu de 
egalat, opera poetică eminesciană, teoreticianul și 
criticul literar Adrian Voica va publica valoroasele 
exegeze intitulate Fragmentarium eminescian (I, 
2004; II, 2005), având ca temei cele două ediţii Per-
pessicius din 1939 și 1964, ediţia Gh. Bulgăre din 
1999 și Eminescu și editorii săi (2 volume semnate 
de Nicolae Georgescu în 2000), stabilind importan-
ţa semnelor de punctuaţie și ortografi e pentru o mai 
justă hermeneutică a textului eminescian.

Dl Adrian Voica comentează geneza și vari-

antele unor poezii, dar mai ales (specialitatea casei!) 
relieful lor prozodic, în general tehnica versifi caţiei, 
făcând pertinente analize și observaţii privind varii 
aspecte: „religia diafanului și purităţii”, „constante 
și variante prozodice”, „jocul cezurilor”, „cercuri 
concentrice”, „preeminenţa amfi macrului”, „ima-
gini onirice în cadenţe antice”, „sublimul eminesci-
an”, „virtuţile și servituţile unui dicţionar”, „mesa-
jul unei sinteze” etc.

Conștient că „metoda analizei prozodice, 
asupra căreia atragem pentru ultima oară atenţia, se 
afl ă abia la începuturi”, Adrian Voica îndeamnă pe 
tinerii cercetători să persevereze pe acest teren arid 
și delicat în același timp, convins că hermeneutica 
sa, „îndreptată spre acea zonă a creaţiei eminescie-
ne, are nevoie și de un alt fel de stimul interpretativ 
pentru a fi  corect apreciată”, căci nu este vorba de-
cât de „legătura intimă dintre subconștientul creator 
și opera poetică…” (Fragmentarium eminescian, 
vol. II, Postfaţă, p. 163).

Reverii sub tei (Editura „Floarea darurilor”, 
București, 2006) vine să reconfi rme, dacă mai era 
nevoie, vocaţia de istoric și „hermeneut metrician” 
a venerabilului profesor și scriitor ieșean. Un acut 
simţ al muzicalităţii creatoare (pe care-l sesizăm și 
în poezia sa), în sensul înţelegerii exacte a limbii de 
acum un secol și mai bine în care a scris Eminescu, 
îi oferă teoreticianului convingerea că poezia cu in-
trinseca ei muzicalizare face din Eminescu „poetul 
eponim” al limbii române.

Reformulând un celebru crez horaţian din 
„Arta poetică”, am putea spune că, în cadrul cerce-
tărilor lui Adrian Voica, ut Musica poesis…
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Eminescu este „tema de care m-am legat pe viață”: „Și am 
eu o frază: noi, pur și simplu, suntem bolnavi, pe viață, de 
Eminescu”. Celor ce clamează de la București în goarne 
politice că noi „nu vom reuși să intrăm în Europa, inclusiv 
cu Eminescu”, curajosul scriitor precizează net: „Noi nu 
avem nevoie să intrăm în Europa, noi suntem în centrul 
geografi c al Europei”, iar acolo va trebui să ne regăsim 
„fără să pierdem nici un milimetru, nici un gram din zes-
trea noastră națională, pe care noi am acumulat-o pe par-
cursul a cel puțin 2000 de ani”.

Între exegeții vieții și operei eminesciene Grigore 
Crigan intervievează pe acad. Constantin F. Popovici 
(directorul Institutului de Cercetări Interetnice al Acade-
miei de Științe a Republicii Moldova), care promite noi 
contribuții. 

Un interviu de tot interesul este cel acordat poetului 
și publicistului Vasile Tărâțeanu, poate cel mai prezent 
scriitor bucovinean la manifestări culturale românești, în 
ultimii douăzeci de ani, dar și cel mai urmărit și perse-
cutat intelectual român din Bucovina. Părerea poetului 
Tărâțeanu este una mai aplicată realităților din spațiul 
românesc ucrainean: „Cu părere de rău, după cum s-a 
scris nu o dată și în «Zorile Bucovinei», Eminescu până 
în prezent rămâne un mare necunoscut. Noi îl știm doar 
la suprafață, din școală (...) Păcat că și acum, după ce 
am scăpat de anumite dozări și de supraveghetorii ideo-
logici, ostili sufl etului nostru și spiritului eminescian, noi 
continuăm să rămânem la aceleași cunoștințe – scunde și 
superfi ciale – despre cel care ne reprezintă cel mai plenar 
în lume”.  Întrebat „încotro ține calea?”, poetul Tărâțeanu 
răspunde că ține cu fruntea sus „calea spre aceeași fân-
tână spirituală a românilor, spre izvoarele ei curate ca 
lacrima”.... 

Interviul cu acad. Mihai Cimpoi este unul de pil-
duitor și de largi reverberații spirituale. „Visul albastru 
al vieții studențești” s-a împlinit, mărturisește scriitorul, 
amintind teza sa de doctorat, dar și câteva lucrări de co-
mentarii și interpretări, tipărite atât în Moldova cât și 
în România, dintre cea cu titlul heideggerian (sintagmă 
foarte agreată de C. Noica) este foarte citată (Căderea în 
sus a Luceafărului, 1993). Nutrind încrederea de a merge 
în exegeza sa „Spre un nou Eminescu”, Mihai Cimpoi 
amintește câteva contribuții importante, românești și stră-
ine, menționând că, în ciuda unor lucrări temeinice apă-
rute la noi, „perspectiva înnoitoare, exegetică asupra lui 
Eminescu a venit din străinătate” (Rosa del Conte, Alain 
Guillermou, discipolul lui Jean Boutier de la Universita-
tea Sorbona,exegetul lui Ion Creangă)... Asta „în timp ce 

noi îl denigrăm pe marele clasic” și nu realizăm cât de 
actuală și acută este publicistica eminesciană de natură 
deontologică (în probleme de cultură, sociale și politice)!

„Da, este o mare nevoie de Eminescu. Pentru noi, 
Eminescu este o biblie lucrătoare” mărturisește marele 
om de cultură, membru al Academiilor din București și 
Chișinău, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
unul din cei mai acuți hermeneuți  ai operei eminesciene.

Despre Martirul cel Mare și Sfânt își exprimă 
părerea și mulți alți oameni de cultură bucovineni, mol-
doveni și români, precum: Jozef Burg, Arcadie Opaiț, 
ion Caramitru, Elena Vântu-Tărâțeanu, Adrian Dinu 
Rachieru, Lucia Olaru-Nenati, Felicia Vrânceanu, 
Spiru Vergulescu, Valeriu Stancu, Romeo Săndulescu, 
Vitali Kolodii, Mircea Motrici, Dorin Popescu, Mircea 
A. Diaconu, Doina Cernica, Simion Gociu, Dumitru 
Gorșcovschi. 

A doua parte a cărții reproduce, sub titlul emi-
nescian  „Un nor de aur din marea de amar”, câteva 
intervenții publicistice, din ultimii douăzeci de ani, având 
ca temă predilectă relațiile lui Eminescu cu Cernăuțiul, 
amprenta pe care a lăsat-o acest topos bucovinean asupra 
personalității creatoare, dar și modul în care a lucrat și lu-
crează „spiritul eminescian” neîncetat asupra generațiilor 
ce s-au succedat „într-un climat vitreg, de multe ori os-
til, atentator la înseși fi rea și identitatea lor de neam”. 
Considerații privind corespondența, publicistica , relațiile 
poetului cu contemporanii (în special cu Ion Creangă), 
atitudinile și intervențiile publicistice în apărarea dreptu-
rilor istorice ale românilor sub opresiunea imperială habs-
burgică, atitudinile intelectuale și politice, unele traduceri 
în alte limbi, chestiunea falsă a «ateismului» eminescian 
sau aceea a pretinsului «antisemitism» - toate acestea con-
stituie temele tabletelor din această parte a cărții.

Cea mai curată lacrimă a noastră este o carte-
sinteză a ceea ce îndeobște numim „actualitatea lui Emi-
nescu”, scrisă și adresată, în primul rând, românilor din 
Bucovina (și nu numai), ca un bilanț al eforturilor neîn-
trerupte de a-l  înțelege și apăra pe Marele Român, în care 
se regăsește nu numai „dulcea Bucovină”, ci întreaga pa-
trie, cu istoria, tradițiile, cultura și veșnicele ei probleme 
social-politice.

„Noi, trăitori în secolul al XXI-lea, - scrie Ștefan 
Broască în încheierea Prefeței sale - am putea adăuga 
acum cu toată tăria și încrederea care există pe pământ 
că Eminescu este un adevărat continent!”

Subscriem!
Cezar BRAIA-BARASCHI

Quid tibi exopto, dulcis Romania, 
Terra gloriarum et amorum terra? 
Bracchia nervosa fortiaque arma, 
Magnis praeteritis maxima futura. 
Vinum effervescat, spumet poculumque 
Si nobiles tui nati haec pervolunt; 
Namque manet rupes, etsi cadit unda,
Dulcis Romania, tibi hoc exopto.

Somnium ultoris nigrum ut sepulchrum, 
Gladius cruore inimico fumans, 
Atque super hydram ventis agitentur 
Gloriarum signa tua in triumpho. 
Dicant orbi terrae tricoloris signum, 
Dicant magna gesta Dacoromanorum, 
Candidus eorum ignis cum erumpit, 
Dulcis Romania, tibi hoc exopto.

Angelus amoris, angelus pacisque 
Mystice subridens in altari Vestae 
Qui caecare potest Martem gloriantem, 
Cum in mundo volat lampade quem
           lustrans. 
Tuum sinum clarum angelus advolet,
Gustet res secundas coeli paradisi. 
Hunc tu amplectaris, extruasque aras, 
Dulcis Romania, tibi hoc exopto.

Quid tibi exopto, dulcis Romania, 
Juvenilis sponsa atque amans mater, 
Nati tui vivant in fraternum aevum 
Sicut noctis stellae, aurorae dies, 
Vitam in aeternum, gloriam laetaque 
Arma fortiaque, animum Romanum, 
Somnium virtutis, maiestatis famam, 
Dulcis Romania, tibi hoc exopto.

Traducere în limba latină de
Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU

QUID TIBI EXOPTO,QUID TIBI EXOPTO,
DULCIS ROMANIA…DULCIS ROMANIA…

(Ce-ți doresc eu ție, (Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie…)dulce Românie…)



Portal-MĂIASTRA          Anul VIII, nr. 4 (33)/2012
44

exact că intrarea României în război și momentul fast 
al Marii Uniri nu au fost „cadouri” făcute de marile pu-
teri, nici „concesii” în detrimentul altor Stări privilegiate 
(teme cu care se lamentează încă o anumită propagandă 
revizionistă, în special iredenta maghiară).

Momentul astral al Marii Uniri venea să încu-
nuneze, sub semnul unei năzuințe multiseculare și al unei 
inevitabile legități istorice, o opțiune majoritară mai ve-
che, pe care, la 1600, întâiul între actanții politicii istorice, 
Mihai Viteazul, a înțeles-o - eliberarea Principatului de 
opresiune străină și refacerea statului unitar.

Lampadoforii conștiinței naționale din Transil-
vania, adăpați la mai vechile izvoare ale umanismului și 
iluminismului european, se organizaseră în acea mișcare 
politică, socială și culturală, aducând în fața Stărilor privi-
legiate, dar și a curții vieneze (ale cărei drumuri le bătuse, 
în mai multe rânduri, și Horia) argumentele inebranlabile, 
de nezdruncinat, privind confi gurația etnică majoritară, 
unitatea de neam a tuturor românilor (Gheorghe Șincai îi 
avea în vedere și pe cei rămași dincolo de Dunăre), ori-
ginea romană și latinitatea limbii. Chiar dacă aceste idei 
exagerat puriste se îmbolnăviseră de „elefantiază” (cum 
apreciază Lucian Blaga), acțiunea concertată a corifeilor 
blăjeni este întru totul justifi cată în contextul social-isto-
ric al vremii, bunele lor intenții cultural-social-doctrinare 
neputând fi  răstălmăcite și minimalizate de ulterioarele 
cercetări în domeniu. Căci istoria nu trebuie interpretată 
într-o viziune a posteriori, ci în conjunctura realităților 
respective, în spiritul autentic al epocii și al năzuințelor 
respective!

Nu este lipsită de interes observația că, în spirit 
herderian, corifeii Școlii Ardelene înțeleseseră că limba 
este depozitară și marcă a specifi cului național, intrând, 
revendicativ, între „drepturile inalienabile”. Iată de ce 
această amplă mișcare de emancipare a românilor din 
Transilvania va deveni „revendicativă” în numele unui 
program politic și într-o formă continuată, despre care 
vorbea cu atâta exactitate istoricul Ladislau Gyémánt:

„Vădindu-și forța și însemnătatea și prin căutările 
pe care le impune deținătorilor puterii și privilegiaților, 
mișcarea de emancipare românească respinge cu tărie 
«soluția» reformismului nobiliar, afi rmându-și cu clarita-
te, prin programul național promovat, obiectivele proprii, 
menite a realiza drepturile inalienabile ale individualității 
sale specifi ce, pe măsura rolului și importanței deținute 
în ansamblul societății din Transilvania”... ( Mișcarea 
națională a românilor din Transilvania, 1790-1848, Ed. 
Științifi că și Enciclopedică, 1986).

Infl uențând asupra Stărilor și politicii imperiale, 
dar și asupra ei însăși, această mișcare a căpătat temeiuri 
ideologice moderne, reorganizându-se pentru o nouă lup-
tă în cadrul monarhiei austro-ungare, între 1868 și 1918. 
Conceptul de națiune și luptă națională în epoca modernă 
capătă noi valențe, ideea unității de neam și limbă deve-
nind acum una a tuturor românilor, îndeosebi a celor din 
Vechiul Regat. Mult mai organică pe terenul social-po-
litic al Transilvaniei (unde după „Pronunciamentul de la 
Blaj” începuseră mai peste tot mișcări de protest împo-
triva politicii dualiste opresoare, îndeosebi față de „legea 
naționalităților” și „legea învățământului” promulgate în 
decembrie 1868), această conștiință a originii și unității 
de neam era, în Moldova și Țara Românească, mai mult 
culturală. Eminescu, însă, o înțelege în adevăratul ei sens 
politic, de aici intervențiile sale publicistice fulminante 
din „Albina” și „Federațiunea” (1870), pentru care este 
citat de procurorul maghiar într-un proces de presă din 
perioada studenției sale vieneze. La „Timpul”, însă, având 
deplină libertate de exprimare, Eminescu – visând la o 
„Dacie Mare” – va milita pentru drepturile și libertățile 
democratice ale românilor ardeleni asupra cărora se exer-
cita opresiunea dualismului austro-ungar. Previziunea lui 
Gh. Barițiu se adeverea „Soarta națiunii române se va ho-
tărî la București si la Iași iar nu la Cluj si nici la Buda. 
Aceasta o știu și contrarii noștri...” („Gazeta de Transil-
vania”). Nu întâmplarea, ci imperativul istoric a hotărât 
ca această soartă să se decidă la românii din Transilvania, 
acasă, adică la Alba Iulia, în butucul etnic al românității 
ardelene...

În toamna lui 1918, pe când evenimentele politico-
revoluționare cuprindeau întreaga Transilvanie, s-a con-
stituit Consiliul Național Român, ca unic for ce reprezen-
ta voința poporului român, întrunind adeziunea maselor 
largi. Ca altădată la Câmpeni, la Padeș, la Izlaz, la Blaj, la 
Filaret, fruntașii politici ai momentului au mobilizat ma-

sele largi, întru comunicarea unor programe revoluționare 
și înfăptuire plebiscitară. Marea Adunare de la Alba Iu-
lia de la 1 Decembrie 1918 a consfi nțit Unirea cea Mare, 
Unirea cu Țara, adică înfăptuirea României Mari pe te-
meiuri istorice și de unanimă voință națională, ceea ce 
însemna împlinirea legică a unui proces cu rădăcini mi-
lenare, ireversibil concretizată. Ceasul sosise și această 
convingere era unanimă. ,,N-avem nevoie sa ne-o spu-
nem unul altuia, e destul sa ne privim în ochi pentru ca 
să ne convingem că ceasul a sosit” – declara, în „Glasul 
Ardealului”, Ilie Cristea.

În primele rânduri ale acestei lupte de emancipare 
socială și națională s-a situat acea presă românească, soli-
dară cu năzuințele istorice ale maselor largi (țărani, mun-
citori, meseriași, negustori, preoți și dascăli). După reali-
zarea Unirii de la 1859 și cucerirea independenței noastre 
de stat (1877), Unirea cea Mare constituia pasul defi nitiv 
în realizarea unității teritorial-etnice. Dar pentru aceasta, 
România trebuia să intre în război alături de Antanta. „Noi 
vrem o Dacie așa cum a fost”, scria încă din 1883 revis-
ta «Dacia viitoare», căci istoria și dreptul, tradiția voinței 
maselor, trecutul și prezentul ne îndreptățesc să aspirăm la 
o Dacie românească.” În rapoartele autorităților habsbur-
gice se consemna adeseori că „românii nutresc simpatii 
daco-romane”. Eminescu, dorindu-și Dacia lui Traian ca 
„un stat de cultură la gurile Dunării”, scria răspicat: „totul 
trebuie dacizat de-acum înainte”.

Ideea Marii Uniri era vie în conștiința maselor 
largi de pe ambele versante ale Carpaților, de aceea intra-
rea în război alături de Antanta viza eliberarea teritoriilor 
românești anexate de monarhia austro-ungară. Benefi ci-
ind, acum, de o acțiune politică organizată, voința români-
lor ardeleni a fost gestionată în momentul decisiv de Con-
siliul Național Român. În sprijinul marilor manifestații și 
demonstrații au venit bărbații de frunte ai idealurilor unio-
niste din țară, dar și de afară, precum cei afl ați la Consiliul 
Național Român de la Paris în frunte cu Take Ionescu, Ni-
colae Titulescu, Traian Vuia, Octavian Goga, Vasile Lu-
caciu, susținuți din țară de un Nicolae Iorga, Delavrancea, 
Sadoveanu, A. D. Xenopol, N. Filipescu, M. Cantacuzino, 
C. Mille, C. Bacalbasa, Zaharia Barsan și atâția alții. La 
loc de mare cinste stau fi gurile luminoase ale episcopilor 
Iuliu Hossu și Miron Cristea, dar și contribuțiile de netă-
găduit ale cuplului regal, Maria și Ferdinand, precum și 
atitudinea manifestă a marelui om politic liberal Ion I. C. 
Brătianu. În fruntea formațiunii politice care a organizat 
istoricul eveniment al Marii Unirii, numele lui Iuliu Ma-
niu (președintele Partidului Național Român și „artizanul 
Unirii”) va rămâne pildă de acțiune politică. Iată cât de ac-
tuale sunt cuvintele sale: „Avem întâi nevoie de oameni de 
caracter şi oneşti şi numai pe urmă de oameni pricepuţi în 
conducerea treburilor publice; între un hoţ fără caracter, 
dar priceput şi între un om cinstit, dar mai puţin priceput, 
eu am preferat toată viaţa pe acesta din urmă. Astfel de 
oameni sunt mai de nădejde decât secăturile obraznice 
cărora nu le sticlesc ochii decât după afaceri.”

Dezvăluind abuzurile și silniciile guvernanților, 
procesul memorandiștilor (ilustra și cinica farsă judicia-
ră din 1894), atrăsese simpatia românilor de pretutindeni, 
dar și a unor intelectuali și militanți politici din Euro-
pa. Realitatea era evidentă, nu mai putea fi  escamotată. 
„Procesul ca atare este o greșeala... Verdictul lovește în 
totalitatea neamului care numără peste două milioane și 
jumătate de sufl ete” , recunoștea cancelarul Reichului, 
aliatul monarhiei bicefale. La 4 iunie 1892 avusese loc la 
București un amplu miting de protest, în al cărui manifest 
se preciza fără echivoc: „Cetățenii României dezvăluie 
acțiunile de deznaționalizare a românilor din monarhia 
austro-ungara prin legile școlare, asociațiile cultural-po-
litice, prin procese de presa”. Un ziar („Munca”) scria că 
protestele „curg ca ploaia” și că pretutindeni „ne se aud 
decât strigăte de indignare împotriva autorităților ungare”, 
de aici „protestul tuturor românilor”. Rezoluția în proce-
sul memorandiștilor consfi nțea, de fapt, refuzul ofi cial al 
autorităților dualiste față de toate inițiativele petiționar-
revendicative ale românilor ardeleni, cu atât acțiunea poli-
tică a intelighenției va fi  mai concertată și bine organizată, 
hotărâtă a nu se rata momentul istoric ce sosise, momentul 
astral al unirii integrale și ireversibile. Șandramaua Impe-
riului se năruia și era luată în picioare de etnii și popoare 
dornice de eliberare și autodeterminare. 

În toată această luptă de afi rmare a conștiinței 
naționale și de acțiune politică, un rol important l-a ju-
cat presa. În primul rând presa din Transilvania, prin con-

deiele cele mai conștiente de misia istorică și angajate, 
de la Ilarie Chendi, Ion Lupaș, Vasile Goldiș (director al 
„Românului” arădean, în 1911), Ștefan Cicio-Pop, la Va-
sile Lucaciu, Octavian Goga („gazetarul pătimirii noas-
tre”), Octavian Ghibu („luptătorul pe baricade”), Vasile 
Lucaciu, Ion Agârbiceanu, Emil Isac... O întreagă pleiadă 
de publiciști „precursori ai Marii Uniri” întregesc peisa-
jul militant al vremii: Vicențiu Babeș, Valeriu Braniște, 
Ioan Bechnitz, Sever Bocu, Gheorghe Tulbure, Iacob 
Mureșanu, Ion Lupaș, T. V. Păcățean, I. Slavici, Roman 
Ciorogariu, Ion Breazu, Al. Ciura, Șt. Meteș, Zenovie 
Pâclișanu, Ion Rusu Abrudean, Ion Rațiu, Gheorghe Pop 
de Băsești, Septimiu Albini, Eugen Brote, Ioan Mihu, Te-
odor Mihali, Al. Vaida-Voievod... Monografi i precum cea 
semnată de Iulian Negrilă (Ziarul «Românul» și Marea 
Unire), ar putea fi  un model pentru atâtea vrednice de 
amintire publicații din epocă ce s-au pus în slujba Marii 
Uniri. Pentru istoria presei în Transilvania putem aminti 
și bravi cercetători din vremuri mai recente, precum va-
lorosul critic și istoric literar, universitarul Mircea Popa, 
publicistul și redactorul „Familiei” orădene Stelian Vasi-
lescu, scriitorul albaiulian Ion Mărgineanu, istoricul lite-
rar și universitarul blăjean Ion Buzași și încă mulți alții...

Desigur, nu trebuie uitate nici publicațiile din Ve-
chiul Regat, dimpreună cu sentimentele de solidaritate 
ale unor intelectuali, oameni de cultură, scriitori, politici-
eni, precum Nicolae Iorga (poate cel mai zelos susținător 
și propagator al ideii unioniste), Barbu Ștefănescu-
Delavrancea, Al. Vlahuță ș.a.

Într-un articol de vibrantă emoție națională publi-
cat în „Epoca” și intitulat, Ultima zi din România mică, 
poetul monograf al Ardealului, Octavian Goga, scria cu o 
vizionaritate remarcabilă: ,,Trecutul și viitorul își poartă 
fi orii peste sufl etul neamului în aceste ceasuri care ne fac 
să resimțim rasufl etul eternității deasupra noastră. Ca la 
judecata din urmă se desfac mormintele din care ne strigă 
suferința de veacuri și ne îndeamnă mărirea stramoșilor. 
Închegarea unui singur trup se hotarăște. Astăzi amur-
gul cade cea din urma oară peste vechile noastre hota-
re, ca, mâine, soarele răsărind roșu din foc și din sânge 
să lumineze România Mare’’. Iar militantul socialist C. 
Bacalbașa aprecia că: „Pe drapelele românești va sta scris 
nu simbolul urii între popoare, ci simbolul dezrobirii si al 
neatârnării românilor’’ (Adevarata renaștere națională). 
Un alt entuziast publicist, E. Heroveanu, în articolul Ar-
dealul afi rma în spiritul ireversibilului eveniment.: ,,Du-
rerea și aspiratiile Ardealului nu mai pot fi  despartite nici 
într-un fel de soarta celorlalte ținuturi românești, cum 
toate aceste înseși nu mai pot fi  sufl etește desfăcute din 
legatura suferinței comune care le unește’’. Iar fostul par-
lamentar, dr. N. Lupu, în articolul Unire clama «sfântul 
vis» de totdeauna al românilor: ,,Nu este român în tot cu-
prinsul lumii care să nu dorească împlinirea acestui sfânt 
vis - unirea tuturor românilor într-o singură țară, mare, 
bogată, fericită și dreaptă pentru toți fi ii ei’’.

Într-o eventuală ENCICLOPEDIE A MARII 
UNIRI, din care însă s-au scris lucrările reprezentative, 
alături de oamenii de acțiune ideologică și politică, s-ar 
regăsi deopotrivă și scriitorii ce au refl ectat anii Războ-
iului de Întregire încununați de crucialul și istoricul act 
al Unirii celei Mari. Alături de romanele acestui război 
dedicat întregirii teritorial-etnice, semnate de Liviu Re-
breanu, Camil și Cezar Petrescu, Hortensia Papadat-Ben-
gescu, Eugen Goga, Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu, 
putem aminti și alte realizări animate de aceeași idee a 
luptei jertfelnice (Ion Dragu, Ion Missir, Gabriel Drăgan, 
Victor Ion Popa, Felix Aderca, Vasile Savel, Constantin 
Manolache, Victor Papilian, Eugen Todie, Adela Xeno-
pol, Ludovic Dauș, D.V. Barnovschi, George Cornea...).

Ne-am opri, cu enumerarea, la romanul Sacrifi ciul, 
semnat de distinsul scriitor și dacolog, prof. univ.Mihail 
Diaconescu, premiat de Secția de Filosofi e a Academiei 
Române (autor, printre altele, al monumentalei și funda-
mentalei „Istorii a literaturii daco-romane”),  roman al 
unei epoci în complexitatea și dinamica ei, al cărui pro-
tagonist Nicolae Balcaș (erou martir atestat în epocă) își 
asumă crezul suprem, de semnifi cații eponime, ce sună 
ca un memento peste istoria dramatică, mai totdeauna 
înlănțuită și deseori scăldată în sânge a Ardealului, lea-
găn imemorial al românismului: „Idealurile devin reali-
tate numai când includ în ele un sacrifi ciu sau o sumă de 
sacrifi cii”.

Iuliu MESEȘAN

�Urmare din pag. 1 Momentul astral al Marii Uniri
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VELERIM

„Pe la uși, pe la ferestre”...
Picură iar, ca-n poveste,
Iruri de argint din cer,
Clinchete de lerui ler.

Zurgălăi la cercevele,
Îngerași zâmbind din stele
Și litanii risipind
Cu răsfrângeri de colind.

Velerim, de ani și ani
Naște-se între plăvani,
Scutecit în curcubeu,
Făt de om și Dumnezeu.
 
Zoriori-mărgăritare,
Daurită stea răsare,
Crăinicind peste tot natul
Pe Mesia-Împăratul.

Și oieri din patru zări
Se grăbesc cu dulci cântări,
Împletite în cunune,
Către staulul-minune.

De la răsărit, din zare,
Firoscoși cu faimă mare –
Trei crai urători de bine –
Merg smeriți să I se-nchine.

Căci Cel Unic peste Fire
L-a trimis spre mântuire
Și izbavă de păcate
Omenirii întinate...

Lerior și fl oare-aleasă,
Sculați, gospodari de casă,
C-am venit cu velerim
Pruncul Sfânt să vi-L vestim.

Mielul Raiului se-arată
Peste lumea-mbucurată
Să-L întâmpine cu drag
Din meleag până-n meleag.

Lăsați, gazde mândre, somnul
Să slavoslovim pe Domnul
După dat din dat străbun
În dalb prour de Crăciun.

VESTEA CRĂCIUNULUI

Acum, în zorul iernii, când în opal e 
glia
și fi rea se-nlumină în viers religios,
E ceasul când ne intră în case bucuria
Că-n Betleem se naște al lumii Miel – 
Hristos.

În giulgiuri de luceferi îngerii-L 
înfășoară,
Din răsărituri magii cu-alese daruri vin
La ieslea-mpărătească – ca-n veac, în-
tâia oară –
Să îngenunche iarăși cu ramuri de 
măslin.

 Flori dalbe la ferestre, jerbe de-argint 
în slavă

Într-un îngân al tainei duc veste peste tot
Că-n marea Sa iubire de oameni, Sa-
vaot

Împlină un mister între misteruri,
Cu largi răsfrângeri pe pământ și-n ce-
ruri:
Trimite-le chiar Fiu-Și chiar jertfă de 
izbavă.

NAȘTEREA PERLEI

Botez cu foc și legământ pe zare,
În rodul fără preget al luminii –
Un ritual în care-și dau chemare
De cununie stelele și crinii.

Renaștere în scoica de opal:
Din alimane neînvins transpare
Imaginea divinului în val,
Epifania Duhului în mare.

Ca jocul de vernisuri în cristal,
Nuntesc mareele-ntru împlinire,
În valvârtej de ape peste fi re
Reverberează teurgii de graal.

La adâncimi de-abis, pe-al mării pat,
De-al veșniciilor tărâm aproape,
Se naște perla-n liniște de ape –
Ecou al Proniei, pietrifi cat.

CRUG

Arde luna-jariște
În smarald de rariște.
De tenebre, veștile
Potopesc fereștrile.

Păstorițe, ielele
Pasc în iezer stelele…
Către zori, marele tot
Ia botezu-n Savaot.

SEMNE DIN VEAC

Apocaliptic timpul s-a-mplinit,
Dar nu s-a încheiat încă sorocul
Și încă nu-i pecetluit nici locul
Unde se-anunță faptul prorocit.

De aceea se învălură-n eter
Preziceri îmbrăcate-n simulacru
Și se îndeasă-n adevărul sacru
Summitul arogant și efemer.

“Județul lumii se amână iar”
Zic sacerdoți din capiști de orgie…
Și blestemata iadului stihie
Se varsă peste-al Domnului altar.

Din tâmplă smulși, sfi nții-s călcați pe 
jos,
Ba, dacă-i cazul, chiar trântiți la ziduri. 
Și se urzesc în taină genociduri
Întregii entități a lui Hristos.

Ciracii tartorului, cocoțați
În jilțuri, peste tronul savaotic,
Dau iama la hârdăul mafi otic
Ori pun la cale vânători de frați.

Și-i suntem toți de-a valma la cherem
Acestu-i sanguinic pandemoniu;
A devenit al beznei patrimoniu
Până și steaua de la Betleem…

Cu ateismul logodiți de mici,
Scuipat-am sanctuarele obraznic
Și cu “ideea”-n praștină, la praznic,
Am demonstrat prin fața lui Ilici.

Nici datini străbunești nu am avut,
Nici țintirimuri și relicve sfi nte;
Ne-am renegat și morții din morminte,
Și amintirea ce striga din lut…

În lume, nici chiar cel mai crunt război
Nu e ca lepădarea de credință.
Și-n fapt ne-am pomenit fără fi ință,
Când L-am gonit pe Dumnezeu din noi.

Sărmane umbre, mișunând bizar,
Lipsite și de sens, și de menire,
Încât trezitu-s-a fără zidire,
Prin paradox, chiar Marele Zidar…

Dar vom fi  iarăși izbăviți, prin Miel,
Sărmană seminție întinată,
Căci bate-n ușa vieții încă-o dată,
Prin testamente scripturale, - El.

Zvonește veșnicia în atomi,
Se luminează-n lumea pământească.
Și curge Revelația Cerească
Prin clorofi la frunzelor din pomi.

Stă între șapte sfeșnice Iisus
Și-n mâna dreaptă șapte stele ține – 
Prin semne ce se-ncheagă-n ceruri, sus,
Fâgâduita dezlegare vine.

ZORI

Bezna-și prefi ră cerneala-n stihii,
Picură-n țărnă lacrimi de smoală,
Lumina e-n comă și-a tinei vestală
Își fl utură mantia-n răspântii.

Dar iată se limpezesc zările, fulgurii,
Pajere de aur se-nalță spre creste
Și, din dumbrăvi de nori, ca-n poveste
Dau fl oare zorii zglobii – 

Surâsul lui Dumnezeu în tării.

ÎNVIERE

E-atât de multă tină în valea tânguirii,
Căreia geografi i azi mapamond îi zic,
Încât te miri că-n fl oare mai pot da 
trandafi rii
Și grâul în tarlale mai poate prinde 
spic.

Păianjenii tenebrei împresurat-au mu-
rii
Și împletesc, atavic, al vrăjmășiei  tort.
Golgota sângerează și stratioții urii
Cu sulița încearcă, și-acum, de-i Dom-
nul mort.

Se imortalizează-n corp de statui ec-
vestre
Tiranii, ba și-n predici rostite din am-
von.
Nimicnicia crasă a mafi ei terestre
Își înțolește stârvu-n gherocul franc-
mason.

Munții de suferință se-nvolbură vulca-
nic,
Din cele patru vânturi se-aude-un 
scrâșnet mut
Și, ridicat în valuri, supliciul satanic
De fi ecare dată o ia de la-nceput…

Se-mbracă însă lumea în zări de cur-
cubeie
Și albia-și îndreaptă deodată-n sens in-
vers,
De parcă-nvolburarea, la un moment, 
se-ncheie
Și se așterne-o pace deplină-n univers.

Peste fi ința fi rii, din sferele eterne,
Picură zvon de clopot, răsfrânt elegiac.
Și, logodit cu glia, cerul deschis își 
cerne
În plante și in oameni ninsorile din 
veac.

Sub pantocrator, tainic, pâlpâie untde-
lemnul,
De sus cete de îngeri pogoară lin-alin.
Prin spațiul unde viața lăsatu-și-a în-
semnul
E-un freamăt de-nnoire eteric, aprilin.

Sorocul din Scriptură an după an se-
mplină
În glasul de arhanghel, trimis din 
veșnicii
Și-nscris în adâncime de datină 
creștină:
“El nu-i aici, sub lespezi. S-a dus între 
cei vii!”

Intrat-a crucifi xul cu moartea-n nemu-
rire,
Sfi dând caducitatea mărețului Olimp;
E viu Mântuitorul, clădit din răstignire
În sufl ete și-n fapte, nestrămutat de 
timp.

În adevărul cosmic se-nalță prototipul
Celor trei ipostaze, țesute din lucori…
Nespațiul și nevremea Îi înconjoară 
chipul,
Care sălaș de-a pururi afl at-a-n muri-
tori.

Cu lacrima vărsată pe cruce, diafană,
Cu miruri izvorâte din Duhul cel Curat
O-ntreagă omenire renaște-n nepriha-
nă
Prin două mii de leaturi, spre-un ev ne-
încheiat.

E ora Învierii și pe pământ, și-n ceruri,
Cinetica divină a dat în apogeu,
Marele tot își spală fața în adevăruri
Și-n fi brele zidirii respiră Dumnezeu.

Poeți români din Ucraina

MIRCEA LUTIC
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EU SUNT CEL CE SUNT
RUGĂ ÎN TREI  

1
Fă, Doamne cum vrei
numai nu seca Marea Neagră
a ochilor mei

Ne-ndureratele
înneguratele
şi vai! contestatele
lor plângeri-priviri
adună oştiri

încearcă-a străbate
încontinuu trădate
raiuri promise
speranţe ucise

străpung depărtările
necuprinsele
zările

2
Nici Munţii Carpaţi 
ai răbdărilor mele
nu-i lăsa, Doamne,
să se macine-n stele.

VÂNT CU SPINI

Bate vântul printre spini...
Zi de zi tot mai puţini
Şi valahi şi moldoveni
Prin turetci şi tărăşeni,
La Hliboca şi-n Cosmin
Şi în vechiul drag Hotin.

Bate vântul dintr-o parte,
Nu de viaţă, ci de moarte
De când nimeni nu cuvântă
Limba noastră veche, sfântă,
Nu mai suntem domni, 
stăpâni
Cum am fost fi ind români.

Că suntem la noi acasă
Nimănui acum nu-i pasă.
Nedreptatea prin ani creşte
Doar Cobzarul ne jeleşte,
Deplângându-ne destinul
Când fi erbe-n cazaci veninul.

LA NOI

E trist şi rece
ca-n cavou,
nu se aud nici paşi
nici şoapte...

Aprinde-ţi candela
din nou,
că-n sufl ete se face
noapte.

DAR DE S-AR FACE CU 
DREPTATE

O luptă grea se duce-n toate
Câte au loc acum în ţară -

O luptă grea, dar necesară -
De-a detrona minciuni 
mascate.

Prin fapta care-i temerară
Se-arată ascunsele păcate,
Căci ele, dac-or fi  iertate,
Din nou pot toate să apară.

Pentru că ştiu cu-abilitate,
Urcând pe-a ierarhiei scară
Să-şi pună mască demnitară.

Dar de s-ar face cu dreptate,
Să nu uităm că-n fi ecare
E loc destul pentru schimbare.

FLOAREA TINEREŢII

Nu mai plânge, maică,
Zilele pe rând
Că salvând pe alţii
Iată - mor arzând 

Într-un foc pe care
Nu-i uşor a-l stinge,
Că mi s-au aprins 
Flăcările-n sânge.

Şi-ncolţit de ele
Până-n mădulare
Îmi dau seama singur
Că nu am scăpare,

Dar nu-s ros, măicuţă,
De păreri de rău:
n-am gândit la viaţa-mi 
nici o clipă, zău!

PUNCTUL DE REPER

Dacă-ar fi  să mi se facă-n 
voie,
Să mi se deie punctul care-l 
cer,
Aicea pe pământ, căci nu în 
cer
De el - ca de lumină - am 
nevoie.

Din toate câte-s pline de 
mister
El - unicul - e cel ce va sa fi e?
Punctul de vedere dinspre 
lumea vie,
Sau punctul de referinţă, de 
reper.

La dânsul apelez în primul 
rând,
Spre el, trist sufl etul mi-l port
De viaţă-n veci fi ind fl ămând,

Să pot depune-n ultimul efort
tot ce înseamnă inimă şi gând
Ca lumea s-o feresc de 
punctul mort.

CEASORNICAR 
BĂTRÂN

Cu pielea tăbăcită
urc zi de zi
scările care înfăşură turnul 
Primăriei
ca nişte panglici scutecele 
noului născut

Zadarnic!

Orologiul vienez
nu mai bate ora exactă.

Ce teroare-i să ştii
câţi ani de înstrăinare
trecut-au de atunci şi să mai 
ştii,
că nu-l poţi obliga
să măsoare cu exactitate 
timpul înapoi -
spre origini.

ÎN COBORÂRE

Sunt un civil neinstruit,
Dom`general.

Încurc dreapta cu stânga
şi stânga cu dreapta,
fac roata împrejur
şi o iau într-o parte.

Când mi se ordonă culcarea
stau drepţi dând onor
sincerităţii de a fi 
tot aşa precum sunt:

jumătate încă în aer
şi jumătate-n pământ.

DĂRUIRE

Nu e îndeajuns să zici:
îmi dau viaţa dacă Patria-mi 
cere.
Mai trebuie ca zilele tale
să-i dea Patriei lumină şi 
putere.

Nu e îndeajuns să zici:
faptele acestea vreau să le 
cânt.
Mai trebuie să te măsori cu 
ele,
să le-nţelegi în sinea lor cum 
sunt.

Nu e îndeajuns să zici:
poezia te înseninează ca o 
dimineaţă.
Or, fi ecare adevăr suprem
trebuie să-l măsori cu propria 
viaţă.

PE-ARIPILE DE ÎNGER 
ALE IUBIRII

Nimic mai sfânt şi înălţător 
în lumea aceasta nu e;
decât iertarea Lui când noi
îL răstignim în cuie

CANDELA

Înfăşurat în ceţuri,
precum mucul în seu,
De mila noastră plânge 
în ceruri Dumnezeu

Şi n-are cine-i şterge 
prea îndurerata faţă
De lacrimile care-L
îndepărtează-n ceaţă...

RUGĂ

Din toate câte-ţi cer
Întru fi inţă,   -
Miluieşte-mi, Doamne,
Pura credinţă.

Pre mine însumi -
Mereu înspre tine.
Cu gândul înalt
Al uitării de sine.

Cu voce de psalm
Şi privire senină,
Să pot dărui şi
Altora lumină.

În jertfi rea de tot,
A sfi ntei iubiri
De-aproapele care
e între răstigniri.

ÎNGER DE PAZĂ

Tu stai asupra mea
de strajă,
cuprins de milă şi 
de vrajă.

Cu sufl et mistuit
de dor...
O, lasă-mă să nu
mai mor.

şi ca să nu mă pierd
în turmă
mă tragi de mânecă
din urmă.

LEPĂDAREA DE SINE

Doamne, de Te-aş vedea
cât sunt încă viu
pe altarul Tău miel
înjunghiat să mă ştiu.

Lepădat chiar de mine,
de propria-mi viaţă.
Fac schimb de cuvinte,
pe-o schimbare la faţă.

PARADOX

Două veşti
una rea
şi alta bună

Vine mutul să le spună

Din atâtea 
alte multe

Vine surdul să le-asculte.

Veste bună, veste rea
de la ics de Nimenea

Cin' s-o spună, cin' s-audă
Nu-i Hristos fără de Iudă

ÎNVĂLUITE ÎN MISTER

În căutare de cuvânt 
mă cutremur mă frământ.
Ca o frunză mă-ntomnez
ca un Do în Do-diez.

Ca o apă mă-nfi or
şi de umbra unui nor.

Cad şi mă ridic din nou,
revenind ca un ecou.
Caut şi nu mă găsesc,
dar nici nu ma prăpădesc,

Căci cuvintele oh, ele,
luminând ca nişte stele

învăluite-n mister
nu mă lasă ca să pier.

Ci mă iau şi mă tot poartă:
dintr-o soartă-n altă soartă.

SONET

Totul depinde de-un cuvânt,
ce adevărul îl exprimă.
Şi nu contează doar pe rimă,
ci pe un sufl et în frământ.

Rostit el alte guri animă.
Prin secoli face legământ 
şi plânsul îl preface-n cânt
Gura de sfânt ce-i anonimă.

Totul depinde de-un cuvânt,
de înălţarea lui sublimă,
crescând ca pâinea din 
pământ

Şi să nu-l spui ar fi  o crimă,
căci el în sufl ete răsfrânt 
nu poate fi  numai veşmânt.

ARDEREA DE TOT
NICI MILĂ, NICI 

SCUZĂ

Doi ochi de fl ăcău
noptatici în care
au ars lumănări
ca pe sfi nte altare

Privirea lor trece
prin vaduri de ceaţă
cum vine spre mine
acum mă îngheaţă

Îndureraţi ei se uită
şi parcă m-acuză...
Nu-mi trebuie, Doamne,
nici milă, nici scuză.

C-am fost cum am fost:
bun şi rău totodată...
Doi ochi de fl ăcău
mă întreabă: ei, tată,

Hai spune acuma
Cine are dreptate?

FEL DE GLOSSĂ

Din toate câte-au fost şi câte 
sunt
Uitării date (vechi păcat 
lumesc) -
Există-un adevăr pe-acest 
pământ,
Pe cât de anormal, pe-atâta de 
fi resc.

Din toate câte sunt şi câte-au 
fost
Pe-acest pământ cu mii de 
soarte,
Date-s toate ca să aibă-un 
rost -
De viaţă scurtă şi de lungă 
moarte.

Din toate câte sunt şi câte-or fi ,
Din câte-au fost pe lume să le 
ştim:
Învaţă-te să mori, căci a trăi
Te-nvaţă moartea. (Paradox 
sublim!)

VASILE TĂRÂŢEANU
LAUREAT AL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI”
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Dl. Zenovie Cârlugea, un erudit critic şi istoric 
literar, eseist, folklorist, dacolog, critic de artă şi, nu în 
ultimul rând, poet, autor a 25 de volume în temele nu-
mite mai sus, revine cu un studiu de literatură compara-
tă, al şaptelea, dacă am numărat bine, dedicate lui Lu-
cian Blaga. Un asemenea interes pentru poezia marelui 
poet ardelean nu are echivalent în exegeza blagiană, 
nici discipolii sau apropiaţii autorului neîndrăznind să 
abordeze opera din atât de diverse unghiuri de vedere, 
cu asemenea tenacitate şi profunzime. Este adevărat că 
imboldul iniţial pare a fi  venit de la afi rmaţia unui autor 
format în „Cercul Literar de Sibiu”, poetul prodigios 
care a fost Ştefan Augustin Doinaş: „cea mai goetheană 
personalitate a literelor noastre”. Şi tot un coleg uni-
versitar din Cluj, eseistul Liviu Rusu, a realizat studiul 
„Viziunea faustică în opera poetică a lui Lucian Blaga” 
pe care l-a citit subiectului chiar de ziua lui, la şase de-
cenii de viaţă (9 mai 1955). În vara aceluiaşi an, vedea 
lumina tiparului şi traducerea lui Blaga din Faust, chiar 
dacă incidenţe, paralelisme şi o viziune faustică apăru-
seră de mai mult timp în opera autorului de la Lancrăm. 

Prin diversitatea şi originalitatea preocupărilor 
spirituale, prin profunzimea demersului său cognitiv, 
Lucian Blaga rămâne ultimul renascentist din cultura 
noastră care se regăseşte (şi se redefi neşte) în experi-
enţa expresionismului, redescoperit în dimensiunile 
culturii noastre: „De câte ori un lucru este astfel redat 
încât puterea, tensiunea sa interioară îl transcedentează, 
trădând relaţiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimita-
tul, avem de-a face cu un produs artistic expresionist.”

Dl. Zenovie Cârlugea, în mod fi resc, se strădu-
ieşte să defi nească acele concepte generate de creaţia 
goetheană: „Viziunea faustiană”, „cosmopeea faustia-
nă”, „omul faustian”, „cunoaştere faustiană”, ş.a.

În esenţă, viziunea faustiană (iniţial revelabilă în 
opera eminesciană) priveşte destinul uman într-o pro-
iecţie cosmică, desprins de teluricul faptelor cotidiene, 
cu mari aspiraţii de cunoaştere, de revelare a misteru-
lui şi traversat de tensiunea unei polarizări antagonice 
cuprinzând, deopotrivă, confruntarea şi unifi carea sin-
tetică. 

În cazul operei lui Blaga, vorbim de o matrice 
spirituală goetheană autentică, genetică şi nu o distinc-
ţie culturală căpătată prin lecturi directe.

Capcana pe care o presupune o cercetare compa-
ratistă de asemenea importanţă şi anvergură ar fi  spec-
tacolul falsei ori inutilei erudiţii, pe care autorul o evită 
cu eleganţă într-un text de maximă sobrietate şi efi cien-
ţă semnifi cantă.

Constantin Noica, subliniind faustianismul crea-
ţiei eminesciene, evidenția şi aderenţa lui Lucian Blaga 
la această modelare conceptuală: „Lucian Blaga, prin 
viziunea faustiană, atât de evidentă în opera sa poeti-
că, îşi dovedeşte obârşia inspiraţiilor în fi lonul de aur 
care animă operele culminante ale literaturii univer-
sale.” Autorul chiar marchează trei trepte ale apropi-
erii de Goethe: werthenianismul, nietzscheanismul şi 
faustianismul, care, în esenţă, fuseseră identifi cate de 
esteticianul Liviu Rusu, primul mare exeget al creaţiei 
blagiene. 

Dintr-o perspectivă înaltă asupra întregii crea-
ţii, dl. Zenovie Cârlugea sugerează, schiţează chiar şi 
o evoluţie interioară a operei blagiene: „Pe măsură ce 
înaintează, opera blagiană, departe de a-şi relua în fel 
şi chip opţiuni şi atitudini estetice deja exprimate în 
prima etapă a creaţiei, va înregistra noi reconfi gurări, 
păstrându-şi ca specifi citate ideatică o perpetuă năzu-
inţă cognitiv-creatoare.

Clasicizarea de care s-a tot vorbit din ultima pe-
rioadă de creaţie şi apolinismul cu nostalgii goetheene 
vor da contur de „cosmopee faustiană” acestei opere, 
în cadrul căreia trebuie să plasăm şi episodul tălmăci-
rii lui Faust, prin care Blaga face să rezoneze în cultura 
română, într-o modulaţie „de plai mioritic”, viziunea 
poetico-fi losofi că şi limbajul artistic înalt al unuia din-
tre cei mai de seamă scriitori ai lumii”

Goethe ca model spiritual semperviviscent a am-
prentat cultura noastră încă înainte de Lucian Blaga.

Trebuie adăugat că fi losofi a existenţei, „Le-
bensphilosophie”, a marcat fi losofi a românească la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea, ca un demers al spiritului idealist, speculativ, 

metafi zic, capabil să individualizeze creaţia bazată pe 
sinceritate şi autenticitate. Reîntoarcerea la formele 
originare, la mit şi mister, la ancestralitate şi mumele 
esenţiale poate salva omul modern, urbanizat şi alienat 
de existenţa mecanică într-o societate civilizată.

În momentul în care Blaga se apucă să traducă 
Faust în 1955 (la 13 ani, făcuse lectura decisivă), se 
acutizaseră relaţiile cu ideologia discreţionară a regi-
mului totalitar, cu care se afl a în totală contradicţie fi -
losofi că. Sistemul opresiv poate fi  redus la chipul unui 
singur om, activist, torţionar, poet important dar înve-
ninat: Mihai Beniuc. Dl. Zenovie Cârlugea reia şi nu-
anţează relaţiile pe care Lucian Blaga le-a avut cu au-
torul „Cântecelor de pierzanie” suferinţele, umilinţele, 
marginalizarea pe care a trebuit să le trăiască în ultimii 
ani ai vieţii sale, sub teroarea şi tensiunea „reeducării” 
în penitenciarul comunist. Ciudată asociere trebuie să fi  
făcut conştiinţa poetului între spiritul faustianismului şi 
ideologia stalinistă „atotbiruitoare”, înţelegând deose-
birile şi chiar inaderenţele structurale. Multe informaţii 
trebuie să le fi  primit din mărturisirile profesorului Ovi-
diu Drimba, fost asistent al autorului „Poemelor lumi-
nii” înainte de instaurarea regimului opresiv, care i-a 
arătat multă simpatie şi consideraţie criticului gorjean.

Intelectual rafi nat, dl. Cârlugea a scris cu iubire 
o carte despre iubire, despre vocaţia intelectuală a întâl-
nirii marilor spirite, într-o epocă de libertate, chiar dacă 
Goethe afi rma că libertatea presei reprezintă dreptul de 
a detesta în public.

Integritatea morală şi statutul scriitoricesc al lui 
Lucian Blaga au fost ameninţate de intruziunea factori-
lor politici efemeri însă decizionali în sistemul coercitiv 
al regimului comunist, dar autorul avea tăria de a face 
cât mai puţine compromisuri.

În această perioadă, emblematica „tăcere” bla-
giană capătă un sens faustic, dacă nu de opoziţie ex-
plicită, de neimplicare, de non-participare, la festivalul 
ideologic pe care îl asumau evenimentele culturale ale 
epocii, căutând să salveze „veridicitatea morală şi iz-
voarele creaţiei poetice”. 

În perioada aceasta de izolare, poetul se dedică 
traducerilor, realizate cu „sensibilitate metafi zică” şi 
considerate recreare textuală pe un alt teritoriu lingvis-
tic, printr-un fel de empatie transmisă de original tălmă-
citorului. În fond, ceea ce spune Lucian Blaga despre 
Rainer Maria Rilke rămâne perfect valabil şi despre 
sine ca autor de „poezie care se luptă cu tainele lumii, 
ca Iacob cu îngerul”.

Admiraţia pentru opera lui Goethe şi, în chip 
special, pentru Faust apare din copilărie (după cum 
mărturiseşte în „Hronicul şi cântecul vârstelor”), ca o 
atracţie pentru „fenomenul originar” ca şi pentru „uni-

versalismul” culturii, manifestare a profundelor „afi ni-
tăţi elective”.

În fi nalul cărţii, dl. Zenovie Cârlugea reia stra-
tifi carea conceptuală a operei autorului „Spaţiului mi-
oritic”, socotită o „onto-poetică metafi zică”, creaţie de 
unitate şi armonie în cel mai distinctiv spirit clasicizant: 
„De la wertherianismul şi nietzscheanismul tinereţii la 
faustianismul maturităţii artistice, opera lui Blaga e un 
summum de atitudini, marcat de freamătul marilor idei 
de la cumpăna secolelor în care a trăit. Între toate aces-
tea, credem că „faustianismul” vine să exprime profi lul 
psiho-artistic şi să-i marcheze în mod distinct opera. Iar 
metoda prin care punem în evidenţă această probantă 
similitudine nu este alta decât aceea a „afi nităţilor elec-
tive”, o perspectivă coerentă, funcţională, plină de toate 
promisiunile radiografi erii hermeneutice.

Iată, aşadar, cum pe o platformă culturală mai 
extinsă de «afi nităţi elective» îşi fac simţite prezenţa, 
cu toată forţa, elemente formative, structurante şi cata-
litice ale veacului său.”

Ceea ce sugerează autorul fără să insiste însă, 
iar, din nefericire, evită sau neglijează cam toţi exegeţii 
blagieni, ar fi  forţa religioasă care generează semnifi -
caţia existenţei, că prezenţa morţii potenţează semni-
fi caţia de a trăi. Opera lui Blaga oferă o efl orescenţă 
tematică şi subiecte multiple care pot intra armonios 
sub înalta cupolă goetheană. Autorul se opreşte, strict 
metodic, numai la cele de evidente similitudini sau co-
respondenţe elective.

Dl. Zenovie Cârlugea, şi în această importan-
tă lucrare, îşi confi rmă natura bivalentă a discursului 
critic: mai întâi descoperă, selectează şi ierarhizează 
documentarul genezei temei propuse, apoi comentează 
şi interpretează, descoperind şi devenirile istorice ale 
receptării textului.

Aureliu GOCI

Rigoarea şi continuitatea demersuluiRigoarea şi continuitatea demersului
comparatistcomparatist

De curând, am intrat în posesia unei cărți de excepție: 
,,BLAGA – GOETHE, afi nități elective” (Ed. ,,Scrisul Româ-
nesc”, 2012). Autor: prof. dr. Zenovie Cârlugea, scriitor, sem-
natar a peste 22 de lucrări, de la eseu, poezie, istorie și critică 
literară, monografi i, documentare, critică de artă,  unul din cei 
mai loiali susținători ai Festivalului Internațional „Lucian 
Blaga”, adică 7 volume dedicate fi ului marelui Lancrăm. 

Să subliniem că lucrarea „Blaga – Goethe, afi nități 
elective”, cu capitolele: „A doua mare viziune faustiană în lite-
ratura română, după Eminescu”, „O intuiție adolescentină a lui 
Horea Teculescu”, „Faust sau despre «rebeliunea inteligenței», 
și a doua parte - „Dosarul FAUST”, care cuprinde peste 35 de 
capitole, dintre care să enumerăm: „Descoperirea lui Goethe 
– o sinteză de genuri și forme poetice, unică în felul său în lite-
ratura universală”, „La început a fost Hamlet”, „Faust și pro-
blema traducerilor”, „Bârlogul lui Faust și boicotul istoriei”, 
„Chiriașii lui Lucian Blaga în «Martinuzzi 14»”, „Dorli și pro-
blemele ei de familie”, „Referentul Andreas Lillin și reproșul 
poetului”, „Corespondența ofi cială cu ESPLA”, „Nu pot trăi 
doar din aer”, „Am terminat pe Faust”, „După 7 ani, din nou 
drumul Bucureștiului”, „Faust – un uluitor succes de public”, 
„Tăcerea lui Beniuc”, „Mihai Beniuc se explică”, „O tălmăcire 
empatică”, „Creion fi nal”, „Indice de nume”.

 Toate acestea adunate sub aceeași umbrelă de har-
nicul istoric și critic literar Zenovie Cârlugea, membru al Uni-
unii Scriitorilor, înseamnă, de fapt, lungul drum al limpezirii 
unui fenomen atât de comentat în epocă, în special datorită 
personalității politico-literare oscilante a lui Mihai Beniuc, 
născut în localitatea Sebiș, județul Arad.

Peste Beniuc s-a tras o umbră deasă, un fel de ceață 
ce trebuie și ea scuturată de propriile serpentine pentru a ne 
rămâne în palme cu gramul de minereu liric beniucian.

 Peste Faust s-a revărsat o lumină aparte, ce își mărește 
constant mireasma de traducere inegalabilă, datorată unui ge-
niu – Lucian Blaga. 

Felicitări, domnule Zenovie Cârlugea, pentru acest dar 
dat literaturii române.

ION MĂRGINEANU,
scriitor

(Cotidianul UNIREA, Alba Iulia, Miercuri  26 septembrie 2012)

Sentimentul electivSentimentul electiv
al afinitățiial afinității

Zenovie Cârlugea, Blaga-Goethe, afi nităţi elective
(„Scrisul Românesc Fundaţia – Editura”, Craiova, 2012)
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BLAGA ÎN CONŞTIINŢA CERCHIŞTILOR
Gheorghe Grigurcu -Gheorghe Grigurcu - 

Un masiv 
tom conţinînd scri-
erile membrilor 
Cercului literar 
sibian închinate 
lui Blaga, alcă-
tuit cu acribie şi 
devoţiune de Dan 
Damaschin şi Ioan 
Milea, ne dă prile-
jul de-a ne îndrep-
ta privirea asupra 
raporturilor dintre 
cerchişti şi marele 
poet-fi losof care a 
fost dascălul uni-

versitar al celor mai mulţi dintre ei. Ce fel de relaţie 
a fost aceasta? Explicabil, personalitatea lui Blaga 
“atrăgea ca un magnet şi extraordinara putere de 
fascinaţie s-a exercitat asupra unora dintre viitorii 
cerchişti încă din adolescenţă”, după cum scrie Dan 
Damaschin în Prefaţă, nu însă fără a introduce o notă 
dubitativă. “Dacă ne imaginăm «Cercul Literar» (cel 
puţin pentru perioada sibiană şi deceniul ce i-a ur-
mat) ca pe o confrerie de spirite, afl ată sub tutela lui 
Blaga, ar rezulta că infl uenţa lui s-ar fi  manifestat cu 
o autoritate paternă”. Deci e o “infl uenţă” pusă în 
problemă, tocmai pentru că ar putea fi  receptată ca 
avînd un caracter paternal. Dacă am apela la o per-
spectivă psihanalitică, am fi  în măsură a vorbi despre 
rivalitatea dintre tată şi fi u, cel dintîi reprezentînd, 
spre a-l cita pe Lacan, “o valoare simbolică”. Mai 
exact, “tatăl este întotdeauna, într-o privinţă, un tată 
discordant în raport cu funcţia sa, un tată carent, un 
tată umilit, cum ar spune domnul Claudel”, ceea ce 
ar explica jocul de atracţie-respingere pe care l-au 
practicat cerchiştii faţă de Blaga. Un episod multgră-
itor în această privinţă l-a constituit Manifestul, id 
est scrisoarea către E. Lovinescu, publicată la 13 mai 
1943, în rîndurile căreia membrii grupării dădeau 
glas adeziunii la poziţia critică şi estetică a patronu-
lui Sburătorului. Aşadar o mişcare de disociere, pe 
care Petru Poantă nu ezită a o comenta astfel: “Mani-
festul, respectiv scrisoarea către E. Lovinescu, apa-
re drept un act de disidenţă, echivalentul contestării 
autorităţii paterne; un gest care, desigur, îl va fi  şocat 
pe L. Blaga, deşi nu l-a dramatizat public”. “Elibe-
rarea” astfel tentată corespundea, măcar la un prim 
nivel, unei efervescenţe tinereşti, unui neastîmpăr al 
semnatarilor textului redactat de I. Negoiţescu, care, 
fără a-l înlătura pe Blaga din planul preţuirii lor, căl-
cau “pe de lături”. Iată ce-i scria Ştefan Aug. Doinaş 
lui Cornel Regman, ultimul afl at în serviciul militar 
la Piteşti: “Avem de dus o luptă cu faze foarte inte-
resante împotriva lui Tao (Blaga – n.n.) care nu ne 
gustă gestul… Îl vom lăsa, deocamdată, să se scrute-
ze singur…, şi, mai tîrziu, după ce îi va fi  parvenit la 
urechi vestea cea bună, îl vom invita la un cenaclu”. 
Fără nicio îndoială, Blaga a fost întristat de Mani-
fest, cu atît mai mult cu cît, după cum mi-a mărturisit 
şi mie de mai multe ori, nu-l simpatiza pe E. Lovi-
nescu, care i se părea “superfi cial”. Atitudinea i se 
precizează în eseul intitulat Critica literară şi fi loso-
fi a, publicat în Saeculum, nr. 2 /martie-aprilie 1943, 
în care e mustrat modelul impresionist, de sorginte 
galică, “întemeiat în chip accentuat pe gust”, nepri-
elnic introducerii fi losofi cului în discursul critic. Ca 
o concluzie: “criticului i se poate cere cu bună drep-
tate să-şi îndeplinească o primă şi elementară dato-
rie faţă de propriul său gust: adică să dea autoritate 
şi profunzime acelui gust, printr-o fi losofi e, pe care 
şi-o însuşeşte potrivit înclinărilor sale spirituale”. Să 
reamintim că, aşa cum se înfăţişează critica Cercului 
(exceptîndu-i pe Nicolae Balotă şi Ovidiu Cotruş), 
ea are preponderent o tăietură “lovinesciană”, con-
tinuînd, prin exponenţii săi de frunte, I. Negoiţescu, 
Cornel Regman, Ştefan Aug. Doinaş, critica noastră 

interbelică. Manifestului i s-a răspuns cu o consec-
venţă în timp.

Pe de altă parte are loc şi o interpretare diso-
ciativă a fi losofi ei blagiene, în speţă de către I. Ne-
goiţescu, într-o conferinţă din 1943, apărută abia 
în 1970, care o are ca obiect (Blaga era de faţă), 
califi cată de către Henri Jacquier drept “un enorm 
scandal”. Doctrina culturală a tinerilor grupaţi în ju-
rul revistei Euphorion îşi propunea să substituie ca-
tegoriile blagiene, socotite formale, printr-o viziune 
heideggeriană: “Încîntării faţă de «spaţiul mioritic» 
trebuie să i se opună repudierea, critica structurii mi-
oritice”. Ca şi, răsucind cuţitul în prezumata rană a 
mentorului: “Dar chiar structura mioritică e criticabil 
spus, căci mioriticul e formă şi numai formă, lipsită 
de conţinut, defi cientă de structură”. Într-o epistolă 
către Radu Stanca din 16 mai 1948, I. Negoiţescu 
defi neşte astfel ţelul demersului său: “Analiza feno-
menologică a structurii (a ţesăturii axiologice) sufl e-
tului european faţă de cel românesc şi promovarea 
noii culturi române pe structură”. Fără să rezulte 
de aici o ruptură totală ca atare, se poate constata 
un impact al cerchiştilor asupra magistrului lor, pe 
care-l respectă în virtutea unei “bune creşteri” inte-
lectuale, dar a cărui tutelă ideatică o pun mereu în 
discuţie. Tinerii în chestiune ţineau a se manifesta 
ca spirite independente, refuzînd sistematic “egida” 
mai mult decît onorabilă de care ar fi  putut benefi cia. 
Tîrziu, în 1995, Doinaş recapitulează astfel situaţia: 
“Lucian Blaga şi-a dat seama că această confrerie 
literară a propriilor săi studenţi nu numai că nu se 
situează sub egida personalităţii sale, preferînd să-şi 
declare adeziunea la maiorescianism, dar mai mult 
– nu cuprinde nici un tînăr blagian. Profesorul avea 
studenţi, fi losoful nu avea discipoli”. De reţinut re-
acţia superior tolerantă a lui Blaga. Acesta continuă 
a cultiva relaţii amabile cu foştii săi studenţi care nu 
i-au devenit “discipoli”, inclusiv în perioada aspră a 
interdicţiilor stabilite de regimul comunist, cînd toţi 
aceştia erau taxaţi drept “reacţionari” (ca şi Blaga în-
suşi) şi, dacă nu erau azvîrliţi în temniţă, măcar li se 
interzicea “dreptul la semnătură”, fi ind astfel amuţiţi 
din punct de vedere intelectual. Numele lui Doinaş 
l-am auzit prima dată din gura lui Blaga, prin 1956-
1957, însoţit de o măgulitoare apreciere, ca şi de în-
trebarea ce mi s-a părut în acele împrejurări ciudată: 
“cum de nu-l cunoşti?”

Reîntorcîndu-mă la premisa psihanalitică, 
utilă poate analizei fenomenului la care mă refer, 
se cade a recunoaşte mai întîi abordarea pozitivă 
de care, în fond, a avut parte Blaga din partea cer-
chiştilor, care nu şovăiau a-l caracteriza drept “cea 
mai profundă conştiinţă teoretică-artistică a culturii 
noastre”. (Sînt cuvintele lui I. Negoiţescu, pe care 
cred că nici unul dintre comilitonii acestuia nu le-ar 
fi  contrazis). E vorba, aşadar, de admiraţie? Desigur, 
însă admiraţia e o atitudine oarecum depersonalizată, 
străină de afect, o preţuire din partea inteligenţei şi 
nu a inimii, o închinare şi nu o îmbrăţişare. Lessing 
dixit: “un sentiment rece, care, prin caracterul lui de 
uimire inertă, exclude orice pasiune mai caldă”. Era 
maxima concesie la care putea ajunge antipaterna-
lismul. Să fi e doar dorinţa de emancipare a unor în-
văţăcei superdotaţi sau şi “gelozia” de ordin freudi-
an? Interpretările rămîn deschise. Oricum, nu putem 
nega faptul că admiraţia cerchiştilor faţă de Blaga 
n-a cedat niciodată, chiar dacă abia în fi nal s-a mani-
festat mai cu putere, izbutind, după cum afi rmă Dan 
Damaschin, “prin textele lor adesea reluate, aprofun-
date şi augmentate (…), o cartografi ere cvasicom-
pletă a universului operei blagiene şi o radiografi ere, 
pe cît de exactă, pe atît de profundă a personalităţii 
Maestrului”. Socotit cel mai complex creator român, 
aducînd “o componentă fi losofi că fundamentală, o 
invitaţie la o viziune organică asupra culturii şi li-
teraturii universale”, poetul-fi losof a căpătat pînă 
la urmă în ochii membrilor Cercului postura unui 

Goethe al spiritualităţii româneşti. “Consider că – 
mutatis mutandi – Blaga are în cultura noastră di-
mensiunea lui Goethe în cultura germană. Opera sa 
a devenit un fel de piatră de încercare pentru toţi cei 
ce intră în grădina limbii române” (I. D. Sîrbu). Însă 
afectivitatea nu pare să fi  intrat niciodată în ecuaţia 
relaţiilor cerchiştilor cu Blaga. Contracarată de jude-
căţile axiologice, “revolta împotriva tatălui” nu pu-
tea fi  pesemne resorbită în totalitate. Drept care re-
zervele celor în chestiune faţă de om sînt deosebit de 
relevante. Unele pot fi  citite printre rînduri, altele au 
un caracter expres. S-a vorbit frecvent de tăcerea lui 
Blaga, ca despre un factor emblematic, tăcere care 
avea un rol întreţesut cu opera, exprimînd, fi reşte, şi 
răgazurile uimirii şi ale contemplaţiei, ca şi ale pre-
parării refl ecţiei. Iată o mărturie a lui Doinaş: “Am 
avut ocazia, ce-i drept, rarisimă de a cunoaşte tăce-
rea lui Blaga, adică de a-i asculta limbajul propriu: 
distant dar cald, fără infl exiuni şi totuşi muzical. (…) 
Vorbirea lui era saturată de mari blocuri de tăcere, 
exact aşa cum poezia lui se sprijinea pe intervale de 
tăcere (puse în valoare, cîndva, cu decenii în urmă, 
de un critic perspicace). E singurul om, cunoscut de 
mine, la care vorbirea personală anula posibilitatea 
oricărei vorbării impersonale (Gerede, în terminolo-
gia lui Heidegger)”. Să mi se îngăduie o impresie… 
eretică. Tăcerea făcea parte din panoplia poetică a 
lui Blaga, era un însemn stilistic mai mult decît o 
atitudine fatal comportamentală. Avînd bucuria de-a 
mă fi  afl at nu de puţine ori în preajma poetului, fi e 
într-o încăpere, fi e pe stradă, constatam cursivitatea 
vorbirii sale, uneori chiar cu un belşug de adaosuri, 
de preciziuni la un subiect oarecare. Nu exclud ca 
faimoasa-i tăcere să fi  fost în unele situaţii şi un mij-
loc discret de rezervă, de defensivă, mai cu seamă 
dacă avem în vedere opiniile fi e şi parţial divergente 
ale unora dintre colocutorii săi, pe care autorul Spa-
ţiului mioritic le va fi  perceput mereu în subsidiar... 
S-a mai speculat apoi, cu insistenţă, pe tema anafec-
tivităţii marelui om, care ar fi  fost rigid, exsanguu, 
un soi de entitate statuară a prelegerilor universita-
re: “Apropierea de Blaga nu atingea niciodată, cred 
eu, vreo clapă sentimentală. Filosoful şi profesorul 
se păstrau la o distanţă care infi rma orice vocaţie 
catedratică, lăsînd să se întrevadă numai intervalul 
speculativ. (…) Cursurile sale erau reci şi exacte; dar 
ne găseam în faţa unei răceli şi a unei exactităţi care 
eliminau fl acăra din cuvinte. Un singur om a reuşit 
să se apropie de el: Ion D. Sîrbu, elevul şi asisten-
tul său” (Ştefan Aug. Doinaş). Iar I. Negoiţescu este 
încă mai casant: “Ca om este complet rece, şi dacă 
eu nu aş avea în general un puternic sentiment pentru 
opera de cultură în sine, nu aş putea stabili nici un fel 
de comunicaţie cu el. El nu are entuziasme, ci numai 
interese, chiar şi în cele mai acute situaţii spirituale. 
(…) Lucrurile îl interesează, nu se dă niciodată lor. 
Iată de ce nu are Dumnezeu şi nici nu-l caută”. Cu-
vinte pe cît de nebinevoitoare, pe atît de, din punc-
tul meu de vedere, nedrepte. Mie unuia Blaga mi-a 
arătat o benevolenţă caldă, o deschidere sufl etească 
aşa cum rar mi-a fost dat a întîlni în viaţă. Aveam 
19 ani cînd, eliminat din Şcoala de literatură pentru 
că îi vizitasem pe Arghezi şi pe fosta soţie a lui E. 
Lovinescu, şi, debarcînd la Cluj, în primele zile ale 
anului 1955, spre a-mi continua studiile, am îndrăz-
nit să-l caut. A avut marea generozitate de a-i acorda 
de la început o conversaţie de cîteva zeci de minute 
unui copilandru timid, căruia i-a preţuit versurile de 
începător aşa cum acesta nici n-ar fi  putut visa, in-
spirîndu-i o încredere binefăcătoare pentru a-şi urma 
drumul potrivit în viaţă. De-a lungul anilor în care 
s-au petrecut întîlnirile noastre (pînă în 1959), as-
culta cu atenţie micile mele tribulaţii sentimentale, 
depănîndu-şi în replică amintiri proprii. Nu o dată 
venea vorba de viaţa noastră literară, pe care-i plă-
cea s-o prefi re începînd cu interbelicul, oprindu-se 
cu predilecţie asupra numelor ei sonore, răsfi rîndu-le 
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în nuanţe. Cît de serioasă ar fi  putut fi  “invidia”, de 
care a fost acuzat, faţă de Arghezi de vreme ce mi-a 
spus fără înconjur că acesta “e cel mai mare creator 
al cuvîntului românesc”? Fără a aborda nemijlocit 
subiecte “politice”, care, în chip obiectiv, încărcau 
aerul acelui timp, vădea o îngrijorare ce deriva din 
ele, o crispare ce le atesta dureros. Cu acel amestec 
de gravitate şi bunătate care-i marcau rostirea, n-a 
şovăit a prognoza, amar-resignat, că “istoria va face 
un pas înainte doar peste capetele noastre”. Îşi pleca 
urechea la necazurile ce începuseră a nu mă ocoli 
şi pe care i le împărtăşeam. Cînd mă ameninţa o in-
tempestivă încorporare în 
armată, mi-a dat sfaturi 
detaliate care mi-au fost de 
folos. Într-o bună zi m-am 
pomenit exmatriculat pen-
tru cîteva absenţe la orele 
ultraplicticoase de mar-
xism-leninism. Blaga n-a 
pregetat să facă un drum la 
Universitate spre a-l îndu-
pleca pe decanul de atunci 
al Filologiei, pe numele 
său Iosif Pervain, temut în 
micul nostru univers didac-
tic, să mă cruţe. M-a ajutat 
astfel să rămîn student în 
continuare. Şi nu doar atît. Cînd am absolvit facul-
tatea, a fost singurul care s-a străduit îndelung să-mi 
găsească un serviciu într-un centru cultural, aşa cum 
îmi doream cu ardoare, adresînd călduroase scrisori 
de recomandare (care au fost publicate) lui Tudor 
Vianu, pe atunci director al Bibliotecii Academiei, 
şi lui Alexandru Jebeleanu, redactor şef al revistei 
Scrisul bănăţean din Timişoara, punîndu-mă în con-
tact cu cîţiva prestigioşi universitari clujeni (nu de 
la Filologie!), bineînţeles fără vreun rezultat, într-o 
ambianţă în care “şurubul ideologic” era strîns pînă 
la refuz. Bunătatea sa mă copleşea. Mirabilul Blaga 
era pentru mine însuşi transcendentul care coboa-
ră… Cum aş fi  putut crede în “răceala” suverană, în 
“completa lipsă de iubire”, în “interesul” exclusiv ce 
l-ar fi  dominat pe autorul Nebănuitelor trepte?

I s-a mai imputat lui Blaga absenţa ethosului 
din sistemul său fi losofi c. Imaginea Marelui Anonim, 
înfăţişat deasupra idealurilor umane, a valorilor, in-
clusiv a celei religioase, precum un soi de “artist 
pur, artist care dintr-un spirit de repulsie şi atracţie 
deopotrivă, faţă de creaturile sale, ne-a înzestrat cu 
categorii stilistice şi cu putere metaforică”, părea a 
suspenda criteriile etice. Demonia Marelui Anonim 
avea aerul a reprezenta, prin aserţiuni precum “crea-
ţia precede morala” şi “valoarea cea mai înaltă e cre-
aţia”, nu numai un “fenomen originar”, un sîmbure 
mitic al operei blagiene, ci şi o echivalare cu amora-

lismul. Dar dincolo de asemenea ipostaze metafi zi-
ce, care nu puteau fi  elaborate decît într-o epocă de 
normalitate, în care morala curentă era subînţeleasă, 
Blaga s-a dovedit o întrupare a unei etici superioare, 
cu aspect pilduitor, în circumstanţele dure ale totali-
tarismului comunist, la antipodul unor alţi mari scrii-
tori ai noştri precum Sadoveanu, Arghezi, Călinescu. 
Neinclus în viziunea anistorică a fi losofi ei sale, etho-
sul s-a revelat, în schimb, cu putere, în fi inţa sa, pri-
mejduită grav de perturbările istoriei: “Un curaj al 
spiritului, o fi delitate faţă de comandamentele etice 
ale gîndirii sale l-au făcut să rămînă el însuşi, cu co-

loana vertebrală dreaptă, 
cînd alţi mari creatori în-
genuncheaseră în faţa poli-
ticului” (Ştefan Aug. Doi-
naş). În decembrie 1949, 
urcînd Feleacul alături de 
Liviu Rusu, D. D. Roşca şi 
Blaga, I. D. Sîrbu a asistat 
la o izbucnire expiatoare a 
celui din urmă: “Eu ges-
ticulam, spumegam, con-
form fi rii mele de atunci. 
Ce facem acum, unde re-
clamăm, din ce vom trăi, 
ce facem, ce e de făcut? 
Ei, bătrîni, cu familii grele, 

tăceau. Deodată, sus, unde coteam spre Văcărescu ( 
casa mea era prima în colţ), deodată Blaga, cu o furie 
ce nu i-o cunoşteam, verde la faţă, mă apucă de re-
ver şi îmi strigă în faţă: «Ce facem, Gary? De astăzi 
ne scriem Ethica. Asta vom face…»”. Emoţionant.
P. S. Citesc cu stupoare următoarele: “Pe Blaga l-am 
văzut mai zilele trecute la el acasă, după ce l-am cău-
tat în zadar la Bibliotecă. E în vacanţă. Foarte mulţu-
mit de rezultatele pecuniare ale întreprinderii Faust. 
Încîntat de onorurile ce încep să i se aducă. Foarte 
legitime, ele sînt – mă tem – destul de periculoase. 
Trebuie să te temi de comunişti, mai ales atunci cînd 
încep să-ţi facă daruri. Cred că Arghezi se afl ă într-
un stadiu şi mai avansat de învăluire seducătoare, 
corupătoare, din partea oamenilor regimului. I-am 
spus ceva în acest sens bietului Lulu, care însă – la 
auzul descrierii vizitei mele de la Rex şi a celor afl ate 
la Bucureşti în legătură cu condiţiile ce i s-au ofe-
rit lui Arghezi – în loc să reacţioneze cum speram, 
s-a lăsat vizibil podidit de invidie, dovedindu-se un 
rîvnitor într-ascuns la favorurile de care îl vede pro-
fi tînd pe acela. Am plecat de la el cu un gust amar 
(…). Din perspectiva puterii, seducerea şi coruperea 
duşmanului este mult mai efi cace decît oprimarea şi 
chiar suprimarea lui”. Fraze jenant condescendente 
în raport cu Blaga, surprinzător imprudente în raport 
cu evoluţia semnatarului lor, Nicolae Balotă…

Zvon de bronz peste vremi se frământă
Şi prefi ră-n tării neprihană.
Eminescu e Dacia Sfântă,
Eminescu-i Columna Traiană.

Străbuneştile noastre lăstare
Odrăslesc în al datinei sfeşnic.
Eminescu e Marea cea Mare,
Eminescu-i Carpatul cel Veşnic.

Piere tot ce-i tenebră şi ceaţă,
Când pe zarişte zorii se-ngână...
Eminescu-i izvorul de viaţă,
Eminescu e Ţara Română.

Voce dau din morminte martirii,
Rotunjindu-şi de-a pururea zisa.
Eminescu-i hotaru-ntregirii,
Eminescu e Nistrul şi Tisa...

Versul lui ca un dar euharistic
Ne revarsă balsamuri pe rană.
Eminescu e spiritul cristic,
Eminescu e-a Proniei geană.

Astăzi, când coteria damnată
Scuipă chiar şi-n pixida naţiunii,
Eminescu e cinstea-ntrupată,
Eminescu-i vrăjmaşul minciunii.

Panglicarii de-acum şi irozii
Se-nspăimântă, când slova-i răsună...
Eminescu îşi cheamă aprozii,
Eminescu glotaşii adună.

Veghetorul său sufl et e teafăr
Şi ne-arată făgaşu-nainte.
Eminescu e crez şi luceafăr,
Eminescu e domn şi părinte.

Tutelar, el ne-ndeamnă şi-aşteaptă
Săvârşirea din veacuri, măiastră.
Eminescu e cuget şi faptă,
Eminescu e fl amura noastră.

Necurmată-i mişcarea ramului
Pe moşia mircească-ştefană.
Eminescu-i virtutea neamului,
Eminescu e spadă şi strană.

Ne-am unit cu el în minunile
Ce-ntre zei, ca făptură, aşternu-l.
Eminescu desfi dă genunile,
Eminescu respiră eternul.

Geniul său ne aşază destinul
În lumină de posteritate.
Eminescu-i Poetul-divinul,
Eminescu-i stăpân peste toate!

ILIE TUDOR ZEGREA, Cernăuți

E M I N E S C UE M I N E S C U

Viaţă grea cu memoria 
Lumea-i  rea pentru memoria mea.
Ea vrea să-i aud  într-una vocea, 
iar eu mă sfădesc,  mă împotrivesc 
aud şi n-aud,
ies, mă-ntorc şi iarăşi  ies.

Memoria vrea să-mi ocupe mai tot timpul,
să-mi sustragă atenţia.
Îi e mai uşor, atunci  când dorm.
Ziua se întâmplă cu totul altfel, şi de-aici regretul.
Îmi arată vechi scrisori înfl ăcărate, poze ;
abordează  evenimente importante şi banale, 
îşi aruncă privirea prin  fotografi i şterse,
şi le populează cu răposaţii mei.

În poveştile  astea sunt mereu tânără.
E plăcut, dar de ce oare acelaşi motiv ?
Fiecare oglindă are pentru mine alte veşti
grele, şi-apoi uşor uitate.
Se holbează în ochi mei să vadă ce zic.
Se bucură până la urmă că ar fi  putut fi  şi mai rău.

Ar vrea să trăiesc numai pentru ea şi cu ea.
Cel mai bine într-o cameră întunecată, închisă,
iar mie prin gând doar soarele de azi îmi trece,
cu norii şi cu drumurile mele.
Uneori m-am săturat de prezenţa ei.
Propun să ne despărţim. Pentru totdeauna – de azi începând.
Atunci îmi zâmbeşte cu milă,
Ştiind că asta ar fi  ca o condamnare pentru mine.

Prezentare şi traducere: 
Nicolae MAREŞ

Wisława Szymborska

Versuri noi
Autoarea Bucuriei scrierii a  murit la 1 februarie în acest an. Am evocat 

cordial fi gura luminoasă a poetei cracoviene,  Laureată a Premiului Nobel (1996), cea 
pe care am avut fericirea să o cunosc și să o transpun în românește încă din tinerețe, 
ca pe un prieten adevărat. În vacanță din această vară am constatat că, la câteva luni de la dureroasa despărțire de 
fi delii ei cititori polonezi și de aiurea, i-a apărut o nouă (ultima) plachetă cu 19 poeme. Am ales strofele de mai jos, 
copleșit de dialogul dureros,  frustrant  şi sincer pe care Poeta îl are/îl avem şi noi/ cu memoria.
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Mircea M. Pop (n. 8 mai 1948, loc. Mișca – Arad) 
s-a stabilit încă din 1989 în Germania, imediat după debutul 
editorial cu ciclul liric „Elogiul tăcerii” (Afi nitățile izvoarelor, 
1985), răsplătit fi ind cu mențiune în cadrul concursului de po-
ezie al Editurii „Facla”. Abia în 1996, poetul intră cu adevărat 
în atenția criticii literare (O mână de cuvinte, Mirador), spiritul 
fi lologic al autorului veghind îndeaproape „facerea” poemelor. 
Cu volumul bilingv Invocații și alte micropoeme (Anrufungen 
und andere Mikropoeme, Ed. Romania Press, București, 2002) 
și Inventur 88 Gedichte  (2010), dl Mircea M. Pop devine o 
voce lirică bine articulată, recunoscută îndeobște și capabilă – 
după un exercițiu de tatonare în presa literară de limbă germa-
nă din Germania și Austria – să se impună în peisajul liric atât 
de variat și novator al poeziei.

Acest moment al legitimării propriei identități crea-
toare este marcat de volumul  Heiratsanzeige (Pop Verlag, 
Ludwigsburg, 2006), dar și de Inventur – 88 Gedichte (2010), 
după care constatăm prezența poetului în diferite antologii li-
terare. Menționăm și activitatea de traducător a dlui Mircea M. 
Pop, între care volumul de poezii de dragoste „Luna e luce” 
(Luna și lumina) al poetului Oliver Roland a fost premiat în 
cadrul Festivalului Internațional „Titel Petrescu”, ediția a V-a 
(Râmnicu Sărat).

Nerăsfățat de critica literară din țară, cum de fapt s-a 
întâmplat mai cu toți scriitorii emigrați, dl Mircea M. Pop s-a 
bucurat, însă, de câteva aprecieri critice în publicațiile germane 
Rhein – Neckar-Zeitung, Die Brücke, LOG – Viena, Der Lite-
rat, Matrix, relevându-se plierea acestei poezii pe aspecte ale 
realității contemporane, o anumită atitudine ironică, spontanei-
tatea observației și, desigur, supravegherea aproape raționalistă 
a poemelor sale lapidare, concentrate, uneori chiar minimaliste.

*
Mircea M. Pop practică o poezie în care nu atât prezența 

realului este importantă cât atitudinea poetului, care vine din-
tr-o conștiință lucidă și demistifi cantă. Trăind într-un secol al 
prejudecăților și al simulacrelor de tot felul, poetul simte ne-
voia irepresibilă de a rosti adevărul. Acest adevăr privește de-
opotrivă „arta de a fi  vesel” (citește: condiția artistului), lumea, 
societatea, cultura, politica etc. Directețea mesajului și structu-
rarea poeziei pe anumite idei, parafrazări, răstălmăciri sau ada-
osuri spune mult despre raționalismul acestui demers liric. Este 
vorba de o poezie care evită metaforismul centrifug și clișeele 
ambiguităților posmoderniste, fi xându-se pe o retorică a coti-
dianului trăit (auzit, gândit, rostit). În această privință, textele 
dlui Mircea M. Pop amintesc de poezia altui poet de seamă 
din diaspora românească, sârbo-valahul Ion Miloș, stabilit la 
Malmö în Suedia (și acesta laureat al Festivalului Internațional 
„Tudor Arghezi”, în 2005, căruia noi înșine i-am editat la Târ-
gu-Jiu frumosul volum de poezii „Coloana Infi nitului”, 2006).

Una din temele foarte frecvente, aproape obsedante, 
ale poeziei lui Mircea M. Pop privește soarta poetului, relația 
acestuia cu poezia în care crede și cu lumea în mijlocul căreia 
trăiește. Învățând „arta de a fi  vesel”, poetul este în defi nitiv un 
dezamăgit, cufundat într-o tăcere discretă dar plină de conținut: 
„Învață arta de a fi  vesel/ pe dinafară/ chiar dacă pe dinăuntru/ 
ești trist/ zâmbește a proasta/ precum ultimul președinte pe-
restroichist/  - de fapt la el e mai mult rânjet - / zâmbește spre 
semeni/ spune-le bancuri cu Bulă/ făcându-i să râdă cu urechile 
până la gură/ chiar dacă sufl etul/ îl ștergi din când în când dis-
cret/ de lacrimi.” (Arta de a fi  vesel). 

Așadar, „Poetul e un om trist”, însă „în defi nitiv ce 
motiv ar avea să fi e altfel”? Este, altfel zis, „o pasăre prinsă-
n perpetuu zbor” sau „o fl oare rară de colț (...)/ și încă ceva 
pe deasupra” (Poetul). Nu e sufi cient să ai un creion și hârtie, 
ci, arătându-te cu interes și sinceritate față de semeni, „trebuie 
ca tu/ să vorbești sincer deschis/ așa cum nu poți vorbi decât 
în clipele/ de luciditate maximă...” (Tematica poeziei). Po-
ezia, dedicată „lui Marin Sorescu” merge pe aceeași savoare 
a oralității, dar în registru grav. În alte texte apar, desigur, și 
valențele fanteziste și spiritul ironic al lirismului de atitudine, 
totul conducând însă către o meditație mai gravă și către o re-
punere în discuție, o reevaluare a atâtor aspecte aparent imua-
bile, nonreformabile.

„Viața-i pentru poet o luptă/ neîntreruptă/ cu cuvinte-
le”, spune răspicat autorul unui  Poem și tot el se întreabă reto-
ric: „Dar oare aceste cuvinte/ inocente simboluri pentru obiecte 
și simțăminte/ sunt atât de greu de biruit?// Oare nu ele,/ obiec-
tele, gândurile și simțămintele/ sunt cele/ ce-i dau atât de mult 
de trudit?// Oricum poemul este/ o perlă strălucitoare/ scoasă 
dintr-a vieții mare/ cu trudă și sudoare”...

Se vede, din construcția acestui poem, cum, plecând de 
la o exprimare arhicunoscută, poetul decelează câteva dubitații, 
problematizând ideea și, ca didacticismul să fi e complet, gă-
sind totodată și o „rezolvare”, o „explicație”, o proprie viziune. 
Problematizarea aceasta didacticistă este una din fi gurile aces-
tui lirism mai mult introspectiv decât extraverit, de vreme ce 
utilizează mărci consacrate ale expresivității. Care ar fi  rostul 
poeziei într-o lume ce, „în autosfâșierea ei,/ se duce probabil de 
râpă” (Interogații retorice, aproape identice)...

Convins că „fi ecare cuvânt al meu/ înroșește hârtia de 
turnesol a poemului”, Mircea M. Pop exprimă, de fapt, ide-
ea de pasionalitate incendiară a unui „înger exilat/ în templul 
cuvintelor” (Poetul I), un Sisif ce simte greul „nesfârșitului” 
(Sisif I).

Într-o epocă „computerizată”, desigur, „poezia este 
copilul vitreg al literaturii/ ea exprimă doar sentimente și 
idei”. Dar sentimentele și ideile „sunt și ele demult perima-

te”, de vreme ce acestea sunt văzute „realist”. De aceea însăși 
„eternitatea” la care poetul visează îi întoarce spatele „tot mai 
nerecunoscătoare și străină” (Destinul poetului și poeziei con-
temporane).

Dintr-o Ars poetica & confesiune afl ăm cât de mult îl 
„excită” pe poet un top de hârtie „devenit pentru mine acum/ 
cea mai fi delă femeie”. Îndemnul de a scrie puțin și de a cugeta 
mult este un fel de avertisment al unui daimon lăuntric, o voce 
interioară care îi prezidează spiritul creativ: „Ai grijă, ai grijă,/ 
nu te îmbăta cu apa rece/ a frumoaselor cuvinte sterile.// Scrie 
puțin și cugetă mult,/ mai bine șterge decât să adaugi,/ înlătură 
zgura, lasă doar/ fi rul subțire de aur/ dacă crezi că există/ iar 
dacă nu – renunță,/ renunță cu stoicism la tot/ până nu-i prea 
târziu.” (Sfat, publicată inițial în „Poesis”, nr. 11-12, 1996).

Situată în contextul unui spirit bănățeano-ardelenesc 
(oricum, un topos spiritual de interferențe, foarte greu de a-l 
înclina către o regionalizare anume – Banat sau Ardeal), po-
ezia dlui Mircea M. Pop intră într-un subtil dialog (citește: 
diferențiere) cu lirica marelui Blaga, ca în poemul Invocație, 
al cărui început ex abrupto este o „preîntâmpinare” în spirit 
postmodern a unei celebre poezii blagiene, Andante: „Despo-
vărată nu de veșminte/ ci de prejudecăți în primul rând fi i/ spre 
a trăi iubirea fi erbinte/ arzând topiți ca două stihii.” (1) Sau mai 
direct această lapidară Microdefi niție a poeziei: „Eonul,/ plân-
sul pietrei/ și rotirea păsărilor/ fi ltrate prin pulberea stelelor,/ 

soarelui și lunii,/ învingând clepsidra...”
Și totuși, dl Mircea M. Pop înalță un frumos distih in-

strumentului prin care poemul te pune în contact cu lucrurile 
esențiale și marile taine: „Prin intermediul lui/ vorbești cu eter-
nitatea” (Odă creionului). În acest sens a scrie poezie înseamnă 
a ofi cia un ritual inițiatic, iar a înțelege poezia echivalează cu 
implicarea într-un exercițiu sacerdotal: „Să pășim în poezie/ 
încet/ ca într-o catedrală/ mergând pe vârfuri/ cu capetele des-
coperite/ și inimile deschise/ pregătiți a asculta Cuvântul/ din 
care înfl orește/ pururi lumina.” (Mod de a lectura poezia).

II

Pentru un poet de o asemenea formulă, în care coti-
dianul și realismul ocupă scena, spiritul social este, desigur, 
atotprezent. Să nu uităm că dl Mircea M. Pop a părăsit țara 
înainte de Revoluția anticomunistă din 1989, stabilindu-se la 
Heidelberg. De aici o anumită viziune socială, de ironie criti-
că și demistifi cantă, detabuizantă a „politrucului” (ne vine în 
minte poezia șvabului bănățean Hans Dama, plecat și el cam în 
același timp și din aceleași motive, stabilit la Viena, unde s-a 
putut exprima liber). Deși constată într-o Didactică (III), con-
form sofi anicului proverb mioritic, că „tăcerea e ca mierea”, 
poetul adaugă neîntârziat: „cu toate astea/ uneori/ se cuvine/ să 
ridici glasul/ spunând/ lucrurile pe nume.” „Numirea” în acest 
sens a  lucrurilor înseamnă „angajare” civică, dar nu una care 
să-l recomande drept „poeta civitas”, ci un spirit etic în planul 
lirismului ironic și parodic, o voce de reliefări antidogmatice și 
foarte așezată în vizionarismul ei de echilibru lăuntric. Tăcerea 
poate acoperi și o crimă, de aceea este preferată exprimarea 
directă, nefardată prin artifi cii stilistice, ceea ce constituie mar-
că specifi că a acestei lirici de o demnitate etică remarcabilă: 
„Când/ acoperi o crimă/ tăcând/ tăcerea ta/ poate fi / ea însăși/ 
a doua crimă” (Când). Iată resortul mai intim al acestui lirism 
de substrucție etică, „didacticismul” amintit de poet până și 
în unele titluri nefi ind altceva decât conștiință a misiei crea-
toare, precum în aceste versuri cu îndemnuri moral-spirituale, 
pacifi catoare, sapiențiale: „Învață tăcerea/ de la pietre/ învață 
perseverența/ de la pietre (...)// Să învățăm aspra lecție a tă-
cerii/ să privim mulțumiți/ lumea și lucrurile/ până dincolo de 
granițele/ posibilului când/ lucrurile nemaiputând/ suporta atâ-
ta liniște/ vor începe de la sine/ să vorbească.” (Didactice)

Semnifi cativă este Oda politrucului!, un odios individ 

transpartinic, exersat în toate „trucurile politicii curviștine”. 
Poezia exploatează această rimă (truc/politruc) de largă 
respirație anti- și post-totalitară: „EL politrucul/ cunoaște tru-
cul...”. În poemul Ne-ar trebui, poetul, cunoscător îndeaproa-
pe al românului „cu ambâț”, cum ar zice Caragiale, surprinde 
foarte bine acest egotism endemic refl ectat în viața românească 
din ultimele decenii: „Ne-ar trebui/ douăzecișitrei de milioane 
de posturi de președinți/ de miniștri de senatori/ de prefecți de 
directori generali/ de primari (...)/ Ca tot românul să prospere/ 
și să fi e mulțumit...”

Sau această parodiere a ședințomaniilor de neuitat cu 
refl exe încă în viața socială a românului de azi: „«Tovarăși 
domni/ și domni tovarăși/ ne-am adunat aici/ să discutăm o 
anumită problemă/ economică de importanță națională/ și 
chiar internațională/ problema balanței/ de export și import/ 
după cum bine știți/ sau citiți/ noi importăm mai mult/ decât 
exportăm/ ca să evităm/ creșterea ratei infl ației/ a șomajului și 
a datoriei externe/ în concluzie ce măsuri/ propuneți să luăm»/ 
«Să exportăm grâu și porumb»/ Noi cereale/ după cum știți/ 
importăm»/ «Să exportăm carne»/ «Da’, dar nu prea avem»/ 
«Hai să exportăm mai mult vin»/ «Da’ de ce să ne prostim»/ 
«Mașini și utilaje să exportăm»/ Da’, dar dacă fără garanție le 
dăm»/ «Să exportăm poezie/ nouă proas(pă)tă și multă/ la tonă 
la vagon»/ «Avem și avantajul/ că pleacă copia/ iar originalul 
rămâne/ nimic nu se pierde/ totul devine valută foarte»/ «Da’, 
dar cine s-o cumpere»/ «Mai bine mai tipărim/ o mie de mili-
arde de lei/ și ne procopsim.»” (Ședința efectivului fi nanciar). 
Într-o asemenea improvizație anecdotică  o bună parte din texte 
sunt foarte acut racordate la realități românești, exprimând tot 
mai adânca afundare în marasmul unei tranziții fără de sfârșit 
datorată perpetuului „politruc” ce a infestat cu „doctrina” 
sufi cienței și amatorismului organizarea socială, spulberând 
românilor speranțele într-un viitor mai bun. Retorismul propa-
gandei de partid, ticăloșia sofi sticii ideologice, noii ipochimeni 
ai tranziției virusați irecuperabil de apucăturile defunctului re-
gim totalitar, toate aceste aspecte ale unei Românii de azi con-
fruntată cu criminalitatea de tip mafi ot și cu marea corupție nu 
scapă ochiului critic și ironic al poetului, care, afl at într-o altă 
lume, nu poate uita „raiul” de acasă... 

Stabilit în Germania încă dinainte de 1989, Mircea M. 
Pop respiră un alt aer social, cultural, politic. Poemul Heidel-
bergul dintotdeauna este un omagiu adus acestui oraș care l-a 
adoptat și în care s-a regăsit pe sine. Oraș al înțelepciunii, cu cei 
mai mulți tineri pe cap de locuitor, oraș în care „se moare fru-
mos” (aluzie directă la exilul fostului domnitor Alexandru Ioan 
Cuza), oraș în care încap „oameni de toate culorile”, un fel de  
„Babilon al Europei”, oraș în care dobânziști „puterea magică/ 
a tinereții fără bătrânețe”, – Heidelbergul este chintesențial vă-
zut drept un „tânăr oraș bătrân”: „Cine te-a văzut o dată/ vrea 
neapărat să revină/ și merge acasă cu strângere de inimă.”

Trăind din plin conștiința expatriatului care  nu s-a îm-
păcat cu ideea de „exil interior”, poetul amintește de marele 
relegat de la Tomis, autorul Tristelor și Ponticelor, expulzat la 
marginea imperiului tot din motive politice: „unii sunt exilați 
de bunăvoie/ alții au fost/ sunt obligați la exil/ precum Ovidiu 
la Pontus Euxin// poți să fi i scriitor în exil acasă/ și poți să fi i 
acasă în exil/ exilul e în primul rând politic/ poți să fi i scriitor 
în exil/ și să scrii în limba de acasă/ după cum poți să fi i scriitor 
în exil/ și să scrii în limba exilului/ sau – de ce nu – în alta, 
precum Célan la Paris// concluzie:/ exilul este o problemă per-
sonală/ care ne preocupă pe toți...”

Congruent cu o bine defi nită mentalitate de diaspora, 
poetul trăiește, desigur, drama creației în intimitatea conștiinței 
sale artistice, reconsiderându-și destinul odiseic în marea aven-
tură a regăsirii de sine: „Cum stau singur în întunecimea nopții/ 
ascultând cântecul acela venind de pe mare/ nostalgic dor de 
călătorie mă cuprinde/ ca un vârtej înfășurându-mă, ridicân-
du-mă/ și purtându-mă până departe, departe...// O, de-atunci 
drumul spre casă mereu îl caut/ nerecunoscându-l, negăsindu-
l...” (Ulysse).

Uneori, tristețea pătrunde adânc în fi brele poeziei, 
amintindu-ne de celebrul dicton horațian „versus indignatio 
fecit”, dar o luciditate de homo rationalis îl ajută să înțeleagă 
viața, inclusiv creația, într-o mai asumată și complexă profun-
zime, dar și cu o nedezmințită siguranță de sine: „Scriu/ uneori 
tremură literele/ alteori tremură foaia/ ori tremură gândurile/ 
niciodată mâna// scriu/ îmi fac singur/ din vorbe sicriu.”(xxx). 
O impresie de mâhnire și o senzație de oboseală adie uneori 
prin aceste versuri, comunicată laconic, chiar în terține-haiku 
de felul: „Sunt obosit: drumul parcurs/ e mult mai lung/ decât 
cel rămas.” (Douăzecișișase terține).

Poezia dlui Mircea M. Pop este, în tranzitivitatea ei 
colocvial-gravă, o lirică de atitudine, cu un puternic impact 
etic, civic, politic chiar, într-un sens special. Spiritul sarcas-
tic fuzionează cu ironia sancționatorie, demistifi cantă, de lu-
are în răspăr parodic și foarte punctuală, nelăsând loc vreunei 
ambiguități interpretative. 

„Arta de a fi  vesel” exprimă o conștiință artistică mo-
bilizată cu toate energiile în direcția unei poetici de mare im-
pact în literatura română și europeană de azi. Mircea M. Pop 
este o voce lirică antrenată nu atât de maniere și școli postmo-
derne, cât de spiritul veacului ce s-a încheiat și al mileniului ce 
tocmai a început.

Dan Radu ABRUDAN

Laureați ai Festivalului Internațional de Poezie „Tudor Arghezi” - 2012

MIRCEA M. POP (Heidelberg): „Arta de a fi vesel”
(Colecția OPERA OMNIA, Tipo Moldova, 2012)
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Îvăţături pentru Harap Alb

De ţintă să te-apropii netemător dar blând
Pe frageda orbită a sferelor de rouă
Refugiilor triste ori măştilor la bal
Să le împarţi lumină cu mâinile-amândouă 

Ia seama, drumul nu e oricând cum pare-a fi
Adesea mătrăguna mimează mandragora
Fereşte-te de prieteni ce smulg din curcubeu
Culoarea pentru care se potriveşte ora

Prin zodia posacă de vei umbla cântând
Vor deghiza cu artă câte-o răscruce oarbă
Poate-or aşterne mlaştini să-ţi râdă sub picior
Despicătura limbii va şuiera prin iarbă

Ai la izbândă cinstea şi chipul însorit
Credinţa în puterea cu care vei pătrunde
Pe valurile lumii spre tainicele mări –
Unindu-le în cercul celor mai clare unde.

Burebista

Definindu-i munţii umerilor, iată 
Liniştea ninsorii; albul ei solemn
Este o surpare de argint din tâmpla
Lui de rege simplu-n şa cu scări de lemn

Calul nu se vede, rumegă milenii
Călăreţul însuşi a rămas un semn
Dureros – că harta nu cuprinde toată
Ţara lui de rege-n şa cu scări de lemn

Burebista saltă lupii în văzduhuri
Şi în zări uitate încă dă îndemn
Grei sub anotimpuri se răscoală zimbrii
Frunţii lui de rege-n şa cu scări de lemn.

Baladă pentru Tudor Vladimirescu

A venit azi-dimineaţă Domnul Tudor pe Câmpie
Poarta timpului rămas-a clătinându-se uşor
Trupul său furiş tăiatul s-a-mplinit cu apă vie
Şi-n a cerurilor frescă Domnul s-a trezit de dor

Calul potcovit cu patru anotimpuri de zăpadă
Umblă-n zările ştiute până zările tresar
Într-o lacrimă fierbinte i-a fost Domnului să şadă 
Şade-acum în el durerea unei pietre de hotar

Trece Domnul ars de gânduri pe sub stele răcoroase
Dau judeţele năvală în întâmpinarea lui
Toate maicile din Ţară s-au închis un veac în case
Pentru-ai ţese o cămaşă din lumina soarelui

El îmbracă straiul simplu, se închină şi rămâne
Fulger despicând tăcerea în pistoalele din brâu
Ridicat în scări aude-n pieptul naţiei române
Inima bătând de-a pururi până dincolo de Râu

Şi grăieşte la tot Neamul, înălţându-şi ochii sprin-
teni

Că o Patrie întreagă-i tot ce poate fi mai sfânt
Auzindu-l dintre pâlcuri, aprig zornăind din pin-

teni
Căpitanii lui trag spada răspunzând de sub pământ. 

Bălcescu plâns de icoana Patriei

Prin iarba depărtării, -ntristată dar străină
Unde se stinge-n suflet al bolţii abanos
Cu stepele privirii tot aşteptăm să vină
Acasă căuzaşul, din vămile de jos

Bălcescu este rană mocnind în fiecare
Către Palermo plânge a Patriei icoană

Şi lacrimi se revarsă din Dunăre şi Mare
La veche mânăstire, în groapa lui sărmană
 
De pe feudul tragic se smulge neînfrânt
Şi gândurile fruntea-i adâncă împresoară
Glasul devine luptă şi sângele cuvânt 
Dezrobitor când trece larg profeţind în Ţară

Şi răsturnând hrisoave cât brazdele de grele 
Ne luminează slova lângă obrazu-i pal
Ochii imenşi ca două încercănate stele
Ce-au răsărit pe culmea înaltă din Ardeal.

Crucea sfântului soroc

Mai mult de-o ţară n-am dorit pe lume
Dar ne-au călcat dintotdeauna hoţi
Că ajunsese Ţara în fărâme
Să fie demâncare pentru toţi

Pe porţile statorniciei noastre    
Pălesc scrijelituri de venetici
Samsari de obiceiuri şi noroade
Şi-au priponit năravurile-aici

Se auzea răcnind spre cer pământul
Ca-njunghiate suflete de miel
Când haite furişându-se prin veacuri 
Porneau să rupă dumicaţi din el

Bărbaţii traşi pe grele roţi în târguri
N-au implorat că rănile îi dor
Însă-i durea că roţile acelea
Au fost cioplite din pădurea lor

Iar domnitorii duşi întru pierzare
De cârdăşii spoite cu otrăvi
Erau batjocoriţi la curţi străine
Cu capetele sângerând pe tăvi

Dar sângele nu-i fluviu care seacă
Nu-i robul rob decât atunci când vrea
Nu şi-a pierdut românul niciodată
Dorul întreg de-ntreagă Ţara sa

El s-a încins cu sabia dreptăţii
Turnată din pământ şi miez de foc
Şi-o tot căleşte între două lacrimi
Sub crucea grea a sfântului soroc.

Întâi Decembrie

Cu zăpezi biruitoare pune iarna temelie
Greul lumii nu ne frânge de-l purtăm pe umeri toţi
Chiar dacă-n adâncuri doare miezul ca o rană vie
Ce ne defineşte neamul cu trecutul tras pe roţi  

Poartă luminoasă-n vreme Alba Iulia se face
Pe sub arcul ei încape rodul visului străbun:   
Toţi românii să adune toate râurile dace
La izvorul sfânt în care cerurile se compun 

Maica limbă cuvântează forma vechilor hotare
C-un urcior de apă vie împlinind al Ţării trup
Până unde Tricoloru-n ampla lui desfăşurare
Recunoaşte şuieratul steagului cu cap de lup.

Balada piciorului de lemn

De câte ori dă grindina pe casă
În ochii tatei flacăra învie –
Îl vede prin rafalele de gheaţă
Pe ăl bătrân căzut la datorie 

Pe cine să mai ştie ce coclauri
Cu o rugină răsturnată-n piept
În urmă cu vreo două lungi războaie

Când se rupsese dintre brazde drept

Şi dus a fost ca frunza-n crucea toamnei
La malul căreia scotea mereu
Mălaiul aspru dezgropat din ţestul
Pământului uitat de Dumnezeu

La câteva amurguri mai încoace
Schimba şi tata plugu-n carabină
S-a-ntors într-un târziu dar nu mai are 
Cu ce să-ngenuncheze când se-nchină 

De câte ori îndură-n ciot arsura
Ca şi cum glonţul bate iar la semn           
Se-aud sub stepe prezentând onorul
Ţăranii noştri de pământ şi lemn.  

Scrisoare pe un colţ de cer

Îţi aminteşti, Volodea, luna minase norii
Se distilau secunde tihnite-n plin război
Dădea-n mireasmă ceaiul şi toţi cântau „Katiuşa”
Şi-n patul greu al puştii însămânţau trifoi

Tu ocroteai în palmă scrisoarea de acasă
Din foaia-ngălbenită ieşea un murmur viu
Parcă plângeau mesteceni şi Volga-ndepărtată
Şi nişte ochi albaştri care-adormeau târziu

Îţi aminteşti cum snopii umpleau ca-n lan văzduhul
Pe raniţa-ngheţată cădeau în clocot maci                                          
Duceai în ea grenade şi versuri de Esenin
Şi-un pic de veşnicie cu care să te-mbraci

Eu împărţeam cu tine rugina dintre linii
Ce fiară orbitoare din răni se adăpa
Nemărginită stepa se prăbuşea în stele – 
Era tot universul încins într-o manta
                                     *
Apoi s-a-ntins o pace peste Pământ, şi vremea
Când rugăciunea umple tranşeea în zadar
S-a risipit, Volodea, cu tinereţea noastră
Prin aburul acela scăpat din samovar

Ai tăbărât la mine cînd toamna brumărie
Îngenunchea livada pe margine de sat
Te-ai ospătat, iar Ţara ţi s-a părut frumoasă
Şi-atât de-mbelşugată – că n-ai mai fi plecat
                                      *
Te-ai dus, dar ne rămase lumina cu prăpăstii 
Şi încă suferinde hotare se desfac 
Străpunse de cinci piscuri ce-nsângerează cerul
Sub care plânsu-mi-s-a poetul din alt veac

Prin porţile deschise-ntre cuiburi de luceferi
Cu dorurile noastre purtat în sfânt alai
Păstorul Mioriţei se-ntoarce în baladă
Să-şi împlinească turma pe gura lui de rai. 

ADRIAN FRĂŢILĂ

(Poezii din cartea „Scrisoare generaţiei 
următoare”, pregătită pentru tipar)
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În Argumentul care prefaţează re-
centa carte a criticului literar, Iuliu Pârvu 
justifi că inspirat cuprinsul “compozit” al 
acesteia: studii şi articole despre opera 
unor scriitori ardeleni, publicate cu predi-
lecţie în revistele clujene. Transilvănean 
fi ind prin naştere, gîndire şi conduită, el 
demonstrează aceleaşi calităţi probate în 
cărţile anterioare: judecată echilibrată, 
gust estetic sigur, respectul valorilor apar-
ţinînd deopotrivă clasicilor şi contempo-
ranilor. Acestora le putem adăuga ceea 
ce numim “cîntăreală critică”, altfel spus 
putere de analiză şi disociaţie, toate ajutîn-
du-l să-l aşeze pe fi ecare autor la locul lui.

Dintre autorii “clasicizaţi”, a scris 
despre Ioan Slavici, Aron Cotruş, Radu 
Stanca şi Emil Giurgiuca. Dintre contem-
porani, a comentat opere aparţinînd lui Te-

ofi l Răchiţeanu, Ironim Muntean, Teodor Ti-
han, Ion Maxim Danciu, Vianu Mureşan ş.a.

Cînd îşi exercită condeiul de critic, 
Iuliu Pârvu este dublat mereu de istoricul 
literar. De pildă, comentînd Un episod 
parabolă din romanul Mara al lui Ioan 
Slavici, aminteşte întîi cărţile înaintaşilor 
consacrate prozatorului. Apoi, criticul clu-
jean demonstrează credibil ceva omis de 
către aceştia. Anume, hotărîrea lui Trică de 
a merge la Verbonc, înscriindu-se voluntar 
în război, gest surprinzător pentru cei din 
jurul său. Dar, pe plan naţional, gestul e 
menit să argumenteze, prin corelarea epi-
cului din roman cu ideologicul din crezul 
scriitorului, ideea federalizării imperiului, 
pentru ca românii să ocupe astfel un loc 
respectat de mare naţiune, idee susţinută şi 
de alţi ardeleni.

În poezia lui Aron Cotruş, criticul 
identifi că “o voce distinctă în lirica româ-
nească”. Respinge opiniile contestatarilor 
– în frunte cu G. Călinescu – şi merge pe 
pîrtia deschisă de Vasile Fanache, afi rmînd 
că, după Lucian Blaga, Aron Cotruş este 
cel mai autentic poet expresionist. El a avut 
şansa că s-a născut la timpul său, debutînd 
în 1911, fi ind menit parcă să “alunge du-
hurile femeieşti” din poezia românească a 
momentului. Prin vitalismul poeziei sale, 
se situează la antipodul celei bacoviene. 
Poet cu vocaţie bărbătească, el nu posedă 
organul receptării armoniilor clasice. Dis-
cursul liric curge în torente şi cascade, fi -
ind considerat ardeleanul cel mai “neaoş”. 
Analizîndu-i cărţile (apărute între 1911-
1937), criticul vede în poezia cotruşiană 
un refl ex al peisajului transilvan, îi “citeş-
te” corect sentimentul patriotic, revoluţio-
nar, prin excelente analize ale unor creaţii 
lirice şi, în special, a poemului Horia.

Aceeaşi putere comprehensivă o 
dovedeşte în receptarea poeziei lui Radu 
Stanca, considerat, cu îndreptăţire, “un 
modernist clasic”. Argumentează însem-
nătatea Sibiului şi a Clujului pentru poetul 
care “a avut atîta cultură, ca să evite epi-
gonismul, şi atîta har, ca să compună ca-
podopere”. Distinge trei formule baladeşti, 
trei voci alternative, în funcţie de perspec-
tiva narativă: cea auctorială, încărcată de 
emoţie, cea a unui personaj celebru, care 
trăieşte o stare limită, şi vocea propriu-zis 
lirică. Analizîndu-i “baladele”, conchide 
că, după Lucian Blaga, Radu Stanca este 
cel mai modernist poet ardelean, e citadin 
pentru că fi ltrează emoţia prin idee. E mo-
dernist în sens ardelean pentru că e tem-
perat, nu e furat de excese, şi e modernist 
clasic fi ind sortit să dureze.

Ceilalţi scriitori (poeţi, prozatori şi 
critici), comentaţi în carte, ocupă planul 
secundar al literelor transilvane. Fiecăruia, 
criticul îi întocmeşte un medalion cuprin-
zător sau îi subliniază o qualite- metresse. 
Emil Giurgiuca e “poetul Podişului Tran-
silvan”. Poeziei lui, din Anotimpuri, îi gă-
seşte corespondenţe în creaţia muzicală a 
lui Vivaldi. Odată cu apariţia lui Ioan Ale-
xandru, vocea lui se stinge, rămînîndu-i 
bucuria de a fi  “premers” unui mare poet 
ardelean.

Teofi l Răchiţeanu este “poetul ab-
solut al Munţilor Apuseni”. Poeziile lui 
sînt “cîntece orfi ce în tonuri elegiace şi 
imnice, care induc o stare duminecală”. 
Deşi descoperă aici ecouri muzicale din 
Dosoftei, criticul îl include în direcţia ex-
presionistă a neomodernismului anilor 60-
70, alăturîndu-l lui Ioan Alexandru, prin 
poezia “neliniştirilor biblice”.

Cu aceeaşi generozitate, îi comen-
tează pe criticii literari din aceeaşi genera-
ţie cu el însuşi. Teodor Tihan e “stelistul” 
de vocaţie şi de sacrifi ciu, preocupat să 
pună în lumină valorile ascunse. Istoric li-
terar de rară discreţie, T. Tihan şi-a mode-
lat personalitatea după magistrul său spi-
ritual, Perpessicius. De la el a “moştenit” 
pasiunea foiletonistului cu gust şi cultură., 
fără atracţia partizanatelor. Dacă magistrul 
a scris prea mult, discipolul a scris prea 
puţin!

Pe criticul de la Gînd Românesc 
şi Contemporanul, Ironim Muntean, Iuliu 
Pârvu îl defi neşte drept cronicarul care se 
distinge printr-o onestitate ireproşabilă. 
Scrie despre cărţile potrivite gustului său 
(v. Meteorologia lecturii). Este criticul ra-
ţionalist, care ocoleşte “bîrfa” de cafenea 
şi nu se închide niciodată într-un “ţarc li-
terar”.

Autorul cărţii – Aicea printre ar-
deleni – are o preţuire declarată pentru 
scriitorii care aparţin nord-estului transil-
van. Aceştia, precum localnicii din bazi-
nul someşan, se disting prin felul de a fi  
evlavioşi la sărbători, băutori de palincă 
“turbată”, “muncesc şi horesc frumos”, 
chiar dacă, la necaz, le scapă şi înjură-
turi “neaoşe”. Dintre autorii comentaţi în 
carte, doar T. Tihan întruchipează cu brio 
tipologia umană aşa de pitoresc caracteri-
zată. Cunoscîndu-l pe Iuliu Pârvu de vreo 
40 de ani, eu cred că nici el nu se înscrie 
aici, fi ind mai degrabă echilibrat în judeca-
tă, deloc viforos în manifestări polemice, 
rămînînd în primul rînd ardeleanul tolerant 
şi cuminte, predispus să-i ierte pe contem-
poranii săi pentru judecăţile lor strîmbe.

IULIU PÂRVU: IULIU PÂRVU: 

„AICEA, PRINTRE ARDELENI…”

„Jurnalul stãrilor de cãlãtorie 
(1968-2009)”

Confratele fi lolog Iuliu Pârvu şi-a 
strîns într-un volum de 542 p. Amintirile şi 
Jurnalele de călătorie, care confi rmă încă 
o dată vocaţia de scriitor autentic, de călă-
tor pasionat, de intelectual erudit cum rar 
întîlneşti chiar printre clujenii înnobilaţi cu 
premii şi diplome de tot felul.

I-am citit cărţile precedente aces-
teia, de critică şi istorie literară (peste 10 
vol.) şi am scris despre ele la timpul apa-
riţiei. Astfel l-am cunoscut tot mai bine 
şi i-am apreciat isteţimea minţii, logica 
şi limpezimea frazei, freamătul sufl etesc 
care-l însoţeşte atunci cînd are condeiul în 
mînă. Aceste calităţi se întîlnesc la tot pa-

sul şi în cartea recent apărută. Dacă în căr-
ţile anterioare îşi devoala „stările” lirice, 
epice ş.a., acum ne bucură pe noi, cititorii, 
prin accesul la „stările” călătorului, trăite 
pe o mulţime de autostrăzi, căi maritime, 
trasee aeriene, pentru a vedea şi aprecia 
cu mintea şi simţirea românului muzee 
şi oraşe, monumente şi civilizaţii, peisaje 
încîntătoare şi populaţii afl ate la niveluri 
diferite ale traiului diurn. A călătorit în cei 
patruzeci de ani în atîtea ţări şi locuri, în-
cît, vorba cronicarului, „se sparie gîndul” 
că într-o viaţă de om se pot vedea atîtea 
minunăţii. Citindu-i cartea, mi-am amintit 
de ceea ce spunea Clemenceau despre Io-
nel Brătianu în anii cînd nu se putea hotă-
rî de partea cui să intre în Primul Război 
Mondial, încît românul „balansa” între 
cele patru puncte cardinale, regretînd că 
sînt prea puţine! La fel de puţine sînt şi 
pentru călătorul clujean.

Lăsînd gluma la o parte, putem afi r-
ma ipotetic că lui Iuliu Pârvu-călătorul i se 
par prea puţine şi strîmte direcţiile pe care 
le-a bătătorit şi, dacă s-ar descoperi alte 
meridiane neexplorate, repede şi-ar lua 
soţia (profesoară competentă de istorie) şi 
s-ar aşeza la drum.

Pe unde a călătorit Iuliu Pârvu? Din 
Balcani în Scandinavia, din Ucraina în 
Germania, Olanda şi , chiar şi în deşertul 
Africii, poposind cu răbdare în ţările unde 
vestigiile trecutului şi comorile de artă sînt 
la tot pasul: Italia, Franţa, Spania şi Gre-

cia, coborînd din avion şi în SUA. Aşadar 
nu a călcat în America de Sud şi în Austra-
lia, dar mai e timp!

Remarcăm dintru început curajul şi 
îndrăzneala călătorului, care nu se sperie 
niciodată de necunoscutul imprevizibil al 
traseului, parcă a moştenit ceva din teme-
rarii eroi ai lui Jules Verne. Nu a intrat în 
panică nici cînd maşina proprie i-a fost de-
vastată de ucraineni, nici cînd banii nece-
sari îi lipseau cu desăvîrşire, pentru că nu 
puteau vinde produsele autohtone trans-
portate cu scopul de a susţine pecuniar că-
lătoria, nici cînd Dacia sau Loganul nu mai 
aveau combustibilul necesar etc.

Pe de altă parte, oriunde se afl ă, că-
lătorul are puterea şi dibăcia de a se adap-
ta obiceiurilor şi mentalităţilor întîlnite, 
comparîndu-le cu ale noastre. Participînd 
în Germania la nunta fi icei sale, observă 
în amănunt întregul ceremonial; îmbrăcă-
mintea nuntaşilor, meniul, cununia de la 
biserică, conduita participanţilor etc. Inte-
lectualul clujean nu trăieşte în nici un fel 
complexul de inferioritate faţă de naţiunile 
vechi şi puternice din vestul Europei.

De pildă, cînd vizitează Belgia, 
compară cele două sisteme de învăţămînt 
şi apreciază lucid, cu competenţa sa de 
dascăl experimentat, că acolo se face mai 
puţină carte decît în România. Cînd face 
cunoştinţă cu românce căsătorite cu per-
soane din Occident, aduce un elogiu aces-
tora pentru frumuseţea şi hărnicia lor de 

gospodine pricepute.
La vîrste diferite şi în ţări îndepăr-

tate unele de altele, călătorul se comportă 
natural, se entuziasmează spontan în faţa 
operelor de artă din marile muzee: Luvru, 
Ermitaj, Prado, în cele din Italia, Grecia, 
SUA ş.a. Distinge adevăratele valori, sti-
lurile acestora, pe care le cîntăreşte cu 
raţiunea rece a intelectualului iniţiat, do-
tat cu gustul estetic fără de care nu pot fi  
receptate.

Sigur, cititorul observă pregătirea 
deosebită a călătorului, dar acesta nu cade 
în mania comentariului livresc, cu scopul 
de a-l impresiona prin cultura lui acade-
mică. Iuliu Pârvu relatează accesibil ce 
vede, de multe ori ca un adolescent care 
descoperă alte lumi şi alţi oameni, pe unii 
îi admiră, alţii îi trezesc nedumeriri, semne 
de întrebare, însă nu-i condamnă. Îi obser-
vă ca un moralist înţelept şi-i lasă în plata 
Domnului, cu metehnele şi traiul lor atît de 
diferit.

Ceea ce conferă farmec acestor 
note de călătorie sînt acele mici păţanii ale 
sale şi ale soţiei, acele obsesii, gînduri în 
momentele de teamă că-şi pun viaţa în pe-
ricol pentru a voiaja pe unde neam de nea-
mul lor n-a visat. În acest sens, Impresiile 
americane (culese în călătoria din 2009) îi 
determină pe cititori să întoarcă mereu fi la 
următoare.

Prof. univ. dr. Vistian GOIA
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Scriitorul clujean Iuliu Pârvu şi-a 
strîns într-un volum antologic creaţiile po-
etice apărute pe parcursul mai multor ani. 
Titlul e sugestiv şi, probabil, derutant pen-
tru persoanele neiniţiate în receptarea po-
eziei lirice: Din cîntările unui om de rînd 
(Editura Napoca Star, 2012). Credem că 
majoritatea „cîntărilor” sale sînt compo-
ziţii literare cu caracter laudativ, prepon-
derent în „dulcele stil clasic” şi mai puţin 
încadrîndu-se în ceea ce numim poezie 
modernă. Cît priveşte modestia vădită a 
poetului, care se declară „om de rînd”, să 
ne ierte, dar noi nu-l credem. Scriitorul 
şi-a publicat pînă acum peste 10 cărţi de 
literatură, aşadar nu mai este demult un 
„om de rînd”, este un scriitor profesionist, 
despre care noi înşine am scris de mai 
multe ori. Pe de altă parte, califi cativul 
care-i aparţine, (om de rînd), îmi amin-
teşte de sintagma psihologului Nicolae 
Mărgineanu: „om ca toţi oamenii”, adică 
cei „cumsecade”, pentru care drumul mij-
lociu e „drumul lor regal”. Nu, Iuliu Pârvu 
nu face parte din această categorie, ci se 
încadrează în ceea ce numim „elita inte-
lectuală” a Clujului contemporan.

Faptul că a parcurs aceleaşi trepte 
ale vîrstei, asemănător tuturor trăitorilor 
de lîngă el: copilăria, tinereţea, maturi-
tatea, păşind curajos în plină senectute, 
nu ne poate convinge că face parte din 
categoria „anonimilor” de acelaşi „leat”. 
Aceştia n-au cunoscut contemplaţia şi 
freamătul sufl etesc din care s-au născut, în 
cazul său, poeziile din prezenta antologie.

În general, „cîntările” poetului sur-
prind metaforic trăirile fi inţei care desco-
peră lumea rurală în care s-a născut, apoi 
pătrunderea în cea urbană a Clujului, unde 
şi-a făcut studiile şi a dăscălit, şi-a înte-
meiat o frumoasă familie, căreia îi dedică 
cele mai multe poezii. Ele sînt vecine cu 
imnul şi oda, sînt pasteluri şi poezii fl o-
rale, în bună parte evocări sentimentale, 

proprii fi rilor refl exive, de multe ori me-
lancolice, fără să cadă în lamentaţii la-
crimogene. Urmărindu-le în succesiunea 
anilor şi anotimpurilor pe care le-a par-
curs, se poate reconstitui uşor „biografi a” 
poetului în desfăşurarea ei de la o vîrstă 
creativă la alta. Chiar ciclurile prezentului 
volum sînt, în acest sens, edifi catoare: Ur-
sitoarele; Cîntări de fecior plecat la oraş; 
Cîntări de bărbat la casa lui; Anotimpurile 
Clujului; Arhivă sentimentală; Anotim-
puri existenţiale; Spre o nouă Sodomă, 
în marş; Acuarele, Peisaje meridionale, 
Adenda.

Mirajul copilăriei constituie şi pen-
tru Iuliu Pârvu – maturul de acum – un 
popas al aducerilor-aminte, „cîntate” cu 
totală sinceritate şi cu acea sensibilitate 
menită să reclădească portretele Tătucu-
lui, Măicuţei, Bunicii şi Bunicului în ade-
vărate „icoane” fi xate pentru totdeauna 
pe „iconostasul” sufl etesc al copilului de 
altădată. Apoi, Biblia (cu fi le despărţite de 
„foi de rozmarin”), cartea de citire, cu pa-
gini „fi rcălite” – i-au stimulat „Candoarea 
unui fraged cronicar!”

Din ceaţa amintirilor nu lipsesc 
evenimentele şi peisajul rural ardelenesc: 
bobotaia de la tăiatul porcului, sînzienele, 
amurgul, pădurea „încărcată de bureţi”, 
clăile de fîn, foşnetul porumbiştilor, măr-
ţişorul, sîmbăta Floriilor şi alte elemente 
care au întregit cîndva universul copilului 
de atunci. Regretul pierderii acestuia îl 
determină pe adult să simtă cumplita tre-
cere a anilor, cîntată astfel: Azi vremea se-
ndeasă-n jurul meu,/ Cît de grăbită vrea să 
mă adune!/ Vorbesc ursuz şi umblu tot mai 
greu,/ Pe toate-mi, amorţeala se depune.

Ciclul Cîntări de bărbat la casa 
lui… cuprinde creaţiile învingătorului, 
ale bărbatului împlinit, de aceea şi tonul 
este optimist, de sărbătoare, redat printr-o 
invenţie verbală de înalt nivel artistic. Po-
etul se bucură, jubilează cînd îşi priveşte 

nevasta, odraslele, precum un copil căruia 
i se oferă o nouă jucărie. Antologică este 
poezia Noaptea nunţii, cu mireasa speri-
ată „Precum o ciută într-un crîng”.// Erai 
pierdută şi orfană/ Şi cît de proaspătă erai! 
„Cîntăreţul” a surprins aici eternul joc şi 
spontaneitatea sufl etelor nubile care se 
comportă după înaltele legi nescrise ale 
dragostei. Vieţuirea domestică e celebrată 
în poezia Boema, unde locatarii cunoscu-
tului şi rîvnitului Paradis împart acelaşi 
vis, aceeaşi farfurie, aceeaşi „pernă că-
pătîi”, din motivul simplu că el îşi alesese 
mireasa „dintr-o mie”, iar ea la „dragostea 
dintîi”. Simplitatea cugetului şi a limba-
jului simplu impresionează tocmai prin 
adevărul etern, repetat cu fi ecare cuplu 
adamic.

Adolescenţa, citită pe faţa, în ochii 
şi conduita copiilor şi liceenilor, e vîrsta 
misterelor, a întrebărilor fără răspuns, e 
surprinsă în confuzia şi muzicalitatea ei ca 
o melodie care te vrăjeşte, fără să-ţi poţi 
explica pe de-a-ntregul mesajul ei: Din 
ciocîrlii va coborî lumină/ Şi stelele vor 
picura clavire,/ Cînd gemenii vor ţese iar 
prin zodii/ Norocul celor răbdători din fi re.

În multe creaţii din volumul pe 
care-l comentăm, Iuliu Pârvu îşi trădează 
încîntarea şi în preajma fl orilor. În jurul 
casei sale se înfrăţesc fl ori variate, specifi -
ce celor trei anotimpuri. „Grădinarul” care 
le cultivă, privindu-le extaziat, nu se putea 
să nu fi e furat de gingăşia şi farmecul lor, 
transpuse într-un buchet de creaţii lirice, 
unde mistica fl orală e încifrată în „limba-
jul” fascinant al fl orilor, al căror parfum 
şi culoare subjugă fi inţe de toate vîrstele. 
Crinii regali, cireşii care plesnesc de viaţă, 
lalelele, apoi fl orile de castan, văzute ca 
nişte „aprinse lumînări” ş.a. îl fac pe citi-
torul cultivat să-şi amintească de „grădi-
na” celebră a poetului simbolist Dimitrie 
Anghel. Redăm doar o strofă din poezia 
lui Iuliu Pârvu, Rapsodie în alb şi roşu: 

E-o rapsodie-n alb grădina/ Un freamăt 
roşu de lalele…/ Şi-mpărăteasa Iosefi na/ 
S-ar tolăni suav prin ele.

E adevărat, în „cîntările” cărtura-
rului apar cîteodată accente şi tonalităţi 
care ne amintesc de poezia anotimpurilor 
cultivată de poeţi români din alte epoci. 
De pildă, în poezia Dor de ducă, unde ero-
ul liric se simte împovărat de „amarul vîr-
stei” precum toamna de „poverile” ei ro-
ditoare, simţim ceva din nostalgia lui Ion 
Pillat. Însă Iuliu Pârvu rămîne el însuşi şi 
aici şi în poezia Ninge, unde afl ăm ecouri 
din pastelul lui Vasile Alecsandri, poetul 
clujean avînd însă o altă viziune şi un alt 
limbaj, modernizat: Ninge peste ţară apo-
caliptic,/ Cerul a rămas fără de frîne,/ De 
la Negru-Vodă pîn’ la Lipnic/ Ninge ca în 
vremile bătrîne.

Lăsăm pe seama cititorului des-
coperirea altor simboluri şi frumuseţi din 
„cîntările” lui Iuliu Pârvu.

Prof. univ. dr. Vistian GOIA
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FAPT DIVERS

Am afl at de la îngerul Gabriel
Că Dumnezeu n-are acte pe Cer,
Că, orișicând, s-ar putea
Să vină și să-l revendice cineva –
Vreun individ
Slinos și insipid
Și șui –
Pretins moștenitor al nu știu cui –
Care, îndată
Ce o să-și vadă ștampilată
Hârtia de proprietar,
O să se comporte ca un măgar;
Adică, vreau să spun,
O să-l arunce-n drum
Ca pe-o măsea stricată – pe 
Dumnezeu.

Doamne,

Sper să nu fi u moștenitorul acesta 
chiar eu!...

RUINE

Ruine, peste tot ruine...
Priviți ce de moloz e-n mine!...
Priviți cum eu (Cel din oglindă)
Mă prăbușesc precum o grindă
Și-i prind, făcându-i zob, sub mine,
Pe cel ce-mi fu, o viață, Sine.

Ruine, peste tot ruine!...

E-ATÂTA CER

E-atâta cer,
iubito,
în lacrimile mele...
Să locuiască,
oare,
vreun Dumnezeu
în ele?

STAU PESTE DRUM DE MINE

Stau peste drum de mine,
dar n-am bătut o dată
la sclifositul acesta

de peste drum, în poartă –
chiar de-am avut nevoie
de ajutor, mai bine
am apelat la alții,
 străini, decât la mine.

INUNDAȚII

Acheronul și-a ieșit din maluri
și-i mai furios ca niciodată –
Barca-n întregime-i sfărâmată,
Barcagiul – înghițit de valuri.

Cei care veniseră să-l treacă
Stau și-așteaptă-un semn dumnezeiesc
și, pe zi ce trece, se-nmulțesc,
Și nici gând s-apară altă barcă.

-Doamne, nu fi  ticălos, că, zău,
De mă faci să mă întorc acum,
Altădată nu mai plec la drum
Nici dacă-mi trimiți vaporul tău.

DISTIHURI

Sunt mai sărac cu mult ca Dumnezeu 
–
N-am nici măcar un șarpe-n Raiul 
meu.

S-a boierit Iisus: i se aduce,

De-o vreme-ncoace, cina lângă cruce.

E ora zero făr-un sfert de veac –
Ah, cum îmi intră zilele în sac!...

Prietene, nu mai ciupi lăuta –
Vreau să îmi beau în liniște cucuta.

Sunt foarte trist: mi s-a furat tristețea
Și hoțul n-a fost prins nici până azi.

În fi ne: două lucruri vii, deodată –
De-o parte tu, de alta – Marea Moartă.

BALADĂ

A fost cumva
o pasăre pe-aici
care-ngâna mereu
un cântec gri?
O pasăre
ce se-nălța spre Soare
nu dând din aripi
ci bătând din gheare?

Această pasăre
e moartea mea –
să n-o ucideți
dacă dați de ea!

Spiridon POPESCU
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Instinct 
primar 

Abia când se va coa-
ce vremea

şi vom ajunge la ce-
lălalt capăt al drumu-
lui,

vom ştii că trebuie 
să ne întoarcem acolo, 

la adevărata  noas-
tră origine – 

în uriaşul pântec al mării! 

Catharsis

În nostalgicul golf al speranţei
călătorul cel singur
vine mereu dinspre mare...
Philos şi Sophia – 
ca un foşnet se-aude
pe ţărmul acela cu flăcări vrăjite
plutind peste calde nisipuri,
iar mirajul Eladei
stăruie îndelung
între ţărmuri şi mare – 
cu zidurile cetăţilor ei milenare
nuntite de gândul mirării,
cu pietrele din Agora
netezite de tălpile filosofilor,
cu statuile păgânilor zei
exilaţi în Olimp...
Philos şi Sophia
ne cutreieră pururi prin suflete
şi valuri verzui vin apoi
unduindu-ţi privirea,
şi freamătul lor
parcă tot mai limpede este,
tot mai dulce-i iluzia golfului,
tot mai dulce visarea – 
pe zi ce trece mai dulce...

Elegie  marină
Singur te plimbi tu de-a lungul ţărmului
păşind cu grijă printre aşchiile sfărmate de roci, 
desprinse parcă din zidurile masive-ale timpului,
printre  cochilii sonore de melci şi de scoici,
printre licheni verzui şi rădăcini vegetale…
Marea e furtunoasă  acum – 
Eol e mânios şi îşi mână valurile în chip suveran
peste-o uriaşă întindere – 
perpetuum mobile cu big-bangul
în cine mai ştie ce clopot celest…

Singur te plimbi  prin golful acela – 
doar tu mai zăboveşti acolo
şi pescăruşii planând tot mai uşor – 
drumeţ ostenit, pribegind fără rost
peste nisipul neted şi umed al serii,
cel care mai poate păstra, 
preţ de o clipă, tiparul  tălpilor tale,
până când valurile se vor năpusti 
din nou cu furie pe ţărm…

Singur te plimbi, călcând prin tăcerile
cuibărite-n ierbi arămii,
în trunchiuri pitice şi strâmbe de sălcii,
în cărărui şerpuind dinspre plaje,
şi-apoi nu ştii cum, cuprins de o spaimă bizară,
îţi vine să strigi, să-ţi auzi ecoul glasului
plutind peste ape, până departe…

Totul e efemer aici, nimic nu-i statornic,
de la zeii elini până la ultimul trecător – 
cel care, iată, chiar acum trece zâmbind
cu cămaşa aruncată neglijent pe umerii goi,
fără să ştie că prin sufletul lui, nu peste mult timp,
deşi desprins cu totul de puterile mării,

va bântui  o nostalgie fără de leac – 
femeie-flacără, neostoită arzând
peste nisipul luminos şi neted al golfului…

Neptun, septembrie 2004

Limanul uitat de timp
Am căutat în nisipul fierbinte
urmele paşilor tăi,
de-a lungul ţărmului am pribegit
căutându-ţi forma de amforă-a trupului,
ochii tăi i-am căutat în transparentele ape
şi – ca-ntr-o străfulgerare de gând – 
mi s-a părut că ţi-am întâlnit sufletul
pe acele mirifice plaje...
Şi se făcea că vara era pe sfârşite
şi un timp în derivă mâna pe cer,
până departe, nori luminaţi
şi valurile se retrăgeau tot mai lin
şi se făceau tot mai blânde
şi peştii şi caii de mare
ţi se-atingeau de genunchi,
pescăruşii se roteau în cercuri tot mai perfecte,
de parcă marea însăşi se-nduioşa 
şi ne privea prin ochii apoşi ai meduzelor...
Şi se făcea că,
umblând pe-acel ţărm,
am ajuns la un liman
uitat cu totul de timp,
unde numai vuietul mării ne însoţea
şi numai paşii noştri
se întipăreau pe nisipuri,
printre rădăcinile contorsionate
ale vechilor arbori, 
printre cochilii sonore
de melci şi de scoici...
Şi-n aromele-acelea,
de lemn putrezit, de apă sărată şi alge,
eram cum nu se poate mai fericiţi – 
mai fericiţi decât apa,
mai fericiţi decât aerul,
mai fericiţi decât însuşi lutul,
cel în care-odată – mirifică entelehie – 
ne-au fost învelite sufletele
spre a primi formă şi chip...

Peisaj  mediteranean

Valurile verzi-albăstrui unduindu-şi coamele
fără odihnă către plajele cu nisipuri călduţe,
pe unde paşii noştri trecând
au imprimat doar efemere urme,
când tu, Alexandru, sfidându-le parcă
alergai desculţ printre pietrele
limpezite de ape, de nisip şi de scoici
iar acolo, pe întinderea alburie a ţărmului,
de fiecare dată, după nechezurile furioase-ale mării,
găseam fragmente de cupe şi amfore
din care-au băut cândva latinii
sau, poate, chiar vechii etrusci...
Totul acolo, în preajma anticei Ostia,
la porţile dinspre mare-ale Romei,
ne sugera un calm primăvăratic,
cuibărindu-ne-n suflet un amestec ciudat 
de pioşenie,de duioşie şi de dor de etern...

Roma, aprilie 2006

Prolegomenele  inimii
Tu singur cutreieri sub arcadele timpului,
fără de glorie, fără frumuseţe sau avuţie,
nici bătrân şi nici tânăr – doar bântuit
de fantasme şi dorinţe greu de atins – 
stai nopţile aplecat peste întrebări
care nu vor primi niciodată răspuns,
mistuit de chemările cărnii,
de pulsaţiile aprigi ale sângelui tânăr
şi scrii febril, cuprins de toate spaimele 
unui scrib din vechime, 
care-şi drămuieşte bine

cerneala amărăciunii 
spre a caligrafia cu fior,
până la ultimul cuvânt, 
până la ultima silabă,
până la ultimul sunet,
prolegomenele de taină-ale inimii...

Elegie în Agora
Murmurul viu al pieţei
cu târguieli împlinite,
cu aromele crude 
de verdeţuri şi fructe,
cu mulţimea pestriţă
mişunând pe străzile-nguste,
pavate cu dale şi pietre de râu...
Printre măslini, lămâi şi statui
trec acum filosofii
însoţiţi de discipolii lor,
trec demnitari cu mantii luxoase,
trec navigatori şi războinici,
negustori şi pietrari,
trec păstorii de capre
şi plebeii desculţi ai Atenei – 
toţi bântuie prin tavernele-acelea
mustind de muşte, 
şobolani şi păduchi, 
populate de cerşetori 
şi târfe beţive – 
adevărate etuve
pentru îmblânzirea hormonilor...
Dar şi sfătosul Socrate e-acolo,
stă la taifas cu tinerii
într-un colţ din Agora
şi, din când în când, tresare,
îngândurat şi mâhnit, 
întrebându-se:
– Oare ce barbarie
or mai fi punând la cale astăzi,
mârşavii mei „prieteni” – 
Anytos, Meletos şi Lycon?...

Atena, septembrie 2006

Cu Venus, martor la geneză
Poetul era singur şi boem
şi nopţile şi le-nneca în vin,
înţelegând că viaţa-i un poem
iar el prin viaţă-i doar un peregrin.

Un peregrin cu faimă efemeră,
condotier în stilul Don Juan,
transfug ciudat pe-un ţărm din altă eră,
scrib tandru, irosind cerneala-n van...

Şi se visa în antica Eladă,
discipol devotat lui Aristot – 
acolo, în Agora,-a prins să vadă
cum lumea se constituie-ntr-un Tot,

cum e-o complexă-alcătuire-n lucruri,
toate se mişcă-n planurile lor,
cum e o metafizică în muguri
sau chiar şi-n apa clară de izvor...

Şi se visa în templele romane,
printre coloane stranii rătăcind
şi-n golfurile zeilor, astrale,
cu Venus... pe-acel ţărm, tălăzuind

valuri splendide-n zbuciumul perpetuu
al erelor geologice, la schimb...
Poetul era martor la geneză,
chiar dincolo de ape şi de timp,

şi, de extaz cuprins şi de mirare – 
când trupul ei, în flăcări străvezii,
păşind uşor pe plajele primare –, 
scria pe luciul apelor poezii...

Veneţia, mai 2008

EUGENIU NISTOR
LAUREAT AL ACADEMIEI ROMÂNE - PREMIUL ”LUCIAN BLAGA”-2012
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Doctor în fi lologie cu o lucrare privind Dinamica antinomiilor imagi-
nare la Blaga, susţinută, în 2004, la Universitatea din Sibiu, îndrumat fi ind de 
istoricul şi criticul literar, prof. dr. Mircea Tomuş, profesorul Zenovie Cârlu-
gea şi-a continuat an de an investigaţiile mai vechi legate de creaţia marelui 
poet din Lancrăm. Amintim că încă din 1975 promiţătorul exeget literar şi poet 
îşi susţinuse lucrarea de licenţă cu Eugen Simion, abordând, atunci: Temele 
poeziei lui Lucian Blaga. Dovedind o nobilă consecvenţă  în investigaţiile şi 
preocupările sale întru cunoaşterea şi răspândirea valorilor gândirii şi creaţiei 
lui Blaga,  scriitorul şi editorul gorjan a publicat în 1995 un amplu eseu critic 
despre poezia autorului „Poemelor luminii”, iar în 2005 a văzut lumina tiparu-
lui teza de doctorat amintită, la Editura Media Concept din Sibiu. Printre alte 
contribuţii cu tematică blagiană ce poartă semnătura lui Zenovie Cârlugea mai 
amintim şi eseurile: Solstiţiul sânzienelor (2010) sau volumul de critică litera-
ră:  Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu.

N-am fost aşadar surprins când prin septembrie – i-aş spune mai degra-
bă într-o vară-toamnă – am primit o nouă contribuţie insolită a domnului Z. 
Cârlugea, carte frumos tipărită, de pe care cerneală abia dacă se uscase: Blaga-
Goethe: afi nităţi elective  (Scrisul Românesc – 2012).

Este vorba despre o amplă cercetare demnă de invidiat din domeniul 
esteticii şi comparatisticii literare, în care autorul îşi propune şi reuşeşte să sur-
prindă  similitudini nebănuite între creaţia olimpianului din Weimar şi Blaga. 
Chiar în scurtul cuvânt înainte, Zenovie Cârlugea constată că, pentru Blaga, cu-
noscător din tinereţe al limbii germane, autorul Suferinţelor tânărului Werter, 
n-a fost un  marginal. A existat la el (la Blaga) o „obsesie Goethe”. A spus-o 
apăsat şi exegetul Mircea Popa, surprinse fi ind gândurile şi judecăţile acestuia 
inclusiv pe coperta a IV-a a lucrării. 

În textul eseului său Cârlugea demonstrează cum trăirile i-au apropiat 
pe cei doi mari creatori: poetul şi fi losoful român descoperindu-l pe creatorul 
universal, pe autorul lui Werther şi Faust - „cu fascinaţie (şi) de timpuriu”. 
Experienţă de viaţă şi cultură fi ind mobilul care l-a apropiat.  Aş aminti pentru 
cititorul român că un caz similar s-a mai petrecut în literatura universală şi între 
Adam Mickiewicz şi autorul Suferinţelor lui Werther, când poetul îndrăgostit 
de Maryla Wereszczak, odrasla unei familii de bogătaşi lituanieni, va fi  obligată 
să se căsătorească cu moşierul Wawrzyniec Puttkamer şi nu cu promiţătorul ro-
mantic. Dragostea romantică neîmpărtăşită, însoţită de o crudă dezamăgire, va 
avea o puternică infl uenţă asupra creaţei bardului polonez, a autorului epopeii 
de mai târziu: „Pan Tadeusz”.

Revenind la „afi nităţile elective” surprinse de dl. Cârlugea, remarcăm, 
de la început, că exegetul oltean nu  numai că a radiografi at manifestările şi 
opţiunile tânărului Blaga, cu diferenţele lor specifi ce, dar şi demonstrează, per-
tinent, pe texte literare, cum s-au petrecut şi s-au manifestat trăirile poetului, în 
perioade diferite din viaţa sa. 

În primul rând exegetul consideră că anii 1916-1917 ar fi  fost „esenţiali 
în înţelegerea” lui Blaga, când acesta se afl a retras: „în sângele şi în tăcerea” 

lui. Se petrecea totul după refuzul Bredicenilor de a consimţi la „logodna” sa – 
tânăr student la Viena –, cu Cornelia, fostă colegă la Liceul din Braşov. Cores-
pondenţa dintre cei doi ca şi unele din poemele scrise în perioada respectivă au 
constituit izvorul unei dârze voinţe de afi rmare, caracterizate printr-o „frenezie 
demoniacă şi creatoare mărturisită”.  E vorba de poeziile: „Vreau să joc”, „Noi 
şi pământul”, „Dar munţii – unde-s?”, „Daţi-mi un trup voi munţilor” – incluse 
în Poemele luminii – fl orilegiu la tipărirea căruia a contribuit din plin, la înce-
putul anului 1919, Cornelia. 

Analiza pe care d. Cârlugea o face demoniacului (om) cât şi a ochiului 
demoniac la Blaga, la Goethe şi Nietzsche se realizează atât de aprofundat, 
după cunoştinţa mea, pentru prima dată în istoria noastră literară, prima iposta-
ză fi ind cu atâta profunzime surprinsă într-o scrisoare adresată Corneliei. Scrie 
exegetul din Târgu-Jiu: „Blaga era nu numai ispitit, şi chiar «posedat» de acel 
sentiment al demoniacului, restaurator de valori sociale şi morale, este un fapt 
evident, cum evidentă este şi «prosopopeea» demoniacului în scrisoarea trimi-
să Corneliei la 27 ianuarie 1917, din Sebeş. Ispitit de lumea subconştientului, 
considerat principiu activ, pozitiv, creator în noi poetul scrie: „Este un demon 
care afi rmă, un demon care făureşte, inventează şi organizează. Lucrează mai 
mult pe bază de instinct, decât pe logică.  Inconştientul este partea generală 
din fi ecare muritor, şi e un demon tocmai opus lui Lucifer distrugătorul şi ne-
gativul, profesorul de logică şi calculatorul. Inconştientul are entuziasmul, - iar 
Conştientul de obicei scârbă şi sarcasmul. E adorabil acest «incoştinet» – mai 
ales când crează apropierea între oameni ca noi doi – mea Gargi. Dacă aş fi  un 
sculptor aş modela un demon, care să esprime un nemărginit belşug de putere 
creatoare – şi-aş ridica un templu în care l-aş pune pe altar. Ceva foarte păgân. 
«Templul inconştientului»” (p. 58). Iată, aşadar, o monumentală întruchipare, 
am putea spune, a subconştientului la Blaga, şi postura în care a  surprins-o dl. 
Cârlugea, în corespondenţa fi losofului cu Cornelia, viitoarea sa soţie. 

Acestea fi ind demonstrate putem înţelege şi mai bine „afi nităţile elective” 
care decurg pentru creatorul transilvan din creaţia goetheană sau din cosmope-
ea faustiană. Analizele domnului Cârlugea îl trec pe cititor la multiple analize 
din  Faust în care vede şi el, ca şi Anton Dumitriu, o „rebeliune a inteligenţei”, 
cea care face „un legământ de sfărâmare” a acestei lumi, „de reformulare a 
valorilor, de orice ordin ar fi  ele, onto-gnoseologice sau existenţial-axiologice”.

Concluzia autorului: Blaga-Goethe – afi nităţi elective – este că „spiri-
tul lui Blaga a empatizat cu geniul lui Goethe şi, mai ales, cu drama dr. Faust 
căutător al «seminţelor» – cauzelor şi tâlcurilor lumii, existenţei, universului. 
Vocaţia «trilogială» a scrierilor fi losofi ce blagiene capătă, în această perspecti-
vă, o redimensionare a problematicii sale, reverberând un puternic ecou faustic 
în planul «cunoaşterii», «culturii», «valorilor» şi, desigur, în acela «cosmo-
logic»”. (p.102). În cea de-a doua parte a lucrării, Zenovie Cârlugea aruncă 
lumini noi documentare asupra „Dosarului Faust”, contribuţii legate de tradu-
cerea operei lui Goethe în româneşte, în anii 50, în plin proletcultism.

Nicolae MAREŞ

Blaga – Goethe în viziunea de istoric literar Blaga – Goethe în viziunea de istoric literar 
şi de comparatist  a exegetului Zenovie Cârlugeaşi de comparatist  a exegetului Zenovie Cârlugea

După o activitate remarcabilă pe scena 
Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” și o 
discretă prestație lirică (materializată în câteva 
plachete ce stau sub semnul minimalismului 
artistic, îndeosebi a haikului), poetul-actor 
George Drăghescu își reliefează, iată, și 
vocația de editor, realizând mai întâi o culegere 
de poeme din creația confraților de breaslă, 
iar acum o nouă selecție. Sub un titlu ce 
sugerează înrudirea dintre arta cuvântului și cea 
actoricească, Masca de cerneală (Ed. Măiastra, 
Tg.-Jiu, 2012, 258 p.), poetul-actor strânge 
„nuvele, jurnale, amintiri și gânduri” aparținând 
confraților de scenă, fi e că aceștia au excelat în 
practicarea acestei specii, fi e că gândurile lor au 
fost consemnate în fugă de mai mult indiscreți 
și grăbiți decât de cei interesați a sublinia un 
profi l artistic ori a promova un tablou de valori 
cu „actori-scriitori”…

Slujitori ai Thaliei, actorii sunt prin 
excelență „interpreți” de texte literare, cu atât mai 
interesante ni se par părerile sau chiar încercările 
lor în acest domeniu, cu precădere jurnalele și 

confesiunile, în general memorialistica.
Dincolo de tabloul de autori-actori 

care, desigur, poate fi  întregit (avem în vedere 
actori de prestigiu din diferite regiuni, acolo 
unde fi ințează instituții teatrale, unele cu 

tradiție), culegerea Masca de cerneală trădează 
o mare iubire pentru teatru, ispitirile Thaliei 
determinându-l pe sensibilul poet să intre mai 
în profunzimea vieții de artist și nu să rămână 
simplu actant al scenei. Ceea ce nu este puțin 
lucru pentru un actor care își respectă breasla, 
cu întreaga ei zestre creativă și pentru un Om 
cultivând admirația și prețuirea confraților.

Volumele editate de G. Drăghescu 
dedicate confraților de breaslă – ei înșiși autori 
de poezie și proză – încearcă să acrediteze și 
o anume fațetă „scriitoricească” a actorilor 
respectivi, unii dintre ei fi ind într-adevăr 
scriitori veritabili din stirpea lui Emil Botta, alții 
neavând astfel de veleități, prezența lor în carte 
fi ind… incidentală, pasageră, pur întâmplătoare.

Interesante ar fi  fost mărturisirile de 
credință ale acestor actori, de găsit în varii 
scrieri jurnale, confesiuni, memorii, epistolare, 
interviuri etc., ceea ce ar însemna o nouă 
componentă, necesară și întregitoare, a acestui 
demers/proiect editorial întreprins de scriitorul-
actor George Drăghescu. (Sergiu Movileanu)

Slujitori ai Thaliei și „masca (lor) de cerneală”
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Bibliografi a scrierilor despre C. Brâncuşi, în 
ţară şi peste hotare, este impresionantă, explicabilă 
prin faima mondială a artistului născut la Hobiţa, 
faimă creată în special în SUA. De la primul studiu 
a lui V.G. Paleolog din 1937, cel care a coordonat 
„Informatica Brâncuşi” la fi liala Craiova a Academiei 
Române, şi până azi, creaţia brâncuşiană continuă 
să fascineze, greu descifrabilă şi interpretabilă. 
De fapt, aceasta-i apanajul geniului, timpurile să-l 
regândească sau să-i adauge noi valenţe.

Între biografi i săi, recentul cetăţean de onoare 
al Craiovei, Paul Rezeanu, şi-a făcut o preocupare 
constantă. Între cele 32 de cărţi publicate, fi gurează 
Brâncuşi la Craiova (2000); după alte 12 studii 
inedite, Paul Rezeanu tipăreşte, în 2012, Brâncuşi. 
Tatăl nostru, o carte impresionantă, atât prin volum 
(708 p.), dar mai ales prin informaţiile furnizate, 
autorul atestându-şi valenţele de cercetător ştiinţifi c 
autentic. El nu colportează datele sau comentariile 
altor brâncuşologi, ci îi corectează sau le amendează 
opiniile atunci când este cazul, contribuţia sa la 
studierea biografi ei şi creaţiei titanului de la Hobiţa 
este remarcabilă. El a benefi ciat de cunoaşterea 
operelor lui Brâncuşi, afl ate în muzeele lumii, a 
călătorit întru Brâncuşi, a prezentat, în străinătate, 
Brâncuşii de la Craiova şi a studiat, printre puţini, 
arhiva Brâncuşi cu cele trei autobiografi i. După 
decenii de studiu, putem afi rma că ne afl ăm în faţa 
celei mai complexe şi complete cărţi despre Brâncuşi.

Brâncuşi. Tatăl nostru urmează, în linii 
mari, metodologia unei monografi i. Primul capitol, 
Amintiri, şochează, fi ind scris la persoana I, 
păcălindu-şi cititorii că ar fi  scris chiar de Brâncuşi. 
Viaţa şi activitatea creatorului este urmărită 
cronologic, în cele peste 400 de pagini. Dar, anexele, 
de obicei anoste, sunt în cazul acesta deosebit de 
importante. Afl ăm, astfel, ca-ntr-o enciclopedie, 
adresele, locuinţele şi atelierele lui Brâncuşi, artiştii 
care au lucrat în atelierele sale, călătoriile, expoziţiile 
personale din timpul vieţii, saloanele şi expoziţiile 
de grup sau  colective la care a participat marele 
artist în timpul vieţii, proiecte nerealizate, catalogul 
operelor sculpturale, Brâncuşi grafi cian şi fotograf, 
cronologie şi concordanţe; la toate acestea , se 
adaugă notele biobibliografi ce bogate, o bibliografi e 
selectivă şi indexul de nume.

Nu vom stărui asupra stilului concis, concret 
şi la obiect; nici despre biografi a brâncuşiană. Vom 
evidenţia, însă, contribuţia, precizările, înlăturarea 
unor prejudecăţi sau accentul pe care Paul Rezeanu 
îl pune asupra unor aspecte din biografi a spirituală 
a lui Brâncuşi, în context istoric, social şi politic, 

intern şi internaţional. Primind târziu, la 15 iunie 
1952, cetăţenia franceză, Brâncuşi a expus toată viaţa 
ca sculptor român. „Era, în felul acesta, spune autorul 
cărţii, un român desţărat, dar nedesrădăcinat, un 
român trăitor de o jumătate de secol la Paris, devenit 
cetăţean francez, trăitor în atelierul său şi înmormântat 
în apropierea acestuia” (Acest adevăr ar trebui să-l 
cunoască şi acel individ-poet care strânge bani spre 
a aduce osemintele lui Brâncuşi din Montparnasse la 

...Hobiţa. Nu un cenotaf, ci întreg mormântul, uitând 
că autorităţile franceze ştiu să-şi preţuiască artiştii, iar 
drumurile noastre gorjene sunt de secolul trecut).

Punctând principalele creaţii brâncuşiene, 
Paul Rezeanu se opreşte asupra ansamblului 
monumental de la Tg. Jiu şi explică de ce Brâncuşi 
a plasat Masa tăcerii şi Poarta sărutului în grădina 
publică, pe când Coloana, în capătul Căii Eroilor, 
inventariind nenumăratele variante de interpretare, 
păreri şi explicaţii a celor trei capodopere. 
Interpretarea autorului e demnă de luat în seamă: 
tânărul ostaş, întors de la război, la casa părintească, 
spune o rugăciune, se aşează la Masa tăcerii, apoi se 
va căsători trecând pe sub Poarta sărutului, ajunge la 
biserică şi apoi la Coloană, fi ecare modul al coloanei 
reprezentând o generaţie, care se suced la nesfârşit.

Mai puţin cunoscută este implicarea artistului 
în politica internaţională, cu armele sale. În vara lui 
1940, după ciuntirea graniţelor României, Brâncuşi 
se gândise la o Bornă de hotar ca ultimă întruchipare 
a Sărutului, pe care o realizează după război. Se dorea 
o bornă de hotar împotriva expansiunii bolşevice. O 
variantă a Bornei se afl ă în curtea Şcolii de Meserii 
din Craiova, pe care a absolvit-o.

Un aspect delicat, clarifi cat de Paul Rezeanu 
priveşte atitudinea regimului de la Bucureşti, de 
provenienţă bolşevică faţă de arta compatriotului 
nostru atât de apreciat în afara graniţelor ţării sale. 
După „reorganizarea” ( de fapt excluderea marilor 
valori româneşti exponenţiale) Academiei R.P. 

Române în 1948, Brâncuşi intrase şi în atenţia acestei 
instituţii. Într-o şedinţă a Secţiunii „Literatură şi 
Artă”, condusă, în absenţa lui M. Sadoveanu, de A. 
Toma, Brâncuşi a fost atacat cu asprime proletară de 
A. Toma, Al. Graur, Iorgu Iordan şi G. Călinescu, 
acuzat că practică „arta burgheză”şi „un naturalism 
rău înţeles”. N-a vorbit nimeni de la subsecţia „Arta” 
(I. Jalea, Zambaccian, Jean Al. Steriadi, Lucian 
Grigorescu). Şedinţa s-a reluat sub conducerea lui 
Sadoveanu, dar în loc să-l omagieze la împlinirea 
vârstei de 75 de ani, l-au criticat din nou pentru  
„lipsa de realism” a creaţiei sale. Al. Toma a solicitat 
„să fi e oprit de a mai apăra raţionalismul şi duşmanii 
regimului”. Trist este că şi criticul de artă G. Oprescu 
l-a acuzat pe Brâncuşi că a speculat „prin mijloace 
bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze”.

Şi pentru a lupta contra „artei burgheze” 
practicate de Brâncuşi, culturnicii gorjeni au plănuit 
demolarea Coloanei fără sfârşit şi predarea ei la fi er 
vechi. Din fericire, Pavel Ţugui, care reprezenta 
secţia de artă şi ştiinţă a Partidului, a venit la Tg. 
Jiu  în fruntea unei delegaţii guvernamentale, a 
oprit această nelegiuire şi a declarat aceste opere 
„intangibile”.

Totuşi, mai târziu, la împlinirea vârstei de 
80 de ani, ţara sa de origine i-a organizat expoziţii 
personale-omagiale la Bucureşti şi la Muzeul de Artă 
din Craiova, unde fi gurează patru opere de tinereţe, 
preluate din colecţia lui Victor N.T. Popp:Orgoliu, 
Cap de băiat, Sărutul şi Coapsa. La 31 iulie 
1990, Academia Română îl primeşte ca membru 
postmortem.

O altă „legendă” pe care o înlătură Paul 
Rezeanu este legată de soarta atelierului său parizian. 
Brâncuşi n-a dorit să doneze statului român atelierul 
său, cu lucrurile personale şi o parte din operele sale . 
le-a donat Muzeului de Artă Modernă din Paris după 
obţinerea cetăţeniei, legatarii universali fi ind numiţi 
soţii Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati, pictori.

În agonie, Brâncuşi abia murmura „Îl voi 
aştepta pe Bunul Dumnezeu în atelierul meu”. Şi 
a venit: în noaptea de sâmbătă spre duminică, 16 
martie 1957. E data intrării sale în nemurire.

Brâncuşi. Tatăl nostru, o carte lucrată vreme 
de 45 de ani şi apărută la 75 de ani ai autorului. Paul 
Rezeanu a dat, în recenta sa carte, întreaga măsură 
a potenţialului său intelectual. Şi a făcut-o şi cu 
dragoste pentru eroul cărţii sale, adică pentru Tatăl 
nostru, al tuturor românilor cu care ne mândrim 
oricând şi oriunde în lume. C. Brâncuşi şi-a găsit, 
aşadar, exegetul pe măsură.

Tudor Nedelcea

O exegeză brâncuşiană de excepţie

Ideea poetică în creaţia d-nei 
Zoia Elena Deju este o fulguraţie, du-
rează puţin (câteva versuri) dar are 
intensitatea sclipirii de fulger: trupul / 
răboj în bătaia / astrului./ Dincolo de 
solstiţiu / spinii din gura de aligator / 
a Iluziei ... (din ciclul Pridvor de dor) 
sau: Ca de obicei / pasăre sau petală 
/ somptuos / coborând din Eden / pa-
radă nupţială / strălucind a măreţie [i 
taină / aruncând peste lume / arcul vol-
taic / întreţesând destine / precum / cu-
lorile curcubeului (Pasărea paradisu-
lui). În acest sens, poezia sa, fără grijă 
la meşteşugirea cuvintelor şi sonurilor, 
ci numai la ”jocul” de expresie şi tăce-
re din ele, este chiar rama unei ferestre 

deschise într-un pridvor în care îşi spune sau tace doruri / dureri, melancolii şi 
speranţe, sub veghea îngerului de pe umărul drept şi a daimonului de pe umărul 
celălalt. Relaţia dintre viaţă şi poezie devine organică, instituie mărturisirea şi 
mântuirea: viaţa - vampir / cu colţii fumegând / a preacurat sânge / a preacurată 
inserare ..., de aceea: poezia înfl orea încet / măceş albind / în sufl etul rănit, / apoi 
garoafă mântuitoare / în colţurile gurii ... (din ciclul Pridvor de dor). Conotaţia 
creştină a trăirii este reconfortantă: sub ochii îngerului / fără chip / albesc de dor / 
icoana Mântuitorului // acum că minunea / s-a săvârşit / aş putea auzi / în cadru 
/ bătaia îngerului? (pag. 8) (din ciclul O lumină crucifi cată) sau: atinsă de aripa 
îngerului / din cadru / trezită de bătaia / razei din colţul ferestrei //în volbura 
neantului / blânda mea stea / rodnic pogorâtoare / în golgota speranţei (pag.16).

Criticul literar Gheorghe Grigurcu, prefaţând recentul volum de versuri În-

gerul din cadru (din care am citat mai sus), 
remarcă refugiul autoarei în copilărie, ca 
într-un templu / aroma de azimă coaptă / 
se împleteşte cu cea de smirnă / mă scald 
în lumină (pag. 9) (din ciclul O lumină cru-
cifi cată). E lumina interioară a nostalgiei, 
în care azimă în ţestul copilăriei / poemul 
se coace / în fereastra cu ghirlande rota-
te / precum dulcea-amara gutuie (Amara 
gutuie). Vârsta paradisiacă imprimă uni-
versului şi poeziei un ritm ludic, păzit de 
însuşi Cel de Sus: astrele strălucesc / în 
licărul / din privirea copiilor / cât timp se 
joacă / Dumnezeu ţine pământul (Astre).

Asemenea fulguraţii de sufl et, prin-
se în văl diafan de inefabil - şi în care se 
resimte uneori şi refl exul ”condiţionat” al 
exerciţiului de haiku (Îngerul) apostrofân-
du-mă: / nu striga, / să nu strici / armonia 
divină!- (pag. 81) cunosc arareori extensii 
în mici poeme, caligrafi i descriptive ori 
narative ce frizează povestea, encomionul 
sau rugăciunea. În acestea, lirismul, ca scă-
pat din chingile discreţiei, curge dezinvolt 
şi armonic, căldura sa părând că umple interstiţiile inimii celui căruia i se adre-
sează: săracă sunt, / Doamne, / de multe câte am / de toate câte vreau / tu singura 
mea iubire / întru care mă zbat / ca pe încinse grătare / pe cărările Tale // amară 
/ pe drum uitat / bucuria întoarcerii / iscălită cu peană / de înger căzut (pag. 12) 

Ioan St. LAZĂR

… cu peană de înger căzut… cu peană de înger căzut
ZOIA ELENA DEJU ZOIA ELENA DEJU 
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O bijuterie

Cu ce să-ţi treci şi petreci singurătăţile, mai ales 
când sunt adânci până la Dumnezeu şi dincolo de El, 
mai ales cînd în peştera iremitului orfi c răsună ecoul 
vuietului primordial al morţii, atotstăpînitoare până şi 
peste ea însăşi, cu ce să treci şi să petreci acele singu-
rătăţi altminteri decît cu dorul şi dragostea. Ele însele 
făcute din singurătăţi învinse şi vindecate. Ele însele 
născute din acel dulce-amar eminescian atât de drag lui 
Teofi l Răchiţeanu, cel dăruit cu harul poeziei adevăra-
te. Dorul şi dragostea de lumea pură a străvechii ero-
tici rurale româneşti, în expresivitatea ei lirică aproape 
provensală, pe care o regăsim în sonuri şi ritmuri din 
această încântătoare bijuterie poetică pus la gâtul feme-
ii iubite. (Horia Bădescu)

Spiritele cultivate ş-au făurit de multă vreme 
convingerea că poezia folclorică preaalfabetă stăpâneş-
te o întinsă împărăţie a valorilor estetice şi de calitate. 
Cine încearcă să se apropie de ele, cu intenţii pedago-
gice ori să le refacă în formă şi vestimentaţie pe gustul 
noilor generaţii, de regulă cîrcotaşe şi bănuitoare, îşi 
asumă multă răspundere. Mai comod este să stai cu-
minte, deoparte, decît să abordezi teme difi cile, ceea ce 
nu-i în fi rea celui cuprins de dorul călătoriilor curajoa-
se. Iar când, în necuprinsul zării, se iveşte un reper, un 
punct energic de mişcare, bucuria şi speranţa se renasc.

Este şi impresia lăsată de „cărţuca” de poezii 
„Cu doru’ şi dragostea” de Teofi l Răchiţeanu (Scriptor, 
Cluj-Napoca, 2011), ce cuprinde exerciţii stilistice în 
spiritul oralităţii şi alcătuite în chip de catrene, ca stri-
găturile (dragostea se strigă, „se vesteşte”, să se audă 
din om în om), distingându-se prin sensibilitate, acura-
teţe şi printr-o iscusită manevrare a formelor sensibile, 
specifi ce imaginarului de plai şi de câmpie. Textele par 
inventate în joacă. Nu-i rău să se creadă asta. Dar, în 
realitate, încercarea e grea şi nu oricine e în stare s-o 
ducă la bun sfîrşit. Se cunosc nume mari care, depăşite 
de situaţie, au fost nevoite să se oprească la vreme, în-
trevăzând imitaţia facilă, incapacitatea de a întâmpina 
cu forţe proprii limbajul autentic al oralităţii. Poezia 
populară are vădită personalitate: ea nu se lasă uşor 
accesibilă, chiar dacă se arată într-o naivă simplitate, 
cu deschideri aparent ispititoare şi, aparent, pe înţelesul 
tuturor.

O analiză atentă pe text ar dovedi că Teofi l 
Răchiţeanu a găsit măsura exactă, calea fericită a de-
mersului său poetic, reuşind să repună în ritm vioi şi 
atractiv formule proprii Erosului, moştenite din marea 
tradiţie. Dacă ne-am afl a în epoca haretistă a culturii 
române, cred că unele catrene ar lua calea folclorizării. 
În noile condiţii, au şansa să intre în orizontul de interes 
al amatorilor de rafi namente poetice. Mă număr printre 
ei. (Petru Ursache)

Teofi l Răchiţeanu a gândit această carte de poe-
zie (în exclusivitate) pe tema dorului şi dragostei, adă-
ugând bogatei refl ecţii de până acum o largă gamă de 
trăiri lirice, care de care mai subtile, mai încărcată de 
metafore revelatorii, mai profund-sentenţioase şi ex-
presive artistic. Cartea de faţă însumează 138 de catre-
ne de o valoare estetică indubitabilă, care condensează 
o trăire lirică de mare forţă refl exivă, surprinzând poli-
valenţa trăirilor sufl eteşti, cu multiplele lor rezonanţe şi 
înfăţişări poliedrice, ce răspund unei profunde meditaţii 
şi adăstări în apropierea versului popular, cu care poetul 
comunică din interior, dând expresie unei mari varietăţi 
de abordări lirice, de la modul inocent şi plin de can-
doare, la cel senzual-confesiv, suferind sau jelitor, la cel 
melancolic resemnat, socotit o „boală” sau un blestem, 
de unde ideea de „spital al amorului” la Anton Pann. 
Creaţia lui poate fi  considerată drept o construcţie si-
mili-folclorică de cea mai autentică factură, rezonând 
la modul profund cu moştenirea folclorică ancestrală 
cea mai valoroasă. Prin acest tip de creaţie, el scoate la 
lumină eminescianismul său organic şi-l reverberează 
astral şi irepetabil, în înălţimile privilegiate ale marii 
poezii a dorului şi dragostei româneşti dintotdeauna. 
(Mircea Popa)

Catrenele din „Cu dorul şi dragostea”  întruchi-
pează culori încă neinventate, în jurul cuvintelor. Acolo 
unde aburul răsufl ării mărgineşte ardori şi unde poezia 
populară pătrunde cu pas subţire în creaţia cultă, deve-
nind negraniţă şi cultură ca bun naţional, viscolul din 
sufl et se potoleşte şi, peste zarişte, apar adamante de cer 
limpezit: „Draga mea din ochi clipeşte,/ Rîde cîmpul şi-
nverzeşte/ Şi în jur de pajişte/ Nu rouă-i ci dragoste”... 
E multă viaţă în aceste catrene cât pentru a cuprinde 
într-o clipă Infi nitul din noi. Dar, mai presus de toate, e 
dragoste şi dor, doinire din adîncuri de fi re, pentru ce va 

să vină: „Cînd o fi  să las lumeá,/ Lîngă mine dragostea/ 
S-o lăsaţi, bună sau rea,/ Să mă sting de gît cu ea...”

Neîndoielnic că, peste ani, catrenele acestea vor 
fi  zestre „anonimă” pentru preaplinul cântului popular. 
Aşa cum fl uturii se-ntrupează în fl oare, cum norii în 
ploaie: „Şi-am adus din munţi un rîu,/ Dragii mele l-am 
pus brîu/ Şi doi fragi din deal, din vie,/ I i-am făcut sîni 
sub ie...”

Din Munţii Apusului, Teofi l Răchiţeanu mai 
adaugă un ram nemuririi poeziei. Şi nouă asemenea. 
(Radu Vida)

Din Munţii noştri de Apus, cântecul lui Teo-
fi l Răchiţeanu ne aminteşte cutremurătoarele „Patimi 
după Iancu” şi profunzimea fi lozofi că a poeziei popu-
lare, despre care Eminescu spunea că este expresia cea 
mai sinceră şi mai directă a sentimentului. „Doru’ şi 
dragostea” sunt dominantele cântecului popular şi ele 
au potenţat harul poetic al lui Teofi l Răchiţeanu, care 
găseşte atât de sugestive catrene, în fond tot nişte „eful-
guraţii” ce se fi xează în memoria noastră în asociere cu 
melosul popular; nu numai rima înperecheată, ci mai 
ales imaginile, metaforele intenţionat fi reşti şi necăuta-
te conferă acestei poezii nobleţea aleasă a doinelor de 
dragoste şi a doinelor de dor şi jele: „Ci doru-i, aşa, un 
vînt.../Ce mă bate de cînd sînt,/ Mă seacă, mă biruieşte/ 
De tînăr mă bătrîneşte...” sau „Dragostea ta – ce bun 
vin!/ Dă-mi, Doamne, pahar tot plin!/ Azi aşa şi mîine-
aşa/ Pînă s-a sfîrşi lumeá!”

Câte o adiere din Eminescu sau Blaga este tot în 
duhul poeziei populare.

Poezia lui Teofi l Răchiţeanu este o măiastră pre-
lucrare a doinelor populare, cărora le potenţează pute-
rea imaginilor şi strălucirea „defi niţiilor poetice”. Ca şi 
în poezia populară te laşi sedus de ascultarea sau citirea 
ei şi ţi se pare că orice comentariu literar este doar o 
„aproximaţie critică”. (Ion Buzaşi)

„Cu doru’ şi dragostea” este, paradoxal, o eulo-
gie a bolii, o nostalgie a sacrului şi memorie a identi-
tăţii, ca topos al omului căzut. Rugăciunea pentru în-
toarcerea în graţia divinului. Fiindcă dorul este starea 
de extaz vecin mîntuirii prin moarte. Este focul care se 
arde pe sine, vîntul care se caută pe sine, durerea care 
cântă, rana care mângâie şi fructul născut din fl oarea 
ca iluzie. Este aşteptarea care se naşte din disperarea 
unei taine. Este cel mai blând ecou al fericirii îndurera-
te. (Aurel Sasu)

Pentru Teofi l Răchiţeanu „dragostea” şi „dorul” 
sunt stări metafi zice ale omului şi lumii româneşti. El 
le cântă şi le descântă la înălţimea înaintaşilor săi poeţi 
şi a strămoşilor săi păstori şi ţărani, pentru care mereu 
dorul şi dragostea au fost mereu crucea vieţii.(Traian 
Vedinaş)

În vacarmul... neo... post... dadaist, nu mai ştiu 
cum să-i spunem, care ne asurzeşte de dimineaţă până 
seara, poezia lui Teofi l Răchiţeanu mângâie auzul şi în-
dulceşte spiritul, oricât am fi  asaltaţi de grijile traiului 
cotidian. Şi volumul „Cu doru’ şi dragostea” întăreşte 
(a câta oară?) această impresie.

Pentru mulţi alţii să cânţi, astăzi, dorul şi dra-
gostea altfel decât la modul deviant, înseamnă un mare 
curaj. Te expui zâmbetului, zâmetului superior al orga-
nizatorilor de festivaluri de nonpoezie. De când lumea, 
moda zgomotoasă a acţionat ca un factor inhibant. Te-
ofi l Răchiţeanu, însă, îşi vede de ale sale. Şi, Doam-
ne, bine face! Catrenele din „Cu doru’ şi dragostea” 
nu aduc ceva spectaculos, nici în aria tematică, nici în 
cea stilistică a poeziei lui. Dar cât de personal sună! 
Ce tonic e să putem admira un poet care e ţine drept, 
refuzând să îmbătrânească! (Iuliu Pârvu)

Un poet singular, ca să nu spun unic
Retras într-o frumoasă comună din Munţii Apu-

seni, unde a profesat ani de zile ca dascăl de limba şi 
literatura română pentru copiii moţilor. Teofi l Răchi-
ţeanu scrie o poezie oarecum atipică pentru vremurile 
noastre agitate şi supuse experimentărilor în diverse 
domenii ale vieţii. Pe el însă, aceste frământări par a 
nu-l afecta prea mult. El scrie o poezie ce se fi ltrează 
în sufl etul său din adâncurile rocilor montane, curată ca 
apele repezi de izviare, lină ca freamătul vântului prin 
cetinile brazilor, consistentă, plină de istorie ca exis-
tenţa oamenilor săraci dar drepţi în vremuri din aceste 
părţi de ţară. Din când în când coboară din înălţimile în 
care locuieşte, împreună cu familia, până la Huedin sau 
La Cluj, pentru a mai rândui de-un volu de poeme, tra-
tând cu edituri care nu-l jecmănesc prea tare, şi predând 
cicluri întregi de versuri unor reviste care îl publică cu 
destulă regularitate. Se mulţumesc cu atât. Nu râvneşte 
glorii efemere, nici funcţii ori slujbe bănoase. Se îndes-
tulează doar cu cinstea sătenilor săi, cu poezia pe care 
o scrie în serile lungi de iarnă ori în nopţile senine şi 
înalte ale verii, cu cântecul primăverilor fremetătoare 
sau cu vijelioase ploi de toamnă, într-un alean al istori-
ei trecute, prezente şi viitoare în care fi inţa poetică îşi 
afl ă de-acum un loc discret dar sigur şi de neconfun-
dat. Poezia lui Teofi l Răchiţeanu e simplă şi muzica-
lă, e dureroasă şi alinătoare – e versul pur în starea lui 
pură. Despre aceasta se va scrie cândva într-o istorie a 
literaturii noastre, alcătuită fără parcimonii. Dar poetul 
e imun, parcă, şi la asemenea certifi cate de perenitate. 
Pentru că el se ştie într-o deplină comuniune cu natura 
veşnică şi mereu vie, căreia îi aparţine şi nici nu are ne-
voie de mai mult. E un poet cum puţini alţii în literatura 
noastră actuală. Un poet singular, ca să nu spun unic, şi 
poate tocmai de aceea îi şi stă bine a fi  înafara tuturor 
coralelor clipei celei repezi pe care o trăim noi ceilalţi, 
cu toţii. (Constantin Cubleşan)

Stăruind asupra medalioanelor lirice din acest 
volum, am rămas cu o puternică impresie de anamneză, 
de recuperare în anti-memoria poetică a unor timpuri 
demult cristalizate în stâncile neamului omenesc, ce 
reînvie prin formele poetice. Desigur, reperul crucial 
al acestei călătorii a spiritului este dat de irepetabila 
(dar mereu secvenţializata) nuntă a forţelor divine din 
om, o nuntă între două sentimente complementare, con-
substanţiale: dorul şi dragostea. (Cristian Paşcalău)

Scriind, cu alt pri-
lej, despre poezia lui Teofi l 
Răchițeanu, remarcam la 
acest Orfeu al Apusenilor un 
fi lon viguros de etnofolclori-
citate, melosul său căpătând 
accente  și deschideri de 
creștinism cosmic. Nu lipsesc 
din acesta grave ecouri de do-
lorism comunicând organic 
cu o eminescianitate difuză și 
cu metafi zica blagiană. Dorul 
și dragostea, entități eterne ale fi inței, smulg, de data 
aceasta, poetului mărturisiri de varii ipostazieri, reușind 
a contura monografi a unui sentiment, de la „mijloc de 
Prier” până la amintirea numelui: «Și-a murit acea iubi-
re/ și-a rămas după-a ei moarte/ Adormit numele dânsei/ 
Într-o pagină de carte.» În acest melos, doinit cu bătaie 
exponențială, se insinuează deopotrivă conștiința vre-
muirii pământene și sentimentul cosmicității, imanent 
și transcendent comunicând sub semnul divinului: «Is-
tovea în cer o stea,/ Era, vai, dragostea mea,/ Parcă-n 
margini de pustie,/ Ultima lumii făclie.» «Cea iubire de 
demult» rămâne un «basm frumos», care – rotind sori și 
stele, cum ar zice Dante – exprimă o rațiune supremă a 
lumii și totodată o legitate universală. Animându-i Lyra 
orpheică, acest «basm» al vieții este trăit cu maximă in-
tensitate. 

Poet al simplității complicate și al esențelor în 
ipostaze reifi cate, Teofi l Răchițeanu defi nește, în catre-
ne de reale virtuți prozodice, o memorabilă și colorată 
onto-poetică a fi inței umane, ca «tânjire, tristețe, alean», 
dar și ca «boală fără leac, sigiliu și rană». Pe scurt zis, 
rapsodul «dorului» nostru bea din plin «focul divin» din 
«pocalul de roză». Incendiu plenar, fără a putea fi  stins 
de vreo apă, iubirea e «de la Dumnezeu dar» în sensul 
plămadei creaționiste: «Că vrem, că nu, toți ardem în el 
și nu-i scăpare,/ De-i om,de-i zeu ori fl utur, ori parfu-
mată fl oare.»

În acest sens, Cu doru` și dragostea (2012) este 
un inspirat fl orilegiu izvorât din specifi citatea paradig-
matică a viețuirii umane, menită a preîntâmpina Uitarea 
și Moartea.

Zenovie CÂRLUGEA

Cu doru' și dragostea
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Am scris 
despre aproape 
toate cărţile de 
poezie ale maes-
trului Ion Horea 
publicate în anii 
’80; am scris cu 
bucuria celui care 
descoperă un 
univers liric mi-
raculos, limpede 

şi bine pregătit să-i primenească sufl etul; am scris cu 
entuziasm şi cu sentimentul permanent că ceea ce-i va-
loros în lirica românească nu piere niciodată! De aceea 
am primit ca o confi rmare a acestor convingeri (intime 
şi publice ale mele) prezenţa lui Ion Horea în celebra, 
de-acum, Istorie critică a literaturii române, a lui Ni-
colae Manolescu! Mi-am spus: iată, nici Manolescu, în 
ciuda exigenţelor sale, nu a putut ignora poezia maes-
trului! Dar nu doar am scris: când Uniunea Scriitorilor a 
înfi inţat Editura Ardealul, la Târgu-Mureş (la propune-
rea mea, în 1995), prima carte pe care am editat-o a fost 
Căderea pe gânduri (1996) de Ion Horea! Au urmat, 
apoi, în anii următori, altele: Cartea sonetelor (2001), 
Şi va fi  ziuă şi va fi  noapte (2001), Reversuri (2005) 
– toate semne ale unei constante preţuiri! În urmă cu 
câţiva ani a ajuns la cititori masivul tom de poezii al 
maestrului Ion Horea, reprezentând o selecţie din toate 
cărţile tipărite anterior, de la volumul de debut (Poezii, 
1956) până la  Reversuri (2005); căci Bătaia cu aur 
(după titlul omonim al volumului din 1979) – cartea 
ieşită de sub teascurile Editurii Ardealul, cu un amplu 
şi bine elaborat studiu al criticului Al. Cistelecan, era şi 
tomul prin care am aniversat editorial cele opt decenii 
de viaţă ale Poetului şi mai bine de o jumătate de veac 
de rodnică trudă în grădina literaturii, şi care avea să fi e 
încununat, ulterior, cu premiul Opera Omnia, acordat 
de Uniunea Scriitorilor din România, în 2010, în cadrul 
Festivalului Naţional „Tudor Arghezi” de la Târgu-Jiu. 
Apoi, am publicat volumele Calea târgului, Scribul şi 
Rondeluri, urmând ca şi alte cărţi ale lui Ion Horea, 
tipărite în burgul de pe Mureş, să-şi împrăştie cerneala 
proaspătă prin lume...

Însă, până una-alta, să rememorăm câteva cali-
grafi eri mai vechi despre poezia fermecată a maestru-
lui, scrise şi publicate în vremuri mult mai prielnice 
comuniunilor culturale şi comunicării sufl eteşti în ago-
ra literaturii.

*
Inclus de critica literară în „generaţia tradiţio-

nalistă”, alături de Ion Brad, Aurel Rău, Al. Andriţoiu, 
Tiberiu Utan, Radu Cârneci ş.a., născut la marginea 
împătimitei Câmpii Transilvane, copilărind în valea 
de lacrimă a Vaideiului, cu studii urmate în şcoli din 
Aiud, Târgu Mureş, Cluj şi Bucureşti, absolvent al Fa-
cultăţii de Belle-Arte şi al Şcolii de literatură „Mihai 
Eminescu”, redactor la secţia poezie a revistei Viaţa 
Românească, secretar al Uniunii Scriitorilor, redactor 
şef adjunct la Gazeta literară (devenită apoi România 
literară) – poetul Ion Horea poartă cu sine nostalgia 
spaţiului fără egal al obârşiilor, învăluite când într-o 
aură mitică, legendară şi evocatoare, când în culori-
le sumbre ale amurgurilor, cu repetarea lor obsesivă, 
generată de angrenajele sociale necruţătoare ale aces-
tui sfârşit de veac pe care îl traversăm. Pe parcursul a 
aproape trei decenii de poezie, de la debutul în volum 
cu Poezii – 1956 (urmat de Coloană în amiază, Umbra 
plopilor, Calendar, Încă nu, selecţia retrospectivă Ver-
suri – 1973, Măslinul lui Platon, Bătaia cu aur), până 
la Un cântec de dragoste pentru Transilvania (Edi-
tura „Dacia”– 1983), poezia lui Ion Horea evoluează 
stilistic şi expresiv, parcurgând etapele seninătăţilor 
şi viziunilor bucolice (remarcate, la începuturi, de G. 
Călinescu), spre a ajunge la arpegiile triste şi „elegi-
ile precare”, cu intonaţii pline de sensibilitate şi can-
doare. Desigur, registrul liric al poeziei lui Ion Horea 
s-a îmbogăţit mereu, tematic şi metaforic, cu elemente 
noi, unitatea întregii sale opere fi ind însă asigurată prin 
imagistica de o mare puritate, prin ritmurile disciplina-
te şi graţioase, pe care poetul le trece din ochiul dilatat 
al amintirii în cărţile sale, făcându-l pe cititor martor al 
confesiunilor tulburătoare despre o vale unde mai plo-
uă cu stele, despre un sat cu gardurile rupte, despre o 
ţară a marilor pătimiri istorice – Transilvania, cu eroii 

ei eterni şi legendari, care devine aproape un leitmotiv. 
Dar, dincolo de atingerea venelor istoriei, cu vibraţii 
ancestrale, Ion Horea se situează într-un timp şi spaţiu 
invadat de toamne şi melancolii – supreme semne ale 
trecerii, ale „migrării” sufl eţeşti: „Eu sunt al unui timp 
la care / o să ne-ntoarcem toţi, cei duşi, / la casele de 
îndurare, / pustii, cu lacăte la uşi. (Hotar). {1983}

*
 Apărută în colecţia „Cele mai frumoase po-

ezii”, cu o prefaţă semnată de istoricul literar Edgar 
Papu, noua carte a lui Ion Horea – Eu trebuie să fi u 
(Editura Albatros, 1984) – este pecetluită cu sigiliul de 
aur al perenităţii. Curajoasă este iniţiativa autorului de 
a înmănunchea în cele patru cicluri ale cărţii, poeme 
publicate în volume reprezentând „vârste”, aspiraţii şi 
tendinţe poetice distincte. Dar, cu toate acestea, poezii 
din volumul Coloană în amiază (1961), puse alături 
de cele din Un cântec de dragoste pentru Transilvania 
(1983), nu par a afecta omogenitatea cărţii, polul tema-
tic fi ind mereu acelaşi (spre care tinde mai toată opera 
lui Ion Horea): o vale sau un sat, un râu, nişte dealuri 
şi o „zarişte,” sub cupola căreia se întinde o mirifi că 
ţară, pe care poetul o numeşte în şoaptă: Transilvania. 
Acesteia îi este închinat primul ciclu, intitulat sugestiv 
„Ţara dintre ţări”. Al doilea ciclu „Şi nimeni nu ştie”, 
reprezintă o vârstă de deplină maturitate artistică în li-
rica lui Ion Horea, vârsta generoasă a „bătăii cu aur”, 
când poetul încearcă împăcarea cu sine. „Din tot ce-a 
fost”, pare a fi  ciclul recuperativ, al trăirilor şi obsesii-
lor permanente, cele care dau valenţă originală poeziei 
lui Ion Horea. De fapt, acest ciclu se constituie, în în-
tregime, într-o tulburătoare incantaţie a amintirilor şi a 
dragostei intrate în amurg: „Pe unde mi-am lăsat părin-
ţii, mai vino, gândule şi du-mă / Ca o grădină neculeasă 
mi-e sufl etul bătut de brumă / Şi parcă-aş fi  pe-o altă 
lume-n această linişte lacustră / Din care tot mai multe 
umbre prin tânguirea lor mă mustră”.  (De-o dragoste). 
Ciclul „Arderea pe rug” grupează  poeme din care răz-
bate spaima de neant, de secolul maşinilor, de migră-
rile şi răsturnările nestăvilite ale timpului: „... Păsări 
cu ciocul de fi er/ Stau să umbrească pământul / cărţile 
timpului pier / În bântuire de-a rândul ...” (Oracol). E 
aici ceva foarte ase-mănător cu lirica anilor ’40 a lui 
Lucian Blaga, o trimitere vagă la ciclul Vârsta de fi er, 
a acestuia – semne ale unui timp tulbure, când sufl etul 
poate fi  cu uşurinţă umilit, lovit, pus la zid sau ars pe 
rug. {1984}

*
 Volumul Noaptea nopţilor (Editura Da-

cia,1985) vine să întregească tabloul liric, cu care Ion 
Horea ne-a obişnuit de la cărţile editate după Umbra 
plopilor (1965), fi ind reluate temele fundamentale, ob-
sesiile permanente, cele care dilată ochiul interior şi lu-
minează nostalgic umbrele unor îndepărtate amintiri ce 
se zbat acolo, pe marginea pleoapei interioare a poetu-
lui, generând o tulburătoare incantaţie a pământului na-
tal. Poetul este în această carte un ceremonios voievod 
al cuvintelor şi adoptă, cu vădită intenţie, un ton biblic, 
de resemnare în faţa timpului – sublimul imperator. În 
acest sens este sesizabilă introducerea unor termeni re-
ligioşi, textul liric alunecând spre plângere şi umilinţă: 
„la poartă n-am cerut iertare / ademeniţi întru păcat”; 
„căci ne născusem din pământ / ca să rămânem doar 
pământul”; „dar apa morţilor venea / ca un blestem în-
depărtat”.

 O imagine inedită ne oferă un poem închinat 
cărţii, care este şi un imn, un elogiu adus scrisului, ca 
modalitate de existenţă: „Carte scrisă-n constelaţii, răs-
foită-n crengi mai suse / înţeleasă de făptura roabă lite-
relor tale / tu rămâi închisă numai gândurilor nesupuse, 
/ ca noroiul strâns în unghiul unor spiţe colosale /.../ Nu 
mai vreau să-nchipui locul judecăţilor şi-al vremii / un-
deva pe-o coastă arsă în uniri de turme sfi nte. / Doam-
ne, anii mei din praful drumului de ţară dă-mi-i / şi din 
cartea mare şterge ultimele ei cuvinte!” (Carte).

Aceeaşi obsedantă spaimă de neant, de nefi inţă 
şi, din aceasta, permanentul imbold al poetului de „a 
reţine” tot ceea ce ochiul amintirii ar putea pierde ire-
cuperabil: undeva, o vale cu ierburile arse în urnirea 
unor turme sfi nte, deasupra văii nălucirile arhangheli-
lor, plopii care stau îm-plântaţi ca nişte cuţite, nourii 
sângerii, pentru ca în fi nal – peste acest peisaj de toam-
nă lacustră şi sălbatică – să se-aştearnă ninsorile puri-
fi catoare: „...Apoi zăpezi încep să vină / şi să acopere 
spre ieri / pământul care nu-i de vină / ca un păcat fără 
dureri. (Vedere).

 Tonalitatea unor poeme, ca şi titlul cărţii, tri-
mit sensibil la simbolism, prin peisajele în destrămare 
afl ate sub magica infl uenţă a unui suav cântec de orgă 
care bântuie Cosmosul. {1985}

*
 Ocheanul amintirii este îndreptat iarăşi, în 

volumul lui Ion Horea, Podul de vamă (Editura Emi-
nescu – 1986), către spaţiul său de permanentă obsesie 
– reprezentat de miraculoasa Câmpie Transilvană, cu 
dealurile ei unduioase din luturi gălbui, cu albastrele 
ploi ale verilor de altădată, cu perii sălbatici risipindu-
şi poamele-n ierburi, cu cirezile mugind pe dealurile 
unduitoare –, poetul nesfi indu-se să-şi revendice în în-
tregime acest spaţiu şi să exclame, pe un ton dulce şi 
elegiac: „Mă mai închin acestori veri/ din râturi cu otă-
vi cosite / din care nu plec nicăieri / la care vin pe ne-
gândite...” (Dealul). Concomitent cu pastelurile-elegii, 
reluate şi amplifi cate mereu în ultimele cărţi, ajungând 
la un rafi nament distinct şi absolut personal al expresiei 
lirice, în Podul de vamă îşi face culcuş o gravă fi losofi e 
pe tema existenţei, a singurătăţii, poetului părându-i-se 
că chiar şi „pereţii încăperilor sunt tot mai sonori”, a 
spaimei de „dincolo”, caligrafi ată în versuri tulburătoa-
re: „Treci puntea şi-ntârzie iară / dincolo, la locul ştiut 
/ măcar pentru mărul de vară / măcar pentru dealul de 
lut // şi-ascultă povestea întreagă / şi spune de poţi s-o-
nţelegi / ea vindecă răni şi te leagă / de ele, de marile 
legi” (Pia).

 În tot cuprinsul volumului imaginile sunt re-
marcabile, statice, în detaliu, ele dau – asamblate – o 
mişcare limpede şi elastică, uşor de desluşit într-un ori-
zont când luminos, când crepuscular: „Se-arată drumul 
dintr-o dată / şi locul lui închipuit, / un ţărm cu luntrea 
dezlegată / şi-un pod la care-ai mai venit...” (Iarăşi). 
{1986}

     *
 Viaţa, viaţa este o altă carte a lui Ion Horea 

(apărută la Editura Dacia, 1987). Poetul,  cunoscut şi 
apreciat pentru eleganţa, sobrietatea  şi originalitatea 
expresiei lirice, a fost, este şi, probabil, va fi  un îm-
pătimit al versului clasic, pe care l-a experimentat cu 
succes pe toate lungimile lui metrice, efectele acestor 
percuţii fi ind versul cu muzicalitate fragedă, în cazul de 
faţă redus la şapte-opt (sau chiar la mai puţine) silabe: 
„La masă, frate, la masă /  ca scribul cel din Egipet / 
când sufl etul greu te apasă / când pârghie-i gândul şi 
scripet // aici să te-ngroape nisipul / să cazi pe tăbliţa de 
ceară / cât limpede încă ţi-e chipul / privind către lumea 
de-afară...” (Scribul). E în acest poem şi o interesan-
tă viziune asupra rostului scrisului şi condiţiei umile a 
scribului astăzi, motiv reluat şi în alte poezii.

 Antrenându-se în problematica socială, în teri-
toriul existenţei cotidiene – noua carte adânceşte acest 
aspect, mai puţin sesizabil în opera lui Ion Horea, de 
până acum. Ea este, însă, dincolo de ritmuri şi muzica-
litate, o carte a „împăcării” cu lumea, afi rmând o strân-
să legătură a poeziei cu viaţa, lucru sugerat şi de titlul 
ales. {1987}

*
          Cu vreo două decenii în urmă, într-o 

duminică de Florii, am fost cu maestrul Ion Horea în 
satul său de baştină, la Vaidei, şi în acea zi luminoasă 
am hoinărit mult pe drumuri şi pe pajiştile sărace ale 
dealurilor transilvane, cu coamele frumos încovoiate şi 
povârnite către Mureş, apoi am umblat pe uliţele de la 
Petea şi ne-am închinat la biserica sătească şi am intrat 
în cimitirul acestei străvechi aşezări, dar dintre toate 
peripeţiile senine şi liniştitoare ale acestei călătorii o 
împrejurare anume a rămas în amintirile noastre de po-
mină: o bătrânică simpatică, aproape centenară, după 
ce ne-a măsurat cu atenţie pe amândoi, din cap până-n 
tălpi, a făcut următoarea constatare: „– Bag seamă că 
sunteţi prieteni buni! Aşa trebuie să fi ţi, că mi se pare 
că sunteţi cam de-un leat!” Şi aşa a rămas de atunci: 
în ciuda unei diferenţe (sper că şi vizibile!) de vreo 30 
de ani, sunt de aceeaşi vârstă cu Ion Horea! Se pare că 
chiar în această calitate l-am şi reprezentat, în vara lui 
1996, la zilele satului său natal, când, ca editor, i-am 
lansat (în lipsă) volumul de versuri Căderea pe gân-
duri – vaideenii venind cu duiumul la căminul cultural 
şi înghesuindu-se în jurul meu, străduindu-se astfel să 
obţină cât mai grabnic un autograf de la… poetul Ion 
Horea!

Eugeniu NISTOR

Caligrafieri despre poetul rostirii ardeleneşti autentice: 

ION HOREA
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ce îmi place

ce îmi place
la tine?
mă întrebi
eu nu cred
că pot enumera
tot
ce îmi place la tine
dar sînt
ochii tăi calzi
inima ta
care este bună
şi veselia ta
de care m-am molipsit
şi rîsul tău
care este blajin

trei zile

mi-ai lipsit 
la sfârşit de săptămână
în fiecare zi
nu te-am văzut
trei zile
trei zile lungi
mi-a fost clar
că
te iubesc
şi
că nu vreau
să-mi lipseşti

apropiere

sunt
cu
tine
de râsul tău
de seriozitatea ta
mă simt
aproape
vreau să simt
apropierea ta
mult
tot mai mult

ziare vechi

ziare vechi
am căutat
pentru seară
am găsit
în geamantan
în locul acestora
scrisori de la tine
am găsit
cuvinte adresate mie
pe care le-ai scris tu
acum patru ani
am găsit
dragostea ta
cum a fost odată
pentru mine
ca si cum te-aş fi pierdut
din nou
a fost cînd am închis 
geamantanul

numele meu

îmi place
cum strigi
numele meu
când stau în
cameră
cu câtă
gingăşie
îl strigi
când
mă cauţi
chiar
şi în pronunţarea
numelui meu
îmi araţi
dragostea ta.

timp

mie îmi trebuie timp
dar mă vrea timpul pe 
mine?
îmi trebuie viaţă
dar mă vrea viaţa pe 
mine?
îmi trebuie dragoste
dar mă vrea dragostea 
vreodată pe mine?
îmi trebuieşti tu
dar tu?
tu mă vrei, spune tu
cel puţin tu

despărţire
(hommage à fried)

tu zbori departe
spre o altă lume
care este lumea ta
şi nu a mea
unde
nu te pot vedea
unde
nu te pot simţi
unde
nu te pot auzi
şi tot
ce mi-ai fost aici
cade în trecut
şi nu mai vine niciodată

azi

din ochii tăi
beau lumină,
de aceea
am furat pe furiş 
un zîmbet de la tine
azi

destulă iubire

trandafiri
mi-ai adus
trandafiri
din grădina
ta
ca si cum
nu mi-ai fi 
dăruit
deja
destulă iubire

ori

ori
este privirea ochilor tăi?
ori
este părul tău?
ori 
este felul cum rîzi?
ori 
sunt mâinile tale?
ori
este inima ta veselă?

te iubesc

iubesc
gândurile tale

şi cum gândesti
simţurile tale
şi cum simţi
cuvintele tale
şi cum le spui
ochii tăi
şi cum vezi
visele tale
şi pe tine

momente

cât timp
este de atunci?
de când
am început
să ne iubim
unul pe celălalt

cât timp
este de atunci?
de când
timpul 
ne-a legat
laolaltă

pot
să-mi amintesc
doar
sfârşitele-doritele
minunatele 
momente cu tine.

tu

mersul în pădure
aerul rece pe deasupra -
gândurile mele
sunt la tine

hârtia
scrierea rândurilor pe ea-
ţie
neajutoratele cuvinte

mersul cu autobuzul
câmpurile trecătoare -
tu
la mine în cap

dacă nu pentru 
tine

pentru ce
să fiu fericit?

de ce

să privesc grădini fru-
moase?

sau să citesc cărţi
să călătoresc
în ţări îndepărtate?

dacă nu
ca să-ţi povestesc ţie 
despre acestea
dacă nu pentru tine?

de ce scriu(I)

de ce
să ridici
vechile
uscatele
petale?

fiindcă
se poate
citi
în
ele

despre
trecuta
înflorire
a florii

asemănare

cum stăteai în faţa cămi-
nului
cu ochii îndreptaţi spre 
foc
cu tristeţea în ei
pe care o ştiam la tine

acest amestec a fost
ceea ce iubeam la tine
ochii tăi nefericiţi şi
zâmbetul buzelor tale

cum povesteai despre 
viaţa ta
cum îţi cădea părul în 
faţă
mi se părea 
doar aşa
ca şi cum veşnic te-aş fi 
cunoscut

dorinţă (I)

ce îmi doresc ?
mă întrebi
să pot fi

azi după-masă
cu tine

atunci pot
să mă bucur
toată
dimineaţa
de tine
de cuvintele tale

şi seara să consum 
din tablourile trăite
din dragostea
pe care
tu mi-ai 
oferit-o
mie

de ce scriu (II)

de ce
să parafrazez
cu cuvinte
cine
ai fost tu
pentru mine?

pentru
a preface
cele
trăite cu tine
în ceva
de nepierdut

nimeni nu-mi 
poate lua

minunat
a fost
cu tine
chiar când 
timpul împreună
s-a sfârşit

nimeni 
nu-mi poate
lua 
amintirea 
nimeni 
dragostea trăită

nimeni
nu-mi poate 
lua
speranţa
de a
te revedea

nimeni
dorinţa
de a te ţine
încă o dată
în braţe
 

Oliver ROLAND
Născut la 27 martie 1970 în München, Oliver Roland a studiat teologia evanghelică în Heidelberg, Stuttgart, Bielefeld-Bethel, Londra si New-
York. Din 1999 este directorul editurii AZUR din Mannheim, în care au apărut pînă în prezent peste 60 de cărti de beletristică si teologice.
Oliver Roland scrie o poezie directă, concisă şi clară, ca o apă care curge fără meandre, excelînd în lirica de dragoste, precum Erich Fried.

LUNA E LUCE - LUNA ŞI LUMINA
poezii de dragoste

Traducere de Mircea M. POP
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În spirit reductiv şi sub determinările subconştien-
tului creator, cele trei mari romane ale domnului Fănuş 
Neagu au ca temă semnifi cantă : “Îngerul a strigat” -  satul, 
“Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” – oraşul  , “Scaunul 
singurătăţii” – individul – ceea ce demonstrează spiritul 
unitar superior al unei opere care  şi-a generat, disiminat 
şi diversifi cat spontan orizonturile specifi ce. Eventual, am 
putea nuanţa :  satul mitologic, oraşul  sociologic, indivi-
dul psihologic. Lumea nu poate exista în afara individului 
răstignit pe spaţiul şi timpul său şi nici în afara istoriei 
care este spaţiul şi timpul semenilor săi. Uneori, sunt ani 
mulţi când nu se petrece nimic în spaţiul fabulos al câmpi-
ei –“De la Giurgiu, la Brăila – câmp de te apucă mila! (un 
vers de Ion Gheorghe) – şi alţi ani, sau chiar un singur an, 
când evenimentele se aglomerează şi se concentrează în 
diafragma binoclului cu care Dumnezeu priveşte şi mişcă 
lumea! Istoria alternează şi hibridează momentele astrale, 
de revelaţie fulgurantă. 

Prozator antibalzacian, dl. Fănuş Neagu nu con-
struieşte un univers complex şi coerent  prin povestire 
lineară,  ci prin însumarea episoadelor  şi secvenţelor con-
trastante, independente de contex, dar nu şi de planul na-
rativ unitar, aplicat consecvent, însă fără exprimare expli-
cită. Antibalzaciene sunt şi personajele care nu se confor-
mează tipologiilor canonice  riguroase, ci unor structuri 
umane plasmatice, fl exibile. Spiritul anticanonic răzbate 
şi din discursul  alunecos al Ego-ului narativ, dar şi din 
fl exibilitatea asocierii stărilor mentale. Spiritul balzacian 
este înlocuit şi de probabilităţile unei “ars combinatoria”  
care acţionează diferit. De exemplu,  dacă romanul “În-
gerul a strigat” poate fi  deconstruit în vreo cinci sau şase 
povestiri independente, desigur în relaţie cu opera anteri-
oară,  în schimb,  masa plasmatică a “Scaunului singurătă-
ţii” nu pare recomandat, în niciun caz, unui artifi ciu critic 
de divizare.

Lecturi noi ale romanelor domnului Fănuş Neagu 
mi-au dezvăluit nebănuite conexiuni politice. Autorul in-
sista, la  apariţia cărţilor, încerca să ne convingă că nu face 
politică, chiar credea că nu face politică  şi îl credeam şi 
noi.  Într-o lectură contemporană (2010) descoperim me-
saje şi implicaţii  politice şi chiar celebra criptare esopică 
a epocii, realităţi sublimate alegoric şi evaziunea stilistică, 
de mare circulaţie atunci, a parabolelor civile în transcrie-
re şeherezadică.

Absenţa unor module narative şi a tipologiilor ca-
nonice se compensează prin insistenşa unei retorice a  dis-
cursului la persoana întâia, o retorică a emiţătorului mul-
tiplu (care nu este autorul), emiţători multipli care revin 
alternativ la cârma povestirii şi rescriu episoade aproape 
cunoscute, dar distribuite aleatoriu şi emitente din diverse 
perspective sau  puncte de vedere.

Creaţia lui Fănul Neagu a apărut, contrastant, într-
o epocă materialistă şi desacralizantă, de destructurare a 
existenţei şi creaţiei, dar opera fundamentală, în semni-
fi caţia şi esenţa ei a reprezentat o nouă resacralizare şi o 
altă  distribuţie a fi inţei în contextele mitologizante şi ar-
hetipale, de reactivare a semnelor şi sensurilor defi nitorii.

Dacă ”Îngerul a strigat” rămâne ecoul marilor mi-
graţii ale comunităţilor arhaice în spaţiul exterior, într-un 
fel de strămutare a miturilor şi arhetipurilor la ora istori-
ei, “Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”  propune mişcarea 
browniană a grupurilor artistice în spaţiul închis, interior 
şi restrâns al marilor aglomerări urbane, în care individul  
creativ  şi dotat artistic se vede suprimat şi redus la ro-
lul de marionetă a Puterii. Grupul “muschetarilor” elitişti 
reia  partitura iniţiatică  a “crailor” de altădată, dar în alte 
determinări psiho-sociale şi la altă oră a istoriei. În mod 
evident, “Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” (pluralul gru-
pului marchează şi spaţiul libertăţii deambulatorii),  spre 
deosebire de “Scaunul singurătăţii” care readuce opera la 
originile ei indivudualizante şi inefabile şi în spaţiul stag-
nant al creativităţii miraculoase. Într-un fel, “Scaunul sin-
gurătăţii”, reabilitează, într-o epocă de denigrare şi  mar-
ginalizare a scriitorului, imaginea omului care scrie, pozi-
ţia, onoarea şi numele scriitorului. ”Scaunul singurătăţii” 
reabilitează un obiect care a împrumutat formele umanu-
lui. Semnifi caţia umanisă a fost, într-adevăr, formulată 
de Eugen Ionescu (care şi el a preluat sala marii adunări 

electorale din “O scrisoare pierdută”, fără personaje, pe 
ideea că scaunele substituie şi anihilează personalităţilor). 
Situaţiile sunt însă multiple: scaunul se contopeşte cu fi -
inţa sau devine el însuşi o fi inţă obiectualizată, o mască 
sau un clişeu al personalităţii, cu semnifi caţii variabile, de 
la sensul convieţuirii şi adunării (în instituţii şi localuri), 
până la alter-ego-ul personalităţii prin paradigma singu-
rătăţii. Sigur că ”Scaunul singurătăţii” poate fi  alăturat la  
“Masa Tăcerii”(care presupune un plural al solidarităţii).

Este clar că opoziţia dintre masă şi scaun postu-
lează contradicţia dintre singular şi plural, dar şi dintre 
Spaţiu şi Timp. Dacă există o Alee a scaunelor (ca o adiere 
a eternităţii) de ce nu ar exista şi un Bulevard al meselor 
de tăcere sau de creaţie?

Deşi nu apar în prim plan, codurile stilistice funda-
mentale ale scrisului fănuşian – Brăila, oraşul fantasma-
goric şi Dunărea imperială – autorul se repliază fi resc şi se 
desfăşoară credibil în câmpurile narative ale unui roman 
autorefl exiv şi autoreferenţial, într-un roman al romanu-
lui. În absenţa dominantelor sale narative specifi ce – care 
apar umbratic şi stilizat, ca amprente eterne ale memoriei 
personale - autorul canonizează o mitologie nouă a pedep-
selor şi penitenţelor scrisului, scrisul fi ind socotit virtutea 
esenţială a fi inţei omeneşti.

Un roman al miturilor creaţiei şi al misterelor scri-
sului, care, prin caractere veridice şi acţiuni credibile con-
fi gurează o lume nouă, o lume fi cţională care se adaugă 
lumii reale, prin puterile demiurgice ale unui scriitor care 
trece frontierele universalităţii, construind o umanitate 
tragic-marginală, pitorescă şi exotică, de la masa de scris 
şi de pe scaunul singurătăţii. Nu lipsesc din acest roman 
cu temă inedită şi titlu non-caracteristic temele dominan-
te ale creaţiei lui Fănuş Neagu: mitul prieteniei dintre 
personalităţi incompatibile, fundalul umanităţii fl uviale, 
simpatia şi chiar duioşia pentru fi inţele tragic-neajutora-
te, încrederea personajelor în utopia depăşirii sărăciei şi 
disperării şi ţinuta exploziv-metaforică a limbii. Nu există 
personaje, nici măcar cele mai primitive şi necultivate,  să 
nu aibă grijă de vorbele lor, să nu fi e atente cum vorbesc, 
iar deasupra tuturor, ca un Zeus al Limbii, să nu se aşeze, 
atent-prevenitor – autorul. Nici moartea nu poate confi sca 
seninătatea şi puritatea credinţei în „mai bine”, mai bine 
care, de cele mai multe ori, nu apare. Dar autorul pune  
miere pe răni şi aur pe idealuri cu încrederea umanistă, 
desuetă, că puterile omului nu pot fi  înfrânte.

Scriitura strălucitoare, fosforescentă, este un deri-
vat al inteligenţei emoţionale care nu se poate  apropia de 
lume, de fi inţe, de lucruri decât printr-un protocol, printr-
un ceremonial de renumire, de resemnifi care, de renomi-
nalizare expresivă. Noii mari scriitori apăruţi mai recent, 
precum Amon Oz, Pamuk, Coelho conturează o lume cam 
în genul lui Fănuş Neagu, şi de multe ori, chiar sub scrisul 
cotidian al autorului „Frumoşilor nebuni”...

Am reţinut, din consultarea exegezei, că există o 
veche prejudecată a ierarhiei interne a operei lui Fănuş 
Neagu, că valoarea  “axiologică” a romanelor respectă 
ordinea cronologică a a apariţiei în volum. Este drept că 
de la “Îngerul a strigat”, prin “Frumoşii nebuni ai marilor 
oraşe”, până la “Scaunul singurătăţii”  există o percep-
tibilă coborâre de tonalitate, de destructurare romanescă, 
de rarefi ere tematică şi, fi nalmente, de convertire a sem-
nifi caţiilor lumii din mitologie în cotidian, o coborâre de 
tonalitate care poate fi  socotită şi o adaptare stilistică, dacă 
ne gândim că satul metafi zic (din “Îngerul a strigat”) pro-

pune  o altă dimensiune arhetipală decât oraşul păcatelor 
fatale scrijelind sociologia artei urbane (din “Frumoşii 
nebuni…) ori  decât individul în luptă cu sistemul (din 
“Scaunul singurătăţii”), când se conturează structurile 
mentale, formulele psihologice ale creatorului.

Cele trei mari romane, diferite ca  formulă şi uni-
vers fi cţional, chiar contrastante în ceea ce priveşte tema 
generală, devin foarte asemănătoare în textualizarea pe 
spaţii mici, încât pagina, fragmentul, chiar capitolul în-
treg, în anumite condiţii de integrare în text, pot fi  inter-
şanjabile. Situaţia nu trebuie să mire în cazul unui roman-
cier care a debutat cu proză scurtă – ca şi Liviu Rebreanu, 
cu care nu are multe coincidenţe – şi afi rmat chiar ca po-
vestitor şi nuvelist,  până să dea  marea lovitură cu roma-
nul fundamental.

Ca şi în cazul  operei lui Liviu Rebreanu, au fost 
voci care au adus în discuţie şi celebra “curbă descendentă 
a creaţiei”. Aici intervine şi axioma axiologică a sciitoru-
lui român: ”Prima carte – cea mai bună carte!”şi slabele 
posibilităţi de autodepăşire, de creştere metodică şi acu-
mulare ascensională. Dar să revenim.

Iată, decupată din text, o întrecere de sănii pe albia 
îngheţată a Dunării, ca un ceremonial fabulos al iernii cos-
mogonice şi transformarea miraculoasă a spaţiului în timp 
fi losofi c:”Cel mai mult impresiona trecerea, într-o sanie 
trasă de doi cai negri, a lui Miron Dulceanu pe drumul de 
el însuşi croit în gheaţa Dunării. Trecea în josul fl uviului 
imediat după prânz, vârât într-o şubă călduroasă şi trântit 
într-un maldăr de fân, urmat de şapte câini lungi, sprin-
teni, lătrând în joacă, hârjonindu-se, însă nedepărtându-se 
de sanie, şi se  întorcea (de data asta câinii umblau în faţa  
cailor, câte unul amestecându-se printre picioarele lor, cu 
capetele în jos, ademeniţi de un peşte călăuzitor sau de-un 
iepure al adâncurilor gonind îngrozit spre lumi ocrotitoa-
re) când învineţeşte ziua, ca şi cum se grăbea să şteargă 
şi să aprindă lămpile din închisoare şi chiar şi roata de 
lumină fantomatică de la cârciuma de unde-ncepe terasa 
Bărăganului. Era o trecere liniştită, calmă, ordonată, sau 
un ritual tainic şi de nezdruncinat, căci umbrele înserării 
se târau la fundătoarea saniei fără să ajungă să o cuprindă 
vreodată, nu le dădea voie colonelul Dulceanu, sugând din 
ţigare, or le oprea un duh al bălţilor, lăsând cailor, ca pe-o 
bucată de  zahăr, o fărâmă de zi sub boturile aburind şi 
noaprea plină de-o frică înstărită a satelor de pe amândouă 
malurile.

Acea trecere stranie a colonelului Dulceanu, mai 
cu seamă întoarcerea împerechind căderea serii cu deştep-
tarea vântului (mica fanfaronadă a zăpezilor nu se stinge 
în bălţi, până-n martie), plantând simboluri nedesăvârşite, 
precum şi apropierea sărbătorilor, a căror magie mi se în-
tipăreşte în sufl et cu mult înainte de sosirea lor, îmi creau 
sentimentul unei pătrunderi misterioase în Timp.”

Cred că fragmentul anterior ar putea fi  integrat în 
oricare dintre cele trei romane.

Chiar dacă dominanta fi rească a peisajului sunt cu-
vintele, fără metafore ori personifi cări gratuite,  realitatea 
se încheagă esenţial, cu multă concretitudine,  ce poate să 
contrazică opinia comună după care stilul liric se fi nali-
zează exclusiv într-un univers poetic.

Fără să afi rme de la debut un program sciitoricesc  
de lungă durată, opera dlui Fănuş Neagu rămâne ascensi-
vă şi unitară. Perspectiva asupra lumii a devenit tot mai 
îngustă, de la vasta panoramare socială din “Îngerul a 
strigat”, la viziunea aproape microscopică asupra creaţiei 
din “Scaunul singurătăţii”. Cu cât forţa narativă a slăbit, 
cu atât a sporit profunzimea caracterelor şi rafi namentul 
spiritual de  detaliu şi de nuanţă.     Autor de proză artis-
tică chiar de la începuturi, dl Fănuş Neagu şi-a potenţat 
şi perfecţionat caligrafi a creaţiei, până la unghiurile ba-
roce de redare a  detaliilor. Este prozatorul vizionar care 
elaborează în dimensiuni umane, fundamental opus artei 
grandioase, de  perspective sociale ciclopice, a lui Liviu 
Rebreanu. 

Gradul de imprevizibil şi orizontul de aşteptare se 
închid cu fi ecare apariţie. Ce ar mai fi  posibil după “Sca-
unul singurătăţii”?

Poate  o schiţă, sau o povestire care să concentreze 
acţiunea tuturor romanelor până la dimensiunile de im-
plozie.

   ROMANELE LUI FĂNUŞ NEAGU –
Imaginarul narativ şi deschiderile timpului şi spaţiului

AURELIU GOCI
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Recenta apariție editorială, 
Zâmbet tras pe roată (Ed. „Acade-
mica Brâncuși”, Tg.-Jiu, 2012, 362 p.) 
este o lucrare aparte în bogata biblio-
grafi e a cunoscutului eseist și scriitor 
gorjean Grigore Smeu. Deși anumite 
elemente biografi ce le cunoaștem din 
alte scrieri precedente (precum ro-
manul „Transplant de vocație”, din 
2007, sau tratatul „Istoria esteticii 
românești”, I – 2008, II – 2009), car-
tea de față acoperă, factologic, aproa-
pe șase decenii de viață, mai exact zis 
intervalul cuprins între înscrierea la 
liceu (1941) până în vremea mai apro-
piată nouă (pensionarea autorului din 
1995 și puțin mai încoace).

Având eminamente un carac-
ter memorialistic, Zâmbet tras pe roa-

tă este o scriere care depășește confortabilul canon al acestei specii de frontieră, confi gu-
rându-se drept o îndurerată mărturisire de credință (cu valoare intențional-terapeutică), 
dar și o dezbatere de idei. Are, așadar, profi l beletristic, dar și caracter de eseu pe o 
anumită tematică.

Este vorba, altfel zis, de o memorialistică foarte aplicată la realitățile românești 
din intervalul amintit, scoțând în evidență statutul și tribulațiile specifi ce ale unui destin 
de cercetător științifi c, prob și onest, angajat vreme de 45 de ani în activitatea Institutu-
lui de Filosofi e al Academiei Române. Avem de a face, așadar, nu cu o simplă consem-
nare memorialistică, ci cu o carte de analiză spectrală a atmosferei în care s-a desfășurat 
activitatea de cercetare în știința românească, „în epoci foarte capricioase” și „negre în 
cerul gurii”, după cum ne precizează autorul atât într-o epistolă cât și într-o dedicație: 
„Dacă nu mă înșel, despre așa ceva nu s-a mai scris. Oricum, nu o carte de memorii, cu 
asemenea temă...”

Desigur, dl Grigore Smeu are perfectă dreptate: o carte care să urmărească des-
tinul unui cercetător român în vremuri vitrege nu prea s-a scris, cu atât mai mult cu cât 
este vorba de un domeniu umanist, foarte sensibil la tectonica ideologică a vremurilor.

Cu atât mai interesantă este această scriere cu cât, evocând propriu-i destin de 
la angajarea sa în domeniul cercetării academice (1950) până la pensionarea din 1995, 
autorul reface nu numai atmosfera vremurilor lăsate în urmă, dar introduce în scriere în-
tâmplări, oameni și evenimente menite a-i contura profi lul moral și profesional, opțiunile 
existențiale și ideatice. Protagonist și martor al cercetării științifi ce în noua instituție 
creată în condițiile noului regim, autorul reușește a ne da o imagine exactă a ceea ce 
era și dorea să fi e Institutul de Filosofi e al Academiei, la care va ucenici încă din primul 
an de facultate (1950). În același stadiu „de ucenicie” se afl a și instituția respectivă „cu 
debutul unor experiențe utile, însă, deocamdată, cât se poate de modeste în orgolioasa și 
însingurata lume a cercetării științifi ce profesioniste”.

Sub autoritatea profesorului C.I. Gulian, care conducea activ secția de fi losofi e a 
institutului mare (al cărei director era Mihail Ralea), tânărul student gorjean se va forma, 
ca specialist, într-un climat nu tocmai confortabil, dacă avem în vedere că „atunci, în 
deceniul al șaselea, dogmatismul gândirii leniniste solicita imperios ca totul să fi e trecut 
prin purgatoriul neantizant al luptei de clasă, aceasta amuțind, la rândul ei, magnifi cul 
joc al lumii spiritului prin despicarea lui în două tabere războinice: «materialismul» și 
«idealismul», război ce a intoxicat o generație întreagă cu zăngănitul săbiilor sale.”

Se înțelege de la sine că, de-a lungul existenței sale, acest Institut de Filosofi e 
„a avut o viață, ideatic vorbind, deloc ușoară, complicată și complexă, cu eșecuri dar și 
unele realizări nuanțate ce nu pot fi  în chip stupid contestate”.

În fața unei atari „antinomizări războinice”, ce răvășea întreaga societate româ-
nească, factorii de decizie din institut, ca și colectivul în ansamblu, au adoptat nu o dată 
anumite „tehnici de evadare din propria-i capcană istorică, rămânând, totodată, pe linia 
de plutire a vremii.” Poate din cauza acestei „pendulări dilematice”, Institutul de Filoso-
fi e nu s-a bucurat de cine știe ce elogii din partea regimului totalitar.”

În fața pustiitorului „reducționism proletcultist” (vezi teoria leninistă a refl ectă-
rii), institutul a fost ferit de „excese compromițătoare”, comunicarea din partea acestuia 
înregistrând tonuri prudente, temperate, nu o dată de autentică elevație spirituală.

Odată puși în temă cu problematica scrierii, autorul evocă, începând cu capitolul 
al II-lea, momentul 1941, când, „ieșit pentru totdeauna din veșnicia lumii țărănești”, va 
merge să urmeze cursurile Liceului «Tudor Vladimirescu» din Târgu-Jiu. Elevul model 
și mereu premiant din primele clase va descoperi, mai apoi, printr-o nestăvilită sete de 
cunoaștere, „ideația schopenhaueriană” și adevărata lume a ideilor elevate. Dar, neatent 
la „scrâșnetul urii reducționiste”, va cunoaște, încă din acești ani, urmările delațiunii 
colegiale, intrând, încă din acești ani, în vizorul Securității ca „un mucos” ce se opune 
„noului regim” de democrație populară (o teribilă cacofonie, vorba lui Blaga!).

Consecințele episodului cu pricina le va simți atât în anii studenției sale, când, 
etichetat ca „fi u de chiaburi”, este exmatriculat (pentru a fi  reprimit, apoi), cât și de-a 
lungul carierei de cercetător, când principalele sale obsesii abstracte erau acelea ale unui 
învederat estetician.

De-a lungul studenției, autorul trăiește, așadar, tot atâtea „puseuri ale spaimei”, 
simțind în juru-i „contururile insidioase ale unui lanț al suspiciunii”. Imputându-i-se ori-
ginea socială „chiaburească” (provenea dintr-o familie de țărani „mijlocași”, ceva spre...
chiaburi, cum remarcase inițial secretara facultății!), studentul și ucenicul din cercetare 
nu putea evita „vânătoarea de vrăjitoare” ce bântuia în rândurile tineretului estudiantin, 
dar, mânat mereu de un exact spirit al onestității și probității morale, va reuși să pareze 
astfel de lovituri și insinuări, rămânând pe făgașul fi resc al destinului său.

Depășind și această epocă a „asanărilor partinice” (când unul din tartorii ideo-
logiei era profesorul Tismăneanu , tatăl actualului militant  în condamnarea comunis-

mului!), proaspătul licențiat în fi losofi e (1953) 
va obține și decizia de încadrare la Institutul 
de Filosofi e (instituție despărțită de istorie și 
devenind de sine stătătoare), cu un salariu de 
mizerie, condiție care nu se va schimba odată 
cu trecerea anilor: „Mi-a trebuit prea mult timp 
să «cresc» și să-mi dau defi nitiv seama că în 
România - și cea comunistă și aceea post co-
munistă – profesiunea de cercetător este, din 
punct de vedere material, una de om nevoiaș, 
dacă nu de-a dreptul sărac.”

Dincolo, însă, de anii de început 
dominați de „incertitudini” și „lălăială dogma-
tică”, protagonistul va opta, în 1956, odată cu 
înfi ințarea sectorului de estetică pentru această 
disciplină, afl ată și ea la începuturi. „Legaliza-
rea sectorului de estetică”, în cadrul căruia va 
lucra „ca estetician profesionist”,  era o mare 
promisiune pentru tânărul cercetător, care, din-
colo de atâtea și atâtea tracasări ideologice și 
organizatorice, dincolo de angajarea sa în obligatoriile „colective de cercetare” tema-
tică, se va impune ca o voce distinctă în cercetarea estetică românească, prin Sensuri 
ale frumosului în estetica românească (1969), Repere estetice în satul românesc 1973), 
Esteticul cotidian în lumea de azi (1992), totul culminând cu tratatul de Istoria esteticii 
românești (I, 2008; II, 2009), singura lucrare de acest fel din cultura românească, care, 
pentru a fi  scris, i-a impus autorului pensionarea mai devreme de termen, începând cu 1 
septembrie 1995, după 45 de ani de cercetare neîntreruptă în cadrul structurilor acade-
mice amintite.

***
Specializându-se, așadar, în domeniul esteticii (printr-un studiu asiduu, dar și prin 

călătorii de documentare la Moscova, Leningrad, Praga, Budapesta, Sofi a, Chișinău), dl 
Grigore Smeu și-a luat ca sprijin în cercetarea sa ideatică domeniul literaturii, dar și pe 
cel al artelor plastice, de aici rezultând cercetări la fel de interesante: Previzibil și impre-
vizibil în epică (1972), Relația social-autonom în artă (1976), Interdependența valori-
lor în literatură (1987), Marin Preda – o fi losofi e a naturii (1994), Libertatea artistică 
în literatura română (2005). Mult mai apropiat de lumea literaturii, printr-o congeneră 
sensibilitate cu htonicul și cosmicul, să amintim aici și volumele sale de poezii și proză 
(romane și nuvele), remarcabile printr-o acută viziune a elementarului, dar și prin cursi-
vitatea ideatică, prin expresivitatea unui realism brut, netrucat și totuși transfi gurat. Este 
de remarcat o percepție infi nitezimală a naturii în sens uranian, generatoare de pagini 
antologice, îndeosebi în proza literară.

Având, așadar, ca temă destinul unui cercetător, scrierea nu putea face abstracție 
de întâmplări mai concrete sau mai prozaice. Anii de tinerețe ai cuplului (care se 
dovedește trainic, în ciuda unor neplăceri și greutăți survenite), creșterea copilului, at-
mosfera de institut îmbâcsită de presiuni ideologice și interese meschine (institut care, 
vorba unui coleg ce va ispăși pentru această observație, „este atât de inutil încât va dura 
veșnic!”), teroarea anilor 50 când unii din colegii săi vor lua drumul închisorilor iar 
soția sa, profesoară de istorie, va ajunge „muncitoare necalifi cată într-o fabrică”, fi ind 
angajată abia după doi ani de șomaj, boala survenită „pe un fond de epuizare generală” 
ce îl va face pacientul unor instituții de sănătate, apoi  „anii «tranziției» care au urmat 
evenimentelor din decembrie 1989” și, în sfârșit, hotărârea de a se pensiona mai devreme 
pentru a-și scrie opera visată a vieții sale de cercetător – toate acestea se împletesc într-o 
scriere memorialistică specială cu accent pe reliefarea unui destin aparte.

„Un cercetător profesionist se formează și se maturizează greu”, scrie la începu-
tul capitolului al VIII-lea autorul, amintind totodată de unele „încetineli” și „poticneli”, 
dar și de acele momente de iluminare și revelație ce nu întârzie să apară, câtă vreme 
pasiunea devine a doua natură a individului. În acest sens, apar în paginile pline de 
o anume fervoare memorialistic-eseistică unele exemple de individualități ce stârnesc 
admirație și o sinceră prețuire (Vasile Dem Zamfi rescu, Gabriel Liiceanu, Angela Botez). 
Nu de aceleași aprecieri se bucură alte fi guri din lumea culturală românească, bunăoară 
Mircea Dinescu (necoptul președinte al Uniunii Scriitorilor și, iată, atât de descurcăreț), 
Laurențiu Ulici (setos de putere și plin de sine), spre deosebire de cei ce le-au urmat, Eu-
gen Uricariu sau Nicolae Manolescu (astfel de evocări episodice ies din cadrul propriu-
zis al duratei memorialistice propuse, ca niște fi re de legătură cu realități mai apropiate 
nouă, posibile tatonări ale unui viitor op...).

„Aproape nimic din paginile acestor memorii, saturate de un zâmbet tras pe roa-
tă, nu exprimă toleranță și nu îndeamnă spre ipocrite comentarii” (p. 270). Și, pe bună 
dreptate, scrierea nu intenționează să fardeze o biografi e, dimpotrivă autorul recunoaște 
și anumite limite ale tinereții când „am etalat și eu niscai «virtuți» ale «realismului soci-
alist»”, ani de „incertitudini” ori de „lălăială dogmatică”...

Dincolo, însă, de aceste netrucate sincerități, asumate cu spirit de ironie lucidă, 
iese în evidență statura morală și profesională a cercetătorului, onestitatea, refl exivitatea 
oarecum introvertită și acel spirit tonic de încredere în valori, grație cărora a reușit să-și 
încununeze cei 45 de ani de cercetător profesionist cu lucrări fundamentale.

Oroarea față de noul tip de cercetare „planifi cat-integratoare” în epoca postde-
cembristă a așa-ziselor „deschideri” europene, dorința de a ieși din țarcul cercetării „co-
lectiviste” și de a se afi rma cu contribuții integrale în domeniul asumat, dau cercetătoru-
lui Grigore Smeu acea distinctă aură a propriei valori și recunoașteri.

Ideea mai veche că specifi citatea cercetătorului este aceea a „omului fără însușiri” 
(cum ar ilustra Robert Musil, prin personajul său, Ulrich) nu este o simplă fi gură de stil, 
ci o realitate mult mai profundă, care implică conștiință de sine, gratuitate estetică și o 
neistovită sete de cunoaștere, de exersare cu rigoare a «reveriei» sufi cientă sieși.

Zâmbet tras pe roată este o amară rememorare autobiografi că, survenită într-
un moment de clarifi care decisivă, o monografi e a profesiunii de cercetător științifi c în 
structurile academice,  un fel de intrare în efi gie a unui estetician învederat și  literat 
degustător de sublime reverii.

Z. C.

Grigore SMEU:
„Zâmbet tras pe roată”

O monografi e a profesiunii de cercetător științifi c în structurile academice
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„Evocări în pagini critice”

 Cartierul select

Era tihnită strada, iar oamenii tăcuţi,
Saluturi între ei schimbau destul de vane,
Ieşeau, intrau în case, mecanic şi discreţi –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

La fi ecare poartă păzea un mic bolid
Şi-n fi ecare curte dormea o limuzină
Iar fi ecare casă era misterioasă –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Ferestrele, în spate, cu groase draperii,
Nu îşi trădau stăpânii nici chiar cu umbra 
lor,
Lumina era vagă şi tainică, obscură –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Din când în când, nu rar, veneau alte maşini
Şi-ntr-un minut sau două din ele se 
scurgeau,
Cu serviete negre, persoane tot în negru –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Se întorceau pe seară, sau noaptea, mai 
târziu,

Maşinile, aceleaşi, îi deşertau la porţi
Deschise ca Sesam-uri, şi dispăreau subit –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Copiii, încărcaţi şi duşi în limuzine
La şcolile înalte, păreau banali şi fazi
Şi cu priviri legate, ca-n transă, în pământ –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Nu am văzut un om să bată strada-ntreagă,
Nici arbori nu-ntâlneai pe margini de 
trotuare
Şi nu vedeai pisică, şi nu vedeai un câine –
Pe-atunci când locuiam în cartier select...

Nu am văzut hulubi, nici gureşele vrăbii,
Nici, cel puţin, o cioară adusă de vreo iarnă,
Iar viscolul părea că e legat la gură –
Pe-atunci, când locuiam în cartier select...

Dar într-o noapte mută şi surdă, ca şi 
moartă,
M-am ridicat din pat ca apucat de furii,
Mi-am luat averea toată într-o valiză spartă
Şi-am evadat pe viaţă din cartier select.

EVROPA

  Motto: „Am săgetat Apusul/
 Şi l-am găsit hain” (Vasile Voiculescu)

Evropa ne zâmbeşte vânăt, rece,
Poftindu-ne-n coşteiul ei frumos,
De veacuri unde singură petrece,
Să-i facem curăţenie pe jos...

De-atâtea grime, chipul ei scorţos
Cu naft şi grâuşor vrea să şi-l frece –
Plătind cu morbul vechi, evghenicos,
Cu volnicii betege şi zevzece...

Îi dăm peşcheş odoare şi istorii,
Filoanele de sânge, milenare –
Plenipotenţiarii ei sunt norii
Cu proboziri de lâncedă candoare...

Şi tot ne joacă-n circu-i, hopa, hopa –
Ma Dame, My Lady, Meine Frau, Evropa!

Poeme de Ioan Mazilu Crângaşu
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Recentul roman al lui Aurel Antonie, Castelul 
– o „replică” sau un „adaos” la celebrul roman al lui 
Franz Kafka – readuce în discuție mai vechea proble-
matică a raporturilor dintre opera unică (invariabilă) 
și posibilele variante în timp, care fi e o completează și 
interpretează, fi e o au drept suport de arhitectură miti-
că (chestiune de critică arheologică) întru constituirea 
unei inedite diegeze aplicabilă pe realități sociale (cam 
ceea ce face James Joyce în „Ulisse”, sugerând o struc-
turare pe model odiseic, dar destul de voalată).

Dacă în viziunea clasică o asemenea posibilitate 
simbiotică nu avea mari sorți de izbândă, în postmo-
dernism totul pare posibil, inclusiv destructurarea die-
getică și pulverizarea personajului, interesul autorului 
vizând statutul metaromanului. Scriitorul poate crea 
în vecinătatea modelului, într-o vădită concurență cu 
acesta, mai ales că intertextualismul îi dă posibilitatea 
să preia nu numai personaje, dar chiar episoade și pasa-
je întregi ad litteram, scopul fi ind, evident, nu pastișa 
sau parodia, ci concurența unor viziuni și mesaje noi. 

Acesta este și cazul Castelului lui Aurel Anto-
nie (Editura Fundației „Constantin Brâncuși”, Tg.-Jiu, 
2012, 220 p.), a cărui raportare directă la romanul lui 
Kafka repune în discuție teoretică, de principiu, cum 
deja am menționat, statutul posibil al variabilei față 
de textul originar, adică raportul dintre invarianta ori-
ginală și eventualele ei variabile. Situarea topografi că 
a acțiunii, personajele în totalitate și, desigur, întrea-
ga viziune fabulatorie pe seama unui odios aparat 
funcționăresc și opresiv trimit, în mod direct, la roma-
nul kafkian, fără vreo altă mențiune. 

E vorba de celebrul roman Castelul al scriitoru-
lui ceh Franz Kafka, care a fost înțeles drept o alegorie 
a unei alienante birocrații și a unei organizări sociale 
opresive. Dacă la Kafka privirea narativă se concen-
trează asupra comunității de la poalele dealului pe 
care se afl ă misteriosul castel,  în scrierea concitadi-
nului nostru evocarea urmărește un sens invers, acela 
de a releva în ce constă mașinăria uriașă a aparatului 
funcționăresc și opresor, pe rațiunea absurdă a căruia 
este organizată o întreagă ierarhie castelană. Este vorba 
de un adevărat coșmar al unei birocrații multiplicate la 
infi nit, existența absurdă a zeci de cancelarii asigurând, 
cum zice Kafka, „coordonarea admirabilă a tuturor ser-
viciilor”. Intenția parodică este evidentă, cum destul 
de transparentă este și imaginea mai generală a unei 
alegorii ce vizează puterea. Castelul este sediul aces-
tui centru de putere, situat undeva „sus”, într-un relief 
misterios și inaccesibil pentru cele 268 de familii din 
satul „de jos”. 

 „Infl uența castelului” (cum spune Amalia lui 
Kafka, victimă  a abuzivului funcționar Sordini) asu-
pra acestora este totală, ca orice centru de putere din 
care emană implacabile legi și regulamente întru asi-
gurarea unei necondiționate supuneri. Iată regăsindu-se 
în recenta „replică” epică toate personajele „Castelu-
lui” kafkian, începând cu arpentorul K. și secondanții 
lui Artur și Ieremias, continuând cu birtașul Martin/
Hans și birtășița Gardena de la Hanul Podului, apoi cu 
familia birtașilor de la Curtea Domnească, la care lu-
crează blonda Frieda și Pepi. Se regăsește întreagă și 
familia cizmarului vizitată de K., din care face parte 
curierul Barnabas și surorile acestuia, Olga și Amalia, 
fi ecare cu povestea ei marcată de  „infl uența castelului” 
(la Kafka, povestea acestei familii căzute în dizgrația 
administrației ocupă un consistent capitol). Interesant 
este și primarul satului cu soția sa Mizzi (singurul care 
își amintește de chestiunea arpentorului, de care avuse-
se știre și funcționarul Sortini din echipa de pompieri), 
dar și învățătorul cu colega lui Gisa și ajutorul școlar 
Schwarzer. Îi regăsim pe cizmarul Otto Brunswick și 
pe căruțașul Gerstäcker, pe meșterul tăbăcar Lasemann 
și alte episodice personaje.

De partea cealaltă, a administrației „marelui cas-
tel”, îi întâlnim pe „Domnul Conte” (foarte clar  pus 
în evidență, pe când la Kafka personajul rămâne într-o 
virtualitate insinuantă de temut) și pe cel mai apropiat 
funcționar al său, directorul Cancelariei Numărul Zece, 
Klamm. Foarte reușită este fi gura anchetatorului Valla-
bene, colegul aceluia, dar și Erlanger, unul din secre-
tarii castelului, ori Momus, secretarul comunal în sub-

ordinea directorilor Klamm și Vallabene. Mai reținem 
fi gurile funcționarilor Oswald și Fritz. Scenele cu inte-
rogatoriile luate unor săteni la hanul „Curtea Domneas-
că” în legătură cu prezența arpentorului K. în sat sunt 
de-a dreptul hilare. 

Reprezentând diabolicul aparat birocratic din 
castelul situat în „ceață și beznă”, toți aceștia dau dova-
dă de un zel absurd în a ancheta și teroriza pe toți cei ce 
au intrat în legătură cu K., arpentorul venit de departe 

și pe neașteptate în acest sat supus orbește legilor și re-
gulamentelor castelane. Nu se știe cine l-a chemat aici, 
nici Excelența Sa, Contele, nu își amintește nimic. Nu-
mai rapoartele zelosului Klamm, singurul funcționar ce 
își păstrase ani buni funcția de director al Cancelariei 
Numărul Zece, datorită abilității sale, îl fac să bănu-
iască o posibilă solicitate a defunctului său tată. Afl at 
între  „datoria” îndeplinită cu exces de zel și tribulațiile 
sale amoroase (cu cele două hangițe mai întâi, iar acum 
cu Frieda, vânzătoarea de la tejghea, care va renunța la 
demnitatea de  „amantă a lui Klamm” și va deveni iubi-
ta arpentorului), Klamm încearcă prin toate tertipurile 
să-l țină la distanță pe K., livrându-i Contelui un portret 
cât mai compromițător al noului sosit pe domeniul se-
niorial. La rândul său, K. încearcă să intre în legătură 
cu administrația castelului, în special cu Klamm, ceea 
ce nu se dorește. Absurditatea situației în care trăiește 
arpentorul, relațiile sale cu „secondanții” ce i se livrea-
ză de eminența cenușie a castelului, dar și cu locuitori 
și oameni de la han, determină pe anchetatori să de-
pună eforturi suplimentare pentru a alcătui acel dosar 
stufos ca o coadă de veveriță, ce l-ar putea incrimina 
pe indezirabil. Dar pe când K. refuză interogatoriul so-
licitat de secretarul comunal Momus, Vallabene îi sus-
pectează pe toți de legături cu pretinsa „ceată/ avalanșă 
de arpentori”, ce-ar fi  luat cu asalt satul, constituind o 
primejdie față de autoritatea administrației castelane și 
stabilitatea Comitatului.

Nimeni nu a solicitat venirea vreunui arpen-
tor, căci „în sat problemele de arpentaj sunt rezolvate 
în mod mulțumitor”, nici domeniile senioriale nu au 
nevoie de serviciile acestuia. Poate regretatul tată al 
Excelenței Sale solicitase prezența unui arpentor, dar, 
cu toate căutările primarului și ale funcționarilor de 
la castel, nu se găsise nici un document care să ateste 
această solicitare. Totul rămâne învăluit în mister, iar 
Contele, de felul lui mai mult distrat decât abil, îi dă de 
înțeles lui Klamm că va trebui, în sfârșit, să se îngrijeas-
că de „uniforma arpentorului”, ceea ce sugerează că în 
cele din urmă K. va fi  asimilat aparatului funcționăresc. 
„Chestiunea măsurării pământului îl atinge pe fi ecare 
țăran”, observase scriitorul praghez în romanul său, 
însă lucrurile erau bine așa cum erau. Aducerea unui 

arpentor care să măsoare pământurile domeniului se-
niorial și ale țăranilor ar fi  stârnit vechi animozități, de 
aici statutul de indezirabil al celui venit de departe și 
de a cărui chemare nimeni nu-și amintește, neexistând 
nici hârtii…

Așa că ancheta de amploare declanșată de 
Klamm și Vallabene la adresa  „arpentorului zurbagiu” 
va înceta, odată cu rechemarea la castel a anchetato-
rului Vallabene și cu lămurirea pe care secretarul Er-
langer vrea s-o comunice arpentorului (episod cu care 
se sfârșește romanul, fraza fi nală reproducând, de fapt, 
din Kafka, primele propoziții cu care Erlanger încearcă 
a-l lămuri pe K.). Folosindu-se de acest procedeu de 
intertextualitate narativă, Aurel Antonie își construiește 
romanul într-o similitudine formală aproape suprapusă, 
inversând, însă, sensul unor scene (iată, spre exemplu, 
scena în care Klamm îl zărește pentru prima dată pe K., 
uitându-se prin gaura din ușă ce despărțea camera re-
zervată directorului castelan de sala birtului cu tejghea, 
butoaie și clienți). Astfel de scene, unele simplifi cate 
până la rezumare, evocă diferite aspecte din romanul 
kafkian, precum vizita lui K. la casa primarului, care-
și depozitează hârtiile în șură, ori popasul acestuia la 
școala din sat, împreună cu Frieda și secundanții săi.

Întâlnim, de asemenea, chiar preluări de texte în-
tregi, precum scrisorile dintre Klamm și arpentor, care 
în romanul kafkian se afl ă în Capitolele II (pp. 29-30) 
și Capitolul X (pp. 158; 162-163), iar în Castelul lui A. 
Antonie sunt preluate în capitolele  „Ziua a doua” (pp. 
43; 48-49) și „Ziua a cincea” (p. 172). În documenta-
rea noastră, am avut la dispoziție eminenta traducere a 
Marianei Șora (apărută la E.P.L., colecția Bpt, 1968).

 Dincolo de personajele kafkiene binecunoscute 
și unele episoade, în general, similare, de obicei refor-
mulate, sunt de evidențiat și unele replici păstrate aido-
ma, ceea ce iarăși ridică problema destul de sensibilă a 
similitudinilor și libertății de creație…

De fapt, în aceasta constă întrebarea: până unde 
poate merge libertatea de „replică” a scriitorului care 
vrea să refacă, să continue, să reia o operă celebră?! 
Poate Aurel Antonie să dea lui Kafka o replică veri-
tabilă de demnitate artistică? Și dacă da, în ce constă 
originalitatea lucrării, dincolo de atmosfera, de scena-
riul și personajele de identitate kafkiană, de regăsirea 
aici a întregii problematici, oricâte nuanțări ar căpăta 
diegeza?

Important este că, în toate cazurile, accentul care 
pe ideea de suspiciune absurdă a castelanilor, dar mai 
ales pe interminabilele anchete organizate de aceștia la 
hanul „Curtea Domnească”, la ore târzii din noapte, in-
terogatorii la care sunt supuși, străini de orice intenție, 
săteni crescuți în respectul legii și frica de regulamen-
tele ce guvernau dintotdeauna întreg Comitatul, al că-
rui sediu de putere rămâne castelul cu organizarea și 
infl uența lui diabolică. Cad pradă acestor abuzuri in-
chizitoriale interminabile personaje precum căruțașul 
Gerstäcker, meșterul tăbăcar Lasemann, meșterul ciz-
mar Otto Brunswick, birtășița Gardena de la «Capul 
Podului», hangiul de la «Curtea Domnească», locație 
rezervată doar înalților castelani ș.a.

Aurel Antonie își structurează romanul în „Șase 
zile”, rezumând, într-o susținută atmosferă kafkiană, 
acțiunea celebrului roman și insistând (cum de fapt a 
și mărturisit cu prilejul lansării din data de 3 noiem-
brie c.) nu numai pe descrierea diabolicului mecanism 
funcționăresc (ce emană într-o prolifi citate absurdă 
legi, regulamente, decizii, ordine, hotărâri și adrese), 
dar mai ales pe capacitatea opresoare și inchizitorială a 
acestei administrații monstruoase, ceea ce amintește de 
defuncta noastră securitate, pilon fundamental al unui 
regim dictatorial și concentraționar. O alegorie a aces-
tei lumi se dorește „varianta Antonie” a Castelului…

Nu ne îndoim că proza lui Kafka este una defi ni-
torie pentru scrisul concitadinului Aurel Antonie, însă, 
dincolo de marea iubire și prețuire ce-o mărturisește 
acest gest editorial, prozatorul târgujian trebuie să-și 
fi  luat el însuși anumite precauții și considerații argu-
mentative, pentru a nu i se imputa eventuale obiecții de 
ordin epigonic sau chiar „preluări” abuzive de situații, 
texte și personaje!

Dan Radu ABRUDAN

Aurel ANTONIE:

„C A S T E L U L”
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Stabilit în Franţa, după ce a cunoscut avatariile regi-
mului concentaţionar comunist din România (i s-a înscenat un 
proces civil, cu substrat, în realitate, politic), Ion Neagu şi-a 
publicat experienţele în prima sa carte, intitulată inspirat, MI-A  
ZÂMBIT  IISUS  HRISTOS.

Viziunea unui Iisus mângâietor, l-a făcut să reziste în 
anii de detenţie şi reeducare. Cu toate suferinţele îndurate, Ion 
Neagu a rămas un român adevărat, patriot şi un bun creştin orto-
dox, astăzi, îndeplinind la Paris, funcţia de secretar al enoriaşilor 
bisericii noastre creştin ortodoxe, din capitala Franţei.

După ce fi ica sa a citit manuscrisul acestei cărţi, i-a cum-
pără un caiet masiv, cu coperţi cartonate, scriind pe prima pa-
gină următoarea dedicaţie: ’’Dragă tată, sper ca acest mic caiet 
să devină o carte mare! Deci, scrieţi amintirile şi restitueşte-mi 
totul acoperit cu gândurile tale. La mulţi ani! Ioana şi Laurent  
1994’’. Şi iata că astăzi Ion Neagu publică a doua sa carte, de 
data aceasta primul volum al romanului VISE TRĂITE (Editura 
SemnE, Bucureşti, 2012).

Volumul depune mărturie despre vieţile unor persona-
je provenite din câmpia Bărăganului, satul natal Mărculeşti, de 
lângă oraşul Slobozia, în perioada obsedantului deceniu. Tema a 
devenit frecvent abordată după 1989 când ne-am cucerit dreptul 
la libertatea cuvântului.

Romanul lui Ion Neagu are câteva caracteristici apar-
te. În primul rând: numele reale ale personajelor (desprinse din 
mediul familiar), mulţimea amănuntelor concrete cât şi unele 
întâmplări autentice povestite - conferă un puternic aer de ve-
rosimilitate epicii desfăşurată liniar (fără întoarceri în timp). În 
al doilea rând, imaginaţia bogată şi reveria compensatorie sunt 
specifi ce, după părerea fi losofului Vasile Băncilă, spaţiului Bără-
ganului. Într-adevăr, după cum observă fostul asistent al lui Lu-
cian Blaga, câmpia Dunăreană, ca şi stepa rusească, predispun 
la reverie, basm, halucinaţii ce par vise trăite. Aşa se întâmplă 
cu Ion Neagu, în numeroasele pagini, în care descriu cu lux de 
amănunte, nunta fabuloasă  a lui Ştefan cu Afrodita, ce ţine mai 
multe zile.  

Să urmărim succint fi rul epic.
Eroii romanului provin, în principal, din două familii ti-

pice: una a lui Costache Cinghel căsătorit cu Tănţica, un fruntaş 
legionar, devenit apoi mare comerciant de grâne prin Balcani şi 
Asia Mică, şi copiii acestora: Victor, Ionel şi Afrodita;  cealaltă 
a bucovinenilor Leon (profesor) şi Maria Holeteck refugiaţi în 
România din calea ruşilor, în 1940, cu copii: Mircea, Ştefan şi 
Magdalena.

Familiile sunt înstărite şi harnice, întreprinzătoare, se 
descurcă admirabil şi în noile condiţii impuse de regimul socia-
list: familia Cinghel întemeiază chiar o fermă agricolă familială 
la Cernica, lângă Bucureşti şi un restaurant lângă ştradul ITB 
(conduse din umbră de Costache care îşi luase altă identitate spre 
a nu fi  arestat din cauza activităţii sale legionare - prin inter-
mediul doctorului Boaru); femeile familiei Holeteck organizând 
ţesătorie la Sărăţeni, lângă Siret, iar Ştefan, deosebit de dotat 
intelectual, urmând o carieră militară. În fi nal, Ştefan se va căsă-
torii cu Afrodita, printr-o nuntă ca în poveşti, autorul reiterând 
astfel povestea lui Făt Frumos şi a Ilenei Cosânzeana, în spaţiul 
Bărăganului. 

Descrierea nunţii dovedeşte ataşamentul autorului la tra-
diţia românească  strămoşească, bazată pe cultivarea moralei şi 
credinţa în Dumnezeu. Autorul cunoaşte în amănunţime obiceiu-
rile nunţii ţărăneşti, cu tot farmecul ei cuceritor: invitarea nunta-
şilor de către vorniceii călări, ceremonia religioasă, amenajarea 
meselor în aer liber pentru petrecere şi podirea ringului de dans, 
cântecele lăutăreşi, horele, mesele îmbelşugate cu fel de fel de 
bucate şi băuturi, dansul miresei, al găinii, dovedirea virginităţii 
miresei prin arătarea cămăşii de noapte pătată cu sânge  etc. În 
descrierea evenimentului, autorul dovedeşte calităţi regizorale, 
secvenţele se desfăşoară ca într-un fi lma la care cititorul este 
invitat să participe.

Intriga romanului o constituie instaurarea cu forţa a co-
munismului în ţara noastră, care va contorsiona profund şi ne-
drept relaţiile sociale. Din motive politice, oamenii capabili sunt 
arestaţi iar funcţiile de conducere, la toate nivelele, sunt ocupate 
de scursorile societăţii, care devin membrii ai Partidului Comu-
nist.

Evenimentele se desfăşoară pe două planuri. Unul îl re-
prezintă munca cinstită a gospodarilor harnici, între care se nu-

mără eroii cărţii, al doilea din uneltirile şi constrângerile regimu-
lui totalitar instituit. La restaurantul familiei Cinghel, securitatea 
montează microfoane şi-i obligă pe patroni să angajează între 
chelneri câţiva securişti; dupa nuntă vânătorii din satul Mărcu-
leşti sunt ameninţaţi cu puşcăria dacă nu se înscriu în colectiv 
sub pretextul că au tras cu puştile proprii, o salvă în aer, conform 
tradiţei, în cinstea mirilor, etc.

De asemenea, numeroşi nuntaşi sunt acuzaţi de fi lo-legi-
onarism pentru că au purtat banderole, cravate sau cămăşi verzi 
în timpul ceremoniilor.

În legătură cu acest ultim aspect, din dialogul personaje-
lor rezultă că acestea  se dezic de crimele făcute de legionari, dar 
îşi păstrează adeziunea la naţionalism şi creştinismul ortodox 
promovate de  mişcare. 

Pe parcursul romanului, întâlnim pagini romantice de 
mare frumuseţe, dedicate dragostei dintre Costache şi Tania, 
Ştefan şi Afrodita, Victor şi Mioara Bădescu. 

În conluzie, romanul constituie o frescă a societăţii ro-
mâneşti din primele decenii ale instaurătii socialismului în ţara 
noastră, impus cu tancurile sovietice. Zona investigată aparţine 
Bărăganului şi Bucuerştiului, unde s-au stabilit în fi nal, perso-
najele. Autorul are calitatea de martor, prezentând nedeforam 
avatariile prin care a trecut societatea românească în obsedantul 
deceniu. Primează atitudinea morală şi ataşamentul la tradiţia ro-
mânească. Romanul este realist în prima sa parte, apoi prin nunta 
fabuloasă, legendară, trece în domeniul magic al basmului. La 
acest aspect conribuie poate şi nostalgia autorului exilat după 
tradiţiile noastre autentice. Cu adevărat, evenimentele descrise 
par vise trăite cu ochii deschişi. Romanul se încheie optimist, 
Afrodita este însărcinată, semn că viaţa continuă pe făgaşul va-
lorilor tradiţionale nealterate. Viaţa personajelor este strălumina-
tă de credinţa în Dumnezeu.

Deşi se afl ă la debutul său romanesc, Ion Neagu se dove-
deşte stăpân pe mijloacele naraţiunii, conduce cu mână sigură o 
mulţime de personaje şi evenimente, conferind unitate textului. 
Scrisă cu talent autentic, cartea captivează, se citeşte cu uşurinţă 
şi se cere continuată. 

 Lucian GRUIA

Ion Neagu:
OBSEDANTUL DECENIU ÎN LUMEA BĂRĂGANULUI

Simple vorbe
Despre Brâncuși vorbește toată lumea,
de la vlădică la opincă.
Unii, puțini, cu simplitate și har
spun povestea fără sfârșit
a unui copil care a plecat unde a văzut cu ochii
ducând în traistă ce găsise prin sat:
-păsări, pești, ouă, un cocoș,
o piatră de hotar,
o masă și niște scaune, o poartă
sub care-și uneau destinele toți ai lui
de la începutul veacurilor
și un stâlp ca o scară
care în fiecare dimineață se înălța până la cer
și pe care, din când în când,
cobora Dumnezeu să stea de vorbă cu oamenii
și cu păsările, și cu iarba, și cu râurile,
și cu munții, și cu pământul, și cu norii,
și cu sfinții din bisericuța de lemn
de sub arinii din zăvoiul Hobiței.

Într-o zi, toate astea s-au întors acasă și
s-au așezat la locul lor dintotdeauna:
păsările în văzduh,
peștii în apa Bistriței,
cocoșul pe acoperișul casei,
masa pe malul Jiului,
așteptându-i pe cei 12 apostoli
să binecuvânteze oamenii care tot intră și ies pe poarta 
vieții,
scara unind pământul și nepământul,
sfinții pe pereții bisericii
închipuind lumea de-acum și pe cea de apoi…
Numai piatra de hotar a rămas peste mări și țări,
statornicind granița noii Hobițe.
Povestea mai spune că în aceeași zi
copilul a urcat pe stâlpul acela ca o scară
și a rămas în dreapta lui Dumnezeu
ca să-i aducă mereu aminte
că oamenii au nevoie de El
și El de ei.
Alții (nu puțini), filosofi făcuți cu de-a sila

și care se pricep la toate, 
cred că folosindu-i numele în fel și chip
ajung ei înșiși să se numească Brâncuși.

Spuneam că despre Brâncuși
vorbește toată lumea,
deși, de vorbit, ar trebui să se vorbească numai în două 
feluri:
în gând
și cu voce tare.
În gând,
atunci când vrei să bei,
să mănânci, să iubești, să urăști,
să dai cu căciula de pământ de necaz
înjurând printre dinți vecinul, hăndrălăul naibii!
că prea se uită lung după muierea ta…
Tot în gând
ar trebui să vorbești
atunci când poftești să torni o droaie de urmași
dintre care cei mai frumoși rămân tot ăia din flori,
când vrei să cânți ca nebunul pe dealuri,
să te iei de piept cu neamurile pentru o palmă de loc
sau pentru o găină care a sărit gardul unde nu trebuie, 
ori când simți cum mori puțin câte puțin
când mama, propria ta mamă,

-icoana aceea gârbovită, care se sprijină de toiag
ca de marginea lumii,
și pe care-o vezi tot mai rar
pentru că, nu-i așa, tu ai multă treabă la oraș,
nu se-nvârte pământul acela nici picat cu ceară
fără aprobarea ta
și, mort-copt,
tu trebuie să fii acolo
și să-i dai un brânci,
altminteri, cine știe unde-o mai ia razna și ăla!-
mama, deci, îți cere
-pentru că de aia și-a rupt pâinea de la gură
dându-te la școli înalte-
îți cere, zic,
să-i scrii niște cuvinte pe crucea
pe care și-a comandat-o deja la meșterul satului:
-Nu de altceva, mamă,
dar poate… atunci - știi tu! – ai fi strâmtorat cu banii
și e mai bine ca fiecare lucru să fie făcut la vremea lui!...
Tot în gând vorbești
și când pleci la război,
de unde te întorci statuie
sau un nume scris pe-o placă albă de marmură,
ori, pur și simplu, când pleci pentru că ți-a venit sorocul
și te tot duci, fluierând amarnic, pe drumul către biserică
unde toți ai tăi și-au trăit viața
și cu a morții două.
Cu voce tare vorbești când nu ai ce face,
când vrei să te dai deștept
și frumos,
și când vorbele nu-și mai găsesc rostul în tine
și se duc așa, de nebune, pe unde le vine în minte:
-Domnule, azi e ziua lui Brâncuși! le spui tu, doct, celor 
din
jur.
Hai să-i punem și noi o vorbă bună la Dumnezeu!
Ptiuu! Nenorocitul pământului!

De asta zic,
despre Brâncuși vom ști să vorbim
atunci când o să învățăm să tăcem în numele lui.

ION CEPOIION CEPOI
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Profesorul septuagenar Ion Trancău s-a 
afi rmat în ultimii ani, în paginile periodicelor 
culturale gorjene „Caietele Columna” și „Po-
lemika” (serie veche), cu însemnări și recenzii 
de substanță, mai toate privitoare la întâmplări 
și scrieri literare aparținând acestui spațiu litovo-
ian, parte componentă a Olteniei literare, prin spe-
cifi citate și diferențiere regională.

O parte însemnată din aceste „exerciții de 
digitație publicistică” („imixtiuni critice”  inspi-
rate de inevitabilele și benefi cele polemici din 
viața literară, mai mult sau mai puțin „cordiale”, 
însă „fără veleitatea de a da verdicte ori sentințe, 
și niciodată justițiar”) au constituit sumarul volu-
mului de debut – Imixtiuni critice (Ed. Fundației 
Constantin Brâncuși, 2011, 200 p.). Volumul a fost  
distins cu Premiul de critică în cadrul Atelierului 
Național de Poezie „Serile la Brădiceni”, ediția a 
XV-a (președintele juriului: Gh. Grigurcu).

Recenta apariție editorială, UN COMPEN-
DIU CRITIC (Ed. CJCPCT Gorj, 2012, 172 p.) 
dezvoltă, de fapt, o recenzie serială intitulată „De 
la Antologia membrilor USR din Gorj, la un 
compendiu critic strict alfabetic”, apărută în 
„Caietele Columna”, de-a lungul câtorva nume-
re, referitoare la Antologia respectivă editată în 
2006 la Editura „Scrisul Românesc”. Însumând 
peste 400 de pagini, culegerea respectivă antolo-
ga pe cei „nouă scriitori” trăitori în Gorj, cu acte 
în regulă: Alex Gregora, Aurel Antonie, George 
Birău, Adrian Frățilă, Gheorghe Grigurcu, La-
zăr Popescu, Spiridon Popescu, Florian Saioc și 
Valentin Tașcu.

Între timp, numărul membrilor Uniunii 

Scriitorilor trăitori în 
Gorj a depășit ceea 
ce recenzentul numea 
„nouă meșteri mari, 
travestiți în ...calfe și 
zidari”. Au devenit, în 
2008, membrii ai bres-
lei scriitoricești, Ion 
Cepoi (poet, prozator, 
documentarist, editor) 
și, în 2007 Zenovie 
Cârlugea (poet, eseist, 
istoric și critic literar, 
editor), apoi, cu titlul de 
„stagiari”, poetul Dinu 
Eleodor (col. rez. art., 
domiciliat în comuna 
Crușețu-Maiag, Gorj), 
prozatoarea târgujiană 
Elena Brădișteanu și 
regretatul Ion Pecie, 
originar din Teleorman 
(eseist și critic literar).

S-ar fi  strâns, 
așadar, în 2010, un nu-
măr de 14 membri, dar 
prin decesul fulgerător 
al regretaților Valentin 
Tașcu (hunedorean) și 

Ion Pecie grupul scriitorilor gorjeni s-a micșorat. 
Generoasă și în același timp foarte binevenită pen-
tru statuarea unei vieți scriitoricești în capitala 
Gorjului, ideea de a se întemeia, aici, la Tg.-Jiu, 
o REPREZENTANȚĂ județeană a Filialei din 
Craiova a U.S. nu ar fi  chiar utopică și lipsită 
de interes. Potrivit art. 37 din noul STATUT al 
Uniunii Scriitorilor  (2009), grupul de scriitori 
gorjeni se poate organiza, conform procedurii 
statutare,într-o Reprezentanță, cu sediu și do-
tări corespunzătoare și fi ințând pe lângă „fi liala 
cea mai apropiată geografi c”.

Revenind la „Compendiul critic” reali-
zat de profesorul Ion Trancău, vom constata că 
acesta cuprinde, în ordine pur alfabetică și nu 
„axiologică” (precizarea autorului!), un număr 
de 12 scriitori „trăitori în Gorj”, precum: Aurel 
Antonie, Gelu Birău, Zenovie Cârlugea, Ion 
Cepoi, Adrian Frățilă, Alex Gregora, Gheor-
ghe Grigurcu, Ion Pecie, Lazăr Popescu, Spi-
ridon Popescu, Florian Saioc, Valentin Tașcu. 
Să precizăm că nu toți aceștia sunt membrii 
Filialei din Craiova a U.S. , iar cinci din cei 
enumerați, născuți pe alte meleaguri, sunt nu-
mai „trăitori în Amarul Târg”, precum eminen-
tul poet și critic literar Gh. Grigurcu, membru 
al Filialei din București a Uniunii Scriitorilor.

„În structurarea acestei cărți – precizea-

ză autorul într-o Autoprefață – voi (nu vom!) com-
pendia și voi monografi a opiniile despre personali-
tatea și opera scriitorilor domiciliați în municipiul 
Târgu-Jiu, membri ai USR, apoi, pe acei membri 
ai USR... în devenire și, în fi nal, voi insera, ca in-
edită, comparativ cu prima carte, Imixtiuni critice, 
una dintre adnotările publicistice omise.” 

Este vorba de două profi luri: Titu Rădoi, 
regretatul mentor al Cenaclului „Columna” prin 
care au trecut unii din cei deja menționați și autor 
al unor cărți merituoase (o carte de publicistică, 
o monografi e „Al. Ștefulescu” și romanul social 
„Cântec mare de petrecut”) și ... Mircea Mihăeș 
(menționat cu prea particulara lui părere privind 
lipsa de valoare artistică a romanului „Craii de 
Curtea-Veche”! în pofi da aprecierii manolesciene 
din „Istoria critică”).

 Cam compozită și sui generis această 
structurare a cărții, ce s-ar fi  cuvenit să rămână 
la membrii U.S. sau, dacă se dorea extinderea 
ei, atunci ar fi  trebuit ca partea a doua să cuprin-
dă și cât mai mulți membri ...în devenire, vorba 
criticului (ne gândim neapărat la Aurelian Romu-
lus Olariu, George Drăghescu, George Dumitru, 
Vasile Ponea, Ion Popescu-Brădiceni ș.a.). Nu 
înțelegem de ce din prima parte este omisă dna 
Elena Brădișteanu din Tg.-Jiu, membru stagiar 
încă din septembrie 2010! Sau poetul și publicistul 
Eleodor Dinu, talentatul nostru conjudețean din 
Crușețu!  Iată de ce o nouă ediție se va impune în 
anii ce vin, cu deferență și legitimitate.

Fără a supune unor judecăți de valoare scrie-
rile confraților gorjeni, Ion Trancău procedează la 
o corectă prezentare monografi că, uneori cu accent 
pe biografi i și cu prea dese, aproape obsesive (!) 
raportări la cutare sau cutare voce critică de auto-
ritate, ceea ce conferă paginilor un aspect de publi-
cistică literară și de hâtră jubilație a unui „dascăl 
de citire”. 

„Grigurgofi l” declarat (cine nu-l iubește pe 
Maestrul!) , Ion Trancău aruncă zarurile cezariene 
în numele celebrului dicton: Alea jacta est! 

Da, iubite confrate, aleea asta este!  Și 
„Grădina lui Akademos”  încă la început, aici pe 
malurile Jiului de Sus, sub coroana Parângului...

P.M.

UN COMPENDIU AL LITERATURII GORJENE DE AZIUN COMPENDIU AL LITERATURII GORJENE DE AZI
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Manualul întrebărilor lui Filutek 2

Această a doua carte a autoarei este de fapt prima şi a apărut în 1984, la Bucureşti, cu 
titlul „Manual de întrebări”.Volumul însumează 11 povestiri şi un micro-roman. Sunt reda-
te secvenţe din copilăria prozatoarei (“Masa de Crăciun”,“Tăiatul porcului”, “Profesoara de 
pian”, “Băiatul”, „Sărbătoarea copilăriei”), impresionânad mai ales modul exact în care este 
redat ritualul tăiatului porcului. Celălalt text, care dă şi titlul cărţii, “Manual întrebărilor lui 
Filutek”, este un “micro-roman”, de fapt o parodie faţă de setea vestică pentru roman. Spre 
deosebire de celelate povestiri din carte, unde acţiunea are loc fi e în orăşelul de provincie fi e 
la ţară, Filutek locuieşte la oraş, într-un oraş mare chiar, şi este clovn la circ. Filutek este de 
fapt un fel de Candide modern. El urăşte violenţa, tinde spre autonomie, îşi doreşte o dragoste 
curată şi exclusivă. Autoarea apare ea-însăşi pe alocuri în text şi-l tachinează pe Filutek. Tex-
tul este un fel de talmeş-balmeş care înghite orice, pe motiv că în roman totul poate fi  inclus. 
Cartea rămâne în memoria cititorului graţie metodei contrapunctului folosită cu succes de 
prozatoare.În timp ce primele texte impresionează prin claritatea limbii, autoarea reconstru-
ind scene din memorie, cărora, deşi adesea banale, le conferă grandoare, tocmai fi indcă sunt 
refl ectate prin ochiul mirat şi surprins al copilului, micro-romanul surprinde prin ironie si 
parodierea măiastră a Bildungsromanului. 

Cartea lui Carmen-Francesca Banciu. Evadarea tatei3 constituie un dublu eveni-
ment editorial: în primul rând este primul roman al autoarei şi în al doilea rând, este prima 
carte scrisă de prozatoare în limba germană.

Scrisă la persoana întâi, cartea pare mai degrabă o amplă mărturisire decât un ro-
man. Ea stă sub semnul evocării. Afl ăm cu surprindere, că autoarea descinde dintr-o familie 
de activişti de partid. Şi, dacă odraslele acestora erau mai impertinente şi mai distrate decât 
copiii clasei muncitoare, ea, dimpotrivă, este educată cu multă severitate, ia ore de pian, 
vioară, balet, gimnastică, rusă, franceză şi engleză.

Ei locuiau în blocul PCR din Lipova, lângă care se construieşte apoi cel al MFA. 
Este relatată amănunţit prietenia cu Melitta, în timpul vieţii la internat. Melitta scrie un ro-
man despre mama ei, iar povestitoarea despre tatăl ei. Părinţii Melittei fuseseră deportaţi şi 
mama s-a întors bolnavă de cancer şi a murit la scurt timp după aceea. Mama povestitoarei 
aparţinea unei minorităţi conlocuitoare. Bunica, mama mamei, credea în Dumnezeu, fi ind 
doar tolerată în casă şi.asta în caz de forţă majoră. Bunica locuia la Arad.

Istoria este imorală, constată naratoarea. Şi moartea este imorală...Moartea lui Dej ia 
proporţiile unei catastrofe naţionale. Asistăm la o incursiune în istoria epocii, realizată prin 
prisma copilului de atunci: moartea si înmormântarea lui Dej, la care îi participaseră părinţii, 
alegerea lui Ceauşescu ca secretar general, intrarea trupelor sovietice în Praga în 1968.

Tatăl este preşedintele sindicatului judeţean, iar mama preşedinta comisiei de femei. 
Contrar obiceiului politrucilor, tatăl autoarei nu ia mită. Tatăl e al şaselea copil dintr-o familie 
cu şapte copii. Străbunica era moaşă şi o chema Katharin Lang sau Lung, după împrejurări. 
Bunica avea o fabrică pe care o predă statului la căsătoria fi icei.

Mama iubise şi fusese iubită de un tânăr cu care însă nu s-a căsătorit. Tatăl venea doar 
o dată pe săptămână acasă. Fusese prins în procesul colectivizării. Apoi. în campaniile agrico-
le, de unde venea să-şi ia haine curate. Mama era mai mult singură.

   „Evadarea tatei” este un act de evadare forţată de părinţi şi de ţara de origine: „o 
dată     pentru totdeauna” scrie Roland H. Wiegenstein, în recenzia sa din „Suddeutsche 
Zeitung”.  convins că următorul roman al autoarei va relata despre cu totul altceva.

 Romanul publicat la editura „Ullsein” din Berlin, O ţară plină de eroi4 al lui Car-
men-Francesca Banciu este traducerea unei variante prelucrate a romanului O zi fără preşe-
dinte, apărut la Editura „Fundaţiei Culturale Române”. De remarcat că volumul în germană a 
apărut cu sprijinul Programului artiştilor din Berlin ai DAAD, Fundaţiei prusace a comerţului 
pe apă, a Fundaţiei Anna Krueger şi a Senatului pentru probleme culturale. Meritul principal 
al romanului este acela de a fi  de strictă actualitate. Radu Iosif, de 33 de ani, lucrează ca zi-
arist la „Strigătul libertăţii”, după ce înainte a fost vânzător la aprozar, profesor de rezistenţa 
materialelor, taximetrist, cioclu şi pedagog într-o şcoală de surdo-muţi, face o anchetă în urma 
evenimentelor din decembrie 1989 pe tema „A fost kitsch, puci sau revoluţie?” - anchetă la 
care participă Toma, Maria-Maria, Ilina, Maxim, Vaier, Sandra, Artur, Varvara. Materialul 
este adunat cu sârg pe benzi magnetice, scrisori, interviuri, imagini televizate. Romanul este 
scris în ritm precipitat, sincopat, pamfl etul şi lirismul merg mână în mână. Prinşi în vârtej, oa-
menii acţionează’ surprinzător: timida Maria-Maria, cu copii de mână, strigă pe străzi, Vaier, 
precautul, transportă cu Trabantul său refugiaţii din Timişoara la ambasadele străine. Adesea 
apar propoziţii scurte, formate chiar dintr-un cuvânt, repetarea unui cuvânt sau chiar a unei 
propoziţii sunt frecvente. Propoziţia „O zi fără preşedinte” apare de trei ori (p. 101 şi 122) şi 
o dată în forma „Astăzi e o zi fără preşedinte” (p. 103).

La întrebarea învăţătoarei „ Copii, ce înţelegeţi voi prin eroi ai patriei” - răspunde fi ul 
Măriei-Măriei: „Patria de azi nu e patria de ieri. Şi nici eroii ei. Noi avem o ţară plină de 
eroi. A spus copilul Şi două patrii. Patria de ieri. Şi patria de azi. Eroii de ieri nu sunt cei ai 
patriei de astăzi. Dar ei sunt eroi. Vor fi  eroii patriei de ieri eroii patriei de mâine” (p. 170).” 
„Poeţii patriei sunt îngeri de care nimeni n-are nevoie” (p. 177) zice frumos Maria-Maria, 
şi tot ea: „Patria noastră este dragostea”(p.239). Pe supracoperta interioară a cărţii sunt 
consemnate următoarele: „O zi care a schimbat lumea. Ziua revoluţiei româneşti din decem-
brie 1989. Şi în micile cercuri de prieteni, care au protestat şi s-au opus împotriva regimului 

Ceauşescu, se extinde după schimbare dezorientarea şi resemnarea”.
    Solidaritatea dizidenţilor pare să piardă, deodată, orice motivaţie. Măria-Măria, Ili-

na, Valer, Maxim, Artur, Sandra şi Varvara încearcă fi ecare în felul său să reconstruiască acea 
zi fatală, spre a-şi afl a propria identitate ca indivizi. O cutezanţă dureroasă, în care prietenia şi 
relaţiile se rup şi unii se pierd cu fi rea. Un enigmatic tânăr ziarist, care se supranumeşte „co-
lecţionarul” conduce prin labirintul gândurilor, înregistrează prin metodele securităţii vocile 
prietenilor pe benzi de casetofon şi dezvăluie treptat propria-i poveste crudă.Carmen-Fran-
cesca Banciu încearcă, printr-un limbaj energic, să redea - în romanul ei - schimbarea prin 
exemplul revoluţiei româneşti şi să răspundă la întrebarea despre şansa viitorului. Soarta pri-
etenilor este exemplară pentru toţi acei „neobservaţi eroi” pentru care prin prăbuşirea comu-
nismului a început o nouă cronologie. „ În stacato, într-o energică limbă poetică conturează 
Carmen-Francesca Banciu consecinţele istorice ale schimbării politice şi prin expunerea 
fragmentară şi multilaterală a acestora dovedeşte cu claritate că viaţa nu este lineară, de 
surprins epic şi că adevărul are multe feţe” - s-a mai spus despre acest roman, bine primit de 
critică.

Berlinul este Parisul meu5

Cu acest titlu şi cu subtitlul „Povestiri din capitală” publică Carmen-Francesca Ban-
ciu o carte care se deschide cu un „Cuvânt introductiv”, urmat de 44 de texte de dimensiuni 
diferite (de la o pagină, mai exact 17 rânduri, la douăsprezece pagini). De remarcat că, pre-
cum romanul anterior „Evadarea tatei” şi această carte a fost scrisă direct în germană.”Paris. 
Acesta este visul fi ecărui român” (p. 13), afi rmă autoarea, reuşind să facă din Berlin propriul 
Paris.”Berlin este metafora istoriei germane. Metafora înălţării şi decăderii lui. Metafora 
despărţirii şi reunifi cării”(p. 91). Berlinul este personifi cat, i se acordă pagini întregi, care 
duc cu gândul la „Cartea Oltului” de Geo Bogza. Stilul e reportericesc, invadat pe alocuri 
de confesiuni.Lectorul avizat are impresia că această carte suferă din punctul de vedere al 
originalităţii: afi şata viaţă boemă berlineză duce cu gândul la scriitorul din Lovrin / Banat, 
Richard Wagner, iar deconspirarea maşinăriei comuniste româneşti a fost făcută cu mult zel 
înainte de Herta Müller. C. F. Banciu rămâne ea însăşi doar acolo unde priveşte lumea cu 
un ochi străin, românesc, proaspăt şi ciudat.Prozatoarea noastră are o adevărată slăbiciune 
pentru cârciumi şi cafenele (nici nu mai poate scrie în altă parte!) şi face adesea vizite şi este 
vizitată.Propoziţiile sunt scurte, sincopate şi încă o prind, iar unele reluări amintesc de stilul 
lui Zaharia Stancu. Te izbeşte topica ciudată: „Ea îşi luă farfuria în poală. Zise încă o dată. 
Da. Şi. Mulţumesc”(p. 85) sau „Plouă. Şi plouă. Şi plouă. Cu găleata” (p. 87). Atmosfera 
scriiturii e înviorată de desele confesiuni ale autoarei ori ale persoanelor cu care discută.
Microreportajele nu sunt egale ca valoare. Considerabil redusă, cartea ar fi  câştigat enorm 
în densitate şi profunzime. Volumul se citeşte totuşi cu plăcere şi pe alocuri chiar cu interes.
„Melancolice, senine şi îndărătnice povestiri despre o viaţă între două culturi şi despre un 
oraş care a început din nou să reverse fl air cosmopolit”se notează pe clapeta interioară a 
supracopertei cărţii.

Cântecul mamei triste6

Astfel este intitulat ultimul roman al lui Carmen-Francesca Banciu apărut pe data de 
15 septembrie 2007 la Berlin cu sprijinul Fundaţiei prusace a comerţului maritim din Ber-
lin şi a „Writer-in-Residence-Programm Craig-Kade” a Universităţii Rutgers în New Jersey, 
SUA, dedicat copiilor ei Marijuana, Cantemir şi Meda.Toată istoria romanescă este rodul unei 
ample confesiuni făcute de Maria-Maria în cafeneaua „Adler” / Vulturul din Berlin autoarei. 
Maria vine la Berlin cu fi ica ei spre a-şi croi o nouă viaţă.Confesiunea este generată de re-
centa moarte a mamei. Cartea are 32 de părţi la care se adaugă un „Epilog”. Multe titluri sînt 
inspirate din anatomie: „Mâinile mamei”, „Braţele mamei”, „Ceafa mamei”, „Ochii mamei”, 
„Limba mamei”, „Obrajii mamei”, „Sânii mamei”, „Urechile mamei”, „Occiputul mamei”, 
„Inima mamei”, „Dinţii mamei”, „Picioarele mamei”, „Plămânii mamei”, „Poala mamei”, 
„Burta mamei”.Încet-încet se conturează o lume, se derulează din fragmente viaţa. Mama e 
fi ica unei foste proprietare a unei fabrici de ţesătorie, provine din burghezie şi a stat în internat 
la şcoala călugăriţelor catolice. Apoi mama e o comunistă convinsă, preşedinta comitetului 
local de femei. Tatăl este secretar de partid şi apoi primar, mereu pe drumuri, mama fi ind cea 
care ţine gospodăria. Ea se ocupă cu educaţia fetei, Maria-Maria, făcînd-o în mod spontan, 
fără dragoste. Cînd fi ica are şapte ani mama îi arde toate păpuşile şi adesea o bătea cu cu-
reaua.Tatăl provine dintr-o familie cu mulţi copii, creşte fără mamă, tatăl lui fi ind cioban.În 
perioada colectivizării tatăl fusese trimis la ţară iar mama a fost acolo bibliotecară.Cînd fi ica 
intenţionează să organizeze o demonstraţie în faţa primăriei din oraşul lor, tatăl, primar, este 
dat afară. Fiica merge la Bucureşti unde va locui într-o mansardă. Mama are apă la plămîni 
şi la picioare.Se ating şi probleme sociale: mătuşa Elly cu copiii este deportată în Bărăgan iar 
Coriolan, soţul ei, fost advocat şi deputat liberal, ajunge în Deltă la tăiat stuf. Este abordată şi 
problema interdicţiei prin lege a avortului cu consecinţele ei nefaste pentru sănătatea feme-
ilor.Autoarea are un mod sincopat de a scrie. Propoziţii scurte, repetate, reluate spre a întări 
cele afi rmate şi spre a convinge.Spre fi nal, formal, textele iau înfăţişare poetică. Finalul este 
un fel de litanie prelungită.„Acest roman este povestea emoţionantă a unei femei conştiente de 
sine” se afi rmă, printre altele, pe supracoperta cărţii.Scurtul drum spre casă8

Doi prozatori români din diaspora: 

Carmen-Francesca Banciu s-a născut in 1955 la Lipova - Arad şi a studiat pictura bisericească şi comerţul exterior la Bucureşti. Din 
noiembrie 1990 trăieşte în Berlin, unde în 1991 lucrează ca bursieră.Prima ei carte publicată în Germania este Fereastră în flăcări1 din 1992, care 
conţine 14 povestiri scrise în parte în Bucureşti dar şi în Berlin, în limba română şi publicate în traducere.Eroii, bărbaţi sau femei, fumează ţigări 
ieftine (Carpaţi fără filtru) şi sunt profund nemulţumiţi cu viaţa pe care o duc. În lipsă de cele necesare, personajele visează sau găsesc o consolare: 
„Trăim într-o ţară mică şi modestă” (p. 40), „Suntem o ţară mică şi modestă” (p. 43) în „Aventura”.Un personaj care va face carieră mai târziu în 
roman este Maria-Maria, care după ce fusese în concediu cu cortul la mare (”Aventura”), spală vasele în minuscula nişă de gătit a unui apartament 
cu o cameră, confort trei („Exerciţii de digitaţie”).O proză a cotidianului banal, scrisă la persoana întâi şi având în centrul atenţiei gunoaiele de la 
bloc cu mirosul lor pestilenţial şi prezenţa şobolanilor este „Ghettoul strălucitor”.Chiar şi unii pensionari fac câte un rond pe acolo, fie ca să adune 
sticle şi borcane spre a le vinde cu un leu bucata, fie pentru a aduna resturi de pâine pentru animalele pe care le cresc. Pentru această mică 
bijuterie epică C. F. Banciu a primit în 1985 premiul internaţional pentru proză scurtă al oraşului Arnsberg, fapt ce a avut drept consecinţă interdicţia 
publicării în ţară.Proza „Fereastră în flăcări”, care dă şi titlul volumului, începe la persoana a treia pentru ca pe parcurs să se treacă la persoana 
întâi, şi relatează despre trădarea prieteniei pentru un paşaport în Vest.Cea mai amplă proză a volumului este „Trenul merge şi la Marakeş” (pp. 93-
123) în care este vorba despre viaţa şi ascensiunea unui fost tractorist, devenit activist de partid, Paraschiv Pangeorgescu, care, după ce termină 

liceul cere aprobarea spre a se înscrie la facultate, dar cererea i se respinge, pe motiv că „E nevoie de cadre şi nu de intelectuali” (p. 118). Textul constituie, se pare, sâmburele 
romanului de mai târziu, „Evadarea tatei”. Melodramatică este proza „Petrecerea”,în care este vorba despre două femei ce locuiau, ambele, la mansardă, pe câte 12 m², handicapta 
Mihaela Zdroba şi cealaltă, poreclită de ea „Meduza”, care la revelion simulează un chef în toată regula cu prietenii, fiind de fapt singură-cuc.„Povestirile Carmen- Francescăi Banciu 
narează de la deosebite ciudăţenii la cotidian, pe muchia îngustă între lumea visului şi realitate.În treisprezece portrete schiţează oameni, care cu încăpăţânare fermecătoare se 
opun haosului oraşelor post-socialiste din Est. Limbajul ei fascinează prin imaginile suprarealiste. Dar tot aşa de precis îi reuşeşte şi o refractată privire ironică asupra ghettoului 
propriei sărăcii şi micii burghezii” – se notează pe supracoperta interioară a cărţii.

CARMEN-FRANCESCA BANCIU
(Germania)
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Maseurul orb9

În romanul Maseurul orb (2006) al lui Cătălin Dorian Florescu, Teodor Moldovan 
revine după douăzeci de ani în ţară. Plecase cu părinţii noaptea, trecînd pe furiş graniţa cu 
Jugoslavia şi au ajuns după multe peripeţii în Austria şi apoi în Elveţia.Romanul este scris, 
precum celelalte două, tot la persoana I şi stă tot sub semnul picarescului. La plecare Teodor 
avea 18 ani. Lucrează la început ca şofer care transportă pîine iar apoi devine manager. Tatăl 
lucrase ca taximetrist şi moare la numai doi ani de la plecare, într-un accident. Mama lucrase 
la un salon de jocuri automate şi apoi la recepţie într-o întreprindere mijlocie. Acum se afl a 
într-un azil de bătrîni, unde era bine îngrijită.Teodor se îmbracă cu un costum frumos din 
stofă englezească, se urcă la volan în Audi şi vine spre România, fără un ţel precis. Întrucît în 
copilărie îi plăceau poveştile ţăranilor, se gîndeşte că l-ar putea reîntîlni pe Mihai povestitorul. 
Apoi crede că ar putea-o revedea pe Valeria, prietena din adolescenţă.Căutîndu-l pe Mihai 
ajunge la Moneasa, unde îl cunoaşte pe Ion Palatinus, maseurul orb, afl at în posesia unei bibli-
oteci impresionante, cu 30.000 de volume, care îşi punea pacienţii şi cunoştinţele să-i citească 
şi să-i înregistreze pe bandă cărţile, fi e beletristică ori fi losofi e. Cărţile afl ate în dublu exem-
plar le vindea pe stradă în aşa numita librărie ambulantă „Excelsior”.Prietenii lui Ion erau 
Marius, Cosmin, Sorin şi Dan, numiţi şi „fi losofi i”. Nopţile le petreceau împreună bînd ţuică 
şi mîncînd slănină cu ceapă şi discutînd.Teodor trăieşte însă decepţii pe toate planurile. Mihai 
povestitorul murise între timp. Florina, o prostituată la care Teodor înnoptează, probabil că 
îşi chemase codoşul care vine cu un prieten şi-l bat măr pe Teodor şi-i iau banii, paşaportul şi 
maşina Audi. Valeria, devenită advocată, este căsătorită şi are o fi ică de cinci ani, pe Teodora. 
Valeria vine să-l viziteze de două ori în Moneasa şi ultima dată fac şi dragoste împreună dar 
cînd Teodor o vizitează acasă îl primeşte cu răceală şi termină brusc orice legătură cu el.Ion 
merge cu primarul la oraş şi întrucît acesta din urmă îl cunoştea pe poliţistul-şef reuşesc să-i 
recupereze lui Teodor maşina. Ion dă foc bibliotecii şi cu greu reuşesc prietenii în frunte cu 
Marius şi Teodor să salveze ceva mai mult de jumătate din cărţi.Decepţia cea mai mare vine 
însă la urmă, cînd Teodor, după un chef, găseşte la trezirea din mahmureală o scrisoare de la 
Ion în care acesta îl informează că a plecat împreună cu Marius în Elveţia, cu costumul lui 
Teodor, cu banii acestuia, cu paşaportul acestuia cu poza falsifi cată şi cu maşina „Audi”. Lui 
Teodor îi rămîne restul din bibliotecă, librăria ambulantă, cîinele lui Ion şi ţăranca Elena, 
care să-i dea de mîncare. Elena, care şi ea citea şi înregistra pentru Ion noaptea romanele lui 
Dostoievski, este singura fi gură luminoasă din roman.O carte palpitantă, bine scrisă, care se 
citeşte cu deosebit interes.

Romanul unui destin
Cătălin Dorian Florescu a publicat în februarie 2008 al patrulea roman al său, Zaira10.

Romanul redă viaţa unei femei şi este scris la persoana I, Zaira fi ind cea care-şi povesteşte via-
ţa. Născută la Strehaia dintr-o familie înstărită de proprietari agricoli, Izvoreanu, după puţini 
ani de copilărie fericită, cînd de la vărul ei mai mare, Zizi, deprinde arta mînuirii păpuşilor, 
vin cu războiul nemţii care iau o parte din provizii cu ei, mai tîrziu ruşii care, de asemenea, 
iau din provizii pentru ca mai apoi să vină comuniştii, care sparg totul în casă şi îi înjosesc 
pe proprietari. Duşmanul lor cel mai mare este Dumitru, fi ul unui ţăran care murise pentru ei, 
care le zice: „Eu am ştiut că va veni vremea comuniştilor. Noi sîntem viitorul, voi însă sînteţi 
trecutul” (p. 117). Zaira, (nume din Persia, ales de mătuşa Sofi a) stă o perioadă la mamă la 
Bucureşti, apoi se mărită cu tînărul inginer Paul şi merge la Timişoara. La Teatrul de păpuşi 
de acolo îl cunoaşte pe Traian şi se desparte de Paul. O perioadă de timp este curtată de minis-
trul culturii Andrei Popovici, pînă cînd afl ă că acesta este homosexual. Apoi reia legătura cu 
Traian, cu care are o fetiţă, pe Ioana, pe care şi-o creşte singură, el recăzînd în patima beţiei.
Prin Ioana îl cunoaşte Zaira pe Robert Suciu, pictor şi biolog marin, cu care se căsătoreşte şi 
în 1968 pleacă toţi trei la Praga şi reuşesc cu mult noroc să ajungă în Austria şi apoi în Ame-
rica, la Washington.Robert se angajează la Grădina botanică a oraşului, Zaira spală vasele 
la restaurantul „Chez Odette” al iugoslavului Dejan iar mai tîrziu Robert va lucra ca biolog 
marin, iar Zaira, după ce pierde şansa de a reveni în teatrul de marionete, va deveni şefa re-
staurantului şi coctail barului „Chez Odette”. Primesc cetăţenie americană şi îşi construiesc o 
casă. Fiica va studia arhitectura şi va lucra într-un birou din New-York. O fi gură interesantă 
este prietenul lor român, Eugen Ionescu, care lucrează ca taximetrist.Şi totuşi Zaira nu este 
fericită cînd rămîne singură la bătrîneţe şi mai ales cînd afl ă că a trăit ani şi ani cu minciuna 
în casă. Primeşte o scrisoare din ţară să vină că o aşteaptă o surpriză şi, la cei şaptezeci de ani 
ai ei, ia avionul şi vine la Timişoara.Romanul este bine scris şi plin de surprize şi neprevăzut, 
aşa cum este de altfel viaţa.De remarcat faptul că toate aceste patru romane ale autorului au 
fost traduse şi publicate în ţară la editura Polirom, între anii 2005-2010.

O saga bănăţeană
Ultimul roman al lui Cătălin Dorian Florescu, Jacob se decide să iubească11 este o 

adevărată saga care relatează despre mai multe generaţii. Povestitorul la persoana întâi este 
Jacob, fi ul lui Jakob, un coate-goale care se însurase cu « americanca » bogată Elsa Obertin ca 
să devină bogat şi, deci, cineva. El apare în iulie 1924 ca absolut necunoscut în satul bănăţean 
Triebswetter /Tomnatic, precum un erou din romanele lui Faulkner. În sat trăiesc împreună 
nemţi, români, ţigani şi sârbi.  Din cele şase capitole lungi ale romanului afl ăm multe : cum 
în 1773, din Lorena, în timpul Mariei Theresa, Obertinii şi mulţi alţii au venit în Banat, iar 
Frederick Obertin, fi ind mai dezgheţat, primeşte de la baronul Alvinczy toiagul de judecător al 
satului şi fi ecărei familii cu copii i se dau 34 iugăre de pământ, despre holera din 1873, despre 
îngheţul de un an mai târziu, despre două cutremure de pământ din 1879 şi despre inundaţiile 
Mureşului, de trei ori între 1880 şi 1882.

Elsa a emigrat la vârsta de doar 17 ani în America şi cum anume şi prin ce mijloace a 
reuşit să ajungă la aşa de mult pământ este şi rămâne un mister.

Oamenii sunt la dispoziţia istoriei. În al doilea război mondial, ca nemţi, şvabii bănă-
ţeni sunt înrolaţi în armata germană şi mai târziu, toţi cei între 18-45 de ani au fost deportaţi 
în Uniunea Sovietică la muncă.

În casele deportaţilor au locuit colonişti români iar nemţii rămaşi în încăperile pentru 
slugi.

La retragerea din sat un ofi ţer german a împuşcat o familie de sârbi, împreună cu fru-
moasa lor fi ică Katica, prietena lui Jacob.

Şi ţiganii vor fi  deportaţi la Bug, în Transnistria.
Tatăl lui Jacob, pe care de fapt îl chema Franz şi nu Jakob, nume pe care l-a furat odată 

cu actele altuia, şi-a trădat de două ori fi ul :prima dată când le arată ruşilor locul unde s-a asuns 
acesta, într-o criptă la cimitir şi numai prin viclenie şi noroc reuşeşte Jacob să evadeze şi a doua 
oară când Jacob vrea şi el să se întoarcă împreună cu ceilalţi în Lorena iar tatăl său vorbeşte cu 
primarul să-l şteargă de pe listă fi indcă întoarcerea sa din Uniunea Sovietică e neclară.

De fapt C. D. Florescu preferă asemenea scene-surpriză şi în romanele „Maseurul orb“ 
şi „Zaira“.Era o perioadă grea:»Era perioada de aur a denunţianţilor...Denunţiantul denunţă 
fi indcă a devenit un denunţiant. »

În fi nal, nemţii rămaşi în sat şi unii români bogaţi sunt deportaţi în Bărăgan, aşa după 
cum s-a întâmplat în realitate de fapt, după 1950. Până atunci Jacob şi tatăl său au lucrat în 
grajdurile de vite ale colectivei şi pământurile nu le mai aparţin.

O carte interesantă, completă şi complexă. Autorul e un bun povestitor şi naraţiunile la 
persoana întâi îi reuşesc cel mai bine. Despre acest roman prozatoarea, jurnalista, cabaretista 
şi criticul literar Elke Heidenreich în recenzia ei din „Frankfurter Allgemeine Zeitung” din 12 
martie 2011 afi rmă entuziasmată: „Este cel mai bun roman al său, este un roman care îl cata-
pultează pe Florescu în primul rând al scriitorilor de limbă germană. Nici unul nu povesteşte 
cu atâta forţă, voluptate, căldură, cu asemenea respiraţie amplă, întinsă peste secole, aşa de 
liniştit şi curajos în faţa brutalităţii şi cruzimii, tot atât de puţin îngrozit ca faţă de silenţioasa 
tandreţe şi melancolie”.

 Prezentare și traducere Mircea M. POP
                                                                    Heidelberg

1  Carmen-Francesca Banciu: Fenster in Flammen. Erzählungen. Aus dem Rumänischen von Rolf Bossert und 
Ernest Wichner, Berlin, Rotbuch Verlag, 1992, 174 p.
2  Carmen-Francesca Banciu: Filuteks Handbuch der Fragen. Aus dem Rumänischen übersetzt von Georg Aescht, 
Hamburg, Rotbuch Verlag, 1995, 215 p.
3  Carmen-Francesca Banciu; Vaterfl ucht. Roman. Berlin, Verlang Volk& Welt, 1998, 155 p.
4  Carmen-Francesca Banciu: Ein Land voller Helden. Roman. Überbearbeitete Fassung auf der Grundlage der 
Übersetzung aus dem Rumänischen von Georg Aescht, Berlin, Ullstein Verlag, 2000, 255 p.
5  Carmen-Francesca Banciu: Berlin ist mein Paris. Geschichte aus der Hauptstadt. Berlin, Ullstein Verlag, 2002, 
192 p.
6  Carmen-Francesca Banciu: Das Lied der traurigen Mutter, Berlin, Rothbuch Verlag, 2007, 221 p.
7 Cătălin Dorian Florescu:Wunderzeit. Roman, Zürich: Pendo Verlag, 2001, 284 p
7b Cătălin Dorian Florescu: Wunderzeit. Roman, München, Zürich: Diana Verlag, 2003, 294 p.
8 Cătălin Dorian Florescu:Der kurze Weg nach Hause. Roman, Zürich, München: Pendo Verlag, 2002, 244 p.
9  Cătălin Dorian Florescu, Der blinde Masseur. Roman, München und Zürich: Pendo Verlag, 2006, 271 p
10  Cătălin Dorian Florescu: Zaira. Roman, München, C. H. Beck Verlag, 2008, 478 p.
11  Cătălin Dorian Florescu: Jacob beschließt zu lieben. Roman, München, C. H. Beck, Verlag, 2011, 402 p.

CĂTĂLIN DORIAN FLORESCU (Elveția)

Un debut promiţător

Cătălin Dorian Florescu s-a născut în 1967 laTimişoara. în 
1976 face împreună cu tatăl său o călătorie în Italia şi America, 
revin, iar în 1982 emigrează împreună cu ambii părinţi. A studiat 
|psihologia şi lucrează ca psiholog în Elveţia, la Zürich, unde i-a 
apărut şi primul roman, Epoca minunilor7.Actualmente este scriitor 
liber-profesionist.

Scris la persoana întâi, romanul este o amplă confesiune 
făcută din perspectiva unui copil şi este constituit din mai multe 
părţi inegale: „Roşu”, „Cu tata la drum”, „America”, „Reîntoarcerea 
şi „Despărţirea”, însoţite de câte un succint prolog şi epilog.Copilul 
poartă pantof ortopedic la piciorul drept din cauza unei atrofieri a 
musculaturii, boală numită „Charcot-Marie”, fapt pentru care obţin 
aprobarea unei ‚consultaţii medicale în străinătate. Din Italia, unde 
au fost la Roma la o familie numeroasă şi ospitaliera,merg în Ame-
rica, la un fost vecin, Toni, care decăzuse moral, devenise alcoolic 
şi-şi bătea fără motiv nevastă.

Intervenţia chirurgicală făcută acolo este fără rezultatele 
aşteptate. Dezamăgit de confruntarea cu realitatea periferiei ameri-
cane din Brooklyn, tatăl,inginer român care se săturase de spălatul 
vaselor. într-o cârciumă abjectă, decide reîntoarcerea. Apoi vor aş-
tepta trei ani şi jumătate până când, prin punerea în funcţionare a 

mecanismului românesc de pile şi relaţii, vor reuşi să plece toţi trei 
cu maşina în Italia, cu copilul la tratament.

Sunt redate în carte întâmplări din viaţa tatălui, povestite de 
acesta, viaţa de bloc din Timişoara cu toate mizeriile ei cauzate de 
politica falimentară a „tovarăşului de sus” (cum se exprimă autorul), 
cutremurul din martie 1977 şi consecinţele sale, aspecte din viaţa 
şcolii, dragostea adolescentină a eroului şi primul eşec.

Întâlnim însă şi două inadvertenţe: în Italia e redată dragos-
tea dintre Antonia şi Alfonso (p. 88), pentru ca mai apoi aceiaşi doi 
să fie Antonia şi Massimo (p. 141), iar Cătălin din „Luceafărul” lui 
Eminescu devine Alin (p. 268).

Adesea avem de-a face cu un ton şugubăţ. Cartea este 
scrisă în germană şi este interesantă pentru cititorul din Vest 
pentru că lumea prezentată (de acasă, din Italia sau America) 
este văzută cu ochii copilului din Est, deci într-o optică nouă. Pe 
deasupra, copilul-narator e handicapat, deci posedă o sensibilitate 
ieşită din comun. Autorul are vocaţia amănuntului şi romanul său 
se înscrie ca tematică şi ca mod de realizare epică alături de cel 
al bucureştencei AglaeVeteranyi(1962-2002),Când fierbe copilul în 
mămăligă,şi ea stabilită tot în Elveţia, iar prin caracterul picaresc 
al acţiunii duce cu gândul la Hotel Europa, celebrul roman al lui 
Dumitru Ţepeneag.

„Florescu, un narator înzestrat, însufleţeşte cu vorba de 
spirit şi ironia subtilă lumea magică a copilăriei şi povesteşte cu 
mare sensibilitate despre dificila căutare a identităţii.

Epoca minunilor este un roman de debut demn de luat în 
seamă, bogat în întâmplări, plin de farmec şi atmosferă, emoţio-
nant şi spiritual totodată”, se notează pe supracoperta interioară a 
cărţii. 

Romanul a fost tradus în ţară, la editura Polirom.

Doi ani mai târziu îi apare romanul Epoca minunilor7b în 
tiraj de masă la editura Diana, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Von-
tobel, Cassinelli-Vogel, Migros-Procentaj cultural şi al Departamen-
tului prezidenţial al oraşului Zürich.

Romanul, cu caracter picaresc, scris la persoana întîi, redă 

amintirile copilului Alin, declanşate în timp ce aştepta cu emoţie şi 
spaimă la graniţă să treacă cu maşina din România în Iugoslavia, 
spre a ajunge în libertate.

Păcat că cele două inadvertenţe din prima apariţie edito-
rială nu au fost înlăturate nici de data aceasta: în Italia e redată 
dragostea dintre Antonia şi Alfonso(p. 88), pentru ca mai apoi cei 
doi să devină Antonia şi Massimo (p. 141), iar pajul Cătălin din Lu-
ceafărul lui Eminescu devine... Alin (p. 268).Romanul lui Cătălin Do-
rian Florescu e scris într-o germană fluentă şi se citeşte realmente 
cu interes şi plăcere.

La doar un an de la debutul plin de succes înregistrat cu 
romanul Vremea minunilor (Bursa Hermann-Lenz, Premiul de pro-
movare Chamisso,Cartea anului 2001 a Fundaţiei elveţiene Schiller 
etc.) Cătălin Dorian Florescu publică cu sprijinul Departamentului 
prezidenţial al oraşului Zürich un nou roman, tot în germană, cu o 
temă despre cele două patrii, patria primită prin naştere (România) 
şi patria dorită (Elveţia). Constituit din cinci părţi inegale (Mangalia, 
Zürich, Budapesta, Timişoara, Mangalia), alert scris la persoana I, 
romanul redă drumul invers, de la Zürich spre Timişoara, abordîmd 
o temă asemănătoare romanului lui Ţepeneag, „Hotel Europa”, dar 
dintr-o altă perspectivă şi într-un alt mod. Se povesteşte cursiv, 
autorul punînd accent pe redarea amănuntului.Scurtul drum spre 
casă este un roman picaresc modern. Eroul-povestitor este român 
după modul de a gîndi şi simţi, dar elveţian după acte şi revenind 
în ţară după nouă ani este decepţionat din multe puncte de vedere. 
El se simte înstrăinat şi tot ce îi fusese cândva familiar, oamenii şi 
locurile acestea i-au devenit străine.De-abia la pagina 171 aflăm că 
îl cheamă „Băjenaru” iar la pagina 183 prenumele, „Ovidiu”.

Atît mişcarea revoluţionară din Timişoara cît şi conflictul 
cu ungurii din Târgu-Mureş sunt prezentate cu lux de amănunte, 
prin intermediul unor martori oculari.Cartea este interesantă pentru 
străinul ce nu cunoaşte Europa de Est (România dar şi Ungaria), 
pentru românul care trăieşte în străinătate, care gîndeşte şi simte la 
fel, dar şi pentru cel din ţară, care află cum este văzut cu ochii unui 
străin (autorul e însoţit de Luca, un prieten italian). 

„
O carte emoţi-

onantă, şugubeaţă, plină de iubire, melancolică şi în permanenţa 
plină de viaţă” se consemnează pe supracoperta exterioară a cărţii.
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Constantin Brâncuși a trecut în lumea drepților 
la 16 martie 1957, acum 55 de ani. Lăsase prin testament 
statului francez tot ceea ce se va afl a în atelierul său  în ziua 
decesului. Au intrat astfel în stăpânirea Franței lucrările 
din atelier, 37 desene, mobilierul, discoteca, biblioteca și 
fototeca, cuprinzând 560 clișee și 1250 tiraje. 

În 2001, 97 desene și 10.000 fi le de arhivă, 
păstrate de legatarii săi universali, Natalia Dumitrescu 
și Alexandru Istrati, au intrat în posesia statului prin 
Dațiune, de la Theodor Nicol, moștenitorul legatarilor, 
după succesiunea din 1997. Filmele realizate de Brâncuși 
în perioada 1923-1939, apărute odată cu acea succesiune, 
au fost achiziționate în 2011 de la dl  Nicol de către 
Centrul Pompidou. 

Între 29 iunie și 12 septembrie 2011, Centrul 
Pompidou din Paris a găzduit o frumoasă expoziție 
dedicată activității de fotograf și cineast a lui Brâncuși. 
Întitulată Imagini fără sfârșit. Brâncuși – fi lm – 
fotografi e, manifestarea a pus la dispoziția publicului o 
selecție a fotografi ilor și fotogramelor  realizate de artist 
și, în premieră,  fragmente de fi lme de 35 mm, create 
de sculptor între 1923 și 1939, practic necunoscute 
până acum. Aceste fi lme au fost reproduse pe un DVD 
și, împreună cu frumosul catalog realizat de Quentin 
Bajac, Clément Chéroux, Philippe-Alain Michaux și 
Alexis Constantin, ne permit să cunoaștem noi aspecte 
ale creației artistului.

***
 Brâncuși a folosit fotografi a ca mijloc 
documentar începând cu școlaritatea bucureșteană, când 
trimitea imagini ale lucrărilor recompensate la Școala 
Națională de Belle Arte către Epitropia craioveană a 
Bisericii Madona Dudu, care-i asigura burse. A continuat 
în perioada studiilor pariziene de la École Nationale des 
Beaux Arts cu trimiteri către Ministerul Instrucțiunii 
Publice și Cultelor, pentru a argumenta continuarea 
stipendiilor. A trimis regulat fotografi i ale lucrărilor sale 
prietenilor din țară și de peste hotare. De la un moment dat 
a început să-și fotografi eze chiar el operele și să realizeze 
vederi ale atelierului. L-a școlit celebrul fotograf Man 
Ray, încă din 1921. Sculptorul a folosit fotografi a ca să-și 
documenteze etapele creației, ca un fel de jurnal de bord 
vizual.
 Brâncuși era de părere că atunci când ești în 
sfera frumosului nu ai nevoie de explicații, căci nu 
trebuie căutate formule obscure sau mister. Se întreba la 
ce servește critica. De ce să scrii? De ce să n-arăți doar 
fotografi ile?
 Sculptorul a utilizat consecvent imaginile 
realizate de el pentru articolele consacrate lui sau pentru 
cataloagele expozițiilor personale.

În 1921, importantul eseu despre Brâncuși semnat 
de Ezra Pound în “The Little Review” a fost ilustrat cu 24 
fotografi i realizate chiar de artist – imagini ale operelor sau 
vederi din atelier. În 1925, numărul 1 din „This Quarter”, 
cu un supliment de artă consacrat sculptorului, conținea 
41 de fotografi i primite de la acesta. În 1926, catalogul 
Brummer al expoziției sale de la New York oferea 31 de 
reproduceri fotografi ce ale operelor, realizate chiar de 
artist. În 1933, faimoasa publicație “Minotaure” includea 
patru imagini ale atelierului artistului făcute de el, printre 
alte imagini de ateliere datorate lui Brassaï.  

Studiul sistematic al realizărilor fotografi ce ale 
sculptorului a început în 1976-1977 și se continuă și în 
prezent.  Caracterul de pionier și inovator în domeniu al 
artistului a fost recent discutat cu ocazia expunerii al 40 de 
fotografi i din colecții private la Galeria Bruce Silverstein 
din New York, între 26 aprilie și 23 iunie 2012.

Fotografi ile și fi lmele lui Brâncuși oferă 
posibilitatea cunoașterii privirii critice cu care sculptorul 
și-a contemplat opera, erijându-se în interpret unic al 
acesteia.

***
 Artistul a fost în relații bune cu fotografi i de 

avangardă. În 1914, Alfred Stieglitz i-a organizat prima 
expoziție personală la Photo Secession Gallery din New 
York și a publicat în „Camera Work” fotografi a instalației 
realizate de Edward Steichen. Pe Edward Steichen 
sculptorul l-a cunoscut la Rodin în 1908. În 1913 i-a 
vândut o Măiastră de bronz, plasată pe un soclu înalt în 
grădina vilei “L’Oiseau Bleu” de la Voulangis, asemenea 
păsărilor-sufl et din cimitirele de țară românești, în mai 
1926 i-a cioplit o Coloană fără sfârșit într-un plop din 
aceeași grădină și în același an i-a făurit Pasărea în 
văzduh, care  a stârnit procesul cu Vama din New York. 
Steichen a fotografi at construirea Coloanei din grădină. 

[Copii ale acestor imagini se găsesc în arhiva Gorjan.] În 
1927 când a plecat defi nitiv în SUA, a lăsat coloana în 
grija lui Brâncuși, care a demontat-o, a tăiat-o și a dus-o 
în atelier. Aceste operații au fost fi lmate   de Man Ray și 
se găsesc pe DVD.

 DVD-ul începe cu imagini din 1923, fi lmate tot 
de Man Ray, în care-l vedem pe Brâncuși modelând un 
Cocoș din lut.

Un episod interesant fi lmat în 1932 chiar de 
Brâncuși se referă la construirea marelui șemineu din 
calcar cu fosile. Îl vedem pe sculptor în salopetă albă, 
cu caschetă, în timp ce secționează blocul de calcar și 
realizează stâlpii și lintoul șemineului – foarte asemănător 
cu viitoarea Poartă a Sărutului – folosind ciocan, fl ex, 
ferăstrău etc.

DVD-ul înregistrează și inaugurarea șemineului. 
Îi putem vedea la sărbătorire pe Maurice Duchamp și 
Mary Reynolds, Ezra Pound și Vera Moore. Cea din urmă 
va fi  mama unicului fi u al sculptorului – John Constantin 
Moore -  pe care însă artistul nu l-a recunoscut.

Un alt proces de creație consemnat în DVD 
se referă la ridicarea Coloanei monumentale în 1937-
1938 la Târgu-Jiu. Fotografi ile din arhiva inginerului 
Coloanei - Ștefan Georgescu-Gorjan - permit identifi carea 
succesiunii operațiilor.

Filmul îi permite sculptorului să-și urmărească 
lucrările în mișcare, văzute din multiple unghiuri. Peștele, 
Noul născut, Leda sunt prezentate dinamic.
 Artistul imprimă el însuși avânt sculpturilor, 
reprezentând Peștele mare și Peștele mic în timp ce  se 
răsucesc pe socluri, arătându-ne fațete diferite.
 Leda se rotește minute în șir și avem privilegiul 
s-o privim cu ochii sculptorului, urmărindu-i cu răbdare 
refl exele luminoase, umbrele și refracțiile.

Mișcarea de balans imprimată Noului născut ne 
amintește cele mărturisite de artist Martei Pan, cum că așa 
vedea el Începutul lumii.

Brâncuși a fi lmat în mișcare și viețuitoarele 
care i-au atras atenția – vulturul în zbor, lebedele pe lac, 
cățelușii.

Dansul care l-a pasionat pe artist este de 
asemenea prezent, protagoniste fi ind Florence Meyer și 
alte vizitatoare ale atelierului. Nu este uitată nici hora 
admirată la Târgu-Jiu sau exercițiile sportive de acolo.

V.G. Paleolog aprecia că Brâncuși sculpta cu 
lumină. Fascinația luminii este vizibilă în imaginile din 
DVD, în refl exele și umbrele care întovărășesc Prințesa 
X, Cocoșul sau Pasărea în văzduh. Jocul luminii apare și 
în imaginile dedicate focurilor de artifi cii de la Câmpul lui 
Marte sau fântânilor arteziene de la Versailles.

Artistul a fi lmat și peisaje industriale – portul 

Havre cu noua gară, locomotive, macarale, vapoare.
Îl fascinează casele în demolare, materiile de tot 

felul.
În DVD, foarte multe imagini sunt consacrate 

atelierului. Îl vedem pe artist printre lucrările sale, pe 
care le contemplă sau le pune în mișcare. Apare în 
autoportrete, cu nelipsita țigară sau mascându-și fața cu 
mâna. 

Vizitatorii-prieteni sunt de asemenea prezenți. 
Victor Brauner și soția, Florence Meyer, Marina Șaliapin, 
Man Ray sau Lizica Codreanu fi gurează pe peliculă.

Afecțiunea artistului față de fi ințele tinere se 
vădește în imaginile închinate puilor de animale sau 
copilașilor.

 Dragostea față de natură transpare în fi lmarea 
bogatei vegetații din Fundătura Ronsin sub ploaie sau 
zăpadă, ca și a imaginilor din zăvoiul gorjean, de lângă 
culă sau a apei curgătoare peste care trec pe punte doi 
tineri. Ne atrage atenția imaginea cactusului, a trunchiului 
uscat care a dat mlădițe, a mesei alcătuită din bolovani. 

Impresionează scenele fi lmate de pe geamul 
trenului în patrie – minute în șir închinate peisajului din 
țară – câmpuri întinse, pâlcuri de copaci, luciuri de apă, 
cer cu nori, jocul fi relor de telegraf. Dorul este exprimat 
cinematografi c…

În București recunoaștem imaginea Ateneului 
printre acoperișuri, asistăm la o defi lare.

La Târgu-Jiu artistul fi lmează o ceremonie 
religioasă, un târg cu o horă, țărani în costume populare, 
lăutari, o serbare sportivă.

Imaginile în mișcare de la ridicarea Coloanei 
le completează pe cele statice din arhiva inginerului 
Gorjan. Asistăm și la fi lmări de noapte ale sudurii 
electrice, precum și la momente ale amenajării parcului 
Coloanei. Vedem imagini ale Porții cu inciziile terminate 
și ale Mesei, înconjurate de vegetație.

Numeroasele imagini ale Coloanei terminate, 
fi lmată insistent pe fundal cu nori, cer senin, sau munți în 
zare, reprezintă dovada  faptului că artistul și-a apreciat 
opera. La sfârșitul vieții va afi rma că dintre toate lucrările 

sale doar Coloana fără sfârșit și Cocoșul au ajuns la un 
caracter de desăvârșire defi nitiv.

Și tot el a scris prin anii 50:
„Coloana fără sfârșit este aidoma unui cântec 

etern care ne poartă în infi nit, dincolo de orice durere sau 
bucurie artifi cială.”

Ceea ce fi lmul său ilustrează magistral.

Sorana Georgescu-GorjanSorana Georgescu-Gorjan
Noi repere temporale ale creaţiei brâncuşiene:

BRÂNCUȘI FOTOGRAF ȘI CINEAST

O, viaţa din jur
şi-n depărtări:
fi inţe şi lucruri – 
           culori
şi, silenţioasă,
           muzica lor,
           irumpt
gheizer de fl ori!

Eu – 
          între ele,
din tainica
          genă dintâi
încolţit şi
ivindu-mă lumii
          ca sol divin
dăruindu-i
viaţă din viaţă

Şi mă gheboşez
          într-un gând – 
sacra tăcere
         a seminţei,
lăuntric privind

şi-ascultând, 
         legănânde,
         mumele.

În ritul lent
         al horei lor – 
         geamănă
cu ciuleandra
         stelelor,
prinzându-mă  

Şi ce minune-i cum
simt încolţind
         din timp
               peste timp
visu-mi cuvânt – 

Floare a 
         Soarelui
               întru
Logosul sfânt!

Ioan St. LAZĂR

Viaţă din viaţă
(dintru „Cuminţenia pământului”)
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Andrés Sánchez Robayna (Las Palmas,  
Insulele Canare, 1952), profesor de literatură spa-
niolă la Universiatea din Laguna, Tenerife, tradu-
cător  şi traductolog, unul dintre cei mai importanţi 
critici literari ai Spaniei, deopotrivă    distins crea-
tor de poezie, oferă, acum, cititorului român, prin 
efortul de transpunere al poetului  Eugen Dorces-
cu, o foarte frumoasă culegere de versuri: Umbra 
şi aparenţa (La sombra  y  la apariencia, Tusquets 
Editores, Barcelona, 2010), volum bilingv, Editura 
Mirton, Timişoara, 2012 (traducere şi prezentare: 
Eugen Dorcescu; pe copertă, concepută de autor – 
A. S. R., desenul La Pyramide fatale et croix  de 
Constantin Brâncuşi). 

Versiunea românească reţine o parte  din vo-
lumul original, “o selecţie”, reprezentativă, preci-
zează traducătorul, un număr apreciabil de  texte,   a 
căror lectură  relevă un poet original, o sensibilitate 
distinctă, bine defi nită estetic, o voce importantă a  
lirismului  spaniol şi european modern.  Poemele, 
distribuite în mai multe capitole, stau sub semnul 
motto-ului, o  meditaţie  extrasă  din scrierile lui 
Pero López de Ayala:  Aşa precum  umbra  se tre-
ce viaţa noastră.  Melancolia acestei constatări, cu 
străvechi rădăcini în Ecclesiast, adevărul ei situea-
ză discursul poetic al lui Andrés Sánchez Robayna 
într-un discret context metafi zic. Oricare ar fi  sursa 
inspiraţiei, o măruntă fl oare de ciulin (“UMBRA ta 
doar/   apasă pe lut/  mai puţin decât tine.//  Şi 
încă mai puţin decât umbra-ţi,/ pasul nostru–n ţă-
rână”), priveliştea ruinelor miticului, faimosului 
odată, Delos ( “...în pietrele tale nu rămân decât   
semne/  ale nimicului şi ale nimănui”), ori grupul 
statuar al cardinalului Ludovico Ludovisi din Pala-
zzo Altemps, Roma (“Nu  există distrugere, ai zis. 
Ne vom întoarce/ la sânul stelei, în ţinutul/ originii 
şi al sfârşitului, la materia/  nemuritoare şi mater-
nă...”), atitudinea lirică e aceeaşi: a contemplării, a 
privirii întrebătoare, care cunoaşte secretele adân-
ci, perene ale lumii. 

În viziunea lui Andrés Sánchez Robayna, 
poetul este cel care vede şi înţelege, este ochiul  
înţelept, ce răzbate dincolo de aparenţe. Iar actul 
estetic, rezultatul  refl ectării celor prinse de retină 
pe ecranele meditaţiei. Ca urmare, instrumentele 
producerii textului, jocul sensurilor lui  aparţin, cu 
precădere, într-o primă instanţă, zonelor senzoria-
le, vizibilului. Pasiunea autorului, cunoscută şi per-
formată, pentru  artele plastice, dialogul pe care-l 
instituie (cum s-a observat, de altfel) între “scriitu-
ra discursivă şi  simultaneitatea plastică” imprimă  
stihurilor  o structură originală, deopotrivă  cursivă 
şi statică.

În acest sens, e de reţinut  numărul mare, în 
idiolectul autorului,  de  termeni circumscrişi văzu-
lui, privirii (contemplative): substantive – ochiul, 
imaginea, oglindirea, refl exul, vederea (“jindul, 
care-i o formă/ a vederii”),  vizibilul etc; verbe sau 
locuţiuni verbale - a descifra, a ieşi la iveală, a în-
trezări, a orbi, a privi, a răsări, a refl ecta, a vedea, 
a nu vedea, a zări etc. În acest periplu,  adjectivului 
orb, cu sinonimul său, lipsit de vedere, are o între-
buinţare strict fi gurată (“aerul orb”, “pe verticala 
aerului lipsit de vedere”). Ocurenţa lexemelor  din 
acest registru nu limitează însă aria enunţurilor li-
rice (a tablourilor) la registrul pictural. “Peisajele”, 
descrierile,  micile schiţe stilizate (poeme scurte, 
de mare fumuseţe) sunt, cum poetul însuşi  notea-
ză, în Scurtă meditaţie asupra  varului  şi a timpu-
lui:  “Secretă, surdă interioritate a vizibilului”. 

Titlul volumului – Umbra şi aparenţa – se 
întemeiază pe o subtilă ambiguitate (termenii sunt 
cvasi-echivalenţi, în planul concret, al vederii, dar 
se opun în sfera retoricului, a enunţului artistic). 

Comparabile, interşanjabile, cu  proiecţia,  cu um-
bra lor, în perspectiva înţelegerii  raţionale, lucruri-
le ce populează universul material  sunt doar  apa-
renţe. Ochiul  înşelător nu vede decât umbre ale 
puzderiilor de aparenţe ce ne înconjoară şi din care 
noi înşine facem parte.... : “ca sosită din rămu-
rişuri celeste,/ frunză veştedă, cazi pe pământul/ 
splendorii/../ Şi tu cazi mută, fără a şti./ Cazi în 
tăcere, asemenea nouă./  Aidoma unui trup nimicit 
cazi/  pe verticala aerului lipsit de vedere”. Ana-
logia frunză (veştedă) – om  nu este  doar o fi gu-
ră plastică, ci şi o metaforă intelectuală, rezultatul 
translării  comparaţiei, din zona sensitivă,  în aceea 
a raţiunii, care ştie că legile oarbe, imuabile (“ae-
rul lipsit de vedere”), ale naturii  sunt aidoma celor   
ce guvernează destinul uman. Pe acestă dualitate,  
productivă în plan artistic, se întemeiază, după opi-
nia mea, poetica lui Andrés Sánchez Robayna, dra-
matismul reţinut al versurilor sale.

Locuitor al unui spaţiu încercuit de imensi-
tatea oceanului, poetul este, aproape fatal, confrun-
tat cu ceea desemnăm prin  insularitate. Andrés 
Sánchez  Robayna vorbeşte despre această compo-
nentă fundamentală a “revelaţiei poetice”. Insulele 
(inclusiv cele  greceşti, ale lumii elenistice), spune 
el,  “acutizează sentimentul spaţiului” şi creează 
ambianţa spirituală  a “experienţei insularităţii”, a 
“sentimentului oceanic” – “sentimiento oceanico”, 
aşa cum îl numeşte,  în care sunt cuprinse percepţia 
copleşitoare a  mării, frumuseţea şi ritmicitatea  ei 
tulburătoare, imposibila desprindere din capcana 
farmecului  ei permanent şi indicibil (v. interviul 
acordat lui  Carlos Javier  Morales; cf. şi Cuaderno 
de las islas, lucrare publicată de A. S. R. în 2011). 
Obsesia oceanului se tansformă, în cele din urmă, 
în obsesia timpului. Contemplând mişcarea neos-
toită a valurilor, zbaterea lor la marginile falezelor, 
poetul descoperă nimicnicia (“ÎNVEŞMÂNTEA-
ZĂ-TE  cu acest nimic, trup din umbră”).

Într-un succint cuvânt de prezentare a creaţi-
ei lui Andrés  Sánchez Robayna,   Eugen Dorcescu  
vorbeşte despre “trei nemărginiri”, ce întemeiază 
versurile acestuia: elementele (“marea, oceanul, 
dar şi cerul, văzduhul”),  cultura (“antică îndeo-
sebi”), şi adâncurile conştiinţei (“sondată...până la 
ultimile ei profunzimi, până la lumina bazală, până 

la fundamente, până la intuiţia non-dualităţii a tot 
ce există, până la întrezărirea vacuităţii”)*.

La convergenţa acestor trei borne, aparţi-
nând deopotrivă lumii  materiale, fi zice, şi celei 
spirituale, supramundane, înzestrat  cu multiple 
valenţe semantice este cuvântul lumină. Esteticeş-
te, fundamental, pentru confi gurarea discursului, 
lexemul parcurge numeroase trepte semnifi cative,  
rafi nându-şi înţelesul, de la accepţiunile comune, 
uzuale  (radiaţie  - solară,  a fl ăcării, sursă de clari-
tate, de  bucurie, de  înţelegere), la sensurile com-
plexe,  fi gurate. Lumina acoperă, opunându-i-se, 
marele  gol, rămas în urma lucrării distrugătoare a 
timpului, anulează  nimicul, vacuumul, vidul uni-
versal:  “ERA un cimitir/  lângă mare. Devastate,/  
pietrele dăinuiau/   în aerul cald.//  Dăinuiau, tă-
cute,/  şterse. Au naufragiat/ în lumină. Le-ai văzut/   
rezistând, încă, asemenea astrelor”. Sau: ”Şi nimic 
nu moare în tine,/  nimic în afară de tine însăţi,/  în 
pietrele tale nu  rămân decât semne/   ale nimicului 
şi ale nimănui. Rămâne/  numai lumina”. 

Luminozitatea marchează meditaţiile meta-
fi zice ale poetului, este izvorul ce  umple lumea, 
deschizând-o spre înţelegere, este eternul lăcaş al 
sacralităţii: “TU CARE ai iubit  soarele/   şi centrul, 
şi care doreşti/  a pătrunde-n lumină,/   în rocă şi 
în prezenţă//,  nude, invincibile,/  şi care pe nisip/   
asculţi    zvâcnirile/  trupului şi ale pământului//  
vizibile, invizibile,/  dă glas, de asemenea,/  umbrei 
şi aparenţei/  întredeschise, în lumina lumilor”.

Poet al luminii, Andrés Sánchez Robayna 
este,  totodată, un cântăreţ al păcii, al liniştii, “păs-
tor de tăceri” - cum se numeşte pe sine. Tăcerea, 
prielnică meditaţiilor şi  producerii actului artistic,  
stimulează, totodată, refl ecţiile asupra artei, asupra 
mecanismelor ei, exersate, de altfel, şi  de vocaţia 
profesorului.  Aşa se face că metatextul intersectea-
ză, discret, enunţul poetic (susţinut  de competen-
ţa lui A. S. Robayna în domeniul ştiinţei textului, 
dar şi de practica sa de comentator plastic). Afl at în  
Muzeul Morandi din Bolognia (v. ciclul Alianţa), 
poetul “celebrează” puterea  artei de a transforma 
materia, vizibilul, în stare  de sufl et, în  act refl e-
xiv: ”...mâna ce-a putut   atinge  indivizibilul/   s-a 
liniştit pentru o clipă , nu mai răscoleşte/   în cu-
loarea  vasului, pleacă, în tăcere,/ în afara lumii, 
în desăvârşire.//  O, trup al alianţei,/ materie ce 
refaci materia lumii,/ în pigmentul tău se celebrea-
ză deschiderea”.

Prinse între  marginile unui are-
al încercuit de nemărginirile oceanului,                                                                                                                 
concentrate şi eliptice, alcătuite din structuri ver-
bale purifi cate, esenţializate, versurile lui Andrés 
Sánchez Robayna  comunică o experienţă lirică de 
profundă trăire spirituală. 

Traducătorul, el însuşi poeta “doctus, dar nu 
artifex” (aşa cum, într-un interviu mai vechi, se au-
todefi neşte, şi aşa cum, în amintita prezentare, îl 
caracterizează  pe confratele spaniol), cunoscător  
exact şi simpatetic al castilianei, propune cititoru-
lui român o tălmăcire fi delă, expresivă şi, simul-
tan, creativă, o lucrare  a cărei  apariţie  reprezintă, 
în opinia sa, dată fi ind, în primul rând, puternica 
personalitate a lui Andrés Sánchez Robayna, “un 
eveniment editorial cu totul neobişnuit, pe care, 
mai devreme sau mai târziu, lumea literar-culturală 
românească îl va recepta ca atare”.

*Cf. Catalogul de apariţii al Editurii Mir-
ton, Timişoara, 2012. 

Timişoara, 22 octombrie 2012
Agero, Stuttgart,

 25 octombrie 2012

Olimpia BERCA

Poezia lui Andrés Sánchez Robayna – o metafi zică a luminii  
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Bibliografi a scrierilor despre C. Brâncuşi, în 
ţară şi peste hotare, este impresionantă, explicabilă 
prin faima mondială a artistului născut la Hobiţa, fai-
mă creată în special în SUA. De la primul studiu a 
lui V.G. Paleolog din 1937, cel care a coordonat „In-
formatica Brâncuşi” la fi liala Craiova a Academiei 
Române, şi până azi, creaţia brâncuşiană continuă să 
fascineze, greu descifrabilă şi interpretabilă. De fapt, 
aceasta-i apanajul geniului, timpurile să-l regândească 
sau să-i adauge noi valenţe.

Între biografi i săi, recentul cetăţean de onoare 
al Craiovei, Paul Rezeanu, şi-a făcut o preocupare 
constantă. Între cele 32 de cărţi publicate, fi gurează 
Brâncuşi la Craiova (2000); după alte 12 studii ine-
dite, Paul Rezeanu tipăreşte, în 2012, Brâncuşi. Tatăl 
nostru, o carte impresionantă, atât prin volum (708 p.), 
dar mai ales prin informaţiile furnizate, autorul ates-
tându-şi valenţele de cercetător ştiinţifi c autentic. El 
nu colportează datele sau comentariile altor brâncuşo-
logi, ci îi corectează sau le amendează opiniile atunci 
când este cazul, contribuţia sa la studierea biografi ei 
şi creaţiei titanului de la Hobiţa este remarcabilă. El a 
benefi ciat de cunoaşterea operelor lui Brâncuşi, afl ate 
în muzeele lumii, a călătorit întru Brâncuşi, a prezen-
tat, în străinătate, Brâncuşii de la Craiova şi a studiat, 
printre puţini, arhiva Brâncuşi cu cele trei autobiogra-
fi i. După decenii de studiu, putem afi rma că ne afl ăm 
în faţa celei mai complexe şi complete cărţi despre 
Brâncuşi.

Brâncuşi. Tatăl nostru urmează, în linii mari, 
metodologia unei monografi i. Primul capitol, Amin-
tiri, şochează, fi ind scris la persoana I, păcălindu-şi 
cititorii că ar fi  scris chiar de Brâncuşi. Viaţa şi activi-
tatea creatorului este urmărită cronologic, în cele pes-
te 400 de pagini. Dar, anexele, de obicei anoste, sunt 
în cazul acesta deosebit de importante. Afl ăm, astfel, 
ca-ntr-o enciclopedie, adresele, locuinţele şi atelierele 
lui Brâncuşi, artiştii care au lucrat în atelierele sale, 
călătoriile, expoziţiile personale din timpul vieţii, sa-
loanele şi expoziţiile de grup sau  colective la care a 
participat marele artist în timpul vieţii, proiecte nere-
alizate, catalogul operelor sculpturale, Brâncuşi gra-
fi cian şi fotograf, cronologie şi concordanţe; la toate 
acestea , se adaugă notele biobibliografi ce bogate, o 
bibliografi e selectivă şi indexul de nume.

Nu vom stărui asupra stilului concis, concret 
şi la obiect; nici despre biografi a brâncuşiană. Vom 
evidenţia, însă, contribuţia, precizările, înlăturarea 
unor prejudecăţi sau accentul pe care Paul Rezeanu îl 
pune asupra unor aspecte din biografi a spirituală a lui 
Brâncuşi, în context istoric, social şi politic, intern şi 
internaţional.

Primind târziu, la 15 iunie 1952, cetăţenia fran-
ceză, Brâncuşi a expus toată viaţa ca sculptor român. 
„Era, în felul acesta, spune autorul cărţii, un român 
desţărat, dar nedesrădăcinat, un român trăitor de o 
jumătate de secol la Paris, devenit cetăţean francez, 
trăitor în atelierul său şi înmormântat în apropierea 
acestuia” (Acest adevăr ar trebui să-l cunoască şi acel 

individ-poet care strânge bani spre a aduce osemintele 
lui Brâncuşi din Montparnasse la ...Hobiţa. Nu un ce-
notaf, ci întreg mormântul, uitând că autorităţile fran-
ceze ştiu să-şi preţuiască artiştii, iar drumurile noastre 
gorjene sunt de secolul trecut).

Punctând principalele creaţii brâncuşiene, Paul 
Rezeanu se opreşte asupra ansamblului monumental 
de la Tg. Jiu şi explică de ce Brâncuşi a plasat Masa 
tăcerii şi Poarta sărutului în grădina publică, pe când 
Coloana, în capătul Căii Eroilor, inventariind nenu-
măratele variante de interpretare, păreri şi explicaţii a 
celor trei capodopere. Interpretarea autorului e dem-
nă de luat în seamă: tânărul ostaş, întors de la război, 
la casa părintească, spune o rugăciune, se aşează la 
Masa tăcerii, apoi se va căsători trecând pe sub Poar-
ta sărutului, ajunge la biserică şi apoi la Coloană, fi e-
care modul al coloanei reprezentând o generaţie, care 
se suced la nesfârşit.

Mai puţin cunoscută este implicarea artistului 
în politica internaţională, cu armele sale. În vara lui 
1940, după ciuntirea graniţelor României, Brâncuşi se 
gândise la o Bornă de hotar ca ultimă întruchipare a 
Sărutului, pe care o realizează după război. Se dorea 
o bornă de hotar împotriva expansiunii bolşevice. O 
variantă a Bornei se afl ă în curtea Şcolii de Meserii 
din Craiova, pe care a absolvit-o.

Un aspect delicat, clarifi cat de Paul Rezeanu 
priveşte atitudinea regimului de la Bucureşti, de pro-
venienţă bolşevică faţă de arta compatriotului nostru 
atât de apreciat în afara graniţelor ţării sale. După 
„reorganizarea” ( de fapt excluderea marilor valori 
româneşti exponenţiale) Academiei R.P. Române în 
1948, Brâncuşi intrase şi în atenţia acestei instituţii. 
Într-o şedinţă a Secţiunii „Literatură şi Artă”, condu-
să, în absenţa lui M. Sadoveanu, de A. Toma, Brân-
cuşi a fost atacat cu asprime proletară de A. Toma, Al. 
Graur, Iorgu Iordan şi G. Călinescu, acuzat că practi-
că „arta burgheză”şi „un naturalism rău înţeles”. N-a 
vorbit nimeni de la subsecţia „Arta” (I. Jalea, Zam-
baccian, Jean Al. Steriadi, Lucian Grigorescu). Şedin-
ţa s-a reluat sub conducerea lui Sadoveanu, dar în loc 
să-l omagieze la împlinirea vârstei de 75 de ani, l-au 
criticat din nou pentru  „lipsa de realism” a creaţiei 
sale. Al. Toma a solicitat „să fi e oprit de a mai apăra 
raţionalismul şi duşmanii regimului”. Trist este că şi 
criticul de artă G. Oprescu l-a acuzat pe Brâncuşi că 
a speculat „prin mijloace bizare gusturile morbide ale 
societăţii burgheze”.

Şi pentru a lupta contra „artei burgheze” practi-
cate de Brâncuşi, culturnicii gorjeni au plănuit demo-
larea Coloanei fără sfârşit şi predarea ei la fi er vechi. 
Din fericire, Pavel Ţugui, care reprezenta secţia de 
artă şi ştiinţă a Partidului, a venit la Tg. Jiu  în fruntea 
unei delegaţii guvernamentale, a oprit această nele-
giuire şi a declarat aceste opere „intangibile”.

Totuşi, mai târziu, la împlinirea vârstei de 80 
de ani, ţara sa de origine i-a organizat expoziţii per-
sonale-omagiale la Bucureşti şi la Muzeul de Artă din 
Craiova, unde fi gurează patru opere de tinereţe, prelu-
ate din colecţia lui Victor N.T. Popp:Orgoliu, Cap de 
băiat, Sărutul şi Coapsa. La 31 iulie 1990, Academia 
Română îl primeşte ca membru postmortem.

O altă „legendă” pe care o înlătură Paul Rezea-
nu este legată de soarta atelierului său parizian. Brân-
cuşi n-a dorit să doneze statului român atelierul său, 
cu lucrurile personale şi o parte din operele sale . le-a 
donat Muzeului de Artă Modernă din Paris după obţi-
nerea cetăţeniei, legatarii universali fi ind numiţi soţii 
Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati, pictori.

În agonie, Brâncuşi abia murmura „Îl voi aştep-
ta pe Bunul Dumnezeu în atelierul meu”. Şi a venit: în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, 16 martie 1957. E 
data intrării sale în nemurire.

Brâncuşi. Tatăl nostru, o carte lucrată vreme 
de 45 de ani şi apărută la 75 de ani ai autorului. Paul 
Rezeanu a dat, în recenta sa carte, întreaga măsură a 
potenţialului său intelectual. Şi a făcut-o şi cu dragos-
te pentru eroul cărţii sale, adică pentru Tatăl nostru, al 
tuturor românilor cu care ne mândrim oricând şi ori-
unde în lume. C. Brâncuşi şi-a găsit, aşadar, exegetul 
pe măsură.

Tudor NEDELCEA

O exegeză brâncuşiană de 
excepţie

de parcă ai întâmpine
 Răsăritul
mărgăritar pe muchea 
amiezii –
jos
în ferigile văii
un copil cu ochii
atârnați 
de vulturul zânatic
și rotitor

în susurul pleoapei
un dor de câmpie
coaptă (amintire
șesoasă) și stele
de mare

*

autumnale ofrande
arcuiesc gânduri
înstrugurate
o brumă stelară
în iluminări
de zăpezi –
acolo
lângă tâmpla
bisericii
pulsul grăbit
al rugăciunii

*

fagure ceruit
în livada arsă
și zvon de nămetică
întâmpinare

pe  dâra violetă
de neliniște
dau în pârg
fl orile arctice
fi nal scăpărând
la zile mari
într-o spectaculoasă
chită de fragi

*
Taur ridicat
din praf
poemul își scutură 
coama –

din horbote de irizări
perlifere
se-alege
Înaripatul

văd totul
din văluritul lan
de secară
cu luna-n tălpi
și stelele-n palmă.

*
ca-ntr-o chilie
a sufl etului 
poemul sporea
în taină
deschis cartea
la pagina 13
supraviețuiesc morții
ca iarba din pajiști
înaintea cosașilor

*
Tăcerea se naște
din mirare
și dispare în ea
cu ea începe
răsăritul din ape
asfi nțitul (amiază
în baltă de sânge!)

ingenue chipuri
din poze –
fericiri neofi te
 o viață de probă
sau de împrumut

*
din pletele
sălciilor
nu cred că Abesalom
m-ar salva

cu amintirea
toiagului
cutreier povestea
ciocârlii
în dezmăț solar
în depărtări
Țara Făgăduinței

*
un spic de lumină
înrădăcinat
în vaza dorului

cu lacăte grele
se-nchide
în tăceri subțiri
Cercul –

ieșim din poveste
fi ecare cu însemnele
ce le merită
cu toții uitând
apa vie
și iarba aceea
ce leagă și dezleagă
fi are…

Zoia Elena DEJU

Pridvor Pridvor 
de septembriede septembrie
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POMUL DE CRĂCIUN CA ALIBI

Când, în seara de Ajun, se deschide uşa şi ne trezim dintr-o dată în faţa 
pomului strălucitor, plin de lumânări, în cameră se face atunci, pentru câteva 
secunde, o linişte atât de minunată, iar noi alunecăm din prezent în vremuri de 
mult apuse, într-o lume cu fel de fel de amintiri: ne căutăm copilăria şi găsim 
numaidecât în ea trăiri şi întâmplări de care mereu ne vom aduce aminte...

Copilăria – lucrul acesta înseamnă siguranţă sub ocrotirea şi grija 
părintească plină de iubire, copilăria este acea iarbă verde de pe pajiştea 
suculentă a vieţii care toamna, când e de-acuma galbenă sau brună, se afl ă pur 
şi simplu acolo – acoperind pământul cu mândrie – şi poate oferi un cămin 
primilor fulgi cristalini de zăpadă.

Iar în acest azil de gânduri ale anilor timpurii de viaţă se refugiază omul 
în deceniile de mai târziu şi vede răsărind o lumină – Lumina –: instalaţia de 
iluminare a vieţii sale...

Cu decenii în urmă, ca student abia de 18 ani, i-am dedicat prietenului 
meu Rudi Röhrich următoarele versuri:

„Cărunt, cândva-ntr-o zi îndepărtată,
Când singur-singurel te vei simţi,
Adu-ţi aminte anii tinereţii –
Şi-ţi umpli viaţa iar de bucurii!”

Este chiar iradierea din răstimpul 
premergător Crăciunului şi, în sfârşit, Moş-Ajunul 
în sine – vremea pur şi simplu a aducerilor-
aminte, mecanismul magnetizant ce ne învolbură 
gândurile colbuite şi ostenite şi ne reînvie prin 
vrajă copilăria care, temporal, se afl ă atât de 
departe pentru o viaţă omenească, dar, mental, atât 
de aproape pentru amintire.

Aşa era şi pentru mine Postul Crăciunului, 
mai ales odată scăpat cu bine de „nuiaua lui Moş 
Nicolae” şi de „vigilenţa” paternă, o perioadă 
de aşteptări fericite şi înfl orate cu speranţe, căci 

cu cât se apropia mai mult Moş-Ajun, cu atât mai încordaţi îmi erau nervii 
întrebându-mă dacă şi-n anul acesta copilul Isus îmi va aduce practic ceva?!

Dacă numai copiii care se numără printre cei cuminţi ar fi  dăruiţi de 
copilul Isus, atunci, hotărât, lucrurile n-ar fi  stat deloc bine în cazul meu, căci 
atributul „cuminte” avea un înţeles atât de larg, încât posibilitatea mea reală 
de-a obţine puncte în această direcţie ar fi  fost egală cu zero.

Într-un cuvânt, ca ştrengar de meserie puteai doar să speri, dar în nici un 
caz să     te-aştepţi la mult.

Acum, aşadar, ca băieţel de opt sau nouă ani – trebuie să fi  fost prin anul 
1952 sau ’53 – ţâţâiam după Moş-Ajun...

Nerăbdarea creştea din zi în zi, iar eu, de obicei vioi, ba chiar întotdeauna 
greu de astâmpărat, deveneam din ce în ce mai liniştit şi tot mai liniştit.

Cu puţin înaintea Crăciunului, pe când stăteam într-o după-masă lângă 
soba de teracotă confortabil de caldă şi priveam pe geamul cu fl ori de gheaţă la 
lumea învolburată a fulgilor jucăuşi, mama păşi în odaie şi-mi destăinui că are 
de discutat cu mine ceva serios.

Nu-mi dădeam seama să mă fi  comportat de data aceasta ştrengăreşte, 
zău că n-aveam de ce să-mi fi e teamă şi mă miram ce putea fi  de o importanţă 
aşa de mare, încât mama să se prefacă prea de tot solemnă...

Şi nici nu presimţeam nimic atunci când ea începu că acum sunt destul 
de mare şi oarecum de înţelegător, că treaba cu copilul Isus, care aduce pomul 
de Crăciun şi darurile, stă cu totul altfel decât sunt dispuşi mereu s-o creadă 
copiii mici.

Şi am fost lămurit în acest sens. Dar, cu fi ecare propoziţie cu care mama 
se furişa apropiindu-se de adevăr, cădea fărâmiţată câte-o piatră din zidăria 
lumii copilăriei mele, mă întristam, iar dezamăgirea marca destul de limpede 
trăsăturile chipului meu.

Pentru mine se prăbuşea o lume: toate visele şi speranţele mele erau 
spulberate; stăteam drept, parcă despuiat, şi abia de-mi puteam stăpâni lacrimile 
grele: a fost sfârşitul copilăriei mele, căci a trebuit să afl u pentru prima dată cât 
de crudă şi de aspră putea să fi e viaţa şi cât de ieftin putea fi  dat un vis de copil 
pe această realitate.

Ce-i drept, pomul împodobit s-a înălţat şi-n seara aceea de Ajun, dar 
mândru în nici un caz nu-mi părea, căci era un pom de Crăciun alibi, iar 
Crăciunul acesta a fost pentru  mine poarta de intrare în exilul interior...

Traducere din germană de Simion DĂNILĂ

HANS DAMA - Viena

UMBRELE SECURITĂŢII 

Ca în fi ecare an până la acea dată, am venit şi în 1989, în vacanţa de vară, la 
Sânnicolau Mare, pentru a-mi vizita mama şi fratele cu familia, care trăiau acolo, 
în orăşelul acela din Triplex Confi nium, triunghiul în care se întâlnesc graniţele 
României, Ungariei şi Serbiei. 

Domneau încă legile mizantropice ale comunismului ceauşist şi mereu tre-
buia să ai grijă ce păreri, declaraţii şi chiar observaţii aparent atât de neînsemnate 
îţi ies din gură. 

În perioada şederii mele la Sânnicolau Mare şi-a anunţat telefonic vizita la 
fratele meu un tip ce mie-mi părea în regulă, care urma să sosească în zilele urmă-
toare cu doi dintre colegii săi. 

Întrucât asemenea mici aranjamente îmi erau extrem de familiare, am aştep-
tat real- mente fără nicio încordare, ba chiar cu oarecare interes, vizita notifi cată. 

Cumnată-mea Irmgard s-a străduit să-şi joace bine rolul de gazdă primi-
toare, iar fratele Ludwig ţinea pregătite băuturile răcoritoare, întotdeauna râvnite, 
căci nimeni nu trebuia să se plângă de ospitalitatea bănăţeană care, în vremurile 
acelea, lăsa de dorit. 

Şi au sosit… trei domni, imediat după-masă, in-
stalaţi într-un autoturism Dacia cu indicativele nebătă-
toare la ochi ale judeţului Timiş: cel cunoscut deja mie 
de mai înainte, prin anunţarea vizitei, poet din Timi-
şoara pe care, după evenimentele din România din De-
cembrie 1989, l-au dus cu mari onoruri la Bucureşti, 
la Ministerul Culturii, mi-a dat, după maniera Estului, 
sărutul obişnuit-o- bligat al Iudei şi ni i-a prezentat pe 
cei doi însoţitori ai săi, „colegi“ – după cum ne aviza-
se deja telefonic: doi ziarişti bucureşteni care lucrau 
la revista „Tribuna României“, rezervată difuzării în 
străinătate. 

Primire ceremonioasă, refugiu din calea soare-
lui paralizant în răcoarea plăcută din interioarele ame-
najate cu gust. 

„Colegii“, peste măsură de stilaţi pentru astfel 
de relaţii – cămaşă, cravată, costum –, sufereau vizibil 
în ambalajul lor de cărţi ilustrate. 

Poetul, dimpotrivă, se simţea confortabil în ţinuta sa lejeră şi se comporta 
degajat. S-au oferit răcoritoare şi, vorbaceea, la-nceput s-a bătut mult apa-n piuă. 

„Cum o mai duceţi?“ voiau ei să ştie despre mine, iar eu eram conştient că 
pe ei îi durea-n cot cum stătea treaba cu sănătatea mea. Cu abilitate şi multă, multă 
prudenţă s-a adus vorba despre domeniul meu de activitate universitară, apoi însă 
interesul a fost deplasat formal spre proiectele mele de cercetare din acea vreme. 

„Iar nouă ne-ar face plăcere să vă fi m cu ceva de-ajutor…“ 
„Cum să-nţeleg asta?“ am reacţionat eu liniştit, în ciuda felului meu de a fi  

un pachet de nervi. 
„Păi, vă invităm în România pe dumneavoastră şi familia dumneavoastră, 

în numele redacţiei, pentr-un sejur de cercetare şi documentare, să zicem cam de 
două săptămâni… Toate bibliotecile şi celelalte aşezăminte instituţionale similare 
vă vor sta, bineînţeles, la dispoziţie, inclusiv logistica şi cea mai bună casă şi masă.

La aşa ceva chiar că nu mă aşteptam, deşi ceva asemănător mi s-a mai pro-
pus de câteva ori. 

m scăpat numai după ce mulţumisem foarte politicos pentru această invi-
taţie curioasă, pretextând mai întâi că şi aşa în timpul anului şcolar este imposibil 
să te gândeşti la aşa ceva, iar apoi că vara excursiile din concediu cu familia sunt 
întotdeauna cu grijă planifi cate etc. 

„Colegii“ însă n-au cedat uşor, adulmecau primejdia şi au izbucnit în cele 
din urmă că totuşi ar exista pentru noi posibilitatea să acceptăm invitaţia lor ca un 
sejur de concediu în România. 

Dar şi eu mi-am pierdut răbdarea şi am întrebat cu neobrăzare: „Şi ce con-
traserviciu aşteptaţi din parte-mi dumneavoastră şi persoanele care v-au împuter-
nicit să-mi faceţi această ofertă?“ 

Tăcere consternată întâi, căci această reacţie n-a fost, evident, luată în cal-
cul, colegii-mascotă considerându-se doar, sub toate aspectele, în superioritate re-
torică… şi infa- ilibilitate rectilinie. 

„Ei bine, noi nu urmărim niciun fel de intenţii prin această invitaţie“ s-au 
demascat acum ei înşişi. 

„Ne-am gândit numai că ar trebui să şi răsplătim prietenii, iar dumneavoas-
tră sunteţi totuşi un prieten al culturii române…“ 

De mult înţeleseseră cei doi că nu se putea face cu mine nicio afacere de fe-
lul a- cesteia. Poetul care în tot acest timp a meditat în linişte, de unul singur, păru 
dintr-odată că se grăbeşte şi le zori pe cele două marionete în costum, probabil 
fi indcă mai aveau de înmânat… şi alte invitaţii. 

La fel de ceremonioasă ca primirea s-a desfăşurat şi despărţirea. 
Nici nu s-a pus bine în mişcare autoturismul, că mă şi repezii la telefon pen-

tru a suna la sus-numita redacţie bucureşteană, şi o voce amabilă m-a încredinţat 
că nici domnul X, nici domnul Y nu activează în redacţia lor, iar domnii îi sunt 
complet necunoscuţi… 
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 Șlefuiește-ți ideea până ce străluceşte ca un 
diamant. Şi numai după aceea vinde-o.

 Nu vor să aibă libertate cei care se tem de ea.
 Unii îngroapă ideile de-a valma, cele bune 

cu cele rele; de aceea atâtea cadavre sunt în 

putrefacţie continuă. 
 Șlefuindu-ți planurile și ideile, nu numai pe 

ele, dar şi viața ţi-o vei prelungi.
 Să nu mori pentru ideile pe care nu le ai; nu 

rămâne sedus nici de cele  străine fi rii tale.
 Ideile bune şi mari se promovează singure. 

Reclama lor e de prisos. 
 Culmea ipocriziei. Să ascunzi mișelia într-

un zâmbet. 
 Până la proba contrară, de ce să nu cred 

ipoteze?
 Nu vă îndoiţi: romanticii se vor trezi. Foamea 

veghează. 
 Deseori încrederea netezeşte drumul 

pagubei.
 Era în stare să atingă ţelul şi-a luat-o razna să 

ajungă primul. 
 Îndoială? A înţelepţilor hrană.
 Puterea ți-o cunoști? Poți să îndrăznești!
 Întrebări multe și repetate din   oricare 

încurcături te scoate.
 Prin întrebări bune vezi pe dinăutrnu mintea. 

Mintea celui care ţi le pune. 
 Învățând şi citind mintea ţi-o antrenezi. 

Niciodată trândăvind nu progresezi.
 Cu învățătura să rămâi însurat toată  viaţa. 

 Nici o grijă. Învăţătura nimeni nu ţi-o fură. 
 Învățătura bătrânilor are în ea nu doar 

trăinicie, ci şi statornicie. 
 Până şi animalele care vor se lasă dresate 

mai ușor! 
 Vrei să afl i cine îi sfătuiesc pe sfetnici? Alţi 

sfetnici.
 Folosind toate simțurile, nici nu ştii când 

înveţi. 
 Mintea tânără nu-i obosită, poate fi  mai uşor 

desţelenită.  
 Greșala – ce dascăl necruțător!
 Cel dornic şi pregătit să învingă, învinge 

uşor!
 Tămâia nu vindecă nici jignirea nevionvată.
 De-i căutaţi, găsiţi şi temerari întâmplători.
 Puțini dezmoșteniți şi-au mai redobândit 

moștenirea. 
 Numai cel care cunoaște și respectă fi rea 

lucrurilor devine și meşter.
 Ca să sugi la două mumi, trebuie să le ai. Şi, 

eventual, să se lase mulse. 
 Leneșii devin cu timpul prea răi ca să mai 

crezi în ei.
 Când te supui voinței altora, libertatea-ţi 

devine o frunză-n vânt.

Simion Teodorescu este atât prin perseverența în cadrul genului cât 
mai ales prin spiritul cât mai artistic al vocației apoftegmatice, un virtuoz al 
lapidarității sentențiale.

În mai bine de zece ani, domnia sa a publicat nu mai puțin de zece pla-
chete de aforisme și maxime, evoluând în acest registru, în sensul unei abor-
dări mai organizate, tematic-alfabetice chiar, și al structurării conținuturilor  pe 
anumite idei, convingeri, asumări exhortative. De la Străfulgerări în miez de 
noapte (Ed. I, 1999; ed. II, 2000), la Gândul și cuvântul (2003), Neliniștea gân-
dului (2004), Cu gândul la morală (2004), Gânduri (2005), Cu gândul printre 
gânduri (2006), Freamăt de gând (2007), iar de la acestea la Neliniști (2010) și 
Cu credință (2012) sunt tot atâtea etape ale unei meditații în marginea marilor 
adevăruri ale lumii și existenței, dacă nu chiar „defi niri” stăruitoare ale unei 
vocații, în irepresibila ei nevoie de comunicare. Gânditorul se surprinde într-o 
formulare care merită amintită prin mărturisirea de a se considera „fără sistem”, 
dar nu mai puțin profund și „deschizător” de ferestre spre cunoaștere: „Gândi-
torul fără sistem deschide nenumărate ferestre spre cer.”

IUBITELE MELE DEFINIRI (Editura Nagard, Lugoj, 2012, 126 pag.) 
reprezintă, iată, o „selecție” din cărțile sale de până acum, așadar o ediție de 
autor, căreia îi pune semnifi cativ un motto din Kierkegaard: „E vorba de a găsi 
un adevăr care să fi e adevăr pentru mine... la ce mi-ar folosi să construiesc o 
lume în care n-aș trăi?”

Ordonate alfabetic pe anumite teme, în sensul conceptelor ce privesc 
aceste „defi niri” (ex.: abilitate, absolut, abstractizare, adânc, adevăr, aforism, 
amor..., Bachus, balsam, baltă, ban..., calitate, calomnie, candoare, caracter, 
carte... ș.a.m.d.), aceste maxime și aforisme se referă cu precădere la adevăruri 
cu caracter de generalitate sau la mentalități și comportamente umane, de felul: 
„Arogantul se crede măreț, însă nu este decât sclavul propriului eu”; „Oamenii 
au la îndemână toate aspirațiile, însă unii le păstrează până ce expiră”; „Poți uita 
binele ce l-ai făcut, însă nu uita, niciodată, binele ce și s-a făcut”; „Este clar, 
elicea se învârtește și se întoarce după vânt. Rău e când omul ajunge elice”; 
„Fiecare înțelept spune despre alt înțelept că este mai înțelept decât el”; „Când 
vezi secretara șefului că este o acritură, fi i sigur că și șeful ei este la fel. Îl co-
piază perfect...”

Altele (și acestea nu sunt puține) au un caracter sapiențial mai general, 
privind sfera cunoașterii, a culturii și valorilor, îndeosebi a moralei în sensul ei 
de fi losofi e a fi inței. În acest fel, cele două profi luri de care vorbim coabitează în 
mod fericit, conceptele de particular și general vizate fi ind fațete indisolubile 
ale unor realități surprinse cu ipostazele lor eponime...

Există în aceste texte, dincolo de specifi cul enunțiativ-general binecu-
noscut în astfel de formulări, și un spirit exortativ al verbului, angajant, care 
sună ca un îndemn etic: „Bucuria, când o ai, împarte-o cu ceilalți! Suferința 
păstreaz-o doar pentru tine!”(Bucurie, suferință). Sau unele imperative puneri 
în cauză de felul: „Dacă poți să ierți și nu o faci, să nu pretinzi vreodată că ai 
bunătate” (Iertare, bunătate); „Dacă nu te poți înălța ca vulturul, nu trebuie să 
te târăști ca șarpele! Poartă-te cu demnitate! Fii om!” (Demnitate); „Dormi, 
omule, că somnu-i sănătos, dar nu dormi o viață-ntreagă!” (Somn)...

Acesta e spiritul aforisticii lugojeanului Simion Teodorescu, care creează 
în vecinătatea marilor modele (inclusiv a paideei fi localice). Unele din aforis-
mele sale sunt de o evidență absolută, nesurprinzătoare, de unde și aerul lor de 
déjà vu: „Nu poți sluji deodată la doi stăpâni! Ori îl slujești pe Dumnezeu, ori îi 
faci bucurie lui Satan”; „Toate sistemele fi losofi ce sunt relative și vulnerabile; 
sunt închideri ce nu se deschid”; „Mai folositor îți este puținul pe care îl ai, 
decât bogăția pe care ți-o dorești”; „Sublimul întrece frumosul, pe care, de fapt, 
îl maximizează, depășind cele mai înalte cote ale realității, ieșind întru totul din 
fi resc.” ș.a.

În toate cazurile, însă, autorul menține o dicție a ideilor și are o cursivi-
tate remarcabilă, între «gând» și «cuvânt» existând o armonioasă colaborare, 
conform unui enunț inserat pe coperta I: „Gândul este temelia pe care se zidește 
cuvântul”. Din această „coloană de gânduri” ce se înalță spre idee face parte și 
aforismul...

Z. C.

Nicolae MAREŞ

CUGETĂRI VECHI ŞI NOI

Un virtuoz al aforismului

SIMION TEODORESCUSIMION TEODORESCU

 Cumințenia pământului. Dacă fi ecare om ar avea ceva din 
„Cumințenia pământului”, răutatea ar sta tristă, inofensivă.

Dacă sufl etul ți-e curat, și mâinile-ți pot fi  curate.
Facem excese de tot felul, de la excese de zel și până la excese de 

lașitate.
Pe noi ne omoară grijile, mai ales grijile pentru alții. Și de noi se 

ocupă cineva, n-aveți grijă!
Trebuie să fi e grea recunoștința, dacă se manifestă atât de rar!
Scriind o carte ți se relevă sentimentul măreției, chiar dacă ea nu 

este dintre cele mai reușite.
 Nu poți avea o măsură în toate. O măsură a bunului-simț totuși 

poți avea.
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ARS  POETICA

Eu şlefuiesc poemele  alene…

Aş vrea să pot crea doar unicate
La aşteptarea voastră ridicate – 
 
 Licăritoare candelă prin vreme.

Atâta dragoste primesc şi dărui,
 
Mi-e sufl etul fântână şi izvor.
De sunt ca un jertfenic tuturor

Mă mistui pe altarul fi ecărui.
                                                
Să-mi fi e versul inspirat mă stărui

Ţâşnit din armonie şi iubire
Şi cosmică mireasmă să respire, 

Să lumineze vieţii adevăru-i.
                                                   
Am cultivat valorile perene

De viţă şi virtute românească
Şi le-am însufl eţit să vă vorbească

Cristalizând esenţe în catrene.
 

* 

Licăritoare candelă prin vreme

Mă mistui pe altarul fi ecărui 

Să luminez vieţii adevăru-i

Cristalizând esenţe în catrene.
                          
                      

COSMOSUL

Generic sau în modelare fi nă,
 
Savant sau de teologia toată,
O singură idee-i acceptată:

 E prima intervenţie divină.
                                      
Şi legea genuină parcă-i cere

O matematică constitutivă
Nimic nu-i complicat, ci dimpotrivă – 

Cu armonii în diferite sfere.
    
Condus prin legi de stare şi putere,

Cu simetrii în cosmos, mic şi mare,
Urmează intrinseca lui chemare – 
 
Spirală vieţi veşnic să-i ofere.
                                           
Creaţia întreagă se declină

Prin forme şi prefaceri infi nite
Şi sensul lor profetic ni-l trimite – 

Spre afi rmarea omului deplină. 

* 

E prima intervenţie divină

Cu armonii în diferite sfere,
Spirală vieţii veşnic să-i ofere

Spre afi rmarea omului deplină.

 
CHEMARE

 Cuvântul când a spus menind : ,,să fi e!”

A vrut esenţa sfântă să-şi arate
Şi toate au în ele structurate

Frumos şi Adevăr şi Armonie.
                                                
Minunile ce-au fost şi au să vină,

Perfecţiunea-nchisă  într-o sferă
Şi toate câte viaţa ne oferă

Îşi au izvor în dragostea divină.
                                                     
Nu căuta creaţiei pricină!

 Trăieşte în vocaţie cerească
Iubirea infi nit să se-mplinească,

Ceresc lăcaş pământul să devină.

                                             
De ţi s-a dat această zestre ţie,

Ridică-te biruitor din tină
Să fi e vrerea Domnului deplină

Şi omul un părtaş la veşnicie.
                             

*

Frumos şi Adevăr şi Armonie

Îşi au izvor în dragostea divină
Ceresc lăcaş pământul să devină

Şi omul un părtaş la veşnicie.
                    

 PORTRET
Ca fl orile ce ne uimesc pe creste

Ai har şi strălucire în corolă
Şi ca din cântec sacru de violă

Ai strâns în sufl et armonii celeste.
                                               
 Ţi-am admirat petală cu petală

Şi-apoi întregul care place multor
Ţi-e lujerul ca modelat de sculptor

Şi gingăşia ta-i transcedentală.
                                                
Tu te-ai născut sub graţie astrală

Cu chipul blând şi inima fi erbinte
Şi dragostea nicicând nu se dezminte:

Alini şi-nsufl eţeşti ca o vestală.
                                                 
Iar pentru mine alta nu mai este
  
Asemeni ţie – sprijin în vâltoare,
Dai zilelor temei de sărbătoare

Şi farmeci ca o zână din poveste.

* 

Ai strâns în sufl et armonii celeste

Şi gingăşia ta-i transcedentală,
 Alini şi-nsufl eţeşti ca o vestală

Şi farmeci ca o zână din poveste.

PRIN SPAŢIU
Lui Andrei,  

Te-a incitat enigma epocală

A spaţiilor incă nesupuse.
Când cosmosul armonic te seduse,

Ai dezlegat misterul cu migală.
                                          
 Când ai pătruns spirale şi inele

 Cu una sau cu n dimensiuni
 Ai reuşit esenţe să aduni

 Şi gândul îţi colindă printre stele.
                                             
 Faţete noi se întrevăd prin ele

Descrise toate-n numere şi curbe
Nimic n-ar mai putea să te perturbe – 

  Stăpân nemărginirilor rebele.
                                               
  Şi dau reprezentările năvală

  Având cuprinse-n ele necuprinsul
  Şi tuturora, vrând cu dinadinsul,

  Le intuieşti imaginea spectală.
                                                

* 

  Ai dezlegat misterul cu migală

  Şi gândul îţi colindă  printre stele,
  Stăpân nemărginirilor rebele

  Le intuieşti imaginea spectrală. 

COLUMNA LUI EMINESCU

Se năruiau virtuţile uitate

Când plămădit din dorurile grele
A strălucit Luceafăr între stele,

Modelator de grai şi pietate.
                                        
Destinul l-a menit să împlinească,
                                  
Din dragoste profundă, lucrătoare 
Şi în fecunda geniului dogoare

 Matrice de simţire românească.
                                            
Cântând orpheic vatra strămoşească,

I-a pus întreaga zestre în lumină,
Speranţele din veacuri să revină –
  
A vrut în eroism să ne unească.
                                             
   A fost un glas profetic în cetate

Şi s-a jertfi t în opera supremă.
Ne va rămâne candidă emblemă – 

Chemarea  noastră la eternitate.

* 

Modelator de grai şi pietate,

Matrice de simţire românească,
A vrut în eroism să ne unească – 

Chemarea noastră la eternitate.

DORUL

Lumina din adâncuri se arată

Cănd inima şi cugetu-şi adună
Sub semnul jertfei dragostea nebună – 

Speranţă în simţirea tulburată.  
                                            
Te poartă nostalgiile amare
 
Cătând ce îţi lipseşte-ntru fi inţă,
Lansezi cu nefi rească stăruinţă

Puternică, ingenuă chemare.
                                               
Cum plânge-n valuri zbuciumata mare

Neliniştea încerci s-o pui pe strune.
Suspinul ne-mplinirii te răpune – 

Te lasă într-o dulce destrămare.
                                                 
Vibraţie profundă şi curată

Când trup şi sufl et caută-mpreună,
Ce existenţa însăşi o-ncunună

Şi simţi nemărginirea în durată.

COLUMNECOLUMNE**VASILE MUSTAŢĂ

VASILE MUSTAŢĂ

*Columna – formă fi xă de poezie, propusă de autor. Ea conţine 5
catrene de forma “cristal”( vezi volumul “Cristalizări”, Bucureşti, 
Editura Eminescu, 2011). Primele 4 catrene ale poeziei au o şi o 
relativă semnifi caţie autonomă iar al 5-lea este format din ultimul vers 
al primelor 4 şi reprezintă sinteza poeziei.
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Volumul CASA MEMORIALĂ DĂNCUŞ -anto-
logie de autor- (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011), reuneşte 
texte din următoarele cinci volume de versuri: DORMI 
ÎN PACE, DOAMNE!,  ANTI-DIAVOLUL, LUMEA 
DE MÂNTUIALĂ. AMÂNDOI, CASA MEMORIALĂ 
„DĂNCUŞ” şi APOCALIPSA DUPĂ DĂNCUŞ.

Volumele menţionate, ca de altfel tot ce a scris 
poetul,  aparţin unui vast experiment lirico-existenţial, 
ceea ce le conferă unitate. Experimentul este revendicat 
în LUMEA DE MÂNTUIALĂ. AMÂNDOI şi completat 
în APOCALIPSA DUPĂ DĂNCUŞ.

Iată ce afi rmă, în acest sens, atorul: „Imaginez un 
cerc în care înghesui de-a valma mentalităţile. Am drep-
tul să mă situez în afara lui pentru că eu l-am creat. E 
un gest care îmi impune să răspund în aceeaşi clipă de 
vieţile întregii planete. Îmi imaginez că sunt un Dumne-
zeu imparţial, chemat să judece. Văd totul la adevăratele 
dimensiuni, judec fără rezerve tot ce mi se oferă. E un joc 
periculos pe care nu-l ştiu prea mulţi. Eu pot fi  iertat pen-

tru greşelile pe care le fac aplicând pedepse date în funcţie de justiţia strict personală, dar 
Dumnezeu poate fi  iertat pentru că nu pedepseşte? Închei experimentul, după ce mi-am 
demonstrat cât de inutile par toate din poziţia de Dumnezeu: nimic nu ne poate justifi ca 
în context universal, nici pe noi, nici pe alte presupuse civilizaţii şi, implicit, nimic ce-ar 
putea să-l justifi ce pe Dumnezeu. În funcţie de cine să mai existe, pentru cine?”

Pentru a-şi realiza experimentul gnoseologic extraordinar de ambiţios, poetul tre-
buie să ardă etapele istoriei omenirii, să depăşească limitete umanului, să joace rolul lui 
Dumnezeu şi pe acela al Diavolului. Într-adevăr, trăirile existenţiale paroxistice ating şi 
depăşesc limitele obişnuite. 

Filosoful Gabriel Liiceanu a elaborat o nouă disciplină, Peratologia,  în cadrul 
Antropologiei fi losofi ce dedicată acestui domeniu. Filosoful descoperă în greaca veche 
patru sensuri ale conceptului, aglutinate de conotaţiile a patru grupuri de cuvinte derivate 
din radicalul per, pe care se întemeiază substantivul peras = graniţă, limită şi anume:

1. limita pur fi zică = margine, capăt, fi nitudine temporală (derivaţiile semantice 
ale substantivului peras); 2. acţiunea depăşirii limitei = a traversa, a străbate (derivaţiile 
semantice provenite din verbul pers); 3. calea pe care se parcurge limita = drum, pod 
(derivaţiile semantice ale substantivului poros) şi 4. tentaţia limitei = încercare, probă, 
experienţă (derivaţiile semantice ale substantivului peira).

Conceptul limitei înglobează aşadar: graniţa, calea, depăşirea şi tentaţia experi-
mentării acesteia.

Toate aceste sensuri se regăsesc în poezia lui Ştefan Doru Dăncuş, după cum vom 
vedea în continuare.

În primul volum antologat, scris în ascendenţă nitzscheană, Dormi în pace, 
Doamne!, după ce a căutat zadarnic urmele paşilor Demiurgului pe pământ, poetul se 
revoltă fantastic, inversând rolurile cu Dumnezeu, omul devenind Demiurg iar Tatălui 
dfi indu-i retrase atributele divine. Inversând rolurile, omul se jertfeşte pentru a-l menţine 
pe Dumnezeu în viaţă: „poftim Doamne la masă/ această pâine este făcută din făina oa-
selor noastre/ sângele nostru a fermentat pentru acest vin  minunat/ ne-am pus la afumat 
cele mai intime ţesuturi biologice/ pentru această tainică cină”.

Onirismul revărsat în poemul fl uviu scris de Doru Dăncuş aduce multe meta-
morfoze contradictorii. Poetul devine, uneori, al doilea Fiu al lui Dumnezeu, pentru că 
Iisus  nu a reuşit să ne mântuiască pacatele noastre nelimitate. E o nouă depăşire a limitei 
omenescului, poetul închipuindu-şi că ne poate salva, înlocuindu-l pe Iisus pe cruce. Ad-
erând la afi rmaţia lui Nietzsche precum că Dumnezeu a murit, poetul transfi gurat într-o 
nouă postură, devine fratele unui Dumnezeu muritor, al cărui mormânt îl administerază: 
„acum sunt bătrân şi bogat Doamne/ sunt unul din cei mai mari scriitori ai pământului/ 
am lăsat cu limbă de moarte să mă îngroape/ lângă Tine – în mormântul acesta frumos/ 
ca un templu – cu placă din beton/ (...) AICI/ ODIHNESC:/ DOMNUL DUMNEZEUL 
NOSTRU/ STĂPÂNUL LUMII ŞI AL UNIVERSULUI/ ŞI:/ POETUL ŞTEFAN DORU 
DĂNCUŞ/ NĂSCUT LA: 4 AUGUST 1968/ DECEDAT LA: 5 SEPTEMBRIE 1998// 
DORMIŢI ÎN PACE!/ FIE-VĂ ŢĂRÂNA UŞOARĂ! 

Tâlcul, subiacent dedicaţiei tombale, constă în faptul că decedaţii sunt creatori ai 
unor universuri afl ate în colaps ontologic.

Dacă fi losoful Friedrich Nietzsche propovăduia apariţia omului nou care să-l în-
locuiască pe Dumnezeul decedat, Ştefan Doru Dăncuş crede că omul viitorului, va fi  
cel însingurat şi trist, care, meditând asupra faptelor noastre, ne va putea mântui de rău 
(dialogul vocilor din Distincţia fi nală stau mărturie, la fel cu revista Singur, fondată de 
poet). Se petrece iarăşi o inversare de roluri, acum între omul însingurat şi Dumnezeu. 

A doua carte antologată, Anti-diavolul se dezvoltă faustic. Pactul nerealizat cu 
diavolul constituie prilejul unor dialoguri lirice şi epice incitante, profund meditative. 
În încercarea de a cumpăra sufl etul omului, Diavolul se erijează în fi inţa raţională care 
propovăduieşte libertatea umană, considerându-l pe Dumnezeu slab, terorizând oamenii 
cu tablele legilor, oferindu-le în schimb un rai plictisitor.

În acest capitol, întâlnim două texte prozodice complementare, de mare zbucium 
sufl etesc, pline de simboluri biblice, iluminatorii. În primul, minunea învierii nu se pro-
duce până când poetul nu-l înlocuieşte pe Iisus pe cruce, preluându-i suferinţa jertfelnică. 
În al doilea text epic, poetul respinge oferta Diavolului şi printr-o nouă metamorfoză, 
depăşindu-şi iarăşi limitele,  devine un Anti-Diavol, întorcându-şi faţa spre Dumnezeu: 
„Nu există altă cale mai bună de-al stăpâni pe diavol ca aceea de-ai nega existenţa./ S-a 
volatilizat scrâşnind. Undeva, deasupra, Dumnezeu era fericit pentru mine./ Nu ne-a ui-
tat, după ce ne-a creat. El numai ne-a supus unei penitenţe necesre. Fiind orbi, cum am 
putea să-L vedem?” 

Al treilea volum al antologiei, Lumea de mântuială. Amândoi pare sceptic, cio-
ranian.

Este construit ca un joc de puzzle alcătuit din: paginile unui dicţionar propriu în 
care defi neşte patria prin tot ceea ce ni s-a furat (bogăţiile solului şi ale subsolului) şi prin 
cee ce ne-a rămas (ruinele halelor, terenurile necultivate, instalaţiile d eirigaţie şi indigu-
irile dezafectate), toate privite din trenul vieţii contemporane, periplu în care delictele in-
fractorilor guvernanţi sunt gările „în care te simţi ca-ntr-un cabinet de anchetă securistă” 
(poetul a şi cunoscut aceste recluziuni, înainte de 1989, la vârsta de 21 de ani când a scris 
o parte a acestei cărti, fi ind  trimis la reeducare la mina Lupoaia, muncind în subteran). 

Ştefan Doru Dăncuş se substituie unui cronicar care dă seama de epoca în care 
trăieşte, caracterizată prin: vidul de comunicare, devalorizarea credinţei, lipsa idealului, 
imposibilitatea revoltei).  Cronica aceasta, pentru care i-a crescut a treia mâna cu şase 
degete ca să poată scrie, intenţionează să fi e un  Tratat la rezistenţă la alienare.

Volumul se încheie cu o scrisoare în care îşi expimă deziluzia faţă de condiţia 
umană: „Biblia ne-a descoperit tot ce a fost, este şi va fi . Aunci unde se afl ă sensul nos-
tru? Preoţii falsifi că adevărul. Politicienii falsifi că adevărul. Filosofi i falsifi că adevărul. 

Judecătorii... Nouă, înşelaţilor, ce ne-a mai rămas de falsifi cat? Nu cumva pe noi înşine?
Experimentul existenţial imaginat de Ştefan Doru Dăncuş epuizează condiţia 

umană. Poetul îşi închipuie că poate salva omenirea prin propria-i răstignire, devenind 
noul Iisus. Dar lucrurile scapă de sub control şi se petrece într-adevăr o închidere a ciclu-
lui păcatului originar. Moartea noii Eve, care îngheaţă de frig într-o iarnă încercând să-l 
salveze pe noul Adam (acesta scăpând de răstignire, fi ind considerat nebun), răscumpără 
alungarea din Eden, care i se datorează.

Casa memorială Dăncuş, volum omonim antologiei, reprezintă o tercere în revis-
tă a avatariilor locuirii poetului-experimentator pe pământ. În fi losofi a lui Martin Hei-
degger, omul locuieşte autentic, atunci când este împăcat cu sine, cu lumea şi divinitatea, 
acceptându-şi rostul de fi inţă muritoare. Doru Dăncuş este însă un răzvrătit până în ul-
tima sa celulă şi ca atare, fi ind mereu împotriva curentului, nu acceptă viaţa mercanti-
lă actuală, când omenirea se închină Zeului Banului şi sufl etul este alungat din lume: 
„oamenii ce deţin averi de neconceput fac regula jocului într-o lume din ce în ce mai 
secătuită, mai lipsită de creativitate, mai convinsă că argumentul suprem al existenţei e 
este continua acumulare. Puţinii opozanţi ai acestui curent distructiv, cel mai înspăimân-
tător din întreaga istorie a dezvoltării umane sunt marginalizaţi, luaţi în râs, batjocoriţi în 
mod public sau compromişi cu o repeziciune ce nu ne lasă loc nici unui cometariu. (...) 
omenirea încasează astăzi, cu o violenţă fără precedent, dobânda pentru ultimii arginţi ai 
trădării lui Isus.” 

Poetul nu crede în democraţie, comunism, dicaturi de stânga, dreapta, yoga, per-
ceţii extrasenzoriale, pustnicii.

Din cauza atitudinii sale recalcitrante, poetului i se oferă o celulă din închisoare, 
apoi, cumninţinu-se, o casă, viaţa mediocră nu-l satisface şi îşi dărâmă locuinţa: „prima 
dată am săpat/ o groapă frumoasă, dreptunghiulară, conţinând/ diverse conotaţii arhaice, 
bune d eleac, isprăvind,/ am început cu demolarea casei/ acoperişul tavanul pereţii duşu-
meaua fundaţia./ am o casă transparentă total, ,,,” îşi izbăveşte astfel soţia de rolul Anei 
naţionale „noaptea ne învelim cu premii litearare, în casa/ noastră din ziare şi revistă de 
cultură. Copertele/ volumelor mele au fost numai bune pentru pivniţă/ în care aruncăm ce 
ne prisoseşte. până/  şi acoperişl strălucitor e făcut din opinii/ critice, recenzii şi cronici 
de carte”

În sfârşit, oamenii cred că pot profi ta fi nanciar de pe urma ciudăţeniei poetului 
ridicându-i o casă memorială, profi tabilă o vreme. 

Finalul volumului pare şocant, prin răstălmăcirea afi rmaţiei: Iubeşte-ţi aproapele 
ca pe tine însuţi. În viziunea lui Dăncuş, dorind binele aproapelui îl idolatrizăm, îl înde-
părtăm de suferinţa pură, ori tocmai suferinţa face că omenirea nu s-a stins încă, neajun-
gând la împlinire: „Nu sunt disponibil astăzi. Nu pot lucra astăzi în folosul aproapelui 
meu... Sunt un Mefi sto sărac cu duhul, doctor fără de arginţi. Aproapele meu va muri pe 
masa de operaţie, am epuizat toate cunoştinţele transmise de-a lungul mileniilor. Sdărac 
dar curat. Dar şi aproapele acestea are posibilitatea unei operaţiuni proprii. Dacă nu se 
va lăsa sedus de o existenţă la întâmplare, va alege moartea ca argument suprem al vieţii,

Ceea ce vă dorim şi vouă
Şi întregii familii.
La revedere”

Antologia se înceheie cu Apocalipsa după Dăncuş.
Cartea începe cu o apocalipsă proprie: „nu m-acrezut nimeni/ când am spus că 

încep, în sfârşit, să îmbătrânesc.” – simte cum îi cresc fi re albe de păr, oboseala o simte 
în toare celulele, „globulele roşii fac implozie” Îi cresc aripi cu care va zbura la cer.

Experimentul ontologic dăncuşian se apropie de fi nal. Poetul se închipuie un poş-
taş ce duce scrisori, dar oamenii comunică tor mai rar. Vrea să elaboreze o entitate care 
să aibă curajul să citească scrisorile dar numai piatra îl ascultă, semn că trebuie să ne 
întoarcem în preistorie pentru a îndrepta lucrurile:  „Numai piatra şi-a luat răsounderea 
deschiderii dosarelor cunoaşterii (...) Mă repet, dar revin: cu fi ecare secol care trece, cade 
câte un argint din punga trădării Fratelui meu; şi numai pietrele vor depune mărturie pen-
tru că, lipsiţi de ochi şi de urechi, aţi permis, domnilor viermi, ca iadul să vă ia în stăpâ-
nire mica moşie primită ca estre atunci când aţi vrut să fi ţi la fel de mari ca Dumnezeu.”

Ambiţia aceasta prostească a dus omenirea la pierzanie, experimentul poetului  a 
eşuat. Apocalipsa poate începe.

Omenirea, în decădere continuă s-a întors pe scara evoluţiei la stadiu de vierme, 
deşi tehnica a evoluat vertiginos : „Pământul acesta, viermii aceştia, galaxia şi/ Univer-
sul – toate sunt timp şi nimic altceva. Viermii şi-au/  construit în colţul ăsta nişte timpuri 
false, voind să fi e ca/ Dumnezeu-Timpul.

Antologia se încheie cu un testament care atestă eşecul experimentului, pentru că 
oamenii nu şi-au schimbat idealurile ci au inversat doar polii cunoaşterii: „Nenorociţi-
lor! Am strigat de au auzit şi stelele. Aţi înnebunit de tot? Exponenţii voştri spirituali au 
inversat polii cunoaşterii, nu i-au înlocuit, aşa cum ar fi  fost normal în context universal. 
Mi-aţi auzit cuvintele confuz, aţi trunchiat sunetele literelor, aţi făcut din iubire – ură, 
din bunătate – zgârcenie, din milă – persecuţie! Nu mai sunteţi necesari nimănui, însuşi 
Dumnezeu s-a lepădat d evoi!

Aşteptam un răspuns, dar viermii n-au catadicsit să-şi ridice spre rezonanţa Cu-
vântului meu nici măcar o antenă. Atunci, înţelegând că s-au îndepărtat de rostul lor 
fi resc, am deblocat timpul şi în lumea lor a intrat, triumfal, Apocalipsa.” 

                                                  *
                                               *    *
Ştefan Doru Dăncuş este un poet răzvrătit care a epuizat stările ontologice tipice 

umane şi a trecut dincolo, în supranatural, depăşindu-şi limitele. A imaginat un imens 
experiment existanţial care l-a dezamăgit. A afi rmat că nu mai are de scris nimic şi va 
alege tăcerea. Sunt convins însă că fantezia de care dă dovadă nu-l va lăsa în pace şi va 
imagina şi alte experimente literare. 

Caracterizându-i cartea Lumea de mântuială. Amândoi, criticul Dan-Silviu Boe-
rescu stabileşte cu exatitate zbuciumul poetului: „Lumea de mântuială a lui Ştefan Doru 
Dăncuş exprimă o revoltă dublată deloc patetic de neputinţă. Refuzând să se adapteze 
rigorilor constructive ale socialului, poetul îşi păstrează luciditatea, iar incapacităţii sale 
de a reforma un sistem ostil nu îi găseşte o rezolvare facilă în soluţia alienării. Evaziu-
nile sale din real sunt bine controlate şi denotă posibilitatea afl ării echilibrului în durere. 
Deprecierii valorilor morale nu îi urmează corolarul negru al decăderii lăuntrice. Chiar 
dacă se afl ă în imposibilitatea cronică a combaterii răului generalizat, poetul îi anunţă 
destructurarea. Martiriul său de/pe hârtie capătă sens pe măsură ce identifi cării surselor 
maligne îi succede exorcizarea livrescă.” 

 Lucian GRUIA

Note:
1. Ştefan Doru Dăncuş - CASA MEMORIALĂ DĂNCUŞ (antologie de autor)  (Ed. Eikon, Cluj-

napoca, 2011)
2. Gabriel Liiceanu - ÎNCERCARE ÎN POLITROPIA OMULUI ŞI A CULTURII (Ed. Cartea Româ-

nească, Bucureşti, 1981),

 EXPERIMENTUL EXISTENŢIAL - ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ
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I
Între personalitățile culturale gorjene din 

zilele noastre, prof. dr. Mihaela Sanda Marinescu 
(Popescu) este un nume ce se recomandă de la sine. 
Truditoare cu rezultate deosebite în prestația di-
dactică (la catedra de pian a Liceului de Muzică și 
Artă „Constantin Brăiloiu” din Tg.-Jiu), domnia sa 
a prestat ani buni de dirijorat (Corul Sindicatului 
Învățământ, Corul Preoțesc), fi ind de găsit, iată, încă 
din 1999, la pupitrul Coralei „Măiastra” a Bisericii 
„Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, de pe Axa Brâncuși, 
atât la slujbele duminicale cât și la marile sărbători 
creștine ori cu diferite prilejuri.

Autoare și a unei cărți de poeme în ediție bilin-
gvă, română-franceză (Patima unui punct/ La Passi-
on du point, Ed. Spicon, 1996, 104 pag.; lector: prof. 
dr. Ion Mocioi), Sanda Mihaela Popescu ilustrează 
tipul omului de cultură pasionat și dăruit semeni-
lor, implicat chiar în destinele cultural-artistice  ale 
Târgu-Jiului și județului, ca promotor de programe 
și concursuri, moderator, publicist (merită amintită 
colaborarea cu articole de specialitate și atitudine la 
publicația digitală „Tribuna noastră” editată de ro-
mânii canadieni din Montreal-Quebec).

Mereu atentă cu propria-i desăvârșire profe-
sională și cercetătoare a fenomenului muzical eu-
ropean din ultimele două secole, d-na profesoară 
și-a susținut, recent, în cadrul Academiei de Muzi-
că „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, o strălucită 
teză de doctorat având ca temă „MODERNITATE ȘI 
AVANGARDISM LA INTERFERENȚA SECOLE-
LOR XIX-XX”, relevând rolul unui pionier al avan-
gardei muzicale franceze, un foarte apropiat prieten 
al lui Brâncuși: „ERIK SATIE – UN CONDAM-
NAT LA LIBERTATE” (Ed. Academica Brâncuși, 
Tg.-Jiu, 2012, 410 pag., A5).

Urmărind ideea de „spectacol total” și „spi-
ritul de frondă” francez în relație cu Éric Satie 
(compozitor pentru pian și orchestră, dar și vocal), 
autoarea aduce în pagină contribuția de netăgăduit 
a acestuia, ca promotor al spectacolului/ teatrului 
absurd, dadaist, cubist, având ca ideal ceea ce el a 
numit „muzica de mobilier”: ,,«Condamnarea la li-
bertate» este angoasa față de «neantul» afi rmării și 
al recunoașterii care întârzia să apară, eclipsat fi ind 
de prezența «perimaților» Debussy și Ravel.”

Recunoscut târziu, abia în 1960, - când te-
roarea repetitivă din „Vexations” (1893) marchează 
debutul minimalismului, cu sincretismul său special 
legat nu de valoarea, cât de semnifi cația obiectelor – 
Érik Satie avea să fi e considerat promotor al „specta-
colului total” din extrema barocă a modernității, cul-
tivând intens senzorialul ca atitudine de frondă anti-
carteziană. Anti-wagnerian declarat, normandianul 
Satie (ajuns pianist de cabaret la Paris, cu înclinații 
cabalistice și mistice) căuta o alternativă la impresi-
onismul atât de răsfățat de spiritul francez al epocii, 
altfel zis, un „acordaj” al creației muzicale la spiritul 
timpului, mai întâi prin creațiile așa-zis „didactice”, 
mai apoi prin adeziunea sa la noua orientare estetică 
franceză din perioada interbelică, solidar cu estetica 
înnoitoare promovată  de Jean Cocteau și Pablo Pi-
casso. Întreaga creație muzicală satiană de acum își 

redefi nește viziunea tematică și interpretativă, mer-
gând pe acea simplitate mistifi catoare, dar de adânci 
tâlcuri, de ambientări oculte (sintonii), a „muzicii de 
mobilier”, care submina, într-un mod inovator, avan-
gardist și antiscolastic, de-a dreptul diletant-experi-
mentalist, spiritul wagnerian și ravelian al epocii.

Înțeleasă ca muzică a vibrațiilor și „în 
întregime industrială”, ceea ce Satie numea „mu-
sique d’ameublement” (muzică „de mobilier”) era, 
de fapt, mai întâi, o stare de spirit profundă (de 
empatie cu obiectele, realitatea, peisajele), ritmică 
și ambientală, care venea să înlocuiască valsurile, 
fanteziile, operele, marșurile, polcile, tangourile, 
gavotele și alte manifestări muzicale asemănătoare 
„scrise cu totul pentru alt scop”.

Avangardistul satist, cu repetitivitatea lui ob-
sedantă (spre exemplu, 840 de repetiții de portativ în 
„Vexations”, sugerând eșecul sentimental din 1893, 
primul și ultimul din viața sa), era unul intens perce-
put senzorial, fuzionând sincretic în procesul recep-
tării, menit a se insinua în modul de viață al omului 
modern, în confortul lui existențial, promovat ca im-
perativ sine qua non al viețuirii. 

Redescoperit abia în 1960, când compozitorul 
american John Cage își asumă interpretarea integrală 
a creației satiene, autorul „Vexațiunilor” va prezida, 
așadar, cu spiritul său de frondă, nașterea minimalis-
mului. „Maxima” economie de mijloace artistice va 
duce la crearea acelei „Minimal Art” (denumită ast-
fel de fi losoful analitic american Richard Wollheim, 
într-un eseu din 1965, publicat în „Arts Magazin”), 
care a făcut și încă face epocă în gândirea și arta con-
temporană (bunăoară, în literatură, prin redescoperi-
rea haiku-lui și formelor verslibriste  minimaliste).

Autoarea tratează, în trei mari capitole (desi-
gur, subcapitolizate pe secțiuni distincte), toate aces-
te aspecte privind epoca și prezența lui Érik Satie în 
peisajul muzicii franceze, cu prezentarea detaliată (și 
ilustrată cu reproduceri de portative) a etapelor din 
creația satiană, de la epoca „mistică” și a infl uențelor 
medievale până la avangardismul „antimonumental” 
și „perceptual” din etapa târzie.

II
Citind lucrarea în discuție, ne-a interesat felul 

cum este înțeleasă și tratată legătura lui Érik Satie cu 
sculptorul Constantin Brâncuși (ori cu poetul Tris-
tan Tzara), întrucât, se știe, între cei doi a existat o 
legătură amicală specială, o fuziune de spiritualitate 
avangardist-modernistă. Brâncuși frecventa specta-
colele satiene de cabaret și, la un moment dat, a ră-
mas profund impresionat de drama simfonică satiană 
„Socrate”. În 1922, acesta va sculpta în lemn bine-
cunoscutele lucrări „Socrate” și „Cupa lui Socrate” 
(prima fi ind „un buștean străpuns de gol”, un gol „cu 
tăceri satiene”, cealaltă, o cupă neadâncită, sugerând 
„un plin” al înțelepciunii socratice). 

Astfel de „afi nități elective”, cum ar zice Go-
ethe, pot fi  privite și dinspre sculptor spe muzician, 
când acesta din urmă, având ca sugestie Coloana 
fără sfârșit, va compune „Paul și Virginia”...

Mai mult decât atât, tot în 1922, când geniul 
lui Érik Satie strălucea în fruntea avangardei muzi-
cale franceze, Brâncuși va crea costumele-sculpturi, 
trei la număr, pentru „Gymnopediile” prietenului 
său, la solicitarea lui Djaghilev. Dansul „gymnepe-
dist”, inspirat din antichitatea greacă, va fi  interpre-
tat de dansatoarea româncă Lizica Codreanu, baleri-
nă în compania „Diaghilov’s Ballets Russes”, chiar 
în atelierul lui Brâncuși, printre sculpturile acestuia. 

Recent (mai exact pe 16 martie 2012), în 
coloanele acestei publicații, am comentat lucrarea 
Doinei Lemny apărută la Paris în primăvară, „Lizi-
ca Codreanu – o dansatoare româncă în avangarda 
pariziană” (2012), pe coperta căreia este reprodusă 
fotografi a făcută acesteia de însuși Brâncuși, în ate-
lierul său din Impasse Ronsin.

Personalitatea lui Brâncuși, în care „anticul” 
și „modernul” se refl ectau din plin într-o simbioză 
spirituală fascinantă, l-a copleșit pe muzicianul Érik 
Satie, socotindu-l pe artist nu numai un înțelept din 
categoria inițiaților druizi celtici, dar chiar văzân-

du-l drept „fratele lui Socrate” (e o temă pe care 
au mers apoi și alți cercetători ai vieții și statuarei 
brâncușiene, români și străini).

 Iată, de pildă, câteva rânduri din scrisoarea 
compozitorului Satie datată 16 aprilie 1923: 

„Dragă Bunule druid [...] dumneata care ești 
atât de bun, cel mai bun dintre oameni, ca Socrate 
al cărui frate sigur ești. Nu fi  trist [...]. Scuipă zi și 
noapte pe ticăloși – e dreptul tău; să știi că ai prie-
teni care te iubesc și te admiră, bătrâne.”

După moartea lui Érik Satie (1 iulie 1925), 
Brâncuși îi va purta o amintire nestinsă. Bolnav fi ind 
și el, în ultimii ani de viață, sculptorul ofta adeseori 
după bunul său prieten cu cuvintele: „Satie, de ce 
nu ești aici?” (conform mărturisirii legatarilor uni-
versali orânduiți de artist, soții Alexandru Istrati și 
Natalia Dumitrescu).

Această relație de prietenie și de reciprocă 
stimulare creatoare – deși amintită în doar vreo 2-3 
pagini – ar putea fi  urmărită într-o lucrare mai amplă, 
interdisciplinară, de sine stătătoare, ceea ce îi suge-
răm autoarei, bună cunoscătoare a operei și trăitoare 
în „orașul lui Brâncuși”...

Să amintim și prietenia lui Érik Satie cu 
marele poet Tristan Tzara, român evreu originar 
din Moinești-Bacău, cofondator al dadaismului, 
revoluționând prin surrealismul său artele plastice 
și literatura. Sau interesul manifestat de compozito-
rul francez față de muzica lăutărească românească 
(„laoutars roumains”). Iată diferite elemente care 
îndreptățesc o abordare mai amănunțită a legăturilor 
compozitorului francez avangardist cu spiritualitatea 
și cultura românească...

„Erik Satie – un condamnat la libertate” 
este o lucrare de largă informație științifi că transdis-
ciplinară și de bună aplicație profesională. 

Teză de doctorat susținută cu califi cativul 
maxim, summa cum laude, aceasta este considera-
tă drept „o cuprinzătoare monografi e asupra vieții și 
creației lui Érik Satie” (prof. univ. dr. Ștefan Angi, 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Na-
poca). Un alt referent științifi c, prof. univ. Nicolae 
Brânduș de la Universitatea Națională de Muzică, 
constată că autoarea „încearcă să deslușească, melo-
dia, acel ireductibil pe care Satie l-a adus în muzica 
franceză care a generat frondă, nu numai în Paris și 
împrejurimi, ci în tot ce a urmat în muzica secolului 
XX.”

Viața și creația lui Érik Satie, văzute prin ape-
titul pentru deconstrucția sonoră, pentru exhibarea 
banalului și derizoriului, „fac obiectul acelui spec-
tacol total”, căreia îi este dedicată întreaga lucrare, 
printr-o detaliere și înțelegere aprofundată a elemen-
telor constitutive (prof. univ. dr. Gheorghe Duțică, 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași). 

În peisajul muzicii franceze, Érik Satie a de-
venit o „emblemă” a tuturor contestatarilor, prin 
inventarea muzicii ambientale („de mobilier”), 
anunțând avangarda occidentală din deceniile ime-
diat postbelice, în special minimalismul american 
din 1960. De la „deconstrucția satiană” la paradigma 
„deconstrucțiilor postmoderniste” nu e decât un pas 
înainte în căutările „disperate” ale artei moderne!

Utilizând o bibliografi e bogată, de mai largă 
deschidere spre zona teoretic-speculativă (fi lozofi e, 
estetică, teoria și critica artei, literatură etc.), dar și o 
multitudine de adrese on line specializate din dome-
niul webografi ei, mai puțin recomandabile în lucrări 
doctorale (dar altfel informația rămânând inaccesi-
bilă), autoarea își construiește cartea cu pasiune și  
profesionalism (coordonator științifi c fi ind distinsul 
prof. univ. dr. Pavel Pușcaș de la Academia de Mu-
zică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca). 

Ideea ce se degajă din toată această cerceta-
re documentar-artistică este că, dincolo de viața și 
opera inconfundabilului Érik Satie, creația vizionară 
și mereu înnoitoare nu reprezintă decât o paradoxa-
lă „condamnare la libertate”, cum ar zice fi lozoful 
existențialist, laureat la Premiului Nobel, Jean Paul 
Sartre.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

O monografi e despre muzicianul avangardist Érik Satie, prietenul lui Brâncuși:

„ÉRIK SATIE – UN CONDAMNAT LA LIBERTATE”
de Mihaela Sanda Marinescu (Popescu)
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Se întâmplă destul de rar ca un om să fi e 
dăruit cu mai multe vocații în aceeași măsură. 
Augustin Mocanu e unul dintre acei fericiți. S-a 
născut la 12 septembrie 1932 în Boju, jud. Cluj, a 
absolvit Școala Normală de Băieți din Cluj (1953) 
și Facultatea de Filologie a Universității V. Babeș 
(1957), unde s-a remarcat prin solide cunoștințe și 
prin curaj civic. 

A fost numit profesor de limba și literatura 
română la nou-înfi ințatul liceu din Cehu Silvaniei, 
unde a slujit (cu o scurtă întrerupere, în care a 
fost șeful secției de învățământ a raionului) până 
la pensionare, în 1997. Exact 40 de ani dăruiți 
școlii, așa cum făcuseră renumiții lui profesori de 
la Școala Normală de Băieți din Cluj.

Despre dăruirea cu care a servit școala 
stau mărturie prețuirea și devotamentul foștilor 
lui elevi, dar aceasta e numai una din vocațiile 
lui. Vocația de scriitor (nuvelă, poezie, reportaj) 
s-a bucurat de aprecierea criticii, care l-a apro-
piat de unii dintre marii noștri scriitori (Bogza, 
Coșbuc, Arghezi). Dar vocația în care și-a dovedit 
deplinătatea talentului și pe care o cunosc cel mai 
bine a fost cercetarea folclorului. La ea se va referi 
prezentul articol omagial. 

A. Mocanu mărturisește: “după câțiva ani 
[de la începerea activității didactice la Cehu Silva-
niei] am descoperit creația orală a zonei, datorită 
informațiilor culese de la elevi”. Prin urmare, el a 
făcut la Cehu ceea ce făcuseră Ion Micu Moldo-
van sau A. Viciu la Blaj ori A. Bârseanu la Brașov, 
adică cercetarea folclorului zonei a decurs fi resc 
din activitatea la catedră. A surprins foarte curând 
una din trăsăturile esențiale ale culturii populare a 
Codrului și Sălajului și a redactat lucrarea inedită 
Colindele și colindatul în zona folclorică “De sub 
Codru” (1969).

Primele lui colecții de texte folclorice au fost 
tipărite în volume colective coordonate de alții. În 
anul 2001 a publicat, la Zalău, sub nume propriu, 
împreună cu G. Croitoru, V. Mitre și S. Pop, volu-
mul Pe cel deal cu dorurile - folclor poetic din 
județele Maramureș și Sălaj. După acest început 
valoros a urmat o frumoasă antologie a poeziei 
de dragoste intitulată “Floare de Rai”, titlu care 
trimite la colinda de stranie frumusețe cunoscută 
sub titlul Mă luai-luai, caracteristică și ea zonei 
sălăjene.

Exigența, ca și obligațiile lui didactice, au 
întârziat apariția cărților lui A. Mocanu, dar acest 
fapt are avantajul că ele au ieșit din pana unui 

cercetător experimentat, fără ezitări și complexe. 
Sunt colecții și studii de folclor, monografi i de 
localități (Boju, Nadiș) și, bineînțeles, creație 
literară proprie, în total aproape 20 de volume. 

Articolul de față nu poate cuprinde toate 
meritele unui autor de talia lui A. Mocanu, ci 
doar pe cele mai proeminente. Opere de primă 
importanță sunt cele  dedicate Mioriței: Colinda 
“Fata de maior” (Slobozia 2007) și Colinde mior-
itice din zonele Codrului și Sălajului (Baia Mare 
2008). La aproape patru decenii de la apariția mon-
umentalei monografi i a lui  A. Fochi (1964) și la 
un sfert de veac după tipologia colindei, alcătuită 
de M. Brătulescu (Colinda românească, 1981), 
A. Mocanu abordează cele două aspecte esențiale 
ale variantelor nord-ardelene ale Mioriței: con-
fl ictul erotic dintre ciobani și interdicția prezenței 
femeii la stână, aducând un substanțial spor 
de cunoaștere. Dacă Fochi și Brătulescu aveau 
cunoștință de aproximativ 60 de variante ale Fetei 
de maior, la Mocanu afl ăm de peste trei ori atâtea, 
adică 199 (din 113 localități). Autorul știe că nu-
mai prin adunarea cât mai multor variante ale col-
indei “se va putea realiza o cercetare veritabilă” 
(p. 15). În raport cu A. Fochi și M. Brătulescu,  
A. Mocanu lărgește și precizează aria geografi că 
a tipului, publicând variante din Chioar, Sălaj-
Codru, Mănăștur-Huedin, Bistrița-Năsăud, Hațeg 
și Zarand. Totodată el aduce la zi informația cu 
privire la “viața actuală a colindei Fata de maior”. 

Cele 199 de variante sunt tipologizate 
de Mocanu mult mai precis decât o făcuse M. 
Brătulescu; aceasta stabilise un singur subtip al 
colindei mioritice fata de maior (36 C), pe când 
Mocanu găsește patru sub-subtipuri; în primul 
dintre acestea (36 Ca), tânărul păstor amenințat 
cu moartea încearcă să-și răscumpere viața, ofer-
ind adversarilor lui în schimb: fl uierul, sumanul, 
turma, bota, pușca etc., dar aceștia refuză oferta, 
cu explicația că și ei au acele obiecte; în al doi-
lea subtip (36 Cb), Fata de păstor substituie 
fata de maior; al treilea (36 Cc) e reprezentat de 
Zâna ademenitoare/Sora Soarelui, iar al patrulea 
(36 Cd), de Uciderea fratelui. Multe dintre aces-
te variante sunt considerate de autor, cu temei, 
ca forme ale tendinței “de contemporaneizare a 
conținutului colindei“ (p. 28, 35), prin introduc-
erea unor nuanțe noi în textul străvechi, cum ar 
fi : încercarea de răscumpărare a vieții cu ajutorul 
obiectelor păstorești, sau tendința de eliminare a 
interdicției femeii la stână. Prin cercetarea acestor 
aspecte, A. Mocanu pătrunde în laboratorul încă 
viu al Mioriței și contrazice argumentat pe cei care 
vorbesc despre resemnarea ciobanului mioritic. 

Luând sub lupă variabilitatea textelor, au-
torul constată că în zona Hațegului se întâlnesc 
variantele ardelene cu cele de la sud de Carpați, 
fenomen înlesnit de existența trecătorilor între cei 
doi versanți ai lanțului muntos. Constatarea lui 
nu poate fi  contrazisă; dimpotrivă, ea ar putea fi  
argumentată și cu alte colinde, printre care colinda 
leului, originară din zona Hunedoarei, dar care a 
pătruns în spațiul ciscarpatic. Observații deosebit 
de judicioase și utile (termenii maior, resp. maier, 
“motivul scarifi ciului ritual”, motivele testamen-
tului, poetica variantelor ș.a.) prilejuiește lui A. 
Mocanu comparația între cele două capodopere ale 
folclorului românesc, Miorița și Meșterul Manole.

Cea de a doua carte menționată mai sus e 
dedicată de A. Mocanu colindelor mioritice din 
zonele Codrului și Sălajului. De data aceasta, 
autorul restrânge aria geografi că a cercetării, dar 
lărgește tematica ei, adică aici sunt adunate toate 
variantele mioritice (nu numai cele ale Fetei de 
maior) din zona indicată în titlu. E vorba de 205 
texte, dintre care doar 45 au fost cunoscute lui A. 

Fochi, celelalte 160 (78%) fi ind înregistrate după 
apariția lucrării acestuia. Și aici contribuția lui A. 
Mocanu impresionează datorită numărului mare 
de variante; totodată ea demonstrează indirect 
dezvoltarea remarcabilă a activității de culegere la 
noi. Autorul propune un proiect de editare și clasi-
fi care a tuturor variantelor cunoscute în prezent ale 
cântecului mioarei - numărul lor pare că s-a dub-
lat față de corpusul publicat de Fochi - și susține 
că abia după realizarea acestui proiect, “cercetar-
ea tezaurului Mioriței va intra într-o etapă nouă, 
superioară”; el îi înfruntă pe cei care ar dori ca 
cercetarea de teren să fi e stopată și arată că da-
toria cercetării este de a înregistra “noi texte mi-
oritice”, “mai mult sau mai puțin diferite de cele 
înregistrate anterior”, chiar dacă prin aceasta nu 
s-ar obține altceva decât atestarea colindei în noi 
localități pe hartă (p. 7-8). Nu comentarea sau 
interpretarea, ci adunarea, ordonarea și editarea 
textelor este scopul declarat de autor, scop care, 
prin analizele realizate, a fost nu numai atins, ci și 
substanțial depășit.  

Tot atât de valoros e volumul Colinde 
românești (Zalău 2011), un corpus format din 
300 de colinde, orații și mulțămite din zonele 
Sălajului și Codrului;  culese de autor sau preluate 
din colecții, textele sunt clasifi cate după tipologia 
Brătulescu și însoțite de valoroase informații cu 
privire la fenomenul colindatului și la repertoriul 
colindelor din zona avută în vedere. 

Epică populară în versuri din zonele Codru-
lui și Sălajului (Baia Mare 2007), lucrare publicată 
în colaborare cu Pamfi l Bilțiu, cuprinde 329 bal-
ade și balade-colind din zona îndrăgită de autori, 
iar Folclor literar din zona Codrului (Baia Mare 
2011), publicată în colaborare cu Ștefan Mariș, 
cuprinde 351 texte din domeniul poeziei rituale, 
al liricii, al baladei sau colindei, selectate din 
publicația apreciata revistă Memoria Etnologica. 

După pensionare, A. Mocanu s-a stabilit 
cu familia la Slobozia, unde a realizat, împreună 
cu C. Obrejan, volumul La fântâna lină. Colinde 
străvechi din Câmpia Soarelui (Slobozia 2009). 
Prin aceasta, A. Mocanu a dovedit același interes 
și aceeași sensibilitate pentru creația orală din ori-
care regiune a țării. Publicația stă mărturie de ase-
menea pentru prestigiul pe care și l-a câștigat în 
scurtă vreme printre ialomițeni.

A. Mocanu și-a legat numele de trei zone 
folclorice: Câmpia Ardealului, Codrul și Sălajul, 
precum și Câmpia Soarelui, care își dau mâna 
în cele două volume intitulate Cultura populară 
tradițională. Studii și articole, primul apărut (Zalău 
2009), iar al doilea urmând să apară în curând. 
Sunt cuprinse aici cercetări de teren și studii, unele 
inedite, altele reproduse după publicațiile în care 
au apărut. Zona lui de origine, Câmpia Ardealu-
lui, e reprezentată prin studiile despre sărbătoarea 
Crăciunului, nunta și căsătoria, înmormântarea, 
creșterea oilor și a porcinelor. Din aria Codru - 
Valea Sălajului apar studii referitoare la colindat și 
la fata de maior, la baladele și lirica zonei. Câmpia 
Soarelui, locul celei de a doua adopțiuni a autoru-
lui, i-a prilejuit două studii, unul referitor la tinerii 
îndrăgostiți în colindele din Ialomița, celălalt la 
formulele oralității în colindele din aceeași regi-
une. Colegi și profesori de la Școala Normală de 
Băieți din Cluj, personalități din Cehu Silvaniei 
sau din județul Sălaj își găsesc evocarea generoasă 
în volumul încă inedit.

Trei vocații și trei zone de interes pentru cer-
cetare. A. Mocanu a publicat într-un deceniu cât 
alții într-o carieră întreagă. Studiile și colecțiie lui 
reprezintă un solid punct de plecare pentru viitoare 
cercetări. Și ce poate fi  mai mângâietor pentru ori-
care dintre noi decât să știm că munca noastră stă 
la temelia unor lucrări ale generațiilor viitoare? 

Ion TALOȘ

Augustin Mocanu, 80
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M-am născut în Basarabia, într-o zi de toamnă târzie, 
la Lăsata Secului de Crăciun, pe 14 nov.1936. Odată cu mine, 
în gospodăria noastră a venit pe lume un mânz cu stea-n 
frunte. Poate de aceea mama mea le-a auzit, sau a visat ca 
le-a auzit pe cele trei ursitoare hotărându-mi destinul; “Aista 
a să şie un om cu stea-n frunte!” a spus prima voce.”Taci fa, 
ca tu nu sti ce vorbesti! Aista a să şie chior!” s-a burzuluit 
alta. “Aista a să şie general!” a încercat, aşa cum se întâmplă 
în poveşti, să îmblânzească soarta cea de a treia ursitoare. Se 
va fi  gândit că un general poate să-şi piardă un ochi în luptă 
şi să rămână totuşi un om de seamă, precum amiralul Nelson, 
de exemplu, dar  poveştile se adeveresc mult prea rar.

 Nu numai istoria cu ursitoarele a fost ciudată însă. 
Un notar neatent mi-a trecut  greşit numele de familie în 
Registrul de stare civilă, devenind astfel Vasile Snacoveanu, 
în loc de Znacoveanu, cum îl chema pe tata. Se pare că 
numele nostru deriva din verbul rusesc “a şti”; Ştiutorul?! 
Mult mai târziu,  am cerut autorităţilor să îndrepte greşeala şi 
au îndreptat-o; de atunci mă cheamă Ion în loc de Vasile, ca 
într-o glumă proastă.

Pe tata nu mi-l amintesc. Pentru ca să nu fi e luat la 
armată, a fugit în Franţa şi s-a înrolat în Legiunea Străină. 
Trimis în războiul civil din Spania, a murit în prima luptă. 
Se pare că în destinul familiei noastre era înscrisă pribegia. 
Eu însă eram prea mic ca să înţeleg ceva. Am petrecut caţiva 
ani liniştiţi, jucându-mă cu mânzul cel însemnat în frunte, 
după care, în 1940, împreună cu mama şi cu o matuşă, ne-am 
refugiat la Iaşi, atunci când Basarabia a trecut în stăpânirea 
ruşilor. Locuiam lângă Cercul  Militar şi mă fascinau copiii de 
trupă care cântau  la diferite instrumente, în curtea acestuia. 
Imi plăcea, în special, trompeta. Stăteam acolo, lângă gardul 
de fi er, ore întregi şi ascultam. Intr-o zi, nu ştiu cum am băgat 
capul între două bare şi m-am înţepenit. Copiii- militari m-au 
văzut şi au început să mă sperie că-mi taie capul cu săbiile lor 
(de jucarie, cred!), până când un majur a venit şi m-a eliberat. 

Mama lucra la Spitalul Sfântul Spiridon şi, când nu 
eram la şcoală, eram în grija Ilenei, o fată orfană de cincispre 
zece ani, pe care mama o luase să stea cu noi. Era spre sfârşitul 
anului şcolar, mă pregăteam de serbare şi tânjeam să am şi eu 
un stilou, cum aveau alţi copii. Şi într-o zi, când ne jucam 
pe lângă aeroport, am găsit unul foarte frumos şi strălucitor. 
Când am ajuns acasă, însă, Ileana mi l-a luat şi l-a ascuns în 
cuptor. Când s-a întors mama cu mâncare, m-a găsit plângând 
şi mi-a dat voie să-l caut. L-am găsit, dar când am încercat 
să scriu (eram stângaci), a făcut explozie retezându-mi două 
degete şi arzându-mi ochii. Stiloul acela era ceea ce se cheamă 
acum o bombă anti-persoană. Astfel de obiecte au mutilat sau 
omorât mulţi copii, pentru că, uneori, se prezentau sub formă 
de cutii de sardele sau pungi cu bomboane învelite frumos 
în staniol, pe care, când le spărgeai între dinţi, îţi pulverizau 
capul cu totul. Erau aruncate din avioane, în spatele frontului, 
şi mă îngrozește gândul că asemenea  obiecte ucigaşe se mai 
folosesc şi acum în zonele de confl ict din diferite părţi ale 
lumii. 

Am afl at mai tarziu că la noi au fost 14.000 de cazuri 
de orbire, din aceasta cauză, dar nici acum nu ştiu cine le 
arunca. Până în anul 1953, comuniştii care au preluat puterea 
ne-au spus că au fost paraşutate de nemţi, dar aceia erau 
aliaţii nostri, până în 1945…Toată viaţa mi-am dorit să fi e  
traşi la răspundere cei care fac asemenea  grozăvii îndreptate  
împotriva populaţiei civile, dar asta nu s-a întamplat şi eu, ca 
atâţia alţii, am fost ceea ce se cheamă victime colaterale ale 
războiului. Ce căutam noi însă pe lângă aeroport? Muniţie 
care urma să fi e detonată de pirotehnicieni. In schimbul 
grenadelor sau ce-or fi  fost, primeam pâine şi asta a durat la 
Iaşi, până în 1951!

Aşadar, în ultimul an al războiului, viaţa mea s-a 
schimbat complet. Am devenit “un om însemnat”, aşa cum 
spusese baba Casandra (aşa trebuie s-o fi  chemat, dacă a 
prevăzut viitorul!) şi, în lipsa văzului, mi se vor dezvolta în 
mod deosebit alte simţuri.

O vreme, am mai văzut puţin cu un ochi şi pentru că-
mi plăcea să cânt, mi-am meşterit o vioară  din scândurele, 
căreia i-am pus sârme subţiri în loc de corzi şi scârţâiam toată 
ziua la ea, spre disperarea celor care se afl au prin preajmă. 
Invăţasem să dansez  şi, la zece ani,  băteam step pe masa 
unui restaurant din Iaşi, împreună cu Fraţii Babici. Am 
strâns o dată douăsprezece milioane de lei, cu care puteam să 
cumpăr doisprezece porumbi fi erţi! Era pe vremea infl aţiei…

In 1947,  în localul în care dansam,  a intrat un grec pe 
nume Onasis care a vrut să mă înfi eze, dar mama n-a putut să 
mă dea. Se vorbea că Onasis a cumpărat atunci cincizeci de 

vapoare de la noi, chiar înainte de naţionalizare. Destinul unui 
om depinde adesea de întâmplări ca aceasta. Dacă mama mea 
m-ar fi  iubit mai puţin, poate că grecul acela  m-ar fi  ajutat să 
fac un transplant care să-mi redea vederea… Peste ani, voi 
încerca acest lucru în America, dar fără bani şi cu 20.000 de 
cazuri afl ate pe lista de aşteptare înaintea mea, n-am avut nici 
o şansă. In acelaşi an, m-au trimis la Şcoala Specială “Vatra 
Luminoasă” unde se preda Braille (alfabetul nevăzătorilor); 
acolo am rămas un an. In 1948, m-au transferat la Cluj,  dar 
acolo nu mi-a fost prea bine, pentru că eram detestat ca 
basarabean de limbă rusă, deşi mie mi-ar fi  plăcut mai mult 
limba franceză.

Profesorul Bendea de la Filarmonica din Cluj ne 
învăţa tainele muzicii. Imi plăcea să cânt la trompetă, 
învăţam partiturile pe de rost, dar rareori ajungeam să ating 
un instrument. Unui coleg i-a cumpărat tatăl său o trompetă 
nouă. Frumoaaasă! Numai că acela n-avea ureche muzicală şi 
făcusem cu el un târg: Să-i dau colţul de pâine (toţi preferam 
colţul cu coaja dulce, în locul feliei din mijloc!) de la micul 
dejun şi el să mă lase să cânt la trompeta lui. Domnul 
profesor, impresionat de pasiunea şi talentul meu, mi-a dat 
voie să cânt la unul dintre puţinele instrumente ale şcolii şi 
asta mă făcea fericit.

Alt divertisment era jocul de şah care-mi plăcea şi la 
care am câştigat campionatul şcolar din 1951. Atâta doar că 
mi se furau piesele de lemn şi eram nevoit să le înlocuiesc cu 
altele facute din coadă de mătură. Le migăleam atât de bine, 
încât singura deosebire era aceea că nu erau lăcuite, ca acelea 
originale…

La sfârşitul anului şcolar 1951, pe cei buni  ne-au 
mutat la Bucuresti, la Școala de Muzică. Un profesor m-a 
întrebat atunci: -Tu al cui esti? -Al Ilenei basarabeanca, am 
răspuns fără să mă gândesc, dar domnia sa m-a recunoscut 
şi m-a înscris la trompetă. Tot nu aveam instrument, dar 
exersam cu perseverenţă, ori de câte ori prindeam unul, astfel 
că ajunsesem cel mai bun trompetist din şcoală. Invăţam jazz 
american de la radio şi la şaisprezece ani cântam pe la baluri. 
Nevoit să câştig ceva bani cântând, n-am avut niciodata timp 
să învăţ să dansez, deşi tare mi-ar fi  plăcut. Eu n-am avut timp 
să fi u adolescent, să visez sau să mă îndrăgostesc. Sigura mea 
bucurie a fost muzica; şi speranţa că voi ajunge cândva să mă 
operez şi să văd din nou lumina soarelui.

In rest, visul meu arzător era o trompetă nouă, pentru 
că aveam trompete vechi, cârpite, scoase din uz de armată, 
dar mi-am împlinit acest vis foarte târziu şi nu în ţara mea. 
Paisprezece ani am cântat la o trompetă crăpată şi lipită, chiar 
şi când am cântat într-un ansamblu. O trompetă nouă, marca 
“Imperial” costa cât un automobil Trabant şi, cea mai ieftină, 
cât salariul meu pe un an.  Strângeam ban pe ban şi vorbeam 
cu gestionarul de la magazinul de instrumente muzicale, să 
mă anunţe când soseşte un transport  din import. Asta se 
întâmpla o dată pe an şi omul îmi telefona, dar când ajungeam 
acolo, afl am că au fost toate cumpărate pentru Filarmonică.

Prin anii ’47-’48 , pe o stradă din Bucureşti, cânta o 
orchestră de orbi şi asta mi-a dat ideea să fac un ansamblu 
de tineri interpreţi lipsiţi de vedere. Obţinusem, după 
multe insistenţe, să se înfi inţeze o Asociaţie Naţională a 
Nevăzătorilor, care să subvenţioneze diferite activităţi ale 
acestora. Ansamblul de estradă s-a numit “Optimiștii” şi 
era compus din băieţi şi fete, instrumentişti, solişti vocali 
şi interpreţi de monologuri vesele. Toţi eram foarte tineri şi 
plini de entuziasm. Media de vârstă era de nouăsprezece ani! 
Imbrăcaţi în costume albe, interpreţii trebuiau să cânte şi să 
se mişte puţin în paşi de dans, ori asta ridica nişte probleme, 
dat fi ind că nu vedeau podeaua. Până  la urmă am găsit 
soluţii destul de ingenioase. Pentru fi ecare grup de cântăreţi 
şi dansatori, am croit nişte covoraşe care delimitau spaţiul 
pe care se puteau mişca şi, pentru simetrie, am cusut benzi 
de postav în relief, pe care le simţeam cu piciorul. Fiecare 
solist avea covoraşul său  în interiorul căruia se mişca, ţinând 
în mâna dreaptă microfonul, în timp ce pe stânga  o ţinea 
cu nonşalanţa, în buzunar. Cele trei fete dansau pe o altă  
bucăţică de covor, în faţa tobelor.

Am fi xat un fel de regulament al spectacolelor: Ne-
am impus să nu cântam melodii triste sau care să amintească 
de ochi, să alternăm jazz cu muzică uşoară şi chiar populară, 
iar la anume intervale, să prezentăm scurte monologuri 
umoristice. Până la urmă am introdus în repertoriu şi 
canţonete sau arii din operete şi am devenit foarte cunoscuţi 
şi apreciaţi. Din cauza pasiunii mele pentru jazzul clasic, am 
fost poreclit “Americanul” şi au început să apară articole 
despre ansamblul nostru şi în presa străină. Astfel, în 1967  
s-a scris elogios în “New York Times “, iar în 1968 în “Paris 
Match”.   Primul nostru spectacol de estradă s-a intitulat “De 
la Jazz la Periniţa” şi s-a jucat în septembrie l958.

Paisprezece ani, cât am cântat şi dirijat Ansamblul de 
Estradă “Optimiştii”, au fost cei mai frumoşi din viaţa mea, 
dar pentru că speram să-mi recapăt vederea, măcar parţial, în 
1972 am cerut azil politic în Italia, în timpul unui turneu. De 
fapt, mi-ar fi  convenit mai mult să ajung în Germania unde 
mi-ar fi  fost mai uşor să cânt, dat fi ind ca nemţii sunt mari 
iubitori de trompetă, dar, din nefericire, tocmai atunci s-a 
întamplat un eveniment terorist legat de echipa de footbal a 
Israelului şi nu s-au mai acordat vize de intrare.

Am rămas, aşadar, în Italia, unde doamna Leone, soţia 
preşedintelui statului, impresionată de curajul meu (eram 
primul orb care cerea azil politic), mi-a dăruit o trompetă  
“Cadette”. Prima mea trompetă nouă! O trompetă şi un ceas 
de buzunar, Braille!

De cântat, însă, a fost puţin mai greu, pentru că nu 
aveam permis de lucru. O vreme am cântat în porturile în care 
era ancorată fl ota americană (Flota a VII-a din Mediterana),  
Jazz Dixie, pentru marinarii cărora le era dor de casă şi 
făceam bani bunişori.

Trebuia să ajung însă în America pentru a încerca o 
operaţie la ochi şi un preot bătrân, părintele Florian Gâldău, 
s- a oferit să-mi fi e sponsor, astfel că, în decembrie l973, am 
ajuns cu avionul pe aeroportul internaţional J.F. Kennedy, 
din New York, cu două valize, o maşină de scris “Corona” 
dăruită de fabrica respectivă şi trei sute de dolari în buzunar.

O vreme am stat acolo, buimăcit de agitaţia din jur, 
copleşit de zgomotele şi mirosurile necunoscute, neştiind ce 
să fac, deoarece părintele Gâldău , din cauza diferenţei de fus 
orar, mă aştepta abia în ziua următoare. 

Mi-era foame, mi-era sete, nimeni nu se oprea să 
mă întrebe ce caut acolo şi nu puteam să dau telefon, până 
când un poliţist m-a observat şi l-a sunat pe sponsorul meu. 
Poliţistul vorbea, din fericire pentru mine, limba italiană şi 
ne-am putut înţelege. Era o iarnă grea, cu zăpadă multă şi 
părintele a trebuit să plătească  din resursele sale modeste un 
şofer ca să mă ia de la aeroport.

Am găsit cu greu o locuinţă şi am început să merg 
la diferite cursuri: de limbă engleză, de bătut la maşina de 
scris şi la un atelier de Arte manuale, special pentru  cei 
cu defi cienţe de vedere. Atelierul acesta mi-a plăcut foarte 
mult, cu mulţimea lui de aparate astfel construite ca să poţi 
lucra lemnul, dar să nu te răneşti, aşa cum mi-a fost drag 
şi meşterul Walter care ne învăţa să confecţionăm diferite 
obiecte. La sfârşitul cursurilor, când ne-am luat rămas bun, 
acesta mi-a cerut să întind mâna stângă şi când mi-a strâns-o 
într-a lui, am afl at cu stupefacţie că-i lipseau aceleaşi degete 
ca şi mie.”Ce-ai păţit?” l-am întrebat.”Ce-ai păţit si tu! Atâta 
doar că eu confecţionam micile jucarii fatale şi una mi-a facut 
explozie în mână!”.

Pentru ca să foloseşti bastonul alb al nevăzătorilor, 
în America îţi trebuie un permis, aşa că, în fi ecare noapte 
când circulaţia era mai redusă, încercam să învăţ câte zece 
intersecţii din Manhatan, cu ajutorul unei hărţi speciale şi am 
ajuns în curând să mă descurc foarte bine şi ziua.

Ca să-mi câştig traiul, am început să cânt jazz în 
baruri şi în curând am încropit o formaţie care s-a numit 
“Headliners” şi cu care am cântat din 1977 până în 1980 la 
toate revelioanele din centrul New York-ului.

Formaţia era compusă mai ales din tineri, unii 
dintre ei studenţi la Conservator, care au devenit mai târziu 
profesionişti reputaţi. In general, era difi cil să faci turnee 
care ne-ar fi  promovat mult mai mult, pentru că asigurările de 
călătorie, în cazul în care se mergea cu un autocar, erau teribil 
de scumpe, astfel că ne-am mulţumit să cântăm ici-colo  şi  
să realizăm ce se putea. In afara de asta, mi-am cumpărat 
diverse instrumente şi mai dădeam şi ceva lecţii amatorilor.

După o vreme m-am mutat în California, iar în toamna 
lui 1992 am fost trimis de comunitatea românească în ţară, ca 
observator la alegeri. După aceea, am mai venit de câteva ori 
cu grupuri de turişti, după care, împins de nostalgie, m-am 
hotărât să rămân defi nitiv acasă.

Economiile mele de o viaţă erau de 20.000 $ şi speram 
să-mi cumpăr o casă. Am ales Sibiul pentru că ştiam că acolo  
muzica mea e preţuită, dar nu mi-au ajuns banii să cumpăr  
casa, în care aş fi  putut face repetiţii cu un eventual ansamblu 
muzical, aşa că m-am mulţumit cu un apartament de bloc.

Marea mea dezamăgire a fost pensia de invalid de 
război pe care am cerut-o după Revoluţie! Ochii copilului 
care am fost, au fost evaluaţi la suma de 1.300.000 lei vechi!

Am socotit întotdeauna că viaţa mea în întuneric a 
fost doar puţin mai grea decât a celor mai mulţi oameni şi nu 
m-am dat bătut niciodată. 

Incet, încet, m-am familiarizat cu oraşul şi m-am 
apropiat de oamenii cinstiţi şi gospodari de prin aceste locuri. 
Am început să dau lecţii şi am încropit o formaţie pe care 
am numit-o “Snaco-Dixie” , cu care am debutat în Sibiu pe 
17 iulie 2001, cu destul succes. Am organizat chiar şi două 
festivaluri de jazz, dar marele meu vis a fost să ajung cândva 
cu formaţia mea la Festivalul de Jazz de la Sacramento, din 
America. Se ţine în luna mai şi e un mare eveniment care 
întrerupe circulaţia în jumătate din oraş. Vin acolo trupe 
din lumea întreagă şi într-un an a venit chiar o formaţie din 
Siberia, dar eu n-am putut să-mi duc  oamenii acolo…n-am 
avut destui bani!

   “Aista a să şie chior!” a zis baba Casandra.”Taci tu, 
aista a să şie general!” a zis baba Smaranda; şi aşa am ajuns 
eu trompetist!

Sfârsit-
Postfaţă
Nu l-am cunoscut pe acest om plin de curaj în faţa vieţii, 

decât prin intermediul unui C.D. în care-şi povesteşte, cu modestie 
şi chiar  cu umor, peripeţiile, dar îl socotesc printre cei care nu 
trebuie daţi uitării.

S-a născut în vremuri de restrişte, i s-a mai luat şi din 
ceea ce i s-a dat la naştere, dar şi-a folosit “Talantul”, despre care 
vorbea Iisus într-o pildă, cu asupra de masură, fără să se plangă de 
dificultăţi şi fără să renunţe la vise.

Pentru cei care nu l-au cunoscut, am vrut să se ştie că 
dirijorul  ansamblului “Optimiştii”, care a făcut  minunate spectacole 
de revistă, luminând puţin o epocă întunecată din istoria noastră , 
a fost un mare artist!

In sensul poemului lui Rudyard Kipling, “If”, Vasile 
Snacoveanu a fost un “OM”!                

Cântăreţul orb
sau [Viaţa lui Vasile Snacoveanu] Elena BRADIȘTEANU
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Să aibă, oare, viaţa dreptul de a ţâşni dintr-o 
piatră? – se întreba retoric Benjamin Fondane (alias 
B. Fundoianu) în eseul Constantin Brancuşi, publi-
cat, în 1929, în Cahiers de l’Etoile (anul III, sept.-
oct., Paris), pentru ca tot el să (-şi) răspundă: Ştiu că 
regulile spun nu; cu atât mai rău pentru ele; nicioda-
tă vieţii nu i-a păsat de reguli . . . Răspuns care ar 
putea fi  socotit, în afara celui deja aşezat – anume că 
Un om despuiat nu este, în  artele plastice, la fel de 
frumos ca un broscoi (Brâncuşi) –, un adevărat moto 
al eseului respectiv, dacă nu un leitmotiv, de fi ecare 
dată, cu alte cuvinte

În fond, poetul român, pe cât de aparent-tra-
diţionalist (în Privelişti, care, însă, nu erau exterioa-
re, ci sufl eteşti, compoziţii interioare compensatorii 
faţă de o realitate dură), pe atât de avangardist (în 
Cine-poemele sale, dedicate, în 1928, lui Brâncuşi/
Dumnezeu peste materia înanimată . . .), precum şi 
fi losoful existenţialist original (pentru că a reliefat 
fi liaţia biblică a acestui curent de gândire – v. La 
Conscience malheureuse, 1936/Conştiinţa neferici-
tă, 1993), exprima, în cele de mai sus, metaforic (cu 
apercepţie brâncuşiană), protestul unei generaţii ar-
tistice nu doar saturate de viziunea statică a gândirii 
şi artei clasicizante, ci şi stupefi ate de impactul tra-
gic al Istoriei asupra omului (în recenta confl agraţie 
mondială); al unei generaţii care, pornind de la ex-
perienţe radicale (ca a lui Rimbaud, a lui Nietzsche, 
Dostoievscki sau Gaugain), se afl a în căutarea unei 
înnoiri funciare a existenţei, printr-o altă abordare şi 
organizare, una, în sfârşit, favorabilă  omului, liber-
tăţii şi creativităţii sale. Or, pentru această generaţie, 
creaţia insolită a lui Brâncuşi, căreia i se iscodeau ră-
dăcini, identităţi sau imitaţii ce nu se dovedeau decât 
analogii, reliefându-i unicitatea, satisfăcea dezidera-
tul unei noi faceri a lumii (de forme), artistul iposta-
zându-se ca demiurg. Dumnezeu care a creat lucru-
rile, vieţuitoarele, formele – scrie Fondane – a căzut 
pradă unei nemaipomenite lenevii; a face lumea în 
şase zile e semn de pripeală; cu dalta, cu ferestrăul 
şi cu mâinile sale, Brâncuşi reia, una după alta, făp-
turile neduse până la capăt; a îndreptat până acum 
(1929 – n. n. I. St. L.) cocoşul, pasărea, ba chiar şi 
pe Socrate l-a redat sieşi (p. 32).

Am citat din excelenta ediţie românească a 
eseului amintit, apărută, cu concursul traducători-
lor Luiza Palanciuc şi Mihai Şora, în cadrul valo-
roasei edituri clujene „Limes”, într-o serie de cinci 
lucrări sub genericul Restitutio Benjamin Fondane, 
dintre care au apărut, într-un singur an, 2008, doar 
trei: Brâncuşi, La porţile Indiei, Lunea existenţială 
şi Duminica istoriei. În prefaţa lui Olivier-Salazar 
Ferrer, critic specializat în avangarda artistică şi, în-
deosebi, în privinţa lui B. Fondane, se remarcă: Nu 
este deloc întâmplător că eseul (al lui B. F. – n. n. I. 
St. L.) începe printr-o evocare a procesului intentat 
lui Brâncuşi, în 1928, de vama americană, cu oca-
zia transportării, în Statele Unite, a Păsării în spa-
ţiu, destinată unei expoziţii (. . .) şi taxată ca simplu 
obiect manufacturat în bronz (. . .), întrucât sculptu-
ra lui Brâncuşi încălcase graniţele sociale ale artei 
convenţionale (p. 17-18). Şi în continuare: Arta lui 
Brâncuşi, ca şi a altor sculptori, precum Archipenko, 
Zadkine şi Lipschitz (emuli – apud B. F., n. n. I. St. 
L) instaurează o discontinuitate brutală în raport 
cu istoria şi, prin urmare, o eliberare de moştenirea 
ei culturală (p. 20) – ceea ce a stârnit, fi reşte, întâi 
aversiuni.

În mod fi resc, eseul lui Fondane este polemic, 
chiar înverşunat şi plin de ironii polemice. Nu doar 
la adresa uzanţelor oricărei meserii şi oricărui me-
seriaş – ca să detaşeze sculptura ca artă şi sculpto-
rul ca artist (numai artist!); polemica lui ţinteşte şi 
în artiştii moderni care, precum Picasso, storc istoria 
artei de toate articulaţiile ca să o recompună altfel, 
dar tot (pe) aceeaşi artă, pe când Brâncuşi e vechi 
şi frapant nou, totodată. Picasso pleacă de la opera 
de artă, pentru a ajunge la opera de artă (. . .). Cât 
despre Brâncuşi, el porneşte de la piatră pentru a 
da la iveală o nouă formă de piatră, aproape identi-

că celei dinainte, dar teribil de nouă. O altă piatră 
(. . .), pasăre sau Socrate (p. 44-45). Comprimând 
evoluţia geologică (şi paleontologică) într-o formă 
căreia îi acoperă, lustruind-o, „orice urmă de caznă” 
şi îi imprimă aspectul de uşurinţă şi bucurie a mun-
cii creative. De aceea: Precum Chaplin, Brâncuşi ar 
vrea ca operele să-i fi e  judecate de copii; le-ar dori 
instalate în pieţele publice, în parcuri, iar copiilor 
să li se îngăduie să se joace călărind-o pe Leda, fără 
s-o răstoarne, încărcând-o cu pete de râsete, cu spu-
ma inimii. Când ai încetat să fi i copil, ai murit, a 
scris într-o zi Brâncuşi – şi,  din punctul acesta de 
vedere, el este omul cel mai puţin mort dintre toţi cei 
pe care îi cunosc (p. 45).

Prin Brâncuşi: A venit vremea să ne luăm ră-
mas bun de la „idealul cel frumos”, această veche 
manie a esteticienilor din toate ţările, al cărei cuvânt 
avea putere de lege în Europa (p. 46), idealul grec, 
care a impus un imaginal al aparenţei, o artă mime-
tică, ce imită natura, pe când negrul (sculptorul ca 
şi primitiv – n.n. I. St. L.) o revelează (p. 63); nu 
altfel, sculptorul modern (în speţă, Brâncuşi), însu-
fl eţit de o credinţă ca a primilor creştini, nu caută 
să pună în lumină materialitatea, ci esenţa ascunsă 
în materie, dezghiocată din lemn sau din piatră; el 
vizează nu imaginea păsării, ci ideea de zbor pe care 
aceasta o poartă; pentru sugestia acestei idei iniţia-
ză o serie parcă interminabilă de variante, tot atâtea 
trepte de esenţializare smerită; el – scrie Fondane – 
atinge absolutul prin mijlocirea unei serii nesfârşite 
de imperfecţiuni legitime; se grăbeşte să nu le dea de 
capăt; se teme să se întâlnească pe sine însăşi; dă, 
astfel, naştere singurei terapeutici posibile a longe-
vităţii (p. 53). Noul şi mai-noul din adânc constituie 
imperativul acestei creaţii.

De aici, strigătul catilinar al eseistului: Când, 
oare, se va înceta să ni se spună că  n-am crescut 
destul pentru a merge şi de capul nostru şi că, fără 
ajutorul Atenei şi al Romei, nici n-am şti să facem 
ceva care să aibă vreo valoare? (p. 63) – strigăt re-
pede corectat: Vor fi  greşit, poate, grecii, însă au fă-
cut-o cu măreţie (p. 64); important este ca urmaşii/
discipolii să nu li se mai supună, ca să nu refacă, 
precum Picasso, aceeaşi artă! Trebuie debordată pre-
judecata de a continua să trăim sub un regim strict 
logic al efectelor previzibile, condiţionate de către 
o cauză dinainte dată, care face ca, dacă un anumit 
lucru se iveşte, oricât de insolit ar fi  el (. . .), nea-
părat să se găsească un eveniment anterior care să 
binevoiască să ia asupră-şi această descendenţă (p. 
60-61 ) – explicitează Fondane un adevărat manifest 
avangardist. Trebuie admisă, fi losofi c, şi posibilita-
tea (devenind realitate) a accidentului, a rupturii de 
discontinuitate, a detaşării de încorsetatul Spirit al 
Timpului, postulat de Hegel; trebuie admisă depăşi-
rea – de către artist – a Istoriei, proiecţia creaţiei sale 
în veşnicie, mai ales când Istoria nu-i este favora-
bilă lui şi omului, în general. Ca atare, Brâncuşi nu 
face parte din arta vremii sale şi nici a celei care a 
precedat-o pe aceasta (p. 65). El are, incontestabil, 
puritatea şi privilegiul de a fi , încă o dată spus, unic 
(p. 67).

Deloc paradoxal, pentru Fondane, Brâncuşi 
este un mare artist de tip religios. Nu-şi găseşte fra-
ţii decât printre primitivi, printre artiştii goticului, 
printre negri (. . .). Iată-l la lucru, la al spiritului în 
primul rând, care îl precedă pe cel al mâinilor; ho-
tărât nu: nu este neîndemânatic, nu e câtuşi de puţin 
stângaci, cunoaşte pe de rost materia de care se fo-
loseşte (p. 71) (. . .), dar tocmai pentru că nu acordă 
importanţă regulilor şi nici vanităţii meseriei, mese-
ria îl serveşte din plin, iar regulile i se supun (p. 72). 
Ca şi Vameşul Rousseau se sustrage legilor „omului 
civilizat”, nu e atins de tarele omului modern (p. 72) 
şi, deşi instruit (în comparaţie cu pictorul evocat) stă 
în faţa gipsului său la fel de pur precum Vameşul, 
la fel de nevinovat. Nu meditează doar; dictează. 
Nu doar comandă; se roagă (p. 73). Ca urmare: La 
capătul unui proces al cărui stăpân nu se simte a 
fi , o voce răzbeşte din străfundurile lui, căreia el se 

mulţumeşte să-i pregătească un instrument demn de 
ea (p. 73). În travaliul său, ţinuta acestui fel de artist 
este din capul locului, respectuoasă şi smerită; mo-
destia o împiedică să se oprească, îi interzice odih-
na, o face să fi e sinceră din creştet până în tălpi, să 
nu se poată folosi de regulile croite pe măsura unui 
obiectiv de urmărit, să rămână liberă pas cu pas (p. 
73-74).

Şi, mai departe, remarcă Fondane: Îţi trece 
prin cap gândul că arta lui Brâncuşi aparţine înal-
tei clasicităţi (. . .). Nimic n-a lăsat urme în el: nici 
epoca, nici moravurile, nici cataclismele; şi, cu toa-
te acestea, nici urmă de insensibilitate morală; este 
avid la toate, la curent cu tot (p. 76-77). Vitalismul 
său funciar, când ieşea în exterior, îl făcea să se adap-
teze, desigur parţial, şi lumii moderne, el având, în 
fond, un izvor ce venea de departe şi se ducea mai 
departe decât timpul istoriei. Iată-l – fi xează Fonda-
ne, efemeră, clipa. Trece strada fără să-i pese de pri-
viri. La urma urmei, cine-l priveşte? Un pas în plus 
– şi iată-l ieşind din secol, din cerc. Poate chiar fără 
să-şi dea seama (p. 78). În remember: Va fi  trăit de 
pe o zi pe alta, precum acei oameni de treabă ridicaţi 
în rangul sfi nţilor, nu se ştie prea bine de ce, trei se-
cole mai târziu – încheie Fondane, anticipându-l pe 
Peter Neagoe (coleg cu Sfântul din Montparnasse).

Deopotrivă cu aceste consideraţii (ale poetu-
lui-fi losof), dintre care multe sunt tangente la inefa-
bilul poiesis-ului artistic, B. Fondane implică funda-
mentele metafi zice ale revoluţiei avangardiste, mai 
concis formulate în eseul Lumea existenţială şi Du-
minica istoriei faţă cu extensia laborioasă, cu multe 
conexiuni din volumul Conştiinţa nefericită (1993). 
Eseul conţine o tâlcuire (dacă putem spune aşa) a 
învăţăturii lui Iisus (puse ca moto), conform căreia 
Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru 
sâmbătă (Marcu, II, 27) (traducere cf. cu versiunea 
Bartolomeu Valeriu Anania a Sfi ntei Scripturi), ceea 
ce denotă, după B. Fondane, gândul cel mai îndrăz-
neţ şi mai tulburător al concepţiei iudeo-creştine 
despre lume (p. 34); subînţelegând, prin extrapolare, 
faptul că Legea a fost făcută pentru om, iar nu omul 
pentru Lege (p. 35) se relevă marea noutate pe care 
a adus-o Iisus punând pe prim plan omul ca făptură 
divină, ceea ce implică interpretarea Legii ca fi ind 
prielnică omului şi împlinirea ei prin norma iubirii. 
În această perspectivă, teoria existenţială (a artei) a 
lui B. Fondane viza, în Istorie, eliberarea omului din 
canoanele opresive şi instituirea de legi (convenţii 
sociale) care să favorizeze omul (id est: artistul), 
libertatea şi creativitatea lui, în pace şi dragoste de 
aproapele. 

În acelaşi sens, Olivier-Salazar Ferrer remarcă 
şi el, în eseul despre Brâncuşi, concepţia antihege-
liană privind importanţa discontinuităţii în istorie, 
exemplifi cată prin  artele primitive, şi îndeosebi (. . 
.) arta-zisă „neagră”, fără contingenţe cu istoria ar-
tei occidentale şi, bineînţeles, prin arta lui Brâncuşi, 
care, şi ea, neîndatorată istoriei, aparţine excepţiei, 
evenimentului pur, anticipând noţiunea statuată de 
Gilles Deleuze. Mai mult încă, acelaşi critic obser-
vă, în prefaţă, că opera lui Brâncuşi, manifestată ca 
excepţie, singularitate, a-conceptualitate, ilogism, 
spontaneitate, participare afectivă la obiect (p. 24), 
posedă şi satisface proprietăţile pe care, în volumul 
Conştiinţa nefericită, B. Fondane le atribuia aşanu-
mitului spaţiu catastrofi c; aceasta, deoarece, în teo-
ria (fondaniană) existenţială a artei (a lui Brâncuşi, 
prin excelenţă!), exerciţiul artistic este în sine un act 
de violenţă. Într-adevăr: Creaţia luptă împotriva Ide-
alului şi a dogmelor estetice, culturale. Ea apare ca 
inseparabilă de un act de subversiune (p. 24) – sinte-
tizează  Olivier-Salazar Ferrer, subliniind şi că: Toc-
mai în această perspectivă, stilul acestui eseu despre 
Brâncuşi (al lui B. F. – n. n. I. St. L.) îşi afl ă întregul 
înţeles şi modernitatea (p. 24), păstrându-şi până azi 
o prospeţime însufl eţitoare şi intactă (p. 25).

Ioan St. LAZĂR

DIOPTRICON

Un avangardist, B. Fondane, şi reperul său, Brâncuşi
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Spirit hotărît
să îndestuleze cămările slavei
predică freamătul statorniciei
nevoindu-se
în corul peticitei credințe.
Lîngă sfetnicul orb
al ecoului murdărindu-se
de aurul amăgind 
urmele elocinței,
pîlpîirea spinoasă a trădării-
țese armuri de vid
pe care îmbrăca-le-vor
înrăitele confuzii.

Farul de la marginea deznădejdii
spintecă pîntecul zeloasei așterneri
a memoriei naufragiaților
în tiparul tainic
al învolburării.

Bucurii ridicole îndeamnă
tihna silnică a înstrăinării
spre depărtări păzite
de înfumurate stînci
Fără-de-liman instincte 
propulsate
de lăcomia harnică a dezintegrării
picură pe îndelete-n fagurii tăcerii
miere de uraniu.

Sub ghearele de fum

ale marginii perfide
văzduhurile mele
se-nchină la binecuvîntări
cu sorocul înspicîndu-se
în ruine.
Mlaștinele vieții cercetate
de berze stelare,
pomelnice amar caligrafiate
cu scrîșnete de săgeți oarbe
din tolba zădărniciei!

Aprinse de frumusețea nebună
a dezgustului
mirese de ceară
aruncă buchete de milă
dezvirginată
peste umeri.
Cugetul anonim al îndărătniciei
scapă vizuini funebre
în tainele concentric umbrite
de infinitatea
jertfelnicelor zboruri.

Ce-i spirit,

libertății trudnice
a putregăirii 
nu i se închină.
Trist frămîntat
de inerția rotunjirii,
aluatul fals
al înveșnicirii.
Te albia sinuoasă
a încrederii
duios-ademenitoare
stăpîni sînt
doar viermii curioși
din miezul zădărniciei.

Sentimente metamorfice

se scutură de prefăcătorie 
în aerul cădelnițat
cu indiferență
de semne deghizate în zodii
Fi-va pentru timpurile zămislite
din coaste de
războinice statui
un anatemic ospăț
lăcomit de frenezia
îmbeznatei necuprinderi.

Duh învolburat

cum psalmii revărsați în glasuri
vlăguind subtil
nervii fierbinți ai inerției
unse cu lacrimi de arhangheli.

Miroase a sfîrșit fecund,
rodirea fiindu-se
pulbere de haos în vuiet spiralat.
Rănile deschise
pe obrajii firii,
negații închinîndu-se
la bravele înfrîngeri...

La cina-mpodobită
cu flori de nostalgii meschine
duhovnicii mîhnirii prefăcute
ard lumînări de presimțiri mioape.

Cete ce se lăfăie

în bucuria viermilor binevoitori,
pe a căror slobodă
îndestulare
tropăie armăsarii
dorințelor putrede.
Cele ce de la edenica 
doică a fărădelegii
moștenit-au parfumul stihinic 
al îngenuncherii.
Cele ce toarnă must de 
scadențe grețoase
în cupa de răsfăț înveșnicitor
a morții...

Cele ce cu ifose trufașe
desferecă chilia
sinelui îmbălsămat
cu întuneric dogmatic.
Cele ce cu suspine rumenite
de miere nebună
sfîșie rărunchii nopților
incendiate
de spaima sterilității.

Orizonturi hipnotice

trasează cu sînge
de amăgiri disperate
căi fără chef de întoarcere
pe hărțile trufașe
ale necuprinderii.
Cu jar de
nepăsare vicleană
păianjenul utopiei
încălzește
ritmul de îngenunchere
al elanului biciuindu-ne...

Nu

măreției cu priviri de vulpe
mă supun.
Sînt liber să mă las slujit
de bezna sentimentală
din ludice călătorii.
Voi fi curînd monah distins
cu steaua vremelniciei
de înduioșata-mi umbră
făcînd metanii prin uitare.

Nevrednic sînt de lăcomita miere
a căilor din veac,
înșelătoare.
Mă las îngenuncheat pe sîmburi
de rod putregăios la care
săbii călite-n sînge orb
de zbateri dezgustate
se asmut.
Pe creștetul despotic
al părăginirii,
cununi de spaime încurajatoare.
În bezna smerită
care-mi luminează drumul
aud benchetuind prăpăstii.

Cu patos

ridiculizat
de binecuvîntarea
hermeneuticii divine,
voci crocante
sporesc entuziasmul
negrelor banalități
molipsindu-ne.
Pe văile neantului
îngeri îndărătnici
scutură fructe solare
din livezile de cruci
dăruindu-ni-se...

ELEODOR DINU
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Prezentarea acestui articol porneşte de la ideea conotaţii-
lor pozitive ce pot însoţi actul reîntoarcerii la tradiţie, prin regân-
direa semnifi caţiilor unor texte folclorice, relevate la o lectură 
dintr-o perspectivă diferită.

Demersul prezentării noastre porneşte de la ideea că reîn-
toarcerea la tradiţie, prin regândirea semnifi caţiilor, poate aduce 
argumente pentru demonstrarea bunei intuiţii ce stă la baza tra-
diţiilor populare şi pentru înţelegerea unor concepte şi probleme 
contemporane, ce pot fi  eterne. Ideea posibilelor valori ştiinţifi ce 
afl ate în leacurile băbeşti,ce însoţeau deseori descântecele,a fost 
demonstrată de mulţi cercetători şi în nenumărate rânduri. Amin-
tim doar câteva nume de marcă: Ch. Laugier, Valeriu Bologa, 
Ştefan Milcu, Gh. Brăescu.

Aceeaşi idee a elementelor de adevăr şi semnifi caţii ce 
pot fi  găsite în tradiţia etnoiatrică dorim să o ilustrăm prin balada 
Şarpele, la care ne vom referi în articolul prezent. La descifrarea 
mesajului acestei balade am considerat textul folcloric ca având 
o dublă calitate, după cum îl defi nește Nicolae Constantinescu: 
„a) de enunț realizat într-un limbaj oarecare (verbal, muzical, 
gestual, comportamental, atitudinal) sau chiar prin conlucrarea 
mai multor limbaje, având o coerență interioară, limite clare și 
o fi xare spațială care să-i asigure permanența în timp și b) de 
parte componentă a unui sistem cultural (lingvistic) mai larg, 
în care are o funcție precisă care îi determină semnifi cațiile”.1

Balada Şarpelese regăseşte în multe variante, cu di-
ferite titluri: Balaurul, Mistriceanu2, Blestemul, Cântecul 
Şarpelui,având o circulaţie pe aproape întreg teritoriul ţării şi 
fi ind încă bine cunoscută în a doua jumătate a secolului XX, în 
satele din sudul Transilvaniei şi, probabil, și în alte zone etno-
grafi ce din România.

Tematica acestei baladei se regăseşte în culegerile de fol-
clor ale lui Alecsandri, G. Dem. Teodorescu, Gr. G. Tocilescu, 
N. Păsculescu.

Studiile referitoare la această baladă sunt numeroase. Al. 
I. Amzulescu clasifi că această baladă în categoria celor fantasti-
ce, iar I. C. Chiţimia a celor legendare, cu caracter superstiţios3.
În urma studiilor făcute4, s-a ajuns la concluzia că motivul şarpe-
lui e frecvent în fondul de cultură românesc și universal. Silvia 
Chiţimia afi rmă că „se constată, fără dubiu, rolul de prim rang 
pe care l-a jucat şarpele în majoritatea societăţilor tradiţiona-
le. El apare în folclorul Indiei, Japoniei, Chinei, în Balcani şi 
Europa occidentală, până în Africa şi America. Alături de cerc, 
triunghi, spirală etc., simbolul şarpelui reprezintă unul din cele 
mai vechi simboluri universale“5.

Cercetătorii români au analizat secvenţele epice ale 
acestei balade, comentariile asupra cântecului oprindu-se „cu 
precădere asupra «monstrului» (şarpe, balaur) cu care se con-
fruntă, în aparenţă, eroul şiasupra blestemului mamei, aspecte 
din care ar decurge caracterul «eroic şi fi losofi c» al cântecului6.
Studii extinse au fost realizate la analiza simbolisticii șarpelui.

Profesorul Nicolae Constantinescu consideră balada Şar-
pele (cu toate variantele amintite)„una din piesele reprezentati-
ve ale eposului românesc versifi cat”7. Cercetătorul subliniază că 
„blestemul e dezvoltat uneori în construcţii epice independente, 
din care încleştarea eroică lipseşte, prilej pentru cântăreţul po-
pular de a «glosa» în marginea faptelor expuse şi de a atrage 
atenţia asupra urmărilor tragice ale vorbelor nesocotite rostite 
uneori de mamă”8.

Baladele culese în secolele trecute erau mult mai lungi 
şi ele se cântau. În 1958, din judeţul Sibiu, Gh. Pavelescu a cu-
les două variante în apropierea Sibiului, de dimensiuni mult mai 
scurte faţă de varianta Alecsandri. Subiectul este simplu: 

Un fl ăcău, blestemat încă din leagăn de mama sa, este 
înghiţit de un şarpe. Şarpele nu-l poate înghiţi „de degetie ine-
late şi picioare-n curelate“. Apare un voinic călare, care la ru-
gămintea fl ăcăului, se apropie să ucidă şarpele. Acesta îi spune 
să-şi vadă de drum, pentru că maică-sa i l-a dat de când era mic 
şi-l blestema:

Suge, suge, fi ul meu,
Sugă şerpii trupul tău
Când ţi-a da mustaţa neagră
Când ţi-i fi  lumea mai dragă, 
Când ţi-or da mustăţile
Când ţi-or plăcea fetele.9

1N. Constantinescu, Conceptul de text folcloric, în „Revista de etnografi e și fol-
clor”, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Tomul 28 
(1983), nr.1
2 Varianta Mistriceanu din Păsculescu este una „dintre 
cele mai valoroase, ca desfăşurare dramatică şi traducere 
în limbaj popular“. 
3I. Chiţimia, Folclorul românesc în perspectivă compara-
tă, Bucureşti, Ed. Minerva, 1971, p. 83
4Gh. Vrabie, Balada populară română, Bucureşti, Ed. Acad. R. S. România, 1996, 
p. 144-158; I.Chiţimia, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Bucureşti, 
Ed. Minerva, 1971; Gh. Pavelescu, Balade populare din sudul Transilvaniei(Studiu 
şi culegere), Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Artă Sibiu, Casa judeţeană a 
creaţiei populare, 1971; Sabina Ispas, Consideraţii asupra baladei Şarpele în fol-
clorul românesc, în „Revista de etnografi e şi folclor”, tom. 22 (1977), nr. 2, p. 
177-185; Silvia Chiţimia, Balada Şarpele în elementele ei de străveche cultură 
românească, în „Revista de etnografi e şi folclor”, tom. 24 (1979), nr. 2, p. 185-
195; Mihai Coman, Izvoare mitice, Cartea Românească, 1980, p. 186-187, Nicolae 
Constantinescu,Relațiile de rudenie în societățile tradiționale. Refl exe în folclorul 
românesc, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1987
5  S. Chiţimia, Balada Şarpele în elementele ei de străveche cultură românească, în 
„Revista de etnografi e şi folclor”,tom. 24 (1979), nr. 2, p. 185).
6 N. Constantinescu, op. cit.
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Gh. Pavelescu, op. cit.p. 65

Ambele versiuni ale acestei balade, culese din Topârcea 
şi Sălişte, din care am citat în rândurile de mai sus, se termină cu 
blestemul mamei, reprodus de şarpe. Varianta din Sălişte adaugă:

Sugă şerpii trupul tău,
Cum îmi sugi tu trupul meu.
Sugă şerpii carnea ta, 
Cum îmi sugi tu braţelea.10

Alte versiuni au fost culese din fostele raioane Făgăraş, 
Agnita, Sighişoara, Târnăveni, etc. În balada publicată de Alec-
sandri, voinicul care sare în ajutor omoară balaurul, „apoi trupul 
înghiţit, plin de rane otrăvit“ îl ia şi îl duce la stână, îi spală 
rănile cu lapte dulce, apoi se prind fraţi de cruce. În unele tex-
te, elementul epico-dramatic e şi mai dezvoltat. Voinicul loveşte 
balaurul, dar nu-l ucide. Cuprins de furie, şarpele urmăreşte pe 
călăreţ şi e gata să-l prindă, când viteazul, scăpărând din amnar, 
dă foc câmpului. Şarpele e cuprins de fl ăcări şi tăiat în bucăţi. În 
unele balade, cei doi se găsesc fraţi înstrăinaţi, sau se prind fraţi 
pentru viitor11.I. C. Chiţimia consideră că cele mai multe varian-
te se încheie cu moartea eroului.12

Detaliile și variațiile pe aceeași temă a difi cultăților și 
nenorocirilor urmate după rostirea unui blestem au rolul de a im-
prima în subconștient gravitatea unui asemenea act, făcut într-o 
situație limită. Gravitatea blestemului de mamă e bine întipărită 
în mentalitatea tradițională și sesizată de etnologi în literatura 
de specialitate.Blestemul mamei „se împlineşte, acţionează ca 
o forţă implacabilă asupra destinului omului, fi ind cu atât mai 
„efi cient”, cu cât vine din partea fi inţei celei mai apropiate – 
mama”.13 Secvenţele epice relevante şi semnifi caţia simbolică 
şi mitică a şarpelui au fost de asemenea evidențiate în studiile 
consacrate acestei balade.

Dorim însă să deschidem și o altă perspectivă în înţele-
gerea acestui text folcloric şi a celor cu care se înrudeşte (Bala-
urul, Mistriceanu, Blestemul, Cântecul Şarpelui), pornind de la 
ceea ce spune textul şi mai ales a ceea ce doreşte să transmită, 
având ca ţintă mesajul etic al baladei, care trebuia să corespundă 
nevoilor grupului în care era performat și, în mod deosebit, găsi-
rea sâmburelui de adevăr ce se ascunde în spatele simbolurilor, 
miturilor și povestirii fantastice.

În aceste istorisiri fantastice cu balauri sau şerpi, în ver-
suri şi pe muzică, lipsite în aparenţă de orice realitate pământeas-
că, se ascunde un adevăr recunoscut de medicină, o boală frec-
ventă, ce poartă numele depresie postantală (postpartum), iar în 
cazuri mai grave de psihoză de lactaţie. Privită din acest unghi, 
balada apare ca o actualizare, pe plan alegoric, a unei situaţii 
limită în care se poate afl a o mămică, cu un copil de câteva săptă-
mâni sau luni. După naştere, tânăra mamă, în numeroase cazuri, 
poate să ajungă în stare depresivă sau de furie, de simţire acută 
a durerii, ca urmare a creşterii cantităţii de hormoni feminini. 
Boala se poate manifesta prin aversiune faţă de copil, stare de 
anxietate, durere exagerată, insatisfacţie, depresie, modifi carea 
comportamentului, ajungându-se uneori până la schizofrenie. 
Dacă recitim balada Şarpele din această perspectivă, înţelegem 
că e vorba despre o depresie postnatală, chiar o psihoză de lac-
taţie, când mămica suferea la suptul copilului la sân şi ajungea 
în situaţia de a-şi blestema pruncul. În mentalitatea tradiţională, 
blestemul de mamă era considerat deosebit de puternic, cu con-
secinţe grave asupra destinatarului. De aceea era vital să se evite 
situaţia limită a blestemului. Din aceste considerente, pentru a 
se înlătura o astfel de posibilitate, prin baladă, într-un context 
ceremonial, de cântec, în faţa unor ascultători, se da o lecţie mo-
ralizatoare. Vorbind despre tradiţii, Mihai Coman subliniază im-
portanţa instituţionalizării mesajului prin baladă: „Nu strica deci 
ca mesajul etic al acestor datini să fi e afi rmat încă o dată, ba 
chiar să fi e instituţionalizat, prin transfi gurarea lui într-un plan 
fabulos. Balada, textul de excepţie, la a cărei interpretare înceta 
orice altă activitate, oferea un cadru ideal“.14

O descriere detaliată a manifestărilor sindromului de 
lactaţie avem în numeroase variante, în care mama îşi blestemă 
pruncul când acesta suge, plânge, sau când îl scaldă, în faşă şi 
leagănă.

Și în perioada contemporană, când infl uenţele educative 
și mass media distorsionează mentalitatea tradiţională, balada a 
circulat în satele româneşti de la mijlocul secolului XX. Unele 
balade se încheie cu suferinţa mamei la împlinirea blestemului 
şi încercarea acesteia de a-și readuce la viaţă fi ul. Aşa după cum 
constată şi Mihai Coman, „Destinul care-l nimiceşte pe erou 
este, la urma urmei, o pedeapsă asupra mamei“15.

Descrierea suferinţei mamei la pierderea fi ului în urma 
blestemului făcut în momentele de durere, disconfort, griji şi 
nopţi nedormite, transmite un mesaj clar: Nu faceţi ca mine, al-
tfel veţi suferi mult!Gândurile manifestate prin blestem se pot 
materializa și întoarce asupra ta!Varianta G. Dem. Teodorescu 
este ilustrativă în acest sens:

Sărmana de ea,
Mult se pedepsea:
La Prut că-l ducea, 
Frumos că-l spăla

10 Ibidem
11 Gh. Pavelescu, Balade populare din sudul Transilvaniei(Studiu şi culegere), 
Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Artă Sibiu, Casa judeţeană a creaţiei popu-
lare, 1971 p. 13
12 Chițimia, op. cit.
13  N. Constantinescu, op .cit. p. 138
14 M. Coman,Izvoare mitice, Cartea Românească, 1980, p. 180
15 M. Coman, Izvoare mitice, Cartea Românească, 1980, p 186

Cu păru-l ştergea, 
Cu lacrămi-l uda; 
Cu mâna săpa, 
Mormânt că-i făcea
Şi mi-l aşeza;
Apoi lung plângea
Şi mereu zicea:
«Blestemul de mumă
Ca fi ara de ciumă, 
Blestemul de tată
Ca stana de piatră, 
Pustiul le bată; 
Oricând n-ăi gândi,
Şi n-ăi socoti
Blestem s-o-mplini, 
Greu te-o pedepsi!».“16

După venirea pe lume a unui prunc, treburile casei sunt 
mai multe, agitaţia şi lipsa de odihnă mai mare şi, în consecinţă, 
ivirea unor mici întâmplări neplăcute este frecventă. Toate aces-
tea, la care se adaugă încărcătura hormonală de care pomeneam, 
sunt un factor care contribuie la depresia postpartum și chiarla 
psihoza de lactaţie. Balada Mistriceanul redă sugestiv, prin de-
scrieri scenice expresive, astfel de situaţii: 

„Mă-sa afară că-mi ieşea, 
Braţul cu lemne umplea, 
Pe Mistricean l-auzea
În leagăn că mi-şi plângea. 
Măsa-n grab’ în cas‘ intra
Şi de prag să-mpiedica, 
La un deget să lovea
Şi aşa se supăra
Şi începea a-l blestema.“17

Blestemul rostit e uneori asociat prin invocarea şarpelui 
casei. Versurile de mai sus, continuă în felul următor:

Nani-mi-te, liuliu-mi-te, 
Pui de şearpe sugă-mi-te, 
De sub talpa casei noastre!18

De ce oare, şarpele casei, considerat fi inţă benefi că, de-
vine un monstru ucigaş? Răspunsul la această întrebare încearcă 
să-l găsească Mihai Coman şi considerăm că are dreptate. Re-
ferindu-se la balada Mistriceanu, autorul scrie: „Cred că acest 
text, dominat şi condus de o puternică intenţionalitate etică, a 
subordonat şi contopit, pentru exprimarea unei idei moraliza-
toare, mai multe toposuri mitice diferite. Este greu de acceptat 
ca şarpele casei, fi inţă întotdeauna protectoare, să fi e identifi cat 
subit, în urma blestemului mamei, cu un balaur răufăcător. Mai 
fi resc este să credem că, în urma presiunii exercitate de fi nali-
tatea «pedagogică» a textului, s-au contopit două imagini: ace-
ea a şarpelui casei şi aceea a balaurului. Logica baladei este 
imanentistă: totul trebuie justifi cat sau cauzat de fapte cuprin-
se în textul epic. Blestemul mamei nu putea fi  auzit peste nouă 
mări şi nouă ţări. Şarpele casei stând sub prispă era mult mai 
aproape“.19 Balada în care este prezentată manifestarea  „depre-
siei post partum” sau chiar a „psihozei de lactaţie“, prin naraţi-
unea relatată şi cântată, intenţiona să relateze posibile difi cultăți 
ale stării de maternitate și să preîntâmpine o eventuală acţiune 
negativă, generată de starea de durere în timpul suptului la sân 
şi de grija permanentă pentru o fi inţă ce plânge, ţipă şi cere mul-
tă atenţie. La însuşirea şi întipărirea conţinutului şi mai ales a 
mesajelor acestor texte ce constituiau o lecţie, un cod nescris de 
combatere a unei situaţii oricând posibile, contribuia şi faptul că 
baladele erau cântate într-un cadru special, când se asculta cu 
respect. Referindu-se la textul epic al baladelor în general, Mihai 
Coman face următoarea afi rmaţie şi supoziţie: „Nu cred că există 
categorie folclorică mai moralizatoare decât balada! Fie prin 
aluzii, fi e prin îndemnuri directe. Textele ei reamintesc, justifi -
că şi întăresc normele etice şi sociale de comportament. Care 
să fi e oare cauza acestei deschideri «pedagogice» a genului?O 
primă explicaţie are un caracter sociologic: balada se cântă în 
momente festive ale vieţii satului, în acele momente legate de 
binecunoscutele rituri de trecere. La aceste ceremonii, care mar-
chează statutul social al colectivităţii, lua parte toată sufl area 
satului! [...] Nu strica deci ca mesajul etic implicit al acestor 
datini să fi e afi rmat încă o dată, ba chiar să fi e instituţionalizat, 
prin transfi gurarea lui pe un plan fabulos. Balada, textul de ex-
cepţie, la a cărei interpretare înceta orice altă activitate, oferea 
un cadru ideal“.20

Melodia care însoţea textul crea o vibraţie specială, ce 
uşura memorarea şi înţelegerea mesajului, crea o atitudine pozi-
tivă faţă de o astfel de situaţie, pătrunzând în subconştient, ca şi 
o mantră, defocalizând mintea de la durerea reală şi canalizând-o 
în mod indirect, spre evitarea manifestării unei stări de revoltă. 
Conţinutul alegoric al acestei balade şi melodia asociată, de o 
anume vibrație,duceau la inducerea unei comportări adecvate a 
mamelor devenite de curând mămici, dar și la înțelegerea acestei 
situații de către persoanele „martore” la astfel de manifestări.

16  G.Dem Teodorescu, Poezii populare române, Editura Minerva, 1982. P. 498
17 Al. I. Amzulescu, Balade populare românești, Ediții critice de folclor ‒ genuri, 
Editura pentru literatură, vol.I, 1964, p. 324
18 Ibidem
19 M. Coman, op.cit. p. 186
20 M. Coman, op. cit. p. 

BALADA „ŞARPELUI” ŞI REGÂNDIREA SEMNIFICAŢIILOR
Conf. univ. dr. Amalia PAVELESCU
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Observând 
cu atenție psiho-
logia românului, 
vom găsi că la el 
frica de Dumne-
zeu nu e totuna cu 
sentimentul religi-
os, cu numinosul. 
Din această cauză 
și în perspectiva 
fi losofi ei lui religi-
oase, românul îi dă 
Ființei mai puține 
drepturi decât per-
soanei, însă e mult 
mai îngăduitor cu 
libertățile pe care i 
le acceptă. În sens 
ontologic, Ființa 
e mai aproape de 
Dumnezeu și prin 

ea se poate salva omul, în timp ce persoana, chipul ei so-
cial, e perisabilă prin ispită, prin păcat și de aceea ea îl 
poate pierde.

     Mitologia, etnologia popoarelor primitive, an-
tropologia în genere avansează ideea că mai toate popoa-
rele vechi au parcurs aproximativ aceiași pași spre sinteza 
și cultivarea sentimentului religios, indiferent dacă acești 
pași  au trecut sau nu succesiv prin animism, totemism, 
politeism,  henoteism, monoteism. Cazul românilor este 
cunoscut și fi ința lor spirituală este îngemănată și înda-
torată etnogenezei lor; formarea lor ca popor, după retra-
gerea aureliană, pune cap rătăcirilor politeiste și cultului 
zalmoxian. În plus, potrivit unui călugăr pe nume Epifanie 
(sec. al VIII-lea d.Ch.), în ținuturile Traciei și ale Sciției, 
apostolul iudeu Andrei (fratele lui Petru), originar din 
Betsaida, fece misionarism de evanghelizare predicând și 
în Pont și hirotonindu-l episcop pe ucenicul său Ampli-
as, la Odysos (Varna de astăzi), după Sinaxarul Bisericii 
constantinopolitane. El avea să sfârșească crucifi cat la 30 
noiembrie, anul 60 d.Ch., la Patras, în Grecia.

     Creștinismul românec a rodit profund în special 
pe ispita slavă, ca să folosim expresia lui Mircea Vulcă-
nescu, ținând seama de infl uența copleșitoare a vecinătății, 
precum și de scrierea slavonă folosită mai multe secole în 
bisericile românești.

     Încă un lucru semnifi cativ pe această linie con-
stă în confl uența Orient – Occident în acest spațiu spiri-
tual, unde ortodoxismul percepe păcatul din trei direcții: 
ca gând sau faptă împotriva lui Dumnezeu și a Legii, ca 
gând sau faptă împotriva aproapelui, precum și împotri-
va propriei persoane. Românismul  nostru, supradimen-
sionat de C. Rădulescu-Motru în valențele lui, exclus de 
ortodoxism ca trufi e, include creștinismul în primul rând 
pentru valoarea lui morală (românismul ca politică de 
selecționare a valorilor).

Forța regenerativă văzută astfel și de Blaga în 
acord cu tipul de spiritualitate cascadă sau havuz (Eonul 
dogmatic - 1943, Orizont și stil - 1944, Gândire magi-
că și religie - 1946), dar și de Dan Botta (Limite – 1936) 
vine tot dinspre țăranul român (conservator de principii 
etice), dar mai ales dinspre satul românesc care inspiră o  
încredere morală mai mare decât însuși Statul ‒ o simplă 
mașinărie prin care se pot câștiga bani, slujbe, sau ran-
guri sociale ‒, cum nota C. Rădulescu-Motru1. 

În sat, observa pe la 1925 și jurnalistul francez Lu-
cien Romier, citat de Mihai Ralea în Fenomenul româ-
nesc, s-a păstrat singura religie constantă ‒ tradiția. Aici, 
insul s-a găsit față în față cu Dumnezeu și se poate spune 
că mai toți intelectualii acestui neam au fost de acord că 
Dumnezeul românului nu este o fi ință abstractă, o esență 
imaterială a lumii, o putere impersonală care stă sub fe-
nomene. Dumnezeul românului apare ca o fi ință, o fi ință 
reală, particulară, un ins2, imagine cu care ne-au deprins 
chiar basmele și legendele mitologice autohtone.

     Cu o astfel de percepție a lui Dumnezeu, e fi -
resc ca românului să-i lipsească pătrunderea mistică a 
religiei creștine: Partea intelectuală superioară, metafi zi-
ca creștinismului n-a fost nicicând înțeleasă, pătrunsă și 
simțită de români3 tocmai din cauza percepției materiale a 
lui Dumnezeu (în-dumnezeire, ce cuvânt adânc!).

Raportându-ne la teoria lui Otto Rank, românului 
i-a rămas în schimb reprezentarea numinoasă a lui Dum-
nezeu în mysterium, tremendum și mai ales în fascinans. 
1 Românismul.Catehismul unei noi spiritualități, 1936
2 Vulcănescu, M.;Către fi ința spiritualității românești, III, Ed. 
Eminescu, 1996, p.157
3  Drăghicescu, D.; Din psihologia poporului român, Ed. Alba-
tros, Buc., 1995, p.277

După ce am trăit până prin secolul al XVII-lea sub puter-
nica înrâurire greco-fanariotă a Orientului, ne-a fost destul 
de greu să ne întoarcem cu fața spre Occident. Dar în acest 
timp, înecați în atmosfera morală a Orientului, observă 
Drăghicescu, vechiul spirit de vitejie daco-roman, ageri-
mea conștiinței de sine, tenacitatea și disciplina pe care 
le-am probat abia că au mai ajuns până la Ștefan cel Mare 
și Mihai Viteazul. 

Tradiția a conservat prin cult și rit componentele 
misterului dumnezeiesc concomitent cu terifi antul (a se 
vedea credințele și practicile apotropaice) și cu fascinația 
tradusă în epifanii, ca prăznuiri teofanice (Botezul Dom-
nului, deschiderea cerurilor etc.) și chiar în revelații ale 
celor care se roagă cu nădejde și credință, ori în sentimen-
tul decompensării prin taina spovedaniei.

Dumnezeul românilor este undeva între teism și 
panteism, dacă nu cumva este o sinteză a acestora. Mir-
cea Vulcănescu (op.cit.) sesizează că omniprezența, 
omnipotența și omnisciența sunt trei fețe de o fi ință, adică 
nici trei fețe distincte, nici moduri diferite de manifestare 
ale aceleiași fi ințe, dar nici o singură esență. De aceea tot 
ce se petrece (petrecerea ca existență) nu se întâmplă pur 
și simplu; totul este arătare transcognitivă, teofanie. 

Firea, e adevărat, trăiește și ea în chip diferit 
fascinația ca și terifi antul și misterul. Firea demonstrativă 
se manifestă prin capacitatea ei de  refulare ‒ sentimentul 
religios în acest caz este puternic mimat‒, în timp ce fi -
rea hiperexactă percepe prin lipsa capacității de refulare și 
este meticuloasă până la riscul de a fi  incapabilă să decidă. 
Firea hiperperseverentă, și ea înscrisă în tipologia lui Karl 
Leonhard4, defulează la limitele normalului prin afecte 
numinosul ‒ setea de prestigiu o împinge la obsesie, iar 
Dumnezeul hiperperseverentului este ori numai potrivnic, 
ori nu există. 

Firea nestăpânită se leagă de impulsuri, instincte și 
mai puțin de sentimente; nestăpânitul cade cu ușurință în 
misticism. Hipertimicii, cu înclinația lor spre digresiune 
în gândire până la respingerea ideilor, fac conexiuni prin 
intermediul  umorului, în timp ce distimicii, cu forma lor  
vagă de subdepresivi, se situează la polul opus ‒ Dumne-
zeul lor este înainte de orice o manifestare sobră. Firile 
labile alternează stări bipolare, iar fi rile exaltate nu sunt 
mult diferite, fi indcă și ele alternează dispozițiile când 
disperând, când entuziasmându-se și de aceea sunt când 
pioase, când indiferente. 

Anxioșii  se remarcă prin intensitatea timidității și 
nu își pot susține punctul de vedere în orice situație de-
cât considerând că devin atei. Emotivii, ușor apropiați de 
anxioși în manifestări, au înclinații către spiritualitate deși 
nu progresează precum exaltații, iar Dumnezeul lor este 
copleșitor. Preponderent introvertiți, după cum adesea am 
remarcat, românii au mai mult reprezentări decât percepții 
epifanice fi indcă ei cad mai ușor sub propriile gânduri de-
cât sub evenimente. În mod normal, ei ar trebui să încerce 
să vadă dincolo de clipa prezentă, însă temeiurile lor sunt 
în experiențele anterioare, nu în tenacitatea de a lansa și 
urmări proiecte.

Astăzi, operanța religioasă românească rămâ-
ne  frecvent pe seama rușinii ca mijloc bipolar de tera-
pie; rușinea poate cenzura fapta, dar poate prejudicia și 
spovedania fi indcă ea poate aduce disconfort sufl etesc la 
răscolirea trecutului, cu atât mai mult cu cât se referă la 
fapte din sfera sexualității sau la fapte de tensiunea celor 
strigătoare la cer. În Isaia (1,16.18) se spune: De vor fi  
păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și 
de vor fi  ca purpura, ca lâna albă le voi face, de veți vrea 
și de Mă veți asculta. 

Tocmai pentru aceasta sentimentul rușinii trebuie 
să delimiteze în Taina Spovedaiei granițele până la care, 
ca duhovnic, ai dreptul  de a pătrunde în adâncurile de tai-
nă ale unei conștiinței5. Privindu-l pe român din perspecti-
va Decalogului, se poate confi rma că el acceptă întrutotul 
cele zece porunci creștine, pe unele însă cu tendința de a le 
plasa pe un loc generic, ceea ce nu înseamnă că abdică de 
la ele nici atunci când înjură mai pătimaș ca oricare altul 
(ex. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumne-
zei afară de mine). El nu își face chipuri cioplite, nici alte 
înfățișări alternative pentru că nu  răstălmăcește ceea ce 
este dat, iar perceperea lui Dumnezeu, cum am văzut, nu 
este desăvârșită în sens ortodox.

     Paremiologia, basmele și snoavele  lui arată că 
românul nu ia în deșert numele Domnului, își aduce amin-
te de ziua de odihnă sfi nțind-o și numai în chip excepțional 
încalcă porunca. Nu ucide nici pruncul nenăscut, fi indcă 
se teme de păcatele strigătoare la cer, însă cu desfrâul mai 
4  Personalități accentuate în viață și în literatură, trad. Ed. 
Științifi că și Enciclopedică, Buc., 1979
5 Jurca, Eugen; Spovedanie și psihoterapie, Ed. Despina, Buc., 
2007, p. 15l

închide ochii în speranța că va face la fel și Dumnezeu. 
Nu fură în principu, dar râvnește la casa aproapelui său, 
la nevasta aceluia, la lucrurile lui și recunoaște numai de 
teama mărturisirii strâmbe.

     Ceea ce este însă de apreciat la el, mai presus 
de orice, este că îi cinstește pe tatăl său și pe mama sa nu 
neapărat ca să i se lungească zilele în țara pe care i-o dă 
Dumnezeu, ci pentru că a cultivat o familie de tip nucle-
ar, centrată pe considerentul senectuții ca garanție etică 
și referent al faptei care nu i-a îngăduit să-și necinsteas-
că bătrânii, ci din contra i-a prețuit, nu i-a abandonat la 
suferință și le-a ținut cu sfi nțenie rânduielile până la șapte 
ani, ca să nu mai spunem că pentru român o înjurătură de 
mamă e un sacrilegiu pentru care ar fi  gata să riposteze și 
el cu un alt păcat. 

     Nici în epoca modernă lucrurile nu s-au schim-
bat în raporturile copiilor cu părinții cu toate că presiuni-
le sociale îi fac să se îndepărteze tot mai mult de familia 
tradițională și dacă sunt nevoiți să-și părăsească vremel-
nic satul sau țara nu uită să se îngrijească de  cei bătrâni 
cu toate că vede în țările occidentale instituții care preiau 
această funcție. Pentru român, azilul are o conotație rece, 
pe care de pildă țările nordice nu au cunoscut-o niciodată, 
motiv pentru care au cea mai susținută protecție socială; 
românul, bătrân și bolnav de moarte, cere să-și dea duhul 
pe perna lui, în datina străbună, spovedit și împărtășit și cu 
lumânarea la căpătâi.

Cu toate acestea, lumea modernă și cei cincizeci de 
ani de comunism, chiar dacă nu i-au zdruncinat din temelii 
credința, i-au modifi cat mulți indici îndătinați. Iată spre 
exemplifi care rezultatele unei cercetări intitulate Știință și 
societate; Interese și percepții ale publicului privind cer-
cetarea științifi că și rezultatele cercetării (proiectul STI-
SOC), fi nanțat de Autoritatea Națională pentru Cerceta-
rea Științifi că din România și prezentat în 30 iulie 2011: 
Așadar, 95% din români cred în Dumnezeu, 4% nu cred, 
iar 2% nu răspund. Iadul este afi rmat de 52% din români, 
în timp ce 43% îl contestă, iar 5% nu răspund sau nu știu 
ce să spună. Raiul, contrar raționamentului, este afi rmat 
de 73%  din aceiași intervievați, 12% îl neagă, iar cei 5% 
care nu au știut ce să spună despre iad, în consecință nu 
știu nimic nici despre rai. Păcatul este conștientizat de 
84% dintre intervievați, este  negat de 12%, iar 3% nu știu 
ce să spună.

Cu toate că au afi rmat raiul și iadul în procente mult 
mai mari, doar 63% dintre români cred în viața de apoi, în 
timp ce 26% nu cred și 11% nu știu ce să spună sau refu-
ză să răspundă. Contrar indicatorului anterior, 88% dintre 
români cred în puterea rugăciunii, 8% nu cred și nici nu 
se roagă, iar 3% nu răspund. Biserica este defi nită de 64% 
din eșantionul de lucru ca loc unde au loc slijbe religioase, 
14% o defi nesc drept corp mistic al lui Isus, 11% o văd în 
totalitatea celor botezați, 5% o cred un Ierusalim ceresc, 
2% înțeleg prin biserică mulțimea preoților, călugărilor și 
a maicilor din mănăstiri (4% nu știu sau nu răspund). Ni-
velul practicii religioase în spațiul privat este mult mai ri-
dicat decât cel al frecventării bisericii, 73% dintre români 
declarând că se roagă cel puțin o dată pe săptămână.

 În schimb, procentul celor care se roagă zilnic adu-
nă peste 50% din populație; 62,5% dintre români se roagă 
de câteva ori pe săptămână acasă și doar 10,2% se roagă în 
biserici. O dată pe săptămână se roagă în biserici 19,8% și 
10% în afara ei; 22,7% se roagă o dată pe lună la biserică 
și 6,8 se roagă acasă sau în afara bisericii; o dată pe an se 
roagă în biserici 16,5% și 2,6% în afara spațiului consa-
crat; 25% dintre români se roagă foarte rar în biserici, iar 
13,3% se roagă la fel de rar, dar în afara spațiului religi-
os. În România, persoanele cu un accentuat sentiment al 
numinosului sunt mai ales femeile de după 40-45 de ani, 
cei care au studii incomplete sau reduse, urmându-le cei 
mai superstițioși, bigoții și un procent rezonabil de per-
soane înaintate în vârstă care o fac sub presiunea fi rească a 
sfârșitului iminent.Văzând aceste date, tind  să-i dau drep-
tate  fără nicio rezervă lui Emil Cioran6 când spunea că din 
momentul în care crezi în Dumnezeu, orice ai face e prea 
puțin, dar spre deosebire de el nu cred că din acest punct 
de vedere necredincioșii sunt mai câștigați; ateii sunt din 
capul locului nefericiți fi e și numai pentru că nu au în ce-și 
rezema nici bucuriile și nici tristețile. Ei nu se pot raporta 
niciodată pe deplin nici neantului, nici lumii. A fi  creștin 
însă nu înseamnă a fi  un ignorant, sau o fi ință neactualiza-
tă. Iar românii nu fac excepție de la regulă și pentru asta 
au și ei porția lor de rai, dar și de iad.

Iulian CHIVU

6 Revelațiile durerii, Ed. Echinox, Cluj, 1990, p. 141
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Despre fi ind-ul românesc
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Desigur, sindro-
mul de lactaţie e prezent 
şi în secolul XXI. Cât e de 
frecvent astăzişi ce are în 
comun cu experiențe simi-
lare din trecut? Răspunsul 
este următorul. Cazurile 
de psihoză de lactaţie sunt 
numeroase, din moment 
ce sunt frecvent relatate 
pe Internet, după cum în 
trecut, această baladă era 
cântată şi ascultată pe o 
arie largă şi cu o frecven-
ţă mare. Astăzi, se simte 

aceeaşi nevoie de exprimare a suferinţei şi cunoaştere a ei, ca 
și în trecut. Confesarea durerii şi dorinţa de afl are a modalită-
ţilor de vindecare se regăsesc în forumurile on line, care sunt 
numeroase cu acest subiect. În ceea ce priveşte terapia, astăzi se 
recurge la medic de familie, medic ginecolog, psihoterapeut şi 
tratament medicamentos de liniştire. Cât de efi cientă este terapia 
medicamentoasă împotriva acestei boli, afl ăm tot de pe Internet. 
În unele situaţii, medicaţia este efi cientă, dar în altele, se ajunge 
la manifestări schizofrenice. Doctor Maria Livia Suhastru din 
Sibiu, specialist cu respectabilă experienţă profesională, mi-a re-
latat următoarele referitor la acest sindrom: „Cazurile de genul 
acesta sunt relativ frecvente: aprox 40% din femeile care nasc 
trec prin forme mai mult sau mai puţin exprimate de «depresie 
post partum»... Îmi amintesc de un caz în care femeia a făcut 
la 2-3 săptămâni de la naştere, un sindrom depresiv sever, cu 
internare în serviciu de psihiatrie şi debut de schizofrenie. Re-
cent, o altă pacientă face la 3 săptămâni de la naştere un episod 
de agitaţie psihomotorie, care necesită spitalizare de urgenţă. 
Evoluţia este spre psihoză. Cauzele care sunt incriminate în ast-
fel de cazuri ţin, deopotrivă, de particularităţile individuale ale 
lehuzelor, de complexitatea modifi cărilor endocrine ce însoţesc 
aceste «perioade de trecere», ca şi de anturajul în care ele tră-
iesc“.

Referitor la posibilitatea de manifestare a psihozei de 
lactaţie prin comportament schizofrenic, am fost surprinşi de 
următorul pasaj din lucrarea „Structurile antropologice ale ima-
ginarului”:

„Thesis e fi ica suptului. Această ataraxie lactiformă, 
îndrăgită de simbolul morţii materne şi preafericite, psiholo-
gia patologică o redescoperă ca terapeutică a schizofreniei. 
Povestirea schizofrenicei studiată de Séchehaye21 prezintă un 
remarcabil izomorfi sm al mamei hrănitoare şi al hranei: mere-
le, laptele şi mama terapeutică sunt strâns legate într-un mit 
antischizofrenic.”22

În ceea ce privește importanța „anturajului” în manifes-
tarea sindromului de lactație e interesantă opinia profesorului 
Nicolae Constantinescu care consideră că mamele care nășteau 
21  Séchehaye, Jurnal d’un schizophrène, apud.GilbertDurand, Struc-
turile antropologice ale imaginarului, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1998
22 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 249

copii din fl ori treceau prin greutățile descrise în baladă, trebuind 
să se descurce singure cu toate treburile casei și copilului, dar și 
să facă față la statutul social special în care se afl au ele și pruncii 
lor. În această situație, se poate explica mai ușor blestemul la 
care recurgea mama. Desigur, și această situație specială putea fi  
o cauză care să conducă spre rostirea unui blestem.

Să ne întoarcem însă la naraţiunea alegorică ce îmbracă 
o durere arhetipală. Ce reprezintă şarpele în simbolistica lumii? 

Ivan Evseev consideră că şarpele mito-poetic întruchi-
pează în sine „dialectica binelui şi răului universal: „monştrii 
ophidieni sunt aducători de moarte, haos, distrugere şi potopire, 
dar tot ei sunt păzitorii comorilor ascunse“,23 „întruchipări zo-
omorfe ale zeilor şi eroilor civilizatori. Ambivalenţa axiologică 
a şarpelui e ilustrată prin simbolismul celor doi şerpi inversaţi 
de pe caduceul lui Hermes – ideogramă a tuturor polarităţilor şi 
anulărilor de contradicţii din viaţa cosmică, din lumea fi zică şi 
din realitatea psihică”.24

Antoaneta Olteanu afi rmă că „acea casă în a cărei păreţi 
se aude noaptea un sunet de tic-tac, care provine de la şarpele 
casei este norocoasă“25şi consideră că „de regulă, ticăitul pre-
vesteşte moartea sau o altă nenorocire; totuşi, când bate regu-
lat, e un semn bun“.26

Dualitatea pozitivă şi negativă a simbolisticii șarpelui 
cunoaște aceeași expresie dualăîn realitatea suptului la sân, ce 
constituie pentru mamă, în același timp, bucurie,dar şi durere.
Dualitatea simbolică a şarpelui, animal de temut, dar şi venerat, 
considerat a fi  benefi c la casa omului, dar nu în orice situaţie, 
este o expresie a bipolarităţii care există în întregul univers.

Simbolistica şarpelui în cultura lumii cunoaşte o bogată 
literatură şi, în general, e bine cunoscută. Inedită şi captivan-
tă este prezentarea şarpelui ca simbol al ADN-ului uman şi al 
tuturor esenţelor şi întrupărilor de pe pământ, realizată de an-
tropologul Jeremey Narby27. Jeremy Narby găseşte o asemănare 
perfectă între forma şarpelui şi forma ADN-ului uman. Povestea 
relatată şi cântată în balada Şarpele reprezintă oalegorie simbo-
lică a unei realităţi etern umane, aceea a sindromului de lactaţie, 
ce se afl ă înscris în genotipul uman.

Subiectul este incitant şi cu interesante posibilităţi de 
abordare. Expresia „a strigat ca din gură de şarpe” oare nu îşi 
are originea în conţinutul acestei balade? Considerăm că da. Sin-
tagma aceasta redă simbolic disperarea, teama, durerea şi nepu-
tinţa în faţa unei situaţii limită. De remarcat este şi larga răspân-
dire în timp şi spaţiu a acestei expresii, pe întreg teritoriu româ-
nesc, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, deşi semnifi caţia 
23  Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri populare, Ama-
cord, Timişoara, 2001
24 Evseev, idem, p. 181.
25 Gorovei, Credinţi şi superstiţi, apud Evseev, 1998:
26  Antoaneta Olteanu, Dicţionar de mitologie. Demoni, duhuri, spirite, Paideia, 
2004
27 Narby, Jeremy, Șarpele cosmic. ADN-ul și originile cunoașterii. Șamanii, stă-
pânii haosului,  Editura Dao Psi, 2005

iniţială s-a pierdut. Larga răspândire a expresiei  „a striga ca din 
gură de șarpe” este o dovadă a circulației într-un spațiu extins și 
cu frecvență mare, a motivului șarpelui în cultura română.

Comportamentul uman se regăseşte refl ectat în creaţii 
populare de limbă şi poezie, de multe ori îmbrăcat în haină ma-
gică, mitologică și simbolică. La o descifrare mai atentă a textu-
lui folcloric găsim răspunsuri şi soluţii la probleme etern umane. 
Trebuie doar să descifrăm exprimarea intuitivă şi un întreg uni-
vers se deschide în faţa noastră. Iată de ce e bine să ne întoarcem 
la tradiţie şi să regândim semnifi caţiile.

În cazul baladei Șarpele, adevărurile ascunse în alegoria 
și simbolistica șarpelui sunt expresia difi cultăților inerente ale 
unei tinere mămici, psihicul labil al acesteia, tendința de răbuf-
nire și revoltă, teama de îndeplinire a unor dorințe exprimate, 
puterea cuvântului rostit. În transmiterea unui mesaj sunt im-
portante atât mediul (cadrul special în care se cânta balada), cât 
și melodia.
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Ce-aţi zice să vedeţi pe Bulevardul Margeru din Bucureşti, 
un ţăran cu pălărie de paie, plimbînd de lesă o capră, aşa cum oră-
şenii (în special doamnele) plimbă câinii. Vă închipuiţi ce tărăşenie 
ar ieşi dacă un Rotweiler ori un Ciobănesc german ar lătra capra iar 
aceasta ar încerca să-i împungă cu coarnele pe agresorii canini, şi 
ce efort ar depune stăpânii patrupedelor ca să-i stăpânească...

Asemenea povestiri năstruşnice şi „Scrisori către Vintu” a 
publicat George Peagu în revistele Luceafărul şi Rebus spre deli-
ciul cititorilor. Regretatul critic Marcel Crihană în prefaţa altei cărţi 
a lui George Peagu (LA DRUM CU UN ÎNGER, Ed. Perpessicius, 
Bucureşti, 2007), afi rma: „Vă pot dezvălui secretul că scrisorile 
către Vintu vor continua cu un volum special dedicat acestui gen 
literar, pe care sper că voi avea onoarea de a-l edita şi prefaţa.” 

Volumul CU CAPRA PRIN BUCUREŞTI (Ed. Armonii 
Culturale, Adjud, 2011), cuprinde patru capitole. Primul, apreciat 
de Marcel Crihană, este intitulat, desigur, Scrisori către Vintu. În 
aceste povestiri epistolare, Ghiţă Dinvale, alias autorul, se dove-
deşte un „Păcală citadin”, fapt inedit în epica noastră contempora-
nă. Ca şi prototipul său rural, noul Păcală, profi tând de naivitatea 
credulilor, inventează gogoşi cu nemiluita, incredibile din cale afa-
ră, livrate sub masca autenticităţii: o balenă blochează strâmtoarea 
Gibraltar şi nu mai pot trece vapoarele între Mediterana şi Atantic; 
bucureştenii parcă vorbesc singuri pe străzi (la celulare) de parcă au înnebunit; toti 
cetăţenii nu vor să mai muncească, decât să facă politică etc.

Al doilea capitol, Povestirile copilăriei, începe cu o schiţă antologică, intitula-
tă Şarpe la borcan. Ghiţă Dinvale (alias George Peagu), găsind în copilărie, un pui de 

şarpe, are revelaţia că datorită acestuia, dacă îl va creşte şi-l 
va răpune în luptă, ca Sfântul Gheorghe balaurul, va deveni 
sfânt şi numele său va fi  trecut în calendare. Reveria este 
distrusă de Napoleon, motanul vecinului, care, răstoarnă o 
rindea de pe un raft, obiectul spărgând borcanul în care şar-
pele era crescut captiv. 

Din capitolul Povestiri umoristice, remarcăm poves-
tea Gulgutele, în care un şmecheraş vinde leacuri naivilor 
pentru toate bolile şi necazurile.

Ultimul capitol, Lumea cazonă, dă seama de perioa-
da în care autorul se ocupa de paraşutism. Întâmplările, între 
viaţă şi moarte, se încheie fericit.

*
*    *

Liantul dintre capitolele cărţii CU CAPRA PRIN 
BUCUREŞTI, îl constituie umorul de bună calitate, recon-
fortant pentru necazurile prin care ne zbatem astăzi. De 
multe ori, umorul acesta depăşeşte faptul banal şi devine 
sarcasm la adresa politicienilor şi a escrocilor care s-au îm-
bogăţit peste noapte, pe seama celor care muncesc cinstit şi 
ca atare au rămas săraci.

Comicul scrisorilor şi al prozelor scurte, scânteietor, 
spumos şi captivant, sunt convins, va fi  pe placul cititorilor de toate vârstele.

Lucian GRUIA

 Ghiţă Dinvale,  un „Păcală citadin”

 Ghiţă Dinvale,  un „Păcală citadin” Ghiţă Dinvale,  un „Păcală citadin”
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Multe s-au spus şi foarte multe s-au scris despre 
Mircea Eliade şi opera sa. Şi bune şi rele. S-au scris lu-
cruri posibile, plauzibile şi admisibile de probabilităţile 
interpretative ale operei. S-au scris şi răutăţi şi neadevă-
ruri; observaţii trucate sau evidenţe mistifi cate, dar s-a 
creat şi un sistem referenţial remarcabil care performează 
lucruri eminente în înţelegerea operei, dar, evident, nu se 
poate substitui contractului intim, direct cu textul care ră-
mâne depozitarul şi emitentul semnifi caţiilor pertinente.

Un lucru nu s-a subliniat îndestul: CARACTERUL 
nobil, onest, pozitiv. Când a fost pus în situaţii delicate, 
omul a preferat tăcerea, lăsând opera să răspundă adversa-
rilor, să contureze lumea, ideile, disperările, aspiraţiile şi 
erorile sale. În multe privinţe, percepţia lui Mircea Eliade 
ţine de limitele şi nuanţele temporale ale limbajului; dar şi 
de o anumită determinare a cititorului de a-l aşeza pe scri-
itor în locul său de referinţă; cum ar fi  Moldova pentru Mi-
hail Sadoveanu sau Transilvania pentru Liviu Rebreanu.

Referinţa cea mai conturată ca exprimare lingvis-
tică şi ca geografi e spirituală pentru Eliade rămâne oraşul 
Bucureşti; un Bucureşti numai al lui, care nu seamănă cu 
Bucureştii lui Nicolae Filimon sau Matheiu I. Caragiale, 
scriitori dedicaţi marelui Târg al Deşertăciunilor Valahe, 
anteriori lui Eliade. Şi nici cu Bucureştii lui Petru Popes-
cu, scriitor post-eliadesc şi devenit şi el, ulterior, cetăţean 
american, dar care, curios, putuse să cristalizeze în proza 
sa un fel de „americanism”, în anii cei mai dogmatici ai 
regimului comunist. 

Ultimul scriitor reprezentativ al Bucureştilor, Mir-
cea Cărtărescu deambulează şi el pe şoseaua Ştefan cel 
Mare tot spre Obor, imaginându-se în suburbiile Parisului. 

Zonă bucureşteană în care s-a născut, a copilărit şi 
trăit Mircea Eliade este centrală şi foarte veche, dar nu cu 
monumente care să genereze şi să favorizeze un spaţiu de 
meditaţie. Bulevardul Ferdinand, Calea Moşilor, străduţe-
le din apropierea relativă a Oborului – cea mai mare piaţă 
din Sud-Estul Europei care a strâns în jurul ei neguţători, 
mici meseriaşi şi mahalagii cu profesii incerte – reprezintă 
mai degrabă spaţii de trecere care anonimizează pe băşti-
naşi. Multe locuri şi lucruri de referinţă nu întâlnea copi-
lul şi adolescentul Eliade, în schimb putea întâlni o faună 
umană foarte diversă, toate categoriile sociale, aristocraţi 
şi miniştri şi chiar ţărani care nu se rătăceau spre ieşirile 
spre Colentina şi Pantelimon. Poate că, totuşi, copilul şi 
adolescentul Mircea Eliade trăgea mai degrabă spre cen-
tru – unde putea să ajungă uşor fi e prin străzile radiante 
spre Piaţa Rosetti, pe „Sfi nţilor”, „Radu Constantin” sau 
strada Mântuleasa – căci în apropiere se contura cel de al 
doilea pol de atractivitate – Universitatea.

Marele călător care a fost Mircea Eliade, trebuie să 

fi  început în copilărie expediţiile de interior, „anabasys”, 
prin evadări pe spaţii mici, dar revelatorii în ceea ce pri-
veşte miracolul universurilor familiare.

Dacă se satură de spectacolul uman, pitoresc şi 
exotic, mai primitiv dar divers al Oborului, putea să por-
nească în sens invers spre spaţiul de intelectualizare, al 
librăriilor şi anticariatelor din jurul Universităţii. 

Fascinaţia străzii ca şi tentaţia reperelor formative 
anticipează de fapt o formă a fi losofi ei de viaţă a „trăirişti-
lor” din deceniul al treilea al secolului XX.

Mircea Eliade, un bucureştean „par excellance” 
care nu avea acces direct la universul natural, dar putea 
să se imagineze în fi cţionalul supranatural, avea o predi-
lecţie, ca romanticii, pentru păduri şi lacuri, ca şi pentru 
străzi vechi şi case nelocuite. 

Şi mai trebuie subliniat ceva, un lucru care, vrând-
nevrând, angajează comparaţia cu alţi creatori români afi r-
maţi în Occident. Mircea Eliade nu s-a dezis de niciun 
lucru care îl identifi că, îl determină şi îl caracterizează. Nu 
şi-a renegat numele, originea, învăţătura, credinţa, istoria 
şi literatura care au stat la fundamentul personalităţii sale. 
Ajuns o personalitate de anvergură mondială, continuă să 
scrie poveşti despre adormita urbe balcanică.

Conştiinţa sa intelectuală, multilaterală, epxansi-
vă, larg comprehensivă şi-a asumat condiţia de variantă, 
de ipostază comună în infi nitatea reprezentărilor umane, 
realizată într-un anume timp şi într-un spaţiu determinat, 
într-o anume lume identifi cabilă, din toate lumile posibile.

Identitatea nu se abjură, originea nu se poate camu-
fl a, apartenenta la un grup lingvistic nu se poate disimu-
la. Sufl etul său inventa poveşti româneşti, deşi persoana 
publică Mircea Eliade aparţinea elitei cărturăreşti a Oc-
cidentului.

Omul este om câtă vreme aparţine unei umanităţi 
aparte, defi nitorii, de la un biet cătun până la conclavul de 
învăţaţi care acordă premiul Nobel.

Înainte de a crea personaje logice şi simbolice, 
Mircea Eliade şi-a construit el însuşi imaginea de CRO-
NOTOP al secolului XX românesc.

Între 1944–1967, numele lui Mircea Eliade este 
şters din cultura romanescă, perioadă care se suprapune 
perioadei staliniste, dar şi începuturilor epocii naţionaliste 
a comunismului românesc. După ce a reapărut în publicis-
tică, în iulie 1970, Mircea Constantinescu, vechi comu-
nist, membru în CC, atacă violent opera lui Mircea Eliade 
care este iarăşi interzisă, dar pentru scurt timp (circa doi 
ani).

Unul din lucrurile determinate pentru identitatea 
scripturală şi cariera literară a lui Mircea Eliade ar fi  acela 
că el nu e un perfecţionist, nu aşteaptă şi nu se evaluează 

în laborator pentru a 
ieşi în lume perfect. 
El acumulează şi de-
vine în faţa spectatori-
lor, scriitura şi umani-
tatea fi cţională evolu-
ează la scenă deschisă 
chiar dacă unele texte 
sunt minore sau im-
perfecte. A publicat 
tot chiar în ritmul în 
care a scris, a publicat 
chiar şi jurnalul intim 
pentru că, scriitorul 
scrie ca să publice nu 
pentru sertar, pentru o posteritate nesigură şi instabilă.

Nu crede în experiment ca într-o armă secretă pen-
tru câştigarea gloriei trecătoare.

Proza românească a lui Mircea Eliade e o reprezen-
tare largă extensivă şi discret intensivă a masculinităţii. 
Absenţa personajelor feminine exonerează proza de pu-
dibonderie şi sexualitate. Chiar şi absenţa mamei situează 
memoria şi discursul identitar sub semnul Tatălui, al mas-
culinităţii. Virilitatea are ca sinonimie Puterea, iar senti-
mentele (deci nu femeile, ci legăturile posibile cu ele) nu 
sunt necesare supravieţuirii. Scriitura este chiar tinereas-
că, dinamică, sagace, dezinvoltă, frivolă, egotistă. Pagina 
fi erbinte de cotidian intră în textura romanului.

Discursul fantastic al prozei, spre deosebire de alte 
tipuri de discursuri epice, performează un complex, un 
amestec de limbaje: realist, religios, psihologic, sociolo-
gic sau soteriologic, totul într-o tehnică personalizată de 
mixaj narativ. Ficţiunile fantastice obscurizează identita-
tea prin proiecţii aleatorii în tipologiile cele mai diverse.

Agenţii fantasticului reprezintă, mai degrabă iden-
tităţi secrete, disimulate narativ prin „pathos” şi „epos”, 
propunând un discurs masculin, hegemonic, cunoscut în 
narativa romanescă încă de la Dimitrie Cantemir.

Trebuie să cunoşti îndelung şi intens o felie de 
viaţă pentru ca ea să devină realitate. O realitate trebuie 
întoarsă pe toate feţele – văzută, revăzută – pentru a dez-
inhiba deschiderile spre fantastic.

Realitatea imaginară poate avea referinţe în spaţiul 
psiho-socio-politic determinat temporal şi geografi c, şi 
poate crea „deschideri” spre alte lumi, şi paralele şi inega-
le, cu alte sisteme de valori şi disponibilităţi existenţiale. 
Spaţiul romanesc se identifi că printr-o fantă foarte tur-
bulentă a istoriei, printr-o lume în care fantasticul umblă 
„incognito”.

Aureliu Goci

MIRCEA ELIADE – REALITATEA BUCUREŞTEANĂ
Între ficţional şi fantastic

Calendarul de sufl et al Ţiclenilor şi al Gorjului con-
semnează spre aducere aminte că 12 noiembrie este ziua de 
naştere a omului de cultură Nicolae Diaconu, născut în lo-
calitatea noastră în anul 1947.

 Nicolae Diaconu a devenit « un nume adunat pe 
carte », care va dăinui de-a pururi după a sa moarte. Prin 
opera sa, el nu a murit, trăieşte.

 Atribuirea, în 2007,  a numelui omului de cultură 
Nicolae Diaconu, Bibliotecii orăşeneşti Ţicleni, cât şi re-
cunoaşterea sa drept « cetăţean de onoare post-mortem » al 
oraşului Ţicleni sunt salutare şi meritorii.

« Vivam alicuius memoriam tenere » spunea Cicero 
(A păstra vie amintirea cuiva).

Şi să recunoaştem că pentru tot ce este gorjenesc şi  
autohton, puzitiv, avem o slăbiciune congenitală, motive de 
mândrie.

 Alături de familia sa, toţi simţim lipsa fi zică a lui 
Nae  Diaconu. Cei din Ţicleni, eram obişnuiţi cu prezenţa 
sa şi a lui Miron Dobroiu, activă,  la evenimentele cultura-
le ale oraşului, deşi se afl au în luptă cu suferinţa şi se dă-

ruiau cu totul îndatoririlor profesionale, nu uşoare, o bună 
perioadă, Nae Diaconu  fi ind conducătorul forului culturii 
gorjene. Este cunoscută activitatea sa publicistică, atât ca 
poet cât şi ca prozator. Nae Diaconu a fost un om drept şi a 
luat atitudine fermă împotriva tendinţelor unora de a profi ta 
nemeritat de pe urma restaurării inegalabilelor monumente 
brâncuşiene, el fi ind un cercetător şi cunoscător de seamă al 
fenomenului Brâncuşi.

 Nicolae Diaconu a fost membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, preşedinte al Fundaţiei culturale « Con-
stantin Brâncuşi », editorul revistei « Brâncuşiana ».

 A fost stimat şi apreciat de oamenii de cultură de 
talie naţională.

 În toamna anului 1976 a adus la Casa de Cultură 
orăşenească pe membrii Cenaclului « Columna », cu invitaţi 
de marcă de la Bucureşti şi Craiova, printre care s-au afl at 
scriitorul Mihai Pelin şi Horia Ionescu de la Radio Craiova. 
Cu acel prilej, scriitorul Mihai Pelin a fost găzduit câteva 
zile de către familia lui Nae, la Tunşi. Atunci, reputatul scri-
itor a parcurs, pe bicicletă, întreaga stradă a Petroliştilor, din 
hotarul cu Cărbuneştii până în hotarul comunei Bâlteni, ca 
la 18 noiembrie 1976, în revista Flacăra (nr. 46(1 119) să 
apară articolul intitulat « Ţicleni, cea mai lungă stradă din 
România » , de atunci, enciclopediile preluând această sin-
tagmă, precum şi concursurile « Cine ştie câştigă ». Naşul 
sintagmei a fost Mihai Pelin. Am încredinţat acest articol 
Bibliotecii spre custodie în panteonul de sufl et al Ţicleni-
lor şi totodată, un exemplar l-am dăruit familiei regretatului 
Nae, în semn de preţuire şi aducere aminte.

 Iată că aşa cum spunea latinul Lucreţiu, « Eripitur 
personna, manent res »(Omul dispare, opera rămâne).

 Ne trebuie mai multă cultură pentru a preveni şi 
combate analfabetismul, consumul de alcool, de droguri, 
violenţa şi celelalte racile sociale.

 Avem nevoie şi de o ecologie spirituală, iar catastro-

fa morală nu o putem preveni decât prin cultură.
 Sadoveanu spunea : « Nu cunosc altă libertate pen-

tru oameni decât cultura ».
Nae Diaconu a fost un mentor pentru toţi cei care 

s-au încumetat să împărtăşască fenomenul cultural. Exem-
ple sunt destule, nu numai cu cei din Ţicleni, dar şi cu foarte 
mulţi din Gorj şi din ţară.

 Nae Diaconu este primul de la Ţicleni-Tunşi, care a 
urcat Parnasul, unde este sediul lui Apollo şi al muzelor şi a 
băut din fântâna Hipocrene, de unde beau poeţii ca să capete 
inspiraţie, călărind pe pegasul înaripat.

 Poeziile lui Nae sunt recitate cu pioşenie şi plăce-
re de către învăţăceii noştri, care ne produc un fi or tuturor 
celor care le auzim sau citim. Un om de ştiinţă din dome-
niul hidraulicii, Bernandio Zendrini, afi rma, tot într-o limbă 
latină, ca a noastră: “Poesia non muore”. Poezia nu moare, 
aşa că Nae Diaconu trăieşte şi prin poeziile  şi scrierile sale.

 Păstrez cu mare plăcere şi pot să spun, cu sfi nţenie, 
volumul de poezii ce mi l-a dăruit, cu autograf, în urmă cu 
40 de ani “Călătorie spre ceilalţi”. 

 Cum spunea Argehzi, “Poezia este însăşi viaţa. 
Poezia e copilul care rămâne în sufl etul adolescentului, al 
omului matur şi al bătrânilor, peste durere, dezamăgire şi  
suferinţă”.

 Coşbuc remarca: “Prin poezie începe orice popor 
să-şi priceapă fi inţa”.

 Aducem un omagiu şi mamei sale Maria Diaconu 
care s-a stins din viaţă, în acest an, nemaifi ind la comemo-
rare, ca în anii trecuţi.

 Şi astăzi (12 nov) ne vom întâlni la Biblioteca oră-
şenească Ţicleni, care-i poartă numele, ca de la acest eveni-
ment să plecăm cu o stare mai bună de spirit, iar tu, Nae, de 
acolo, din pulberea de stele, unde te afl i, să ştii că noi, cei 
din Ţicleni şi din Gorj, suntem mândri de tine.

Ion M.UNGUREANU 
Consilier juridic

ÎN AMINTIREA LUI NICOLAE DIACONU
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Formulat astfel, titlul studiului de faţă poate apărea 
paradoxal cititorului, la o primă vedere. În realitate, el sur-
prinde un aspect caracteristic artei contemporane, averti-
zând cumva că ceva neobişnuit se întâmplă în acest uni-
vers al creaţiei umane, intrinsec vieţii noastre. Se pare că 
produse ale creaţiei artistice subminează statutul cunoscut 
al artei. Sesizând acest fenomen, survin unele interogaţii 
inevitabile: Ce este, totuşi, arta? Şi apoi, oare este  posi-
bilă arta în afara esteticului? În fi ne, ce este şi ce sens are 
dezestetizarea operei artistice? Vom încerca, în cele ce ur-
mează, să căutăm răspunsurile potrivite acestor întrebări.

Fără îndoială, arta a fost şi a rămas unul dintre do-
meniile esenţiale de manifestare a culturii. Ea constituie o 
modalitate spirituală de expresie ce depune mărturie des-
pre fi inţarea în chip specifi c a omului în lume. Mai mult, 
suntem mereu surprinşi în faţa puterii sale miraculoase 
de a ne spune cum este această fi inţare şi, mai ales, de a 
ne spune ceva semnifi cativ despre cel ce fi inţează1. Este 
o spunere liberă, în forme ce se adresează cu precădere 
percepţiei sensibile, diferenţiindu-se astfel de oricare altă 
modalitate de expresie de tip utilitar, dar şi de celelalte 
confi gurări ale culturii ca ştiinţa, morala, religia, fi losofi a, 
prin care spiritul vorbeşte lumii2. Această distincţie pro-
vine mai ales din faptul că arta, dincolo de numeroasele 
defi niţii ce i s-au dat, este o întrupare a valorii estetice, 
care îi conferă identitate şi specială legitimitate între toate 
celelalte produse ale activităţii omeneşti. Deşi în structura 
sa coexistă, într-o unitate de nezdruncinat, diferite valori 
(morale, politice, economice, juridice, religioase etc.) ce 
alcătuiesc substanţa vieţii umane din care se nutreşte ar-
tistul, în afara valorii estetice, sub dominaţia căreia se pla-
sează toate celelalte, arta, mai exact, opera de artă este o 
negare de sine3. Ea poate fi  orice, un document, un obiect 
utilitar sau unul ce cuprinde semnifi caţii empirice, dar s-a 
exclus din sfera artei. Este adevărat că, în această privinţă, 
circulă astăzi puncte de vedere 

conciliante, asupra cărora vom reveni ceva mai în-
colo. Acum însă trebuie să mai adăugăm, în continuarea 
aceleiaşi idei, încă un aspect deosebit de important: izvo-
râtă din tensiunile spiritului omenesc în raporturile sale cu 
realitatea exterioară şi cu sine, opera de artă „se detaşează 
de lumea empirică şi produce o alta opusă ei, de esenţă 
proprie, ca şi cum ar fi ”4.

Dintr-un unghi de vedere asemănător, Vianu, po-
lemizând cu Et. Souriau, care susţinea caracterul operei 
de a fi  un lucru, propune conceptul „arealităţii” artei, re-
marcând însuşirile ei „de a fi  sustrasă şi izolată de planul 
practic al lucrurilor”5. El pledează astfel pentru ideea con-
form căreia „arta nu este un lucru, ci aparenţa unui lucru” 
şi, prin urmare, aparţine „regiunii ideale a aparenţelor”6. 
De aici decurge autonomia artei faţă de realitatea ca ata-
re şi faţă de toate celelalte forme ale activităţii omeneşti, 
ceea ce se constituie în propriul său principiu funcţional, 
care pretinde ca orice creaţie artistică, deşi eterogenă în 
conţinutul ei, să fi e valorizată prin ceea ce îi este intrinsec 
specifi c; adică pe temeiul valorii estetice, nu apelând la 
criterii exterioare, pe baza cărora i se poate cere să fi e ceea 
ce ea nu este.

      Dacă trebuinţa generală de artă şi esenţa artei au 
o explicaţie ancorată în metafi zică, ce trimite, între altele, 
la argumentul lui Hegel, potrivit căruia „omul trebuie să 
facă din lumea interioară obiect al conştiinţei sale spiri-
tuale, obiect în care (...) îşi recunoaşte propriul său eu”7, 
fenomenalizarea artei cere determinări temporale şi spa-
ţiale. Aceasta înseamnă că în vreme ce prima dimensiune 
surprinde caracterul universal şi etern al artei în perspec-
tivă conceptuală, a doua, prin natura ei empirică, refl ectă 
continua sa particularizare, devenire şi diversifi care. Cu 
alte cuvinte, arta ca formă de expresie umană a fost şi este 
oriunde şi oricând ceea ce este, adică artă pur şi simplu, în 
pofi da oricăror păreri contrarii. Privită în orizontul tem-
poralităţii, arta s-a obiectivat în creaţii artistice, care au 
cunoscut evoluţii dintre cele mai profunde şi diverse, atât 
de-a lungul epocilor istorice, cât şi în raport cu spaţiile 
culturale diferite. De la arta antichităţii şi cea medieva-
lă, la renaştere, clasicism, romantism, de la schimbările 
modernităţii la căutările febrile ale contemporaneităţii şi 
revoltele postmoderniste, de la arta vechiului Orient la cea 
egipteană, elenistică, africană, europeană etc. se confi gu-
rează o incomensurabilă imagine policromă alcătuită din 
operele artistice, în care epocile istorice şi culturile lumii 
se oglindesc fi del, cu tot ceea ce au ele mai reprezentativ 
în planul vieţii istorice şi spirituale. Altfel spus, viziuni 
mitologice, fi losofi ce, religioase, ştiinţifi ce despre lume, 
concepţii morale , fapte istorice şi politice etc. sunt fi ltrate 
în imensa varietate a creaţiilor artistice, care şi-au pus pe-
1 Vezi: Marin Aiftincă, Misterul artei şi experienţa estetică, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2007, p. 9.
2 Cf. Idem, Perspective fi losofi ce, Bucureşti, Editura Academiei Româ-
ne, 2011, p. 74.
3 Noţiunea de artă este atât de generală şi abstractă, încât nu-i cores-
punde nimic real. Ea îşi circumscrie conţinutul şi dobândeşte concreteţe 
numai atunci când o asociem cu opera.
4 Theodor Adorno, Teoria estetică, traducere din germană de Andrei 
Cornea, Gabriel H. Decuble, Cornelia Eşianu, Piteşti, Paralela 45, 2005, 
p. 6.
5 Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 
77.
6 Ibid.
7 G.W.F. Hegel, Prelegeri de estetică, vol. I, traducere de D.D. Roşca, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1966, p. 37.

cetea pe orice tip de societate. 
Fireşte, cele de mai sus constituie numai unul din 

aspectele ce confi rmă teza dublului caracter al artei, de 
care vorbeşte Adorno. El susţine, pe baza unui larg con-
sens, că arta este, în acelaşi timp, autonomă şi fapt social8, 
ceea ce se răsfrânge imediat asupra orizontului autonomi-
ei sale. Este o relaţie strânsă cu empiria, confi rmată şi de 
adevărul conform căruia culturile şi epocile istorice, sub 
infl uenţa unei spiritualităţi determinate sau a unei anumite 
concepţii despre lume, au înţeles arta fi ecare în chip pro-
priu, i-au conferit semnifi caţii şi funcţii diferite, modelând 
gustul care a îndrumat creaţia propriu-zisă şi evaluările 
bunurilor artistice.

Marea diferenţiere a percepţiei şi rosturilor rezer-
vate artei, precum şi a idealurilor ce au călăuzit-o, repre-
zintă, în concepţia lui Pareyson, conţinutul „poeticilor” 
care guvernează artisticul şi au caracter istoric şi opera-
tiv9. Spre deosebire de estetică, orientată , după opinia au-
torului citat, spre defi nirea unui «concept» fi losofi c al ar-
tei şi având un caracter speculativ,  poeticile „apar pentru 
a propune «idealuri» artistice şi «programe» de artă”10. Ca 
atare, ele sunt concentrate în coduri normative de creaţie, 
argumentate în lucrări teoretice, modelând  stilul autoru-
lui şi gustul publicului. La fel de legitime, din punct de 
vedere estetic, poeticile, spune Pareyson, „prescriu artei 
sarcini de a «înfăţişa» realitatea, ca în programele unei 
arte realiste, naturaliste, veriste”11 ori de a «transfi gura», 
a «deforma» sau «descompune» realitatea, ţintind către 
fi nalităţi distincte sau pur şi simplu de a inventa o reali-
tate inedită, în contrast cu cea cunoscută prin experienţă 
sau chiar opusă acesteia. Alte poetici solicită artei spon-
taneitate ingenuă, imediateţe instinctivă în exprimarea 
sentimentelor, după cum altele pretind artistului un savant 
efort constructiv, străin oricăror semne afective12.

Cel puţin două aspecte ni se pare că trebuie să re-
ţinem în contextul de faţă, în legătură cu aceste poetici. 
Primul: autor al teoriei conform căreia „arta este pură for-
mativitate”, Pareyson consideră, pe bună dreptate, că indi-
ferent dacă este exponentul uneia sau alteia dintre poetici, 
important e ca în creaţia artistică, autorul să «imagineze» 
şi să «formeze», încât rezultatul să fi e artă autentică. De 
asemeni, esenţial este ca arta să fi e interpretată nu în sens 
poetic, ci în primul rând estetic, pornind de la o fenome-
nologie a experienţei artistice.

Al doilea aspect: niciuna din poetici nu trebuie ab-
solutizată, astfel încât să pretindă că ea singură conţine 
esenţa artei, erijându-se, în consecinţă, într-o falsă esteti-
că. O poetică sau alta este recomandată artiştilor pe baza 
unei concepţii despre lume, dar ea trebuie să aibă carac-
terul unei dorinţe; niciodată să nu se transforme într-o co-
mandă imperioasă şi nici să nu impună criterii de apreci-
ere a operei artistice13, aşa cum s-a întâmplat în istorie. 
Exemplul cel mai proaspăt şi concludent pentru noi este 
rebarbativa doctrină a realismului socialist, care a com-
promis, între altele, romanul realist ce ajunsese la zenit, în 
veacul al XIX-lea. Fapt în genere cunoscut, în devenirea 
autonomiei sale, arta a trebuit să facă faţă cerinţelor de a 
răspunde unor imperative politice, religioase, pedagogice, 
să fi e angrenată într-un joc frivol în serviciul decorativis-
mului, divertismentului şi, mai nou, al apetenţelor comer-
ciale. În aceste împrejurări, artistul şi-a însuşit punctul de 
vedere al „comanditarului”, urmărind să producă unele 
efecte asupra publicului.

Este un adevăr pe care Hegel îl recunoaşte, dar nu 
îl legitimează. Conciliant în aparenţă, folosoful socoteşte 
că, în general, arta „poate fi  şi în serviciul altor scopuri”, 
asumându-şi „un rol de simplu secundant”. În atare situ-
aţie, însă, ea îşi realizează fi nalitatea nu prin sine „ci prin 
alte obiecte şi raporturi”14. Totuşi, arta are capacitatea de a 
se elibera de asemenea servituţi, pentru „a se ridica liberă, 
şi de sine stătătoare până la adevăr, în care, neatârnată, 
ea îşi atinge plenitudinea, realizând numai propriile sale 
scopuri”15. Prin urmare, supusă comenzilor sau exigenţe-
lor unui program dinainte stabilit, arta există nu atât prin 
sine, cât mai ales prin modul aparte în care îşi onorează 
comanda. Ea îşi poate, însă, împlini menirea numai ur-
mărindu-şi propriile fi nalităţi. Plăsmuită fără constrângeri 
programatice, opera de artă, în apariţia ei sensibilă, se des-
chide refl ecţiei şi confi rmă libertatea creatorului său.

De pe acest promontoriu ideatic pe care s-a aşe-
zat modernitatea, întrebarea privitoare la artă, la esenţa, 
conţinutul şi fi nalitatea sa este reluată cu o energie ce vi-
olentează tabuuri, tradiţii, reguli anchilozate în contextul 
condiţionărilor sociale şi spirituale, care angajează artis-
tul noilor vremuri. Problematizările generate de tensiunile 
spirituale ale timpului profi lează două orientări ideatice. 
Una a constituit-o estetismul sau mişcarea „l’art pour 
l’art”, fundată pe cultul frumuseţii ca valoare supremă. A 
doua orientare se coagulează în jurul ideii de transgresare 
a exclusivităţii esteticului şi structurarea zonelor valorice 
tensionate ale extraartisticului.
8 Theodor Adorno, Op. cit., p. 11.
9 Luigi Pareyson, Estetica. Teoria formativităţii, traducere de Marian 
Papahagi, Bucureşti, Editura Univers, 1977, p. 405.
10 Ibid., p. 406.
11 Ibid., p. 409.
12 Ibid.
13  Ibid.
14 G.W.F. Hegel, Op. cit., p. 13.
15 Ibid.

Prima orientare este, după cum se ştie, o reacţie 
de protejare a artei împotriva presiunilor falsifi catoare 
exercitate de lumea modernă, prinsă în vârtejul expansiu-
nii industrializării şi urbanismului, din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Promotorii estetismului, înfruntând 
o realitate socială potrivnică, „au aprins cultul pasionat 
al frumosului”, năzuind, cu afi nităţi platoniciene, să atin-
gă desăvârşirea de sine prin „iubirea pentru frumuseţea 
vizibilă”16. În consecinţă, ei au formulat concepţia izolării 
artei de viaţă, dar şi de publicul „insensibil”, prin cultiva-
rea formei perfecte, mai puţin interesată de idei, în căuta-
rea frumuseţii ca valoare absolută. Cu specifi cul său, arta 
există în sine, scopul ei consistă în a fi  frumoasă.

Teoretizând această viziune estetică, Poe scrie, în 
eseul  „Filosofi a compoziţiei”, că esenţa frumuseţii rezidă 
în „elevaţia intensă şi pură a sufl etului”. Este un efect ce 
trebuie să devină preocuparea fundamentală pentru ori-
care artist. Artă a cuvântului, poezia înseamnă „crearea 
ritmică a frumuseţii. Singurul ei arbitru e gustul. Cu in-
telectul sau cu conştiinţa nu are decât relaţii colaterale”17. 
Ecoul acestor idei s-a auzit chiar şi după ce protagoniştii 
mişcării artă pentru artă au fost cuprinşi ei înşişi de anu-
mite deziluzii. Un exponent de frunte al abstracţionismu-
lui, Kandinsky, trăia febra estetismului. „Totul în el se 
orienta spre puritate”, izbutind astfel „să elibereze linia şi 
cunoaşterea de orice servituţi”18.

Determinat de anumite elemente justifi cative, 
formalismul estetic a însemnat exploatarea unui nivel 
al operei şi neglijarea celuilalt, conţinutul. Fără îndoia-
lă, istoria artei atestă faptul că cele două componente se 
despart uneori, deşi integrarea lor este premisă a valorii 
estetice şi a calităţii artistice19 – oarecum desuetă astăzi 
ca problemă, nu ni se pare oţioasă reamintirea adevărului 
că echilibrul şi unitatea dintre forma estetică şi conţinu-
tul de viaţă sau ideatic dau reuşita unei creaţii artistice. 
Dezechilibrele ce apar în structura operei îi prejudiciază, 
într-un fel sau altul, calitatea şi evident valoarea. Potrivit 
observaţiei lui Adorno, atunci „când arta este percepută 
doar în perspectivă estetică, se întâmplă ca tocmai din 
această perspectivă ea să nu fi e percepută corect”20. De 
aceea, conceptul artei pure şi expresia sa empirică în crea-
ţie a provocat critici vehemente, până la „desconsiderarea 
făţişă şi dispreţul faţă de infatuarea estetică”21. Purismul 
estetic primeşte astfel replica atitudinii opuse prin denun-
ţul estetismului şi propovăduirea nonartei, antiartei, care 
profi lează a doua orientare, nu mai puţin excesivă, menţi-
onată mai sus. Ca urmare, la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul celui următor, fenomenul artei este dominat 
de varii teme şi idei provocatoare, motivaţii nu de puţine 
ori contradictorii. Sunt puternice tensiuni interioare din 
care erup binecunoscutele curente avangardiste ce inva-
dează literatura, teatrul, muzica, artele plastice, afi rmând 
o zgomotoasă reacţie contestatară, negativistă, în numele 
libertăţii absolute de expresie şi căutării unui limbaj mai 
proaspăt şi neprihănit. Sunt legitimate astfel exerciţiile de 
creaţie subordonate unui ideal care transcende arta.

Fără îndoială, aceste manifestări, cu tot ceea ce le-
au urmat de-a lungul ultimului secol atât de convulsiv, au 
generat şi întreţinut procesul dezestetizării artei, ai cărui 
martori suntem şi în prezent. În fond, dezestetizarea este 
mişcarea opusă purismului estetic şi, la fel de unilaterală 
ca aceasta, este integrată în realitatea desemnată prin sin-
tagma artă modernă sau artă postmodernă. Ea se poate 
traduce prin contestarea caracterului estetic al operei de 
artă şi, în consecinţă, eludarea însuşirii estetice a obiectu-
lui artistic sau, mai larg, a creaţiei artistice de orice fel. Se 
consideră că abordările teoretice coagulate în Renaştrere 
şi Luminism sunt socotite inactuale, şi-au pierdut „elanul 
umanist-utopic”, responsabil de faptul că „arta a decăzut, 
amorfă şi pervertită, la nivelul unei estetici a trivialităţii”, 
care se „manifestă pretenţios, cultivând, în acelaşi timp, 
comoditatea lipsei de idei”22. Ca urmare a declaraţiilor 
şocante şi excesive de acest tip, cantonarea artistului în 
zona „artei estetice” şi realizarea unor creaţii destinate de-
lectării gustului este anatemizată,pe considerentul că ar fi  
academistă  şi superfi cială. Un singur exemplu: muzica lui 
Mozart şi Schumann sau a oricărui compozitor din acelaşi 
orizont stilistic, ce dă prevalenţă armoniei, melodicităţii, 
frumuseţii spirituale, propunând nobilitatea umană, este 
uneori tăgăduită în numele aleatorismului, muzicii con-
crete, electronice, a celei noi, ce ni se adresează în limba-
je care exaltă trăirile senzuale sau abstarcţiunile, propun 
agitatei civilizaţii tehnologice actuale,în care omul este 
reorintentat către natura primară. (Va urma)

16 K.E.Gilbert, H. Kuhn, Istoria esteticii, traducere Sorin Mărculescu, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1972, p. 418. Vezi şi paginile următoare.
17 Apud Op. cit., p. 425.
18 Pierre Courthion, Curente şi tendinţe în arta secolului XX, traducere 
Maria Carpov, Bucureşti, Editura Meridiane, 1973, p. 187.
19 Se face distincţie între opera de artă (de orice tip) şi obiectul estetic 
(concretizarea operei constituită în trăirea estetică). Aceeaşi delimitare 
conduce implicit la deosebirea dintre valorile artistice, care se afi rmă în 
opera propriu-zisă şi valorile estetice, care apar concret în obiectul es-
tetic (Vezi: Roman Ingarden, Studii de estetică, traducere în româneşte, 
Bucureşti, Editura Univers, 1978, p. 223).
20 Theodor W. Adorno, Op. cit., p. 13.
21 Werner Hofmann, Fundamentele artei moderne, vol. I, traducere 
Elisabeth Axmann-Mocanu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977, p. 40.
22 Ibid., p. 25.
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I
Valer Popa – ucenic și fervent admirator al ma-

relui Blaga
Distinsul universitar clujean Valer Popa, ucenic și 

fervent admirator  al marelui Blaga în vremea studiilor 
sale clujene, s-a afi rmat pe tărâmul specialității (psiholo-
gie-pedagogie), deși încă din vremea tinereții scria poezii 
și eseuri apreciate în cercuri prietenești restrânse.

Modest mai mult decât ar fi  trebuit și trecând prin 
viață cu o refl exivitate specifi că omului din Apuseni, dl 
Valer Popa a rămas fi del acelui românism manifest în 
această parte de țară, dar și unui echilibru intelectual, ce 
au conturat, iată, una din personalitățile de prim-plan ale 
istoriei culturale clujene din ultima jumătate de veac.

În urmă cu doi ani, în interviul ce mi l-a acordat, 
profesorul și cărturarul Valer Popa a evocat în amănunt 
anii studiilor sale universitare, îndeosebi atracția inelucta-
bilă (proprie și altor tineri studioși) față de personalitatea 
cultural-artistică a celui ce preda la catedra de fi losofi a 
culturii și care, după reforma învățământului din 1948, nu 
se va mai regăsi printre cadrele didactice de la Univer-
sitatea clujeană. Este vorba de poetul și fi losoful Lucian 
Blaga, ales ca model de ucenicul ce-i frecventase cursurile 
cu asiduitate și de la care a avut ce învăța atât pentru me-
seria ce și-a ales-o cât și pentru pasiunea sa în domeniul 
literaturii și fi losofi ei. În interviul amintit (parte integrantă 
a lucrării noastre Lucian Blaga – interviuri & reportaje, 
2010), dl Valer Popa a adus date interesante, multe chiar 
inedite, privind raporturile dintre magistru și alumni, evo-
când și unele episoade legate de propria-i biografi e, din 
care portretul marelui Blaga este iluminat din varii un-
ghiuri. E destul, poate, să amintim participarea fi losofului, 
în semn de afecțiune deosebită, la căsătoria civilă a dlui 
Valer Popa, fi u de moți din Apuseni care a cunoscut în 
amănunt viața estudiantină clujeană, datorită implicării 
sale în toate momentele importante, inclusiv după aboli-
rea Diktatului de la Viena, în 1944, vreme încă de doi ani, 
până la restabilirea defi nitivă a administrației românești 
în Ardealul de Nord (care continua nepermis de mult să 
rămână atât sub comandament sovietic cât și sub autorita-
tea hortiștilor deveniți, peste noapte, comuniști fervenți!). 
Amplele greve studențești, mișcări de masă și proteste au 
dus la restabilirea drepturilor românești asupra acestor te-
ritorii înstrăinate, abia în 1946.

Este anul când, toamna, se va întoarce în vechiul 
oraș transilvan și profesorul Blaga, din refugiul său sibian 
odată cu mutarea universității în orașul de pe Cibin, după 
cei patru ani apocaliptici ai raptului teritorial.

Ardealul după Diktatul de la Viena
Toate aceste aspecte și împrejurări concrete sunt 

foarte bine reliefate în ultimele capitole ale romanului, 
odată cu transferarea la Cluj a elevului normalist de la 
Timișoara. Atmosfera de suspiciune și teroare în care is-
toria începuse „să lucreze cu dube” (după cum scrie Bla-
ga în romanul său), abuzurile organelor de represiune ale 
Guvernului Groza, diabolicele stratageme ale Securității 
clujene cărora le va cădea pradă, printre mulți alții, și 
tânărul student Sântion, precum și lichidarea rezistenței 
românești, mai ales a „bandelor” de partizani care, având 
vie amintirea lui Avram Iancu, se refugiaseră în creierii 
Munților Apuseni – toate acestea constituie o substanță nu 
numai autentică, dar și trăită de fi ul de moți, foarte rezer-
vat în a adera la platforma formațiunilor politice. Sub nu-
mele de Sântion Ion, studentul înscris la Drept și Filozofi e 
are posibilitatea să vadă în mod concret cum își recruta 
noua putere oamenii, care erau criteriile ideologice de 
selecție și cum arăta concret acest „om nou”, îndoctrinat 
în spirit „internaționalist” și făcând abstracție de tradiția, 
cultura și istoria Ardealului.

Confreria sovieticilor cu evreii și hortiștii comuniști 
români a amânat redobândirea drepturilor românești asu-
pra Ardealului de Nord, prin complicitate la instaurarea 
abuzurilor și crimelor politice. Epurările corpului didac-
tic universitar, arestările și anchetele instrumentate de 
poliția politică, rechiziționările, abuzarea țărănimii prin 
instituirea „cotelor” la produsele agricole, disciplinarea, 
prin înfometare, a unei populații, îndeosebi a tineretului 
studențesc, supravegherea draconică a celor ce dădeau 
semnale de nesupunere, delațiunile și torturile la care 
erau supuși cei ce refuzau „blidul de linte” al regimului în 
schimbul aderării la minciuna și mistifi cările devenite po-
litică de stat – toate acestea fac din romanul „Frumoasele 
sabine” și un roman politic al perioadei imediat următoare 
după „întoarcerea armelor” împotriva Germaniei hitleris-
te, până prin deceniul al șaselea.

Sunt anii de teroare ai „comunizării” României, în 

expectativa unui Occident impasibil la soarta a milioane 
de oameni rămași dincolo de „cortina de fi er”, dintre care 
mulți așteptau în zadar... venirea americanilor! Intrată în 
zona de infl uență a Uniunii Sovietice, după „perierea” 
țării de armata eliberatoare, România avea să rămână, vre-
me de o jumătate de secol, înrobită „datoriilor de război” 
și unei ideologii totalitate, ce-au sărăcit țara de bunuri ma-
teriale și valori umane, în interesul unei dominații străine 
prin complicitate la abuzul cel mai incriminabil și crima 
organizată.

Violentarea întregii societăți românești și schim-
barea din temelii a rosturilor ei fi rești, dimpreună cu li-

chidarea „elitelor” și deturnarea spiritului național spre 
„internaționalismul” socialist au dus la crearea unor noi 
structuri și interese sociale, ce au acționat împotriva in-
tereselor generale ale poporului român printr-un aparat 
ideologic pustiitor în substanță și, mai ales, prin teroarea 
și crima organizată de poliția politică, adevăratul stâlp de 
sprijin și vector de acțiune al noului regim stalinist.

Fiind înscris la Școala Normală din Târgu-Jiu în 
toamna lui 1938, protagonistul romanului Ion Sântion 
(alias Valer Popa) își consolidase un alt sistem de valori 
intelectuale și morale, dar în timpul celor opt ani de școală 
normală la Tg.-Jiu, Timișoara și Cluj tânărul normalist va 
simți pe propria-i piele toate aceste mistifi cări ideologice, 
abuzuri și agresiuni fi zice, călindu-se, de fapt, în această 
luptă de apărare (a propriei sale identități) atât cu cei ce 
reprezentau vechiul regim, cât mai ales cu „omul nou” al 
odiosului sistem, în care însă reușiseră a se afi rma, relativ 
repede, mulți din colegii săi.

Romanul unui destin
„Frumoasele sabine” este romanul unui destin, 

având caracteristica unui Bildungsroman. Sub identita-
tea protagonistului Sântion Ion, autorul transfi gurează o 
experiență de viață din anii formării sale intelectuale și 
profesionale. Întrepătrunzându-se cu anii de cumpănă din-
tre două lumi (cea de dinainte de al doilea război și cea 
din primul deceniu de după marea confl agrație mondială), 
această perioadă din anii școlarizării normale și univer-
sitare este una de mari prefaceri și transformări, de răs-
turnări morale și sociale, când un regim democratic este 
înlocuit cu unul totalitar.

O imagine a Școlii Normale din Tg.-Jiu (1938-
1944)

Absolventul de generală din Țara Moților pe nume 
Ion Sântion, din comuna Șchiopi, plasa Iara, județul Tur-
da, benefi ciind de o bursă de studii acordată de Arethia 
Tătărescu, soția prim-ministrului liberal Gheorghe Tătă-
rescu și președinta Ligii Femeilor  Române din Gorj, este 
adus de învățătorul său Andrei Bologa la Școala Normală 
din  Târgu-Jiu, în ideea de a deveni învățător și a se reîn-
toarce în satele răspândite prin Apuseni, ce aveau atâta ne-
voie de școală. Absolventul a patru clase primare, venit cu 
sete de a învăța meseria de dascăl „în inima Olteniei”, va 

cunoaște aici, la Târgu-Jiu, încă de la sosirea pe peronul 
gării, dezbinarea politică a societății românești, apoi pe-
dagogia aspră a corpului didactic, în special a pedagogilor 
bătăuși și umilințele la care îi supuneau colegii mai mari, 
unelte ale acelora. Are ca diriginte pe profesorul de istorie 
Ion Manolescu, care manifestă înțelegere față de pribea-
gul școlar ardelean, căruia i se atribuise, prin bursă de stat, 
un loc la renumita școală gorjeană unde predau profesori 
ce făceau fala învățământului de altădată pe aceste melea-
guri: Dumitru Isac (matematica), Ion Popescu (religie), 
Dumitrescu-Basu (lb. română), Victor Daimaca (ma-
tematica), D. Dănău (latină și pedagogie, preotul Tacu 
(suplinitor de latină și religie), Ovidiu Tănase (muzică), 
I.Vâlcu (de lucru manual), Bantu (de desen și caligrafi e), 
dr. N. Hasnaș, fost senator  (medicul școlii), directorul 
Mihăilescu (biologie) ș.a. 

Martor la inaugurarea Ansamblului brâncușian
A doua zi de la cazarea sa la internatul din incin-

ta școlii, Sântion și învățătorul-însoțitor vor participa, cu 
întreaga unitate școlară, la festivitățile prilejuite de in-
augurarea Ansamblului sculptural brâncușian, ridicat 
în anii 1937-1938, în cinstea eroilor gorjeni ce și-au dat 
viața în primul război mondial. Monumentul, compus 
din Masa tăcerii, Poarta sărutului și Coloana Infi nitului, 
„taie orașul în două” înaintând pe Calea Eroilor, integrată 
fi ind în acest complex arhitectural și Biserica Sf. Apostoli 
Petru și Pavel din apropierea Coloanei. Profesorul Mano-
lescu explică învățătorului ardelean „simbolistica acestui 
parcurs”, deși „citirea” acestei Trilogii sculpturale în pia-
tră și metal se face începând de la Masa tăcerii și nu de 
la Coloana infi nitului, piesa cu care începe ceremonia de 
sfi nțire și luare în primire a operelor de către ofi cialitățile 
orașului. Cu acest prilej, micul școlar o cunoaște pe „bi-
nefăcătoarea” lui, zărită în primele rânduri, „o femeie fru-
moasă, cu pălăriuță cu negru” (în paranteză fi e zis, așa 
după cum vedem și din fotografi ile făcute în ziua ploioa-
să a inaugurării din 27 octombrie 1938, marea Doamnă 
a Gorjului Arethia Tătărescu era îmbrăcată în costum 
țărănesc, purtând pe cap maramă țărănească)...

În curând, micul școlar își va cunoaște colegii și 
mai ales dascălii „fi ecare mai serios și mai încruntat decât 
celălalt, anunțând că materia sa e cea mai importantă”. 
Disciplina cazonă, bătaia pedagogilor (cu nuiaua, ver-
geaua de fi er sau cu bățul de bambus), metodele rigide 
ale profesorilor, invidia unor colegi care-i tot reproșează 
bursierului că „mănâncă pe degeaba” și „stă pe gratis în 
școală” în timp ce ei își plătesc școlarizarea, dezavuarea 
micului ardelean de religie greco-catolic ca „eretic”, toate 
la un loc îl determină pe școlarul Sântion să îndrăgească 
mai mult ferma Școlii Normale din cartierul Vădeni, unde 
agronomul Olaru manifestă multă răbdare și înțelegere 
pentru cei aduși aici să muncească nu numai în timpul 
școlarizării dar și în vacanțele școlare.

Caracterul complex al romanului (social, politic 
și de moravuri)

Autorul evocă un tablou mai larg al societății târ-
gujiene, cu stratifi carea lui socială și ecourile politice 
din plan național (asasinarea de către legionari, în 1933, 
a prim-ministrului Gh. Duca, dar și a ministrului de in-
terne Armand Călinescu, la 28 septembrie 1938, apoi în 
toamna lui 1940 a marelui istoric Nicolae Iorga). Ecourile 
mișcării legionare în rândul tineretului școlar și deplasa-
rea organizată a acestora la Prefectură sunt urmărite în 
capitolul „Asalt la Prefectură”, unde toată aventura tine-
rească a unor capete înfi erbântate, între care Sântion nu se 
găsea, eșuează în comic și derizoriu. 

De asemenea, în paralel cu anii școlarizării lui Sân-
tion, sunt urmărite evenimentele în plan național: pregăti-
rea și intrarea României în război, în ideea fascistă a „noii 
Europe” și a „marelui imperiu arian, în care se vor topi 
toate națiunile”, dar și instaurarea, după război, a regimu-
lui comunist, prin falsifi carea alegerilor din 1946, scoate-
rea în afara legii a partidelor istorice și întreaga sarabandă 
a arestărilor, dimpreună cu lichidarea elitei intelectuale, 
fraternizarea sovieticilor cu evreii comuniști români și cu 
horthiștii ce proclamau că numai ei puteau să adminis-
treze corect Ardealul, lupta de rezistență a „partizanilor” 
în Munții Banatului și Apuseni, acțiunile de racolare ale 
noului regim, prin șantaj, dar și escaladările criminale ale 
Securității... 

Un capitol luminos din timpul celor șase ani de 
școlarizare petrecuți la Târgu-Jiu (1938-1944) este cel 
intitulat „Poarta sărutului”, în care este evocată simpa-
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tia ce-o poartă adolescentul normalist domnișoarei Aura 
Daimaca, fi ica ilustrului matematician Victor Daimaca, 
astronom amator care în toamna și iarna lui 1943 descope-
rise cometele ce-i poartă numele în atlasele cosmologice 
internaționale (din 1955 va lucra la Observatorul Astrono-
mic din București). Una din cele mai luminoase „Sabine” 
din tinerețea sa, Aura Daimaca se confi gurează înzestrată 
nu numai cu frumusețe fi zică, ci cu mult sufl et și fascinan-
tă sensibilitate, stârnind tânărului normalist o admirație 
aparte. A se vedea scena din casa ilustrului matematician, 
când tânăra își spală pletele de aur, cerând tânărului să-i 
toarne apă, ceea ce trezește în acesta acorduri lirice ire-
presibile:

„Soare, poți tu să ghicești
În al buclelor tezaur,
Care-i fi rul ei de păr,
Care-i raza ta de aur?”
Să precizăm că încă din vremea studiilor normalis-

te, Valer Popa scria versuri și eseuri cu încredere într-un 
destin scriitoricesc (la Cluj, va deveni admiratorul și chiar 
ucenicul lui Lucian Blaga), unele din acestea fi ind publi-
cate în presa vremii.

Că s-a dedicat, mai întâi, unui apostolat universitar 
și, mai apoi, mai vechii sale chemări scriitoricești – acest 
fapt ține mai mult de circumstanțe biografi ce și nu neapă-
rat de voința autorului...

Formula „dorică” a Frumoaselor sabine
Deși își transpune propria-i biografi e de tinerețe, 

romanul dlui Valer Popa este unul de formulă „dorică”. 
Autorul împrumută protagonistului Ion Sântion mentali-
tatea, dar și felul propriu de a privi și înțelege lumea. Or-
donarea acțiunii pe capitole, într-o cronologie biografi că, 
proiectată pe tablouri sociale mai largi, asigură romanului 
coerență, unitate și, desigur, un anume antren epic. Scri-
erea este, de bună seamă, și un roman istoric, în același 
timp și un roman social și de moravuri, mai puțin, aș zice, 
un roman erotic, în ciuda titlului ce trimite la himera ce 
bântuie obsedant sufl etul  adolescentului. Pe „frumoasele 
sabine”, Sântion le admirase mai întâi în tabloul pictorului 
francez Luis David - „Răpirea sabinelor” (ilustrația coper-
tei). Dincolo de semnifi cația și gestul istoric al femeilor 
sabine care, răpite de romani, vor obține împăcarea din-
tre sabini și romani, micul elev din Apuseni va vedea în 
vrednicele chipuri atât frumusețe, cât și curaj, demnitate, 
iubire, înțelepciune. Legenda „sabinelor”, care, devenite 
soții iubitoare și mame onorabile, refuză să-și abandoneze 
căminele și reușesc să obțină pacifi carea neamurilor riva-

le, constituise pentru școlarul Sântion nu numai o lecție 
de istorie, ci și o pildă de viață. Un asemenea tip de femi-
nitate dezvoltase în sufl etul acestuia dorința sacră de a-și 
găsi și el „sabina” sa! La școala din Tg.-Jiu, însă, popula-
rizarea acestui tablou printre colegi constituie o încălcare 
gravă de regulament, ceea ce îi atrage din partea peda-
gogului o vajnică bătaie cu bățul de bambus, o corecție 
sângeroasă în care își pierde conștiința. Faptul impune 
intervenția sanitarului Cărăbiș și internarea școlarului 
ardelean bursier în spital. Barbaria metodelor pedagogice 
va fi  egalată numai de diabolicele înscenări ale Securității 
clujene, pe care tânărul Sântion le va cunoaște în câteva 
rânduri. Refuzul de „a colabora” în atâtea momente și îm-
prejurări  se va repeta și în următorii doi ani ai școlarizării 
de la Timișoara (1944-1946), unde va fi  transferat contra 
voinței sale, dar mai ales la Cluj, unde studentul Sântion 
va cunoaște similare bătăi în beciurile poliției politice.

De la Tg.-Jiu la Timișoara și Cluj
Nici în timpul studiilor de la Timișoara viața nor-

malistului Sântion  nu a fost ușoară, totuși, spre deosebire 
de anii petrecuți la Târgu-Jiu, orașul de pe Bega îi oferă 
un alt mediu intelectual și cultural. Procesul de maturizare 
înregistrase progrese însemnate, iar ca trăsătură dominan-
tă trebuie subliniată conduita lucidă, rațională a normalis-
tului, care, deși are posibilitatea de a se așeza confortabil 
printr-o eventuală căsătorie, nu renunță la visul său de a 
ajunge student la Universitate.

În așteptarea Sabinei multvisate
  În noua sa calitate de student la Drept și Filozo-

fi e, o reîntâlnește pe Ligia, fata preotului din satul natal, 
dar se va împrieteni și cu alte fete, însă nici una nu reușește 
să-i trezească în sufl et convingerea că a întâlnit-o cu ade-

vărat pe „Sabina” menită lui. Mai interesant este episodul 
cu tânăra profesoară de franceză Râpeanu, de la care lua 
meditații în limba lui Voltaire și care îl invită într-o seară 
la cină pe tânărul student, acasă la ea, pentru a-i istorisi 
„povestea” vieții sale. Soția unui profesor universitar de 
Drept care lucra acum în minister, aceasta își sacrifi case 
tinerețea alături de carieristul soț, care se folosise de ea 
în atingerea înaltelor titluri și funcții academice. Distinsa 
femeie, cu doctorat la Sorbona și binecunoscută în elita 
clujeană, va sfârși tragic, încercând să ia legătura cu fostul 
ei iubit, un aviator ce intrase în mișcarea de rezistență din 
Apuseni. 

Tot o „ceată” de Sabine venea la cursurile și se-
minariile profesorului Lucian Blaga, îndeosebi studentele 
de la Litere și Filozofi e. „Poate va fi  și o Sabină printre 
atâtea” speră Sântion, însă, oricâte ar fi  cunoscut, niciuna 
nu l-ar fi  impresionat mai mult decât Sabina Filipoi, din 
Caraș, de pe Valea Nerei, a cărei familie fusese deportată 
în Bărăgan. Și Didi de la Filozofi e, și Sabina de la Drept 
sunt „fete mai deștepte și mai curajoase decât mine”, își 
zice timidul Sântion, nereușind să rețină într-o relație mai 
de durată pe vreuna din „Sabinele” ce trec prin viața lui ca 
niște himere, nerăsplătindu-i seriozitatea și sufl etul ales.

Vor avea Frumoasele sabine o continuare?
Finalul cam brusc al romanului ne îndreptățește a 

crede că autorul ar putea avea în vedere o continuare. In-
teresantă ar fi  și biografi a ulterioară, mai ales că ea s-ar 
întrepătrunde cu oameni și realități din anii „așezării” 
postbelice a societății românești, nu mai puțin dramatici 
și plini de neprevăzut, îndeosebi pentru viața culturală 
clujeană.

Dl Valer Popa, afl at acum la peste optzeci de ani de 
viață, este desigur o arhivă de date și întâmplări, dar și o 
conștiință de o etică rectitudinală, ireproșabilă, rămânând 
în conștiința multor generații de studenți ca un model pro-
fesoral integru, iradiind multă generozitate, echilibru, ar-
monie și revigorantul spirit prietenesc.

Lansarea cu succes a romanului la Târgu-Jiu
Prezent la ediția din acest an a Festivalului 

Internațional „Tudor Arghezi”, la Târgu-Jiu și Târgu-
Cărbunești, autorul FRUMOASELOR SABINE, pe lângă 
faptul că și-a lansat cu succes acest roman în care sur-
prinde destul de viu și integral viața orașului nostru din 
perioada 1938-1944, cu oamenii, evenimentele și specifi -
cul lui, a avut și plăcuta surpriză de a revedea Ansamblul 
sculptural brâncușian într-o nouă lumină și întreaga urbe 
de pe Jiul de Sus ca un municipiu cu adevărat unic și au-
reolat de o fascinație aparte.

Z. CÂRLUGEA
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În octombrie 2011, Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-
Napoca a sărbătorit 140 de ani de la înfi inţare. Printre sărbătoriţi s-a afl at şi 
profesorul octogenar Valer Popa, redactor-şef al revistei „Normaliştii clujeni”, 
care, în 1945 a primit diploma de învăţător, după ce fusese elev al acestei in-
stituţii de învăţămînt, pe care a slujit-o apoi timp de 42 de ani ca profesor de 
psihologie şi pedagogie, dintre care cinci ani ca director. După ce clădirea şco-
lii, actualul Liceu „Avram Iancu” le-a fost luată abuziv de Partidul Comunist, 
profesorii şi elevii s-au mutat în cartierul Gheorgheni, în clădirea de astăzi, 
în 1970, unde a funcţionat o vreme şi autorul nostru, ajuns după pensionare 
fondator al Asociaţiei absolvenţilor şcolii, şi redactor al revistei amintite, care 
a intrat acum în al nouălea an de apariţie. Viaţa sa de copil sărac din Munţii 
Apuseni, şcolile prin care a trecut şi, mai ales, Clujul postbelic, fac acum obiec-
tul unei interesante reconstituiri sub forma unui „roman”, intitulat Frumoasele 
sabine (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012), roman interesant nu numai ca document 
autobiografi c, dar mai ales pentru modul cum înfăţişează Clujul din perioada 
accentuatei „lupte de clasă”. În acest scop, autorul îşi creează un alter ego în 
persoana elevului Ion Sîntion, recompensat de Ministerul Invăţămîntului de 
atunci cu o bursă „Aretia Tătărescu” tocmai la Şcoala Normală de Învăţători 
din Tg. Jiu. La numai 11 ani, micul elev transilvănean se confruntă cu lumea 
şcolii din capitala Gorjului, unde trebuie să facă faţă multor îndatoriri, inclusiv 
aceleia de a munci peste vară la ferma şcolii de la Vădeni, dar şi presiunilor 
organizaţiilor legionare care doreau să-şi cîştige cît mai mulţi aderenţi. Tratat 
cu oarecare ostilitate de către unii profesori şi colegi, micul şcolar are de luptat 
pentru cîştigarea unui loc cît mai bun la învăţătură şi cu dorinţa de a şti şi a se 
pregăti pentru viaţă, în căutarea unei Sabine reprezentînd idealul feminin. Mo-
numentele brîncuşiene devin locuri de pelerinaj şi încîntare pentru el, sporindu-
i ambiţia şi dorinţa de a reuşi în viaţă (capitolul La poarta sărutului). După un 
scurt interludiu timişorean, el ajunge imediat după armistiţiu la şcoala din Cluj, 
punînd astfel capăt vieţii sale de „refugiat”. Mai mult de jumătate din acţiunea 
romanului are loc în oraşul de pe Someş, iar amintirile sale din acei ani impri-
mă paginilor o puternică notă memorialistică. Aceasta şi pentru că, personajele 

cu care vine în contact eroul nostru sînt păstrate cu numele lor autentic, fi e că 
e vorba de profesorii săi de la şcoală, Bilţiu-Dăncuş, Tamara Gherbanovschi, 
Enea Romanţianu, cei din sectorul şcolar, ca Traian Ghiuriţan sau Petre Şaitiş, 
sau cei de la Drept, precum Tiberiu Moşoiu, Eugeniu Sperantia, Valer Pop, 
Aurelian Ionaşcu ş.a. sau cu noii parveniţi Ceterchi şi Firoiu, ultimii ridicaţi 
prin UTC, ca oportunişti şi profi tori. Tînărul student evoluează prudent prin-
tre multele tentaţii politice, reprezentate de comunişti, social-democraţi, ţără-
nişti sau gruparea maghiarimii, aceasta punînd la cale atacul asupra căminului 
Avram Iancu. Este scos în evidenţă cu acest prilej comportamentul exemplar al 
studentului Valeriu Anania şi al altor reprezentanţi ai comunităţii intelectuale 
româneşti, Iuliu Haţieganu, Victor Papilian ş.a., dar şi pericolul ce venea din-
spre tabăra horthisto-comunistă a maghiarilor, care voiau păstrarea Ardealului 
de Nord în componenţa Ungariei şi a comuniştilor în ofensivă, care lucrau mînă 
în mînă cu Securitatea lui Goldenberg şi Patriciu. Aşa se face că toţi tinerii 
studenţi erau suspectaţi şi anchetaţi, amestecul organelor de securitate în viaţa 
lor fi ind la ordinea zilei, în timp ce luptele de rezistenţă din munţi cresc în 
intensitate. Toate aceste aspecte privind noua guvernare a oraşului, care im-
plica „oameni noi”, ca Vescan, Crăciun, Petrovici, Daicoviciu ş.a., este bine 
surprinsă în roman, inclusiv viaţa literară, prin care circulă nume ca Baconsky, 
Gîjiţsky, Felea sau Rău, politicieni precum Groza, Pătrăşcanu, Demeter Janos 
sau Sadoveanu, aducînd o notă de autenticitate bine conturată. Misiunea din 
munţi, la care ia parte studentul Sîntioan alături de Ovidiu Cotruş, se încheie 
în mod apoteotic cu un fel de „Judecată de apoi”, în care faptele sale urmează 
să fi e judecate în viitor de Istorie şi de Cel de Sus, imaginea Clujului post-be-
lic fi ind văzută ca un imens cazan al răului, în care orice este posibil. Nu sînt 
escamotate mulţimea greutăţilor materiale pe care această primă generaţie a 
etapei comuniste le-a avut de înfruntat; Clujul universitar şi politic îşi redobîn-
deşte fi zionomia proprie, care trebuie cunoscută aşa cum a fost, cu plusurile şi 
minusurile sale, şi aşa cum martorul-raisonneur o surprinde cu multă acuitate.

Mircea POPA

Un roman din viaţa Clujului de altădatăUn roman din viaţa Clujului de altădată
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În numărul 3(28)/ 2011 al revistei noastre, publicam 
un amplu și edifi cator interviu cu prestigiosul cercetător 
român Ion Taloș (profesor de ani buni la Universitatea din 
Köln), despre „Etno-folcloristica românească în context 
european”. Având în vedere contribuția de excepție a aces-
tuia privind „Corpusul folclorului românesc”, dar și studii 
aplicate de folclor comparat (investigând totodată teme din 
folclorul francez, spaniol, italian), refl ectate la rândul lor în 
lucrări enciclopedice internaționale, putem realiza profi lul 
complex de ținută academică al celui ce, format la școala 
etno-folcloristicii clujene, s-a impus drept unul din cei mai 
de seamă cercetători români ai domeniului, bucurându-se, 
iată, prin obținerea unor premii și distincții, de apreciere și 
recunoaștere internațională.

Nu cu mult timp în urmă, am primit de la domnia sa o 
admirabilă contribuție de valorifi care documentară. Este vor-
ba de traducerea din limba germană (după ediția Adolf Schul-
lerus) a cărții lui Franz Obert: „Basme și legende românești 
din Ardeal” (Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 232 pag.).

Studiul introductiv, notele și anexele, ca și traduce-
rea a trei narațiuni și două studii etnografi ce de Franz Obert  
aparțin dlui Ion Taloș.

Figură de prim-plan a etno-folcloristicii românești, 
Franz Obert (1828-1908) este considerat de cercetătorul 
român drept „cel mai de seamă etnolog ardelean din de-
ceniul al șaselea al secolului al XIX-lea.” S-a născut la 6 
ianuarie 1828 la Tătârlaua, județul Alba, și a decedat la 
Brașov, la 9 septembrie 1908. A studiat dreptul la Cluj, 
abandonându-l în favoarea teologiei evanghelice, a fi loso-
fi ei și istoriei, la Leipzig. Arestat în Saxonia în urma unor 
manifestări revoluționare, tânărul Obert se retrage, ca jur-
nalist, la Viena, dar, la insistențele părinților, revine în Ar-
deal. Este profesor la Mediaș (1851-1861), apoi pastor în 
câteva localități sibiene, după care devine preot evanghelic 
al orașului Brașov. Din cauza implicațiilor sale politice a 
avut de suferit, fi ind membru al Dietei de la Sibiu (1863-
1866), membru al Parlamentului imperial (1864-1867) și 

al Universității națiunii săsești (1872-1876). „Steaua (lui) 
călăuzitoare”, conform mărturisirii proprii, era aceea a 
egalității în drepturi a întregii populații a Ardealului. Total 
străin de ideea discriminării etnice, Franz Obert a mers pe 
urmele marelui luptător pentru dreptatea și egalitatea tutu-
ror ardelenilor, Stephan Ludwig Roth, căruia i-a dedicat  
un pertinent studiu monografi c tipărit la Viena (Stephan 
Ludwig Roth: Sein Leben und seine Schriften, I-II, Wien, 
1896). Împotrivindu-se tendințelor de maghiarizare, Roth 
afi rma în 1842 că în Ardeal nu e nevoie să declarăm „o 
limbă a țării”, căci „o limbă avem deja”: „Nu e nici ger-
mana, dar nici maghiara, ci româna”. Acest militantism i-a 
atras o ură de moarte din partea ofi cialităților maghiare, 
care l-au condamnat la moarte și executat în 1849 la Cluj.

La rândul său, și Franz Obert va avea de suferit, su-
portând percheziții cu confi scări de documente și convocări 
la procuratură.

*
În poeziile și proza sa, Obert își exprimă cele mai 

vii sentimente față de „țara” Ardealului. Deși „parametrii 
esențiali ai activității lui Obert au fost biserica și școala”, 
acesta rămâne cunoscut, iată, mai ales ca etnograf și folclo-
rist, dar și ca istoric și eseist.

Reprezentant de seamă al culturii săsești din Ardeal, 
Franz Obert va fi  răsplătit pentru rodnica sa activitate cu pre-
stigiosul titlu de „doctor honoris causa” al Universităților 
din Marburg și Berlin, instituții în care spiritul fraților 
Grimm era viu (să amintim că în 1812, Wilhelm și Jakob 
Grimm publicaseră prima culegere de „Basme pentru copii 
și familie” din istoria etno-folcloristicii).

Cercetător al culturii populare din Ardealul de Sud, 
Franz Obert a realizat o importantă colecție de proză popu-
lară din această parte a Transilvaniei, ceea ce îl îndreptățește 
la o mai dreaptă oglindire în „Bibliografi a generală a etno-
grafi ei și folclorului românesc”.

Cercetând colecția revistei din Augsburg, Das Aus-
land, dl Ion Taloș descoperă aici o bună parte din basmele 
și legendele românești din Ardeal scrise de Obert, dar și alte  
articole (Chipuri săsești de viață și folclor săsesc din Arde-
al; Mocanii ardeleni și turmele lor; Țiganii din Ardealul 
muntos), comentate de traducător pe larg în „Studiul intro-

ductiv”, cu accent pe complexitatea ideii de transhumanță.
Între toate scrierile lui Franz Obert, cea mai de sea-

mă rămâne Colecția de basme și legende românești din Ar-
deal (Rumänische Mörchen und Sagen aus Siebenbürgen). 
Culese începând de prin 1850-1851, o parte din acestea au 
apărut în menționata revistă din Augsburg, Das Ausland, 
iar celelalte în diferite publicații, fapt investigat cu acribie 
profesională de dl Ion Taloș. După 1860, Obert a abandonat 
preocupările etnografi ce și folclorice.

„Dacă textele colecției – scrie Ion Taloș - ar fi  apă-
rut în volum separat în deceniul al șaselea al secolului al 
XIX-lea, ele ar fi  fost incluse în literatura basmologică eu-
ropeană și mult mai des utilizate de cercetători; așa, numele 
lui Franz Obert n-a fost inclus nici măcar în marea Enzy-
clopädie des Märchens, elaborată la Göttingen. Pe de altă 
parte, dacă ar fi  fost tradusă mai devreme în limba româ-
nă, colecția s-ar fi  bucurat de o mai bună receptare printre 
folcloriștii români, dar așa, a benefi ciat, cum vom vedea, 
doar de mențiuni fugare.”

Editate acum, în traducere, aceste basme și legende 
românești din Ardeal, ca și articolele etnografi ce ale auto-
rului (în total 91 de texte), putem realiza că Franz Obert 
este „cel de-al doilea mare culegător de proză populară ro-
mânească de la mijlocul secolului al XIX-lea, după Arthur 
si Albert Schott”.

Studiul introductiv al dlui Ion Taloș pune în evidență 
contribuția de excepție a lui Franz Obert, pedagog, poet și 
politician sas, la conturarea etno-folcloristicii românești, 
amintind că ceea ce se întâmpla atunci în Ardeal era, deja, 
în spiritul epocii, scriitorii romantici fi ind aceia care au 

descoperit folclorul popoarelor lor, făcând din acesta un 
important izvor de inspirație. Să amintim aici că în 1845 
apăruse la Stuttgart și Tübingen colecția de basme bănățene 
a fraților Schott, iar la noi, în 1852, Alecsandri tipărea la 
Iași prima culegere de Poezii populare, în fruntea căreia 
strălucea balada națională „Miorița”. 

Foarte instructiv și analitic, studiul introductiv 
stabilește „geneza colecției și destinul ei”, „metoda de cu-
legere și redarea textelor”, dar face precizări și cu privire 
la „receptarea” acestei colecții de basme și legende până la 
„utilizarea” ei actuală.

Desigur, specializat și în domeniul folclorului com-
parat, dl Taloș identifi că și câteva „paralele romanice ale 
unor motive” din aceste narațiuni, stabilind, în sfârșit, „lo-
cul lui Franz Obert în etnografi a și folcloristica româneas-
că și săsească din Ardeal”.

Realizată pe baza textelor valorifi cate în 1925 de 
Adolf Schullerus (având la dispoziție exemplarul existent 
în arhiva Universității din Köln, unde dl Taloș predă de 
mulți ani etno-folcloristica), ediția de față aduce în cultura 
română fi gura proeminentă a unui cărturar mai puțin cunos-
cut din sec. al XIX-lea, remarcabil om al școlii și al biseri-
cii săsești din Ardeal, unul din pionierii etno-folcloristicii 
noastre, mai cunoscut în cultura de limbă germană decât 
la noi.

Ediția îngrijită de dl Ion Taloș, benefi ciind de un 
aparat critic realizat cu desăvârșit profesionalism, adu-
ce în prim-planul etno-folcloristicii  noastre contribuția 
substanțială a lui Franz Obert, restituindu-i acestuia spiritul 

umanist și vizionar, vocația didactică și pastorală, în gene-
ral, statura de luptător împotriva discriminărilor etnice din 
Ardealul habsburgic și, mai apoi, austro-ungar, continuator 
al martirizatului spirit rothian, care ne vorbește despre o 
istorie a Ardealului scrisă cu sânge și trageri pe roată, dar 
niciodată îngenuncheată, istorie față de care vizionarismul 
și iluminismul săsesc s-a simțit implicat și solidar cu cauza 
națională a provinciei. Și sub acest aspect, Colecția de bas-
me și legende românești din Ardeal îngrijită de reputatul 
cercetător român constituie o mai dreaptă punere în valoare 
a unuia din marii cărturari ardeleni din secolul al XIX-lea.

Z. C.

Franz Obert:
„Basme și legende românești din Ardeal”

(traducere din germană de Ion Taloș)
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Către saşii ardeleni
Da, sunteţi şi rămâneţi doar saşi
făcuţi din sânge german,
şi educaţi-vă ca germani,
care s-au hrănit din lapte german

Şi nu lăsaţi să fi e uitat
sunetul limbii materne,
care, odată, din depărtare
a răsunat prin munţii voştri!

Voi v-aţi dobândit ogoarele
nu prin forţă şi înşelăciune,
nu, voi le-aţi dobândit în mod drept,
cu hârleţul, securea şi plugu.

Şi când îndrăzneala străinilor
v-a atins în drepturile voastre,
atunci verdele binecuvântat
l-aţi udat cu sângele vostru.

Din calea fermecatelor vorbe germane,
din calea cuvântului şi sunetului german
au fugit stepele şi pădurile
şi zimbrii şi vulturii.

Ţara era deşartă şi părăsită,
acoperită de întuneric,
până când voi, cu cuvântul german,
aţi adus-o la viaţă.

Şi când aţi smuls-o
vicisitudinilor naturii,
i-aţi arătat strălucind
făclia culturii.

Patria cea nouă
vă datorează fl oarea şi lumina;
nu uitaţi deci fi delitatea,
nu vă uitaţi patria-mamă!

În mijlocul popoarelor străine,
de pretutindeni ameninţaţi,
păstraţi obiceiurile germane,
păstraţi cuvântul german!

Cu fi delitatea germană-n inimă,
cu vorba germană pe buze,
acestea străbat până departe şi întăresc
faima omului din Germania.

Ce departe de patrie
v-a aruncat soarta,
păstraţi legătura fi delităţii
stirpei care v-a purtat!

Sunteţi şi rămâneţi saşi,
făcuţi din sânge german,
să creşteţi ca germanii,
care s-au hrănit din lapte german!

Imnul săsesc
Transilvania, ţară a binecuvântării,
ţară a belşugului şi a puterii!
Încinsă cu brâul Carpaţilor
în jurul hainei verzi a ogoarelor,
ţară plină de aur şi vin!

Transilvania, fund de mare,
a unui potop curs demult!
Acum o mare de lanuri de spice,
al cărei mal, înconjurat de păduri,
odihneşte la pieptul cerului!

Transilvania, ţara îngăduinţei,
vatra sigură a fi ecărei credinţe!
Să te ridici până-n zile-ndepărtate
ca o vatră a libertăţii
şi ca o cetate a cuvântului liber.

Transilvania, dulce patrie,
Patria noastră scumpă!
Fii binecuvântată în frumuseţea ta,
şi în jurul tuturor fi ilor tăi
să se încingă brâul înţelegerii!

Leopold Max von Moltke

Cântecul saşilor
Trăiască! Saşii ardeleni,
Care, de pe malurile Rinului german,
Unde cresc stejari germani, zămislind lauri germani,
Au venit în ţara Carpaţilor!

Tânjind spre libertate, pentru onoare şi faimă,
Au protejat drepturile şi Principatul.
Un cuvânt regal a răsunat de pe tronul Ungariei:
„Voi, bărbaţi treji de sânge german!

Pentru apărarea ţării, precum şi pentru apărarea tronului,
Am nevoie de forţa şi de curajul german;
Sărbătoreşte vă oferă un rege de pe tron
Libertate şi ţări ca răsplată!”

Pentru „apărarea coroanei” a fost fl uturat steagul,
A fost ridicat oţelul învingător al lui Hermann,
Şi, dobândită, sub protecţia înaltă a lui Teuts,
O coroană, înfl orită în lumina victoriei;

Pavăză puternică împotriva puterii vrăjmaşe
A fost adusă tronului prin saşi.
La fel cum prin puterile miraculoase ale luptătorului
Crescute din sânul pământului,

Pentru împodobirea ţării şi pentru apărarea drepturilor
Au crescut cetăţi, oraşe, mari şi frumoase;
Întrebaţi pe urmaşi, acestea cine le-a ridicat ?
Statornicia germană, puterea germană.

Unde odată era sălbăticie, în lanuri aurii
Acum e Sachsenland-ul frumos îmbrăcat!
O grădină au făcut din ea plugul şi hârleţul german,
Mâna pricepută în artă a germanilor:

Sămânţa lui Celeus, în arta zeilor,
nu creează ceva mai frumos decât arta germană!
Din izvorul de spirit neînfrânt al Germaniei,
Din care izvorăşte balsamul vieţii,

S-a revărsat în patul german valul proaspăt,
Şi a creat un câmp de lumină nouă.
Lumină spirituală, ca odată fi ul lui Japet,
Au adus saşii de pe tronul lui Tuiskon.

În zbor sigur, pe aripile iuţi ale spiritului,
Conduşi de artă şi faimă nobilă,
Au reuşit să pătrundă prin secole
Saşii ardeleni;

Înverzind, şi încă năzuind spre ceruri
Frunzele puternice ale stejarului săsesc!
O legătură să încingă pe toţi fi ii saşi,
Şi să-i reunească la fapte mari!

Să lucre totdeauna pentru dreptate şi ce e frumos,
Pentru libertate, dreptate, pentru tron şi stat!
O legătură să încingă pe toţi fi ii saşi,
Biserică şi Şcoală şi dreptul săsesc
Să formeze şi să apere totdeauna stirpea lor!

De aceea aţi ajuns în această oră gravă,
Unde ne străluminează spiritul străbunilor noştri,
Drepturile, fraţilor! spre uniunea săsească,
Şi juraţi lui Dumnezeu, care vede totul:
Trăind şi murind, când vă cheamă germanitatea,
Suntem pregătiţi de cea mai sfântă luptă!

Andreas Gräser 

Dorinţa mea
O, aş putea cânta un cântec
Care să pătrundă în inimă,
Care în fi ecare sufl et omenesc
Ar stârni o veritabilă tulburare.

Aş cânta tare în ţară
Cu sunet plin şi clar.
Crezul să fi e descătuşat
De toate constrângerile umane.

Aş merge cu plăcere din casă în casă
Prin toată patria
Şi aş prinde toată ura
Şi i-aş frânge legătura.

M-aş duce dinaintea tronului împăratului
îngenunchind,
răsplata înaltei faime a împăratului
arătându-i-o în cântec liber:

Dacă el, din propria-i hotărâre,
În ciuda invidiei şi urii şi luptei,
Spre neplăcerea celor întunecaţi,
ar elibera scrierea şi cuvântul!

I. Poporului săsesc

Spulberate sunt porţile cetăţilor tale,
Zdrobită e puterea drepturilor tale,
Libertatea ta este dusă în robie,
Tricolorul tău este în colb.
Dar, chiar dacă timpurile te-au jefuit,
O, poartă cu mândrie capul german!

Că zeii se înclină în faţa ta,
Pentru care ar trebui să fi i sacrifi cat,
Că, dacă pătura de ceaţă se rupe,
Tu te poţi arăta fără pată,
De aceea, chiar dacă te-au jefuit timpurile,
O, ţine sus cu mândrie capul german!

Nu te îndoi în tristeţea ta
De tine şi de viitorul tău,
Dreaptă este judecata lumii lui Dumnezeu,
Către El să-ţi îndrepţi privirile îndoliate
Şi chiar dacă timpurile te-au jefuit,
O, ţine sus cu mândrie capul german!

Odată vine şi primăvara,
Gheaţa se rupe, strânsoarea slăbeşte,
Când aceasta îţi aduce o viaţă nouă,
Speranţa încă nu a murit.
De aceea, chiar dacă timpurile te-au jefuit
O, ţine sus cu mândrie capul german!

II. Patriei
Transilvanie, ţară veselă,
Îmi pari atât de îngrijorată,
Aproape ca o casă de orfan,
Unde mâna dură a tutorelui
Face şi decide după bunul plac
Chiar dacă îl tulbură pe orfan.

Transilvanie, ţară bogată,
Îmi pari atât de sărăcăcioasă.
Îmi aminteşti de un han,
Afară, în război, unde ceea ce a găsit,
Fiecare a luat şi a mâncat repede,
Şi nu s-a mai întors să plătească.

Transilvanie, ţară liberă,
Îmi pari atât de încătuşată,
Îmi aminteşti de o închisoare,
Unde cuvântul liber este exilat,
Unde convingerea tace,
Unde toţi se înclină cu supunere.

Transilvanie, ţară scumpă,
O, cum mă doare soarta ta!
Ţi-aş da cu plăcere înapoi
Ceea ce tu numeşti relicva ta:
Libertatea ta, onoarea ta,
puternica apărare a dreptului tău!

Franz Obert

Cf. Loránd Mádly, Institutul de Istorie „George 
Bariţiu” din Cluj-Napoca:
„MENTALITĂŢI ŞI PERCEPŢII POLITICE 
REFLECTATE ÎN POEZII,CÂNTECE ŞI PAMFLETE 
ALE SAŞILOR ARDELENI ÎN PERIOADA 1849-1860”. 

Traducere versurilor: Loránd Mádly.

DIN LIRICA SAŞILOR ARDELENI
(1849-1860)
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Eruditul etnolog Ion Taloș scoate la lumină în 2010, 
o culegere mai puțin cunoscută,Basme și legende popula-
re din Ardeal, culese de Franz Obert, ediția Adolf Schul-
lerus, publicată în 1925, în Hermannstadt (Sibiu).Această 
lucrare a ajuns la Deutsches Seminar al Universității din 
Köln, unde profesorul Ion Taloș era încadrat la Catedra 
de Limbi Romanice. Prețuind în chip deosebitliteratura 
populară, traduce această lucrare, cautăîn arhive,în scopul 
realizării unei ediții științifi ce.

Cartea a apărut la Editura Argonaut din Cluj-Na-
poca, cu un studiu introductiv (40pagini), o notă asupra 
ediției (2 pagini), basme și legende din Ardeal, 153 pagini 
 85 de basme și legende, notele lui Adolf Schullerus la 
ediția din 1925 (2 pagini), titlurile, numerele și paginile 
din ediția germană a poveștilor (2 pagini), lista tipurilor 
stabilite de Adolf Schullerus (3 pagini) și două anexe: trei 
narațiuni din articolele lui Franz Obert (traducere  3 pa-
gini), două studii etnografi ce ale lui Franz Obert (în limba 
germană  21 pagini).

Studiul introductiv al lucrării apărute în 2010 cu-
prinde o scurtă informare asupra vieții lui Obert, o prezen-
tare a lucrării Sächsische Lebensbilder, apărută la Viena 
în 1896, un comentariu al textelor din Anexa 2, articole în 
limba germană, necunoscute, nefi gurând în bibliografi ile 
din secolul al XIX-lea, nici în lexicoanele sașilor ardeleni, 
și nici la Siebenbürgen Institut din Gundelsheim. 

În revista Das Ausland ce apărea la Augsburg, 
Ion Taloș descoperă două articole cu caracter etnografi c: 
Die Mokanen und ihre Heerden și Die Ziegeuner des sie-
benbürgischen Hochlands

Articolele menționate au fost publicate doar în 
presa din Germania, în România nefi ind cunoscute până 
acum, putând fi  considerate aproape inedite. Mocanii 
ardeleni și turmele lor se referă la mocanii crescători de 
oi din județele Brașov și Sibiu,cuprinzând 
numeroase informații obținute din cercetări 
empirice și,probabil, din documentele vremii. 
Țiganii din Ardealul muntos este rezultatul 
unei interesante cercetări, cu date de recensă-
mânt, și mai ales cu numeroase descrieri ale 
vieții, ocupațiilor și înclinațiilor native ale 
țiganilor. Aceste studii etnografi ce publicate 
în limba germană, în ultima parte a lucrării, 
sunt prezentate în rezumat, în limba română, 
în studiul introductiv.

Ion Taloș a descoperit existența altor 
două articole (Die transsylvanischen Alpen și 
Aus dem Zibingebirge), neincluse nici acestea 
în bibliografi a de specialitate din secolul al 
XIX-lea, dar pe care autorul nu le-a găsit încă. 
Suntem convinși că prin publicarea acestei lu-
crări, șansele de descoperire a acestor articole 
cresc mult.

Îngrijitorul ediției păstrează modelul 
originar alcătuit de Schullerus, dar îl 
face mai accesibil, prin aducerea notelor 
comparative de la sfârșitul lucrării, la textele 
corespunzătoare. Notele adăugate de editor 
au fost puse în paranteze colțate. Lucrarea-
lui Schullerus urmează modelul colecției de 
basme după cum a conceput-o Franz Obert, Rumänische 
Märchen und Sagen aus Siebenbürgen, având ca inspirație 
culegerea de basme bănățene a fraților Schott (Stuttgart și 
Tübingen 1845). Franz Obert a publicat în timpul vieții 
doar jumătate din numărul textelor prezente în această cu-
legere. Majoritatea acestora, după cum ne informează Ion 
Taloș, a apărut în revista Ausland, din Augsburg. Colecția 
nu a avut popularitatea dorită de autor, nici după ce Adolf 
Schullerus a publicat integral culegereaîn „Archiv des Ve-
reins für siebenbürgische Landeskunde” și în „Kommissi-
onvelag bei W. Kraft”, în 1925.

Franz Obert a fost „probabil cel mai de impor-
tant etnograf și folclorist ardelean din deceniul al șaselea 
al sec. al XIX-lea” (p. 9). S-a născut în județul Alba, la 
Tătârlaua, în 6 ianuarie 1828. A studiat dreptul la Cluj 
(1846), pe care l-a abandonat în 1947, în favoarea teolo-
giei evanghelice, a fi losofi ei și istoriei, urmate la Leipzig. 
Desfășurând activități revoluționare, este nevoit să pără-
sească Germania. Se retrage la Viena, unde activează ca 
jurnalist. Se întoarce în Ardeal, la cererea părinților. Timp 
de 10 ani, a fost profesor la gimnaziu în Mediaș (1851-
1861). Din 1860 s-a dedicat profesiei de pastor, servindla 
Șoala, Valea Viilor și Ațel. În 1881 devine preot evanghe-
lic al orașului Brașov, undese stinge din viață în 1908. 

Ion Taloș precizează că „paramentrii esențiali 
ai activității lui Obert au fost biserica și școala, dar la 
începutau fost etnografi a și folclorul”(p. 8). Activita-
tea politică reprezintă o altă dimensiune a preocupărilor 
acestui spirit întreprinzător, pusă de asemenea în lumi-
nă în studiul introductiv. Obert a urmat modelul marelui 
Stephan Ludwig Roth din Mediaș, care a luptat pentru 
„egalitatea în drepturi a întregii populații a Ardealului” 
(p.8). Obert admiră Ardealul cu entuziamul ce-l caracte-
riza și pe Bălcescu, atribuind acestei regiuni, atributele 
„frumoasa”, „bogata” și „vesela” țară. În 1896, la Viena, 
Franz Obert publică volumul Sächsische Lebensbilder, 
în care aduce elogiul națiunii germane din Ardeal și țării 
Ardealului,fi ind un bun cunoscător al vieții ardelenilor. 
Detaliile referitoare la localitățile cu vinuri alese, diferite-
le ocupații și activități zilnice oferă o oglindă interesantă 
a acelor vremi și locuri.De asemenea, Obert a cules obice-
iuri săsești referitoare la moarte și înmormântare, ce încă 
nu au fost valorifi cate, dar pot fi  consultate în Arhivele 
Statului din Sibiu (Lebenserinnnerung, carton 1/V, p.136)

Obert a fost unul dintre cei dintâi culegători de cân-
tece populare germane (referitoare la recoltarea grâului, 
dragoste, despărțire) și povești. Cu prilejul unei comuni-
cări prezentate de Grimm Academiei de Științe din Berlin, 
intitulată „Legenda lui Polifem”, Obert aduce ca noutate 
absolută o variantă a acestei legende, pe care a cules-o el 
însuși în Valchid (Waldhütten), lărgind în acest fel aria de 
circulație atemei respective. 

Franz Obert a realizat colecția de proză populară 
din Ardeal, prin culegeri proprii, înregistrând îndeosebi de 
la un povestitor din Bazna, ce l-a impresionat puternic, de 
la care a adunatfoarte multe basme și pe care l-a recom-
pensat în bani. Obert a cules diferitevariante ale basmelor, 
pe care le-a publicat integral sau în rezumat, sub număr 

diferit. Înregistrarea mai multor variante, ale aceluiași tip 
de basm constituie o dovadă că Obert a cules de la mai 
mulți informatori.

Colecția Basme și legende populare din Ardeal 
(Rumänische Märchen und Sagen aus Siebenbürgen) este 
considerată de Ion Taloș cea mai importantă contribuție 
a lui Obert în domeniul etnografi ei și folclorului arde-
lean, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.În sprijiul 
acestei afi rmații, în studiul introductiv, îngrijitorul ediției 
prezintă receptarea elogioasă a acestei lucrări, de către 
personalități de marcă ale etnologiei românești: Ovidiu 
Bîrlea, Gheorghe Vrabie, Al. Bistrițeanu, Iordan Datcu, 
Tony Brill. Aducând la lumină principalele contribuții 
din domeniul folclorului, realizate de către sașii ardeleni, 
Ion Taloș evidențează cu acribie științifi că, rolul lui Franz 
Obert în cadrul acestor preocupări ale sașilor pentru fol-
clorul românesc. 

Ion Taloș consideră colecția importantă și de 
actualitate,întrucât „textele sunt reproduse frumos, multe 
fără detalii inutile, acțiunea e urmărită strâns și e dusă la 
bun sfârșit cu limpezime. [...] Ele reamintesc cititorului 
basme pe care le cunoștea, dându-i prilejul de a-și deta-
lia singur unele întâmplări, iar cercetătorului îi oferă pe 

scurt confi gurația unui 
tip de basm” (p. 31-32).
Pătrunderea unora dintre 
texte în mediile moder-
ne de comunicare (Inter-
netul) constituie un alt 
argument în susținerea 
actualității acestei 
colecții.

Importanța cule-
gerii este deosebită, mai 
ales prin faptul că ea a 
fost alcătuită într-o vre-
me când cultura popula-
ră era încă în fl oare, într-
o lume „demult apusă, care luminează laturi ale sufl etului 
și comportamentului oamenilor de odinioară și dezvăluie 
valori a căror dispariție reprezintă o mare pierdere cultu-
rală și morală”.(p. 32)

Lucrarea recenzată are un dublu merit: scoate la 
iveală povești care poartă cititorul într-o lume în care se 
simte bine, dându-i posibilitatea să evadeze din grijile co-
tidiene și apoi, pune la dispoziția cercetătorilor, un aparat 
științifi c referitor la încadrarea istorică a autorului, moti-
vele, tipologiile prezente, cu frecvențele acestora, și alte 
valori etnologice, precum și câteva paralele romanice,între 
unele motive prezente atât în narațiunile culese de Obert, 
cât și în literatura franceză și spaniolă.

Ion Taloș pornește de la tipologizarea basmului 
românesc făcută de Adolf Schullerus (singura tipologie 
pe care o avem până în prezent), chiar dacă consideră că 
această tipologie poate fi  amendată uneori. Cele 85 de 

texte + 3 variante rezumate au fost 
tipologizate de Adolf Schullerus în 
44 de tipuri, unele dintre ele fi ind re-
prezentate de mai multe variante, opt 
texte neputând fi  tipologizate, acestea 
posibil a fi  tipuri locale, românești. 
Colecția Obert reprezintă prima ates-
tare pentru multe tipuri de basm.

Basmul fantastic constituie 
partea cea mai rezistentă și mai valo-
roasă a repertoriului de basme, Schul-
lerus incluzând aproape 50 din cele 85 
de texte și trei rezumate ale colecției. 
Basmele despre animale sunt doar 
două texte, basmele religioase, 11 
texte (șase tipuri), basmul nuvelistic 5 
tipuri, în trei variante, anecdotele, mai 
puține la număr, 5 tipuri.

Ion Taloș, specialist în studii 
romanice, a adus argumente „în fa-
voarea ideii că folclorul românesc 
aparține atât spațiului romanic, cât 
și celui sud-est european”. (p. 35) 
Autorul susține că motivul central al 
Mioriței (nunta-moarte), prezent și în 

epica medievală franceză, și colindele, atât de răspândite 
la români, sunt o temă pan-romanică. Pornind de la aces-
te exemple și preocupări referitoare la romanitatea fol-
clorului românesc, Ion Taloș găsește motive romanice în 
colecția lui Obert: aruncarea unor pietre în fântână, care 
sunt prinse de cel aruncat în fântână, motiv rolandian, sa-
bia miraculoasă(prezent în Chanson de Roland), ascunde-
rea unei lădițe despre care se spune că ar conține o valoare 
deosebită (întâlnită și în eposul medieval spaniol), moti-
vul cailor înrudiți, în măsură să decidă victoria unuia sau a 
celuilalt dintre protagoniști (prezent în romanța spaniolă). 
Ion Taloș conchide că aceste motive pot fi  găsite și în fol-
clorul altor popoare. „Apartenența lor la aria romantică va 
putea deveni certă doar după viitoare cercetări”. (p. 36) 

Basmele și legendele populare din Ardeal, culese-
de Franz Obert și puse în valoare prin volumul îngrijit de 
Ion Taloș,constituie o invitație atât la o lectură plăcută,o 
meditație la semnifi cațiile ascunse ale basmelor, cât și o 
provocare lacercetareaunor teme și motive universale ale 
basmului românesc, descoperirea textelor pierdute publi-
cate de Obert, dar și la valorifi carea informațiilor de natu-
ră etnografi c ă, prezente în materialele oferite de etnolgul 
ardelean din secolul al XIX-lea.

Franz Obert -

Conf. univ. dr. Amalia PAVELESCU

 ”Basme și legende românești din Ardeal”
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Într-adevăr, care poet al lumii greco-romane 
a fost, alături de Homer, atât de stăruitor prezent în 
cultura europeană de-a lungul veacurilor?

Ovidiu cunoaște din plin gloria, încă în viață 
fi ind. Contemporanii nu-l uită nici în anii exilului în 
îndepărtatul Tomis. Scrie și publicul din epoca imperială 
îl onorează la fel ca pe Virgiliu. Martial îl recunoaște 
ca poet favorit, Lucan îl citează cu elogii, dramaturgul 
Seneca este infl uențat de el, seneca Retorul îi laudă 
ingeniozitatea, iar severul Quintilian îi recunoaște 
totuși multe calități. Stațiu, Ausoniu, Probus, Sidon 
Apolinariu, toți vorbesc cu admirație despre Ovidiu.

În Evul Mediu timpuriu operele sale se întâlnesc 
des în cataloagele mănăstirilor, școlarii fac sârguincios 
rezumate din Metamorfoze și îl înțeleg pe acest poet 
mai ușor decât pe alți poeți latini. Dar adevărata „eră 
ovidiană” începe din sec. XI-XII. Ovidiu devine 
maestrul tinerilor poeți și poetul favorit al goliarzilor: 
în parodiile lor satirice, „clericii vaganți” – acești 
studenți care cutreieră țara și universitățile – îl cinstesc 
ca pe un doctor egregius și îl citesc cu pasiune. Alții îl 
tratează ca pe un autor de alegorii și îi atribuie intenții 
moralizatoare: Ovide moralisé cuprinde 70.000 de 
rânduri, în Roman de la Rose infl uența lui ovidiu este 
sensibilă în peste 200 de versuri, iar călugărul Bertrand 
Ginesse copiază Remedia amoris - „întru mărirea și 
slava sfi ntei Fecioare Maria”! În curțile senioriale, 
unde trubadurii și publicul lor mai rafi nat apreciază 
acum frumusețea vieții și a spiritului, compoziția 
retorică și poanta ușor satirică, Ovidiu este în mare 
cinste. Elegii din Amores prefi gurează genuri cultivate 
acum de poeții provensali – serenada, aubada, tensonul 
- și Bernard de Barbezieux și mulți alții îl citează des pe 
maestrul antic care, asemenea lor, considerase iubirea 
ca o știință și ca o artă. În nordul franței, truverii îl 
cinstesc de asemenea mai mult decât pe Virgiliu. În 
Roman de Troie, Benoit de Saint-Maure povestește 
adesea episoade din Metamorfoze, ca și Marie de 
France sau Guillaume de Machaut, iar Chestien de 
Troyes își începe cariera printr-o traducere a aceleiași 
opere, precum și a Artei iubirii. Autoritatea lui Ovidiu 
se extinde și asupra cazuisticii sentimentale a romanului 
curtean din Germania și a liricii Minnesängerilor. Încă 
din sec. al X-lea scriitoarea și rigorista călugăriță 
Hrotsvitha cunoștea Ars amatoria, în 1210 se traduc 
în limba germană Metamorfozele, iar poeții de curte 
– Gottfried von Strasburg, Hartmann von Aue, Konrad 
von Würzburg etc. se referă adeseori la Ovidiu.

Poetul latin este prezentat și în arta medievală. 
Artiștii sunt familiarizați cu povestirile sale mitologice: 
episoade din aceste povestiri apar sculptate pe portalurile 
catedralei din Chartres, fi gurile lui Pyram și Thisbeei se 
găsesc printre sculpturile catedralei din Basel de prin 
anul 1200, iar în cărțile de îndrumare a artiștilor se 
arată cum trebuie să fi e pictați zeii evocați de Ovidiu. 
În 1497, apare la Veneția o ediție a Metamorfozelor 
cu ilustrații care i-au infl uențat considerabil pe artiștii 
Italiei, mai ales pe Mantegna și Giorgione; dar prima 
ediție ilustrată a acestei opere apare în 1484, la Bruges, 
inspirând temele lucrate în numeroase tapițerii ale 
manufacturilor din Arras.

Încheind Evul Mediu și anunțând Renașterea, 
Dante îl pune pe Ovidiu alături de Homer, îl citează 
– după Virgiliu – cel mai des, îi cunoaște bine opera 
și îl recomandă ca model de stil. Petrarca este și el 
familiarizat cu opera poetului latin, îi împrumută multe 
episoade mitologice, povestea Dafnei îl obsedează prin 
asociația laurus – Laura, iar Trionfo d ‚Amore îi este 
sugerat de o elegie din Amores (I, 2). Reintroducând, cu 
Ameto, poezia pastorală în noua literatură europeană, 
Boccaccio datorează poetului din Sulmona multe 
reminiscențe, aici ca și în Fiammetta – pe lângă faptul 
că spiritul decameronului amintește spiritul Amorurilor. 
În 1444 umanistul Aeneas Silvio piccolomini, - viitorul 
papă Pius II – scrie un foarte popular roman de dragoste, 
Istoria celor doi îndrăgostiți, puternic infl uențat de 
Ovidiu, roman care, tradus curând și în limba spaniolă, 
exercită în peninsula iberică o considerabilă infl uență.

De altfel, în Spania, încă din Evul Mediu poetul 
iubirii este mai prețuit ca poetul Metamorfozelor: 
romanul scris aici în limba latină și în formă dramatizată, 

Pamphilus de Amore nu numai că amintește la fi ecare 
pas de Arta iubirii, dar este chiar atribuit lui Ovidiu. 
Aceeași puternică infl uență o mărturisește și populara 
Libro de Buen Amor a lui Juan de Ruiz (1330), sau 
culegerile lirice de Canciones din sec. XV, în timp ce 
fi gura celebră a Celestinei (1499) pare a fi  o reluare a 
detestabilei codoașe din Amores (I,8). Odată cu marii 
scriitori ai Renașterii, infl uența lui Ovidiu este mai 
sensibilă. Cervantes îl citește, îl admiră și îi citează 

versurile. Lope de Vega scrie câteva piese cu subiecte 
luate din Ovidiu. Calderon citește Metamorfozele 
(exemplarul, purtând semnătura autografă a marelui 
dramaturg, se afl ă în țara noastră), iar Lusiadele, 
capodopera   celui mai mare poet portughez, Camoes, 
abundă în reminiscențe ovidiene.

Plină de asemenea reminiscențe este și Troilus și 
Cresida a marelui poet englez din sec. 
XIV, Chauser, care ca în alte locuri din 
opera sa își exprimă admirația față de 
acest spiritual „discipol al Venerei”; 
de altminteri și Dryden va remarca 
factura spirituală ovidiană a Poveștilor 
din Cantembury. După Chauser, mai 
târziu, în sec. XVI, operele lui Ovidiu 
fi ogurează în programele școlilor 
engleze. Marlowe îl imită pe poetul 
latin în Hero și Leandru, dar traducerea 
sa juxtaliniară a Amorurilor este arsă 
în piață din ordinul arhiepiscopului de 
Cantenbury. Totuși, Spencer continuă 
să ia din Ovidiu măcar descrieri 
alegorice. La Shakespeare, urmele 
poetului latin – deși citit mai degrabă în traducere – se 
întâlnesc des. Subiectele amplelor poeme Necinstirea 
Lucreției și Venus și Adonis sunt luate din Faste și 
Metamorfoze, în timp ce fi gura eroinei din Antoniu și 
Cleopatra este inspirată de aceea a Didonei din Heroide 
(VII). Visul unei nopți de vară este scrisă sub impresia 
lecturii unor episoade din Metamorfoze; și în Furtuna 
se găsesc infl uențe din poetul pe care Shakespeare 
îl citează de-a dreptul, în Chinurile zadarnice ale 
dragostei. Mai târziu Ben Jonson va readuce fi gura 
lui Ovidiu în satira comică Poetastrul. În fi ne, Milton, 
deși cu vederi puritane, este totuși familiarizat cu Arta 
iubirii; diferite momente din Paradisul pierdut sunt 
inspirate din Metamorfoze, a căror lectură o asculta 
cu predilecție, alături de cea a poemelor homerice și 
a tragediilor lui Euripide – după ce poetul își pierduse 
vederea.

În Franța Renașterii, Ovidiu devine poetul favorit 
al Pleiadei. Sub infl uența Tristiilor, Joachim du Bellay, 
poetul Regretelor, aspiră să devină l’Ovide français. 
În sonetele și odele lui Ronsard este foarte sensibilă 
infl uența celui pe care poetul francez îl admira cel mai 
mult dintre elegiacii latini. Mai târziu, Montaigne va 
recunoaște că a descoperit plăcerea cititului datorită 
lecturii în original a Metamorfozelor încă de la vârsta 
de 8 ani! În același secol, Erasm din Rotterdam 
recomandă Heroidele ca un excelent exercițiu epistolar 
și în genere pe Ovidiu ca pe un maestru al exercițiilor 
poetice de retorică.

Infl uența lui Ovidiu este masivă și în arta 
Renașterii. Marii oameni ai Renașterii îl cunosc. 
Leonardo da Vinci citește Metamorfozele, iar în 
biblioteca sa are o versiune italiană a Epistolelor lui 
Ovidiu. În arta timpului, prezența poetului latin este 
covârșitoare. Pe ușile de bronz ale catedralei Sf. Petru 
(1445) sunt sculptate 16 episoade cunoscute de artist 
(Filarete) din Metamorfozele - și aceasta, cu mult 
înaintea primei tipărituri a respectivei opere (1471). 
Mai târziu – ne informează Vasari – scene inspirate 
din această sursă servesc chiar și pentru decorarea 
lăzilor de zestre! Urmează seria nesfârșită a artiștilor 
Renașterii sau barocului care tratează acum teme 
ovidiene: Donatello, Raffael, Tizian, Giorgione, 
Michelangelo,Veronese, Tintoretto, Tiepolo, Bernini, 
Benvenuto Cellini, Guido Reni, Salvator Rosa... 
Brueghel cel Bătrân și cel Tânăr, Dürer, Cranach, 
Jordaens, Velasquez, Rubens, Watteau... Dintre 
cele peste două sute de teme mitologice transmise 
posterității, de Metamorfoze, numai una, Răpirea 
Europei, de pildă, a fost tratată de cel puțin două sute 
cincizeci de artiști! Poate că opera artistică de cea mai 
mare amploare dintre toate operele inspirate de Ovidiu 
este seria de 112 picturi – majoritatea cu subiecte luate 
din Metamorfoze – cerute lui Rubens de către Filip IV 
al Spaniei. Pictori și sculptori cu renume, ca Girardon 
sau Coysevox vor împodobi castelele și palatele – 
Fontainebleau, Luxembourg, Tuileries, Versailles, 
Sans-Souci, cu scene sau fi guri din Metamorfoze; în 
fi ne, seria numeroșilor ilustratori ai lui Ovidiu începe 
încă în Evul Mediu, pentru ca, peste veacuri, Pablo 
Picasso să ilustreze, în 1931, o ediție de lux în limba 
franceză, cu 30 de gravuri.

Nici muzica de operă nu se poate sustrage 
infl uenței lui Ovidiu. Prima încercare în domeniul 
operei, Apollo și Daphne (1594), prezintă un libret 
inspirat din Metamorfoze, la fel ca și a doua operă, 
Euridice (1600). Această bogată sursă ovidiană o vor 

exploata din plin în libretele operelor 
lor compozitori celebri la Lulli, 
Monteverdi sau Gluck, iar în sec. al 
XVIII-lea, Händel, Grétry, Cherubini 
sau Rameau. Între timp, în Germania, 
Martin Opitz în Daphne (1629) se 
inspiră tot din Ovidiu, dând cel mai 
vechi text german de operă.

În marele secol al 
absolutismului monarhic francez, 
Ovidiu este poetul prețuit al saloanelor 
și preceptor al iubirii moderne – ceea 
ce îi face pe doi poeți burlești, Richer 
și D’ Assoucy, să-l trateze ca erou de 
parodie în opere de câte 15.000 de 
versuri. Mulți dramaturgi ai epocii, 

printre care și frații Corneille, își iau subiectele din 
Faste sau din Metamorfoze. În Povestirile sale, La 
Fontaine se inspiră de multe opri din Ovidiu. Moliere 
este îndrăgostit de Metamorfoze, carte nelipsită din 
odaia sa de culcare în anii bătrâneții. Racine, care 
afl ase în Heroide multe sugestii pentru caracterizarea 
personajelor sale feminine, în 1661 citește și adnotează 
toată opera lui Ovidiu, intenționând chiar să scrie o 
tragedie al cărui personaj principal urma să fi e poetul 
roman. În timpul acesta, austerul prelat Fenelon îl 
atacă pe Ovidiu (așa cum făcuse, cu două veacuri 
înainte și fanaticul Savonarola la Florența) – ceea ce 
nu împiedică, însă, ca, tot în acest secol, multe cărți cu 
conținut esențialmente pios să poarte titluri inspirate de 
poetul păgân atât de detestat de ofi cialitatea catolică: 
Les Fastes de l ‚Eglise, L ‚Arte d ‚Amar Dio sau De 
Arte Amandi Sanctum Mariam.

Ovidiu DRIMBA:Ovidiu DRIMBA:

OVIDIUS – POETUL ROMEI ȘI AL TOMISULUI
,,Și totuși a mea faimă prin veacuri va trăi!”
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De la regretatul meu tată, preotul paroh Nicolae 
M. Cârlugea (1912-1994), am în bibliotecă o carte veche, 
de interes bisericesc, tipărită în a doua jumătate a seco-
lului al XVIII-lea de meșterii tipografi  de la Episcopia 
Râmnicului - Noul Severin. Ani de-a rândul m-am stră-
duit să-i stabilesc istoria, pe care abia acum am reușit s-o 
deslușesc pe deplin. 

Este vorba de PSALTIREA PROROCULUI ȘI 
ÎMPĂRATULUI DAVID, text păstrat în întregime (154 
fi le) și așezat la începutul lucrării care numără 219 fi le. 
Lipsesc, însă, primele fi le din partea de început (desigur, 
nu multe), intitulată „Cum se citește Psaltirea”.

Cartea, imprimată cu caractere chirilice, are for-
mat A 5 și grosimea de cca 5 cm, fi ind legată în piele 
(se văd pe alocuri tăblițele-coperte de stejar). Cele două 
încuietori în care se prindea sunt deteriorate, pielea 
coperților învelite  păstrându-se în general bine.

Din cele 219 fi le, 154 cuprind Psalmii lui David 
în întregime, 13 fi le și o pagină cuprind „Cântarea lui 
Moise”. Urmează o pagină de „rânduială” pentru marile 
praznice de peste an, apoi 13 fi le și o pagină dedicate 
Pripealelor pe parcursul anului bisericesc (septembrie-
august), apoi 5 fi le cu calendarul bisericesc de la 1401 
până la 1682 (lipsesc unele pagini din această secțiune), 
cuprinzând datele respective, după care „Pascalia care se 
vede după cuprinderea slovelor”, cu rânduiala respectivă 
de peste an, menționându-se de fi ecare dată anii „bisecți” 
(19 fi le și o pagină). Textul continuă cu o pagină-tabel 
privind datele calculate cu „Nașterea Domnului”, cu 
„Cinstitul paraclis al doilea al Prea Sfi ntei de Dumnezeu 
Născătoare” (10 fi le și o pagină), cu o „Istorie” privind 
„Nume jidovești care le pomenește David la Psalmii lui 
tâlcuite cu istoria lor” (4 fi le).

Pe ultima pagină este imprimată următoarea „lă-
murire” rimată în 14 versuri:

„Această carte ce să numeaște Psaltire
Iaste bine tocmită întru tipărire
Carea de la Duhul Sfântu David o au grăitu
Și face pre sufl etu bine umilitu
Cetiți-o dară cu bună înțeleagere
Ca să afl ați la Ceriuri leasne meargere
Că are cuvinte pline de umilință.
Numai de o veți ceti cu bună credință
La calea pocăinței pre toți povățuiaște
Carii cu înțeleagere negrăbindu-te ceteaște
Rugămu-vă dară de oabște Cetitori
Să fi ți greșealeloru noastre lesne eartători
Și ne pomeniți pre noi carii ne-amu ostenitu
Că multă nevoință amu pusu la Diortositu.

Urmează cinci rânduri ce cuprind însemnarea fi -
nală: „Tuturor plecați / și poftitori de tot binele/ AN-
TONIE ierodiaconul din Episcopia Râmnicului/ cu 
Monahul RAFAIL din Mănăstirea Hurezi/ Diortosi-
toriu”

*
Cartea aceasta de tip „miscelaneu” este tipărită, 

așadar, de Anatolie („ierodiacon din Episcopia Râmni-
cului [...] ostenitor la scris cu mâna, tocmitor și așezător 
slujbelor”) și Rafail Monahul din Mănăstirea Hurezi. 
Este, după toate datele identifi cate de noi, imprimată în 
tipografi a episcopală de la Râmnic, în care lucrau acești 
meșteri tipografi , traducători, copiști și diortositori. 

Ierodiaconul Anatolie era un apropiat al episco-
pului Grigore Socoteanu (Râmniceanu), veghindu-i ul-
timele clipe de viață. Acesta îl adusese, prin 1763/64, să 
lucreze în tipografi a episcopală și pe vestitul cărturar al 
Hurezului, „mai micul între monași” Rafail (călugărit în 
1754). Întâlnirea ierodiaconului Anatolie cu Rafail mona-
hul a fost de bun augur pentru activitatea tipografi ei râm-
nicene, binecunoscută prin tipăriturile sale (unele fi ind 
chiar „comenzi”) în toate provinciile românești, ba chiar 
și în alte țări de tradiție ortodoxă (precum Rusia, Serbia, 
Athos...). A se vedea:Ion Bianu, Nerva Hodoș, Biblio-
grafi a românească veche, tom I, 1508-1830, București, 
1903, m. 334, p. 161.; Ion Ionașcu, Istoricul Mănăstirii 
Hurezi după documente inedite din arhiva Eforiei spita-
lelor civile, „Arhivele Olteniei”, an XIV, 1935, nr. 79-82, 
mai-decembrie, p. 309; Dicționarul Teologilor Români, 
„Anatolie. Monah cărturar din a doua jumătate a sec. al 
XVIII-lea”.

La 2 octombrie 1782, Rafail este ales egumen al 
Hurezului (după cum însuși consemnează într-un docu-
ment: „mi-au venit carte de igumeniia Hurezului”). Aco-
lo, în ctitoria lui Constantin Brâncoveanu de la sfârșitul 
sec. al XVIII-lea, își reia mai vechea sa îndeletnicire, or-
ganizând mai bine tipografi a și reușind să tipărească la 
1783 Aravicon mitologhicon, adică Halima („a lui Rafail 
igumenul Hurezului, tâlcuită și scoasă cu a sa cheltuia-
lă”), iar în 1787 un Miscelaneu de literatură monahală. 
Spre sfârșitul vieții, după 10 ani și patru luni de egume-
nie, Rafail îmbracă marea schimă, primind numele de 
„Roman ieroschimonahul” (primind „schima mare” / ma-
rele chip îngeresc, ieroschimonahul era investit cu harul 
slujirii preoțești).

Cartea despre care vorbim, datând din 1782, pro-
vine, însă, din etapa râmniceană, mai exact din prima 

parte a anului , căci în toamnă monahul tipograf va fi  
numit egumen al Mănăstirii Hurezi, trebuind să se întoar-
că la păstorirea lavrei care avea una din cele mai mari 
biblioteci din țară, alcătuită din colecția Ctitorului, voie-
vodul martir de la 1714, din zestrea călugărilor cărturari 
și din propriile tipărituri, care nu erau puține, dacă avem 
în vedere că la Hurezi tipografi a funcționa de cel puțin 
80 de ani.

La Episcopia Râmnicului, monahul Rafail înde-
plinea funcția de paracliser la catedrală, dar lucra efectiv 
alături de Antonie ierodiaconul și alți meșteri în vestita 
tipografi e, unde a tipărit mai multe lucrări. 

În 1768, după patru ani de stagiu la Episcopia 
Râmnicului, merge la Mănăstirea Dragomirna din Mol-
dova, devenind ucenicul marelui reformator al ortodoxis-
mului răsăritean Paisie Velicicovschi, venit de la Sfetago-
ra. Între tipăriturile sale se afl ă și o Viață a preacuratului 
Paisie cel Mare, precum și alte copii, între care de amin-
tit este Scara Sfântului Ioan Scărariul (1773). La 1769, 
monahul Rafail tipărește Cuvinte, rugăciuni și învățături 
pentru călugări, apoi o Psaltire , pe care scrie: „Tipă-
ritu-s-au această sfântă carte dumnezeiască Psaltire, ce 
se numește Cartea Psalmilor, prin osteneala diortorisirii 
mai micului între monași Rafail, monahul de la Sfânta 
Mănăstire Hurezi.” Se cuvine amintită larga sa inimă de 

creștin de vre-
me ce multe 
alte tipărituri 
ieșite din teas-
curile episcopi-
ei vâlcene poar-
tă mențiunea 
„cu cheltuiala 
monahului Ra-
fail din sfânta 
Mănăstire Hu-
rezii” (a se ve-
dea și tipăritu-
rile contemporanului său de aici, ierodiaconul Grigore).

Pe lângă cele 15 tipărituri ale sale, câte au putut 
fi  identifi cate până acum (cărțile tipărite de el sunt, de-
sigur, mai multe), iată și Psaltirea de care vorbim, din 
1782, care este o ediție ulterioară celei amintite, de vre-
me ce are caracter de „miscelaneu”, cuprinzând și alte 
scrieri și îndrumări de interes bisericesc. Imprimarea ei 
în tipografi a episcopală este sigură, de vreme ce alături 
îl menționează pe Anatolie ierodiaconul. Episcopul Gri-
gorie Râmniceanu,  - urmând ierarhului Climent (1735-
1748), -  îi adusese să lucreze în tipografi a de aici, păs-
torise între 1749 și 1764, iscusiții tipografi  continuând 
să lucreze și sub Partenie (1764-1771), Chesarie (1773-
1780), Filaret (1780-1792), Nectarie (1792 -1812) , poate 
sub Galaction (1813 – 1824) și Neofi t (1824-1840).

Dacă monahul tipograf a rămas să lucreze aici, la 
Episcopia Râmnicului, din 1764 până în toamna lui 1782, 
aproape 20 de ani, sub mai mulți episcopi, celălalt con-
frate de tiparniță și strană, ierodiaconul Anatolie, va ajun-
ge în 1777 slujbaș la Mitropolia Bucureștiului, pentru ca 
în 1789 să-l găsim „egumenul Govorei”, iar la 1805 să 
devină „iconomul Sfi ntei Mitropolii a Ungrovlahiei”... 
Se cuvin amintite și tipăriturile sale mai alese: Cosmo-
grafi a, Istoria Țării Românești a stolnicului Constantin 
Cantacuzino și Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lu-
mea a lui Dimitrie Cantemir.

În concluzie, cartea în discuție este una din tipă-
riturile vestitului tipograf și diortositor Rafail, ieșită de 
sub teascurile tipografi ei episcopale a Râmnicului – Noul 
Severin într-un moment fast de răspândire a culturii prin 
intermediul tiparului în spațiul românesc (și nu numai).

Râmnicul devenise, după cum aprecia Nicolae 
Iorga, în spirit iluminist, „capitala tipografi lor” într-o 
epocă de consolidare și răspândire a tradiției ecleziastice 
(Ioan șt. Lazăr). „Veacul de aur al Râmnicului” (cum îl 
numește recent cercetătorul Nicolae Bănică-Ologu), veac 
prin excelență al iluminismului european, care se con-
fruntase printre atâtea alte vitregii și cu peste două dece-
nii de stăpânire austriacă a Olteniei,  înfl orise pe o tradiție 
viguroasă care venea de la Radu cel Mare (care la 1503 
înfi ințase Episcopia Râmnicului – Noul Severin), prin 
tipograful Macarie  (plecat de la egumenia mănăstirii 
vâlcene Bistrița, ca să tipărească la București, între 1508-
1512, un Liturghier, un Octoih  și un Evangheliar), con-
tinuând cu  Neagoe Basarab, Radu de la Afumați, Mircea 
Ciobanu, Pătrașcu cel Bun, Mihai Viteazul, Radu Șerban 
Basarab, pentru a ajunge la Matei Basarab (dormindu-și 
somnul de veci la Mănăstirea Arnota), iar de aici la ma-
rele creator de epocă culturală, Constantin Brâncoveanu, 
urmat mai apoi cu sârg creștin de „Epoca lui Chesarie”, 
pentru a înainta cu o bogată zestre spiritual-creștină în 
perioada premodernă și modernă, până la episcopul Ca-
linic al Râmnicului.

Carte veche - identificări

O tipăritură a lui RAFAIL Monahul (1782)
la Episcopia Râmnicului - Noul Severin
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S-au împlinit, recent, 12 de ani de când, la 
Râmnicu-Vâlcea, fi ințează Centrul de Studii Me-
dievale și Premoderne „Antim Ivireanul”, sub 
egida căruia este editată colecția de studii și cerce-
tări „Sfântul Antim Ivireanul – ocrotitor spiritual”.

Păstor al Episcopiei Râmnicului (care în 
1705 cuprindea întreaga Oltenie) și, mai apoi, che-
mat de Constantin Brâncoveanu pentru a-i urma 
mitropolitului Teodosie, în scaunul mitropolitan al 
Țării Românești, prestigiosul ierarh cărturar An-
tim din Iviria a devenit pentru județul cu cele mai 
multe schituri și mănăstiri („Athosul românesc”) 
un herald al culturii și tradițiilor bisericești, dar și 
un „ocrotitor spiritual” al Arhiepiscopiei, pe care a 
reprezentat-o  în urmă cu trei secole (1705-1708) 
cu neobosită râvnă ecleziastică și înzidire duhovni-
cească.

ANTIMIANA II este o masivă antologie 
de studii, comunicări și articole editată de aminti-
ta Fundație Culturală în colaborare cu Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul”, cu sprijinul generos 
al Consiliului Local și Primăriei Municipiului Râm-
nicu-Vâlcea. Volumul cuprinde, cu precădere, ma-
teriale prezentate în sesiunile anuale de comunicări, 
în intervalul 2004-2011, de către membrii și colabo-
ratorii Centrului de Studii Medievale și Premoderne 
„Antim Ivireanul”. Unele din aceste materiale au 
fost, inițial, tipărite în revista de teologie și cultură 
„Lumina lumii” (numerele 13-20 / 2006-2011).

Admirabila Antimiana II apare sub îngrijirea 
aceluiași neobosit prof. dr. Ioan St. Lazăr, membru 
al Uniunii Scriitorilor, într-o prestigioasă colaborare 
cu preotul-editor Nicolae State-Burluși (cunoscut 
îndeobște drept „un Badea Cârțan al zilelor noas-
tre”) și prof. dr. Ioan Soare (consilieri editoriali). 
Tehnoredactarea computerizată este asigurată de 
Flori Ghiță și Nicol Vlădescu (Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul”).

În cuvântul de binecuvântare, IPS Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, 
mulțumește îngrijitorului de carte, precizând: 

„Cred că Dumnezeu v-a ales pe dumneavoas-
tră să-i adunați memoria și s-o înscrieți în această 
carte care va fi  un reper pentru toți iubitorii de cul-
tură și artă.

De asemenea, sunt fericit să afl u printre sem-
natarii acestor articole nume de mari cercetători, 
profesori, preoți cărturari și tineri râvnitori în cele 
ale științei.

Tuturor, rog pe bunul Dumnezeu să le dăru-
iască pace și multă mângâiere duhovnicească, iar 
Sfântul Antim să le răsplătească osteneala cu harul 
său primit de la Dumnezeu.”

La rândul său, Arhiepiscopul Râmnicului, 
IPS Gherasim spune: „Prăznuirea Sfântului Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râm-
nicului, a devenit o tradiție împământenită în orașul 
reședinței noastre, iar râmnicenii aduc, în fi ecare 
an, smerită cinstire celui care a dobândit cununa 
muceniciei pentru apărarea dreptei credințe...”

În continuare, episcopul vicar al Arhiepisco-
piei Râmnicului, Emilian Lovișteanul, scrie des-
pre „Antim Ivireanul în conștiința creștinătății”, 
amintind „impresionanta sa activitate tipografi că 
[63 de cărți, din care 24 în limba română, n.n. ], ce 
s-a dovedit a fi  folositoare pentru întreg Răsăritul 
creștin”. Tipărirea cărților de cult, - în care a pus 
și mult talent de miniaturist și ornamentică barocă, 
cu steme, frontispicii, majuscule, viniete, ilustrații 
și versuri heraldice, toate în xilogravură - a însem-
nat pentru Antim „deopotrivă misiune de apostolat, 
dar și de rezistență la activitatea conservatoriștilor 
slavofi li sau la infl uențele grecizante susținute de 
patriarhii Dositei și Hrisant.” 

Autorul postumelor Didahii  dăduse Râmni-
cului, în scurta lui păstorire (1705-1708), o strălu-

cire aparte, prestigiu pe care această Episcopie îl va 
căpăta în secolul al XVIII-lea. Marele istoric Nico-
lae Iorga, numise Râmnicul o adevărată „capitală a 
tipografi lor”. Ivireanul a fost deopotrivă tipograf și 
orator strălucit (fără, însă, a urma școli de această 
formație), dar și bun chivernisitor al vieții în epar-
hie/eparhii, îndeosebi în restaurarea unor biserici, 
mănăstiri și schituri „cărora le-a reașezat și viața 
duhovnicească”. Asumându-și jertfa martirică (sept. 
1716) întocmai ca domnitorul său, Constantin Brân-
coveanu la 15 august 1714, Sfântul Antim Ivirea-
nul se înscria în aceeași „dimensiune europeană” a 
activismului creștin-ortodox – anul 2012 marcând, 
în istoria Arhiepiscopiei Râmnicului, drept supremă 
cinstire, punerea pietrei de temelie a primei biserici 
închinate Sfântului Martir Antim Ivireanul.

În alt material de început, retrospectiv, prof. 
univ. dr. Eugen Negrici, președintele Centrului de 
Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul” 
– Râmnicu-Vâlcea, amintește contribuția pasio-

nantă a unor universități (București, Cluj, Pitești, 
Târgoviște), dar și a unor institute de cercetare, bi-
blioteci, muzee, așezăminte de cult din țară și loca-
le, precum și „școlile de vară” sau taberele de cer-
cetare a cărții vechi la mănăstirile vâlcene Cozia și 
Bistrița.

În cei 12 ani de activitate acest Centru de Stu-
dii de la Râmnic (înfi ințat la 27 septembrie 1999) a 
editat cele două volume de studii și cercetări despre 
viața și opera mitropolitului martir, pilduitoare fi ind 
contribuția prof. univ. dr. Ioan St. Lazăr (el însuși 
autor a două cărți cu același subiect).

În „Cuvântul editorului”, distinsul prof. I. St. 
Lazăr amintește că inițiativa înfi ințării acestui Centru 
a avut-o regretatul academician Dan Horia Mazilu, 
pe atunci decan al Facultății de Litere a Universității 
din București, sub egida științifi că a căreia urma să-
și desfășoare activitatea, președinte fi ind ales atunci 
criticul literar Eugen Negrici. Personalitatea universi-
tarului D.H. Mazilu este evocată într-o secțiune spe-
cială „in memoriam”, de cercetătorii Dan Zamfi rescu 
(Dam Horia Mazilu – fi u al Argeșului - „clasic” al 
istoriei literaturii române vechi) și Ion Soare („Un ti-
tan al cercetării literaturii noastre vechi”: Dan Horia 
Mazilu – Schiță de portret).

Din rațiuni administrative, Centrul funcționează 
ca organism specializat în cadrul Fundației Culturale 
„Sfântul Antim Ivireanul”. În perioada 2000-2011, 
activitatea Centrului s-a realizat prin cercetări indi-
viduale și de grup axate pe două mari teme: Sfântul 
Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală și 
Cultură medievală și premodernă. Aceste două do-
menii constituie, de fapt, și secțiunile principale ale 
sesiunilor anuale de comunicări din luna septembrie, 
în contextul Zilelor Antim.

O parte din aceste studii și comunicări, pre-
zentate de-a lungul celor 12 ani, au fost valorifi cate 

în revista vâlceană de teologie și cultură Lumina lu-
mii (dar și în Renașterea, revista Arhiepiscopiei, ori 
în Forum V, editată de Forumul Cultural al Râmni-
cului). Integral, însă, acestea au fost publicate în cele 
două masive culegeri de până acum: ANTIMIANA 
I (1999-2003) și ANTIMIANA II (2004-2012).

Ideea gestionării acestor contribuții– scrie 
prof. univ. Ioan St. Lazăr – este nu numai o dovadă 
de prețuire cultural-creștină, dar mai ales un imbold 
în cercetarea vieții și operei mitropolitului martir, 
din alte perspective și cu noi metode de interpretare. 
Totodată, este o dovadă a pasiunii și seriozității ce 
caracterizează activitatea acestui Centru de Studii 
Medievale și Premoderne, care reunește de fi ecare 
dată cercetători de seamă, universitari de prestigiu, 
scriitori, profesori, studenți și iubitori de cultură ro-
mânească și tradiție ortodoxă.

În secțiuni bine individualizate, sunt grupa-
te studii privind „Vremi de cumpănă brâncoveană” 
(I), „Sfântul Antim Ivireanul – o viață și un destin 
între violențe” (II), „Sfântul Antim Ivireanul – reper 
în istoria tiparului românesc” (III), „Sfântul Antim 
Ivireanul – opera teologică, eclezială și artistică” 
(IV) și „Antim Ivireanul în posteritate” (V).

Semnatarii Antimianei II sunt nume binecu-
noscute în cultura română de azi și în viața cultural-
artistică a Râmnicului: Eugen Negrici, Ion Soare, 
Dan Zamfi rescu, Paul Aretzu, Doru Bădără, Laura 
Bădescu, Doru Căpătaru, Alexandra Crăciunescu, 
Ioan Dură, Ioan St. Lazăr, Luiza Marinescu, Dan 
Horia Mazilu (1943-2008), Veniamin Micle, Nico-
lae Mihai, Zamfi ra Mihail, Tudor Nedelcea, Vic-
tor Petrescu, Mihai Sporiș, Radu Ștefan Vergatti, 
Ioana Ene, Elena Lavinia Diaconescu, Gabriela 
Nițulescu, Cristina Posteucă-Curiguț, Simona Iri-
mescu-Banciu, Ion Gavrilă, Florin Epure, Dorin 
Teodorescu, Policarp Chițulescu, George (Antim) 
Secăreanu,Nicolae Moga, Gabriela Nițulescu, Ele-
na-Iulia Dițoiu, Adriana Gorgos,Ana Ivanov, Ion 
Predescu, Ana-Maria Mihail, Roxana-Aurora Duță, 
Dorin Teodorescu, Costea Marinoiu, Constantin 
Mălinaș, Raluca Georgiana Nechifor.

Un Index al autorilor prezenți în volum în-
cheie această admirabilă culegere, căreia prof. univ. 
Ioan St. Lazăr îi dă deplină strălucire și structurare 
științifi că.

Fiecare studiu în parte este, vorba înaltului 
ierarh martir, de acum trecut în rândul sfi nților și în 
sinaxarul ortodox, o făclie purtătoare de lumină „ca 
să lumineze tuturor celor ce sunt în casă”...

Cu atât mai mult trebuie înțeles spiritul an-
timian al tradiției noastre creștine, mereu actual și 
urgent în mesajul său peste veacuri, atât de pilduitor 
în sfi nțenia de martir și bineplăcut Preasfi ntei Tre-
imi.                                                                   (P.M.)


