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Angajat încă din 1892 la magazinul „de mărfuri 
și coloniale” al negustorului craiovean Ioan Zamfirescu 
(str. Madona Dudu, nr. 19), tânărul Brâncuși va dovedi 
nu numai ascultare și vrednicie, dar și o anumită istețime 
în multe privințe. Atrage ușor atenția atât clientelei cât 
mai ales anturajului negustoresc, ca prăvălier „cu șorțul 
verde”, descurcăreț și priceput la toate, îndeosebi la mi-
cul bricolaj gospodăresc.

Nu trece un an și din mâna lui, condusă de un in-
stinct nativ, ies felurite obiecte utilitare: scăunele, cuiere, 
stative, rame etc. (ca elev intern va lucra un scaun colțar 
comandat de tapițerul Ratz), un dulap comandat de Ion 
Mitescu, apoi un gherghef pentru soția lui Ghiță Ionescu 
și pentru fiica acestui negustor-epitrop un joc de loto…). 
Clienții bodegii dar și patronul Ioan Zamfirescu  îi apre-
ciază talentul și îndemânarea de mic bricoleur. 

În 1894, când din scânduri de lădițe meșterește 
o vioară «cu o admirabilă rezonanță» (B. Brezianu, 
Brâncuși în România, 1999, p. 16), tânărul Brâncuși este 
înscris la Școala de Arte și Meserii din Bănie, având spri-
jinul câtorva comercianți: Enache Manea, C. Grecescu-Perieru, Ghiță Ionescu, 
Ion Georgescu-Gorjan, Ioan Mitescu ș.a. Spre mândria patronului Zamfires-
cu, adolescentul de 18 ani va deveni unul din elevii de nădejde ai școlii care 

pregătea mecanici, fierari, turnători, rotari, tâmplari și 
sculptori. Optând pentru secția de sculptură și nu pentru 
tâmplărie (cea mai înrudită meserie cu sculptura în lemn), 
Brâncuși își alese, de fapt, o rută profesională îndelung 
gândită precum o chemare, căci, după alți patru ani de 
rodnice acumulări și exersări, la Școala de Belle Arte 
din București, și o scurtă ucenicie în renumite ateliere de 
sculptură pariziene (Mercier, Rodin), această pregătire 
avea să-i asigure, grație unei perseverențe în idealul său, 
o carieră de excepție desfășurată pe mai bine de o ju-
mătate de secol. Soarta face ca artistul, contemporan cu 
marile curente ale artei moderne, să-și creeze propriu-i 
drum. Și nu unul oarecare, confortabil și lipsit de riscuri, 
ci drumul cel mare al revoluționării sculpturii moderne. 
Și aceasta într-un moment de răscruce când arta ajunsese 
de la mimesis-ul clasic și academic, al perfecțiunii artis-
tice, la crizele avangardiste și disperatele căutări ale unor 
contemporani.

Înscriindu-se în anul întâi, în toamna lui 1894, la 
Școala de Meserii din Craiova, adolescentul Brâncuși – 

pentru că vârsta, maturizarea și îndemânarea îi permiteau -  solicită, pe la înce-
putul semestrului al doilea, să fie trecut în clasa a doua («în urma unui esamen, 

Dosarul BRÂNCUŞI de la Şcoala de Meserii din Craiova
(documente privind admiterea ca bursier intern, anul şcolar 1895-1896)

-Faceți  parte dintre intelectu-
alii români cărora nu le este rușine 
să declare că își prețuiesc neamul și 
luptă pentru cinstirea, așa cum se cu-
vine, a înaintașilor.

-Îi mulțumesc Celui de Sus 
pentru minunații mei părinți, Voichița 
și Ștefan Georgescu-Gorjan, care 
m-au învățat dragostea de țară. În anul 
2002 am publicat la Editura Fundației 
«Constantin Brâncuși» din Târgu- Jiu 
o monografie închinată tatălui meu, 
constructorul Coloanei Infinite, «Un 
inginer în slujba artei».

-Vorbiți-ne, vă rog, despre stu-
diile și activitatea dumneavoastră.

- M-am născut la Petroșani, 
județul Hunedoara, dar locuiesc la 
București din 1941. Am urmat cursu-
rile liceale la Școala Centrală de Fete 
și am absolvit Facultatea de Filologie, 
secția de limbi romanico-germanice, 
în specialitatea Limba și Literatura 
Engleză – Limba și Literatura Ro-
mână. Am lucrat ca traducătoare-do-

Interviu
Cu Doamna SORANA GEORGESCU-GORJAN despre

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, COLOANA INFINITĂ 
ȘI INGINERUL - CONSTRUCTOR 

ȘTEFAN GEORGESCU-GORJAN

cumentară la Institutul Oncologic, iar 
din 1965 și până la pensionare – în 
1966 – am fost redactor principal și 
apoi șef al redacției de limbi străine a 
Editurii Academiei. Am redactat pes-
te 40 de publicații periodice și 60 de 
cărți: menționez dintre acestea «Re-
vue Roumaine d ‚Histoire de l ‚Art», 
«Dicționarul englez – român» și 
«Brâncuși în România» a cunoscutu-
lui exeget Barbu Brezianu. Am semnat 
ca autor numeroase traduceri din și în 
limba engleză în domeniul beletristi-
cii, istoriei artei, etnografiei și istoriei, 
publicate de edituri de prestigiu.

Redutabilul critic și istoric li-
terar clujean MIRCEA POPA (n. 29 
ianuarie 1939, Lazuri de Beiuș, în fa-
milia unui preot ortodox), ne trimite – 
prin bunăvoința scriito-
rului și brâncușiologului 
Constantin Zărnescu – 
revista clujeană «Orașul» 
și două recente apariții 
editoriale: Prezențe li-
terare, II (Casa Cărții 
de Știință, Cluj-Napoca, 
2014, 304 p.) și Convo-
biri cu Mircea Popa și 
provincia lui literară, 
realizate de Marin Iancu 
(Ed. Nico, Târgu-Mureș, 
2013, 306 p.)

Ambele cărți apar 
în contextul sărbătoririi a 75 de ani de 
viață, cinstind astfel o energie crea-
toare de mare anvergură culturală.

„Personalitate de marcă a cul-
turii clujene – scrie Ion Cristofor pe 
coperta a IV-a a «Convorbirilor» - , 
om al cetății prin excelență, profeso-
rul universitar dr. Mircea Popa a intrat 
în conștiința publică prin competența 

și probitatea de critic și istoric literar, 
de profesor universitar și cercetător. 
Spirit laborios, Mircea Popa este și un 
comentator atent al actualității litera-

re, criticul manifestân-
du-se cu o ironie acidă, 
ce impune deopotrivă 
teamă și respect. În buna 
tradiție a marilor noștri 
foiletoniști, istoricul în 
postură de recenzent nu 
ezită să scrie și despre 
autori de toate calibrele 
folosindu-și cu parci-
monie rezerva de laude. 
Mai rar, criticul adoptă 
o postură de judecător 
inclement, ce mânuiește 
cu dezinvoltură biciușca 

ironiei sau scalpelul, cu o vădită plă-
cere a execuției. Ghilotina sa cade cu 
predilecție pe gâtul grafomanilor de 
ultimă oră, specie din ce în ce mai 
agresivă și insistentă. E o lăudabilă 
activitate de «sanitar», extrem de utilă 
în atmosfera de haos și devălmășie ce 
domină producția editorială a ultimi-
lor ani. 

Repere ale criticii și istoriei literare de azi

MIRCEA POPA – 75

�Continuare în pag. 37
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după a sa cerere», cum menționează în foaia ma-
tricolă din 1895 directorul școlii, ing. Petre B. Po-
pescu). Așadar, după echivalarea din 1895, cursurile 
de 5 ani ale Școlii de Meserii le va termina în 4 ani, 
între 1894 și 1898.

În Arhivele Statului Dolj se păstrează, în 
diferite dosare, acte și înscrisuri privitoare la anii 
școlarizării craiovene. Am găsit în aceste dosare 
cererile repetate ale studentului de la Belle Arte-
le bucureștene adresate «Domnilor Epitropi» din 
conducerea Bisericii Madona Dudu din Craiova, cât 
și «Domnului Prefect» al Județului Dolj, în privința 
ajutorării sale financiare. Sumele acordate nu erau 
deloc mari, neacoperind cheltuielile cu întreținerea 
și procurarea de cărți, materiale de lucru etc. Într-

una din cererile adresate «domnilor epitropi», tâ-
nărul student găsea ajutorul acordat «cu totul in-
suficient chiar pentru cărțile de studiu», drept care 
Epitropia Bisericii « Madona Dudu» îi mărește 
suma trebuincioasă de la 200 la 400 de lei anual. 
Și asta abia în toamna lui 1902, după ce încheiase 
studiile, când absolventul de Belle Arte își exprima 
răspicat dorința de a merge la specializare într-o țară 
cu tradiție sculpturală  (pe locul lăsat liber, în cere-
rea sa, fusese adăugat ulterior «Italia»). Dar nu spre 
Italia va merge, ci spre capitala artelor moderne , Pa-
risul, metropola europeană de referință a României 
moderne. Împreună cu aceste îndreptățite solicitări 
se păstrează Certificatele eliberate de Școala de Bel-
le Arte, prin care studentul făcea dovada unei sârgu-
incioase instruiri și a unor prime succese pe tărâmul 
creației artistice (premii și mențiuni).

Și se mai păstrează în Arhivele Statului  - Secția 
Dolj acele înscrisuri numite Procură (toate legalizate 
la București, prin Tribunal), prin care Brâncuși împu-
ternicea pe bunul său prieten Ion. C. Grecescu, dar și 
pe Ion Georgescu-Gorjan, de a-i ridica sumele apro-
bate fie de Epitropia Bisericii «Madona Dudu», fie de 
la Prefectura Județului Doj, prin Consiliul Județean, în 
perioada 1899-1903 (material ce constituie sprijinul 
documentar al altei abordări).

Rămânând în cadrele subiectului de față, 
considerăm că momentul înscrierii lui Brâncuși la 
Școala de Arte și Meserii din Craiova este de mare 
importanță în perspectiva destinului său artistic, 
de aceea vom încerca în cele ce urmează să recon-
stituim, din piesele regăsite, Dosarul înscrierii  și 
admiterii ca bursier intern la respectiva instituție 
de învățământ, dosar rezumat de brâncușiologul 
Barbu Brezianu, laconic, în următoarea însemna-
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re din dreptul anului 1895, august 25: «În urma 
consimțământului și a garanției mamei sale și după 
trecerea concursului de admitere devine bursier in-
tern al Școlii»; august 31: «Este admis spre speciali-
zare la secția de sculptură în lemn».

Prin talentul și sârguința lui, vreme de patru 
ani, Brâncuși va absolvi în septembrie 1898 școala, 
clasificându-se primul, cu media 9,33, din cei 16 
absolvenți.

*
Primul an la Școala de Arte și Meserii Brâncuși 

îl urmează ca elev extern, asigurându-și întreținerea 
prin slujba ce-o avea la prăvălia «de mărfuri și colo-
niale» a lui Ioan Zamfirescu. Anul I era pentru ado-
lescentul Costache, obișnuit cu lucrări mai compli-
cate, destul de ușor, de aceea, pe la începutul anului 
1895, solicită trecerea în clasa a doua, iar la sfârșitul 
anului școlar 1894-1895 (în care absolvise doi ani de 
studiu), tânărul solicită bursă în ideea de a urma, ca 
elev intern, cursurile. Faptul că patronul a fost alături 
de el în această privință ne lămurește totodată asupra 
raporturile ce existau între «negustor» și «prăvălie-
rul» său. Dorința tânărului de a pune ordine în viața 
sa, renunțând astfel la un itinerant servagiu de prăvă-
lie, vine și în întâmpinarea așteptărilor din familia sa, 
căci acum, cu această decizie, se produce și reapro-
pierea de familia sa părăsită cu ani în urmă, pentru a 
pribegi pe la Slatina și Craiova. 

Să precizăm, conform unui «Tablou de rezul-
tatul examenului depus de Elevii ce se arată prin-
tr-însul, aspiranți la bursele devenite vacante în 
Școala de Meserii și Arte a Județului pentru anul 
1895/896», că tânărul de 19 ani trecuți era singurul 
admis la specialitatea «sculptură» - numele acestui 
candidat reușit cu media 7,50 figurând la poziția nr. 
15: «C. Brâncuși». 

Scris astfel, într-un tabel de 34 de candidați 
(din care doar 9 au fost admiși: fierărie -2, strungărie 
– 1, turnărire – 1, rotărie – 1, mecanică – 2 și tâmplă-
rie - 2), înțelegem o oarecare considerație a persona-
lului din școală față de adolescentul a cărui înscriere 
aici justifica denumirea școlii de Meserii «și Arte»…

1.Certificatul de cetățean român cu drep-
turi depline

Primăria Comunei Peștișani

Certificatu

Asemănat cererei făcute de Dl Brâncuși 
din această comună, actualmente elev în școala de 
meserii Craiova, prin suplica Registrată la No 1139. 
Subsemnatul primar al sus dzisei Comune, certific 
prin aceasta pe a însum onòre și responsabilitate că 
numitu Brâncuși este de naționalitate română, iar nu 
streină și se bucură de tòte drepturile politice și civile 
ale țerei nòstre România.

Drept care i-am eliberat aceasta a-i servi la ne-
cesitatea ce va avea.

1895 August 7
No. 1003
Primar
N. Seimeanu     

 
Notar
Gr. Milcu

L.S.
Regatul României
Județul Gorjiu
1892
Pl. Tismana
Com. Peștișani 
(Arhivele Statului Dolj, Craiova, Prefectura 

Dolj, Dosar 58/1895, f. 80)

*

2.Consimțământul Mariei Brâncuși privitor la p.4

internarea ca bursier a fiului ei

Vădzut la 8 august 1895
Primar N. Seimeanu

Actu de Consimțământu

Subsemnata Maria soția și tutòrea defunctului 
Nicolae Brâncuși domiciliate în comuna Peștișani, 
plasa Tismana, județul Gorjiu, declar prin acest 

actu că consimtu la cererea și angajarea fiului meu 
Brâncuși Constantin de a se interna ca bursier în 
școala de meserii din Urba Craiova la secțiunea 
sculpturei și că mă supun la ori ce sarcini s-ar cere, 
fiind cu voia și consimțementul meu aceasta.

Drept care m-am subscris prin punere de deget 
neștiind carte și autentificat de Primăria respective 
conform legei.
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1895 August 8
+ Eu Maria, soția și tutorea defunctului Noco-

lae Brâncuși din Com. Peștișani, am dat aceasta.
Rugat fiind am scris

Gr. Milcu
(Arh. St. Dolj, Craiova, Prefectura Dolj, do-

sar 58/1895, f. 78).

*

3.Cererea de înscriere la examenul de bursă

N 52
Primit la 20 august 1895
Se va înainta Dlui Prefect spre cele legale
P.B.P.

Domnule director,

Vă rog să binevoiți a mă admite la ecsamenu 
ce are loc în diua de 25 august a.c., voind a concura 
la bursa pentru specialitatia de sculptură cînd tot de 
odată depui și actele cerute de regulă.

Devotat C. Brâncuși actual elev solvent
Admis
ss. indescifrabil
Admis la escamen
P.B.Popescu
Am primit actele
C. Brâncuși
D-sale Dlui director al școlii de Meserii
(Arh. St. Dolj, Prefectura Dolj, dosar 

58/1895, f. 77) 

*
4.Examenul de admitere la bursă din 31 

August 1895:

Proces verbal
1895 August 31

În urma procesului verbal de eri, subsemnații 
membri întrunindu-ne în Comisiune sub președinția 
Dlui Prefect, am procedat la examinarea elevilor 
concursul oral al acestora cari sau constatat că în-
trunesc condițiunile cerute și resultatul s-a trecut în 
tabloul întocmit la Comisiune și în urma examinării 
tuturor elevilor, Comisiunea a declarat admiși pe ele-
vii aceștia: 

1)Popescu Constantin la secțiunea de Mecani-
că. 2) Petrescu Ion la Strungărie. 3) Lișteveanu I. Ilie 
la Rotărie. 4) Brâncuși Constantin la Sculptură. 5) 
Petroșanu Eremia la Mecanică. 6) Filipescu Elefterie 
și 7) Popescu C. Mircea la Tâmplărie. 8) Butărescu 
Demetru la Turnătorie. 9) Mărculescu Marcu și 10) 
Tălpășanu Ion la Fierărie, ca unii ce au întrunit note-
le cerute de regulament.

Pentru care am încheiat presentele Proces ver-
bal, rămînînd ca Domnul Prefect, Președintele Co-
misiunii, să dea ordin D-lui Director al Școlei a inter-
na luîndu-le cuvenitele garanții pe care le va nainta 
Prefecturii.

Președinte Prefect
ss. indescifrabil
Membri: A.M. Gheorghiu
 P.B.Popescu
 Al. Gioroiu
Secretar / ss indescifrabil 
(Arh. St. Dolj, Craiova, Dosar 58/1895, f. 41)

*
5.Adresa Comisiunii prefecturale către 

directorul Școlii de Meserii cu tabelul candidaților 
declarați admiși

No 12127
1895 Septembrie 7

Dlui Dir. al Școlei de Messerii

Comissiunea constituită pentru examinarea 
aspiranților la bursele devenite vacante în acea școlă, 
prin processul-verbal redigiat ăn ziua de 31 August 
trecut, a declarat admiși pe tinerii aceștia și a nume:

Popescu Constantin la secțiunea de mecanică;

Petrescu Ion la strungărie;
Lișteveanu I. Ilie la rotărie;
Brâncuș Constantin la sculptură;
Petroșanu Eremia la mecanică;
Filipescu Elefterie la tâmplărie;
Popescu C. Mircea idem;
Butărescu Demetru la turnătorie;
Mărculescu Marcu la ferărie;
Tălpășianu Ion idem, - 
Cari, în urma concursului dat, au obținut note 

satisfăcătoare.-

Punându-vă în vedere celle ce preced, vă in-
vit a interna în școlă pe numiții elevi, înaintându-ne 
de urgență actele de garanție ce veți lua din partea 
părinților lor, autentificate în regulă.-

*

6. Actul de garanție al Mariei Brâncuși din 
5 ianuarie 1896

Vădzut 5 Ianuarie 896
ss. indescifrabil

Actu de garanție,

Prin care subsemnata Maria soția și tutòrea 
averei def. Nicolae C. Brâncuși domiciliată în comu-
na Peștișani plasa Tismana Districtu Gorju declar că 
pentru fiul meu Brâncuși Constantin care a obținut 
bursa la Șcòla de meserii a județului Doljiu la speci-
alitatea sculpturei, voi respunde orice cheltuieli se va 
face cu acest elevu în casul cînd nu va urma cursurile 
complecte pînă la termen, sau va fi depărtat din șcòlă 
pentru rea purtare. Suma aleasă se va împlini prin 
aplicarea legii de urmărire fără se am vreun drept de 
judecată sau pretenție; iar în schimbu Județul este 
obligat a lu ține în școlă pînă la terminarea cursurilor.

Drept care am dat acesta, semnată de mine 
prin punere de deget și autentificată în regulă.

1896 Ianuarie 1
 -Maria soția def. Nicolae C. Brâncuși, și 

epitropă a averii minorilor acelui def. din comuna 
Peștișani.

Am scris și redactat acest act
ss. C.D.Blendea
Agricol din comuna Peștișani. 
……………………………………………..
Pe verso: Autentificarea la Tribunalul 

Județului Gorjiu prin Proces Verbal N 127 (N 27 al 
actelor), cu semnăturile «supliminte» și «grefier», 
indesc., și sigiliul instituției. 

(Arh. St. Dolj, Craiova, Prefectura Dolj, dos. 
46/1896, f. 250)

*

7.Certificatul eliberat de Școala de Meserii din 
Craiova la 28 septembrie 1898

Certificat
Prin care noi P.B.Popescu directorul Școlii de 

meserii din Craiova, în urma cererii Dsale certificăm 
că tânărul Brâncuși Constantin a terminat cu mare 
succes cursurile complecte teoretic și practice de 
cinci ani ale șcòlei noastre la secțiunea Sculpturei;

Avându în tot deauna o mare aplicațiune atît la 
practică cît și la teorie și o conduită exemplară. 

Dreptu care i-am eliberatu acestu certificatu 
spre a-i servi la necesitate.

Director
P.B.Popescu
Sigiliu                                     Contabil, 
                                         C. Stănciulescu

REGATUL ROMÂNIEI
ȘCOALA DE MESERII
A JUD. DOLJIU
  No. 145
1898 septembrie 28
(Originalul în arhiva Muzeului de Artă Mo-

dernă, Centre National d ‚Art et de Culture Georges 
Pompidou, Paris. Cf. B.Brezianu, Brâncuși în Româ-
nia, Ed. All, 1998, p. 238-239).

*
ADDENDA

INVENTAR
PE ANUL
1895 – 1896
de
Primirea averei materialului uneltelor și alte 

objecte ale școlii de Messerii a Județului Doljiu, de 
actualul Comptabil-Magadziner C. Stănciulescu, de 
la fostul Comptabil Magadziner C. Prejbeanu.

Craiova, Tipografia Română Filip Lazar & 
Comp.

Atelierul de sculptură
Dulap unelte -1 buc.
Dulap cu 2 uși p unelte – 1 buc.
Tesghea p 4 lucratori -1 buc.
Deto p lucrat – 2 buc.
Peatra p ascuțit -1 buc.
Pilă ½ sticl – 1 buc.
Lacăt de siguranță – 1 buc.
Pilă batardă – 1 buc.
Raspil – 1 buc.
Compas de grosime – 1 buc.
Deto de lungime – 1 buc.
Peatră belgie – 1 buc.
Dalți diferite – 11 buc.
Deto Deto – 85 buc.
Inele p manere – 60 buc.
Pile – 2 buc
Total:
 Preciu vechiu: 258.50 ; Preciu nou: 141.20
Obiectele de mai sus sunt în primiere

                                                ss. J. Sicherls

(Arh. St. Dolj, Craiova, Prefectura Județului 
Dolj. Dosarul nr. 39/1896, f. 41 v.)

N.n.: Austriacul Joseph Sicherls era profeso-
rul de sculptură în lemn al lui Brâncuși, la celelalte 
secții fiind încadrați: ing. Petre B. Popescu, profesor 
de desen și director; Karl Zefeld (la turnătorie), Mi-
hail Burlan (la «lemnărie») ș.a. 

Documentar de 
Ioan Liviu SINCULICI

Sărutul-medalion
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Între subiectele cărora criticul vâlcean Ioan St. La-
zăr le-a acordat maximă atenție, personalitatea teologică 
și literară a lui Bartolomeu Valeriu Anania ocupă un loc 
aparte. Este vorba, oarecum, de un „legat” cărturăresc, 
de vreme ce, după câteva «întâlniri spirituale» cu opera 
acestuia, marcate de fascinația unor mai profunde tâlcuri 
existențial-filosofice, autorul și-l ia drept «cicerone» în 
propria-i aventură de descifrare a tainelor și miturilor. 
Intuind corelația profund organică dintre o anumită este-
tică a mitului și o alta «teologică», comentatorul ajunge 
să înțeleagă, în final, și pe aceea dintre opera artistică 
(poezie, proză, dramaturgie) și cea teologică (alcătuită 
din eseuri, tălmăciri, liturgică, omiletică, hermeneutică). 
Cu observația că «teologia creștină este ridicată pe teme-
iul mitului creștin (ca praxis existențial, dar și ca ritual)» 
și în directă legătură ea poate fi înțeleasă (analizată) și 
ca operă literară: „În mod analog, putem vorbi despre 
convergența «de adâncime» dintre opera artistică și cea 
teologică a lui Valeriu Anania la nivelul antropologic-
cultural și spiritual.”

Dincolo de aceste prime considerații, autorul 
evocă întâlnirile sale, de rodnică mobilizare sufleteas-
că, cu înaltul ierarh, prima datând de prin 1984, când 
„călugărul-scriitor de la Văratic” răspunde invitației 
de a participa la o manifestare cu scriitori de origine 
vâlceană. Comunicarea empatică a dat roade – „nici un 
alt contemporan n-a «lucrat» de atunci (cu atât de puține 
cuvinte!) asupra mea mai mult, dând rost și sens vieții 
mele interioare”. Hotărându-se a-i cunoaște și aprofunda 
„«cuprinderile» întru spirit”, I. St. Lazăr va descoperi un 
„fabulos creator de idei și de armonii lexicale”, care, în 
orizontul literaturii contemporane, încă nu era promovat 
la adevărata-i valoare.

În 2011 se împlineau zece ani de când Î..S. 
Bartolomeu îi dăduse autorului nostru binecuvântarea 
pentru a scrie o carte despre Domnia Sa. Prezent la Arhi-
episcopia din Cluj, la sărbătorirea ierarhului octogenar, 
I. St. Lazăr nu va merge cu mâna goală, ci cu volumașul 
Bartolomeu Anania, «Du-te, vreme, vino, vreme», un fel 
de „dar vâlcean” ce-l va surprinde plăcut pe venerabilul 
sărbătorit. Rămânând «dator» cu o mai veche asumare 
a unei cărți temeinice, autorul constată că alții au fost 
mai «sprinteni», precum tânărul Lucian-Vasile Bâgiu, 
autorul unei teze de doctorat din 2006, prima monografie 
despre «scriitorul» Valeriu Anania. Dăruită de însuși cel 
comentat, cercetarea respectivă venea ca un îndemn la 
«smerire», temperându-i «orgoliul» de a fi realizând el 
însuși «prima» abordarea și determinându-l să-și orga-
nizeze mai bine «obiectivul de lucru». Tot în 2011 apare 
și lucrarea Nicoletei Pălimaru, Valeriu Anania – Opera 
literară, și aceasta teză de doctorat. 

În seara zilei de 31 ianuarie 2011, inima înaltului 
ierarh înceta să mai bată, iar posteritatea literară a aces-
tuia abia începuse… În acel moment, opțiunea autorului 
nostru s-a precizat: „un volum dedicat biografiei, iar ce-
lălalt operei”. 

Părerea de rău că nu l-a bucurat pe «afinul» său cu 
realizarea cărții, până la data funestă, este atenuată de con-
vingerea că acesta „m-a văzut la lucru și i-am dat încre-
dere că ajung la țintă (în decembrie 2010 îi trimisesem în 
e-mail, prin părintele Bogdan Ivanov, 150 de pagini…).”

Ritmul mai lent în care înainta scrierea – datorat 
„obligațiilor profesionale de catedră și celor social-cul-
turale din  Râmnicul cu o tradiție spirituală prestigioasă 
și o actualitate păstrându-i «focul din vatră»” - s-a dove-
dit, iată, benefic, de vreme ce proiectul îl obliga ca, mai 
înainte de a aborda personalitatea literară și teologică, 
trebuia să stăruiască asupra biografiei. Nu atât în sensul 
biografismului strict referențial, cât în acela al explică-
rii operei prin prisma biograficului și a biografiei prin 
latențele metafizice ale actului de creație și vocației teo-
logale. Și în acest fel, planul acestui demers s-a lămurit 
în hotărârea de a scrie două volume dedicate biografiei, 
alte două destinate operei (beletristica și teologia) și, 
probabil, un volum de sinteză ce ar încorona cercetarea – 
„așadar un proiect major, dedicat unei experiențe umane 
și creative cu particularități de excepție”…

„Nu știm dacă Cel de Sus mă va învrednici să duc 
la capăt acest proiect BVA (care, ficțional, este întreprins 
de către un grup de cercetători/«cititori»), - scrie Ioan St. 
Lazăr - , știu doar că sunt dator să-mi fac drumul și să mă 
rog pentru împlinirea lui.”

*
Până târziu, biografia lui Bartolomeu Valeriu Ana-

nia a fost una pe cât de fragmentar cunoscută pe atât de con-
troversată. Abia în 2008 apare volumul de Memorii care 
vine să clarifice acuzata sa „tinerețe legionară”, condiția 
de deținut în închisorile de la Jilava, Tg.-Jiu și Aiud (am-

nistiat în 1964) și prezumtiva „colaborare cu securitatea 
comunistă”, precum și „perioada americană” la Episcopia 
Misionară a românilor (la care a fost obstaculat să mai re-
vină din 1976), unde a militat pentru depășirea «sciziu-
nilor» dintre românii de acolo, dezbinați de profesioniștii 
dezinformării și propagandei comuniste. „Personaj istoric 
controversat”, Valeriu Anania s-a mărturisit în „Memorii” 
cu probitate și dignitate, spulberând toate acuzațiile, cele 
mai multe venind dintr-un mediu ce avea direct atinge-
re cu interese deopotrivă laice și bisericești (e vorba de 
campania dezlănțuită de unele publicații la atitudinea 
«inerțială» a ierarhului clujean în chestia «retrocedărilor» 
unor averi către alte confesiuni)…

Văzând în scriitorul-teolog „un întreg care trans-
cende suma părților” (așa cum înțelege condiția de «au-
tor» scriitorul însuși), I. St. Lazăr constată politropismul 
personalității umane și scriitoricești, adică acea comple-
xitate polifonică ce se adresează deopotrivă «omului» și 
«operei» în ansamblu, și care necesită o înțelegere mai 
aplicată, mai de amănunt, dar și o «citire» in integrum 
a figurii umane și spirituale. Poetul, dramaturgul, pro-
zatorul, memorialistul, eseistul, publicistul, teologul, 
tălmăcitorul și hermeneutul Scripturilor, istoricul artei 
religioase, oratorul bisericesc – sunt tot atâtea «fațete» 
ale unui spirit de mare complexitate, pentru înțelegerea 
căruia este potrivită „perspectiva convergenței”. Așadar, 
în polifonia operei, comentatorul tinde să străvadă și pe 
„autorul polifonic”…

Și pentru a pune în evidență această „complexita-
te de spirit”, dl I. St. Lazăr își propune abordarea „cazu-
lui” într-o „structură dialogică” de scenariu scriptural, pe 
considerentul că „la început a fost dialogul” (H. Wald). 
Practicat încă din cele mai vechi timpuri, dialogul este 
„auroral și diurn, habitual cu lumea”, pe când monologul 
rămâne „vesperal și nocturn, habitual cu sinele”. Avem 
de la Socratele platonician și, în general, de la autorul 
„Republicii” la Sfinții părinți, o adevărată „cultură a 
dialogului”, care străbate și în opera scriitorului-teolog 
Valeriu Anania, insinuându-se cu statutul cititorului de 
alter, de constantă implicare, ca în Rotonda plopilor 
aprinși ori eseul Cerurile Oltului… Pe aleile grădinii 
Akademos dezbăteam marile probleme ale ființei umane 
și creației, și autorul în cauză vrea să scrie această „carte 
polifonică” care să dea seama de la Grelele Pământului 
și Grelele Cerului la Grelele Cuvântului și Grelele Tim-
pului, toate raportând creația la Om și pe omul Valeriu 
Anania la Creație, un feed-bek hermeneutic clarificator 
în integralitatea unei coerente viziuni.

Dacă în cele 12 „stanțe” motivaționale este evo-
cată hotărârea de a se dedica acestui temeinic studiu în-
sumând mai multe volume, începând cu Preliminariile, 
cartea intră în propriu-zisa structură dialogică. Astfel, la 
poarta așezământului de cult, Ioan și Gherman („părinți-
profesori, stră-strănepoți ai «călugărilor sciți» din veacul 
al VI-lea”) se află la început de cale: ei vor pleca într-
un pelerinaj, în peisaj carpatic (și nu numai), pe urmele 
vieții și operei unei personalități de excepție din vremea 
noastră, Bartolomeu Valeriu Anania”, binecuvântați fiind 

de către părintele Vartolomeu. „Provocările” respective 
(care vor fi și cele două mari secvențe ale cărții) vor privi 
atât «biografia» cât și «opera artistică și cea teologică».

Partea întâi privește copilăria, adolescența „ver-
zuie”, „parada închisorilor” și „cărările pribegiei”, apoi 
greva studenției clujene din 1946, închisorile, colabora-
rea cu patriarhul Justinian Marina și misiunea la Episco-
pia românilor din America. Partea a doua, pornind de la 
momentul trecerii Oceanului și al „deplinei libertăți”, va 
evoca acțiunea de „dezbinare” a românilor din Emigrație 
și campania negativă de presă, perioada românească 
(1976-1993).

Miezul cărții îl cuprinde, însă, secțiunea a III-
a, Anii de ucenicie. „Cadrul dialogic”,  în care se 
află cei doi pelerini Ioan și Gherman, se schimbă, în 
funcție de etapele vieții scriitorului-teolog, fiecărei eta-
pe fiindu-i «citite» specificitatea și aportul la formarea 
personalității: satul natal Glăvile cu imaginea mamei 
și magicul orizont etno-folcloric, studiile la Seminarul 
Central din București (1933-1941), apropierea de «Gân-
direa» ortodoxistă a lui Nichifor Crainic,  apoi unele 
năzuințe și dezamăgiri „verzui” și referiri privitoare la 
țara bulversată, studențimea fragmentată (1941-48) în 
care i-a avut ca modele pe prof. Teodor M. Popescu și 
Ioan G. Coman. Următoarea secvență, Ucenicii înalte, 
evocă «întâlnirile admirabile» ale tânărului Anania, ce 
i-au marcat vocația scriitoricească: Arghezi, Galaction, 
Anton Holban, Victor Papilian, Vasile Voiculescu, Luci-
an Blaga, Ion Luca, Marin Preda ș.a.

  Tot în această ultimă secțiune, vor fi detaliate di-
alogic alte momente foarte importante pentru înțelegerea 
omului: moartea patriarhului Justinian, sub care a uce-
nicit cu devotament (1948-1958), detenția de 6 ani im-
putându-i-se fără motive „legionarizarea” instituției, pa-
triarhatul lui Justin Moisescu, pensionarea și mutarea la 
Mănăstirea Văratic, proiectul noii versiuni românești a 
Bibliei, relația cu patriarhul Teoctist (în 1990), cea inci-
pientă cu noul mitropolit al Moldovei, Daniel, și, în fine, 
învestirea în funcția de arhiepiscop al Clujului, Vadului 
și Feleacului (1993). Nu vom detalia, lăsând cititorului 
curiozitatea de a găsi în aceste pagini atât o informație 
aproape exhaustivă, dar și plăcerea de a cutreiera o lite-
ratură așa-zis «de frontieră», căci personajul „despre care 
se vorbește” este însuși acela care răsare din întâmplări, 
fapte, evenimente, conturând destinul unei voințe ima-
nente, unei chemări irezistibile și al propriei deveniri.

*
„Icoane(le) de început”, dedicate de dl I. St. Lazăr 

lui Bartolomeu Valeriu Anania, încearcă a surprinde acea 
„mișcare osmotică de profunzime”, „«transferul» virtual 
dintr-o «parte» în alta”, în general „metafora germinală” 
a gânditorului și scriitorului vâlcean, altfel spus, „gre-
lele cuvintelor” imaginate de acesta „ca întruchipând 
germinația nesfârșită” – „mă întreb, scrie monografistul 
pe coperta IV a volumului, dacă nu ar putea fi numite, și 
ele, în diafanitatea eterică, grelele cerului”…

Iată de ce proiectul recuperării, sub acest aspect, 
a personalității complexe ce-a întruchipat-o teologul și 
scriitorul Batolomeu Valeriu Anania, constituie o nouă 
cale de acces, mai întâi spre înțelegerea omului (pe fun-
dalul epocii sale), mai apoi a operei polifonice în care 
vedem «grelele pământului» sublimându-se în acelea ale 
«cerului»…

Dincolo de structura dialogică a compoziției mo-
nografice, - specie sui generis ce sare ușor spre literatură 
și ficțiune, ținute desigur sub control, - autorul pune în 
evidență o itinerantă biografie a formării și clădirii de 
sine. Deși travestit sub astfel de „măști”, spiritul aucto-
rial este atotprezent, convenția asumată a dialogurilor 
imaginare dându-i acestuia posibilitatea să-și multiplice 
«vocea», să-și tempereze «tonul», să mențină «ritmul».

E, în definitiv, aceasta o «strategie» 
compozițională, prin care, atenuându-se un anumit per-
sonalism al viziunii monografiste, răzbate alteritatea, 
asigurând acel unghi al percepțiilor plurale și  creditând 
o imagine cât mai autentică, cât mai exactă, cât mai apro-
piată de efigie. Sub această deferență, de afinități elective 
și de corespondențe spirituale, se situează dialogica her-
meneutică a „Icoanelor de început”.

Odată degajată «calea» și găsită «strategia» scrip-
tural-metodologică, demersul critic poate să ne ofere 
alte și alte tablouri ale experienței biografice, din care 
pretutindeni sunt de reținut acumulările spirituale întru 
desăvârșirea unui mare destin scriitoricesc, sub semnul 
profund asumat și lucid al dreptei credințe.

Zenovie CÂRLUGEA

„VALERIU ANANIA – Icoane de început”
eseu biografic de Ioan St. Lazăr
(Editura ROTIPO, Iași, 2013, 242 p.)
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O nouă ediție a lucrării monumentale ISTORIA 
LITERATURII DACOROMÂNE, de prof. univ. Mihail 
Diaconescu, a văzut, recent, lumina tiparului la Editura 
Fundației Internaționale „Mihai Eminescu”. Spre deosebire 
de lucrarea din 1999, aceasta despre care scriem acum este 
una revizuită și adăugită, prezentată într-o formă grafică 
aleasă și marcată de o „Precuvântare” semnată de IPS Iri-
neu, Mitropolitul Olteniei. Îngrijirea lucrării i se datorează 
vrednicului de laudă stareț al Mănăstirii Lainici, preotul 
Ioachim Pârvulescu.

O asemenea conjunctură nu trebuie să ne mire în-
trucât  lucrarea, ca istorie a literaturii „dacoromâne”, rea-
lizează cea mai amplă sinteză de autori ecleziaști din sec. 
I-VI, unii din ei de anvergură și importanță europeană, de la 
Gaius Noster, Aethicus Histricus, Laurentius de Novae, la 
Sfinții Ioan Cassian, Niceta de Remesiana, Dionisius Exi-
guus şi Areopagitul , Martinus de Bracara, iar de la aceștia 
la Auxentius de Durostorum, Leontius Byzantinus, Ioan 
Maxentius ş.a. 

Este vorba de așa numiții autori „străromâni”, des-
pre care au scris regretații Ion Coman, Nestor Vornicescu 
și mulți alții, și care nu numai că se studiază la facultățile 
de teologie din țară, dar cu toții au reușit să înscrie o epocă 
întinsă pe o jumătate de mileniu – ceea ce exegeții au numit 
„Scoala latină de la Tomis”.

Odată ce acești autori au fost aduși la lumină, prin 
traduceri și comentarii foarte aplicate, „periodizarea” lite-
raturii române a fost împinsă cu mai bine de un mileniu în 
urmă. Nu cu epoca „slavonismului cultural” (v.manuscrisele 
și textele religioase din Evul Mediu Românesc, sec.XII-
XVI), nici cu apariția primelor texte în limba română (sec.
XVI) începe, iată, istoria literaturii române, ci cu această 
etapă culturală omogenă și organic-doctrinară, necunoscută 
unui Nicolae Iorga, G, Călinescu, George Ivașcu și tuturor 
ce și-au scris „istoriile” începând cu „perioada slavonă” ori, 
introducând criterii estetice, începând de mai târziu (Ni-
coae Manolescu)… Ba, de aici, ar putea exista și ispita de a 

împinge „periodizarea” către poetul roman Ovidiu, care în 
exilul său tomitan (anii 8-17 d. Ch.) a compus  „Tristele” și 
„Ponticele”, trimise la Roma, mărturisind că ar fi scris poe-
me chiar în limba getică pe care o învățase bine pentru a se 
înțelege cu tomitanii… Ori chiar mai în urmă, către cultura 
populară geto-dacă (epodele zalmoxiene ș.a.).

Iată cum monumentala Istorie a scriitorului și cerce-
tătorului Mihail Diaconescu vine să completeze un loc de 

mult așteptat în istoriografia noastră literară. Este vorba de 
o lucrare temeinică de analiză și „de sinteză remarcabilă” 
(Ion Scurtu), totodată de ținută academică, considerată de 
academicianul prof. univ. Dumitru Popescu drept „cea mai 
amplă sinteză științifică dedicată literaturii dacoromâne din 
câte au fost elaborate până acum în cultura română”. 

Să reținem, de asemenea, și caracterizarea marelui 
nostru enciclopedist Ovidiu Drimba, președintele de onoare 
al colegiului de redacție al revistei târgujiene «Portal-MĂ-
IASTRA», care scria entuziasmat, la apariția primei ediții, 
în „Steaua” clujeană: 

„Vasta sinteză «Istoria literaturii dacoromane» este 
o noutate absolută în cultura română şi europeană. Ea oferă 
lectorului date istorice, repere biografice, prezentări de tex-
te, interpretări estetice, analize comparatiste, stilistico-ling-
vistice, teologice şi sociologice, într-un demers critic, ana-
litic şi sintetic multidisciplinar, pe cât de amplu, pe atât de 
riguros conceput şi realizat (...) Dominantă în vasta sinteză 
a domnului Mihail Diaconescu este metoda istorică. Fapte-
le literare sunt grupate şi ordonate cronologic, în funcţie de 
succesiunea lor în timp. Ordinea cronologică face posibilă 
urmărirea unor constante, dar şi a unor influenţe de la o 
etapă la alta, respectiv a descendenţelor literare. Şase secole 
de cultură literară echivalează cu o perioadă de lungă du-
rată. În răstimpul duratelor lungi din istorie, evenimentele, 
inclusiv cele literare, sunt totdeauna de o mare diversitate.“ 
(Valoarea sintezei  istorice, „Steaua”, An LVII, Nr. 6/2006). 
L-am cunoscut pe valorosul scriitor și meticulosul cercetă-
tor la Congresul de Dacologie din anul 2000, unde, la sesi-
unea de comunicări științifice ce a avut loc în Sala Rondă a 
Intercontinentalului  din București, a prezentat o comunica-
re foarte aplaudată. Tot cu acel prilej mi-am procurat ediția 
întâi a acestei „istorii” de pionierat în cultura română, care 
interesează nu numai pe specialiști, dar și pe studenții de la 
facultățile de filologie și teologie, precum și un public mai 
larg doritor de noi achiziții cultural-literare. 

În prefaţa la monumentala „Istorie a literaturii ro-
mâne de la origini până în prezent“, G. Călinescu, punând 
tranşant problema „începuturilor“, sesiza, mai întâi, că există 
trei feluri de specialişti angajaţi în a scrie istoria literaturii: pri-
mii ar începe cu literatura veche (de la Macarie la Conachi), 
alţii „o iau de la Cârlova, dezinteresându-se cu totul de epoca 
anterioară, pentru ca p a treia categorie de cercetători literari 
(„singurii cercetători ai esteticului”) să se ocupe numai cu epo-
ca modernă, de la 1900 încoace: „Discuţiile au forma cea mai 
fantezistă pentru că nici una din părţi nu se sprijină pe docu-
mente incontestabile. În definitiv, tradiţie nu înseamnă altceva 
decât înaintare organică după legi proprii şi nu este îndoia-
lă că organicul există în literatura română. Se cade doar să-l 
descoperim, fără prejudecăţi, şi mijlocul nimerit este a scrie o 
istorie literară bine informată, însă de substanţă, nu de nume 
proprii şi de cifre“

Cu ce elemente şi fapte de cultură (integrate într-o con-
cepţie de ansamblu) trebuie să înceapă, aşadar, o istorie a litera-
turii române? Cu recunoaşterea a priori a unei literaturi popula-
re, în care identificabile sunt motivele, temele, figurile, miturile 
specificităţii naţionale (v. Tratatul Academiei)! Cu evocarea spi-
ritualităţii geto-dace şi a complexului de etnogeneză sau cu acea 
cultură feudală timpurie (sec. X-XII), cum procedează G. Ivaşcu 
în Istoria literaturii române (voi. I, 1969) şi cu care îşi începea 
G. Călinescu memorabila operă?

Prejudecata conform căreia o istorie a literaturii nu 
trebuie să părăsească sfera esteticului (v. obiecţiile făcute „Is-
toriilor“ lui Iorga!), făcând concesii culturalului, funcţionează 
încă şi, din această cauză, o periodizare completă a literaturii 
române, într-o sinteză reprezentativă, rămâne un deziderat. Se 
ştie că suportul oricărei literaturi e cultura (populară şi scrisă) şi 
că o istorie a literaturii unui popor nu poate ignora niciunul din 
aspectele devenirii sale cultural-istorice şi spirituale. Aşadar, 
întrebarea-problemă este aceasta:

Când începe literatura română?
Începe ea, conform unei concepţii organiciste, odată 

cu literatura populară, cu marile mituri ale spiritualităţii ro-
mâneşti?

Începe ea la 1521, data redactării în limba română 
a primului document păstrat – Scrisoarea lui Neacşu, ori cu 
textele maramureşene și tipăriturile coresiene?!

Avem, se ştie, până la această dată, o epocă întinsă pe 
câteva secole de slavonism cultural, o limbă a Răsăritului orto-
dox, în timp ce latina funcţiona ca limbă oficială a Occidentu-
lui catolic. Dar, la Tomis, în Scythia Minor, fuseseră redactate 
scrieri cu o mie de ani în urmă, în limba latină, de câţiva ecle-
ziaşti, în Dacia postaureliană (o parte din scrierile acestea vor fi 
traduse, mai târziu, în cultura de limbă slavonă de la Dunărea 
de Jos, confirmând astfel spiritul organic al unei culturi, tradiţia 

neîntreruptă a acesteia în spaţiul balcanic, prezenţa străromână 
nefăcând altceva decât să probeze „europenitatea fundamenta-
lă a literaturii române în cadrul unei tradiţii străvechi a unui 
mod de cultură endogen“. Studii solide şi conjugate, uneori, au 
lămurit această problemă – este vorba de perioada străromână 
a literaturii noastre, neconsemnată, încă de istoriile literare (în-
tre romanizare şi perioada slavonismului cultural întinzându-se 
„mileniul alb“, cum a fost numit acest interval / hiatus în cul-
tura română)…

În ultimele decenii ale secolului XX au avut loc 
cercetări solide care au lămurit – şi nu numai pentru noi  ̶  
perioada aşa-zisului mileniu alb.

Ioan G. Coman începe în 1957 despre Niceta de Reme-
siana, un studiu care pune în lumină contribuţia acestui scriitor 
ecleziast la consolidarea unei doctrine de expresie străromână, 
atât de necesară într-un moment când la orizont se profilau 
umbrele atâtor schisme şi erezii ce au împânzit Evul Mediu la 
Dunărea de Jos. în 1968, acelaşi I. G. Coman publică opul de 
uluitoare demonstraţie: Contribuţia scriitorilor patristici din 
Scythia Minor, iar în 1975 lucrarea Sciţii Ioan Casian şi Dio-
nisie cel Mic şi legăturile lor cu lumea mediteraneană, pentru 
ca în 1979 să publice impunătoarea sinteză: Scriitori bisericeşti 
din epoca străromână, care nu va fi nicidecum o „monografie 
patristică regională“ de la Dunărea de Jos, ci o retrospectivă 
calmă de acumulări erudite ce evidenţiau o moştenire culturală, 
necesitând o imperioasă operaţie de recuperare istoriografică.

„Ipoteza“ literaturii străromâne se ivi, aşadar, pe un 
teren de amănunţită erudiţie şi ea nu avu decât sorţi de izbândă 
în câteva intervenţii găzduite de unele publicaţii de la noi, 
îndeosebi în perioada de după 1980, când încep să apară 
discuţii organizate, seriale de exegeză, pagini tematice 
ilustrative, în care se susţine ideea că “ literatura română de 
mâine va trebui să împingă materia de studiu în teritoriul pro-
ducţiilor străromâne “. (A. Silvestri).

Ideile privind ipoteza străromână vor circula apoi în 
presa culturală românească, în pagini tematice destinate, prin 
intervenţii istoriografice (DACIA MAGAZIN nr. 40, februarie 
2007») la obiect, să acrediteze științific această etapă scriptu-
rală, care trage după ea în urmă începuturile culturii scrise pe 
pământ românesc.

Alături de I. G. Coman si Nestor Vornicescu, trebuie 
amintiţi şi autorii unor studii de erudiţie amănunţită peste care 
nu se mai poate trece astăzi în ceea ce se cheamă epoca străro-
mână (Nicolae Comeanu, E. Norocel, D. Stăniloaie, V. Ştefă-
nescu-Drăgăneşti, Ciprian Zaharia).

Această epocă străveche a literaturii române a fost 
investigată în ultimul timp de regretatul cărturar Nestor Vor-
nicescu (Mitropolitul Olteniei), autor al unor compacte studii: 
Scrierile patristice la Dunărea de Jos (ed. I, 1983; ed. II, 1985), 

Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec.IV-VI,1984; 
Un filosof străromân de la Histria dobrogeană: Aeticus Histri-
cus, 1986.

Cine sunt aceşti „străromâni“, care ilustrează prin scri-
erile lor (comentarii de texte sacre, epistole, prefeţe, dialoguri, 
omilii, polemici, traduceri) o etapă ce confirmă evoluţia or-
ganică a unei culturi, în primul rând o timpurie medievaliate 
doctrinară?

Aceşti „străromâni“ sunt: Vetranion al Tomisului 
(cea. 335-414), pedagog doctrinar şi imnolog strălucit, supra-
numit „apostolul dacilor“, autorul celebrului „Te Deum Lau-
damus“, Laurentius de Novae (cca. 401-417), Ioan Cassian 
(350-420), autorul „Dialogurilor“ cunoscute în lumea eclezias-
tă a timpului, Niceta de Remesiana, Ioan al Tomisului, Teo-
tin I, Teotim II, Dionisius Exiguus și Areopagitul (cca.465-
545), întemeietorul cronologiei creştine pe care o numim „era 
noastră“, enciclopedist de formulă, desigur, „pre-renascentis-
tă“,  Gaius Noster, Aethicus Histricus, Martinus de Braca-
ra, Auxentius de Durostorum, Leontius Byzantinus, Ioan 
Maxentius …

În aceeaşi ordine de idei, interesantă ne apare şi 
lucrarea Creştinismul daco-român în nordul Dunării în sec. 
al IV-lea, de Mircea Păcurariu (1972), care venea să consoli-
deze convingeri, intuiţii, fapte şi repere de domeniul evidenţei. 
În lumina acestor cercetări, se impune o nouă periodizare a 
literaturii române.

Desfăşurată pe circa două sute de ani, şcoala de literatu-
ră ecleziastică de la Tomis rămâne încă un şantier deschis pen-
tru cercetătorii specializaţi. Oricâte „revelaţii“ ar mai surveni, e 
limpede că avem de a face cu o perioadă culturaliceşte distinctă, 
a cărei reverberaţie ecleziastică se simte peste veacuri în cadrul 
culturii şi literaturii române. Nu este vorba de fantezii interpre-
tative, ci de concluzii pertinente, solide, rezultate în urma unor 
examinări minuţioase. Căci, dacă peste o mie de ani vorbim de 
o „literatură religioasă în limba slavonă“ (pe care istoricii li-
terari au considerat-o parte integrată a literaturii române), de’ce 
să nu vorbim şi de o literatură religioasă în limba latină (şi nu 
numai religioasă), născută la Dunărea de Jos în primele secole 
ale mileniului dintâi? Istoria literaturii române are datoria de a 
recupera în întregime această perioadă de cultură ecleziastică 
(vom întâlni şi aici „specia lirică a rugăciunii”), mai ales astăzi 
când, înlăturate fiind inerţiile ideologiei totalitare, se impune un 
examen atent al recuperării şi reconsiderării noastre culturale.

Cu literatura străromână de la Dunărea de Jos ne ates-
tăm prezenţa în spaţiul mediteranean, cât şi într-o Europă a 
spiritului.

Mircea MESEȘAN

Eveniment editorial:

„Istoria literaturii dacoromâne”
de Mihail DIACONESCU

Recuperări istoriografice:

Şcoala de literatură ecleziastică de la Tomis (sec. IV-VI d. Ch.)

Literatura străromână din scythia minor
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1.Între vestitele familii gorjene, în-
rădăcinată pe aceste meleaguri în urmă cu 
aproape două secole, se numără și aceea 
a Culcerilor, dezvoltând legături de ru-
denie cu neamul Amanilor, Bălceștilor, 
Otetelișanilor, Gigurților, Poenarilor, Schi-
lerilor, Sâmbotenilor, dar și cu altele din 
spații mai îndepărtate (Mandrea, Dumitriu, 
Petrescu…)

Primul studiu monografic mai de 
amploare, care aduce o informație inedită 
prin publicarea în premieră a unor docu-
mente de familie (în cazul Anei Culcer, cu 
valoare jurnalistică și beletristică) îl dato-
răm, iată, concitadinului cercetător Du-
mitru-Valentin Pătrașcu: Familia Culcer 
– pagini de istorie (Editura Sitech, Craio-
va, 2013, 264 p.). Să menționăm și amplul 
documentar al familiei Culcer, cu impresi-
onante monografii genealogice, realizat de 
ing. Gabriel Culcer (fiul dr. Max Culcer), 
lucrare din care un vlăstar din urmă, scri-
itorul Dan Culcer (rezident în Franța din 
1987) a postat pe blog zeci și zeci de pa-
gini…

Bazată pe o bibliografie relativ 
strânsă (documente inedite din arhiva Mu-
zeului Județean „Alexandru Ștefulescu” 
din Tg.-Jiu, publicații datând din perioada 
interbelică până azi, lucrări de interes ge-
neral), lucrarea are o ținută științifică nu 
numai prin exploatarea documentelor și 
informațiilor, dar mai ales prin organizarea 
și privirea de ansamblu, restituind, astfel, o 
imagine cât mai autentică a acestei familii 
gorjene de renume (cu ascendență ardelea-
nă), cu incontestabile merite în domeniul 
sanitar și militar, precum și într-un context 
socio-cultural mai larg.

2.În urmă cu aproape trei veri, deci 
prin 2010, la solicitatea scriitorului Dinu 
Săraru, am mers la Dobrița, pentru a vizita 
conacul familiei Petrescu (revendicat azi 
de un urmaș), în care a fost găzduit timp 
de trei săptămâni (în august-septembrie 
1944) regele Mihai I al Românie și regina 
mamă, după arestarea generalului Ion 
Antonescu. Aflându-se pe atunci în stadiu 
de restaurare de către familia Bumbaru 
din Tg.-Jiu, conacul, împrejmuit cu gard 
de cărămidă, și-a recăpătat, ulterior, dem-
nitatea și măreția unei adevărate clădiri 
de patrimoniu cultural. Nu departe, de 
cealaltă parte a drumului, la capătul unei 
alei pietruite, am vizitat și casa veche a 
Culcerilor, în care ne-a primit cea din urmă 
matroană: Dna dr. Ana Culcer, nimeni alta 
decât fiica proprietarului dr. Max Culcer 
și strănepoata medicului șef al Capitalei, 
Dimitrie Culcer. Casa, patinată de vreme, 
dar păstrând câteva „odoare” de familie din 
câte s-au mai recuperat (precum chipurile 
în ghips ale unor înaintași, modelate desi-
gur de marele sculptor Alexandru Severin, 
conviv frecvent al doctorului Max Culcer, 

ca și alți artiști) este, de fapt, un vechi co-
nac boieresc așezat într-o margine de sat, 
din tinda căruia se deschide o încântătoare 
panoramă spre miazăzi, peste dealuri îm-
pădurite și văi. 

Nu eram pe atunci în posesia tutu-
ror datelor despre neamul Culcerilor, așa că 
sper să revin la Dobrița pentru o înțelegere 
mai articulată și mai de amănunt a oameni-
lor care au fost și locurilor care au rămas. 

„Eu sunt a patra generație de doc-
tori, boală genetică”, va mărturisi într-un 
interviu D-na Ana Culcer, fiica doctorului 
Max, fiu al familiei Dumitru (1850-1927) 
și Ana Culcer (1859-1944), născută Băl-
cescu, din Craiova.

„Descălecatul”  ilustrei familii, că-
reia i se va potrivi dictonul «per aspera ad 
astra», îl făcuse în 1836 dr. Dimitrie Cul-
cer, ardelean din ținutul Sălajului, medic 
specializat la Pesta și Viena, care, după 
un sejur medical la Cluj, va trece Carpații, 
profesând în localitățile Zimnicea, Giur-
giu, Calafat, Craiova și Târgu-Jiu. Prin 
căsătoria cu Anica Otetelișanu, în 1848, 
va da naștere unei vestite familii de medici 
și militari. Cei șapte copii vor dezvolta un 
arbore genealogic impresionant. Dimitrie 
Culcer absolvise Medicina la Universitatea 
din Viena și devenise în 1843 medic primar 
al județului Gorj. Viitorul său socru, Nico-
lae Otetelișanu, fusese președinte al Tribu-
nalului Gorj și ocârmuitor al județului, cu 
mare avere imobiliară și funciară, care se 
stabilise ulterior la Craiova. La căsătoria 
din 1848, dr. Dimitrie Culcer dobândise 
prin alianță o parte din moșia Dobrița și o 
casă situată în centrul orașului Tg.-Jiu (si-
tuată pe actualul amplasament al Palatului 
Justiției, dar demolată în 1990 cu încălca-
rea Legii Patrimoniului), casă pe care am 
frecventat-o și noi pe când la etaj funcționa 
sediul Comitetului de Cultură și Educație 
Socialistă al Județului Gorj (era vremea 
când președintele acestui organism cultural 
Ion Mocioi tocmai îl adusese ca instructor-
metodist, de la Polovragi, pe profesorul Ion 
Bădița, viitorul poet Artur Bădița marcat de 
un destin nefericit și dispărut prea devre-
me, după o fulminantă afirmare).

Participând la mișcarea 
revoluționară pașoptistă, în care pe dealul 
Obregia s-a dat foc Regulamentului 
Organic într-o spectaculoasă festivitate, 
dr. Dimitrie Culcer, ca și socrul său de la 
Craiova, va avea de suferit, dar, datorită 
competenței sale de neînlocuit, va câștiga 
repede admirația și respectul cuvenit, de-
venind medic primar al județului Gorj până 
în 1858, când, după un scurt sejur la Ca-
lafat, este numit medic primar al județului 
Dolj, stabilindu-se cu familia la Craiova. În 
1864 va deveni medic-șef al Bucureștiului, 
datorită vredniciei neobosite în organizarea 
sistemului medical în Gorj și Dolj, până 
la pensionarea din 1866, când revine la 
Tg.-Jiu, unde se stinge un an mai târziu, 
în 1867, fiind înmormântat în cimitirul 
orașului.

Văduva Ana Culcer, fiică de 
Otetelișeni, rămasă cu grija creșterii și 
educării celor șapte băieți, se va întoarce 
la Craiova. Vremurile nu mai erau cele 
îmbelșugate ale neamului din care pro-
venea, așa că ani la rând va primi, la so-
licitare, ajutor material și moral din par-
tea surorii sale Elena, căsătorită cu Iancu 
Economu, stabiliți la Râmnicu-Vâlcea și 
mai apoi la Dobrița, administrându-și aici 
partea ei de moșie. Ana Culcer va deceda 
în 1871, fiind înmormântată alături de soțul 
său, în cavoul familiei din Tg.-Jiu.

3.Din a doua generație a Culcerilor, 
îl reținem pe dr. Dumitru (Tache) Culcer 
(1850-1927), care continuă tradiția me-
dicală a familiei. Ajutat de administrația 
județului cu o bursă de studii, va urma 
Medicina la Paris, fiind contemporan cu 

mișcarea comunarzilor de pe malurile Se-
nei, cărora – se zice – li s-ar fi alăturat. Că-
sătorit în ianuarie 1882 cu Ana Bălcescu, 
fiica cea mică a fostului primar al Craiovei 
Barbu Bălcescu (frate cu marele istoric și 
revoluționar Nicolae Bălcescu), dr. Dumi-
tru Culcer se va stabili cu soția la Tg.-Jiu, 
unde se naște, în toamna aceluiași an, Max, 
primul din cei cinci copii. Nemulțumit de 
condițiile existente la spitalul din Tg.-Jiu, 
dr. Culcer va pleca la Craiova pe un post de 
medic provizoriu, după care se va întoar-
ce ca medic la spitalul târgujian. Câștigă 
repede încrederea și respectul oamenilor 
și se decide să se implice politic (va fi 
în două rânduri prefect, în 1902-1904 și 
1907-1910), contribuind la ridicarea nive-
lului de viață al județului, prin construirea 
de școli și biblioteci sătești, prin construi-
rea de poduri și refacerea drumurilor, prin 
asistență sanitară și măsuri administrati-
ve. În timpul răscoalei țărănești din 1907 
a avut o atitudine echilibrată și benefică, 
contribuind el însuși la liniștirea spiritelor. 
Va ajuta comuna Dobrița (în care dobândi-
se, prin alianță, din 1902, moșia și casa) cu 
fonduri destinate școlii, bisericii și primă-
riei, amenajând în conacul de la moșie un 
dispensar unde acorda consultații gratuite 
cu ajutorul fiicelor sale. Ca președinte al 
Organizației județene a P.N.L., l-a spriji-
nit pe Ion I.C. Brătianu pentru primul său 
mandat parlamentar, câștigând el însuși un 
loc de senator…

„În primii ani ai secolului al XX-
lea – scrie monografistul Dumitru-Va-
lentin Pătrașcu – conacul familiei Culcer 
din Dobrița a fost vizitat de o serie de 
personalități ale vieții culturale românești 
și europene, printre aceștia aflându-se și 
sculptorul Constantin Brâncuși.” (p.97)

În timpul Primului Război Mondial, 

deși în vârstă de 66 de ani, dr. Dumitru 
Culcer s-a înrolat voluntar ca medic mi-
litar, având gradul de maior și primind 
conducerea spitalului de campanie de la 
Vădeni (aici a avut-o în subordine pe infir-
miera Ecaterina Teodoroiu). Demobilizat 
în toamna lui 1916, se va refugia cu familia 
la Craiova, apoi la București, pentru ca în 
1917 să revină la Tg.-Jiu. Aici va găsi ca-
sele distruse de trupele germane, iar cona-
cul de la Dobrița devastat. Mai mult chiar, 
fiind suspectat de legături cu mișcarea de 
rezistență armată condusă de înv. Victor 
Popescu de la Valea cu Apă, dr. Dumitru 
Culcer va fi închis de ocupanți în lagărul 
de la Tismana, ceea ce-i va afecta grav să-
nătatea. După război, deși avea 70 de ani, 
D. Culcer se va alege senator de Gorj, dar, 
decepționat de viața politică, la 72 de ani 
se retrage la conacul de la Dobrița, unde se 
stinge din viață la 13 august 1927. Va fi în-
mormântat, cu mare alai, în cavoul familiei 
din Tg.-Jiu.

Dintre cei șapte  copii pe care bătrâ-
nul Dimitrie Culcer i-a avut cu Ana Culcer, 
Grigore Culcer a lucrat în administrația 
financiară a județului, fiind lider al 
organizației județene a Partidului Conser-
vator și ocupând în două rânduri funcția 
de prefect al județului Gorj (primul său 
mandat urmându-i fratelui său, dr. Dumitru 
Culcer, 1910-1911). Alți urmași au făcut 
carieră militară precum gen.Ioan Culcer, 
care a devenit comandantul Armatei I, ce 
a luptat în Oltenia în timpul Primului Răz-

boi Mondial, împotriva nemților. Dar pen-
tru că planurile sale strategice nu erau pe 
planul conducerii din Marele Stat Major și 
la nemulțumirile foarte agitate ale marilor 
proprietari din zonă, i s-a retras comanda. 
Abia ulterior s-a văzut că acesta avusese o 
viziune exactă a teatrului de operații, evalu-
ând corect posibilitățile de rezistență ale ar-
matei noastre, ceea ce a determinat evitarea 
unor importante pierderi. În 1918 va ocupa 
funcția de ministru al Lucrărilor Publica în 
guvernul conservator condus de Alexandru 
Marghiloman.

4.A treia generație a Culcerilor îl are 
ca fanion pe Max Culcer, primul din cei 
cinci copii al familiei Dumitru și Ana Cul-
cer, născut la 26 octombrie 1882 la Tg.-Jiu. 
Și-a petrecut copilăria la Dobrița, iar școala 
primară a urmat-o la Tg.-Jiu cu renumitul 
istoric și cărturar Alexandru Ștefulescu. 

Absolvind studiile liceale la 
București, se va înscrie la Facultatea de 
Medicină. În 1904, după satisfacrea servi-
ciului militar, revine la Tg.-Jiu, unde a avut 
la 13 iulie un cumplit accident de trăsură, 
pe drumul spre Dobrița. Descărcându-i-se 
arma, a fost rănit grav la picior. Întârziind 
să se vindece, rana s-a cangrenat, ceea ce 
a dus la amputarea piciorului. Consolat cu 
mare greutate de către Bon Papa, Max va fi 
trimis să studieze Medicina la Paris, unde a 
urmat și cursurile Institutului „Louis Paste-
ur”. A fost susținut și de Biserica „Sf. Ilie” 
din Craiova, ctitorie a familiei Otetelișanu, 
cu o bursă de studii. În perioasda 1914-16 
este medic practicant la spitalul Filantropia 
din Craiova, iar odată cu începerea războ-
iului a cerut să fie înrolat (va fi mobilizat, 
cu ajutorul unchiului său, gen Ioan Culcer, 
ca ajutor de chirurg la spitalul din Tg.-Jiu). 
Va urma, în urma evacuărilor repetate a 
spitalului, o perioadă itinerantă, la Craio-
va, Brăila, Galați, Iași, Roman, Hălăucești, 
fiind mai apoi decorat cu medaliile «Me-
ritul Sanitar» și «Virtutea Militară». Prima 
căsătorie, din care au rezultat doi copii, a 
făcut-o la Brăila, dar va trebui să plece la 
Paris, pentru definitivarea studiilor medi-
cale, obținând diploma Facultății de Științe 
Naturale a Universității Sorbona. Întors în 
țară în 1925, se va căsători a doua oară, 
dar va rămâne văduv și de data aceasta. A 
treia căsătorie, la vârsta de 60 de ani, o va 
contracta cu Anița Popa, fiică de țărani din 
Dobrița, mai tânără cu 40 de ani, cu care a 
dat naștere la trei copii: Ana, Ion și Petre.

Prin Ana Culcer, începe a patra 
generație a familiei de medici Culcer, des-
cendenta lui Max culcer devenind ea însăși 
doctor în Științe Medicale, apoi șefa secției 
de Neonatologie a Spitalului Universitar 
din București (din 1984) și colaboratoare 
prestigioasă a UNICEF, formator pe pro-
bleme de alimentație naturală și membru 
fondator al Asociației «Secretul Evoluției» 
(începând din 2008, alături de inițiatorul 
și președintele acesteia dl Cimpoescu Ma-
rius Ciprian). A participat, cu contribuții de 
seamă, la diferite congrese și conferințe de 
pediatrie din țară și străinătate.

Întorcându-ne puțin în timp, și 
după cum a declarat vrednica urmașă, 
viața familiei Culcer în anii „democrație 
populară” nu a fost deloc ușoară.

Începând din 1948, când a fost de-
clarat «chiabur», viața familiei Culcer din 
Dobrița a devenit un calvar. Averea a fost 
expropriată, pensia tatălui anulată, famili-
ei impunându-i-se impozite de nesuportat. 
Reabilitat după o anchetă în teren ordona-
tă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, dr. Max 
Culcer a decedat la 2 martie 1969, fiind în-
mormântar în curtea bisericii din Dobrița, 
alături de bunica dinspe mamă, Elena 
Economu, care și-a ajutat sora, lăsându-i 
nepotului partea ei de avere de la Dobrița, 
întrucât nu avea copii.

Mari familii gorjene:

De neamul Culcerilor…

�Continuare în pag. 8
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În prezent, Dna Dr. Ana ulcer și fiul ei Marius 
Ciprian Culcer au inițiat lucrări de restaurare a conacului 
din Dobrița (după restituirea proprietății imobiliare) și de 
asemenea a bisericii din localitate, un fel de „necropolă” a 
familiei Culcer.

„În concluzie – scrie autorul studiului monografic – 
membrii familiei ulcer au reprezentat, de-a lungul timpului, 
modele de profesionalism, demnitate și integritate morală, 
constituind o adevărată dinastie medicală întemeiată de că-
tre Dimitrie Culcer, descălecătorul ardelean de la 1836, pe 
meleagurile Țării Românești, dinastie continuată de către 
fiul acestuia, Dumitru / Tache Culcer, de către nepotul Max 
Culcer și având-o ca reprezentant, în zilele noastre, pe ilus-
trul medic neonatolog Ana Culcer din București.

Nu trebuie uitate meritele de excepție în domeniul 
militar (gen. Ioan Culcer și căp. Vladimir Culcer, ambii 
veterani de război, și Constantin Culcer, ofițer de Geniu 
în garnizoana Calafat), nici funcțiile importante ocupate 
în administrația județului Gorj (Tache și Grigore Culcer), 
cele din planul vieții politice, pe platforme liberale (Dumi-
tru Culcer) ori conservatoare (Ioan Culcer).

Este vorba, așadar, de o ilustră familie, înrădăcinată 
în solul Gorjului străbun de aproape două secole, cu merite 
indiscutabile în viața socială și cultural-politică a județului 
de pe Jiu și a țării întregi.

II
După cele o sută de pagini monografice, lucrarea 

„Familia Culcer – pagini de istorie”, semnată de Dumi-
tru-Valentin Pătrașcu, reproduce memoriile Anei Culcer 
(1859-1944). Soție a doctorului Dumitru Culcer (1850-
1927) și mamă a cinci copii, dintre care Max Culcer va 
duce mai departe legatariatul profesiei medicale, Ana Cul-
cer, prin paginile scrise,  vădește nu numai o conștiință 
lucidă a vremii sale, dar ilustrează și un talent aparte de 
memorialist, pe latura observației morale și portretistice.

„Memoriile”, ce acoperă trei caiete, vin din diferite 
etape ale vieții (împreună cu scrisorile soarei sale, acestea 
au fost donate Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” 
din Tg.-Jiu de către ing. Gabriel Culcer, autorul unei mo-
nografii genealogice a neamului, atotcuprinzătoare și unică 
sub acest aspect, din care se pot citi fragmente ample pe 
blogul administrat de scriitorul Dan Culcer, el însuși un 
demn urmaș, stabilit în Franța încă din 1987, ca disident 
politic). 

„Amintirile” Anei Culcer (pp.102-188), între care 
ultima, scrisă în 1935, evocă „revoltele de la 1907”, care 
la Dobrița nu au existat tocmai datorită unei bune relații 
avute de țărani cu proprietarii din partea locului, prezin-
tă un interes documentar aparte, atât pentru cunoașterea 
detaliată a unor aspecte de familie cât și pentru reliefarea 
unor întâmplări  trăite și personalități cunoscute. Mai în-
tâi este evocată, cu tranșantă obiectivitate și spirit detașat, 
viața familiei lui Barbu Bălcescu, mare proprietar și om 
de influență, ajuns în 1874/75 primar al Craiovei. Vestea 
numirii  o primește acest fiu al Zincăi Bălcescu pe când se 
afla în vilegiatură în stațiunea austriacă Ischl, unde cele trei 
fiice ale sale (Olga, Zoe și Ana) îl pot vedea pe împăratul 
Austro-Ungariei împreună cu Wilhelm I al Germaniei. La 
întoarcere, familia oprește la Salzburg pentru a vizita casa-
muzeu în care s-a născut Mozart, asistând apoi la specta-
colul ”Aida” de Verdi.

Descendent al uneia din cele mai bogate familii 
din Craiova, Barbu Bălcescu ducea o viață îmbelșugată, 
casa lor cu grădină fiind deschisă oricând musafirilor. Aici 
Ana Bălcescu, mezina, și surorile sale, Olga și Zoe, au cu-
noscut, la reuniunile date, o galerie întreagă de personaje 
(militari, avocați, medici, profesori, gazetari, politicieni, 
femei distinse), cărora memorialista le schițează portretele 
din puține linii, știind să rețină esențialul și să-și exprime 
simpatia sau reținerea. Gustul ei e net – cutare chipuri sunt 
„urâte”, altele „drăgălașe, „frumoase” sau „simpatice”, ne-
fiind ocolite eventualele defecte.

Înaintea de căsătoria ei cu dr. Dumitru Culcer, 
mai în vârstă cu 10 ani, Ana Bălcescu avusese „multe 
partide între care unele cu care aș fi ajuns la o poziție 
foarte înaltă”, însă a rămas conștientă că fiecare avem „un 
destin care ne mână unde ne e ursita”. În finalul însemnării 
memorialistice de la 1900, își face bilanțul vieții, neuitând 
să menționeze regretul de a nu se fi dedicat artei muzicale: 
„Cum a fost, a fost bine. Cum n-am fost egoistă ar fi fost 
poate mai bine să nu mă mărit deloc, să mă fi perfecționat 
la canto sau la pian.”

Foarte interesante sunt paginile în care evocă întâl-
nirile „admirabile” cu mari spirite. Astfel, pe când încă era 
fată, îl cunoscuse pe I. L. Caragiale, care ar fi fost trimis la 
Craiova de principele Știrbey „pentru a publica o foaie po-
litică zilnică în vederea alegerilor”. Dramaturgul, care ar fi 
rămas la Craiova „două luni”, și-ar fi petrecut o mare par-
te din timp în casa lui Barbu Bălcescu. Întotdeauna „bine 
dispus, plin de glume și de spirit”, autorul recentei „Nopți 
furtunoase”, în jur de vreo 28 de ani, era redactor la ziarul 
„Timpul”. El sosise la Craiova la scurt timp de la întoarce-
rea de la Viena „unde auzise opera Don Juan”, a cărui uver-

tură i-o cântă la pian tânăra inițiată în tainele muzicii (într-
adevăr, de Sfintele Paști ale anului 1879, Caragiale fusese 
luat la Viena de Maiorescu pe spesele sale, pentru a vedea 
unele reprezentații teatrale). Multe din tipurile („ridicole 
apucături”) și expresiile din viitoarea „Scrisoare pierdută” 
– scrie Ana Culcer – sunt inspirate din mediul social craio-
vean. Convinsă că dramaturgul „a păstrat toată viața lui o 
mare admirație pentru mine”, memorialista consemnează 
și reîntâlnirea, la „doi ani după ce mă măritasem”, din casa 
lui Titu Maiorescu, „la o serată literară”, unde Caragiale ar 
fi citit D-ale carnavalului.

Cu același prilej, cele trei surori l-au revăzut pe Va-
sile Alecsandri, distinsul rapsod cu cap „à la Lamartine”, 
„cu profilul său de cameu, cu surâsul mulțumit pe buze”. 
Vizita poetului în loja de unde tânăra Ana urmărea, împre-
ună cu soția lui Theodor Rosetti, fratele Doamnei Elena 
Cuza, prima reprezentație a dramei „Despot-Vodă” este 
iarăși prilej de prețuire a „vestitului Alecsandri”. 

Căsătoria surorii sale Zoe cu juristul Nicolae Man-
drea, președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, i-a pri-
lejuit Anei Bălcescu/Culcer cunoașterea unor reprezentanți 
de frunte ai „Junimii” bucureștene, ale cărei reuniuni săp-
tămânale aveau loc în casa lui Maiorescu, „fost și viitor 
ministru și critic însemnat”. Aflăm astfel că doamna Clara 
Maiorescu împreună cu fiica Livia „veneau aproape zilnic 
să vadă pe Zoe”. Dacă doamna Clara îi pare „o berlineză 
de bună condiție (…), luată din amor”, soțul acesteia ar fi 
„un Don Juan, nepocăit”, înșelând-o „chiar în casa ei cu 
rude apropiate și prietene intime…” Dr. Kremnitz, soțul 
„tinerei și cochertei” Mite, „îngrijea de soru-mea”, scrie 
Ana Culcer, observând totodată că soția lui Maiorescu, 
Clara, suferea de „superioritatea bărbatului” și se străduia 
să asigure fiicei sale „o cultură vastă”…

În aceeași societate, cunoaște și alți oameni de 
seamă ai vremii, dintre care se cuvine să stăruim puțin 
asupra lui Mihai Eminescu:

„Pe Eminescu l-am cunoscut tot cam în același 
timp, adică vreo doi ani înainte de a mă mărita (1882, 
n.n.), dar l-am văzut și cunoscut mult mai puțin. Era înalt 
(sic!n.n.), palid și mai puțin frumos ca portretele lui. A ve-
nit la noi să vadă pe cumnatul meu Mandrea care-l proteja, 
și care vrând să-i procure nițică odihnă îl trimise să stea un 
timp la noi la țară, la Groșani, în Romanați, moșie ce mi-a 
rămas mie. Apoi, de aici a trebuit să-l ia. Omul acesta, ade-
vărat poet și timid, era menit să piară, dacă nu era cineva 
pe lângă el să-i poarte de grijă. Nu era în stare să zică cuiva 
să-i fiarbă un ou sau să-i frigă un pui.

De acolo Nicolae-l duse la Florești, moșia din Dolj, 
unde era o slujnicuță nemțoaică pentru a-l servi. A stat 
și acolo câtva timp, și într-o dimineață fugi împreună cu 
nemțoaica.” 

Episodul cu „slujnicuța nemțoaică” ține mai mult 
de anecdotic decât de o realitate confirmată de cercetăto-
rii biografi, cunoscându-se că la conacul din Florești poe-
tul era în îngrijirea administratorului moșiei Sandu Pătru. 
Interesantă rămâne, însă, afirmația că, înainte de Florești, 
poetul fusese în Romanați, la Groșani, probabil tot în vara 
lui 1878. Se știe că sejurul de la Florești nu a constituit o 
„vacanță” pentru poet, ci o perioadă de lucru, Eminescu 
găsind aici răgazul de a traduce primul volum privind 
Fragmente din Istoria Românilor de Eudoxiu  Hurmu-
zaki, cu editarea cărora fusese însărcinat Ioan Slavici (po-
etul încasase, conform chitanței care s-a păstrat, suma de 
1000 de lei). Lucrarea tradusă de Eminescu va apărea, fără 
mențiunea respectivă, în ianuarie anul următor. 

În calitate de secretar al comisiei pentru traducerea 
«documentelor Hurmuzaki», Ioan Slavici îl vizitează pe 
poet la Florești, notând în Amintirile sale: „.. l-am găsit 
acolo sănătos tun și în voie bună. Era numai el la conacul 
moșiei, singur, adecă în foarte bună societate. În timpul 
pe care l-am petrecut la Florești, boarfele lui se aflau la T. 
Maiorescu, care rezervase pentru dânsul un iatac luminos, 
în care toate erau puse în cea mai bună rânduială”. Așadar, 
nicio urmă de „slujnicuță nemțoaică”, poate doar o legen-
dară simpatie locală pentru fata popii Duțescu…

Un interes beletristic aparte prezintă secțiunea 
„Profiluri(le) din trecut” (pp. 157-185), povestiri vădint un 
real talent în a crea atmosferă, a menține antrenul epic și 
a releva observația caracterială: Cugetările Cucoanei Ru-
xanda, Muta și Cocoșata, O dorință respectată, Pentru o 
lună de fericire.

Cea de-a treia fiică a acesteia, Ana Culcer (1895-
1971), se va căsători cu maiorul Petre Petrescu (1891-
1977), fost prefect al județului Gorj de două ori (14 nov. 
1928-24 aprilie 1931; 7 iunie 1932, demis după 10 zile de 
ministrul de Interne). În timpul primului mandat de pre-
fect, are loc vizita grupului de scriitori craioveni, în frun-
te cu Șaban Făgețel, la Tg.-Jiu, în vederea unei șezători. 
Alături de scriitorii olteni se afla și Tudor Arghezi, care în 
cronica publicată în „Bilete de papagal”, din 6 iunie 1929, 
va consemna recepția dată de prefectul de Gorj în onoarea 
oaspeților:

«Doamna soţie a d-lui Prefect întâmpină în casa 
căsniciei pe scriitorii, nesăţioşi, sculaţi de-un ceas de la 
tezaurele mesei din Broşteni cu o masă pusă. Autorii de 
versuri şi proză nu pot să refuze această supremă îndopare 
de gâscani: ei fac onoare exagerată furculiţei, porţelane-
lor adânci şi unui vin fără pereche, din viile Culcerilor. 
D-na Prefect e o Culcereasă întru totul distinsă şi o frumu-
seţe druidă, care stă Gorjului provincial fermecător, por-
tretul amintind în variat şi complex, pe Marioara Ventura. 
Se înţelege de ce mâinile sale, autoare şi ale vinului sorbit 
din pahare verzui, au fost şi respectuos dar şi cu timidităţi 
sărutate, când pâlcul literar a pornit către şezătoare. Amă-
nunt inoportun însă legal, sala destinată şezătorii poartă 
numele proprietarului ei, D-l Căldăruşă.»

Culcereasa „întru totul distinsă” și de o „frumusețe 
druidă” avea 34 de ani, soțul ei 38, iar vinul gustat din „pa-
hare verzui” era desigur un rubiniu de Dobrița… La 49 
de ani, Arghezi venea pentru prima dată în Gorj, a doua 
oară fiind în toamna lui 1943, când va ispăși în lagărul de 
internați politici de aici aproape trei luni de zile (2 oct.-20 
dec.1943).

Familia Ana și Petre Petrescu au construit un co-
nac la Dobrița, unde timp de trei săptămâni, după aresta-
rea mareșalului Ion Antonescu, se va refugia regele Mihai 
cu regina-mamă. Au avut o fată, Sanda (1920-1980), că-
sătorită cu Valentin Bumbaru (1915-1981) – un urmaș al 
acestora a revendicat, după 1990, conacul de la Dobrița 
transformându-l într-o pensiune.

De un alt interes documentar, în primul rând bio-
grafic pentru familia „întemeietorilor” de neam Dimitrie și 
Ana Culcer (n. Otetelișanu), sunt scrisorile acesteia către 
sora sa, Elena Economu, căsătorită la Râmnicu-Vâlcea și 
apoi stabilită la Dobrița, de la care va avea un mare ajutor 
material și un permanent sprijin moral. Ba mai mult, aceas-
ta neavând copii, lasă moștenire averea din Dobrița și casa 
din Tg.-Jiu pe seama nepotului Max Culcer, fiul cel mare 
al sorei sale. Scrisorile datează din perioada 1859-1870 și 
din acestea se poate vedea foarte clar spiritul epocii, dar 
și greutățile cu care s-a confruntat, mai ales după moartea 
soțului Dimitrie, decedat în 1867, Ana (Otetelișanu) Cul-
cer, decedată și ea în 1871.

Familia Culcer – pagini de istorie este o recuperare 
binevenită și care aduce în pagină atât personalitățile unui 
vestit neam cât și o epocă istorică și socială destul de în-
tinsă, începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
până în vremuri mai apropiate.

Incontestabilă este, așadar, contribuția documenta-
ră, dar, la o viitoare ediție, ar fi de dorit o mai bună organi-
zare a materiei (informația, uneori, se repetă, se intersec-
tează și se aglomerează, consemnarea datelor putând deruta 
sau produce confuzii privind desfășurarea genealogică). Se 
impune ca pentru cele patru generații studiul monografic 
să fie mai bine structurat și completat cu informații care 
există deja (v.Gabriel și Dan Culcer).

De asemenea, paginile de memorialistică ale Anei 
Culcer (al cărei portret literar se lasă așteptat), precum și 
scrisorile soacrei sale Elena Economu ar necesita adminis-
trarea unui aparat critic mai aplicat și un comentariu adec-
vat. Asta pentru că „miezul” de interes literar al prezentei 
lucrări îl constituie tocmai paginile de „memorii” intermi-
tente ale Anei Culcer, unicul „literat” al familiei, deocam-
dată… Sub acest aspect destinul literar al Anei Culcer ni 
s-ar conturează mai bine, o recuperare cât se poate de com-
pletă a acestei prozatoare de la început de secol XX și din 
interbelic impunându-se cu îndreptățire.

Dan Radu ABRUDAN

De neamul Culcerilor…�Urmare din pag. 7



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 1 (38)/2014
9

-Revenind la Coloana Infinită, care au fost îm-
prejurările care au dus la ideea construirii ei?

-Arethia Tătărescu, președinta Ligii Naționale 
a Femeilor Gorjene, soția prim-ministrului Gheorghe 
Tătărescu, care își începuse mandatul la 3 ianuarie 
1934, a avut inițiativa de a înălța la Târgu-Jiu un mo-
nument închinat memoriei eroilor gorjeni căzuți în 
luptă în timpul războiului pentru întregirea Români-
ei; o solicitase pe Milița Pătrașcu, dar aceasta decli-
nase cu modestie oferta, arătând că pentru o astfel de 
lucrare era mai potrivit artistul gorjean de faimă mon-
dială Constantin Brâncuși, în atelierul căruia Milița 
lucrase între anii 1919 și 1923.

-În ce condiții Brâncuși l-a ales pe tatăl dum-
neavoastră să execute lucrarea?

-Bunicul meu, Ion Georgescu-Gorjan, a fost 
prieten de tinerețe și sfătuitor al lui Brâncuși. Mai tâ-
năr cu șapte ani decât bunicul, Brâncuși îl numește 
«nașul» și-i arată respect și încredere. A fost găz-
duit de bunicul la Craiova în 1893 și 1902, și drept 
recunoștință i-a făcut un frumos bust din ghips, aflat 
în prezent la Muzeul Național de Artă al Români-
ei. Tatăl meu, Ștefan, a crescut în cultul artistului 
pe care l-a întâlnit la Craiova în anii 1914 și 1922. 
După ce a absolvit Școala Politehnică din București 
la secția Electromecanică, s-a angajat la Societatea 
«Petroșani». După o practică de șase luni la Viena, a 
cerut să fie trimis în Valea Jiului, la exploatarea mine-
lor de cărbuni. A ajuns în curând inginer-șef la Atelie-
rele Centrale Petroșani și profesor la școala de maiștri 
minieri din localitate. Căutând să atragă tineretul spre 
carte, a început să publice manuale de popularizare 
a tehnicii, care s-au bucurat de succes (peste ani va 
înființa chiar și o mică editură tehnică). A înființat un 
aeroclub la Petroșani pentru care a fost distins cu Me-
dalia Aeronautică. Apreciat de conducerea Societății 
«Petroșani» pentru realizările sale, a fost trimis în de-
plasare de serviciu în Europa. Ajuns la Paris, l-a vi-
zitat, se înțelege, și pe Brâncuși în atelierul din Fun-
dătura Ronsin nr. 11. Va descrie peste ani uimirea sa 
«în fața lumii bizare și vrăjite, acumularea de minuni 
năstrușnice, simfonie de sclipiri și umbre, de forme și 
reflexe, orchestrată de ucenicul vrăjitor». L-au uluit 
«pasărea măiastră din basme transformată într-o să-
geată de aur țintind spre cosmos», «peștele imaterial 
de marmură ce-și reflecta silueta de torpilă la luciul 
perfect al apei de argint», materializarea spiritualizată 
în piatră zgrunțuroasă a simbolului etern al iubirii, 
«sărutul», «leda, simbolul grațios al păsării-femeie 
plutind grațios pe lacul dragostei». I-au atras atenția 
însă coloanele infinite, cioplite din trunchiuri uscate 
de gorun, care «se ridicau zvelte, drepte, respectând 

ca un canon muzical modulul unic al aceluiași ele-
ment repetat la nesfârșit». Sculptorul i-a împărtășit 
dorința sa de a înălța o coloană infinită monumentală 
și l-a consultat în legătură cu modalitatea tehnică de 
realizare a acestui proiect; soluția propusă de tânărul 
inginer l-a satisfăcut pe deplin: «Să se încastreze în 
beton, suprapunându-se, ca niște mărgele uriașe, 
goale în interior, elementele spațiale identice ale co-
loanei».

Artistul l-a invitat pe inginer să conlucreze în 
realizarea monumentului pentru Târgu-Jiu, iar tâ-
nărul a acceptat cu entuziasm. Brâncuși va locui la 
Petroșani în casa inginerului în cursul lunii august 
1937, stabilind împreună dimensiunile unui modul și 
numărul de module. Artistul a cioplit el însuși mo-
delul din lemn de tei al unui modul, care va fi apoi 
turnat în fontă în secția de turnătorie a Atelierelor 
Centrale Petroșani. Stâlpul de susținere, din oțel, a 
fost proiectat în aceleași Ateliere și realizat în secția 
de Structuri Metalice. În lunile septembrie-octombrie 
1937, Brâncuși a fost plecat la Paris, iar inginerul a 
coordonat operațiile de turnare, prelucrare și monta-
re a monumentului la Târgu-Jiu. Costul execuției și 
montării monumentului a fost suportat de Societatea 
«Petroșani», care a asigurat și personalul calificat. 
Sculptorul a revenit la Târgu-Jiu la început de noiem-
brie, a asistat la montarea primelor module pe stâlp și 
a plecat din nou, mulțumit fiind de mersul lucrului. 
Coloana s-a ridicat în numai trei luni; metalizarea cu 
alamă s-a realizat în vara anului 1938, în prezența ar-
tistului.

-Știu că nu de mult Coloana a fost restaurată. 
Acest lucru s-a făcut de către specialiști care au stu-
diat bine lucrarea?

-Tatăl meu a fost preocupat de conservarea 
monumentului. A realizat, în anii 1965-1966 și 1975-
1976, proiecte de remetalizare a Coloanei și a fur-
nizat documente prețioase Institutului de Cercetări 
în Construcții, care a studiat în 1983-1984 starea 
de conservare a monumentului, constatându-se că 
aceasta este satisfăcătoare. Inginerul Coloanei a tre-
cut în lumea drepților în 1985, mulțumit că opera la 
care colaborase era trainică. Din păcate, o inițiativă 
nefastă a dus la demantelarea monumentului în 1996. 
Coloana a fost lăsată pradă intemperiilor timp de pa-
tru ani [modulele fiind păstrate în containere încuiate, 
sub pază, n.r.], dar, din fericire, în anul 2000 a fost 
readusă la starea inițială de către restauratorii lucrării. 
Experții UNESCO au constatat că monumentul este 
«nu numai o capodoperă a artei moderne, ci și o ex-
traordinară operă inginerească».

-În timpul vieții, tatăl dumneavoastră a contri-
buit la cunoașterea operei brâncușiene, consemnând 
toate datele de care dispunea privind realizarea an-
samblului de la Târgu-Jiu.

-Începând cu anul 1964, tatăl meu a încredințat 
tiparului o serie de articole referitoare la colaborarea 
sa cu marele artist. A publicat peste 60 de materia-
le, a dat interviuri, a ținut conferințe, a participat la 
colocvii și simpozioane, a corespondat cu specialiștii 
în Brâncuși de peste hotare. Fotografiile realizate de 
el în 1937 în timpul ridicării monumentului repre-
zintă un adevărat «film documentar» de mare valoa-
re. Din păcate, lucrarea sa de sinteză «Am lucrat cu 
Brâncuși» nu a putut apărea în timpul vieții sale.

-După decesul tatălui dumneavoastră, în anul 
1985, ați continuat să faceți cunoscută opera marelui 
sculptor.

-M-am consacrat în primul rând publicării 
postume a lucrărilor tatălui meu. Au apărut astfel, în 
1988, «Amintiri despre Brâncuși», iar în 1996 «Tem-
plul din Indor»; ediția integrală a cărții sale «Am lu-
crat cu Brâncuși» a apărut în 2004 la Editura Univer-
salia – București.

Am preluat arhiva «Brâncuși» a lui tata și 
m-am străduit să o valorific, publicând la rândul 
meu o serie de articole, comunicări și eseuri; în afara 
monografiei închinată lui tata, am publicat și cărțile 
«The Wonderful Story of Column», «Istoria Coloanei 
Infinite» și «Urcând Coloana Infinită»… În 2012 am 
editat lucrarea triligvă «Așa grăit-a Brâncuși», care 
cuprinde cugetări și aforisme aparținând marelui ar-
tist, cu un control minuțios al autenticității lor.

Am căutat să iau atitudine atât în problema 
păstrării integrității Coloanei, cât și în privința ideii 
de clonare a monumentului.

-Știu că meritele v-au fost răsplătite prin nu-
meroae distincții.

-Am primit diplomele de onoare ale Editurii 
Academiei Române în anii 1976, 1985 și 1987, Pre-
miul «Brâncuși» al Ministerului Culturii în 1998, 
Medalia și Diploma Omagială «Constantin Brâncuși» 
în 2001, Premiul Spiritualității Gorjene pentru 
Brâncușiologie în 2001. Figurez în «Dictionary of 
International Biography» (Cambridge – 2000).

La 22 mai 2007, inginerul Ștefan Georgescu-
Gorjan a primit titlul postum de «Cetățean de Onoare 
al Municipiului Târgu-Jiu»… 

-Vă doresc să vă continuați activitatea care 
aduce un omagiu iluștrilor fii ai țării noastre. 

Maruca PIVNICERU
București

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, COLOANA INFINITĂ ȘI INGINERUL - CONSTRUCTOR ȘTEFAN GEORGESCU-GORJAN
�Urmare din pag. 1

ŢARA FANTOMELOR

Din cei trei răscolitori de tom-
beroane 
care trec zilnic pe la blocul 
nostru,
de pe strada Apusului din Bu-
cureşti,
unul lipseşte.
Ce s-a întâmplat cu el? 
S-a spânzurat, i-a fugit nevasta 
cu altul.
Nu, el nu a murit atunci, m-am 
gândit. 
Ci a murit mult mai devreme,  
când
a fost nevoit prima dată să răs-

colească prin gunoaie.

Din cele trei târfe din parcarea tirurilor, pe autostradă,
una lipseşte.
Ce s-a întâmplat cu ea? 
A murit bătută de un client nebun.
Nu a murit atunci, m-am gândit,
ci mult mai devreme, când s-a prostituat întâia oară.

Din cei trei muncitori care locuiesc pe scara blocului meu,
unul a devenit şomer şi după o vreme s-a aruncat de la 
etajul patru.
El nu a murit atunci, ci mult mai devreme,
când şi-a pierdut locul de muncă.

Din cei trei ţărani bătrâni, vecinii soacrei mele din satul 
Buştenari,
niciunul nu poate să-şi mai lucreze pământul,
unul a plecat în pădure şi s-a aruncat în puţul unei sonde 
vechi,
el nu a murit atunci,
ci mult mai devreme, 
când nu-i ajungea pensia să plătească aratul şi insecticidele.

Dar îmbuibaţii ăştia de patroni, politicieni, bancheri
îmbogăţiţi peste noapte,
care se bucură de viaţă
şi ne calcă în picioare, 
sunt cu adevărat vii?
Inconştientul lor nu e mort în adâncuri?
Oare nu suntem morţi cu toţii?
Am devenit un popor de fantome,
dar ne-a  rămas o singură consolare:
vom fi primii la Înviere!

          
                               

NECROLOG 
Mamei mele, Livia, in memoriam

După ce a împlinit 90 de ani,
Mama mea, Livia, a început  să se desprindă
Încet, încet de cele pământene
Şi să plutească uşor prin cameră.
Pentru că niciodată nu a vorbit de rău pe nimeni,
Îngerul ei păzitor i-a legat picioarele de duşumea
Cu raze de lumină, spunându-i:

Mai stai, nu pleca! 
Fratele, cumnata, băieţii, nurorile, nepoţii şi toţi cei care 
te cunosc,
Mai au nevoie de tine.
După ce a împlinit 94 de ani, mama m-a rugat:
Fiule, nu mă mai pot ridica singură din pat, 
Nu mai pot umbla nesprijinită prin cameră, 
Taie-mi legăturile de lumină!
Numai Dumnezeu poate face asta, mamă!
După încă o vreme, mama m-a întrebat:
Simt că, în curând, Dumnezeu mă va elibera.
Oare cum va fi dincolo?
Nu ştiu, mamă, cei care au revenit din comă,
Spun că au trecut printr-un tunel, 
de la întuneric la lumină şi acolo au fost fericiţi.
Spune-mi, ne vom recunoaşte oare?
Ne vom face semene  cu frunzele pomilor grădinii.
Ne vom alinta oare?
Cu  palele vântului.
Ne vom îmbrăţişa?
Odată cu valurile mării.
Apoi ce va fi?
Ne vom întoarce în lumina din care ne-am născut.
Cu 13 zile înainte de a împlini 95 de ani,
Dumnezeu  a  tăiat firele cu care o legase îngerul.
Acum,  avenit rândul meu să întreb:
Mamă, unde eşti?
Şi  frunzee pomilor au început să tremure,
O pală de vânt  îmi mângâia obrajii
Şi se făcea lumină, tot mai multă lumină.

Lucian GRUIA
Dej, 3 ianuarie 2014
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La editura Tipo 
Moldova din Iaşi în ca-
drul colecţiei “Opera 
omnia”, în seria “Cogi-
to”, a apărut în format 
mare (24/13), la finele 
anului 2013, cartea  La 
mintea cocoşului de 
Ioan M. Bettisch.

Ioan M. Bettisch 
s-a născut la la 29 iulie 
1932 în Timişoara, a fost 

profesor de liceu şi apoi prodecan la Institutul cu pro-
fil politehnic din Reşiţa, din 1990 s-a stabilit în Ger-
mania, la Stuttgart, a fost un călător perpetuu până în 
2000 pe toate continentele lumii, este un bun cunos-
cător al limbii ruse, dar şi maghiare şi chiar chineze, 
autor a nouă cursuri şi manuale şi a un mai puţin de 73 
de cărţi beletristice, conţinând anecdote, proze scurte, 
hailu-uri, poezii satirice dar şi un roman, “Quarzit”, 
din 2004, cărţi în care prezintă aspecte legate de viaţa 
din România de dinainte de 1989 dar şi din Germa-
nia de azi sau constatări ş observaţii din călătoriile 
întreprinse.

Textele selectate şi incluse de autor în aceas-
tă carte au fost traduse de autor din trei volume ale 
sale apărute în germană,  şi anume “Grimassen hinter 
den Spiegel”/Grimase în spatele oglinzii, Stuttgart, 
2001, “Kaffeepause”/Pauza de cafea, Stuttgart, 2001 
şi “Philosophische und andere Pillen”/Pilule filoso-
fice şi de alt fel”, Stuttgart, 2002- aflăm din “Cuvânt 
îninte”(p. 8).

Din cele 1200 de propoziţii şi fraze de spirit în 
care   întâlnim “…idei, glume, cugetări mai profunde 
sau mai superficiale sau chiar din  absurdităţi(le) şi 

exagerări(le) în sus sau în jos … “ (“Cuvânt înainte”, 
pp. 7-8), numerotate de la 1 la 1200, sub care numă-
rul 750, deşi sublim, lipseşte cu desăvârşire – vorba 
conului Iancu - , în schimb, în compensaţie, apare de 
două ori numărul 1081!

Modul cel mai firesc de aş face cititorul o pă-
rere asupra acestor “aforisme” este de a-i da posibi-
litatea de a citi măcar câteva. De aceea reproducem 
mai jos pe cele care ne-au plăcut mai mult, unele de-a 
dreptul umoristice şi, toate, pline de spirit:

29. « Îmi pare rău, tânără Doamnă, că nu vă 
pot angaja, dar posturile pentru care nu trebuie să 
ştii nimic sunt deja ocupate »

63. « Este uimitor de ce eforturi sunt în stare 
oamenii ca să evite un pic de efort ! »

170. « Dezvoltarea omenirii nu se măsoară pe 
Leonardo da Vinci sau Einstein, ci pe prostime. Genii 
au existat întotdeauna, dar prostul de azi e mult mai 
deştept decât cel de acum 500 de ani ».

184. « Una din cele mai ingrate ocupaţii e ace-
ea de învăţător:

- statul îl salarizează prost
-meseria îl obligă la multă muncă
-societatea îl marginalizează
-părinţii şcolarilor îl socotesc tâmpit
-elevii îl batjocoresc, ba adesea chiar îl urăsc 

şi-l bat, rar îl şi ucid, iar când devin adulţi îşi amintesc 
mai mult de ciudăţeniile lor. Puţinele cazuri de excep-
ţie nu schimbă în esenţă starea de fapt”.

185.”Gradul de civilizaţie a unei societăţi  poa-
te fi măsurată prin situaţia cadrelor didactice. Salariul 
învăţătorului este unul din indicatorii stării de dezvol-
tare socială”.

484. “Nu era destulă apă la incendiu şi pompi-
erii au trebuit să improvizeze”.

637 “De când scriu doar la computer am im-
presia că fac sport când mai pun mâna şi pe condei”.

749. “De zece ani umblu cu cârje. Acum am 
stat numai două săptămâni la Băile Calacea şi am ple-
cat de acolo fără cârje”.

”Au dispărut durerile?”
 “Nu, cârjele!”
770. « Auzişi, Soro, că într-un cartier mărginaş 

a fost violată o  babă, aşa cam de vârsta noastră.”
« Şi noi, ca nişte proaste, stăm aici în centru”.
822 “Pedagogia este acea ştiinţă despre edu-

caţie care te învaţă cum să-ţi baţi copiii în mod ştii-
nţific.”

833. “Pot să mănânc oricât vreau, tot nu slăb-
esc!”

835. “Una din cele mai scumpe activităţi so-
ciale o constituie discursurile politicienilor; numai 
despre ultilitatea lor dovezile lipsesc cu desăvârşire”. 

1043. “Octogenarul:
“Vezi tânăra aceea de acolo? Moare după 

mine!”
“Ce prostii! Ai dat în mintea copiilor…”
“Vorbesc serios. Ai vreun motiv să crezi că ar 

trebui să moară înaintea mea?”
1044. “Ce plăcere să vă întâlnesc în tren. 

Unde călătoriţi ? »
« La Suceava. »
« Şi ce faceţi acolo, dacă nu sunt prea 

indiscret?”
“Cobor”.
1123. “Dintre toţi medicii cel mai superficial 

lucrează dermatologii”.
Sunt, toate, opiniile unui Nastratin Hogea ger-

man din…România!

Despre o carte de învăţătură sau un nou
Nastratin Hogea…German

Editura Aufbau /Construire din Berlin a realizat un frumos planificator 
săptămânal 2014 de dimensiunile 30 cm/11 cm.

Este vorba despre un calendar de birou, pe ficare pagină de jos sunt şapte 
zile trecute, deci în total 52 pagini, iar pe  partea de sus apare portretul unui 
scriitor şi e redat un citat dintr-o operă a acestuia (titlul fiind indicat), deci în 
total 52 de scriitori.

În fiecare zi sunt consemnate fie data naşterii, fie data morţii a trei scriitori, 
deci 1095 astfel de date.

Incluşi sunt toţi scriitorii consideraţi importanţi.  Cel mai vârstnic autor 
este persanul Dschalal ad-Din Rumi (n. la 30 septembrie 1207, mort la 17 de-
cembrie 1273), urmat de Dante Aligheri (mort la 14 septembrie 1321), Fran-
cesco Petrarca (mort la 18 iulie 1374), Ludovico Ariosto (n. la 8 septembrie 
1474, mort la 6 iulie 1533), Pietro Aretino (n. la 20 aprilie 1492), Hans Sachs 
(n. la 5 noiembrie 1494, mort la 19 ianuarie 1576), Michel de Montagne (n. la 
28 februarie 1533, mort la 13 septembrie 1562), Torquato Tasso (n. la 11 martie 
1544), Miguel de Cervantes (n. la 29 septembrie 1547, mort la 23 aprilie 1616), 
Luis de Gongora (n. la 11 iulie 1561), Galileo Galilei (n. la 15 februarie 1564, 
mort la 8 ianuarie 1642), William Schakespeare (n. la 23 aprilie 1564), Ben 
Jonson (n. la 11 iunie  1572) şi Martin Opitz (n. la 23 decembrie 1592, mort la 
20 august 1639).

Cei mai tineri autori incluşi sunt Jeffrey Eugenides (n. la 8 martie 1960), 
Kerstin Hensel (n. la 29 mai 1961), Jeny Erpenbeck (n. la 12 martie 1967), Elif 
Şafak din Turcia, (n. la 25 octombrie 1971), Juli Zeh (n. la 30 iunie 1974) şi 
Sabrina Janesch (n. la 20 aprilie 1985), din opera căreia  e redat şi un citat din-
tr-un roman apărut în 2011: “Ura şi frica, zicea bunicul, îşi au, ca şi dragostea, 
logica lor”.

Din literatura noastră semnalăm cu bucurie pe: Mihai Eminescu (mort la 
15 iunie 1889), Mihail Sadoveanu (n. la 5 noiembrie 1880), apoi Panait Istrati 
(mort la 26 aprilie 1935), Eugene Ionesco (n. la 26 noiembrie 1909). I-am mai 
aminti pe Nikolaus Lenau (n. la 13 august 1802), pe Herta Müller (n. la 17 au-
gust 1953), precum şi pe Paul Celan (n. la 23 noiembrie 1921, mort la 20 aprilie 
1970).

Un mare neajuns al acestui calendar l-ar constitui faptul că străduindu-se 
realizatorii să treacă doar trei nume pentru o zi, la unii autori – după cum s-a 
putut vedea – apare doar data naşterii, la alţii doar cea a morţii şi destul de rar 
amândouă, după cu mar fi fost firesc.

De remarcat că pe coperta exterioară apare portretul lui Mark Twain şi 
următorul citat: “Nu sunt interesat să duc ceva până la capăt”. Citate intere-
sante ar mai fi următoarele: “Cine ştie multe e înţelept şi o carte este mai tare 
decât zece cai” (danezul Martin Anderson Nexø “Amintiri”).

“Ar trebui să ajungem cel puţin până la două sute de ani. Eu mi-aş împ-
ărţi viaţa. Într-o viaţă doar aş citi,   într-o  alta  doar aş scrie şi în cealaltă aş 
călători numai. Atunci mi-ar mai trebui una ca să învăţ mai multe limbi. Asta 
mi-aş dori-o. S-ar putea împărţi totul aşa de frumos” (Friederike Mayröcker 
într-un interviu) . 

“Încetează să alergi după valuri. Lasă marea să vină la tine” (Elif Şafak 
“Ca mamă nu sunt îndeajuns”).

Am scris toate acestea în speranţa că vreun editor mai întreprinzător de 
la noi va încerca să realizeze un asemenea calendar planficator literar de birou, 
atât cu scriitori din ţară cât şi din afară.

 M. M. POP,
Heidelberg

Despre un planificator 
literar săptămânal



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 1 (38)/2014
11

Preocupată îndeosebi 
de literatura religioasă şi co-
ordonatele ei particularizan-
te, Maria Daniela Pănăzan 
este autoarea unor exegeze 
atent documentate şi nuan-
ţat revărsate spre multiplele 
dimensiuni şi forme de ma-
nifestare ale sacrului în cre-
aţiile literare româneşti. În 
rândul acestor demersuri de 
cercetare şi analiză, inclu-

dem volumele Poezia religioasă românească. Eseu 
monografic (2006), Coordonate religioase ale poe-
ziei româneşti (2010), Poezia religioasă româneas-
că. Analize şi comentarii eseistice (2012), Poezia 
religioasă românească. O istorie comentată (2013). 
Opinii critice de real echilibru şi acurateţe ideatică 
semnează autoarea şi în volumul colectiv, coordonat 
de profesorul Aurel Pantea, Sacrul în poezia româ-
nească. Studii şi articole (2007), accentuând această 
disponibilitate spre creaţiile literare ce poartă în sub-
sidiar mărturia creştinismului.

     Identitatea scriitoricească a Danielei Pănă-
zan este definită însă, în egală măsură, de încercări-
le poetice, segment literar care-i marchează debutul 
(Dor de acasă – 2003, Psalmodiere iubirii – 2004, 
Poeme de iubire – 2005, Michelangelice – 2008, co-
autor Lorinczi Francisc-Mihai), precum şi de apleca-
rea pentru sinteză, pentru articolul de istorie literară 
(Pagini de istorie literară contemporană – 2011, 
Performanţă şi prestigiu. O istorie a gimnasticii fe-
minine româneşti – 2011, Gymnastics: History, Art, 
Respect - 2013). 

     În panoplia reuşitelor literare includem 
volumul, recent publicat, de Spirale literare (Editura 
Tipo Moldova, Iaşi, 2013), însumând eseuri grupate 
în jurul aceleiaşi tematici religioase, alături de cro-
nici, recenzii şi alte semnale editoriale, ce fuseseră 
iniţial destinate paginii revuistice. Aşadar, cartea 
Danielei Pănăzan asigură o simbioză analitică prin 
complementaritatea abordărilor, atent aşezate într-un 
proiect editorial de o deosebită realizare grafică.

     Eseurile care deschid volumul sunt consa-
crate deopotrivă aspectelor de ordin general, teoretic, 
şi unor individualităţi creatoare de literatură religioa-
să, amprentată de atmosfera, perioada şi condiţiile 
în care a fost scrisă. Autoarea ia în discuţie nume de 
rezonanţă (Nichita Stănescu, Ion Agârbiceanu, Ioan 
Slavici), la fel cum apelează la citatul ilustrativ din 
critici şi teoreticieni literari, români sau străini, şi, 
după caz, aduce în pagină detaliul de istorie litera-
ră, concludent devenirii şi definirii poeziei religioase 
româneşti, căci, aşa cum subliniază dintru început, 
,,poezia religioasă este, fără îndoială, o poezie a con-
templării şi a uimirii, poezia căutării lăuntrice de a 
accede la Cuvântul primordial.” 

     Autoarea urmăreşte reverberaţiile sacru-
lui în poezia românească, precum şi autorii care 
manifestă o ,,religiozitate difuză”, ori, dimpotrivă, 
o tendinţă acută şi explicită de raportare a liricului 
la etalonul unui homo religiosus. În mod evident, 
există diferenţe şi nuanţări, sesizate şi comentate de 
autoare, mai ales că, în diacronia realităţilor social-
istorice, se produc mereu mutaţii, iar trecutul nostru 
recent nu a fost scutit de obstrucţia poeticului şi a 
libertăţii religioase. În plus de aceste condiţii ,,exte-
rioare”, autoarea evidenţiază o remarcă a criticului 
Marin Mincu, arătând că poezia de inspiraţie religi-
oasă are nevoie de ,,o vocaţie specială”, aşa cum de 
altfel nota şi Pan Vizirescu în Poezia noastră religi-
oasă, încă din 1943: ,,Sacrul constant nu se poate ob-
ţine hermeneutic. Fără Dumnezeu, graţie şi revelaţie, 
sacrul nu înseamnă nimic, rămânând doar o simplă 

nelinişte metafizică.”
     Remarcăm, cu acest prilej, rândurile au-

toarei privind istoricul poeziei religioase româneşti, 
prin care ni se ilustrează izvoarele scrise, la fel ca 
şi primii întemeietori de vers religios. Sunt pagini 
necesare de istorie literară, cuprinzând în derularea 
lor puzzle-ul trecutului liric românesc, pilduitor din 
multe puncte de vedere, rafinat ca expresie şi pur-
tând un dialog subtil cu versificaţia colindului popu-
lar. Evantaiul eseurilor analitice este bogat, aducând 
în discuţie autori prin excelenţă apreciaţi şi care au 
trăit religiosul nu numai la dimensiuni lirice, ci şi la 
nivelul unor experienţe existenţiale aproape limită. 
Ne referim aici îndeosebi la poezia carcerală, alini-
indu-ne opiniei profesorului şi teologului Dumitru 
Stăniloae, citat şi de autoare: ,,Putem spune că poe-
zia de cea mai profundă spiritualitate românească s-a 
născut în închisoare şi credem că şi alte opere impor-
tante au fost fructul meditaţiei din această perioadă 
de grele suferinţe a multor spirite alese ale poporului 
român.” 

Poezia-rugăciune o întâlnim preponderent, aşa 
cum demonstrează Maria Daniela Pănăzan, în opera 
lui Nichifor Crainic, ,,poetul nostru creştin prin exce-
lenţă, cum este Paul Claudel, poetul creşţin francez 
prin excelenţă sau Rainer Maria Rilke, poetul creştin 
german prin excelenţă” (Dumitru Stăniloae). Ideolog 
al revistei ,,Gândirea” pe care a condus-o mai mulţi 
ani, Nichifor Crainic ,,a fost un luptător înverşunat 
pentru credinţa ortodoxă” (Maria Daniela Pănăzan), 
ca parte integrantă a specificului nostru naţional, dar 
şi unul dintre cei care a întemeiat la noi ,,rezistenţa 
prin cultură”, ,,o rezistenţă la bestialitate, teroare şi 
ură, provocate de dezlănţuirea în secolul nostru al lui 
zoon politikon în ce are acesta mai agresiv – extre-
mismul totalitar.” (Al. Condeescu).

Un episod marcant (tulburător) în istoria lite-
raturii religioase româneşti îl înscrie Sandu Tudor cu 
,,un sfârşit martiric, de mucenic, murind la închisoa-
rea de la Aiud” (Maria Daniela Pănăzan) şi ,,fiind în-
gropat pe coasta râpoasă, unde anonimi şi alte mii de 
deţinuţi aşteaptă învierea din morţi” (Arhiepiscop al 
Alba Iuliei, Andrei Andreicuţ). Cu o experienţă mo-
nahală şi una literară, demne de reţinut, Sandu Tudor 
este, aşa cum bine se ştie, iniţiatorul mişcării du-
hovniceşţi ,,Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim, 
care a pornit în crearea unei opere ,,de la premisa că 
poezia religioasă este o dimensiune fundamentală a 
literaturii”, subliniază autoarea. Legătura dintre po-
ezie şi credinţă rămâne una inseparabilă, precum ni 
se relevă ea în creaţiile lui Sandu Tudor, ,,adevărat 
anahoret” ce ,,reuşeşte să gloseze, într-o literatură 
hagiografică originală, cele mai nobile şi alese sim-
ţăminte care veghează asupra rugăciunii de taină a 
poetului ca mărturisitor al Iubirii, ca autor al unor 
adevărate icoane imnologice.”

     Universul exegetic al Danielei Pănăzan cu-
prinde, de această dată, şi reflexele altor interiorităţi 
poetice, de la Ioan Alexandru, Valeriu Anania, Gri-
gore Vieru, la Nicolae Ionel, Aurel Pantea, Valentin 
Marica, Ovidiu Vasilescu, Virgil Todeasă ş.a. Dacă 
unii dintre aceştia au fost indiscutabil mărturisitori 
ai lui Hristos (Valeriu Anania), alţii se situează în pe-
rimetrul concentric al unor căutări ale divinului, pe 
care-l (pre)simt, pe care-l prefigurează în versuri de 
impresionantă trăire lirică. Într-adevăr, fiecare nume 
în parte poartă exemplaritatea unui destin scriitori-
cesc, despre care universul lor poetic oferă indicii şi 
trepte ale devenirii spirituale. 

    Un aport considerabil, deşi mai puţin cu-
noscut, îl are în cadrul acestei tematici, lirica religi-
oasă feminină, semnată de Magda Isanos, ,,o poetă 
excepţională, cu mare influenţă asupra întregii poezii 
feminine de după război” (Nicolae Manolescu), dar 

şi de Zorica Laţcu Teodosia, ale cărei volume acope-
ră, în viziunea autoarei, întreaga sferă a religiosului: 
relaţia omului cu Dumnezeu, convorbirea cu Dum-
nezeu, rugăciunea.

     Spiralele literare ale Danielei Pănăzan cre-
ează posibilitatea unei mai cuprinzătoare viziuni asu-
pra fenomenului literar românesc, de sorginte religi-
oasă şi nu numai, mai ales că a doua secţiune a cărţii 
înfăţişează resursele de vie acuitate ale scriitorilor 
contemporani, angrenaţi în lupta cu istoria căreia îi 
contrapun pasiunea cercetării şi gestul scriptic con-
fesiv. Regăsim, în acest caz, pagini relevante despre 
carţile unor reputaţi critici (Ion Buzaşi, Nicolae Bă-
ciuţ, Diana Câmpan ş.a.), dar şi despre cele ale unor 
prozatori şi poeţi ale căror scrieri revelează limbaje 
profund personale (Ioan Popa, Cornel Nistea, Ioan 
Petraş, Lorinczi Francisc-Mihai, Dinu Virgil etc.). 

     Maria Daniela Pănăzan îşi dovedeşte şi prin 
această nouă carte vocaţia autentică de cercetător, 
tinzând spre investigarea a ceea ce numea Nichita 
Stănescu ,,dansul rotund al stărilor de spirit.”   

Spirale literare
 MONICA GROSU

Pe 19 și 20 februa-
rie 2014 s-au desfășurat la 
Tg.-Jiu lucrările Simpozio-
nului Național «Brâncușiana 
– 2014», organizat de Cen-
trul Cultural „Constantin 
Brâncuși” din subordinea 
Direcției de Cultură a Primă-
riei Municipiului Târgu-Jiu. 

Prilejuit de împlinirea 
a 138 de ani de la nașterea 
marelui sculptor, simpozi-
onul a prilejuit întâlnirea 
unor specialiști, oameni de 
cultură, scriitori și iubitori 
ai Titanului din Hobița Gor-
jului, care, prin comunicări-
le și contribuția lor la buna 
desfășurare, au evocat aspec-
te din viața și opera artistului, sub genericul  „Brâncuși la 
Craiova”: acad. Mihai Şora, prof. univ. dr. Grigore Smeu, 
prof. univ. dr. Paul Rezeanu, Luiza Palanciuc, prof. dr. 
Ion Mocioi, prof. univ. dr. Florea Firan, cercetătorii Sora-
na Georgescu-Gorjan şi Matei Stîrcea-Crăciun, scriitorii 
Constantin Zărnescu, Lucian Gruia, Claudia Voiculescu, 
Viorica Răduţă,lect. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni, 
Monica Condan, prof. dr. Zenovie Cârlugea, artiştii plas-
tici Vlad Ciobanu şi Ilie Berindei, Magda Buce Răduţ, 
Laurenţiu Puicin, Ştefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, 
Mihai Sporiş. Moderatorul evenimentului a fost  criticul 
de artă Pavel Şuşară. S-au lansat revistele „Brâncuși” (nr. 
2), „Confesiuni”, „Portal-MĂIASTRA” și cărți editate 
de Fundația-Editură „Scrisul Românesc” din Craiova, 
sub conducerea inimosului director Florea Firan.

În cadrul simpozionului, a fost omagiată cercetă-
toarea Dna Sorana Georgescu-Gorjan, fiica inginerului-
constructor al Coloanei Infinitului ,Ștefan Georgescu-
Gorjan, cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 75 de 
ani, înmânâindu-i-se o Diplomă de excelență.

A doua zi a avut loc o deplasare la Craiova, la Co-
legiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, 
după care s-au vizitat Muzeul de Artă (deși aflat în ample 
lucrări de renovare, invitații din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara și Târgu-Jiu au putut să vadă interiorul impre-
sionant și celebra «sală a oglinzilor»), Galeria de Artă, 
Biserica «Madona Dudu», o parte din orașul vechi, Ma-
gazinul Mercur ș.a.

Acțiunea, la care și-au adus contribuția organiza-
torică Primăriile Municipiilor Târgu-Jiu și Craiova, Con-
siliile Județene respective, precum și alte instituții, a fost  
o incontestabilă reușită.(Reporter)

Simpozion aniversar
«Brâncușiana – 2014»
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Antologia Zoiei Elena Deju, Pridvor de veghe, 
publicată la Ed. TipoMoldova, Iaşi, în anul 2013, în 
cadrul prestigioasei coelecţii Oprea omnia – poezie 
contemporană, ne permite să realizăm o viziune de 
ansamblu asupra acestei poezii. Volumul cuprin-
de poezii din volumele: Limpezimi de mărgăritar 
(1994), Măiastra cerului (2008), Îngerul din cadru 
(2011) şi Pridvor de septembrie (2013), din analiza 
cărora vom putea parcurge succint etapele evolutive 
ale liricii autoarei. Aceste perioade lirice consumă 
nelinişti, întrebări, sentimente care pornesc  de la re-
velaţia credinţei, punerea ei sub semnul îndoielii şi, 
în final, reafirmarea acesteia, de data aceasta cu altă 
convindere, postexperimentală.

Prima treaptă, descrisă în Limpezimi de măr-
găritar o constituie revelaţia descoperii lui Dumne-
zeu în lumea pe care divinitatea o străluminează cu 
dragoste şi har. Nu e vorba de un panteismul uşor 
eretic, ci de transparenţa propovăduită de părintele 
Stăniloaie care spiritualizează universul. Într-o ata-
re viziune, experienţa mistică constituie o purifica-
toare: „Cu lacrimi de mărgăritar / spăl sufletul, / să 
înflorească!” 

A doua treaptă, întâlnită în volumul Măiastra 
cerului dobândeşte o ascendenţă brâncuşiană, sub 
semnul zborului imaginaţiei, întrucât poeta locuieşte 
în oraşul Târgu-Jiu, localitate care adăposteşte An-
samblul monumental al sculptorului hobiţan. 

           A treia treaptă, arsă în Îngerul din cadru, 
problematizează credinţa şi o dramatizează. Nu cer-
titudinea ci febrilitatea căutării lui Dumnezeu repre-
zintă acum calea de urmat spre ieşirirea din timpul 
profan în căutarea celui sacru: “adeseori/ mă-ntreabă 
îngerul/ din cadru/ de ce bloc-notes-ul meu/ rămâne/ 

tâmplă de schit/ abia văruită/ în aşteptarea icoane-
lor?-“ (Ars poetica)

Accesul la hierofanie se face prin rugăciune 
şi umilinţă: “Dumnezeu e Timp/ margine de lume/ 
zid de violentă ispită/ şi grea tăcere// în genunchi/ 
îl simţi în preajmă/ în cadrul/ visului-uşă/ în cadru/ 
dorului-fereastră” (Icoane împărăteşti)  

Poeziile răspund nevoii de ascensionalitate a 
sufletului. Păsările, frecvente în poeziile Elenei Deju 
(aşa cum am constatat comentând volumul Măiastra 
cerului) simbolizează transcendenţa. Zborul repre-
zintă starea predilectă a graţiei spre care tinde fiinţa 
umană: “respir văzduh / cutreierat de Măiestre”. Şi 
iată saltul în sacru: “Mă-mpiedic/ de singurătatea/ 
cea cu zâmbet de ceară/ gimnastă deasupra apei/ în 
marele salt.” 

Chiar după pătrunderea în lumea celestă, in-
certitudinea şi mirarea persistă: “Sub ochii îngerului/ 
fără chip/ albesc de dor/ icoana Mântuitorului// 
acum. Că minunea/ s-a săvârşit/ aş putea Auzi/ în ca-
dru/ bătaia îngerului?...” Cadrul acesta, des invocat 
de autoare, constituie o poartă de tercere a lumilor. 
Simbolurile din sculptura lui Brâncuşi – zeul tutelar 
al Târgu-Jiului  -  îşi fac simţită prezenţa şi în versu-
rile poetei, locuitoare în urmea menţionată.

Volumul este structurat în trei capitole, amin-
tind trinitatea divină: Îngerul din cadru, Pridvor de 
dor, O lumină crucificată. Ele sugerează: lumea co-
tidiană cu poarta de trecere, aspiraţia spre transcen-
dent şi lumea celestă a luminii divine. 

A patra treaptă o descoperim în primul capitol, 
privelişti din volumul Pridvor de septembrie, şi o re-
prezintă introspecţia, confirmând pe deplin aserţiu-
nea lui Mircea Eliade conform căreia călătoria vieţii 

se desfăşoară în interiorul nostru: „de aici se poate 
vedea/ până departe în suflet/ şi în desişul de semne/ 
al marelui zodiac/ prin spărtura/ cometei/ şesurile 
neantului/ şi până departe/ potecuţa  pe care ai venit/ 
şi estuarul/  în care te aşteaptă/ ca o ghilotină/ fântâ-
na cu cumpănă” (panoramă)

Conştiinţa aflându-se în stare de veghe, în 
frigul lumii contemporane desacralizate, nu mai are 
răbdarea de a aştepta efectele benefice ale rugăciunii 
(care, de altfel, întârzie să apară). Cuprinsă de friso-
nul grijilor zilnice, poeta percepe în biserică doar: 
“pulsul grăbit/ al rugăciunii” (iluminări de zăpezi)

Poezia preia acum atributele tainei iniţiatice 
tanathice: „ca într-o chilie/ a sufletului/  poemul spo-
rea/ în taină/ în cartea deschisă/ la pagina 13/ ador-
miţii în joia cea mare/ ca iarba din pajişti/ înaintea 
cosaşilor” (în chilia sufletului)

Extincţia readuce tăcerea dinaintea naşterii, 
închizând cercul existenţei, în care viaţa constituie 
etapa suferinţei  însângerate: „tăcerea se naşte/ din 
mirare/ şi dispare în ea -/cu ea începe/ răsăritul din 
ape/ asfinţitul (amiază/în baltă de sânge!)” (mirări) 
Terţina extrasă constituie o replică la Masa brâncuşi-
ană a tăcerii aflată în oraşul de reşedinţă al poetei.

În această etapă a căutărilor conştiente, luci-
ditatea spulberă realismul magic, basmele, eresurile 
şi miracolul naturii păstrându-se imaculate doar în 
memoria inocentă din perioada copilăriei: „ca un su-
râs/ de prunc/ înfloreşte castanul/ timpul se deschi-
de/ în cupe de tăceri/ şi umbre – // mă cufund/ într-
un strigăt/ fără răspuns/ un hău/ dincolo de munţi/ 
într-un final de coridă / se stinge soarele” (Înfloreşte 
castanul)

Ca niște reflecții din chilia sufletului ne 
apar poemele adunate în Pridvor de septem-
brie (Editura Fundației Constantin Brâncuși, 
Târgu-Jiu, 2013), dezvăluind decoruri au-
tumnale ale interiorității de gând și simțire, 
căci, așa cum frumos notează Lucian Gruia 
în Prefață, ,,de la volum la volum, Zoia Elena 
Deju urcă treptele poeziei preponderent cog-
nitive, câștigând în expresivitate, detașare și 
elevație a gândului. Nu așteaptă transcenden-
tul coborâtor, ci urcă prin efort propriu spre 
cer.” (p. 9).  Volumul de față se așază într-o 
continuitate de percepție a divinului și a pro-
priului sine, după Limpezimi de mărgăritar 
(1994), Iluminări în amurg (2005), Măiastra 
cerului (2008), La Ghetsimani (2009), Îngerul 
din cadru (2011).

Scrutând ,,lumina de dincolo”, poe-
mele din Pridvor de septembrie încifrează 
în metafore viziuni poetice, interesante prin 

plasticitate și reprezentare imagistică. Versurile sunt preponderent reflexive, 
contemplative și desfășurate pe un fond de nostalgie, iar senzația pe care o trans-
mit este una de puritate și gând sfredelitor, însoțit de mirări și de o permanentă 
sete de cunoaștere (adevăr). Cu toate acestea, poezia doamnei Zoia Elena Deju 
se menține într-un decor de austeritate a gândului și trăirii, fapt ce nu permite 
mari efuziuni ori evadări în vis: ,,un spic de lumină/ înrădăcinat/ în pridvorul cu 
mușcate// cu lacăte grele/ se-nchide/ în tăceri subțiri/ cercul - // ieșim din poves-
te/ fiecare cu însemnele/ meritate/ cu toții uitând apa vie/ și iarba aceea/ ce leagă 
și dezleagă/ fiare...” (Spic de lumină).

Versuri scurte și foarte scurte compun din fragmente ,,panorama” autum-
nală a sufletului (a interiorității), unde dominant devine un gând al întoarcerii, o 
iluzie a reluării clipelor de altădată, fiindcă, prin pacea contemplării și a reflexiei, 
se întrezărește capătul, marginea, țărmul. Putem vorbi în cazul acestei poezii de 
o obsesie a marginii, bine conceptualizată și nuanțată liric: ,,plouă cu îngeri/ cu 
arome arse/ de clorofilă/ dâre de melc/ lasă plugul/ în țarina toamnei// la țărm/ de 
mileniu/ se decojesc/ straturile plămădirii” (plouă cu îngeri).

Uneori și poemele au gust de cenușă: ,,dealuri mistuite/ într-un foc 
devălmaș/ fumul părerii de rău/ în dimineți de armindeni// poemul cu toată/ 
cenușa/ cum tăcerea fierbinte/ între cuvinte” (Dimineți de armindeni), dar arde-
rea intensă nu eludează calmul și liniștea acceptării destinului.

Prin ,,fereastra aprinsă”, poemele (,,păsări vestitoare”), răspândesc în uni-
vers mesaje cu cifru, ruga se accentuează, fără a-și pierde starea de acalmie, 

fără a-și tulbura pacea gândului. Doamna Zoia Elena Deju practică o poezie 
obiectivizată, din care cu greu transpare eul poetic (adesea camuflat de propriile 
reflecții), o poezie de certă singularitate, înseși influențele fiind bine distilate în 
laboratorul creației, pentru a deveni insesizabile: ,,în numele Balanței/ rătăcita 
ursită/ ivindu-se/ în renunțări târzii// Scorpionul/ cu lăbuța-i pe taler/ ca zaraful/ 
în bătaia cântarului// cumpăna fântânii/ în rugăciune/ drum însetat/ în oglinda/ 
apei” (ursita rătăcită).

Bine cântărite (dozate) sunt și poemele din al treilea grupaj liric, ,,Cu smicele 
pe umăr”, propunând scenarii fulgurante, noi contururi de sens și o notă gnomico-
reflexivă. Se menține o poezie a austerului și a sobrietății, introducându-se descrieri 
noi și speranța că la capătul drumului ne va întâmpina o altă poveste: ,,o de-ar mai 
cuprinde/ fermecata oglindă/ Izvorul - / și de ne-ar aștepta/ la capătul drumului/ o 
altă poveste/ mai împletită în cinci/ și șase/ și mai altcumva! (Ce frumos!...). Pro-
babil și lumea noastră, cea de azi, în anumite înfățișări ale ei, nu e altceva decât 
,,o lume întorsă din povești/ precum corabia/ cu velele sparte - // luna se-ncruntă/ 
munții-și înclină umbra/ timpul/ mestecă boabe de cafea” (umbra înclinată).

Drumul căutărilor mai oscilează încă între îndoieli și certitudini, și, poate 
tocmai de aceea, poezia devine rugăciune în cerul gurii, discretă, bine gândită, 
foarte concentrată, atentă la esențe și sensibilă cu nuanțele: ,,castanii în cande-
labre/ și poemul/ în amieze/ răsfirându-se/ deasupra largilor văi// se pornește 
o ploaie/ de cuvinte/ arse-n cerul gurii/ și un cântec/ fără egal/ de logostele/ 
peste îmbrumate/ păduri” (candelabre). În raport cu sinele, registrul percepțiilor 
circumscrie o mai mare stabilitate: ,,o rugăciune/ dinaintea iconostasului/ nu e 
decât o convorbire/ cu tine însuți// nu te lepăda de veșnicie/ fii fără teamă!” (cu 
tine însuți).

Poezia doamnei Zoia Elena Deju se încarcă de gravitatea rugăciunii, îm-
prumutând din vecinătatea sacrului nu doar limbajul hieratic (îngeri, candelă, 
vecernie, lumină ș.a), ci și seriozitatea rostirii. De aceea, fiecare nou vers, nou 
titlu, nou cuvânt (toate scrise cu literă mică) adaugă un timp, o trăire, un gând 
sensului fundamental, într-o încercare de completare și exprimare lirică deplină. 
Astfel, prețios rămâne doar ,,poemul/ din căușul palmei/ precum visul ales/ din 
devălmășiile clipei/ steauă salvată/ de găleata din cumpănă// alinat de lumină/ 
susură/ plânge/ irumpe/ se-ncheagă/ curge ca mierea...” (alesături). Și tot prin 
poezie i se cere timpului ,,să șteargă îndoielile/ zodiacului/ să-și retragă/ în ca-
zarmă/ efectivele devălmașe” (luciditate).

Pridvorul de septembrie al doamnei Zoia Elena Deju compune un uni-
vers liric relevant, deopotrivă ideatic și meditativ, oferind răgazul cunoașterii și 
al gândului întrebător. Instrumentarul aflat la îndemână rămâne cel din poezia 
modernă, cu propensiuni spre lirica obiectivă (și chiar ermetică pe anumite seg-
mente), însă traversată totuși de fiorii blagieni ai ,,marii treceri”.

Monica GROSU

Pridvor de veghe

Poeme în căușul palmei

p.13
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Prin deschiderea oferită de capitolul al doilea 
al plachetei (fereastra aprinsă), sufletul, aflat în faza 
cunoaşterii obiective,  percepe  universul exterior 
(completând cunoaşterea de sine analizată succinct 
în capitolul anterior): „nu poţi auzi/ cântecul/ conste-
laţiilor/ cu fereastra închisă” (nu poţi auzi).

Şi ce aude Elena Deju orientându-şi spre 
exterior antenele cosmice ale percepţiei?  Plânsul 
demiurgului care totuşi nu estompează miracolul 
existenţei: „în toate/ un plânset/ abia perceptibil/ al 
demiurgului// şi totuşi/ dă în pârg muşcata/ şi spicul 
ierbii/ pentru ce aş trage/ zăvorul?” (ape lustrale)

Penultima etapă, a cincea (capitolul fereastră 
aprinsă), o reprezintă înălţarea spre transcendent, in-
stituind o scară la cer, fiecare treaptă fiind cucerită cu 
greu, cu eforul spargerii unor copci în peretele unui  
lac îngheţat vertical: „o scară/ semeaţă/ spre cer/ 
cum umbra/ poemului/ peste mare// un dor amăgitor/ 
vorbind cu sine/ cu storuri lăsate/ oglindă de lac/ nă-
pădită de nuferi/ şi pretutindeni/ spartă în copci/ de 
gheaţă” (scară spre cer)

Ieşirea de sine conducere la luarea în posesie 
a exteriorităţii, fiecare treaptă iniţiatică reprezintă o 
vamă a spiritului: „un galben/ de fiecare/ vamă// o 
ridicare/ de pod/ pentru fiecare/ gând al tău”(vamă)

În această ascensiune modern, transcendenţa 
s-a resorbit în sine, Dumnezeu a devenit un deus oti-
osus, totuşi, neantul, perceput ca substratul ultimo 
al existenţei, nu e nimicul absolut ci o stare de pace 
noologică: „mă afund/ într-un dor de neant/ aud/ cum 
stelele/ spintecă cerul pe viu/ pe nimeni nu doare/ 
Dumnezeu nu zice nimic” (dor abisal)

Cântecul/versul atenuează tristeţea singurătă-
ţii ontice: “un cuib gol/ există în mine/ ne hrănim/ 
din aceleaşi tăceri// pasăre unde eşti?/ de ce ai rămas, 
cântece?” (scuturări)

  Ultima etapă, a şasea (capitolul cu smicele 
pe umăr), sinteza celor anterioare,  o reprezintă uni-

ficarea cunoaşterii de sine şi a lumii obiective, sub 
semnul unităţii primordiale. Cascada, simbolizând 
cunoaşterea intrioară şi zborul cunoaşterii exterioare, 
se relevă în gândul minţii devenit cuvânt, pe fundalul 

neantului convertit estetic prin graţie: „veşnicia îşi 
şopteşte/ povestea/ odată cu coborârea/ apelor în vă-
lul cascadei/ odată cu ocolul/ eretelui/ peste prăpăs-
tii// cu smicele pe umăr/ gândul s-a întors în cuvânt/ 
absurdul îşi despleteşte/ graţia în poem” (cu smicele 
pe umăr). Cerul şi apa reprezintă această contopire 
a celor două aprecte de cunoaştere menţionate prin 
imaginea reflectării cerului în oglinda apei.

Aşa cum am menţionat, cunoaşterea exterio-
rităţii se realizează numai prin ieşirea spiritului din 

sine, traversând o prăpastie spiritual, o întoarcere la 
uimirea copilăriei paradisiace:  „nu mai am amintiri/ 
precum cei înveliţi cu nouri// echilibrul între cuvinte/ 
mă face să trec/ fără teamă/ pe muchea prăpastiei/ 
jos/ în vale/ copilăria curge ca mierea” (pe muchie)

Raţiunea, dacă nu năruie credinţa, măcar o 
pune la îndoială: „cazanul îndoielii/ în clocot/ în tă-
cerea/ de granit/ a Duhului/ cerurile s-au rupt,/ ste-
lele frânte/ cad/ totul e năruire/ de muguri şi certitu-
dini” (clocot)

În ultimă instanţă, cunoaşterea lucidă palpează 
lumea de dincolo: „bate ascuţit  clopotul/ de argint/ 
în foişorul/ fiinţei mele// (...)// la pândă neadormitul/ 
ochi al neantului” (dizolvare)

Totuşi lumea trebuie preţuită fiind unică şi 
miraculoasă: „cu viaţa pe roata/ olarului/ o lume 
întreagă/ de forme îşi cer/ dreptul la ardere//  şi când 
totul/ e smălţuit şi frumos” (dreptul la ardere)

*
*      *

Volumul Pridvor de septembrie dovedeşte că 
poeta Zoia Elena Deju a parcurs etapele lirice, con-
struind o viziune specifică asupra lumii,  câştigând 
în expresivitate, detaşare şi elevaţie a gândului. În 
demersul ei cognitive, poeta nu mai aşteaptă trans-
cendental coborâtor ci urcă prin efort propriu spre 
cer. Antologia dovedeşte că  Zoia Elena Deja a atins 
pragul maturităţii lirice.

Nu se înspăimântă de ceea ce i se va arăta pe 
ultima treaptă a cunoaşterii, poezia îi dă speranţă: 
„o rugăciune/ dinaintea iconostasului/ nu e decât o 
convorbire/ cu tine însuţi// nu te lepăda de veşni-
cie/ fii fără teamă!” (cu tine însuţi). Ne exprimăm 
încrederea că viitoarele volume de versuri îi vor adu-
ce consacrarea mult aşteptată.

Lucian GRUIA

Cunoscut de multă vreme ca reporter de teren şi 
editorialist, redactor la o instituţie devenită populară a 
Olteniei: Studioul Regional de Radio Craiova (speciali-
zat, cum se zice azi, în jurnalistică audio-vizuală), Mir-
cea Pospai a devenit şi autorul unor apreciate volume de 
proză: MEMORIA BĂNIEI (legende istorice şi publicisti-
că, 1985; reeditată în 2003); REÎNTÂLNIRE NEAŞTEP-
TATĂ (roman, 1986); CARIERA (roman, 1989); şi CASA 
DIN ALTĂ VIAŢĂ (roman, 2000; reeditată şi adăugită în 
2010).

„CĂRUŢA MERGE MAI DEPARTE”, ultima car-
te a autorului, roman „politic-istoric” (avându-l editor 
pe profesorul Florea Firan şi redactor Claudia Miloico-
vici, „Scrisul Românesc”, Craiova, 2012), este o vizi-
une ironică, senzaţională, despre era comunistă, opusă, 
structurată în genul „romanelor” populare universale, cu 
personaje „aventuroase”, „picareşti”, „descurcăreţe”, 
în toate împrejurările vieţii. Substanţa întregii cărţi este 
viaţa întortocheată, bizară, contradictorie a unui copil de 
ţăran gorjean ajuns în vâltoarea vieţii în timpul războiului 
şi devenit, mai apoi, membru al partidului comunist. 
Copilul Tăsică fuge în lume şi devine copil de trupă, elev 
la şcoala pentru „telegrafişti de război”, la 16 ani; deşi 
fusese primit la limită, de rahitic ce era, dezertează şi se 
pierde în lumea unui Bucureşti confuz, „slugă”, la un ho-
tel de târfe de lux; şi e sfătuit, după alegerile comuniste, 
din 1946, să-şi facă o „biografie de muncitor!...”. Deve-
nind „lucrător (spărgător) de piatră” la Şantierul Naţio-
nal al Tineretului „Bumbu-Livada” (Bumbeşti-Livezeni 
– via Tg. Jiu-Petroşani), tânărul Tăsică beneficiază de 
experienţa buureşteană („este adevărat că fusese slugă, 
dar slugă la Bucureşti”!) şi începe să se „orienteze” în 
noua lume „a unor promisiuni luminoase”; să vadă păr-
ţile „albe” şi „negre” ale unei „noi” societăţi, adusă de 
tancurile „eliberatorilor”; vede şi înţelege să tacă – asistă 
la minciuni teribile (spre ilustrare: dispariţia lucrătorilor 
„căzuţi în prăpăstii”, fără cruce şi îngropăciune. Vede 
gospodari, din sat, aruncaţi, noaptea, în închisori; sau 
trimişi la Canal).

Tăsică învaţă noi legi: „să răzbească”, în viaţă, cu 
vorba, răsucită, cocoloşită, „meşteşugită”; sau – „să în-
veţi să ascunzi adevărul” – „să nu-l vezi!”. Iat-o, o expre-
sie „definitorie”: „Orice vorbă, scoasă pe gură, la spart de 
piatră, la Tunelul numărul şapte, la Şantier îţi poate strica 
respiraţia!... Şi mişcările şi energia!... Orice cuvânt, scă-
pat greşit din gură, te face să înfunzi puşcăria!...”.

Ajuns „utemist”, Tăsică  învaţă să facă „propa-

gandă” noii orânduiri, învăţând din ziarele ce-i cad sub 
ochi şi din unele cântece; spre pildă: „Să facem o ţară, 
ca o grădină”, cum zicea un poet într-un vers, care fusese 
calchiat după alt vers, din vremea războiului, unde apărea 
şi un grad militar: „să faci, căpitane o ţară, ca soarele...” 
etc! O altă lege, învăţată din mers, de personaj: „... Că-
ruţa şi Roata (timpului), se învârt, mai departe, tot mai 
departe, ca şi cea de tiribombă, ca şi cea de tren, ori acea 
de ceas, până la capătul (istoriei)”.

Simbolul „picaresc” al cărţii e o căruţă, rechiziţio-
nată de la un „boier” (gospodar) local, întoarsă, sănătoa-
să, din războiul mondial, naţionalizată şi pictată cu lozin-
ca „aurită” a secerei şi ciocanului, pe loitre; furată, după 
epoca şantierelor, regăsită şi iarăşi folosită, inclusiv în 
viaţa electorală multipartinică, postrevoluţionară etc. În-
tre vremi şi epoci, Tăsică îşi aminteşte cum ajunsese pri-
mar, într-un oraş minier, apoi activist „cu economicul” 
– „convertindu-i pe cât mai mulţi la comunism”. Toate, 
după 7 noiembrie 1948, când, odată cu inaugurarea Căii 
ferate naţionale, tinerii „cu dosar bun” urmează să accea-
dă în funcţii şi răspunderi mai demne!...

Umorul (negru) e calitatea remarcabilă a romanu-
lui sciitorului Mircea Pospai. Tăsică trece prin încercări 
şi întâmplări teribile, ajutat când de „noroc”, când de „Ăl 
de Sus”. În urma unor momente de entuziasm proletar, 
propagandist cu influenţă, el este prezent activ atunci 
când urma să fie răsturnată, demolată Coloana fără sfâr-
şit (din oraşul capitală de judeţ) pentru a „colecta şi depo-
zita, patriotic, fiare vechi, pentru noua industrie! Printr-o 
minune, tractorul nu a putut-o da jos!...”

Toată partea a doua a vieţii sale, Tăsică îşi va re-
proşa „această îndrăzneală inconştientă!...”. „Fapta” sa 
ajunge „de poveste”. Se spăşeşte, se justifică, îşi cere 
„scuze”, în chip necontenit; încercând să-şi „spele pă-
catele”. Şi trage, după 1989, o nouă concluzie, plină de 
umor (negru), aproape urmuzian; ce devine o nouă lege; 
într-o ţară plină de umor; iat-o: „Nici socialismul n-a 
fost de neînlocuit, dar nici capitalismul uşor de constru-
it!...”.

Scriitorul Mircea Pospai îl surprinde, cu nesfârşi-
tă ironie, pe personajul său literar, la senectute, când se 
mai vedea, încă, în el, un monument de om, care nu s-a 
lăsat învins niciodată, asemănător cumva altui soldat al 
vieţii, zbătându-se „absolut pe toate fronturile” – Swejik 
„în războiul mondial”. Toată viaţa s-a „orientat” Tăsică 
şi s-a „descurcat”, păstrându-şi „influenţa”; şi a căzut în 
picioare!…

Tăsică nu are nimic din Ilie Moromete; şi nu în-
tâlnim în roman nici poiana (sau ograda) lui Iocan; însă, 
găsim o organizaţie, o „fundaţie de binefacere” – „parte 
a unei reţele internaţionale, ne sugerează romancierul, 
recunoscută; iar „fundaţia lui Nea Tăsică – e singura din 
întreaga Lume, iniţiată – nota bene – într-o localitate 
rurală!”

Graţie vârstei înaintate, de aproape 90 de ani, Tă-
sică trăieşte între vis şi realitate, chiar şi în timp ce îşi 
păzeşte monumentul funerar (dormind, acolo, în cimitir); 
şi amintindu-şi, spălându-şi, mereu, trecutul – „stă de 
planton”, lângă monumentul său funerar-personal, care 
trebuie să fie şi să rămână „un simbol”; şi ce reprezintă, 
oare, el? – „Este un pui de Coloană infinită!...” Aceea pe 
care, cândva, Dumnezeu l-a ajutat să n-o poată dărâma şi 
demola!... Dormind şi picotind, însă, în cimitir, i-o fura-
seră ţiganii, cu aceeaşi căruţă, întoarsă din război – „că-
ruţa istoriei” – ţiganii-romi, aspru privatizaţi în topirea 
fierului şi bronzului.

Umorul negru, esenţă estetică, este cea mai fasci-
nantă realizare, în jurul personajului Tăsică al scriitorului 
Mircea Pospai. Atracţios, controversat politic, devenit 
„zidar onest” al Tranziţiei, Tăsică rămâne o figură uma-
nă şi legendară. Sunt de remarcat şedinţele şi „iniţierile” 
conduse de el; şi influenţa pe care o are, convertindu-i pe 
oamenii de vază, din zonă şi nu numai. Devine o senzaţie, 
pentru presa postdecembristă: „Singura Lojă ţărănească, 
din lume, în tainele unui rit antic”, în care „maistrul” uti-
lizează, la masa ritualică, aceeaşi mistrie, cu care repară 
zidurile casei sale; şi acelaşi ciocan cu care bate cuie în 
ziduri. Romanul Căruţa merge mai departe se încheie cu 
companionii săi, în şedinţă, pe esplanada hotelului parti-
cular „Cuibul rândunicii”, în vreme ce se desfăşoară o 
campanie electorală euro-parlamentară!

Nea Tăsică a supravieţuit, astfel, ca om şi perso-
naj, tuturor epocilor prin care a trecut el. De la Swejik 
în războiul mondial, romanul ajunge la Tăsică în evul 
proletar – şi în nesfârşita Tranziţie, plină de austerităţi şi 
maleficie, galeria de personaje „populare-universale” şi 
„don-quijodeşti”, e de „neînvins” şi pare infinită, precum 
sunt romburile Coloanei neînvinse.

Această viziune romanescă şi humorescă de ex-
cepţie, despre un „personaj viu” ajuns de poveste, a 
făcut ca romancierul Mircea Pospai să ofere publicului 
probabil cea mai citită şi, am afirmat, populară carte a sa, 
într-o remarcabilă maturitate artistică.

Constantin ZĂRNESCU

Sub lumina Coloanei infinite
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«Eu, fiul Liviei și al lui Iosif / Români minoritari / Din Banatul sârbesc / Am plecat 
în lume / Să cunosc și să iubesc //Soarta a vrut să mă oprească // Am spus – Nu // Am 
aruncat amintirile // Și pentru prima dată / mi-am spus și mie – Nu //și m-am dus // și 
tot m-am dus // dinspre vatră la prepus // la oglinzile de sus // unde nu este de dus // 

străinătatea m-a răpus // în nămeții Nordul // 
un Ovidiu pe ghețar»

ION MILOȘ
Printre nămeții Nordului

De azi dimineață

De azi dimineață
Nu mai ard de dorință
De a fi cineva
De a aprinde lumini în pădure
Nu mai simt nevoia
Să stau de vorbă
Cu Dumnezeu despre veșnicie
Veșnicia Veșnică
Nu mă interesează

Acum prefer
Întâmplări simple și trecătoare
Dragostea soareluii
Pentru fereastra mea dimineața
Bucuria rândunicii
Ce-și regăsește cuibul la întoarcere

Nu mai opresc femei pe stradă
Să le spun că sunt frumoase
Nu mai arunc cu pietre în nori
Să alung umbrele
Acum mă simt ca o pasăre
Obosită de botaia propriilor aripi

Ai grijă dimineața

Ai grijă dimineața, iubito
Nu lăsa urme
Te găsește fulgerul
Și te fulgeră

Au grijă cu vorbele
Soarele greșește
Ori de câte ori se încrede în nori

Ai grijă cu lupul
Lupul care înțelege
Condiția mielului
Rămâne singur
Și moare de foame

A fost odată

A fost odată
Când omul
Și-a dat cuvântul de onoare
Că va spune adevărul
Și l-a spus

Acum nu stă în paragrafe
Și-n cuvintele de iure
Ci în Realitatea vieții vie
Unde doar copiii
Îl mai caută

Îmi beau cafeaua

Îmi beau cafeaua
Și mă gândesc la oamenii
Care n-au avut noroc în viață

O muscă
Ce și-a ars aripile
A căzut pe masă

Nu oricine
Poate să zboare gândind

În cameră intră mama
Să citească pagina cu morții

La 80 de ani
Moartea e mai aproape de casă

E frig în lume

E frig în lume
Viața miroase a război
Oamenii vorbesc în limbi de șerpi
Și se otrăvesc

Apele curg spre singurătate
Iubirile nu se mai întâlnesc
Banii zămislesc în inimi
Și înfloresc

De azi pe mâine

Femeile nu mai vor să fie muze
Poezia n-are viitor

Poeții bătuți de sărăcie
Citesc versuri în cafenele
Musafirii citesc horoscopul
În ziarele de seară

Birocrații discută despre cultură
Și se scarpină
Copiii privesc triști spre cer
Raiul nu mai fascinează

Viața de azi pe mâine

Cerul de sub ierburi

Există un cer sub ierburi
Acolo vin gândurile dimineața
Să bea rouă

Se aude o taină

E muzica
Pe care doar cei învinși
O știu cânta
Când vântul
Devine mai tare
Decât vorbele

În ce să cred
Dacă nu în morții care învie
Și-n omul care merge pe ape

Când eram copil

Când eram copil
Mi se părea că dunărea curge lent și 
greoi
Că nici o pasăre nu poate
Să mă întreacă

Acum
Toate apele sunt mai repezi decât mine
Și toate păsările zboară mai sus

Inima mea
Nu mai bate în miezul nopții
Prietenii
Plutesc ca niște fulgi

Doaer umbra
Se mai ține de mine
Și copilăria

Mintea și inima

Aprinsă de gândire
Mintea nu mai poate să doarmă
Să frământe în noaptea goală

Sfâșiată de dragoste
Nici inima
Nu mai poate să doarmă
Bate nebună în noaptea goală

Vai de cel ce iubește
Zice mintea către inimă
Vai de cel ce gândește
Zice inima către minte

Și-a luat fiecare
Câte un somnifer

Iluzia firii

Nu alerga
După broascas țestoasă
A iluziei

Când știi
Că n-o vei ajunge niciodată

Iluzia
Crește cu înserarea
Descrește cu lumina

La ce i-a folosit
Lui chile iuțeala picioarelor
Și puterea trupului
Când lupta
A fost hotărâtă dinainte
Iar călcâiul vulnerabil
La săgeata morții

Balcanii

Arde viața în Balcani
Trupuri topite
Inimi în flăcări
Aer în văpaie

Paparude cu sânii goi
Cu dragoste și ploaie
Bărbați cu mintea goală
Servesc sex și bancuri
Civilizație de ciubuc
Mentalitate de mătasea broaștei

Lume de colaje

Cineva mă urmărește

Cineva mă urmărește
Nu-i spune Șarpelui unde mă aflu
Șerpii nu văd cerul
Ei se târăs și mușcă

m-am ascuns aici să plâng
noaptea-i plină de inimi tăiate
și fiecare inimă e o lacrimă
și fiecare lacrimă e o rătăcire

Ieșirea

Pe noi nu ne interesează
Dacă pisica democratică
E albă sau neagră
Dacă știe să prindă șoareci sau nu
Important este că este
Să stea cuminte în poală
Și să toarcă molcom raze verzi de lună

Nu-i nevoie să mă credeți când spun
Că în Nord
Fructele se coc și la ger
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Și că oamenii își răcesc inimile
Ca să se vadă

Dar e bine să știi
Că popoarele care nu pot
Să facă din vorbe – semințe
Nu mai ies din iarnă

Evită gloata

Evită gloata
Care adoră și omoară în același timp
Ca pe Iisus
Fugi în pădure
La păsări și la animale
Ele sunt cuminți
Nu ne ucid
Cu bombe și cu legi

Lumea vai și amar

Alianțe mari de forțe și polen
Unesc popoarele dezbinându-le
Oamenii se îmbrățișează lovindu-se
Nu mai cred în forțe și promisiuni

Până acum
Nici o făgăduință n-a fost îndeplinită
Și tot așa
Și vai și amar

Schopenhauer a avut dreptate
Când a scris
Că umnezeu a făcut lumea
c-a Dracul s-o ia

Malmő - Suedia

Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” - 2012

1.„Lecturile mele filosofice aveau aripi, și 
mediul meu cel mai prielnic era acela al imaginației 
abstracte”, scrie Blaga în Hronicul și cântecul vâr-
stelor (cap. XXV), evocând anii de studii de la liceul 
brașovean «Andrei Șaguna» (1906-1914).

Primele lecturi filosofice, însă, ale tânărului 
Lucian avuseseră loc în incinta casei părintești din 
Lancrăm. În biblioteca preotului ortodox Izidor Blaga 
(„un alodiu spiritual destinat mie”) existau ediții din 
scriitori clasici români și germani (Goethe, Schiller), 
dar și anumite broșuri semnate de inzii Swami Viveka-
nada și Swami Abhedananda, „apostoli ai lui Rama 
Krișna, cea mai minunată apariție religioasă-spiritua-
lă a secolului al XIX-lea.” Cu o curiozitate arzătoare 
citește  „vreo 15 lucrări de popularizare și interpretare 
a filosofiei Vedanta, ce mi le-a întins mâna secretă a 
unui universal logos”:

„Pe această cale, micul cetățean al unui sat din 
Transilvania pătrundea într-o lume nouă, ce i se pă-
rea atât de paradoxală și sublim sucită în asemănare 
cu viziunea creștină, sub bolțile căreia crescuse, și 
în comparație cu filozofia naturalistă, ce tocmai și-o 
însușea din cărți și din aer.” (XIX).

În lucrarea sa privitoare la unele aspecte 
documentare legate de biografia marelui poet și filo-
sof, acad. D. Vatamaniuc afirma răspicat: „Lucian Bla-
ga găsește în mediul școlar brașovean un climat favo-
rabil înclinației sale pentru filozofie”, acum citind pe 
Platon, Spinoza, Kafka, Schopenhauer, Hegel, Fichte, 
Schelling, Stuart Mill, Ernst Haeckel, citați în primele 
sale articole filosofice.

Elev în clasa a VI-a la Liceul „Andrei Șaguna”, 
pătrunsese „până și desișurile Criticii rațiunii Pure 
și ale Prolegomenelor kantiene”. Studia cu pasiu-
ne cărțile „până la ultimele articulații, cu creionul în 
mână, cu carnetul de însemnări sub ochi, uneori cu 
veleități de atitudine”.

Obișnuindu-se cu „terminologia filozofică”, tâ-
nărul studios se îndrepta spre „filozofia contempora-
nă”. Astfel, își procură de la Librăria Zeider lucrarea 
lui Henri Bergson, Zeit und Freiheit, pe care o citește 
în traducerea germană Datele imediate ale conștiinței. 
„Mă inițiam în filozofia lui Bergson”, va scrie memo-
rialistul despre primii ani ai pasiunii sale de o viață, 
precizând totodată că abia peste un an, când va citi lu-
crarea lui C. Antoniade (Filosofia lui Henri Bergson), 
va cunoaște „în toată ampla sa desfășurare” această 
concepție filozofică:

„Citind și recitind această carte, învățam două 
lucruri: întâi, cum gândește cel mai de seamă filozof 
al timpului, și al doilea – cum se poate scrie plastic și 
elegant – filozofie în limba românească.”

În lunile de vară, tânărul Lucian alcătuiește el 
însuși „o lucrare filozofică asupra «Numărului» și asu-
pra «Judecăților matematice», reluând într-o reflecție 
personală «problema kantiană», în ideea găsirii „al-
tei soluții”, dincolo de dezlegarea propusă de Stuart 
Mill. Cu aceeași „juvenilă îndrăzneală”, lua atitudini 
și împotriva unor păreri expuse de Henri Poincaré, 

în Știință și ipoteză. Lucrarea realizată, care era de-
sigur un eseu cu unele vederi personale, va fi trimi-
să la revista «Luceafărul» din Sibiu, dar „coloanele 
revistei nu s-au deschis și nici măcar vreun răspuns 
nu a primit”. Pricina tăcerii nu putea fi decât faptul că 
publicația sibiană, obișnuită cu „apetituri intelectuale 
provinciale”, nu a agreat „lucrarea prea abstractă” a 
unui autor ce își permitea vederi personale în marginea 
marelui filozof contemporan francez. Primit recent în 
rândurile Academiei Franceze, Bergson devenise deja 
o celebritate, în cultura română pătrunzând, mai întâi, 
prin traduceri germane, apoi prin unele studii timpurii, 
precum lucrarea lui C. Antoniade.

În același an, 1914, cu puțin „înainte de 
bacalaureat”, tânărul Lucian scrie niște note Despre 
intuiție în filozofia lui Bergson, încercând să realize-
ze o legătură între intuiția intelectuală a lui Schelling, 
metoda goetheeană a «fenomenelor originare» și une-
le variante ale intuiției bergsoniene. Eseul, oarecum 
amplu și de „o densitate remarcabilă”, este trimis la 
ziarul«Românul» din Arad, unde apare semnat cu pse-
udonimul Ion Albu: „Aceasta era întâia mea încercare 
filosofică, ce-și făcea loc în publicistica noastră…”

Neputând semna cu numele său real, întrucât 
era încă licean, Blaga recurgea la această „mistificare” 
pentru a evita un eventual refuz din partea publicației 
(„după pățania cu «Luceafărul» și în atmosfera de 
ignoranță filozofică stăpânitoare pe meleagurile ar-
delene” -  XXVII). Același refuz îl va primi de la 
publicația «Țara noastră» din Sibiu, răspunzându-i-se 
la «poșta redacției» cu „o încurajare”… 

*
2.În privința debutului în poezie, aflăm din Hro-

nic că, în primăvara lui 1910, asaltat de „un nou val 
liric”, tânărul Lucian trimite «Luceafărului» din Sibiu 
o poezie în versuri libere, albe. I se răspunde la «Poșta 
redacției» …„destul de favorabil”, dar reproșându-i-se 
totodată că scrie „versuri fără rimă”!: „Cu păcatul meu 
prefigurasem, totuși, încă de pe atunci, o formă.”

Prima poezie, scrie memorialistul, i-o publică 
«Românul» din Arad „cel mai important cotidian al 

românilor din Transilvania”. Intitulată Noapte și scri-
să în tipare prozodice curente, poezia stârnește oare-
ce „vâlvă” printre liceenii brașoveni, însă fratele său, 
profesorul de matematică și fizică, îl atenționează că 
«de la domnul director citire… liceenii n-au voie să 
publice nimic sub semnătura lor…” (XX)

Datele memorialisticii, însă, nu concordă în 
acest caz „cu documentele vremii”, scrie Dimitrie 
Vatamaniuc, în Lucian Blaga. Contribuții documenta-
re la biografia sa și a operei (1998, p. 83), căci de-
butul poetic are loc în ziarul «Tribuna» din Arad cu 
poezia Pe țărm…, la 13/26 martie 1910, semnată cu 
inițialele și mențiunea: «L. B. Brașov», și nu în zia-
rul «Românul» cu poezia Noapte. Poezia de debut din 
«Tribuna» arădeană fusese trimisă și «Luceafărului» 
sibian, care-i răspunde la «poșta redacției» abia la 1 
mai 1910, adică două luni mai târziu de la publicarea 
ei: «L.B. / Pe țărm… e prea ușoară și prea țesută din 
versuri cunoscute»… Dacă în privința influențelor din 
Coșbuc și mai ales Goga, aprecierile redactorului de la 
«Luceafărul» erau îndreptățite, gestul de a-i răspunde 
debutantului nu numai tardiv, adică după publicarea 
poeziei în altă publicație, este disctabil, trădând un 
oarecare orgoliu rănit al redactorului gazetar Octavian 
Tăslăuanu. Recomandându-i «să scrie înainte» pentru 
că «se pare că aveți ceva de spus», Oct. Tăslăuanu in-
tuia, desigur, sâmburele unui talent evident, de aceea  
incriminarea acestuia în chestia debutului lasă loc de 
întoarcere. Desigur, tânărul Lucian va fi luat în seri-
os „recomandarea” și asprul „reproș”, renunțând la 
prozodie și trecând la versul liber, după o reflecție de 
câțiva ani, fapt ce va constitui adevărata sa chemare 
în modernizarea poeziei românești, prin succesul de-
osebit ce-l va înregistra volumul de debut din 1919, 
Poemele luminii.

Cu privire la această împrejurare a încercării 
sale de a debuta în «Luceafărul» sibian, Blaga evită 
să consemneze episodul în Hronic, încurcând totodată 
și datele debutului său poetic în periodicele arădene. 

A doua poezie, Noapte, apare tot în «Tribuna» 
din Arad la 8 mai 1910 și va fi semnată Lucian Blaga. 
Gruparea versurilor în octave, ritmul iambic și calcu-
lele imagistice ușor recognoscibile amintesc puternica 
influență a poeziei lui Octavian Goga, sub auspici-
ile căruia are loc debutul poetic al tânărului Lucian, 
găsindu-și mai apoi calea deplină a originalității, ca 
sensibilitate metafizică, expresivitate modernă, viziu-
ne integratoare, stil poetic…

Și încă o corectură: cele două poezii nu sunt 
scrise, cum s-a afirmat uneori, în urma impresiilor 
pe care i le-ar fi produs tânărului Lucian «azururile 
mediteraneene» din excursia în Grecia și Italia, întru-
cât ele sunt scrise și publicate în primăvara lui 1910, 
pe când excursia coordonată de „unchiul Iosif”, dască-
lul „de disciplinele filozofice” de la «Andrei Șaguna», 
avea să aibă loc pe la începutul lui aprilie anul viitor, 
1911, când școlarul era abia în clasa a V-a… (XXII).

Zenovie CÂRLUGEA

Centenarul debutului filosofic al lui Lucian Blaga
(1914-2014)
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prin pădure...

în jurul meu e cădere
şi speriate zboruri de aripi 
ropote de salve trosnesc 
din stejari cad fructele verii

toamna cu mitraliera ei ruginită
se joacă de-a războiul cu mine

zâmbesc...

şi doar prin gând îmi trece să 
mă las atrasă în jocul vioi 
să adun gloanţele verzi
să arunc cu ele înapoi 

trec clipe tainice pe rând

timpul singuratic curge
şi-n penele-mi zbârlite 
cad fulgi uşori de nea

de-o veşnicie stau în ram
am îngheţat şi port în gând
parfumul primăverii dulci

pe care o aştept ca pe-o minune

amorţită stau în seara vastă
doar cerul îmi întinde-n mâna sa
lumina lui albastră

învolburată şi uşoară

tu ai plecat cu plasa
umbrelor sinistre

castelul tău – 
o călimară de cerneală

în mine primăvara 
simt că-şi face loc

seninul s-a lăsat 
în câmp de rouă

sunt ca un fluture
salvat de viscol

în verdele ochilor tăi ard făclii

salcâmii se leagănă
şi-n adierea de vis
te-aud cântând vioară
pe strunele nopţii

luna cu buzele sărutate
doarme în braţele cerului
iar zmeul nocturn se avântă
peste toate cu aripi brumării

doar eu, singură fără tine…
iubite cu părul tras în fire de-argint
cu pleoape speriate de căprior rătăcit

şi mă cuprinde un dor nebun
cu tine vreau să silabisesc şoapte
nu ezita, vreau să vii…

vino orice-ar fi!

prea ocupată cu tine

zilele ce mi-au căzut din mâini
nu au fost nicicând rele
incapabilă să văd 
strălucirile culorilor 
semnele vii ce mi le dădeau

am fost aruncată-n adâncuri
să dezleg bezna care mă ocupa
să deschid fereastra
să o pot alunga

m-am folosit de timpul lor 
cât am putut de bine 

să mă pot regăsi

povestea unei vieţi zdruncinate

pe vârf de munte un zeu se juca
cu roata destinului meu până se plictisise

mi-a stat inima-n loc atunci când am observat
că-şi întinde braţele s-o trântească de stânci
nu mai ştiu dacă s-a spart sau doar s-a turtit 
fiindcă picasem din rai 

mi-amintesc doar că într-o bună zi
a venit un corb la mine
şi mi-a povestit că o găsise 
a cules-o de pe jos şi imediat fusese 
ocupat de-o idee năstruşnică 
să poarte rotila ca pe un medalion de gât

a înfirat-o pe fire uscate de iarbă 
zbura mândru cu ea prin văzduh
şi destinul meu strălucea răblăgit în soare

dar cum n-a vrut să fie soarta aşa de bună
să-i lase corbului acea minune
a desprins nodul firelor şi le-a lăsat să cadă
într-o apă stătătoare şi clară prin care 
se vede ceva licărind printre rădăcini de stufiş
acum se bucură peştii care înoată fideli:

prin roata destinului şi prin indiferenţa mea 

RENATE MÜLLER

După un relativ tardiv debut editorial în 2010 cu un 
volum de”amintiri” – cum îl numeşte autorul său, care îl sem-
nează cu pseudonimul Mugurel Pădureanu- Coarba sau de 
“memorii”- cum îl consideră autorul prefeţei, universitarul 
timişorean Alexandru Metea, intitulat “Din Văianu la Toron-
to”, colonelul în rezervă Ion C. Gociu din Târgu-Jiu publică 
în 2011 un volum de proză scurtă cu titlul “Cireşe amare”, 
reeditat recent în condiţii grafice demne de invidiat la editu-
ra Tipo Moldova din Iaşi*, unde a fost reeditat şi romanul 
“Maia”, de altfel.

Volumul acesta însumează cinci texte epice: “Idile”, 
“Coarba”, “Jugul din Gura Lupoii”, “Destăinuiri în ceas de 
seară”  şi “Cireşe amare”, dintre care prima, “Idile”, este o 
nuvelă care se întinde pe o suprafaţă mai mare de timp.

Aceste exerciţii epice îi formează prozatorului mâna 
şi-i înlesnesc pasul spre romanul tradiţional de amplă respira-
ţie epică, care este “Maia” (apărut în 2012 şi 2013).

Dacă în două naraţiuni autorul aduce în prim-plan 
viaţa de la ţară cu mentalitatea ancestrală de acolo, în  schimb 
în alte trei este redată viaţa de la oraş cu unele păcate inerente 
acesteia 

 – în primul rând adulterul.
Textele sunt  bine scrise, autorului îi revine meritul de 

a reliza o proză dinamică şi de a şti să mânuiască cu dibăcie 
suspensul.

Ion C. Gociu şi-a însuşit temeinic lecţia de la un ce-
lebru confrate de peste Ocean, Hemingway,  care afirmă că 
orice poveste  reuşită se termină trist.

Demn de semnalat este apoi faptul că prozatorul de 
faţă, nutrit pe deplin cu proza de calitate autohtonă şi univer-
sală, ştie să dozeze binematerialul epic menţinând viu inte-

resul cititorului faţă de cele narate şi, mai ales, pentru că are 
ceva deosebit de spus şi să te facă  să înţelegi că viaţa ar putea 
fi mult mai simplă dacă nu am complica-o în mod inutil noi, 
oamenii.   Şi, într-adevăr, unele dintre personajele  sale mor 
iar altele sunt decepţionate pe viaţă.

Prima povestire, “Coarba” ne duce cu gândul la Ha-
nu-Ancuţei al lui Sadoveanu, doar că de data aceasta avem 
de-a face numai cu două personaje, cum arată relatarea lui 
Vasile:”Era un fel de spovedanie pentru un păcat săvârşit şi 
dorea să se elibereze”(p. 23). E vorba de o scenetă cu doi 
actori, un bun ascultător care redă întâlnirea la persoana I şi 
Vasile Popete, prietenul care îi povesteşte în cârciumă. Po-
vestirea se termină trist, fiindcă cumpărătorul armei de vână-
toare a lui Vasile se sinucide cu aceasta şi întâmplarea nu-i dă 
pace, revine mereu în mintea lui Vasile.  

În “Jugul din Gura Lupoii” spovedania făcută pe pa-
tul de moarte de către muribundul Păntilie duce inevitabil la o 
răsturnare a valorilor faţă de comunitatea satului şi furtul  să-
vârşit cândva de acesta are consecinţe grave peste generaţii.

Nuvela “Idile” duce cu gândul la “Madame Bovary”, 
celebrul roman al lui Flaubert, şi acţiunea e adaptată la solul 
românesc de dinainte de 1989. E vorba de o proză de mult 
mai scurtă respiraţie epică decât cea a romancierului francez 
şi în care asistăm la pedepsirea, în final, prin moarte a ambilor 
adulteri, Ionel Pop şi Violeta Neacşu, şi asta tocmai când se 
părea că totul merge ca pe roate în viaţa celor doi şi în famiile 
acestora.

“Destăinuiri la ceas de seară” este o proză nouă, care 
a fost acum inclusă în volum, cavalearească, care aduce un 
cald elogiu femeii, ca mama şi soţie, precum şi un elogiu 
adus senectuţii. În fond fiecare vârstă îşi are farmecul său – 

lasă discretul prozator să se 
înţeleagă..

“Cireşe ama-
re”, proza care dă titlul 
întregului volum, redă dez-
amăgirea trăită de preado-
lescentul Ionel Bobocel, 
elev venit să înveţe mai de-
parte carte la oraş, dezamă-
git profund de comportarea 
propriului tată vis-à-vis 
de o femeie străină şi cam 
uşuratecă. Ce poate fi pen-
tru un şcolar mai dureros 
decât pierderea încrederii 
în propriul tată? Chiar dacă 
de data aceasta nimeni nu 
moare, copilul, care l-a vă-
zut pe părintele său cu o femeie străină gata-gata de a săvârşi 
actul sexual, rămâne rănit sufleteşte pe viaţă şi pierde defini-
tiv încrederea în oameni. În semn de protest refuză cireşele pe 
care i le aduce tatăl , deşi în realitate îi plăceau foarte mult… 
Toate cele patru povestiri din volumul lui Ion C. Gociu stau 
sub semnul tristeţii şi dezamăgirii şi nu te lasă indiferent, ci te 
obligă să mai meditezi asupra celor citite chiar şi după ce ai 
lăsat cartea din mână.

În concluzie, patru verosimile proze, bine scrise, a că-
ror lectură se face cu interes.

M. M. POP
* Ion C. Gociu: Cireşe amare, 

Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014

Sub semnul tristeţii şi dezamăgirii
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Editura Fundației Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu a 
scos de sub tipar, recent, o valoroasă culegere de studii și eseuri 
de critică și istorie literară, aparținând  unui împătimit literat și 
cărturar din localitate. Prin noul opus, autorul ne dovedește că 
se  impune tot mai viguros cu exegezele sale pe plan național. 
Este vorba de prof. dr. Zenovie Cârlugea, cel care a debutat - 
ca poet - cu volumul Fericirile (1994), urmat de florilegiile: 
Deseninări de cleștar (1995) Gheață de mai (1997), Foișor 
în Heliopolis (1997-2013), Ochiul înrourat (Opera Omnia - 
2012).  Subliniem că autorul  noului volum Panopticum,  cu-
prinzând studii, eseuri de critică și istorie literară   este prezent   
în conștiința românească de ani buni, cu o seamă de contribuții 
monografice sau de comparatistică literară, care dau valențe noi 
temelor abordate.   Mă refer în primul rând la eseul critic despre 
Poezia lui Lucian Blaga (1995), urmată de un altul cu privire la 
barocul  macedonskian - Alexandru Macedonski - Palatul Fer-
mecat, sau - din nou - studiul critic Blaga - Dinamica antonimi-
ilor imaginare (2005), Lucian Blaga - studii, articole, comuni-
cări, evocări & interviuri (2006). Acestea au fost continuate cu 
Blaga - Solstițiul sânzienelor (istorie literară, 2010), respectiv 
cu: Lucian Blaga - sfârșit de secol, început de mileniu (critică 
literară, 2012), urmat de Blaga - Goethe, afinități elective (com-
paratistică literară, 2012). De aici stima și considerațiunea de 
care se bucură în spațiul ardelean Zenovie Cârlugea.

Unui gorjean de obârșie nu putea să nu îi intre în preo-
cupări: Arghezi și Brâncuși, concitadini pe care exegetul i-a analizat sub cele mai 
diverse aspecte în volumul de critică de artă: Brâncuși azi (2000) sau în Brâncuși 
- orizonturi critice (2009), precum și în Brâncuși - studii și eseuri (2009).  Pe au-
torul Florilor de mucigai îl găsim analizat de  profesorul Cârlugea în eseul: Tudor 
Arghezi - un elogiu al Gorjului (2010). Îndrăgostit de ineditul creației băștinașe,  el a 
pus în valoare personalitatea concitadinei sale: Arethia Tătărescu - Marea Doamnă 
a Gorjului interbelic (2007); a valorificat  și creația folclorică de pe Valea Amaradiei 
(2008). Nu în ultimul rând s-a impus cu pertinente studii de dacologie în volumele: 
Dacoromânia profundă (2005) și totodată cu  volumul de referință: Eminescu - mito-
grafii ale daco-românității (2011).

Noua apariție, din toamna lui 2013, de pe care cerneala nu s-a uscat încă, gru-
pează contribuțiile autorului din varii epoci (începând cu anii 80 până în azi) despre 
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Titu Maiores-
cu și George Coșbuc până la Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, Ion Bar-
bu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Panait Istrati, Mircea Eliade, Cezar Petrescu, 
Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Antonie Bibescu, Martha Bibescu, Eugen Ionescu, 
Ovidiu Drimba, Gabriel Georgescu, Octavian Paler, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu, Daniel Turcea, Ioan Flora, Dumitru Augustin 
Doman, Aurel Antonie, Lucian Gruia și Nicolae Tzone. Am făcut aceste enumerări 
pentru a sublinia cât de largi au fost preocupările prof dr. Zenovie Cârlugea. Meritul 
acestui Panopticum  sau vade mecum literar românesc constă în faptul că atentul exe-

get aduce pentru fiecare din autorii analizați o seamă de aspecte i 
n e d i t e, am spune chiar insolite, remarcabilă fiind analiza textu-
lui sau a contextului istoric sau literar. De aici și valoarea intrin-
secă a volumul de aproape 400 de pagini format mare. Pe Camil 
Petrescu îl analizează Zenovie Cârlugea  în complexul lucidității 
extreme, pe Cezar Petrescu îl găsim manifestându-se în fruntea 
Frontului Renașterii Naționale - Gorj, iar  despre autorul  absur-
dului, Eugen Ionescu,   aflăm de anii de grei de  temniță  ceruți de 
justița militară (Tribunalul Suprem) pentru așa zisa ofensă adusă 
armatei urmare a textelor transmise în  1945 de la Paris; ele au 
fost publicate în Viața Românească, condusă de Mihai Ralea. Pe-
deapsa dată era mai mult pentru rămânerea scriitorului în Franța, 
unde funcționase la Vishy ca diplomat. Se subliniază că numai 
peste câțiva ani, tot ea (Justiția), în numele poporului, avea să îl 
grațieze pe marele dramaturg în devenire universală.   Pe Anton 
Bibescu și pe Bibești, în general, Zenovie Cârlugea îi analizează 
prin contactele avute de marii aristocraţi cu saloanele literare 
franceze (ce vremuri!), cu Bertrand de Salignac-Fenelon, Marcel 
Proust și alte mari celebrități ale Parisului. 

Un studiu de un ales patriotism este cel consacrat Marii 
Uniri - ca un moment astral al poporului român - și idealului 
acesteia, amintind de o seamă de scriitori români care s-au aple-
cat cu har asupra evenimentului. Nu putea să îi scape dacologu-
lui o analiză privind  „dacismul romanticilor”, subliniind obsesia 
eminesciană asupra fenomenului dacic, o chestiune insuficient 

studiată până acum.
Ion Creangă este analizat de Z. Cârlugea „în conștiința criticii literare” de la 

G. Panu la Eugen Simion și Nicolae Manolescu, iar Caragiale este trecut prin „ma-
halaua/ nesfârșitei tranziții”.

Nimeni nu a înfățișat până  azi  cu atât acribie raporturile dintre Arghezi și 
Carol al II-lea: Regele Renașterii artistice românești,  autorul  relevând  sprijinul 
financiar acordat de monarh cât și  recunoașterea oficială  a Poetului venită din par-
tea Curții regale etc.;  se apleacă, totodată, dl Cârlugea asupra  ludicului din creația 
argheziană, cât și asupra drumului  spre Nobel al poetului din Mărțișor. 

Din marea pleiadă a poeților anilor 60,  poetul exeget  se apleacă asupra lui 
Labiș și Nichita Stănescu (sub pavăza /daimonului/) și mai ales asupra lui Marin So-
rescu, cel care a destructurat mituri punând în valoare toposul oltenesc. Aprecierile 
sale despre viața și mai ales creația concitadinului său, Gheorghe Grigurcu, cel „uitat 
la Târgu Jiu”, „cu opiniile sale inconfortabile” este analizată pe parcursul a patru 
decenii din postura de critic și poet de seamă al literaturii contemporane românești.

Nu putea Zenovie Cârlugea să nu treacă și Prutul pentru a-l aduce în atenție, în 
contextul larg de valori prezentate, pe „Orfeul conștiinței naționale din Basarabia”, 
pe Grigore Vieru,   prezentat fiind ca „un stegar al demnității, integrității și unității 
neamului românesc”, ca un salvator al conștiinței naționale prin „limbă” și „carte”.

Nicolae MAREȘ

„PANOPTICUM”
(Ed. Fundației «Constantin Brâncuși», Tg.-Jiu, 2013)

Culegerile de studii, eseuri şi cronici, au un avantaj, care 
nu poate fi neglijat: diversitatea. Dar şi un dezavantaj: riscul dez-
ordinii obositoare, al unui soi de beţie pe toate cărările.

Ferindu-se de asemenea ispititoare rătăciri, amplul volum 
– tot o culegere – al lui Zenovie Cârlugea, intitulat Panopticum, 
cu subtitlul Studii şi eseuri de critică şi istorie literară (Editura 
Fundaţiei Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu 2013), posedă, din ca-
pul locului, o trăsătură orientativă: sistematizarea.

Aşadar, ce cuprinde acest Panopticum şi în ce sens materia 
lui e sistematizată?

Primele două capitole – căci materia şi problematica lu-
crării sunt minuţios distribuite pe capitole – abordează câteva 
ipostaze orientative, mai generale, ale literaturii române: „lumi-
nile latinităţii orientale”; „momentul astral al Marii Uniri”; „de la 
«latinismul» istoriografic la «dacismul» romanticilor”. Adică, o 
problematică cu inflexiuni şi rezonanţe ale unor geneze.

Apoi, de la capitolul al III-lea, până la al VIII-lea, inclu-
siv, materia cărţii ni se înfăţişează drept analiza literară a unui 
număr considerabil de scriitori. Dacă am numărat bine, sunt intro-
duşi sub lupa analitică 31 de scriitori, de la „felibrul” Alecsandri, 
până la scriitori în plină virtute, de astăzi, cum sunt Lucian Gruia 
şi Nicolae Tzone. La rândul său, aproape fiecare capitol cuprinde 
câteva paragrafe, capitolaşe, cel mai adesea seducătoare, incitante, 
prin ceea ce oferă ideatic. Prin urmare, este vorba de rigoarea unei 
sistematizări în trepte. Comentând intenţionalitatea propriei cărţi, 
autorul precizează: „Studiile şi eseurile din această carte privesc, 
în mare, aspecte ale clasicităţii noastre din a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea (Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, 
I.L. Caragiale, G. Coşbuc), dar şi realizări de substanţă ale scriitorilor din perioada moder-
nă (Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, George Bacovia, Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade ş.a.), la care s-au adăugat contribuţii ale unor 
scriitori din generaţii şi promoţii postbelice (de la Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu, Gheorghe Grigurcu, la Ioan Flora, Daniel Turcea, Nicolae Tzone ş.a.)” (pag. 6). 
Sunt, într-adevăr, cum precizează autorul, „studii şi eseuri de critică şi istorie literară”.

Până astăzi, relaţia dintre critică şi istorie, a rămas o problemă deschisă, uneori 
cu un „balast” de insistenţe insuficient de limpezi... Care-i mai mare şi mai tare, „oul sau 
grăina”?... Ar trebui să se înţeleagă, fără prea multe mofturi sofisticate, o idee ce este su-
ficient de limpede prin ea însăşi: istoria literară nu se poate defini, nu se poate exprima in 

actu, fără să apeleze la instrumentele criticii. După cum, critica 
însăşi – vrea, nu vrea – implică perspective istoriste. Critica nu 
se desfăşoară în gol, ca un „bâzâit” aberant, fără căpătâi, ci este 
marcată de dinamica vie a temporalităţii istorice. Şi mi se pare 
că Panopticum-ul lui Zenovie Cârlugea e un exemplu suplu de 
îmbinare între critică şi istorie. În variatele capitole, ies în relief 
când perspectiva, mai decis, a criticii, când cea cu aplomb mai 
apăsat, istoric. Totdeauna, armonizând cele două ipostaze.

Cum, lui Zenovie Cârlugea, sever şi cu sine şi cu alţii, 
nu-i place să lase nimic la întâmplare, care-i este opinia despre 
contribuţia propriei cărţi?

Să vedem ce zice despre studiile şi eseurile cuprinse în 
volum: „Recitindu-le, nu le-am găsit afectate de timp, mai ales 
ca gust estetic şi îndeosebi ca mod de «a pune problema», de a 
sugera căi de acces ori noi ipoteze interpretative.

Dar nu această impresie pro domo constituie punctul for-
te al studiilor şi eseurilor de faţă, ci valoarea absolută (subl. mea 
– Gr. S.) a operelor despre care scriem, situată dincolo de «mode 
şi de timp» (pag. 5).

Chiar valori „absolute”, frate?... De!... Ştiu şi eu?... 
Unele dintre ele – nu puţine – sunt, fireşte, absolute: Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Sadoveanu, Bacovia, Arghezi. Am de ani 
buni convingerea că Zenovie Cârlugea este un analist – mai cu 
seamă istoric literar – exact, minuţios, pretenţios, cu un simţ 
acut al disecării ideilor originale şi complicate. Încât, chestia 
cu valori «absolute» o iau drept un gest de politeţe, insufici-
ent supravegheat, asemeni laptelui care, la flacără prea mare, 
inundă aragazul. Câteodată, cei care ştiu prea multă carte şi se 

simt prea stăpâni pe sine, mai dau, cu generozitate, şi de pomană. Lasă să se strecoare în 
traista celui nu prea avut, un strop înviorător de bine. Nu e dificil de observat că vreo 4-5 
dintre personalităţile analizate, cu operele lor cu tot – cu certitudine valoroase – scriitori 
şi eseişti între două vârste, cu încă niţică tinereţe, contemporani cu noi, sunt departe de a fi 
atins absolutul. Mai au mult de tras până să atingă suprema limită. Contrazicându-l, niţel, 
pe autorul Panopticum-ului în chestia «absolutului», cred că avansul autentic original al 
acestei cărţi constă în pledoaria pro-domo, pe care chiar Zenovie Cârlugea a avut grijă s-o 
precizeze. Adică: „de a sugera căi de acces ori noi ipoteze interpretative” (pag. 5). Întru 
totul de acord cu această precizare.

UN  PANOPTICUM  SISTEMATIC
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N-ar fi exclus ca autorul cărţii în discuţie, să mă cheme la „ordine” şi să mă „some-
ze” să declar, care dintre scriitorii analizaţi nu sunt încă valori „absolute”... Uite, că n-am 
să fac atare declaraţie şi nu mă aştept să ne luăm la harţă.

Să mergem, prin urmare, mai departe.
Studiile şi eseurile cuprinse în volumul în cauză au – în cea mai mare parte – o 

remarcabilă valoare expresivă. Este o trăsătură mai generală a acestei cărţi, ce nu poate fi 
neglijată. Este vorba, în acest sens, de darul şi tentativa de a acutiza portretistic chipurile, 
stările de spirit, relieful ideilor. Din acest punct de vedere este cu totul exemplară, sedu-
cătoare şi originală, portretizarea lui Panait Istrati. Lăsând la o parte teama de cuvintele 
mari, aş zice că portretul spiritual pe care Zenovie Cârlugea îl face lui Panait Istrati, este 
o succintă operă de artă literară. Fără îndoială, ipostaza de scriitor a autorului a potenţat 
acest relief expresiv al cărţii sale.

Sistematizându-şi materia în capitole, pe cât posibil într-o suită a succesiunii isto-
riste, perspectiva analizei nu rămâne, însă, identică, de la un capitol la altul. Ce vreau să 
spun? Primele două capitole abordează „generalităţi” despre istoria neamului românesc. 
Deasemeni, o serie de scriitori – Ion Creangă, Coşbuc, George Bacovia, Rebreanu, Pa-
nait Istrati, Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu – beneficiază de analize mai accentuat 
generale, în sensul mai cuprinzător al creaţiei acestora. În cazul altor scriitori, sunt puse 
în relief doar originalitatea şi ideile câte unei opere, sau principala direcţie a vocaţiei, sau 
analiza se axează pe caracterul informativ al unor documente. Aşa stau lucrurile (parţial) 
în abordarea creaţiei eminesciene, în cazul lui Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Cezar Pe-
trescu, Eugen Ionescu, Marcel Proust şi Bibeştii etc. Atare diversificare a perspectivelor 
analitice, păstrându-se, totodată, caracterul sistematic al capitolelor, elimină din capul 
locului, riscul unei păguboase monotonii, întâlnită, nu odată, în lucrări de istorie literară. 
Panopticum, lucrarea de acum a lui Zenovie Cârlugea, «practică» – cred, avantajos pentru 
receptor – o istorie literară cu o cromatică diversă, lipsită de monotonie. Şi cam peste tot, 
aproape în fiecare capitol, aflăm câte ceva nou, câte o idee, câte un aspect al creaţiei mai 
fericit pus în relief, câte un document etc.

M-aş opri acum, niţel, la un paragraf din capitolul al III-lea. La cel intitulat Emi-
nescu în viziunea criticului Titu Maiorescu.

De ce la acest paragraf (capitolaş)? Fiindcă, deobicei, calm, foarte exact şi stă-
pân pe sine, de această dată, în paragraful cu pricina, autorul îşi pierde cumpătul şi ri-
dicând vocea, îi face „praf” pe alţii. Pe cine? Pe cei care crede autorul Panopticum-ului 
că l-au considerat pe Maiorescu „«asasinul» moral al Poetului naţional”. Şi zice autorul 
frumoasei cărţi în discuţie, dând frâu liber artileriei verbale: „Pe tema aceasta, care vi-
zează incriminanta sete de manipulat, s-au scris cărţi şi seriale publicistice, care suferă 
de acelaşi fundamental neajuns: eludarea evidenţelor de până atunci şi împrejurărilor în 
care se produce întunecarea minţii poetului şi construirea unui scenariu/demers ce se vrea 
argumentativ, dar din cauza «ipotezelor» însăilate frizează ridicolul unei documentaristici 
însetată de senzaţional” (pag. 47). Şi mai departe... dă-i şi dă-i... pe acelaşi ton încărcat de 
ameninţări, de termeni tari.

Sperând că Zenovie Cârlugea n-o să se supere prea tare pe mine şi n-o să mă facă 
„asasin”, încerc să-l temperez. Toată povestea asta, cu „asasinarea” lui Eminescu, la care 
„părtaş” ar fi fost şi Maiorescu, e un soi de cancan „intelectual monden”. Şi la ora actuală 
a devenit o chestiune depăşită, care nu mai prezintă cine ştie ce interes. E păcat că un 
istoric literar serios, stăpân pe instrumentele analitice, se ambalează zgomotos şi cheltuie 
atâta energie.

Cu privire la Eminescu, incomparabil mai periculos şi de condamnat, în clipa de 
faţă, este asaltul unor intelectuali cu nume şi nu al unor mediocrităţi, care dau de ceasul 
morţii să anihileze identitatea genială a lui Eminescu. Şi să facă din acesta un „nimic”. 
Acest asalt spăimos, ce pare de necrezut, ţine de ani buni şi nu dă semne că s-a potolit. 
Dincolo de „supărarea” lui Zenovie Cârlugea, pe cei care au „tăbărât” pe Maiorescu, că 
ar fi contribuit la „înmormântarea” morală a lui Eminescu, cu mult mai importantă şi de 
reţinut din paragraful amintit, este altceva. Şi anume: două precizări riguroase, de necon-
testat, ale autorului Panopticum-ului.

Prima precizare: modul în care Maiorescu l-a receptat pe Eminescu. Din acest 
punct de vedere, Zenovie Cârlugea subliniază limpede – de câteva ori – că, o vreme, Ma-
iorescu l-a menţionat şi l-a apreciat pe Eminescu „îndată după Alecsandri”. Foarte adevă-
rat. La urma urmei, ce importanţă are atare precizare, care nu pare a avea ceva deosebit? 
Are, totuşi. De-a lungul deceniilor, în numeroasele comentarii asupra relaţiilor dintre Ma-
iorescu şi Eminescu, nu odată lucrurile au fost prezentate astfel, ca şi cum Maiorescu ar 

fi cel ce l-a descoperit pe poetul Eminescu, atribuindu-i-se lui toate meritele. Or, lucrurile 
n-au stat deloc aşa şi istoria literară nu poate fi împănată cu ditirambe gratuite. O perioadă, 
nu prea scurtă de timp, Maiorescu a preţuit ca valoare supremă a literaturii române, pe 
Alecsandri. Iar pe Eminescu, după. Încât, precizarea lui Zenovie Cârlugea – repetată – 
este nu numai corectă, ci şi de natură să tempereze elanurile unor afirmaţii gratuite.

Fiind întru totul de acord cu precizarea din Panopticum, în prelungirea ei amintesc 
şi eu câteva „fapte” şi adevăruri, ce mi se par necesare. Nu e deloc un păcat să constatăm 
că Maiorescu l-a descoperit pe Eminescu cu încetinitorul. Cel care a descoperit talentul 
lui Eminescu, lansând poetul, ca atare, n-a fost Maiorescu ci Iosif Vulcan, directorul re-
vistei Familia. Vulcan a fost „naşul” poetului Eminescu, publicându-i versuri în Familia 
şi susţinându-l mai multă vreme în această publicaţie, începând cu anul 1866. Abia în 
1870 – deci, patru ani după debutul în Familia – Eminescu începe să publice în Convor-
biri literare. Publicându-i-se aci Venere şi Madonă şi Epigonii. Iar cel care l-a descoperit 
şi apreciat pe Eminescu, în Convorbiri literare, tot n-a fost Maiorescu, ci Iacob Negruzzi. 
Acesta a fost cel care l-a recomandat pe Eminescu lui Maiorescu, aducându-i-l în atenţie.

A doua precizare, din comentariile lui Zenovie Cârlugea, de reţinut, ca exactitate: 
descoperirea de către Maiorescu a genialităţii lui Eminescu şi insistenţa constantă asupra 
valorii acestei genialităţi înnăscute. Dacă nu Maiorescu a fost cel care a avut întâietatea 
descoperirii şi lansării poetului Eminescu, el a fost cel care a sesizat şi susţinut permanent, 
genialitatea eminesciană. Încât, precizările – pe care le-am amintit – ale autorului Panop-
ticum-ului, au valoarea lor, din punctul de vedere al exactităţii istorico-literare.

Aproape la fiecare dintre scriitorii analizaţi, Zenovie Cârlugea punctează în câte 
o expresivitate definitorie, ideaţiile esenţiale ale creaţiei în cauză. La Caragiale avem de 
a face cu „«mahalaua» nesfârşitei tranziţii”; „poezia lui Bacovia trăieşte intens epopeea 
senzaţiilor”; romanul lui Rebreanu, Adam şi Eva, este „o metafizică platoniciană a ero-
sului”. Şi astfel de exemple, original şi definitoriu nominalizate, ar putea fi semnalate 
în continuare. Penetrant, ca punere în relief a esenţialului unei creaţii profund originală, 
este capitolul despre Marin Sorescu. Două idei – mai ales – atrag atenţia în acest capitol: 
sensul în care poezia soresciană este o metaforă; şi chestiunea „destructurării miturilor”. 
Totdeauna mi s-a părut că raportarea soresciană la mituri şi la reversul lor, rămâne – cum 
să zic? – o problemă alunecoasă, seducătoare şi deloc uşor de descifrat. Şi cred că Zeno-
vie Cârlugea a intuit corect, când apreciază: „însăşi persiflarea mitului, reinterpretarea lui 
creează, luarea acestuia ca pretext nu poate duce decât la o nouă atitudine mitizant-ironică 
şi fantezist-parodică” (pag. 286). Aşa este, într-adevăr: răsturnând câte un mit, poezia lui 
Sorescu ne face insinuant cu ochiul, metamorfozând, cu o imbatabilă originalitate, demi-
tizarea, într-o nouă mitizare.

Nu mă pot stăpâni, să nu mă refer, oricât de succint, în finalul acestei cronici, la o 
chestiune care nu are legătură nemijlocită cu recenzarea cărţii în discuţie. Dar are legătură 
cu autorul ei. Adică cu Zenovie Cârlugea, în ipostaza sa de strălucit profesor, doctor, de 
limba şi literatura română, căruia, numeroase promoţii de liceeni, îi datorează – în dome-
niu – acurateţea, eleganţa şi profunzimea unor cunoştinţe. Sunt cu mult mai în vârstă decât 
profesorul Cârlugea şi acum, când mă apropii vertiginos de 90 de ani, nu mai am deloc 
disponibilităţi şi timp de a face cuiva complimente gratuite. Recunosc deschis, cavalereş-
te, că acum, la adânci bătrâneţi, am devenit cam „negru” în cerul gurii.

De ce, totuşi, elogiez calitatea de dascăl de liceu a lui Zenovie Cârlugea, dincolo 
de tema, propriu-zisă, a cronicii de faţă?

Toată suflarea românească a văzut cu ochiul liber – a vuit şi înafară, lumea de pe 
lume – că de mai mulţi ani încoace, şcoala românească, liceele în primul rând, se dau urât 
în stambă, cu spăimoasele lor rezultate la bacalaureat. Şi, poate, chiar mai grav decât atât: 
elevi, cu zecile, cam peste tot în ţară, dau, fără să clipească, cu cuţitul, sunt violenţi, îi 
plesnesc şi pe profesori, întreprind tot felul de acte reprobabile. Încât, a fost nevoie – de o 
vreme încoace – ca incintele şcolilor să devină, în chip ruşinos, un soi de puşcării, cu fel 
şi fel de alarme, de paznici, de jandarmi şi ejusdem farinae.

Cu modestele-mi mijloace, m-am străduit de câteva ori până acum – inclusiv în 
revista Portal – Măiastra, condusă de Zenovie Cârlugea – să atrag atenţia că generaţia de 
acum a elevilor de liceu, toţi născuţi în demolatoarea tranziţie postdecembristă, este victi-
ma atmosferei social-morale în care a evoluat. O atmosferă a hoţiei, a violenţei, a denigră-
rilor, a acumulărilor, cu orice preţ, a şpăgarilor cu nemiluita, a politicianismului găunos, 
a urii fără limită. Rămâne de neînţeles, de ce niciun ministru al educaţiei de după 1989, 
absolut niciunul, n-a semnalat, oricât de timid, la scenă deschisă, că „minunile” aberante, 
pe care le săvârşesc, de ani buni, numeroşi elevi de liceu (şi chiar mai mici), pe care nu-i 

mai interesează cartea, sunt, în bună măsură, „ro-
dul” atmosferei social-morale şi politice, putrede, 
în care aceşti tineri trăiesc şi se „dezvoltă”. Să fie 
aceşti miniştri atât de nevolnici, încât să nu sesi-
zeze adevărata şi ampla rădăcină a răului, în care 
generaţia de astăzi a elevilor, evoluiază? Sau, poli-
ticianismul lor interesat şi găunos, îi somează să-şi 
ţină gura şi să nu dea pe faţă adevărul adevărat?

În schimb, se inventează tot felul de „păca-
te”, care – cică – i-ar „îndepărta” pe elevi de căra-
rea binelui şi adevărului. Şi că unul dintre aceste 
„păcate” ar fi tocmai profesorii... Că hâr, că mâr... 
Că ar fi „corupţi”, slabi pregătiţi şi indolenţi. Nimic 
de zis: după cum s-a dovedit, sunt şi unii profesori 
de doi bani, plini de păcate. Dar este indecent să 
arunci păcate parţiale în spinarea unei totalităţi. 
Astfel de judecăţi sunt diversiuni şmechereşti, 
pentru a masca păcate incomparabil mai grave. Un 
profesor nu este paznicul-slugă al unei grădini cu 
varză de Bruxelles, în care să nu năvălească mis-
treţii. Rolul lui este de  altă natură. De-a lungul mai 
multor ani am învăţat să-l cunosc pe profesorul 
doctor Zenovie Cârlugea şi nu ezit să spun că ele-
vii care învaţă carte cu domnia sa – dacă doresc, cu 
adevărat, să înveţe – să se considere împliniţi că 
au un asemenea dascăl. Câtă carte ştie acest dascăl, 
câtă eleganţă, hărnicie, exactitate şi rigoare, o do-
vedeşte – între altele – volumul Panopticum, des-
pre care am vorbit.

Grigore SMEU

UN  PANOPTICUM...

Semnal editorial
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Pe la sfârșitul anilor ‘50, într-o convorbire 
despre cercetările de teren, Ion Mușlea îmi spunea că 
Ovidiu Bîrlea e “ăl mai mare folclorist de teren, de 
la Ovid Densusianu încoace”. Afirmația mi-a impus 
enorm și mi-am dat seama că avea perfectă dreptate; 
în anii care au urmat, Mușlea a completat acea schiță 
de portret cu următoarele aprecieri: Bîrlea este “cel 
mai pregătit cercetător de literatură populară, atât în 
munca de teren, cât și în cercetările de bibliografie”, 
are o uimitoare “pasiune și putere de muncă”, o “cul-
tură frumoasă”, o “inteligență ascuțită și pătrun-
zătoare”, care îi permit “să descopere substratu-
rile vieții și manifestărilor populare”. 

Astăzi se vede tot mai bine că Bîrlea e  
autorul celei mai impresionante opere din toa-
tă folcloristica românească. Cele trei volume 
ale Antologiei de proză populară epică (1964), 
Poveștile lui Creangă (1967), Istoria folclo-
risticii românești (1974), Mică enciclopedie a 
poveștilor românești (1976), Poetica folclorică 
(1979), Folclorul românesc (I, 1981, II, 1983), 
Eseu asupra dansului popular românesc (1982), 
Efigii (1987) constituie pietre așezate la temelia 
folcloristicii noastre de către un arhitect foarte 
priceput. Acestor 11 volume li s-ar putea adăuga 
încă două-trei cu articolele publicate în periodi-
ce, în volume de studii sau ca prefețe, precum și 
părți din Tipologia folclorului din Răspunsurile 
la Chestionarele lui B. P. Hasdeu, inițiată de I. 
Mușlea (1971), și Problemele tipologiei folclo-
rice (1971), începută de D. Caracostea, fără a mai 
menționa edițiile publicate în țară și peste hotare. 

Impresionantă nu e însă numai vastitatea, ci 
și varietatea operei lui, căci ea parcurge toată gama 
tematică a cercetării folclorice, de la metoda de 
culegere și culegerile propriu-zise pe teren (aproa-
pe cinematic făcute), la transcrierea textelor, istora 
disciplinei, relația dintre folclor și literatură, până la 
sinteza mult dorită asupra folclorului românesc, în 
care abordează și aspecte muzicale și coregrafice ale 
creației populare. Bîrlea n-a neglijat niciuna dintre 
speciile folclorului, de la proza populară, la proverbe, 
zicători, balade, colinde, ceea ce denotă o cunoaștere 
în profunzime și o capacitate excepțională de cuprin-
dere și înțelegere a resorturilor intime ale literaturii 
și culturii populare. Niciun alt folclorist român n-a 
investit atâta efort și n-a obținut asemenea rezultate 
ca O. Bîrlea. 

În ciuda calităților și realizărilor lui, Ovidiu 
Bîrlea a fost unul dintre cei mai nedreptățiți folcloriști 
români din a doua jumătate a sec. al XX-lea, la fel de 
nedreptățit ca Petru Caraman, Ion Diaconu ș.a. Meri-
ta o catedră universitară sau un institut de cercetare, 
dar nu i s-a dat; merita să fie ales în Academie, dar 
încercarea mea de a-l propune, cu ajutorul doamnei 
Raluca Ripan, a eșuat; datorită dispozițiilor birocra-
tice din acea vreme n-a reușit nici încercarea mea de 
a obține pentru dânsul un post de cercetător principal 
I la Secția de etnografie și folclor din Cluj. Singura 
recunoaștere oficială a meritelor lui a fost acorda-
rea premiului Academiei, pentru Istoria folcloristi-
cii românești, pe care însă l-a refuzat. A demisonat 
din postul de șef de sector la Institutul de Folclor 
București (1969), iar la împlinirea vârstei de 65 de 
ani n-a dorit să-și ceară cuvenitele drepturi la pensie 
pentru anii munciți și a trăit, timp de două decenii, 
exclusiv din onorariile pentru cărțile lui. S-a sfârșit 
concomitent cu lumea veche, la 7 ianuarie 1990.  

După moarte, peste opera lui O. Bîrlea s-a 
așternut o uitare aproape suspectă și abia în ultimii 

ani a început să reintre în atenția specialiștilor, prin 
câteva reeditări și printr-un număr special al revistei 
Discobolul, de la Alba Iulia. 

Prima monografie scrisă despre Ovidiu Bîrlea 
a apărut abia în 2013, la aproape un sfert de veac de 
la dispariția marelui folclorist. O datorăm lui Iordan 
Datcu, cel care i-a fost apropiat timp de decenii și 
care are meritul de a fi contribuit, împreună cu Ioan 
Șerb, la protejarea textelor lui în fața cenzurii și la 
înlesnirea publicării unora dintre operele lui magis-

trale, la Editura Minerva.  E intitulată Ovidiu Bârlea, 
etnolog și prozator (RCR Editorial. București 2013, 
231 p.). Lucrarea cercetează nu numai opera folclo-
ristică, ci și pe cea literară (un volum de schițe și 
povestiri și trei romane, două fiind publicate postum. 
Scriitorului îi sunt dedicate 15 pagini, lămuritoare, 
care scot în evidență felul în care a fost recepționată 
opera literară a lui Bîrlea de către oameni autorizați. 
Cum arată unii dintre aceștia, locul lui Bîrlea în isto-
ria literaturii române este în vecinătatea lui Ion Agâr-
biceanu și a lui Pavel Dan. 

Monografia începe cu un tabel biobibliografic, 
în care sunt marcate momentele esențiale ale vieții 
și apariția operelor lui Bîrlea; tabelul e întregit de 
o Bibliografie, o Bibliografie crtică, o Iconografie, 
precum și de capitolele În scrisori și Mărturii ale 
unei colaborări. Împreună, ele  lămuresc multe din-
tre aspectele esențiale ale trecerii lui Bîrlea prin viață 
și a urmelor pe care le-a lăsat în specialitate.

Viitorul mare folclorist O. Bîrlea a publicat 
încă la vârsta de 15 ani, în revista Satul (1933), o 
antologic de frumoasă colindă (cei trei fii ai gazdei: 
plugar, păcurar, faur), înregistrată în Mogoș; colinda 
e caracteristică pentru ținutul Apusenilor și e foarte 
rară: în tipologia colindelor, în curs de elaborare, am 
consemnat doar încă  trei variante ale ei. “Adevăra-
tul său debut” - cum se exprimă Datcu - îl constitu-
ie studiul cu privire la procesul de creație al baladei 
populare, publicat în Revista Fundațiilor Regale din 
1941, în care Datcu vede pe “teoreticianul erudit de 
mai târziu” (p. 20).

Un capitol al monografiei e dedicat cercetări-
lor lui Bîrlea cu privire la proza populară, în special 
celor trei volume ale antologiei și micii enclopedii a 
poveștilor. Antologia e apreciată de Datcu drept “o 
apariție cu totul excepțională”: în studiul introduc-
tiv (100 de pagini) sunt cercetate, pe lângă aspectele 
de ordin istoric, fenomenul povestitului (funcția lui 
magică, cea de catharsis, ocaziile de povestit, ra-
portul dintre povestitor și ascultător); tot acolo sunt 

definite și caracterizate speciile de proză populară 
și e cercetată stilistica basmului. Cele 153 de texte 
selectate provin din Hunedoara, Oaș, Bihor, Sucea-
va, Muscel, Teleajen, Banat); multe au fost culese și 
transcrise după bandă magnetică, de autorul însuși; 
o importantă noutate o constituie și fișele biografice 
ale povestitorilor, colecția constituind un model pen-
tru culegătorii de proză populară care au urmat. Din 
unele puncte de vedere, antologia poate fi comparată 
cu celebrele colecții publicate de Aurelio M. Espino-

sa și Kurt Ranke.
Această complexă lucrare a condus la ide-

ea de a alcătui o enciclopedie a poveștilor, mai 
ales că în aceeași perioadă se elabora enciclo-
pedia basmului internațional (K. Ranke), a reli-
giei (M. Eliade) și alte enciclopedii. Contribuția 
lui Bîrlea se înscria așadar în curentul epocii, 
ridicând folcloristica românească la nivelul ce-
lei internaționale. Ar fi utilă traducerea ei într-o 
limbă de circulație internațională. 

Lucrarea despre poveștile lui Creangă 
face parte din aceeași categorie de preocupări, 
dar face trecerea la studiul relațiilor dintre litera-
tura orală și cea scrisă, temă cercetată de Bîrlea 
și în studiile despre Țiganiada lui I. Budai-De-
leanu, despre Hamlet al lui Shakespeare, despre 
Ion al lui Rebreanu, despre La hanul lui Mânjoa-
lă, de Caragiale ș.a.

A urmat la rând metoda de culegere și in-
terpretare a folclorului, tipologiile (în colaborare 

cu I. Mușlea și D. Caracostea), istoria disciplinei, 
poetica folclorului și, bineînțeles, marea sinteză - 
cum o numește I. Datcu - în două volume, intitulată 
Folclorul românesc. Aceasta e lucrarea unuia care a 
păscut - termenul era utilizat de Bîrlea, când vorbea 
despre cei bine informați -, așadar, unul care a păs-
cut ca nimeni altul întregul folclor românesc și l-a 
savurat îndelung, cunoscându-i toate ascunzișurile. 
Între cei apropiați autorului, lucrarea era considerată 
tratat de folclor, termen care probabil că îl satisfăcea 
(în taină), dar îl refuza totodată oficial. Lucrarea s-a 
născut în mod firesc din cercetările anterioare și e 
o sinteză a acestora. Cunoscându-l mai de aproape, 
mi se pare că lucrarea a fost și un fel de răzbunarea 
pe universitarii folcloriști ai vremii, pe care îi ironi-
za adeseori în corespondență, arătându-le că ei n-au 
fost capabili să dea o asemenea lucrare, deși poziția 
lor socială i-ar fi obligat s-o facă. Bîrlea cercetează 
toate speciile folclorului (proza populară, folclorul 
obiceiurilor calendaristice, al celor de familie, fol-
clorul cântat, cel strigat sau rostit în taină, folclorul 
infantil) și se încheie cu o “Încercare de sinteză”). 
S-ar putea spune că Bîrlea era folcloristul complet, 
care putea cerceta folclorul sub toate învelișurile lui 
(cuvântul, melodia, mișcarea de dans).

Spuneam că lucrarea lui I. Datcu e prima cer-
cetare monografică a operei lui O. Bîrlea. Sunt sigur 
că ea e doar începutul. Căci, după o tăcere vinovată 
de aproape un sfert de veac, opera lui Bîrlea va vorbi 
tot mai mult noilor generații, care vor simți nevoia 
de a o avea în ediții noi și vor dori să cunoască în de-
taliu această personalitate majoră, oarecum enigma-
tică, și, în orice caz, puțin înțeleasă a culturii noastre 
din a doua jumătate a sec. al XX-lea. 

ION TALOȘ

Etnologul și scriitorul Ovidiu Bîrlea
(1917-1990)

1 Credincios principiului bibliografic care nu permite modifi-
cări de niciun fel în numele autorilor și în titlurile tipărite, voi 
continua să scriu numele acestui mare autor asa cum a apărut 
pe scrierile lui. Mi se pare că i-aș face o (a doua) nedreptate 
scriindu-l cu â, adică Bârlea.

Kőln

1
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Elegia întâia
Sus pe deal stă satul părăsit –
O insulă în cer înrourată
De plânsul inimilor cari,
Pribegi fiind, l-au ctitorit odată.

Ce naltă crește iarba pe cărări!
Casele, vechi, mereu, mereu se-nclină.
În pragul lor, împovărați de ani,
Părinții ard încet ca o lumină.

Plaiul ce ‚nalt e, Doamne, și ce trist!
Îl mărunțiră turmele o vreme.
Vântul încet se vaieră pe culmi
Și Codrul sfânt a pustiire freme.

Nopțile cad înalte din tării,
De întuneric și de taină grele.
În zori srăbunii răposați în veac
Se mai aud chemându-se prin stele.

Brazi singuratici pâlpâie pe culmi,
Bolțile mari a înspăimare sună,
Greierul nopții a tăcut de mult,
Fiece stea e-o părăsită stână.

Pe-un deal o șură s-a-nclinat adânc,
Au putrezit pereții într-o parte,
Fântânile s-au nămolit de tot,
Chiar Dumnezeu, bătrân, cerșește 
moarte.

Sus ca în cer stă satul părăsit
Înnămolit în somn și în tăcere.
Doamne, în vreme, clopotul stăbun
Va mai suna cândva o înviere?

Elegia a doua
  

(corul bătrânilor)

Puțini mai suntem azi. Și din puțini
Și mai puțini rămânem și ni-i jale.
Și pruncii noștri-n lume se tot duc
Și nimeni nu-i să îi întoarne-n cale.

Și anii-s grei și iernile sunt lungi,
Singurătatea-n suflet tot s-adună
Și viscolul se vaieră pe culmi
Și până-n moarte vaierul lui sună.

Și cimitirul nostru-i sus pe deal –
Satul în urmă a rămas departe –
În car cu boi ne ducem alinați
În lume când plinim a noastră soarte.

Și dealul a crescut și pasu-i greu,
Boii cei blânzi în coarne au ștergare,
Pe cari o mână de demult a pus
Din raiul sfânt cea mai frumoasă floa-
re.

Ni-s crucile la cap din lemn de brad.
Prin ani ele se sting și se înclină.
Bradul plantat alături crește-ncet.
Hrană-i suntem în drumu-i spre lumi-
nă.

Jur-împrejur e câmpul presărat,
Vara cu flori și iarna cu troiene.
Înfiorând tăcerea prin păduri,
Viscolul, iarna, ca o fiară geme.

Curând, curând nu vom mai fi deloc,
Uitarea ca o apă se întinde
Și codrul sfânt, lățindu-se mereu,
În sânul lui din nou ne va cuprinde.

Elegia a treia
Vai, toate, toate mor de-acum: fântâni,
Fagi, paltini, brazi, troițe, oameni, case
Iar amintirea lor e doar un vânt
Cu șuier slab sunând la mine-n oase.

Bătrânii noștri la Morminți se duc
(E cineva care vecia-mparte)
Puțini din cei ce-au fost au mai rămas
Veacul de fier pe umeri să-l mai poarte.

Tatăl meu bun muri și el de mult
Într-un amurg cu vineți nori spre zare.
Nici bani n-avuse-atâția-n casa ei
Să-i cumpere Măicuța lumânare.

În cuibul ei sub coama unui deal,
În doștina Honvizului retrasă,
Ileana Manii mai trăiește, vai,
Pruncii ei toți s-au pribegit de-acasă!

Ardeleana Ardealului, de greu alean,
Își poartă pașii osteniți sub soartă
Pe Drumul Făgădăului în sus

Și nimeni, nimeni n-o așteaptă-n 
poartă.

De mult noi pribegim prin alte zări,
Ei, osteniți, sub cruci zac la odihnă.
Veniți să-ngenunchem în fața lor
Într-un amurg în mâini cu o lumină.

Vaniți! Veniți! Din munți se-aud che-
mări.
Din cei rămași puțini mai sunt în lume.
Rămâne plaiul sfânt fără miori
Și codrul fără de haiduci rămâne!...

Elegia a patra
Bolnave casele se nălucesc pe deal
Înnămolite-s apele-n fântâne.
În așteptarea fiilor pierduți,
Mai ard în prag măicuțele bătrâne.

Părinții mor în taină rând pe rând,
Tăcuți ca brazii și în grea mâhnire.
În zile sorocite ei se duc
Și somnului s-aștern prin cimitire.

Cariul roade-n bârnele de lemn.
Ferestrele-au orbit. Urâtul cură
Prin vechi odăi, și bunul Dumnezeu
De-acum, înstreinat, nu mai se-ndură.

Pridvorul vechi și porțile-au căzut.
Hristos a ruginit de tot pe cruce.
Uitarea, între maluri fără țărm,
O apă e ce nicăieri nu duce.

Vântu-n neștire șuieră pe culmi,
Șindrile vechi din coperișuri smulge.
Sufletul tatei e un corb mâhnit
Ce, ostenit, în golul toamnei plânge

Un gând în mine tânguie prelung,
Înfiorând tăcerea până-n stele.
Bolțile mari se clatină a plâns
A întomnare și a spaime grele.

Ce vrere, Doamne, ce amurg învins!
Timpul e-un râu curgând printre ruine.
Sună o rugă-n aer – cât de stins! –
Și nimeni de nicăieri nu vine…

Elegia a cincea
Și cimitirul nostru-i sus pe deal,
În așteptare și singurătate.
Vara un vânt îi murmură duios,
Iarna îi plâng vifornițele toate.

Crucile cresc de-a valma. Vânturi, ploi
Cu anii le-nnegresc și se înclină
Și cad apoi. Și bradul a rămas
Somnului nostru singură lumină.

Gardul de lemn a putrezit de mult,
Stâlpii-au căzut și poarta e bătrână.

Hristos pe cruce a murit de tot,
Căzut adânc cu fruntea în țărână.

Murim cu toții. Sub ninsori și ploi
Încet, încet chiar cimitirul moare.
Se-nchipuie, în vânt, un plâns amar
Și Soarele pe-un nor, în jale, moare.

Slovele strâmbe se pălesc, se sting
(Numele scris pe cruci și el apune)
Timpul se năruie în însuși el
Și ce mai e… nu-i gură a o spune

Vine o vreme însă peste veac –
Deschisă stă atunci a lumii vamă –
Când Dumnezeu, sunând înfiorat,
Din buciun sfânt la sânul Lui ne chea-
mă.

Va fi o oră de nesomn înalt,
De patimi stinse și de taine grele.
Ci sufletele noastre, surâzând,
Vor poposi, sub veghea Lui, în stele…

Elegia a şasea
(o plimbare de seară)

Urc în tăcere, urc și pasu-i lin –
Cărările-s aceleași din vechime –
Demult părinții le-au călcat și ei
Prin zloată, vânt, aleanuri și suspine.

Vântul de seară a tăcut. În somn,
Codrul bătrân a-ncremenit sub lună.
Pe undeva prin preajmă un izvor
Cu murmur stins, ca-n altă lume, sună.

Sub pași e iarba moale. Temător
Piciorul calcă parcă pe mătasă.
Un nor deasupră-mi s-a oprit. Ușor
Ca aura, pe fruntea mea se lasă.

Urc în tăcere, urc și pasu-i lin.
Mareea amintirii mă-mpresoară.
Cheamă un fluier mulcom, ca din vis,
Fiece pas a început să doară.

Stânele albe nălucesc pe deal –
Aievea e sau numai o părere? –
Timpul e-a apă lină fără mal,
Greierul nopții macină tăcere.

Ora e naltă, naltă. De pe plai
Turmele albe au migrat în stele.
În buciume de os, înfiorați,
Străbunii mei se caută prin ele.

Cu turmele ei trec din stea în stea,
Clopote sună-n alte lumi, departe,
Și Dumnezeu, în sarcina lui grea,
Un baci bătrân era călcând pre moar-
te…

TEOFIL RĂCHIȚEANU

Elegii din Apuseni
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Comentând cu altă ocazie unul din volumele de 
distihuri pe care Adrian Voica le-a publicat, spuneam 
între altele, că în condițiile diversității pe care opera 
sa poetică o arată, atât la nivelul ideatic cât și la cel 
al expresiei, totuși există în ea ceva care leagă, dând 
o puternică unitate tuturor scrierilor sale poetice. Este 
frumusețea și profunzimea viziunii pe care poetul o 
afirmă în tot ceea ce scrie.

Și nu e puțin lucru, într-o vreme ca a noastră, 
când încrederea omului în valorile autentice ale vieții 
se clatină tot mai mult, să vii și să afirmi cu putere toc-
mai aceste valori. Căci aceasta face Adrian Voica în tot 
ceea ce scrie. Fără a eluda marile și gravele  probleme 
ale existenței, deci fără un fals optimism, el vine să afir-
me încrederea sa în tot ceea ce e frumos și luminos în 
viața omului, în triumful iubirii în primul rând, în pu-
terea purificatoare a artei, în puritatea și inocența stării 
de copil etc.

Aceste calități ale operei poetice a lui Adrian 
Voica pot fi observate și în ultima sa carte de poezie – 
Demolarea Catedralei, publicată la Editura Vasiliana 
din Iași în 2012.

Și totuși, întâlnim în această carte  și accente po-
etice noi, nemaiîntâlnite până acum.

Găsim încă și aici încrederea nestrămutată a 
poetului în puterea salvatoare a poeziei. Catedrala din 
poezia care poartă acest titlu nu este altceva decât o Ca-
tedrală de silabe. Aici se afirmă sensul cel mai adânc 
și mai nobil al poeziei pe care poetul a slujit-o cu însăși 
viața lui : Zidurile Catedralei/ Au în miezul lor pro-
fund/ Doar vocale muzicale/ Temperate cu iubirea lor/ 
Fraternă/ De consoane luminoase. Aici, în acest loc 
fragmente de cuvinte/ Ies din negura uitării/ Doritoare 
de întreg. Iar pelerinii-cititori intrând descoperă eterna 
frumusețe a poeziei: Amețiți/ Cu privirea și auzul,/Scot 
papirusuri pe care/ Literele înfloresc.

 Pe poet, care, în dragostea lui pentru poezie 
s-a depărtat până și de cele socotite sfinte, în această 
lume chinuită/ De mari, nestinse întrebări rămâne să-l 
susțină în trecerea sa pe drumurile vieții doar Poezia, 
singura ispită/ Rătăcitoare în mirări (Confesiune). 
Biserica pe care o frecventează poetul este, în poezia 
Versul ca rugăciune, Catedrala de silabe. Acolo intră el 
și acolo rugăciunea sa este truda creației, creația fiind 
pentru el ca o ardere, o jertfă pe care o aduce Duhului 
sfânt/ Al poeziei. Frumusețea de-o clipă trăită cândva 

nu moare. Ea este trecută în timpul etern și conservată 
în spațiul sacru al Catedralei de silabe Când creanga 
de liliac/ Își sună clopoțeii mov,/ Catedrala de silabe/ 
Înflorește și ea.//Din primăvara/ Ce-a murit de mult/ 
Rămase miros/ De tămâie mov. (Pastel I)

Dar, așa cum spuneam, în această carte de po-
ezie a lui Adrian Voica, apar și accente noi. Este ca și 
cum poetul, bântuit de presimțiri sumbre, care altfel pot 
să nu aibă o bază reală, și-ar lua rămas bun de la însuși 
actul creației. Este un gest care implică dramatismul 
unor trăiri și pe care poetul îl face oarecum împotriva 
voinței sale.

 Chiar în Dedicație, poezia cu care se deschi-
de volumul, se pune marea problemă a poetului, ajuns 
acum la vârsta senectuții: sufletul său, impregnat de 
ritmurile poeziei, e pururea tânăr, chemat mereu spre 
creație, dar trupul, partea de materie a ființei sale, nu-l 
mai poate susține, așa cum o făcea  cu atâta ușurință  
în anii tineri. Sufletul său identificat în mare măsură 
cu poezia, niciodată nu moare, dar trupul obosit se 
trage spre odihna cea mare: Cum poți să uiți/ Ce-am 
făcut pentru tine,/ Cum pot uita/ Ce-ai făcut pentru 
mine?!...//Acum te dai înapoi,/ Eu vreau să merg înain-
te/ Printre mirabile ploi/ Ascunse-n cuvinte.

Atunci când, în dialog cu divinitatea fiind, ”a 
semnat” contractul care-i limita la un anumit număr 
anii dați spre viețuire, pentru ca prin creație să ajungă a 
descoperi-n cuvânt/ Stropul de ceresc avânt, poetul nu 
știa, în naivitatea sa, că aspirația spre eterna frumusețe 
a Cerului este fără de sfârșit. De aici marea dramă care 
îl încearcă acum când sorocul prevăzut de contract 
este tot mai aproape: Dar mai am nevoie/ De timp/ ca 
să ajung pe poteca ascunsă-n Olimp.  (Terține despre 
„contract”)

Aflat acum sub o asemenea zodie, poetul con-
tinuă totuși să facă ceea ce a făcut o viață întreagă: ca 
într-o ardere dătătoare de lumină, asemenea unei lumâ-
nări, trudește încă pentru a converti în frumusețe ne-
muritoare idei ce țin de ”materia” inertă a vieții. Sunt 
idei ce au/ Ca rime/ Un sens neutru,/ Dar nu bleg// Și 
învelindu-le-n hârtie/ Ca miezul lor să crească/ În su-
fletul-cuptor,/ Renasc eterna Poezie/ Și mor sub ochii/ 
Tuturor. (Mărturisire).

Inspirația însăși parcă s-a disipat. Fierarii care 
potcoveau Pegasul s-au împuținat. Azi ei Dispar în ne-
ant/ Cu ritmuri cu tot, iar Pegas însuși urmează a se 

pierde În pădurea de vorbe. 
(Poezia Pegas).

În Catedrala de silabe 
s-a oficiat deja ultima vecer-
nie. Metafore frumos gătite, 
comparații sobre și personifi-
cări dolofane, aceste făpturi/ 
Echivoce? Îngeri îndoielnici/ 
Ai Frumosului au venit aici, 
la slujbă Să asculte/ Un glas. 
(Ultima vecernie). Iată deci 
că apar și semne ale unui 
apropiat soroc. Vitraliile sunt 
sparte/ De zgomotul unui cuvânt, iar Catedrala demo-
lată devine pentru poet semnul unei apropiate ieșiri din 
timp, dar și eliberare de servituțile vieții pe pământ:  O, 
Catedrală demolată!/ Tiranic semn de despărțire/ De 
pătimirea din durată. (Primele semne).  

În consonanță cu accentele noi care apar în 
acest ultim volum, Adrian Voica, specialistul în pro-
zodie și poetul care de-a lungul carierei sale poetice a 
cultivat aproape în exclusivitate versul clasic, vine de 
data aceasta cu o poezie scrisă în vers alb sau o poezie 
cu formă fixă, dar care nu mai respectă întru totul ca-
noanele. Terține despre „contract”, spre exemplu, nu 
mai conține cunoscuta țesătură de rime a terținelor. De 
data aceasta, ceea ce rimează sunt doar versurile 1 și 
3 sau, în unele strofe, versurile 2 și 3. Ar fi și acesta 
semnul presentimentului unei apropiate ieșiri din zona 
activității creatoare. Lucru de necrezut, de altfel, știut 
fiind că poeți precum Nicolae Labiș, Marin Sorescu sau 
Serghei Esenin au creat versuri până și pe patul ultime-
lor suferințe.

De altfel, chiar și în ultimul text al volumului, 
de numai două versuri, poetul revine la ceea ce a făcut 
o viață întreagă: afirmă valoarea inepuizabilă a poe-
ziei pentru cel pornit spre sondarea sensurilor ei: ...Și 
cum ar trebui să închei/ Când cartea are mii de chei? 
(Neliniștea întrebării finale).

Deși, în iubirea sa pentru poezie, s-a depărtat  de 
cele socotite sfinte, Adrian Voica  n-a ieșit totuși ni-
ciodată din sfera sacrului, rămânând pentru totdeauna, 
prin creația sa poetică întru frumos și adevăr, sub zodia 
timpului etern. 

Emil BALTAG

SUB ZODIA TIMPULUI ETERN

Dumnezeu cel din rug,
Împărţit în silabe,
Ochii mei nu mai fug
Printre cruci şi podoabe,

Dumnezeu-peste-tot,
Despărţit în cuvinte,
Măsurat cu un cot
Timpul nostru ne minte.

Dumnezeu ne-ncăput,
Împărţit în suflare,
Ce puţin Te-a durut
Coborârea în floare ...

Dumnezeu deşertat
Între vreme şi piele,
Nevopsit de păcat,
Prins în spaimele mele...

Dumnezeu chinuit
Între mal şi epave,
Pe la margini de mit
Licăresc rugi bolnave,

Dumnezeu cel din drum,
Cel uitat la răscruce,
Cânt de ieri şi de-acum
În fereastră mă duce...

Dumnezeu cel din om,
Aplecat în cenuşă,
Închircit în alb dom,
Fără ocniţi şi uşă...

Dumnezeu fără leac,
Aşteptare-n chindie,

Când secunda-i un veac
Şi iubirea învie...

*
Foamea de pe lume, foamea de atun-
ci,
Când din răni atârnă vorbele prelun-
gi,
Râşniţe flămânde rup din trup porun-
ci,
Timpul, leagăn morţii, ne zideşte 
prunci,
Umbra peste umbre spaima o arun-
ci...

Foamea de pe lume, foamea de acum,
Când în răni cuvântul îşi croieşte 
drum,
Râşniţe crăpate macină doar scrum,
Timpul ros în colţuri vrea mereu 
uium,
Ne măsoara umbra sfoara cea de 
fum...

Foamea de acuma, foamea de atunci,
Rai şi chin, albastre, pârguite munci...

*
Un alt fel de-albastru, un alt fel de 
verde,
Linţoliu de vorbe pe buze se pierde...

O altă culoare, o altă poruncă,
Din negru-n mai negru cuvântul ne-a-
runcă.

O altă poruncă, o altă culoare:
Armura de zile ne pune hotare...

Şi alt fel de alburi din gene rar cură,
O viaţă-n crochiuri, naivă pictură...

Rotim răsărituri din galben şi roşu,
Cu clonţul de piatră ne-nseamnă co-
coşul...

Şi, cârtiţe blânde, pictăm ochi măias-
tru:
Cu alt fel de verde, cu alt fel de-al-
bastru...

*
Întemniţare cer în vin şi mere,
În crengi, în viţă fraged altoită.
În loc de sânge,- a strugurilor vrere
Îmbrobonează frigul din clepsidră.

Zavezele de lacrimi horbotate
Târâş pe sub duminici vor să scape,
Repetitive ziduri de cetate
Îmi drămuiesc uitarea în năstrape.

În fructe putrezesc amiezi de ceară.
Din teascul canonit de mâini fugare
Mai ţipă câte-un vers ... şi gândul ară
O nesfârşire scrisă la hotare...

Târziu, cu roade-n piept şi coji pe 
ochii
De mult secaţi, de mult cu promoroa-
că,
Ne vom ascunde-n plânsul Babei Do-
chii,
Sălaş cerând luminii să ne facă.

*
Bucură-te, rază trează,
Îngropată în amiază.

Bucură-te, rugă-n dungă,
Dezlegarea nopţii lungă.

Bucură-te, cale-agale
Către jarul cel din vale...

Bucură-te, cas-aleasă,
Copârşită cu mătasă.

Bucură-te, soare-n floare,
Umbra zilei călătoare.

Bucură-te, moarte-parte,
Suflet luminat pe-o parte.

Bucură-te, cină lină,
Amândurora hodină...
 *
Bobul de vorbă zideşte-l în mine,
Doarme-l în mână şi fă-mi-l copil,
Blând o să-l ţes nouă veacuri depline,
Leagăn de timp, curcubeul tiptil...

Noaptea-i de rouă peste pârloage,
Ară-mă aspru ca fulgerul stins.
La căpătâie de zile-o să joace
Noi ursitoare-n cuptorul încins...

Şi-n dumicaţii silabelor sfinte
Fără de vreme un prunc aştepta.
Ostia morţii-l împarte-n cuvinte.
Cuminecare din inima ta...
*
Umbră-n apă stâmpărată,
Închisoare vălurată,
Vorbă-n piatră întrarmată...

Umbra cerului de mâine
Între ochi şi plâns rămâne,
Drojdii de cuvânt în pâine...

Umbra cea de nicăierea
Farmă zilelor puterea,
Peste moarte-ntinde mierea...

Umbra dintre ieri şi azi
Vremuirii-i dă răgaz,
Înserare pe zăplaz...

Umbră eu şi umbră tu,
Umbre printre da şi nu,
Apa somn brudiu ne fu...

Umbră eu şi umbră noi
Zăvorâte în noroi,
Unul blestemat în doi...

Umbre peste nu şi da,
Umbre-n umbră om pleca,
Săruta-ne-vom cîndva...

Umbrul şi cu umbra sa...

PoemeMIHAELA GRADINARU
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O formulă stabilă care să conjuge ceea ce părea o perpetuă şi vanitoasă confrun-
tare formă/fond a cunoscut vremelnice compromisuri, dar și excese uneori lipsite şi de 
acuratețe apodictică precum şi de perspective, împrumutate stilistic de critica literară, ea 
însăși nevoită să-și formuleze opțiunile între limită și identitate exigentă.

 La noi, orientările exprimate mai întâi prin ceea ce se legitimează odată cu Școala 
lingvistică de la Cluj și cu spiritul occidental al vieții universitare de acolo au trecut cu-
rând în spiritul unor reviste și grupări literare ce nu au putut fi anulate de supervizorii 
cenzurii comuniste și au luat amploare după 1990 fie și în ciuda unor dificultăți materiale 
ce nu au afectat totuși în temeiul ei viața culturală. 

Fără a fi o experiență singulară, cu atât mai mult cu cât aceiași autori se regăsesc 
și în Vatra, Discobolul, Tribuna ori în alte reviste transilvane, mai rar în cele voit exclu-
siviste, revista Apostrof și-a asumat continuitatea mai vechiului Echinox și promovează 
o critică literară ce respiră în variaţiuni formulate preponderent în exigenţe, în modalităţi 
ale poziţionării faţă de text şi nu neapărat căutând pragmatic originalitatea stricto sensu. 
În fond sau/și în formă, stilurile criticii literare de la Apostrof trec cu ușurința conjugărilor 
bine controlate de la simpla observație până la formulele modalităţii dictate de referenţi-
al pe temeiuri stilistico-lingvistice, istorico-literare, la exclusivități ideatice, fără a evita 
chiar şi tenta ușor didacticistă, la stilul simplu reinterpretativ, la cel deconstructivist, psi-
hologizant, sociologizant, comparatist sau erudit și asta grație disponibilităților autorilor 
de a ocoli atent ameninţările descompunerii ce prejudiciază complexitatea și farmecul 
judecății. 

Revista nu este un cerc închis, exclusivist, cu idiosincrasii perfecţioniste, dar ramâ-
ne impenetrabilă facilului binevoitor, convenţionalului arid, amatorismului, precum si al-
tor ispite contraproductive. Citindu-i atent pe cronicarii de la Apostrof îţi pui în consecinţă 
întrebări ce vizează apogeul şi limita în critica literară; intensiunea şi extensiunea. 
Preocupările acestea, prin consistenţa şi persistenţa lor, în afara alterităţii şi originalităţii 
implicite sobrietăţii actului critic, nu pot fi suspectate de un anume izolaţionism, tot aşa 
cum nu pot fi subordonabile unei anume maniere. În timp ce alte reviste literare din peisajul 
cultural românesc de după 1990 se ocupă poate prematur de sinteze şi categorisiri uşor 
instabile, ca să nu spunem vulnerabile, gen optzecismul, douămiismul (!), post-postmo-
dernismul (!?), menite să intersecteze prin convenţii critica cu istoria literară devansând 
judecăţile de valoare, revista clujeană rămâne consecventă politicii sale editoriale, iar tri-
miterile de pe prima coperta, după modelul adaptat al jurnalelor de știri, fără a intenţiona 
să suspende clasicul sumar, pot totuşi conduce spre un anume schematism al totului altfel 
văzut (dosar, conversaţii, profiluri scriitoriceşti, cronică literară, poezie şi proză); Apostrof 
nu avansează ierarhii, ci le întemeiază cu convingerea că „singura critică e... singură”, ca 
să trimitem la un manifest subtil, exprimat de Gelu Ionescu în nr. 2 din 2007 când scria 
despre o cunoscută carte a lui Mircea Martin (Singura critică, 1986 ed. I; 2006 ed. a II-a). 

Cei de la Apostrof cred, după cum se vede, că „singura critică valabilă este cea 
adecvată la obiect (...), căci adecvarea presupune coerența discursului și valabilitatea de-
mersului” (De ce singura critică e...singură). Ca discurs despre discurs, cum definea M. 
Martin critica, aceasta este un mod avizat de a interpreta un alt mod de a gândi, un mod 
de a examina ca verosimilă o proiecție a lumii manifestate într-un om care își traduce 
în factualitatea lui umanitatea; în cele din urmă, un demers filosofic al alterităţii înseşi 
nedatorat fenomenologiei și nici existențialismului, dar vădit influențat de acestea. O eti-
că minimală a crtiticului îl cheamă „să înțeleagă și ceea ce nu iubește, să depășească 
momentele de contrarietate (...) ca putere de supunere la obiect, ca probă de plasticitate 
spirituală”(Mircea Martin) și asta găsim cu prisosință în paginile Apostrofului clujean, sub 
direcția Martei Petreu, prin severitatea consecvenței, „acea severitate care nu ajunge nici-
odată la agresivitate, ci este o sobrietate a tonului ce nu are nimic posomorât și prin care 
eleganța formulării nu înseamnă evazivitate, iar fermitatea opiniilor nu ajunge la inflexi-
bilitatea dogmatică, scutită de distorsiuni polemice”, ca să-l parafrazăm puțin pe  Gelu 
Ionescu. Până și dialogistica, precum și evocările (a se vedea, de pildă mai recentele titluri 
Andrei Șerban – 70; Conversații cu... Alex Ștefănescu; In memoriam ‒ Petru Poantă; Un 
gnostic ironic ‒ Cernâșevski ș.a) adoptă același ton sobru, lipsit în egală măsură și de 
răceala detașării și de excesele afectiv-concesive ale conformării. Adnotarea unui dialog 
în conotațiile lui literare decurge altfel ca aceea strict jurnalistică, rece, subversivă, ambi-
guă, ipocrită chiar. „Am  transcris nu numai ce a spus Andrei Șerban, ci și modul în care 
a spus, pentru a păstra mereu prezent protagonistul, deoarece învățătura lui este directă, 
concretă, în situație și de o uimitoare fluență a discursului”, previne Eugenia Sarvari (nr. 
6/2013), motivând consemnarea unor aspecte ale comunicării paralingvistice, în consens 
cu hermeneutica lui Foucault și cu teoriile dialogistice ale Ivanei Markova. 

Lucrurile se schimbă însă în tehnica interviului absolut  în funcție de colocutor. Iu-
lian Boldea, într-o conversație cu Alex. Ștefănescu (nr.8/2013), nu forţează şi nu depășește 
deontologia jurnalistului, ci rămâne într-o schemă clasică de interviu la onestitatea re-
producerii fidele fără a se ascunde în spatele unui răspuns provocat, autorul interviului 
remarcându-se de cealaltă parte prin felul cum și încotro conduce discuția, după ce va fi 
prilejuit criticului ocazia să se explice și să explice: Care sunt, în opinia dvs., «complexe-
le», atuurile și paradoxurile literaturii române actuale?”. Cel puțin la fel de interesantă 
este și conversația Martei Petreu cu profesorul lyonez Jan-Louis Courriol (nr.9/2013), bun 
cunoscător al literaturii române, pentru care traducerile sunt o pasiune prioritară fiindcă 
ele „asigură culturilor modalitatea cunoașterii reciproce”, cu atât mai mult, am adăuga 
noi, cu cât între cultura franceză și cultura română au existat de-a lungul timpului neîn-
trerupte schimburi de valori cărora ar trebui să li se consacre cândva o istorie atentă. Şi 
tot Marta Petreu, îndreptăţită nu numai de formaţiunea ei intelectuală, ci şi de o operă 
bine conturată în filosofie, după Un trecut deocheat sau «Schimbarea la faţă a României» 
(1999, urmată de alte două ediţii) şi Despre bolile filosofilor. Cioran (2008), face o avizată 
cronică a cărţii lui Vincent Piednoir, Cioran avant Cioran: Histoire dʼune transfiguration 
(nr. 5/2013) spre a sublinia că autorul acestei monografii „a lămurit pentru francezi ce este 
cu Cioran-românul, și a facut-o în spiritul adevărului, nu al originalității cu prețul sacri-

ficării adecvării”, fără a ascunde ceva din trecutul filosofului și „neevitând recurgerea la 
explicația de natură psihologică”, tot cum o făcuse și Ion Vartic scriind despre un Cioran 
naiv și sentimental (1991). 

Alte două stiluri ale rigurozității critice se ilustrează în cronicile semnate de Irina 
Petraș și de Ovidiu Pecican, uneori (nr.5/2013) tehnoredactați pe pagini alăturate desigur 
că pentru o firească continuitate prin alteritate a performării aceleiași puteri de supunere la 
obiect, ca probă de plasticitate spirituală, cum recomanda Mircea Martin. Cei doi critici 
(Irina Petraș cu o cronică intitulată Corin Braga și surpările sale și Ov. Pecican cu Imagi-
ne, scris și propagandă legionară: Câteva descifrări) se angajează fie în decodări subtile, 
de mare rafinament (cazul Irinei Petraș), fie în teme de mare responsabilitate a judecăților 
(cel al lui Ov. Pecican). „La primul roman reținusem și posibila lui receptare ca parabolă a 
unui regim concentraționar. Îmi dau seama acum că închiderea despre care vorbește Corin 
Braga e cea în lumea cu doar trei dimensiuni, ignorând parțial timpul, dar mai ales ingno-
rând dimensiunea uluitoare a subconștientului, care are, printre metodele de revelare, visul. 
Ascensorul, subterana, coridoarele, străzile înguste, tunelurile, nenumăratele uși și dula-
puri în/prin care trec și rătăcesc personajele...”, nu sunt la Irina Petraş o inutilă inventarie-
re de recuzită, ci o deconstrucție necesară unei reconstrucții alfel concepute decât ceea ce 
oferă stilul reproductiv clasic. Personajele romanului (Luiza Textoris, 2012), „întrețesute 
până la anularea pereților despărțitori, clădesc o lume fascinantă”, sau, ca în proza lui Le-
wis Carroll, ca la Dostoievski, Bulgakov, Kafka sau Christopher Nolan, „experimentează 
căderi și surpări în lume, în somn, în imaginație, în gândul autoreflexiv...”, cu o stăpânire 
a enumerării ce nu atinge excesivul, dar nici nu reduce referențialul. Cu o predilecţie apar-
te în planul istorico-literar (Rebel fără pauză - Contribuţii la istoria literaturii române, 
2004; Puncte de atac, 2006; Sertarul cu cărţi, 2007 ş.a.), Ovidiu Pecican investighează un 
documentar vast, aparent discontinuu, nu atât pentru restituiri de imagine ca atare, cât mai 
ales pentru iluminări integrale asupra unor lacune adesea induse, el  zăbovind asupra unor 
discontinuităţi de sinteză, aşa cum o face şi în Istoria culturii române în direcţii, tendinţe 
şi şcoli (vezi  rev. Discobolul). La Apostrof, Pecican (de pildă în nr.5/2013), tocmai în 
acest sens, reia de pildă „un document al receptării fenomenului legionar și al dinamicii 
lui publice în termenii producerii, cu mijloace artistice ‒ parte voluntare, parte nu ‒, a 
unei emoții estetice și morale puternice” având ca pretext o scrisoare din corespondența 
Vasile Băncilă – Lucian Blaga (vol. Corespondență, 2001, semnat de Dora Mezdrea), ca 
o legitimare susținută și de o fotografie a fruntașilor ligionari îmbrăcați în straie naționale, 
la arestarea lor de la Văcărești, nu fără a face speculații prin apropierea în spirit a Mișcării 
de fruntașii patruzecioptiști din Ardeal. La aceeași rubrică a revistei (Vertical), în numă-
rul următor (6), Ov. Pecican accentuează importanța intrinsecă a documentarului privind 
ultima dramă a lui Caragiale, din atelierul lui berlinez, dar dintr-o altă perspectivă de cât 
o făcuse Simona Cioculescu sub titlul Caragiale și franzela exilului (România literară, 
nr.21/2004). Volumul lui Dan Gulea (Titircă, Sotirescu & Cia. Comedie în trei acte, 2012) 
îi prilejuiește lui Pecican nu elucidări privind dimensiunea piesei (trei sau mai multe acte), 
ci, în lipsa acesteia într-o formă definitivată de autor, lasă deoparte orice controversă de 
acest gen și face ceea ce trebuie să facă istoricul literar și ceea ce a făcut de fapt și Dan 
Gulea: „colecționează, sortează și apoi comentează mărturiile, fițuicile, fragmentele și 
fulgurațiile înrudite cu șantierul Titircă, Sotirescu & Cia...” Cronicarul însă depășește in-
teresul istorico-literar atât cât să facă utile achiziții și sinteze caragialiene. Proiectul, inedit 
în opera dramaturgului, „pare inspirat de modele de relaționare a lucrărilor proprii între 
ele precum cel al lui Alexandre Dumas-tatăl ori H. de Balzac, la care personajele dintr-un 
roman trec într-altul, inclusiv la distanță de ani în raport cu prima întâlnire”, Caragiale 
fiind adeptul secvențialului, al momentelor și nu al ciclurilor dramatice cunoscute de la 
vechii greci până la Shakespeare (cu citarea lui Falstaf) și chiar mai departe. Pecican, 
care se statornicește confortabil în comentarii elevate pe seama cărții Luciei Papahagi 
închinate corespondenței Mircea Zaciu-Marian Papahagi (2012), face însă și din subiecte 
colaterale (nu însă și inutile) un prilej de comentariu istorico-literar, așa cum este de pildă 
cel despre cartea lui Gabriel Andreescu, Radiografia unei represiuni (2013), în care nu su-
biectul în sine, Mișcarea yogină MISA, suscită toată atenția, cât contextualizarea acestuia/
acesteia: „nevoia dramatică de regândire a instituțiilor chemate să înfrunte manifestările 
de cruzime și actele de injustiție ‒ nu doar prin regândirea mecanismelor, ci mai ales prin 
selectarea ființelor care le dau un conținut”(nr.8). Ar fi însă insuficient şi totodată nedrept 
să închei periplul acesta, și așa tot sumar, prin prestigioasa revistă clujeană Apostrof, fără 
să reţinem un alt nume, cel al lui Ştefan Borbély, cu observaţiile lui pertinente într-un 
demers critic altfel obiectivat („admonestarea cititorului naiv nu este singura imixtiune a 
lui Cernâșevski în text”, nr.10/2013). Lui i se adaugă alte nume, precum cel al lui Lukács 
József (a se vedea, de pildă, datele despre instituția juzilor divizori, nr 6/2013, dar și alte 
consemnări documentare), apoi un Farkas Jenȍ, cu spiritul lui tranșant, care scrie despre 
cartea lui Ciprian Vălcan Amiel și canibalul, cu care continuă reflecțiile din Elogiul bâl-
bâielii, din Teologia albinoșilor și din Logica elefanților „cu aceeași luciditate dureroasă, 
forță de provocare, de deriziune și autoderiziune, «răutate binevoitoare», de coborâre a 
«sublimului» în zone infraumane.” Trebuie să mai adaug numele Amaliei Lumei legat 
de Antropozofia lui Eliade „între Luther și Ignațiu de Loyola” (nr.5/2013), apoi pe cel 
al lui Marian Victor Buciu cu Plicul negru de Norman Manea în prelectură ‒ ca lectură 
uitată (nr.5/2013), dar și pe cel al Constantinei Raveca Buleu care construiește (nr.8/2013) 
vizavi de volumul Gabrielei Gheorghișor Monograme: Configurări ale prozei românești 
contemporane (2012) un inventar critic esențializat pe căutarea pozitivă a tendințelor în 
proză și, de ce nu, chiar în critică și diagnoza ei hermeneutică, într-un peisaj editorial greu 
de urmărit și mai apoi greu de ordonat pe un sistem criterial cu o dinamică flexibilă, mereu 
reconsiderabil într-o axiologie ea însăşi în mişcare. Este spiritul a ceea ce se promovează 
cu temeinică și exigentă consecvență la prestigioasa revistă clujeană Apostrof, confruntată 
cu o serie de amenințări financiare, după cum anunţa cu nedisimulată mâhnire redactorul 
șef în numărul 10/2013, prozatoarea, poeta și eseista Marta Petreu. 

Iulian CHIVU

OPȚIUNI CRITICE

Alteritate şi exigenţe critice la „Apostrof”
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Puncte de vedere

Unii spun:
Nu mânca mătrăguna!
Este periculoasă pentru fiecare

Alţii spun:
Nu pentru toţi.
Depinde cine o mănâncă.

Perechi

Rapiţa înfloreşte.
O chinezoaică zâmbeşte.

Miroase a enibahar.
Dragostea fierbe uşor.

Despre a putea şi a 
vrea

eu vreau să cuceresc 
lumea
zise singurul mare
şi o cuceri

eu vreau să am prieteni
zise el
şi el trebui sa şi-i cumpere

eu vreau să trăiesc

şi să mă bucur
zise el

când a fost vorba de moare
nu vreau
zise el
şi muri. 

Una şi alta

cinci degete
asta este pentru unul
pur şi simplu un pumn

pentru alţii
pur şi simplu o mână
care dă şi ia

după cum ştim
există şi aici
diferenţe mai mari sa mai mici

dar în principiu
sunt totuşi cinci degete
ceea ce se află la mijloc.

Ecou

eu
piatra
fără viaţă
ziceţi voi

voi
soarele
noaptea
plini de viaţă ş moarte

ziceţi voi

umbra mea
sunt multe.

În loc de o poezie cu 
flori

Eu ştiu:
Tu stai la gară 
şi mă aştepţi.
Eu vin prea târziu
şi te iubesc.

Vei fi dezamăgită
şi la mine te vei gândi.
Eu te voi găsi
şi pe mine ţie mă voi dărui.

E bine aşa ?

Originea certei

eu nu vă pot considera drept buni
pentru că voi zidiţi prost oraşele
pângăriţi ţara

sau născociţi lucruri
care cu timpul îi ruinează pe oameni

voi însă nu mă puteţi considera drept 
bun
pentru că eu susţin o părere
care poate într-o zi vă va distruge.

Unei palide intelectuale 
chineze

Subversitatea acestei feţe;
tradiţia unei culturi
care în stricteţe
lasă totul deschis

Zâmbetul nu este 
zâmbet,
privitul
amintire comparată

Să iei totul înapoi 
este greşeală,
să păstrezi
toată exprimarea.

Traducere din limba 
germană:

Mircea M. POP

GÜNTER  GUBEN
S-a născut la 5 iulie 1938 în Mark Brandenburg şi a copilărit în Hamburg. 

Este litograf de profesie. 
A studiat fotografia, tehnica filmului şi televiziunii, precum şi istoria ar-

tei. 
Între 1966-1969 a fost redactor şi lector la revista “STREIT – ZEIT – 

SCHRIFT” editată de Horst Bingel.  

A publicat până în prezent nouă cărţi şi a semnat 12 scenarii radiofonice.  
Între anii 2004-2010 a fost directorul Casei Scriitorilor din Stuttgart. 
Din 2012 este membru în Consiliul artistic al Societăţii Artistice Inter-

naţionale “Inter ART” din Stuttgart şi în prezent locuieşte în Esslingen. 
Unele texte i-au apărut în publicaţii din SUA, Polonia şi China. 
Scrie cu precădere o lirică de opinie într-o formă aforistică. 

SONETUL I

Fiind ecou nespuselor cuvinte
Port gând smerit de înzăuat iubirea,
Pohtirea ochiului aduce ştirea:
Ah, gura sufletului nu mă minte! 

Dor nepereche-mi mistuie simţirea,
Zarzării iernii îşi croiesc veşminte             
Şi mă-nlumin străfulgerând morminte
Cu măşti de ierburi miruindu-mi firea.

Plânsu-m-au iambii? Corbii scurmă-n lună
Cu gheara-ndurerată şi nebună
Sub primele silabe translucide. 

Şi scriu sonet după sonet întruna
Sperând că lacrima, doar ea, străbuna
Va-nmuguri tăcerea ce ucide...

SONETUL II

Setos de Cântec ard stindarde mute,
Fântânile, sleite, îmi beau Clipa,
Lumină-mi-se Calea şi aripa,
Rămân pribeagul zării nebătute!

Culeg din rouă tainele când pripa
Îşi năruie pridvoare-n pas de ciute,  
Mă port pe ape furişate plute,
Sub maluri de-ntristare-ascund risipa.

Privindu-te, mă-ntreb: cine rămâne
Să-nchidă ochii nopţilor păgâne

Şi candela-ndurării cine-aprinde?

Mi-e inima văpaie vrăjmăşită,
Din tot ce sunt – o lacrimă-nflorită,
Vârtej lunatic încrustat sub grinde!

SONETUL III

De tine azi sunt trist ca niciodată,
Zeiţa mea cu noaptea prinsă-n plete,
Izvoarele iubirii-mi ţin de sete,
Cum să te las splendorilor furată?

Parfumul rotunjimii din sonete
Mi-l dă pe fluturi slova-ngândurată,
În smirna rugăciunii, neaflată,
Topeşte-mi versul prefăcut pecete!

Sortit să te iubesc nebun – ce viaţă!
Mă urlă lupii-n cruda dimineaţă:
De ce-ai plecat? Cum? Te-au uitat Poeţii?  

Mai dă-mi la schimb fantasme înmiite    
Şi buzele eternelor ispite: 
Prădată-mi fu averea tinereţii!

SONETUL IV

Mă simt de iarnă prins ca-ntr-o capcană,
Zăpada nemuririi se afundă,
Văpaie sunt! Văpaia naşte undă:
Ah, inimă, neprihănită rană!

Aş vrea, târziu, doar vântul să-mi răspundă –
La sânul tău se cuibăre o mreană,
Cum toate-mi sunt sălbatică prihană,
Praful din stele mările inundă!

Hai, cer de finistere, vino iară,
În alambicul nopţii mă coboară
Cu aburul magiilor pe frunte!

Zadarnic scriu şi meliţez cuvinte:
Sunt condamnatul fără de veşminte
Ce duce-n vis Câmpia pe un munte!

SONETUL V

Uşi făr’ de chei deschid cu gândul, mamă,   
Şi-n temniţa Cuvântului mi-e bine,
Înzeit destin, cui să i se-nchine
Suflet de-mpărat, rătăcit la vamă?

În secret iubesc fragede regine,           
Cântecul din ploi pentru ele geamă,
Duc pe ape-n vad doar a lor năframă:
Cine moare-n trup? Cine poate? Cine?

Zbor şi plâng, şi zac, licărul mă-nfruntă,
Sub tăceri de stea arvunesc o nuntă,    
Cu istovul morţii – travestit totem!

Tainica-nfruntare mă învinge iar,
Viu de mine-ntruna – linguşit hotar:
Strânge-mă în braţe, Viaţă, nu mă tem!

Theodor RĂPAN
București
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Criticul literar T. Tihan a publicat recent o carte de interviuri (456 p.) De-a lungul 
vremii, “stelistul” a stat la “taifas” cu 14 personalităţi din domenii diferite: critică şi istorie 
literară, folcloristică, medicină, lingvistică, istorie, psihologie şi diplomaţie.

Într-un fel de prefaţă (“Dialogul ca mod de comunicare …”), autorul îşi expune 
franc crezul său cu privire la locul şi rostul dialogului în societatea contemporană. Dia-
logul, sub forma interviului, este, după opinia sa, comunicarea cea mai directă, mijlocind 
deopotrivă cunoaşterea partenerului şi domeniului de activitate practicat. Sigur, sunt în-
semnate temele abordate, respectarea unor “reguli” impuse de cel care conduce “ostilităţi-
le”, documentarea prealabilă a acestuia, priceperea de a dirija sugestiv ori direct replicile 
pe albia dorită şi care îl definesc cel mai bine pe interlocutor.

Până acum îl ştiam pe T.Tihan în postura istoricului literar împătimit de personalita-
tea şi opera  lui Perpessicius şi, în mare măsură, de “filtrarea” în calitate de redactor a ma-
terialelor pentru revista Steaua (câteva decenii la rând), motiv pentru care eu îl asemănam 
cu Iacob Negruzzi, secretarul statornic al Convorbirilor literare.

Surprinzător, am descoperit, în cartea prezentă, un intelectual informat în atâtea 
domenii, unele chiar îndepărtate de literat. Dar, pentru fiecare interlocutor, a ştiut să selec-
teze cele mai potrivite întrebări-problemă, incitante şi revelatorii spre a-şi defini şi explica 
propria personalitate.

În bună parte, T.Tihan a îmrăcat haina unei “gazde” agreabile, care ştie să-l des-
coase pe fiecare interlocutor, atacând frontal ori pe ocolite, silindu-l astfel să se confeseze, 
să afirme “adevăruri” pe care nu le-a rostit în viaţa diurnă şi în profesia unde a obţinut 
succesele cunoscute. Dacă observă că partenerul refuză diplomatic să răspundă spontan, 
chestiunea vizată fiind prea delicată pentru persoana sa, atunci T.Tihan apelează la o pârtie 
“detectivistică” prin amintirea unor întâmplări, fapte trăite de cel întrebat într-un trecut 
mai îndepărtat, ca apoi, treptat, să obţină de la el tocmai ce dorea anterior. De pildă, când 
“diplomatul” României la Luxemburg (Petru Zăpârţan) ocoleşte cu abilitate să dea răspun-
suri concrete cu privire la statutul şi rostul ambasadorului, T.Tihan exclamă: “Nici nu mă 
aşteptam la un alt răspuns din partea unui profesor-diplomat!” El se mulţumeşte cu jude-
căţile fostului ambasador, general-valabile, de acest gen: politica externă a ţării nu stă sub 
“semnul efemerului, a capriciilor şi ifoselor unui conducător, ea se structurează pe principii 
şi orientări de  lungă durată.”

Similar procedează şi cu celelalte personalităţi intervievate: fie folclorişti precum 
Ion Taloş şi Ion Şeuleanu, fie lingvişti de talia lui Marius Sala şi G. Gruiţă, fie medici 
de statura lui Mircea Bârsan şi Radu Căpâlneanu, fie istorici, literaţi şi pedagogi precum 
Camil Mureşanu, D.Vatamaniuc, Florin Mihăilescu, Gabriel Ştrempel şi Nicolae Jurcău.

Criticul T.Tihan ştie să dialogheze pe mai multe registre cu interlocutorii, citindu-i 
pe fiecare în specialitatea sa, dar şi în afara acesteia, stimulându-i spre amintiri şi anecdote, 
spre evocarea unor realităţi de altădată. Sinceritatea partenerilor este de admirat. Astfel, 
Gabriel Ştrempel recunoaşte că, fiind întrebat dacă a fost tentat să rămână în Occident, 
românul afirmă cu sinceritate că n-ar rămâne acolo nici dacă l-ar face “primar al New-Yor-
kului”! Crezul lui profesional este acelaşi dintotdeauna: a fost în toţi anii un “conservator 
în materie de biblioteconomie”.

Majoritatea celor intervievaţi aduc un elogiu foştilor magiştri, comunicând câte 
ceva din “ciudăţeniile” lor. D. Vatamaniuc şi-a amintit de monotonia cursurilor lui Lucian 

Blaga. Marius Sala a fost un admirator al lingvistului Al. Rosetti, apreciind şi farmecul cu 
care “imita” diferite persoane în faţa discipolilor săi, şi  felul cum jinduia la braziliencele 
sumar îmbrăcate care dansau samba “cu unduiri dătătoare de nelinişti nu tocmai metafizi-
ce”. Savanţii români erau şi ei oameni, deşi se aflau (la Rio) la un congres de romanistică! 
Perpessicius, la fel, privea cu adoraţie la tinerele de la Biblioteca Academiei, aruncând 
ocheade frumoasei soţii a lui Al. Piru.

Pe de altă parte, Doina Piciu (oncologistă) este impresionată de farmecul  parizie-
nilor, care au înţelepciunea de a se bucura de orice moment al vieţii, ceea ce românului ni 
i s-a întâmplat prea des. Iată, zicem noi, o doctoriţă cugetătoare!

Din convorbirile cu medicii deja celebri, Mircea Bârsan şi Radu Căpâlneanu, aflăm 
că facultatea îi dotează pe absolvenţi nu numai cu un “simţ clinic extraordinar”, ci ea for-
mează şi caractere puternice. Din confesiunile medicilor amintiţi aflăm că România are cei 
mai mulţi bolnavi de inimă din Europa. Apoi, la Cluj, s-a făcut haz de “lingura lui Vlad”, 
chirurgul uitând-o în burta unui deputat ungur de la noi! Sunt menţionaţi, pentru contribuţia 
lor, medicii care au format şi dezvoltat “şcoala” clujeană, începând cu Iuliu Haţieganu.

Asemănător procedează şi Acad. Camil Mureşanu, furnizând amănunte cu privire 
la “şcoala clujeană de istoriografie”. După judecata sa, magiştrii din acest domeniu trebuie 
să aibă anumite calităţi: probitate morală, obiectivitate, o doză de retorică de tip academic 
şi cu implicaţii literare, o informaţie bogată şi riguroasă.

Din întrebările, la obiect, puse celor doi folclorişti (Ion Taloş şi Ion Şeuleanu), citi-
torul se poate dumiri asupra stadiului în care se află etnografia şi studiul literaturii populare 
astăzi, şi asupra contribuţiei substanţiale a “şcolii” clujene, comparativ cu cea germană din 
domeniile amintite. Deşi există o “criză” a oralităţii, crede I. Taloş, în viitor vor apărea alte 
genuri de povestiri, pentru că nu totul se pierde odată cu generaţia sa: “dispar unele lucruri, 
dar apar altele”. Iar I. Şeuleanu crede în revenirea la decenţă şi normalitate, la o scară reală 
a valorilor care să elimine veleitarismul, lipsa de substanţă, care sufocă intelectualitatea 
românească. Universitarul G. Gruiţă este silit să compare conduita americanului, cunoscut 
la el acasă, subliniind comunicarea lui sinceră, deschisă, printr-un  amestec de prietenie şi 
respect. Referitor la “dorul” de ţară al românilor stabiliţi în SUA, aflăm de gestul unui arhi-
tect din Portland, care a construit o întreagă stradă într-un cartier rezidenţial, căreia i-a dat 
numele drag: “Bucureşti”! Tinerii de astăzi, care pleacă voioşi în cele patru puncte cardinale, 
vor mai păstra, oare, ceva din sentimentele “americanului” amintit? Deocamdată nu cred.

Umorul şi exprimarea şugubeaţă caracterizează judecăţile psihologului Nicolae 
Jurcău, prin care disociază mereu conduita românului sub comunism şi după revoluţie. 
Sintagma notată de acesta: “Caut socru bine pus/ Ca să pot cădea în sus!” – rămâne valabilă 
şi astăzi. Cartea se încheie cu un “eseu” pregătit pentru personalitatea lui Bartolomeu Va-
leriu Anania (cu titlul: “Ca o poveste doar pe jumătate spusă”), plecat la cele veşnice, fără 
ca Tihan să aibă şansa unui interviu. Este un portret în aqua-forte a personalităţii fostului 
Mitropolit în ipostazele cunoscute: preot şi moralist, psiholog, prozator, poet dramatic, 
asemănat cu autorii tragici ai Antichităţii greceşti.

Aşadar, cartea de interviuri a lui T.Tihan este o frumoasă şi bogată incursiune spiri-
tuală prin “anotimpurile” trăite de intelectualii români contemporani. Lectura ei predispu-
ne la meditaţii privind variatele căi pe care “elitele” de acum le pot explora.

VISTIAN GOIA despre…
VOICU LĂSCUŞ:

Firul Ariadnei
(Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013)

Tot mai puţini dintre contemporanii noştri îi mai 
cultivă pe clasici, considerând probabil că ei sunt aşa de 
“vechi” în comparaţie cu spiritul “modern” de astăzi. 
Însă scrierile şi cugetările lor constituie mereu exemple 
strălucite de felul cum trebuie judecată fiinţa omenească, 
aflată la vârste diferite şi lumea în traiectoria ei, de la un 
veac la altul. Lectura operelor lui Aristotel, Teofrast, Se-
neca, Marc Aureliu şi ale altora ne îndeamnă la meditaţie, 
la cumpănirea opiniilor asupra semenilor cu care trecem 
prin veac.

Universitarul Voicu Lăscuş (trecut la cele veşnice 
acum un an) se distinge tocmai prin cultul pe care-l nu-
trea pentru antici. De fapt, ca structură mintală şi condu-
ită diurnă, el se comporta precum strămoşii îndepărtaţi ai 
neamului nostru. Adică, vorbea puţin şi gândea profund, 
repudiind exprimarea retorică. Cărţillor sale: Omul în faţa 
destinului, Mic tratat de nefericire, Din tainele aforisme-
lor, În lumea proştilor ş.a. li se adaugă acum una postumă 
cu titlul: Firul Ariadnei. Toate dovedesc statornicia in-
telectualului în cultivarea unor genuri filosofico-morali-
ceşti: cugetări, maxime şi aforisme despre destin, despre 
fericire şi nefericire, despre prostie etc Aceste specii se si-
tuează la graniţa dintre filozofie, etică şi literatură. Autorul 
îşi exersează aici spiritul de observaţie, comprehensiunea 
cu care scrutează psihologia contemporanilor săi, surprin-
să când în registru satiric şi sentenţios, când în cel jovial, 
amuzându-se de apucăturile acestora. 

La fel procedează şi în Firul Ariadnei. De pildă, 
pentru V.L. “Nefericirea omului este că fericirea lui nu de-
pinde numai de el”. Apoi, “În timp ce, după fericire, omul 

aleargă ca un bezmetic, nefericirea este mai accesibilă – 
vine ea singură la el”. 

Despre frumuseţea femeii s-au scris atâtea, V.L. 
crede că porneşte de la “ochi”. Ne surprinde felul cum 
este privit “geniul” – un om de “mijloc” care stă între 
două epoci: “o sintetizează pe prima şi o direcţionează pe 
a doua”.

O mulţime de calităţi ori defecte caracteriale sunt 
cuprinse în formulări aforistice pe cât de lapidare, pe atât 
de expresive: “Invidia merge la braţ cu ipocrizia”; “Cel 
care dobândeşte o avere, rămâne înţelept dacă nu-i devine 
rob”. În acest sens, zicem noi, românii de astăzi, îmbo-
găţiţi prin mijloace doar de ei ştiute, numai înţelepţi nu 
sunt. Autorul îi îndeamnă pe cititorii săi să nu creadă în 
“mincinoşi” şi să nu-i crediteze pe “escroci”.

Pe de altă parte, V.L. valorifică ceva din spiritul 
folclorului românesc. De exemplu, pentru mulţi bărbaţi 
“Nevasta rea şi desculţă te ţine sub papuc”. Eu cred că şi 
cele în pantofi cu toc au această îndeletnicire. De aseme-
nea, moralistul crede că omul “cu sticleţi la cap, ciripeşte 
în doaga lui”; apoi, numai semenii “care au nostalgia copi-
lăriei, mai păstrează ceva din sufletul copilului”.

Nu puţine aforisme sunt axate pe un cuvânt din 
limbajul rustic de altădată: “Cel care se sămăleşte când 
gândeşte, nu greşeşte”. V.L. a meditat şi asupra morţii, 
oare, o presimţea? “Despre moarte s-ar cuveni să vorbeas-
că morţii, ca unii care au cunoscut-o. Cum însă toţi aceştia 
tac, despre ea îşi dau părerea cei vii”.

O bună parte din aforisme sunt dedicate bătrâne-
ţii, vârsta napădită de anumite obligaţii care-l pregăteşte 

pe fiecare om pentru veşnicie. “La bătrâneţe, eşti tot mai 
frecvent dator să participi la ceremonii funerare care îţi 
aduc cel puţin un inconfort stârnindu-ţi, chiar dacă nu o 
mărturiseşti, întrebarea: când îţi vine şi ţie rândul?”

Sigur, uneori moralistul apelează şi la gândirea 
aforistică a chinezilor, la exprimarea concentrată şi pli-
nă de înţelesuri a lui C. Noica, a lui Petre Ţuţea. Alteori, 
“bijuteriile” creative ale lui V.L. au ca punct de sprijin 
proverbele româneşti, despre care Lucian Blaga spunea că 
sunt “aforismele poporului”. Exemplele date aici au sa-
voarea românului hâtru, care nu se sperie de nimeni şi de 
nimic, pentru că glumeşte cu propria fiinţă. De pildă: “Cel 
ce fuge de doctor ajunge la popă”; “Când îţi trag clopote-
le, pot să sune şi dogit că şi aşa nu le mai auzi”. 

Cartea Firul Ariadnei conţine în partea finală un 
“Adaos” în care sunt consemnate cugetări răzleţe, deo-
potrivă umoristice şi pline de învăţăminte pentru românii 
aparţinători diferitelor categorii socio-profesionale. Inspi-
rat, moralistul le-a pus câte un titlu, pentru a le rezuma 
conţinutul şi a le sublinia esenţa. Iată câteva titluri: “Hazul 
şi necazul”; “Buricul pământului şi buricul Evei”; “Afla-
tul în treabă”; “Omul şi furnica”; “Poetul, nuvelistul şi 
pigmeii” ş.a.

Aşadar ultima carte a lui Voicu Lăscuş îl reprezintă 
atât pe dascălul de pedagogie cu înclinaţii proprii mora-
liştilor, cât şi pe gânditorul-ştrengar care se amuză şi pri-
veşte lumea cu detaşarea intelectualului care-şi stăpâneşte 
propriul destin.

T. TIHAN 

Prin anotimpurile lumii de azi
Întrebări. Reacţii. Atitudini

(Editura Eikon, 2013)
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NO: Dicţionarele vă consemnează 
ca fiind poet, prozator, eseist, traducător. 
Care haină consideraţi dumneavoastră că 
vă şade cel mai bine? 

ED: Cea de poet. Aşa şi sunt în-
cadrat în orizontul receptării. Proza mea 
însăşi e poetică, traducerile mele vizează, 
prioritar, texte poetice, eseurile mele, la 
rândul lor, sunt dedicate, mai cu seamă, 
poeziei. 

NO: Cum aţi descoperit poezia? 
Când aţi început să scrieţi versuri?

ED: Foarte de timpuriu, în copi-
lărie, şi tot pe atunci am prins să schiţez, 
la răstimpuri,  un vers, o strofă... Şi am 
continuat aşa multă vreme. Dar am fost 
mulţumit (cât de cât) de încercările mele 
relativ târziu, spre treizeci de ani, când 
am şi publicat primele texte. Debutul în 
revistă („Luceafărul”, 1971) mi-a fost ve-
gheat de Al. Philippide, Ştefan Bănulescu 
şi Cezar Baltag. Debutul editorial (Cartea 
Românească, 1972) – de Mircea Ciobanu, 
Marin Preda şi Mihai Gafiţa. Le-am fost 
recunoscător acestor mari şi generoşi scri-
itori, le sunt recunoscător şi astăzi. După 
cum le sunt recunoscător şi celor care au 
contribuit, peste ani şi decenii, fie la recep-
tarea scrierilor mele, fie la difuzarea lor în 
alte spaţii culturale (Valeriu Anania, Virgil 
Nemoianu, Marian Popa, Alexandru Ruja, 
Cornel Ungureanu, Cezarina Adames-
cu, Andrés Sánchez Robayna, Coriolano 
González Montañez, Rosa Lentini, Móni-
ca Delia Pereiras, Fernando Sabido Sán-
chez, Jaime Siles ş.a.).

NO: Aţi transpus în versuri Psal-
mii, Proverbele, Ecclesiastul, Rugă-
ciunea regelui Manase... Cu ce scop aţi 
versificat aceste texte biblice? Având în 
vedere că timpurile pe care le trăim par a 
fi „cele de pe urmă”, lectorii ar trebui să 
se apropie mai mult de cele sfinte...

ED: Nu am avut un scop, în înţe-
lesul pragmatic, ori strict intelectual, al 
termenului, dar presupun că, stihuind Căr-
ţile poetice şi sapienţiale ale Bibliei, fiinţa 
mea, în tenebra şi misterul ei, va fi avut 
unul. Probabil acela de a se salva, de a-şi 
supravieţui. Am mărturisit şi cu alte prile-
juri: Psalmii, Ecclesiastul, Pildele, Rugă-
ciunea regelui Manase, lucrări publicate, 
pe rând, începând din 1993 până în 2001, 
şi adunate în volumul antologic Biblice 
(Editura Marineasa, 2003) sunt cărţile pa-
radisului meu lăuntric. În timp ce Cronică 
(1993), Abaddon (1995), Exodul (2001) 
sunt cărţile infernului meu personal.

NO: Aţi afirmat în nenumărate rân-
duri că singura carte pe care o citiţi me-
reu şi o cercetaţi este Biblia. Spuneaţi că 
„nu există altă carte în afară de Biblie”. 
Aceasta înseamnă că sunteţi o persoană 
credincioasă. În ce măsură influenţează 
acest lucru viaţa dumneavoastră literară?

ED: Viaţa mea literară nu e de con-
ceput în afara persoanei mele (empirice şi 
artistice). Iar persoana mea nu e de con-
ceput în afara credinţei. Credo, ergo sum.  
Pseudo-dilema pe care se sprijină poezia 
mea ar fi tocmai aceasta: pe de o parte, 
„fiinţa întru moarte” (Heidegger); pe de 
alta, ceea ce am îndrăznit a numi, într-un 
studiu dedicat poeziei mistico-religioase 
(Poezia mistico-religioasă, structură şi 
interpretare, cf. Eugen Dorcescu, Poetica 

non-imanenţei, Editura Palimpsest, Bucu-
reşti, 2009, n. n., N. O.), „fiinţa întru mân-
tuire”...Aşadar, ca să  răspund la întrebare: 
în totalitate.

NO: Spuneaţi într-un interviu că nu 
scrieţi poezie religioasă. Cum puteţi cata-
loga poezia care Îl are în centru pe Dum-
nezeu?

ED: Orice poezie mare, orice poe-
zie importantă Îl are în centru pe Dumne-
zeu, fie că e conştientă sau nu de aceas-
tă Prezenţă. Dar să revin la propriile-mi 
strădanii. Într-adevăr, eu nu scriu poezie 
religioasă, stricto sensu. În eseul amintit, 
propuneam o distincţie netă, din unghi 
teoretic, dar şi metodologic, operaţional, 
funcţional, în teritoriul literaturii, între 
noţiunea de „religios” şi cea de „mistic”. 
Poezia mea, care este şi a fost întotdeau-
na de factură necondiţionat spirituală, are, 
în centrul ei, „fiinţa” (eventual, Fiinţa), nu 
cultul, nu religia, nu ritualul, aşa încât poa-
te fi calificată, la rigoare, drept „mistică”, 
dar cel mai adecvat cred că i-ar fi califi-
cativul de „metafizică” (poezia metafizică 
Îl are în centru pe Dumnezeu). Profesorul 
Andrés Sánchez Robayna de la Universita-
tea din La Laguna, Tenerife, a definit foar-
te limpede specificul creaţiei mele, într-un 
studiu-prefaţă la volumul Poemas del Vie-
jo (Poemele Bătrânului), apărut în 2012, 
în Spania, la Editura Igitur, Montblanc 
(Tarragona), în traducerea Rosei Lentini. 

 Spre un plus de informare: acest 
eseu al lui Andrés Sánchez Robayna a fost 
preluat, curând, de revista „Analecta Lite-
raria”, din Argentina, precum şi, în tradu-
cere, de numeroase şi prestigioase publi-
caţii româneşti, din ţară şi din străinătate, 
ceea ce probează, în opinia mea, interesul 
pe care îl manifestă, totuşi, elitele literare 
şi academice faţă de lumea Spiritului. El 
se află şi în crestomaţia critică Poezia lui 
Eugen Dorcescu, comentată de... , ediţia a 
III-a, Ed. Calameo, 2013, alcătuită de So-
rina Ianovici-Jecza şi Olimpia Berca. (1). 

NO: Aţi scris poezii pentru copii, 
poveşti şi povestiri. De unde această do-
rinţă de a scrie pentru copii?

ED: Vă referiţi, desigur, cu deo-
sebire, la Basme şi povestiri feerice, tom 
apărut la Editura Eubeea, Timişoara, în 
2005. El cuprinde toată proza fantastică pe 
care o publicasem anterior. Această „proză 
fantastică” nu e neapărat „pentru copii”, 
sau numai pentru copii, nici despre copii. 
Este, pur şi simplu, proză fantastică. În ea 
sunt desfăşurate, epic, discursiv, o parte 
din temele, motivele, simbolurile pe care 
le codifică şi le decodifică poezia (poezia 
mea, fireşte).

NO: Unde credeţi că se încadrează 
cel mai bine activitatea dumneavoastră li-
rică- tradiţie sau modernitate? Cât la sută 
este tradiţie şi cât modernitate?

ED: E greu, e chiar fastidios, pen-
tru mine, să mă hazardez la un atare răs-
puns. N-am încercat niciodată, şi nu voi 
încerca nici acum, să fiu comentatorul 
propriilor scrieri, după cum n-am încercat 
niciodată, şi nici nu voi încerca, să fiu im-
presarul lor. Am convingerea că răspunsul 
cel mai corect, cel mai argumentat şi cel 
mai convingător la această întrebare l-a dat 
tot profesorul Andrés Sánchez Robayna, 
un mare creator, un om de litere profund 
şi erudit (2).

NO: Există momente în care vă 
aflaţi în pană de idei? Cum trataţi lipsa de 
inspiraţie şi ce anume vă inspiră, atunci 
când scrieţi?

ED:  Cu un calm tensionat, ne-
liniştit, dacă se poate spune aşa. În acel 
răstimp, din câte mi-am dat seama, textul 
se elaborează lăuntric, tacit. Aşa că aştept 
ca el să se rotunjească – semantic şi chiar 
stilistic – şi să ajungă „scriptibil”, comuni-
cabil. Aştept să am dispoziţia propice scri-
sului. În toată cariera mea literară, atâta cât 
este ea, şi aşa cum este, n-am pus pe hârtie 
nici măcar un stih căznit, făcut, plănuit. 
Nici măcar unul singur...Scrisul meu este 
vital, nu convenţional. Selecţia, definitivă-
rile, renunţările (drastice, poate chiar prea 
drastice) etc., întotdeauna laborioase şi 
îndelungate, sunt posterioare scrierii pro-
priu-zise, care este spontană, generoasă, 
chiar impetuoasă uneori. 

NO: Reflectă versurile pe care le 
scrieţi momente din viaţa dumneavoastră 
sau sunteţi altcineva în scris, fără a avea 
vreo legătură cu realitatea?

ED: Viaţa mea, existenţa mea, su-
blimată, însă, se află, întreagă, în poezia 
mea. De pildă: ceea ce se numeşte, în ter-
meni biblici, „lupta dintre carne şi duh”. 
Această confruntare a fost, este şi acum, în 
ce mă priveşte, una din sursele majore de 
tensiune existenţială. La palier literar, liric 
în speţă, ea rămâne, mutatis-mutandis, o 
sursă, poate chiar privilegiată, de tensiune 
estetică.

NO: Ce proiecte de viitor aveţi?

ED: Am întocmit, cu mare trudă şi 
migală, şi am publicat on-line (deocam-
dată) o antologie de autor, 111 Poezii (Ed. 
Calameo, 2013), pe care intenţionez s-o 
imprim într-un viitor oarecare. Acesta este 
un proiect conturat, circumscris. Apoi, ca 
proiect mai larg, mai extins, aş dori, pur 
şi simplu, să mă bucur de viaţă, în familia 
mea, să trăiesc în pace, cu mine însumi, 
cu semenii, cu veacul, şi, de asemenea, să 
scriu, să mai scriu câte ceva, dacă (şi atâta 
vreme cât) Iah Elohim va îngădui.

NO: În final, aţi putea să îmi spu-
neţi câteva versuri care vă  reprezintă?

ED: Într-un fel sau altul, tot ce 
scriu mă reprezintă, chiar dacă într-o ma-
nieră difuză. Ceva mai exact, mai dens, mă 
reprezintă cele 111 Poezii, selectate din în-

tregul meu parcurs liric. Şi, încă mai exact, 
aş zice, dar, fiind fatalmente subiectiv, n-ar 
fi cu totul exclus să mă înşel, mă reprezintă 
poezia În tăcere. Ea deschide, în chip de 
Prolog, antologia pomenită. Poate fi găsi-
tă, deci, cu uşurinţă. (3).

Interviu telefonic, 
 6 noiembrie 2013

______
NOTE:
(1) „O adâncă scrutare a sensului trans-

cendenţei – uneori inseparabil unit cu lecţiile 
misticii occidentale – îşi dă mâna, în această 
poezie, cu o viguroasă căutare metafizică (“me-
tafizică, nu filozofică”, insista Juan Ramón 
Jiménez), al cărei centru sau axă este fiinţa în 
faţa eternităţii...” (Andrés Sánchez Robayna, 
Eugen Dorcescu, între esenţă şi existenţă, „Ori-
zont”, 3, 2012). (N.n., N.O.).

 (2) “...Marea tradiţie a poeziei române, 
de la Mihai Eminescu până la Tudor Arghezi 
– o tradiţie pe care în Spania, sau în limba spa-
niolă, o cunoaştem, din nefericire, cu totul in-
suficient – , se vede asumată în fiecare vers al 
lui Dorcescu, sublimată în fiecare din cuvintele 
sale, şi se leagă cu unele dintre marile procupări 
care, de la Mallarmé până la Luzi sau Bonne-
foy, determină limbajul şi lumea celei mai vii 
poezii europene a modernităţii. Nu va fi inutil 
să se atragă atenţia asupra lui Dorcescu ca poet 
european, în ciuda faptului că împrejurările so-
ciale şi culturale ale ţării sale, pe durata prea 
multor ani, l-au izolat, în mare măsură, în li-
mitele propriei limbi, şi doar în vremea din 
urmă această operă a început a fi cunoscută în 
restul continentului. Fiindcă important este că 
în creaţia lui Dorcescu sunt puse unele din che-
ile cele mai adânci ale modernităţii poetice....” 
(Ibidem). (N.n., N.O.).

(3) Am găsit-o şi o reproducem mai jos 
(N.n., N.O.):

 În tăcere 
N-a fost cu neputinţă. N-a fost greu./ 

Aseară am vorbit cu Dumnezeu./ La fel de 
clar, de simplu, de senin,/ Cum ai tăifăsui cu 
un vecin.../ E drept că El tăcea. Sau, mai cu-
rând,/ Iradia în fiecare gând,/ În fiecare şoaptă 
şi impuls,/ În fiecare zbatere de puls./ Doar eu 
grăiam. Şi iată că, treptat,/ Discursul în tăcere 
s-a mutat,/ Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel,/ 
Tăcerea era drumul către El.// Aşa-I vorbeam. 
Spunându-I tot, deschis,/ Aşa-I vorbeam : Abis 
lângă abis.  (Din Eugen Dorcescu, 111 Poezii, 
Editura Calameo, 2013).

Interviul a fost luat domnului Eugen 
Dorcescu, într-o seară de noiembrie, telefonic. 
De ce telefonic? Chiar şi dumnealui m-a între-
bat... Răspund: pentru că este o senzaţie ine-
dită! Nu îl cunosc personal pe domnul Eugen 
Dorcescu, nu am vorbit niciodată cu dumnealui 
(până zilele acestea), dar mi-a dat senzaţia că îl 
cunoşteam de-o viaţă. O persoană excepţiona-
lă: caldă, relaxată şi atentă. Îi mulţumesc încă o 
dată pentru că a acceptat o astfel de provocare.

(Agero, Stuttgart, 8 noiembrie 2013; 
Naţiunea, 11 decembrie 2013)

POEZIE ŞI METAFIZICĂ

Nicoleta Onica, în interviu cu EUGEN DORCESCU
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-  Stimate domnule academician Gh. Păun, sunteţi, 
la ora actuală, unul dintre cei mai cunoscuţi matematici-
eni-informaticieni din lume, având o activitate bogată şi 
diversă, incluzând articole şi cărţi, numărul acestora din 
urmă, 90, depăşind cu mult vârsta pe care o aveţi acum. 
Palmaresul dv. include cărţi de specialitate, dar şi de po-
ezie, proză, epigrame, probând calităţi de om de ştiinţă, 
dar şi de scriitor. Ce a fost mai întâi, numărul sau cuvân-
tul?

- Evanghelia spune că „La început a fost Cuvân-
tul”... Asta, la începutul acela. Prima mea amintire este 
legată de culoare: „pictam” (a se citi „mâzgăleam”) pe 
nişte hârtii, folosind resturi de vopsele rămase de la tatăl 
meu – obişnuia să picteze cruci, cruci de mormânt sau de 
fântână, mai există şi acum prin Cicăneşti şi prin satele 
din jur cruci pictate de el. Am un frison când le descopăr. 
(Tatăl meu nu mai e de vreo cincisprezece ani, la fel ca 
maică-mea, odihnesc amândoi vegheaţi de cruci pe care 
le-a pictat chiar el cu mult înainte de a pleca sub iarbă şi 
le-a păstrat în podul casei, învelite grijuliu în ziare legate 
cu sfoară.) Multă vreme, la întrebarea „Ce vrei să te faci 
când vei creşte mare?” răspundeam „pictor”. Nu a fost 
să fie. Nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Am rămas doar 
curios: cum ar fi fost dacă ar fi fost?...

M-a confiscat numărul... (Apropo: în loc de 90 aş 
scrie „în jur de 90”, poate chiar „în jur de 100”, adăugând 
că nu sunt numai cărţi scrise, cărţi de autor, ci jumătate 
sunt cărţi editate, mai ales volume colective de matema-
tică.)

Revenind la întrebarea în sine, aici e loc pentru o 
lungă disertaţie, care nu va epuiza nici pe departe ches-
tiunea. Există o diferenţă reală între număr şi cuvânt? 
„Gramatica” lumii este scrisă mai degrabă cu numere sau 
cu cuvinte? De la pitagoreici la Galilei, vom auzi că (ah, 
cacofoniile!) „cartea naturii este scrisă în limba matemati-
cii”. Notaţi că avem aici o „limbă”. Unde stă nonverbalul 
în raport cu numărul şi cuvântul? Unde stau revelaţia, cre-
dinţa, sentimentul? Ce facem cu informaţia, pur şi simplu? 
Ajungem la relaţia dintre substanţă, energie, informaţie, şi 
suntem pierduţi, eventual în solipsisme, de nu mai ştim 
dacă interviul de faţă există „în sine”, sau doar credem noi 
că există... „Totul e joc, nimic nu-i joc...” Eu mă retrag...

- Şi totuşi, aţi optat pentru drumul cifrelor, care 
v-au dus în toată lumea şi v-au înălţat în ierarhia profe-
sională. Aţi susţinut conferinţe, aţi predat, în ţară şi peste 
hotare, aveţi cărţi traduse în japoneză, chineză, rusă, ma-
ghiară, italiană etc., sunteţi inclus de Thomson Institute 
for Scientific Information, ISI,  în categoria ”higly cited 
researcher”, cu 12 000 de citări. Consideraţi că sunteţi 
mai cunoscut în străinătate decât în ţară, şi mă gândesc 
că aţi devenit membru în Academia Europei în 2006, iar 
în Academia Română aţi devenit membru titular în 2012.

- Matematician fiind, am obsesia exactităţii, corec-
titudinii (matematica nu vorbeşte despre „adevăr” decât 
în termeni proprii, convinsă fiind că adevărul decurge din 
corectitudine – şi din adecvarea la realitate a premiselor, 
dar iar o iau razna), drept care mă tem de numerele in-
vocate. Numărul citărilor creşte atât de repede, încât aş 
pune, precaut, „peste 12 000”. (Adevărul este că de un 
număr bun de ani, de când ISI m-a inclus în categoria pe 
care aţi menţionat-o, „highly cited researcher” – spre lau-
da de sine, definiţia acestei categorii: printre cei mai citaţi 
0,5% dintre informaticienii din toată lumea – nu mi-am 
mai contorizat citările.) Pe de altă parte, înainte de a fi pri-
mit în Academia Europaea, fusesem primit în Academia 
Română, ca membru corespondent, în 1998. (Prin lege şi 
statut, Academia are cel mult 181 de membri, cel mult 
jumătate membri titulari; se intră în Academie ca membru 
corespondent, apoi se... munceşte şi se aşteaptă...) În ge-
neral vorbind, e greu de spus dacă cineva e mai cunoscut 
în ţară decât în lume sau invers. Sunt tot felul de clişee 
şi de capcane aici. În domeniul meu strict de cercetare, 
calculul celular (membrane computing, sistemele P), exis-
tă câteva zeci de români care lucrează în această zonă şi 
câteva sute, probabil, care au auzit despre ce e vorba; în 
lume, există câteva sute de cercetători activi şi nu pot es-
tima câţi cercetători au auzit despre sisteme P (mai ales 
că subiectul a pătruns şi în China...). Putem deduce ceva 
de aici? N-aş zice. Mai degrabă aş zice că sunt destul de 
„filosof pe uliţa mea” (sunt, ehei, cetăţean de onoare al co-
munei în care m-am născut) – cu menţiunea că sintagma e 
manipulabilă: care uliţă?... 

- Aţi pomenit de sistemele P. Ştim că sunteţi auto-
rul unui model de calcul inspirat din biologia celulei, aşa-
numitele P Systems, cu P de la Păun. Spuneţi-ne în câteva 
cuvinte, pe înţelesul tuturor, cam despre ce e vorba.

- Eu pot să spun, dar nu ştiu dacă (nu cred că) va 
fi pe înţelesul tuturor: un model de calcul inspirat din 
structura şi funcţionarea celulei vii; în compartimentele 

delimitate de membrane, sunt procesate multiseturi (n-am 
ce face, e un ingredient esenţial al modelului: mulţimi cu 
multiplicităţi asociate elementelor) de obiecte (corespun-
zătoare substanţelor din celulă), conform unor „reacţii” 
abstractizate din biochimia celulei. Se obţine un model 
distribuit şi paralel de calcul, extrem de interesant teoretic 
şi de atrăgător practic (ca putere de calcul şi ca eficienţă). 
De la celula individuală se poate trece apoi la comunităţi 
de celule, cum ar fi ţesuturi, colonii de bacterii, chiar la 

creier. Din toate aceste direcţii vin motivări pentru varian-
te de sisteme P (folosesc terminologia cu totală detaşare, 
cu totală neutralitate, e vorba despre un model şi atât, ca 
şi când P ar veni de la „promiţător”: sisteme promiţătoa-
re...), de probleme de studiu, de aplicaţii. Este important 
să spun: modelul de calcul s-a dezvoltat în teorie, nu există 
încă implementări biologice, nu putem (încă?) pune celula 
vie să lucreze pentru noi, nu există „calculatorul biologic, 
celular, revoluţionar”, care este anunţat din când în când 
prin presă, dar există foarte multe şi foarte convingătoare 
aplicaţii ale sistemelor P, în biologie, biomedicină, eco-
logie, grafica de calculator, optimizări aproximative şi, 
recent şi surprinzător (pentru mine), în controlul roboţilor.

Cititorul interesat este rugat să consulte pagina 
web a calculului membranar, de la http://ppage.psystems.
eu, unde va găsi bibliografie, adrese de cercetători, anun-
ţuri de conferinţe şi, mai ales, foarte multe materiale ce 
pot fi descărcate, inclusiv introduceri prietenoase în do-
meniu.

  
- Cu siguranţă, cei de specialitate, cei interesaţi 

înţeleg mai mult şi vor dori să afle şi mai mult, stimulaţi 
şi de introducerea prietenoasă a dv. Şi pentru că sunteţi şi 
scriitor, spuneţi-ne ce legătură matematica cu  literatura, 
cu poezia?

- Şi spuneaţi că va fi un interviu comod... Noroc 
cu Ion Barbu/Dan Barbilian: „Ca şi în geometrie, înţeleg 
prin poezie o anumită simbolistică pentru reprezentarea 
formelor posibile de existenţă. Există undeva în domeniul 
înalt al geometriei un loc luminos unde se întâlneşte cu 
poezia.” Citiţi, metonimic, „matematică” în loc de „ge-
ometrie”. Plus criteriul estetic, prezent şi în literatură şi 
în matematică, frisonul sentimentului de izbândă, atunci 
când ceva, un poem, o demonstraţie, „îţi reuşesc”, obosea-
la împăcată de după, plus multe altele. Nu e o mare dife-
renţă între cele două. Limbaje diferite, rigori diferite, dar 
acelaşi gen de viaţă internă – creaţie, cu tot de înseamnă 
acest lucru.

- Şi în matematică este nevoie de inspiraţie? 
Aş risca a spune că adevărata matematică (cea 

„pură”, de cercetare propriu-zisă) este mai mult inspira-
ţie decât strădanie. Ideea contează mai mult decât rutina. 
Bun, discuţia se lungeşte din nou necontrolabil. Matema-
tica este un univers, are un limbaj al ei, o sintaxă care tre-
buie luată foarte în serios, iar asta presupune antrenament, 
exerciţiu, rutină. Aş compara-o cu cunoaşterea limbii şi 
lectura, pentru poezie. Dar, pentru a defini un model (in-
venţie sau descoperire?) toate astea sunt doar necesare, nu 
sunt şi suficiente. Cu atât mai mult pentru a intui o teore-

mă (iarăşi: invenţie sau descoperire?) şi, mai ales, pentru 
a-i găsi o demonstraţie. Bun, nu ştiu, de fapt, ce înseamnă 
inspiraţie, pentru că nu ştiu cum funcţionează creierul (la 
nivel fiziologic biologii şi medicii ştiu tot, dar atunci când 
creierul devine minte, conştiinţă, sediu al gândirii, deci al 
matematicii – şi poeziei – medicina şi biologia cam ridică 
din umeri). Sunt speculaţii (foarte coerente) de genul ur-
mător: conştientul trimite probleme subconştientului (nu 
uitaţi că se spune că nu folosim în mod curent, aş zice, 
conştient, decât o mică parte dintre neuroni, ceilalţi fac 
ceva ce ne scapă – numai că, desigur, nu au cum să stea 
degeaba), acesta de pe urmă trudeşte neauzit-nevăzut, pro-
pune posibile soluţii conştientului, conştientul le verifică, 
alege soluţia bună, dacă există aşa ceva, şi este mulţumit, 
dacă nu, trimite din nou problema spre subconştient. Şi 
aşa de mai multe ori. Considerând munca subconştientu-
lui ca o trudă în imaginarea, oarecum la întâmplare, de 
soluţii potenţiale, fără nicio garanţie că vreuna este corec-
tă, va trebui să plasăm imaginaţia la acest nivel, destul de 
nebulos şi de... neserios: a da cu zarul în căutarea de idei 
nu pare a fi cea mai sobră cale de iluminare...

- Un poet printre matematicieni sau un matemati-
cian printre poeţi, aş zice, având în vedere că din  1990 
sunteţi şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dv. 
contraziceţi imaginea omului de ştiinţă cufundat exclusiv 
în munca de cercetare, dar şi al literatului cu inapetenţă 
pentru ştiinţele exacte. Cum reuşiţi să performaţi în am-
bele zone? Vă simţiţi un favorizat, o excepţie cu o atât de 
largă disponibilitate pentru actul creaţiei? 

- Când eram mai tânăr, mă consideram un bun şo-
fer printre matematicieni şi un bun matematicien printre 
şoferi...

Cunosc mulţi oameni de ştiinţă care sunt dedulciţi 
şi la literatură, la arte în general. Cu mai mult sau mai 
puţin succes (dar, ce este succesul? – în literatură vreau să 
zic), cu mai multă sau mai puţină vizibilitate. Sugeram şi 
mai devreme: nu există nicio contradicţie între cele două 
ipostaze. Problemele sunt, cred, altele. Omul pleacă „la 
drum” având multe disponibilităţi – să le numim compe-
tenţe; viaţa (familia, şcoala, profesia, nevoia de perfor-
manţă) îl obligă să aleagă, să se specializeze, renunţând la 
toate mai puţin una dintre direcţiile în care ar fi dorit s-o 
ia. Cum a fost pictura în cazul meu. Dar, din când în când, 
„direcţiile ratate” îşi cer drepturile. Numai că un matema-
tician, un om dedicat ştiinţei, nu mai are aceeaşi dorinţă 
de „a ieşi în lume” cu producţiile lui literare, să zicem. E 
nevoie de un concurs de împrejurări destul de special (şi 
de ceva inconştienţă) pentru a „coborî” în arena literară, 
printre profesioniştii altei meserii. Intervin aici sociolo-
gia, psihologia de breaslă, curiozitatea şi adversitatea deo-
potrivă. „Omul când nu înţelege e contra”, spunea Moisil. 
O prostie (să fii contra, atunci când nu înţelegi), dar aşa 
se întâmplă. 

Despre inapetenţa literatului pentru ştiinţele exacte 
nu vreau să vorbesc. Un moft, un clişeu, parte a „rolului” 
pe care unii literaţi, cei minori, vă asigur, se simt datori 
să-l joace... Mândrindu-se cu o infirmitate sau cu o com-
petenţă pe care, firesc, spuneam mai devreme, şi-au atro-
fiat-o. Nu mai e vorba de sociologie, ci de psihologie aici, 
să-i lăsăm pe psihologi să dezbată subiectul.

- Spuneaţi pe la început ,,Totul e joc, nimic nu-i 
joc”. Şi academicienii se joacă, nu-i aşa?  Şi mă refer la 
Jocuri cu cărţi, Jocuri logice competitive etc., şi în special 
la  jocul GO, al cărui părinte sunteţi, cel mai inteligent 
joc logic competitiv, unul care ajută la dezvoltarea armo-
nioasă a creierului. Recomandaţi jocul şi pentru copii dar 
şi pentru oameni mari? Ce legătură există între matema-
tică şi joc? 

- Jocul face diferenţa dintre muncă (aş zice, amin-
tindu-l pe Al. Paleologu, lucru) şi corvoadă. O spun psi-
hologii, am repetat-o şi eu de multe ori. Starea de joc, re-
compensa în însăşi desfăşurarea unei activităţi, plăcerea 
de a face ceva, uitând de (răs)plata din final. Libertarea 
(definită, dar nu constrânsă, de reguli clare, acceptate, fi-
reşti), posibilitatea de a încerca şi greşi şi de a o lua de la 
capăt. Cine nu se joacă, suferă. Nu există alternativă. Cu 
atât mai mult la copii, dar din plin şi pentru oamenii mari. 
Vorbeşte aici şi matematicienul din mine, matematica (cea 
„pură”, de cercetare) fiind un mare joc, de tip solitar, joc 
„împotriva naturii” se mai spune, în înţelesul de joc în 
care partener este natura; matematicienii nu se gândesc 
(decât, uneori, după ce se căsătoresc...) la salariu, obsesia 
lor este problema cutare, pe care o pot sau nu rezolva, aşa, 
din ambiţie, de curiozitate, de drag...

Aţi amintit de GO, vă mulţumesc! Cea mai preg-
nantă realizare extraprofesională a mea: am introdus în Ro-
mânia un joc, cel mai inteligent (şi printre cele mai vechi 

,,Nu sunt prolific, sunt eficient”

Un dialog (comod) cu dl. Acad. GHEORGHE PĂUN
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inventate de om) dintre jocurile de inteligenţă, sport şi artă 
în acelaşi timp, cu ecouri superbe în mitologia, literatura 
şi artele plastice din China, Japonia, Coreea. Nu exagerez 
cu nimic, pot ilustra şi demonstra fiecare parte a afirmaţiei. 
(Pentru a nu părea altfel decât i-ar sta bine unui jucător de 
GO, modest adică – cu menţiunea că eu nu am fost şi nu 
sunt un jucător de GO, am organizat, dar, inspirat, nu am 
jucat niciodată într-o competiţie oficială –, trebuie precizat 
că GO s-a jucat în România şi înainte de decembrie 1982, 
când am demarat rubrica din Ştiinţă şi tehnică, dar cluburi, 
publicaţii, jocuri, competiţii, federaţie, regulamente, toate 
acestea s-au întâmplat începând cu anul 1983. Între 1983 şi 
1991 am investit foarte mult timp şi energie în GO.)

- La fel de mult aţi investit şi în CIC (Clubul Iu-
bitorilor de Cultură), din Curtea de Argeş, pe care l-aţi 
condus timp de 7 ani, cu o ,,îndărătnicie de Cicăneşti”, 
ale cărui întâlniri lunare au însemnat întâlnirea cu po-
ezia, muzica, pictura? Celebrele întâlniri desfăşurate cu 
ceremonialul unei curţi voievodale  s-au încrustat nu nu-
mai în medaliile de lut acordate participanţilor, ci şi în 
cele 7 volume de Cronici. Cum aţi reuşit să susţineţi acest 
proiect de anvergură?

- CIC-ul (cu totul întâmplător primele trei litere din 
Cicăneşti, Macondo-ul meu natal...) a plecat de la obser-
vaţia că la Curtea de Argeş trăiesc o mulţime de creatori 
de artă, precum şi un număr şi mai mare de „consumatori” 
de cultură. Nimic mai firesc, deci, decât să încerc să-i în-
tâlnesc pe unii cu alţii, să-i cunosc, organizând întâlniri 
lunare, aşezate sub mai multe sloganuri. „Cu seninătate.” 
(Cam lipseşte articolul acesta în ultima vreme.) „Fără po-
litică.” (O lume ideală, nu-i aşa?) „Vine cine vrea, rămâne 
cui îi place.” (Singura legătură cu Junimea... Important 
însă şi pentru relaţia cu strâmbătorii din nas de profesie: 
nu-ţi place, nu veni!) Trei găselniţe care s-au dovedit feri-
cite: (1) întâlniri cu dată fixă – în fiecare a doua miercuri 
din lună, la ora 16.00; (2) fără sediu, fără afiliere – întâl-
nirile au loc în diferite locuri din oraş, instituţii de cultură, 
Primărie, restaurante, şcoli, curtea Bisericii Olari etc.); (3) 
pe cât se poate, întâlnirile să fie „festivaluri de arte”, cu 
expoziţii, lansări de carte, muzică. Lucrurile au evoluat 
însă cu mult peste planurile iniţiale. Am avut protagonişti 
din multe locuri din ţară, ba chiar şi din afara României. 
Protagonişti de mare calibru. Să-i amintesc doar pe Mi-
hail Şora, Solomon Marcus, D.R. Popescu, sau expoziţiile 
unor pictori din Italia, Germania, Danemarca. Cronicile 
anuale ale Clubului dau seama de ce s-a întâmplat în cei 
şapte ani, 2006 – 2012, cât m-am ocupat eu de organizare. 
A apărut însă revista Curtea de la Argeş, nu mai fac faţă 
amândurora, am lăsat Clubul, mă ocup numai de revistă – 
nu uitaţi că încă n-am ieşit la pensie...

Nu a fost vorba numai de îndărătnicie (deşi, a fost 
nevoie şi de aşa ceva...), ci şi de plăcerea de a face, chiar 
nevoia/datoria de a face. Cred fără reţinere că oamenii ar 
trebui să facă nu numai ce scrie în fişa postului, asta e mi-
nimal, obligatoriu, moral pur şi simplu, ci şi ceva în plus, 
ceva pentru binele celor din jur, al comunităţii, dacă-mi 
daţi voie să fiu (să par) patetic, spre binele ţării.

- Apropo de Cicăneştiul natal. E o caracteristică a 
oamenilor de acolo această îndârjire de a reuşi cu orice 
preţ în ce şi-au propus? Ce aţi mai moştenit din caracterul 
acestora?     

- Se spune în Cicăneşti că satul este o vatră de daci 
liberi! Numai atâta dacă ai în minte şi devii îndărătnic... 
Plus „toposul” ca atare, Macondo, spuneam... închis în-
tre dealuri şi păduri, departe de lumea dezlănţuită (asta 
pe vremuri, acum e asfalt până în pădure şi celulare în 
buzunarele fiecărei veste din lână ţurcană...), cu legende 
dintre cele mai interesante (mergând pe urmele uneia, 
Schliemann în miniatură, am descoperit fundaţia unei bi-
serici medievale pe care tradiţia spune că au ars-o tătarii, 
în zi de Paşte, căutând acolo, atenţie!, „avuţia ţării”; să nu 
uităm că Marea Invazie tătară a avut loc la 1241, aproape 
un secol înaintea Basarabilor întemeietori). Am moştenit 
probabil multe, dar prea le am sub piele pe toate, în genom 
de-a dreptul, ca să-mi dau seama de ele...

- Din 2010, conduceţi revista ,,Curtea de la Argeş”, 
un brand al oraşului, în paginile căreia convocaţi oameni 
de ştiinţă dar şi de artă, cultură, într-o simbioză fericită, 
din România dar şi din străinătate. Pe lângă responsabili-
tăţi, bănuiesc că vă oferă şi satisfacţii, nu-i aşa?

- Poate părea o mică temeritate să porneşti o revis-
tă de cultură, lunară, cu anumite pretenţii, într-un orăşel 
mic, precum Curtea de Argeş, dar, se poate, din decem-
brie 2010 dovedim asta. Ca şi în cazul CIC-ului, şi de 
data aceasta succesul iniţiativei mi-a depăşit aşteptările 
iniţiale. Revista „a prins”, are nişa ei de cititori, pe hâr-
tie şi pe internet (la adresa www.curteadelaarges.ro, nu 
scap nicio ocazie pentru a-i face popularitate), un număr 
de colaboratori permanenţi şi un aflux de texte care nu 
totdeauna face viaţa uşoară redactorului-şef, pentru că e 
obligat să amâne, să ceară scurtări, să refuze. Nu e uşor şi 
pentru că trebuie ţinută o dreaptă cumpănă între tentaţii, 
între regionalism şi, să zicem, cosmopolitism, între a fi o 
revistă argeşeană sau a „argeşenilor de pretutindeni”, ro-

mânească, între cultura tradiţional înţeleasă şi ştiinţă, care 
este parte a culturii (ambiţios şi provocator, o rubrică a 
revistei se numeşte chiar aşa). Plus o serie de axiome-con-
strângeri, de genul: fără politică de partid, fără referire la 
personalităţi politice, fără polemici de dragul polemicii, 
în limba română normată de Academie, niciodată, nimic 
despre redactorul-şef, fără literatură inedită, în general, 
fără a acorda prea multe pagini literaturii (sunt de acord 
cu cei care spun că ar trebui să deliteraturizăm puţin cul-
tura română), deschisă către românii din afara României, 
în particular, spre Basarabia. De altfel, avem o relaţia spe-
cială cu Basarabia (este şi normal, că doar apărem în Va-
lea Basarabă a Argeşului): împreună cu Literatura şi Arta, 
celebra revistă luptătoare din Chisinău, am pus la cale un 
„pod de reviste”, replică, sperăm, mai trainică, a podului 
de flori din anii ’90. Sintagma aparţine lui Nicolae Dabija, 
redactorul-şef de la LA, celebrul scriitor şi luptător pentru 
românism, a fost formulată în octombrie 2011, la o lansare 
a revistei noastre la Chişinău. Practic nu a fost număr al 
revistei în care să nu apară articole dedicate Basarabiei, 
istoriei şi culturii ei, sau scrise de autori din Basarabia.

E foarte mult de lucru (nu uitaţi că sunt un cumu-
lard, sunt nu numai re(d)actor-şef, ci şi secretar de redac-
ţie, tehnoredactor...), dar, cum spuneţi, satisfacţiile sunt pe 
potrivă. De pildă, cu ocazia aceasta, am aflat, sau mi-am 
confirmat faptul că am un mare număr de prieteni şi cola-
boratori pe care mă pot baza cu adevărat, în oraş, în ţară şi 
prin lume (aproape fiecare număr a avut articole semnate 
de români sau neromâni din Italia, Franţa, Spania, Nor-
vegia, Cehia, Polonia, Slovacia, Finlanda, SUA, Japonia, 
India, Noua Zeelandă – deja această simplă enumerare e 
un motiv de bucurie).

- În această revistă există o rubrică permanentă de-
dicată Anei lui Manole, unde prezentaţi autori cu poezii de-
dicate acestui  personaj de legendă. În recenta dv. carte, De 
trecere şi petrecere, am întâlnit poezia ,,Spre Ana” şi tind 
să cred că acest nume are o anume semnificaţie pentru dv.  

- Mai în glumă, mai în serios, „eu ţin cu Ana, nu 
cu Manole”. Ea sprijină zidul pe umeri, iar gloria se în-
dreaptă spre Manole... De aceea, m-am gândit la o rubrică,  
intitulată „Lacrima Anei”, unde să apară poeme dedicate 
Anei lui Manole, celei zidite, sacrificate în numele creaţi-
ei, spre faima creatorului. (Ştiu, am citit, Ana e parte a lui 
Manole, e dragostea, sufletul, meşterul a zidit o parte din 
sine, de aceea n-a mai putut zidi o a doua mănăstire, etc., 
etc., dar să rămânem la primul nivel al lecturii.) Visez la o 
antologie, după ce nu voi mai găsi prin biblioteci poeme 
potrivite (deocamdată nu public decât cu mare zgârcenie 
poezii inedite – cu atât mai puţin vreuna de-a mea!). O an-
tologie pe care s-o dedic Anei lui Manole şi... soţiei, care 
şi ea este Ana... Iată o anume semnificaţie!

Nu uitaţi că revista însăşi este aşezată sub semnul 
lacrimii Anei, cea care curge prin Fântâna zisă a lui Ma-
nole: pe fiecare pagină apare o imagine veche, sepia, a 
fântânii.

Oricum, sunt dezamăgit şi derutat că într-o variantă 
a baladei, cea culeasă de G. Dem. Teodorescu, una de mai 
mare valoare filosofică decât cea îndreptată de Alecsandri, 
ne asigură, de pildă, Horia Bădescu, într-o frumoasă carte, 
Meşterul Manole sau imanenţa tragicului (Editura Viito-
rul Românesc, 2001), soţia lui Manole nu se numeşte Ana, 
ci... Caplea! Măcar pentru formidabilul refren „Var şi că-
rămidă,/ că-i pustie multă,/ că-i lucrare lungă!” şi ar meri-
ta să reproduc varianta în revistă, dar... Caplea?! De unde 
până unde?! Mă gândesc să pun Ana în loc de Caplea, dar 
nu ştiu dacă nu se supără vreun folclorist.

- Credeţi că numele persoanelor au o influenţă 
asupra vieţii lor? Îşi pun amprenta şi asupra personalită-
ţii lor? Vă întreb fiindcă am observat un adevărat cult to-
temic pentru această pasăre mândră şi strălucitoare care 
este păunul, de care sunteţi foarte mândru, făcând din el o 
marcă a personalităţii dv.  

- Da şi nu. Cred că o persoană căruia i se spune 
mereu Georgică va fi aplecat, nu numai spre joc, ci spre 
joacă, pe când un Decebal se va simţi obligat să fie hiper-
serios-solemn, dar asta între limite foarte largi. Mai degra-
bă invers: numele (de familie) sunt sugestii privind carac-
terul, meseria, originea oamenilor. Mă gândesc la modul 
în care, în prima parte a secolului al XIX, poreclele au 
devenit nume de familie: Colţea, Popa, Ungureanu, Tur-
cu etc. În ceea ce priveşte păunul... hm, cred că sunt mai 
influenţat de Gheorghe (din grecescul Gheorghios, ţăran, 
om al pământului, aflat zi-lumină pe ogor) decât de Păun... 
În general, matematicienii nu se prea uită în oglindă... E 
adevărat, nu excelează prin voce...

- Aţi obţinut de-a lungul timpului, numeroase pre-
mii pe plan intern (un ,,Oscar” românesc, un ,,Nobel” ro-
mânesc) şi internaţional. La care dintre acestea ţineţi cel 
mai mult? Ce impact au asupra muncii dv. titlurile onori-
fice, diplomele, premiile? 

-  Nu mă plâng, nu m-au ocolit „recunoaşterile”, 
dar nu mă opresc la premii, diplome, titluri. Sunt foarte 
importante toate acestea, pentru că validarea din partea 

comunităţii (în primul rând a celei profesionale) este im-
portantă, sunt farisei cei care susţin că nu-i interesează, 
că scriu-lucrează pentru ei sau pentru posteritate, dar nici 
nu-mi pun diplomele în ramă. Plus că există diplome şi 
diplome, adevărată inflaţie, există premii şi premii. Nu 
intru în detalii. Iniţiativele de genul acesta au rostul lor, 
creează o anumită atmosferă de cordialitate, de emulaţie 
locală, dar puţine premii şi diplome consacră cu adevărat 
(sau sunt însoţite de un plic care le fac importante practic; 
aspectul nu e deloc de neglijat: revista Curtea de la Argeş 
a beneficiat din plin de plicurile – puţine! – care au însoţit 
unele dintre premiile pe care le-am primit în ultimii ani...).

- Vă e teamă de toamnă?  De toamna vieţii sau 
de toamna culegerii roadelor? Teama de toamnă (2009) 
poate însemna teama de maturizare, ştiut fiind că poetul 
e un copil etern, şi am înţeles că sunteţi de acord cu acea 
butadă a lui Brâncuşi despre sufletul-copil? 

- Există cineva caruia, atunci când realizează că nu 
mai este tânăr şi inconştient şi, deci, etern, nu i se face tea-
mă de „toamnă”? Propuneam undeva cititorului următorul 
exerciţiu: să desenăm un segment pe o foaie de hârtie, să 
scriem 0 la capătul stâng şi 70, cât e, aproximativ, dura-
ta aşteptată de viaţă în România (ceva mai puţin bărba-
ţii, ceva mai mult femeile), apoi să tăiem din stânga până 
ajungem la vârsta pe care o avem acum. Aş vrea să văd pe 
cineva de peste 50 de ani care nu are un frison după ope-
raţiunea asta. Cifrele nu ne impresionează, nu avem un or-
gan pentru a le simţi, dar pentru imagini avem... Rămâne 
el sufletul copil, ba chiar foarte copil (o spune bunicul din 
mine), dar trupul... Mare nedreptate să fim „îmbarcaţi” şi 
aruncaţi în lume într-un „vehicol” care se tot deteriorează, 
care devine la un moment dat o povară (dacă nu cumva era 
o povară de la început, vezi, prin religii, „cearta” dintre 
spirit şi trup...).

- Dar înăuntrul acestui vehicul există o materie 
foarte preţioasă. Unii o numesc suflet. Care este ,,mate-
ria” poeziei dv.?

- Eu, cel care (cred că) sunt şi cel care aş putea fi, 
cu spaimele şi iubirile mele, reale şi posibile, cine mai ştie 
a le deosebi. Autobiografie totală, până la hemoglobină, a 
celui ce sunt, a celui care aş putea să fiu.

- Am observat în poeziile dv. ecourile poeziei lui 
Eminescu şi ale lui Ion Barbu. Mai aveţi şi alţi poeţi pre-
feraţi?

- Eminescu e peste tot, poate e şi la mine, dar, ubi-
cuu fiind, nu poate da „ecouri”. Altfel spus, nu mă reven-
dic de la el nici mai mult şi nici mai puţin decât oricare 
român. Barbu îmi stă, însă, adesea, peste umăr. Alteori, 
Omar Khayyam, Esenin, Poe, cine mai ştie cine. Nu-i con-
voc, dar e sigur că-mi dau târcoale...

- De ce Memorii premature? Vă este teamă de 
timp? Sunteţi în competiţie cu timpul? Ce este timpul pen-
tru dv.?

- În general, la 60 de ani, oamenii scriu jurnale, nu 
memorii. De-asta le-am zis „premature”. Şi pentru că pro-
mit undeva, în carte, să scriu o ediţie nouă, la 90 de ani...

Nu mi-e teamă de timp, ci de trecere, de toamnă, 
de „junghiuri”. Şi nici de acestea nu mi-e teamă aşa cum 
ţi-e teamă să nu cazi de pe o scară lungă şi firavă, agăţa-
tă de un perete. E vorba de nemulţumire, de sentimentul 
de nedreptate, de neînţelegere, e greu de spus în cuvinte. 
Dar, obsedat de timp se pare că sunt. S-a demonstrat me-
dical, ştiinţific. Iată faptele. M-am operat, după mulţi ani 
de codeală (şi de frică, desigur), la inimă (valva mitrală). 
S-a întâmplat pe la jumătatea lui noiembrie 2013, la Stutt-
gart, în Germania. Înainte de operaţie, am discutat cu alte 
persoane operate şi cu medici şi mai toţi mi-au spus că la 
trezirea din anestezie mare parte dintre pacienţi îşi arată 
obsesiile, anxietăţi pe care de obicei le ţin sub control ies 
la iveală în momentul acela, văd pericole de tot felul, ad-
versari, agresiuni. Eram tare curios să aflu ce ţin eu ascuns 
în mine, ce monştri şi monstruozităţi mă preocupă. Şi am 
aflat: sub tavanul camerei în care am deschis ochii, pe pe-
rete, se alinia un şir de ceasuri rotunde, cu cadranul alb, 
marginea şi limbile negre, pe toată lungimea peretelui se 
întindeau ceasurile, n-am apucat să le număr, m-am mirat 
că operaţia e gata şi am adormit la loc. Când m-am retre-
zit, nu ştiu după cât timp, pe perete era un singur ceas. E 
adevărat, rotund, cu cadranul alb şi limbile negre... Mintea 
mea umpluse peretele cu ceasuri, multiplicându-i imagi-
nea. Quod erat demonstrandum.

Ce este timpul? Nici fericitul Augustin nu ştie... Şi 
nici altcineva, deşi toată lumea şi-a dat cu presupusul, de 
la filosofi la fizicieni, de la teologi la biologi, de la astro-
nomi la psihologi. Ca să nu-i mai amintim şi pe poeţi...

Iar competiţia cu timpul se câştigă şi se pierde în 
fiecare zi. Depinde ce rămâne. Dar pentru a vedea asta, 
trebuie să murim puţin...

- Cum e lumea văzută de un matematician şi de-

p.28
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scrisă de un scriitor? Aveţi o deviză după care vă condu-
ceţi în viaţă? Un mentor care v-a influenţat decisiv? 

- Lumea e frumoasă şi complexă, păcat că oamenii 
o fac adesea mai puţin frumoasă şi nejustificat de comple-
xă. E nevoie de mai mult zâmbet, normalitate, înţelegere, 
iubire şi speranţă, profesionalism şi altruism, de mai puţi-
nă trufie, arivism, arghirofilie, ură, superficialitate – sunt 
multe de spus şi multe de făcut. În măsura în care pot, 
vreau să fac, nu să spun. Avem deja prea mulţi diagnosti-
cieni şi prea puţini terapeuţi.

Nu am o deviză, dar am un număr de convingeri-
îndemnuri. Fă ceea ce faci cu plăcere, cu bucurie, din 
toată inima, şi atunci lucrurile vor ieşi bine. Fă binele şi 
uită. (Versiunea populară: fă binele şi dă-l pe apă, că iese 
el la mal când trebuie!) Alege partea bună a lucrurilor şi 
încearcă să o sporeşti. Fii onest, mai ales cu tine însuţi. 
Totul se poate, e doar chestiune de efort. Gândeşte-te, to-
tuşi, la eficienţă, efect supra efort (ca în economie), şi vezi 
dacă merită. Ignoră-i pe bicisnicii care pun beţe în roate, 
derutează-i (că de descurajat e mai greu) cu observaţia că 
„n-au ei beţe câte spiţe ai tu”... Mai ştiu un sfat din Cică-
neşti, vi-l spun doar cu jumătate de gură, mai ales partea 
din urmă e de reţinut: „pe deştept bate-l, pe prost dă-l în 
judecată, dar cu nebunul să nu te pui”... 

Mai am, cu vârsta devenim meşteri în sfaturi bune, 
dar observăm şi că oamenii se iau mai degrabă după exem-
ple rele decât după sfaturi bune. De-aia, sfaturile dinainte 
sunt de uz personal...

Am avut noroc de părinţi exigenţi şi inspiraţi, de 
profesori inimoşi, de o întâlnire providenţială, cu profeso-
rul Solomon Marcus, de numeroşi colaboratori inteligenţi 
şi entuziaşti, în ţară şi prin lume (incluzând nume celebre, 
cu care am lucrat mult, precum finlandezul Arto Salomaa, 
olandezul Grzegorz Rozenberg, spaniolul Mario de Jesus 
Perez-Jimenez, americanul Tom Head). Dacă ar fi să aleg 
un mentor în profesie, l-aş numi fără reţinere pe academi-
cianul Solomon Marcus.

- Literatura este o evadare din lumea exactă şi rece 
a calculelor, dacă e cumva o lume rece?

- Este mai degrabă un alt mod de a mă exprima, nu 
o plecare-evadare dintr-o lume, ci o sosire-intrare în altă 
lume, complementară la prima vedere, la nivel sintactic, 
dar suprapusă în mare măsură, la nivel profund, structural. 
Mă simt acasă în ambele lumi, dar, fiind antrenat şi plătit 
pentru matematică, având obligaţia (asumată din adoles-
cenţă) de a fi matematician, am petrecut mult mai mult 
timp în „lumea rece şi exactă” (lumea de curăţii şi semne, 
spunea Barbu-Barbilian), împingând spre straturile sub-
conştiente ale creierului dorinţele literare.

- Dorinţele literare au devenit cărţi, fiind la ora ac-
tuală unul dintre cei mai prolifici autori, aveţi şi o bogată 
activitate culturală, sunteţi un ,,om al cetăţii”. Mai aveţi 
şi timp liber, mai aveţi şi timp pentru hobby-uri?

- Nu sunt prolific, sunt eficient (chiar dacă maliţi-
oşii spun că eficienţa este o formă inteligentă de lene...). 
Timp de patru decenii şi mai bine am lucrat, nu numai 
zi-lumină, ci, vorba lui Moisil, zi şi noapte, pentru că cre-
ierul unui matematician lucrează încontinuu. Nu e nicio 
exagerare. Plus că am fost mereu, privilegiu real, cerce-
tător. Mai în glumă, mai în serios, spun uneori că sarci-
na mea a fost totdeauna „să înnegresc hârtie”. Şi asta am 
făcut, cu plăcere şi bucurie. Nu e, aşadar, nimic anormal 
în faptul că am o bibliografie atât de întinsă, că am nu nu-
mai operă, ci şi activitate. Anormal şi imoral ar fi fost să 
fie invers. Atenţie, vorbesc mai ales despre ipostaza mea 
profesională, unde pot ilustra-demonstra tot ce spun, nu 
e lipsă de modestie (mă rog, nici modestie nu este, pen-
tru că nu modestia-făţărnicie mă interesează...). Pentru că 
nu am avut (aproape) niciodată condică de semnat, mi-

am permis să lucrez încontinuu, dar încontinuu să fiu „în 
timpul meu liber”. Habar nu am ce e acela concediu. Am 
timp pentru tot ce mă interesează, sunt permanent în criză 
de timp (vezi vedenia ceasurilor). De-aceea nici nu ştiu 
care-mi sunt hobbyurile şi care preocupările „serioase”. 
Aş trece totuşi sauna la hobbyuri – am stat (citeşte: lucrat) 
suficient de mult timp în Finlanda pentru a mă „converti”, 
a contribuit din plin Arto Salomaa la asta, am acum o sa-
ună la subsolul casei din Curtea de Argeş, e la mare cinste 
printre prieteni la vreme de iarnă. Păcat că iernile nu mai 
sunt ce-au fost...

- Vă place să călătoriţi, având în vedere că voiaju-
rile intră în caracteristicile zodiei Săgetătorului sub care 
v-aţi ivit pe lume la 06 decembrie 1950.

- După decembrie 1989, am călătorit enorm. Din 
Finlanda în Noua Zeelandă, din Japonia în Canada şi SUA, 
cu Europa aproape acoperită la pas. Peregrin matematic. 
O altă explicaţie a „prolificităţii” mele. În ultimii 15 ani, 
propovăduind calculul celular prin institute, universităţi, 
la conferinţe. Mi-a şi plăcut, dar am şi simţit datoria s-o 
fac. Nu dorinţa de a vedea locuri, ci dorinţa şi nevoia de 
a întâlni oameni. Nu-mi place să plec, dar îmi place să 
ajung. Poate vine de la zodie, poate din altă parte. Oricum, 
nu-i invidiaţi pe peregrini, spun asta de oricâte ori am oca-
zia. Mai ales pe cei plecaţi din Cicăneştiul Argeşului, mai 
ales pe cei care nu se poartă precum ...calul lui Atilla, cel 
care pârjoleşte locurile pe unde trece, ci a revenit totdeau-
na, adesea aducând şi discipoli sau colaboratori cu el. Au 
o viaţă interesantă peregrinii, dar nu neapărat uşoară.

- Cu ce vă place să călătoriţi mai mult? Cu trenul 
pentru Inscripţii pe un bilet de tren? Ce faceţi în timpul 
călătoriilor mai lungi, scrieţi poeme, faceţi calcule, visaţi 
sau nimic din toate acestea?

- În tren şi avion mă simt în elementul meu, cu 
autobuzul nu prea mă înţeleg. Am petrecut mult timp prin 
aeroporturi, am scris de toate, de la teoreme la poeme şi 
epigrame, citesc tot timpul. Cred că lumina neoanelor îmi 
face bine, mă mobilizează.

- Aţi călătorit şi aţi lucrat în străinătate mulţi ani. 
Aţi fost tentat să rămâneţi acolo, cum se întâmplă cu unii 
români de valoare?

- Niciodată. Eram venit cu o treabă, după ce o du-
ceam la capăt, nu mă mai reţinea nimic. Gheorghios fiind, 
mă chema pământul acasă. Totuşi, ţara în care am lucrat 
cel mai mult şi în care aş zăbovi cu plăcere (nu spun emi-
gra) este Spania, partea ei de sud, Sevilla. O ţară cu totul 
altfel, „în care nu se poate muri”, vorba lui Hemingway. 
Ca să mă explic, ca să mă înţelegeţi, fac o listă de cuvin-
te-cheie: flamenco, corida de toros, Federico Garcia Lor-
ca, sangria, Manuel de Falla, vino tinto, Semana Santa, 
Feria de Abril, Cervantes, Giralda (turnul, fost minaret, 
al Catedralei din Sevilla), Santa Cruz (cartierul vechi din 
Sevilla), Guadalquivirul, Triana (cartierul fost ţigănesc al 
Sevillei). Ole!

- Cum vi s-a părut sistemul de învăţământ şi cerce-
tare din străinătate faţă de cel de la noi?  

- Lucrurile nu sunt la fel în Finlanda şi în Italia, ca 
să iau două exemple geografic extreme, nu trebuie să ide-
alizăm ce e prin lume, dar, per total, învăţământul nostru 
este bolnav, cercetarea are şi ea probleme serioase. Prin-
cipalele cauze sunt politizarea, ingerinţa neprofesională, 
criteriile volatile, pervertite adesea. Abia apoi vin banii, 
lipsa lor, atât de frecvent invocată. Criza este mai ales mo-
ral-politică, nu financiară. Vezi reforma reformei reforme-
lor din învăţământ, abundenţa de universităţi private cu 
inflaţia lor de diplome fără acoperire, numărul de profe-
sori universitari doctori din Parlament (am căutat pe web: 

majoritatea şi-au luat titlurile în ultimii ani, în paralel cu 
activitatea politică), flagelul plagiatelor (multe nepedepsi-
te). E ceva putred în sistem...

- Privind peste umăr, aveţi ceva de reproşat trecu-
tului, anului 2013, care tocmai s-a încheiat?

- Niciodată nu am reproşat ceva trecutului, în parti-
cular, nu mi-am reproşat mie că nu am făcut cutare lucru, 
cândva, în trecut. Am fost tot timpul cu mine însumi, de 
faţă adică, am încercat totdeauna să iau cea mai bună deci-
zie în condiţii date. Dacă n-a fost aşa, nici nu am vină, nici 
nu se mai poate repara. Se poate învăţa ceva din decizii 
care s-au dovedit nepotrivite, dar asta priveşte viitorul, nu 
trecutul.

- Realizările profesionale se datorează talentului, 
muncii neobosite, ambiţiei, norocului? Care este cheia 
succesului? 

- Tuturor acestora, în conlucrare. Separat, niciunul 
nu ajunge, nu durează. Talentul neactualizat prin muncă 
nu lasă urme, truda fără noimă mai mult strică, ambiţia 
nesusţinută de realizări e un păcat, norocul ...nu merge de 
multe ori la apă (dar fără noroc nu te întâlneşti cu profeso-
rul Marcus la momentul potrivit). Ar trebui însă să vorbim 
mai pe îndelete despre succes. Ce e aia, cum se recunoaş-
te, cât durează, există, merită? Se confundă prea adesea 
cu notorietatea, cu ratingul, pentru a nu fi cât se poate de 
circumspecţi în această privinţă – dar, „s-a făcut târziu”, 
propun să amânăm dezbaterea.

- Cum aţi reuşit să aveţi o carieră de anvergură 
dar şi o familie frumoasă, în care domneşte înţelegerea, 
susţinerea, armonia?  

- Nu e nicio contradicţie, ba chiar întrebarea con-
ţine şi „explicaţia”: susţinerea. Aş adăuga faptul că soţia 
este tot „dacă liberă”, din Cicăneşti, am fost vecini – în 
copilărie... Şi se numeşte, predestinat, Ana...

- Vă consideraţi un om norocos?
- Fără nicio reţinere: da. Privilegiat de ursitoare din 

multe puncte de vedere.

- Tot ce aţi realizat până acum a însemnat destin, 
dar şi un  efort extraordinar, pe care  inima dv. l-a resim-
ţit. Aţi fost la Stutgardt să o reparaţi şi sunt sigură că e ca 
la începuturi, puternică, să lucreze încă multă vreme cu 
spor, şi mare ca să încapă toţi prietenii din lume. A fost o 
experienţă care v-a schimbat cumva modul de lucru, filo-
zofia de viaţă? 

- Da şi nu. Pârdalnica mea de valvă mitrală se „bâl-
bâie” de aproape zece ani, am avut timp şi „să învăţ a 
muri” (Eminescu) şi să mă obişnuiesc cu restricţiile, să-mi 
reevaluez priorităţile şi să redimensionez unele planuri. 
Nu ştiu dacă eforturile sunt de vină, doctorii nu mi-au 
vorbit despre aşa ceva. Aşa a fost să fie. Slavă Domnului, 
„tehnologia nemţească” m-a repus neaşteptat de repede 
pe picioare. (De fapt, m-a operat un doctor român de la 
Robert Bosch Krankenhaus, Adrian Ursulescu, pe care-
l recomand oricui are nevoie – fără a dori cuiva sa aibă 
nevoie.)

- Ce aşteptări aveţi de la anul  în care am intrat de 
curând? Aveţi un vis pentru 2014?

- Să curgă liniştit ...spre numărul 50 al revistei. La 
visuri, aş trece dorinţa de a avea mai mult nepoţii în preaj-
mă, dar ştiu dinainte că există multe visuri care sunt vise...

- Vă mulţumesc mult, vă doresc sănătate şi să vi se 
împlinească toate visele. 

Victoria MILESCU

Un dialog (comod) cu dl. Acad. GHEORGHE PĂUN

Pastel de iarnă 
(la Creșnești)

Încuviință în joacă Dumnezeu
De-a se ivi în necuprinse ceruri
Dans diafan, de albe giuvaeruri,
S-adune în poveste satul meu.

Ca prin minune, din zeiescul dar,
Ce poate nu e dat multor planete,
Dar zămislit prin cosmice rețete,
Se colorară case, pomi cu var.

În noapte ard cu ochiul rece stele
Și clipele se-ntrec în aprig joc.
Arborii vechi se-ntorc s-adoarmă-n foc,
Când vântul cântă-n hornul casei mele.

NICOLAE DRAGOȘ: Jurământ

Vreau să zidesc iubirii o statuie
Din cupele de crin și din azur,
În liniștea ce parcă vrea să spuie
Că timpul și-a pierdut «tic-tacul» pur.

Din jocul ochilor în clar-obscur,
Din mâinile care-n miracol suie,
Din cupele de crin și din azur
Vreau să zidesc iubirii o statuie.

Îi caut chipul ori un vag contur
Prin iarba cu mireasmă amăruie,
Dar sunt mereu acolo unde nu e,
Un visător învins. Și, totuși, jur

Că voi zidi iubirii o statuie.

Revelație

«Eu mi-am uitat copilăria-n sat
Ori mi-am lăsat-o numai, spre păstrare?»
La senectute, grav, m-am întrebat
În veacul ce apune când răsare.

Caut în jur, poate găsesc o floare
Curată, cum pe vremuri mi-a fost dat.
«Când mi-am uitat copilăria-n sat
Ori mi-am lăsat-o numai, spre păstrare?»

Peregrinez prin țară-n lung și-n lat,
Să aflu, sper, lumina viitoare.
Nalt, întunericul în juru-mi doare…
Zeul cel rău pe timp s-a răzbunat.

Când mi-am uitat copilăria-n sat?
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 – Măi băiete, ce-i cu tine şi cu apucăturile 
astea? s-a iţit femeia către fecioru-său. Te-am lăsat 
o dată, m-am făcut că nu văd a doua oară, am închis 
ochii şi după aceea, dar tu văd că-ţi faci de cap. Nu-i 
vorbă, eşti tare în bostan, dar e urât şi-ţi faci rău. As-
tâmpără-te, că-ţi frig spinarea!

Tot timpul cât a vorbit Marta, Brand s-a dat 
cu capul de gard şi nici după ce i-a tăcut gura nu s-a 
oprit. Părea că scândura, lovită ritmic, e pe cale să 
cedeze. Mama a făcut doi paşi lateral, a cules o vargă 
de pe jos şi l-a croit gospodăreşte. Băiatul s-a oprit 
icnind descumpănit, s-a întors, a privit-o cu ochii în 
flăcări şi a dispărut în casă, de unde au început să se 
audă alte bufnituri.

– Dracul m-a pus să-l altoiesc! se lamentează 
femeia rămasă în ogradă. Într-o zi o să-i crape ţeasta 
şi-o să-i culegem creierii cu făraşul… Doamne, ce 
pacoste mi-ai dat pe umeri!...

Marta s-a cutremurat în momentul acela, de 
parcă ar fi zghihuit-o din toate balamalele Cel-de-
pe- comoară, aducându-şi aminte de întâmplarea ei 
de pomină de pe când era fată. I se aprinseseră câlcâ-
iele după Valerian, râvnit la vremea aceea de multe 
surate. Ochios, bun la suflet, să-l pui la rană, vesel 
ca un cintezoi, de credeai că-i toată lumea a lui şi 
mai cu seamă stăpân peste o gospodărie de frunte 
şi o fermă de vite. Poate că ar fi luat-o, că-i plăcea. 
Ea, curăţică, sprâncenată şi zvârlugă, un păr buclat 
făcându-i diademă în bătaia soarelui şi asistentă la 
dispensar. Când s-a împrăştiat vestea prin Dumbrava 
că se pune de o nuntă, Valerian s-a trezit la poartă cu 
Hingherul, bătăuşul satului, care atât i-a spus, sufle-
cându-i mânecile:

– De te-mpinge Necuratul s-o iei pe Marta, ori 
ai să-ţi culegi măselele de pe jos şi-a să te hrănească 
mă-ta cu biberonul, ori îţi fac din fermă pastramă, să 
se hrănească tot satul!

Şi, ca să fie cât mai convingător, i-a dat un gâ-
tar, făcându-şi adversarul una cu pământul. Valerian 
a rămas fără aer şi i-au trebuit câteva minute să se 
scoale. Seara s-a dus la alta, a chemat-o la poartă şi a 
întrebat-o fără nici o introducere:

– Georgiana, tu te măriţi cu mine?
Aceea a crezut pe moment că-i o frunză des-

prinsă de pe o ramură şi o mână un vânt năprasnic la 
pământ. De aceea, i s-a părut că bărbatul se învârte 
în faţa ei ca o elice şi de la el ar veni vârtejul acela 
straşnic. Şi, dacă n-o prindea în braţe, ea s-ar fi pre-
lins ghemotoc la picioarele lui.

– Nu vrei?...
Întrebarea pusă chiar la ureche a făcut-o să-

şi revină în braţele zdravene ale viitorului mire. De 
data aceasta, i-a răspuns ca o pisicuţă răsfăţată:

– Ba da, vreau…
Cel poreclit Hingherul făcuse în liceu lupte 

greco-romane, participase la nişte competiţii, avuse-

se şi rezultate, însă de ceva vreme se învârtea în sat, 
negăsindu-şi nici un rost, în afară de câte un scandal 
provocat anume, ca să-şi arate muşchii. Pusese ochii 
pe Marta, a şi oprit-o de vreo două ori şi, când într-o 
seară a încercat s-o cuprindă, ea care nu se gândea 
decât la Valerian, i-a retezat-o scurt şi fără frică, în-
cercând să-l îmbrâncească:

– Să nu pui mâna pe mine, răpciugă! Du-te şi 
te spală cu apă ne-ncepută de la şaptezeci de fântâni 
şi după aceea mai stăm de vorbă!

Când i-a venit vestea că iubitul ei a lăsat-o 
baltă şi se însoară cu Georgiana, întâi n-a crezut în 
ruptul capului, apoi a urlat prin casă, de-ai fi crezut 
că acolo s-a adunat o haită flămândă de lupi, pen-
tru ca într-un târziu, pierzându-şi puterile, să cadă la 
pat. A bolit scuturată de friguri, neştiind că în vremea 
asta Hingherul a venit la mama ei să-i ceară mâna 
fetei. „O îmbânzesc eu, şi-a zis, intrând în ogradă. Îi 
rup clanţa din prima zi şi-i iau piuitul, iar, dacă mai 
bleşteşte, mătur casa cu ea şi-o fac mieluşică, numai 
bună de nevastă!...”

– Uită-te şi tu la ea, cu cine vrei să te însori? 
i-a spus Ecaterina, umflată de plâns.

Flăcăul s-a uitat la Marta cu un ochi, averti-
zând-o pe bătrână:

– Am să vin iar peste o săptămână, boala asta 
o să-i treacă.

– Să te-audă Cel de Sus! a licărit nădejdea în 
biata femeie.

Marta s-a făcut într-adevăr bine, dar Hinghe-
rul n-a mai venit s-o ceară a doua oară. A călcat în 
ogradă peste o scândură care avea un cui. Netrebni-
cul i-a străpuns talpa încălţămintei, i-a intrat în pi-
cior, făcându-l să sară în sus străfulgerat de o durere 
ascuţită. A reuşit, îndoind piciorul, să apuce bucata 
de lătunoaie, a smuls-o cu putere, scrâşnind o sudal-
mă de cele birjăreşti şi a azvârlit-o cu putere. Nici 
măcar nu s-a uitat în pantof. S-a dus în focul acela 
glonţ la o privatizare şi s-a îmbătat.

A doua zi, văzând că piciorul a obrintit, şi-a 
trimis sora să-i aducă nişte rom, a turnat cam un sfert 
peste partea de la genunchi în jos, devenită bute, iar 
restul l-a dat pe gât.

– Ar trebui să te ducem la doctor, a îndrăznit 
mamă-sa care-i ştia de frică, tatăl nefiind acasă.

– Tu să taci, că doctorul ăla-i mai prost ca tine! 
a repezit-o. Mai bine cumpăr rachiu din banii ăia.

Murat în alcool, când i s-a spus şi altădată de 
medic, a azvârlit cu sticla goală după mama cu atâta 
putere, că, trecând prin geamul uşii, s-a lovit de pe-
retele de pe sală, ca să dizloce o suprafaţă destul de 
mare din tencuială.

După o vreme, tineretul din Dumbrava a răsu-
flat uşurat. Hingherul, care împărţea pumni la orice 
distracţie, după ce s-a întins ca o coardă, a dat ortu 
popii şi în trei zile a devenit o amintire urâtă. I-au 
cerut Martei, înzdrăvenită acum, să-l conducă pe 
drumul fără întoarcere ca mireasă, însă ea nici n-a 
vrut să audă. În mintea ei n-avea loc nimeni decât 
Valerian. „Şi ce dacă s-a însurat cu alta”? şi-a spus şi 
a început să-l caute şi să-i aţie calea.

Venise iarna şi ea zgribulea doar ca să-l vadă 
ori să-l întâlnească aşa, ca din întâmplare. Într-o zi 
n-a mai răbdat şi l-a oprit să-l întrebe:

– De ce m-ai părăsit, ce ţi-am făcut eu, Val?...
– Eee…, a făcut omul, dând din mână, fără să 

se oprească.
Nu s-a astâmpărat nici când Georgiana, întâl-

nind-o în drum, chiar în ziua echinocţiului, s-a oprit 
în faţa ei, ca să-i scuipe în obraz ameninţarea:

– Tu, am auzit că te cam ţii de bărbatu-meu. 
Dacă nu te linişteşti, pun pe fraţii mei să te aranjeze 
vârtos, să nu-ţi mai trebuiască bărbat în veci!

– Dar îl iubesc şi nu pot să mi-l scot din minte, 
Georgiana, recunoaşte Marta. Cu el mă culc şi cu el 
mă scol…

– I-auzi, curva dracului, mai are tupeu să mă 

provoace! se înfurie tânăra nevastă, sărindu-i cu mâi-
nile în cap.

N-a avut succes. Cealaltă s-a dat la o parte, 
lăsând-o să ajungă forţat în şanţul plin cu apă ca 
gheaţa. Şi, în timp ce Marta şi-a văzut de drum, un 
trecător nu s-a putut abţine s-o întrebe pe cea ieşită 
din apă, cu poalele fustei şiroindu-i pe picioare:

– Georgiană, te-ai încălzit prea tare şi te-ai dus 
să te răcoreşti, ori ai vrut să prinzi o coadă de peşte 
pentru Florii?

Mânioasă foc, femeia s-a făcut că n-aude vor-
bele omului, îndreptându-se către casă. 

Chiar în aceeaşi zi, Marta, lună plină ca o pâi-
ne bine rumenită, i-a tăiat calea celui drag, întrebân-
du-l într-o doară:

– Tu eşti fericit cu scorojita aia? M-ai lăsat 
pe mine, uită-te, Val, bine, dacă nu te-ai uitat până 
acum, la pieptul meu. Cum dormi tu cu o scândură 
în pat?

– Marto, chiar vrei să mă bagi în boale cu to-
tul? a privit-o cu nişte ochi, de parcă acum ar fi vă-
zut-o prima dată. Şi-apoi ştii bine că-s însurat. Scân-
dură-nescândură, îi femeia mea…

– Şi ce-mi pasă, a fost răspunsul care l-a uluit.
Bărbatul şi-a lăsat capul în jos şi s-a smuls din 

loc, lăsând-o cu gura căscată.
Peste o săptămână s-au întâlnit din nou. O zi 

caldă, cu fluturi hârjonindu-se prin ogrăzile şi grădi-
nile oamenilor şi cântec neostoit de grauri. Marta a 
zburat din ogradă pe sub arcade înmiresmate şi n-a 
încetinit paşii până nu l-a ajuns aproape de pădure.

– Încotro aşa grăbit? i-a aruncat din spate, vă-
zând că Valerian n-a simţit-o în urma lui.

– La zbârciogi, îmi plac la nebunie şi vreau 
să-i culeg chiar eu, s-a oprit bărbatul să-i răspundă, 
fără să pară mirat de prezenţa ei.

– Mă dai tu pe mine, Val, pentru nişte bureţi? 
îl apucă de mână femeia, paralizându-l.

Dintr-odată, palmele i s-au umezit, gâtlejul i 
s-a uscat iar puterile i-au slăbit ca după o lungă su-
ferinţă. Până când Marta a făcut un pas mic şi s-a 
lipit de pieptul lui. În clipa următoare, el a strâns-o 
cu sălbătăcie, a înhăţat-o în braţe şi a trântit-o sub 
un stog de fân din apropiere. Au rămas acolo uitaţi 
câteva ceasuri, fiind treziţi din visare de nişte glasuri 
îngrijorate.

– Auzi? i-a şoptit Valerian, a trimis lucrătorii 
să mă caute. Trebuie să…

– Nu pleca! se agaţă Marta de gâtul lui Val. Tu 
eşti mirele meu… Mai stai…

– Aş sta un veac pe fânul ăsta cu tine, dar ştii 
bine că-s însurat. Oricum, ziua asta n-am s-o uit ni-
ciodată…

– Las-o şi ia-mă pe mine, că doar ai zis că ţi-s 
dragă mai mult ca orice pe lumea asta…

– Nu pot, aşteptăm un copil… Dacă n-ar fi 
fost Hingherul care mi-a pus gheara-n gât… Rău îmi 
pare, dar e prea târziu… Rămâi cu bine…

Bărbatul s-a sculat, s-a uitat în jur şi, scutu-
rându-se, a pornit grăbit în vale, în timp ce Marta 
a rămas ghemuită sub stog, cu lacrimile pe obraz. 
S-a dezmeticit într-un târziu când i-a cântat cucul în 
apropiere. Abia atunci a sărit în picioare, şi-a îndrep-
tat hainele pe fugă şi a luat-o pe urmele mirelui ei, 
probozind pasărea:

– S-o crezi tu, afurisenie, c-am să stau singură 
ca tine!

Pe mamă-sa a găsit-o în ogradă fierbând, cu 
un hadarag în mână:

– A trimis doctoriţa de trei ori după tine şi tu 
pe unde-mi umbli, să-mi crape obrazul de ruşine?

I-a dat câteva şi a rămas mirată cum de fiică-
sa n-a reacţionat în nici un fel. Nici măcar nu s-a 
apărat. 

Ion Țicalo
Berbecul
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A intrat în camera ei, s-a trântit cu faţa-n jos 
pe pat şi abia atunci a urlat în sine-şi, muşcând perna 
în neştire.

Curând şi-a dat seama că e gravidă şi atunci 
şi-a adus aminte că unul din vânzătorii de la magazi-
nul din apropiere se agaţă de ea ori de câte ori cum-
pără câte ceva. S-a dus acolo fără nici o treabă. L-a 
găsit şi a rămas mai mult decât altădată. Ba, la pleca-
re, i-a întins mâna, iar Florin i-a sărutat-o cu evlavie, 
după care s-a repezit la un raft şi i-a oferit cea mai 
scumpă ciocolată. N-a durat mult şi au făcut nuntă, 
apoi, la mare iuţeală vânzătorul a aflat că va fi tată.

Când i-a venit sorocul, băiat fiind, a venit vor-
ba să-i pună numele.

– Brand o să-l cheme pe feciorul meu, s-a ex-
primat cu hotărâre Florin.

– Ce fel de nume-i ăsta, măi? s-a oţârât soacra, 
mânioasă.

– Aşa vreau eu! i-a răspuns ginerele ţanţoş. 
Am făcut armata la branduri şi pe primul fecior o 
să-l cheme Brand. În plus, sună şi nemţeşte.

– Şi dacă aveai o fată, îi spuneai Mitraliera? 
s-a răstit din nou soacra.

– Nu te amesteca, eu i-s tată, eu îi dau nume. 
Şi vezi-ţi de-ale tale, că eu n-am timp să stau la taifas 
cu una care şi-a omorât bărbatul!

– Ce ştii tu, mă, trenchea-flenchea, despre via-
ţa mea, de-ai ajuns să mă judeci? îi sare ţandăra bă-
trânei, uitându-se cu ochii mijiţi la ginere.

– Numai pe cruce nu l-ai ridicat în văzul lumii, 
în rest l-ai umilit, scoţându-i ochii în toată ziua că 
aici îi locul tău şi, dacă nu-i convine, n-are decât să 
plece. Asta, după ce-a făcut casa. De-aceea s-a pră-
pădit înainte de vreme… Cu mine, te anunţ că n-o să-
ţi meargă. Dacă nu-ţi tace fleanca, eu te agîţ de-o cra-
că, mă aşez dedesubt şi-ţi cânt „Veşnica pomenire”!

– Auleu, pe cine mi-am adus eu în casă! a în-
ceput să se lamenteze bătrâna. Am crezut că-mi vine 
un băiat de treabă şi când acolo am primit în ogradă 
un drac împieliţat!...

– Mai mare drac în sat ca tine nu se află! i-o 
întoarce Florin. Da’ să ştii că eu îs tata dracilor, aşa 
că ai grijă! Eu nu ştiu multe, dacă nu găsesc repede 
funie, pun mâna pe un par şi-ţi frâng coasta aceea… 
ştii tu şi cu ocazia asta te fac să amuţeşti! Iar pe fe-
cioru-meu Brand o să-l cheme!...

Copilul a crescut şi, de la o vreme l-a văzut hăţă-
nându-se şi dând cu capul în pernă, apoi în perete, stâr-
nind la început admiraţia lui Florin: „Ia, uite, ce berbec 
are tata!”, iar soacra s-a topit de-a-picioarelea şi într-un 
an, cu mare jale şi tot aşa de mare alai, au dus-o la ci-
mitir, aşezând-o în altă parte, căci bărbatul ei lăsase cu 
limbă de moarte să n-o îngroape alături de el.

Acum stând afară sub teiul înflorit, Marta are 
o revelaţie zguduitoare:

– Doamne, ce-am făcut eu?! Atunci a fost Vi-
nerea Mare înainte de Paşti!... Asta-i pedeapsa lui 
Dumnezeu!... De-aceea Valerian a fost ologit de un 
picior, ferma s-a destrămat din cauza băuturii, iar co-
ţuşca l-a părăsit şi cică s-a combinat cu un babalâc 
italian, pe unde s-a dus la lucru. Eu ce să fac acum? 
Brand îi al lui şi am în pântece altul care-i al lui Flo-
rin… M-aş duce la acela, aşa cum îi, m-aş lăsa în 
genunchi în faţa lui, s-o dea dracului de băutură şi 
poate că m-ar asculta… Valerian mi-i drag, de ăsta 
mi-i milă… s-a purtat, merită să-l spăl pe picioare…

Luată de noianul gândurilor, a uitat de băiat. 
La urmă i s-a părut că a înţepenit între cei doi bărbaţi, 
unul trist şi celălalt vesel. Parcă o chemau amândoi. 
„Pot să mă rup eu în două?...” s-a întrebat, neştiind 
ce să facă. S-a trezit alergând în casă. Acolo, Brand 
adormise cu picioarele crăcănate deasupra  pernei, 
mişcându-şi capul până şi în somn.

– Cuminte e să rămân şi să stau alături de co-
piii mei şi de tatăl lor…, mă rog, ăsta nu ştie şi n-o 
să afle în veci, îşi zice, ieşind din nou afară. Pe de 
altă parte, parcă m-aş mai lipi măcar o dată de Val… 
Eh…, o dată şi încă o dată şi încă… Acum l-aş pră-
văli cum a făcut-o el atunci, de m-a frânt sub stog… 
şi nu l-aş mai lăsa să plece de lângă mine…, visează 
Marta cu ochii deschişi, gângurind de una singură la 
umbra teiului.

În cumpăna asta şi de veghe, să nu i se în-
tâmple ceva feciorului, a stat toată vara. Crescuse în 
volum şi greutate, ferindu-se, pe cât posibil, să iasă 
între oameni. Era mulţumită că Florin alerga întruna, 
făcându-i pe voie, sorbea orice veste despre Valeri-
an, îmbujorându-se ca o fecioară, îl păzea pe Brand, 
ogoindu-l, când, supărat pe te-miri-ce, începea să 
împungă ritmic în orice găsea la îndemână.

– Măi copile, ai să devii un sălbatic damblagit, 
i-a spus într-o vreme. La anul o să-ţi punem ghioz-
dan în spate, ce-o să fie de capul tău?

– Ce-o să fie de capul matale…, hă-hă…
Vorbele feciorului, venite parcă de la cineva în 

vârstă au uluit-o. „Zic eu de şcoală, dar până atunci 
o să trebuiască dus la un specialist”, gândeşte Mar-
ta, uitându-se după băiat care tocmai atunci ieşea în 
drum. A văzut nişte mere ochioase la o vecină, s-a 
aburcat pe gard, a rupt câteva, aruncându-le în şanţ. 
Când să coboare, l-a zărit femeia.

– Ce cauţi, berbecule, în hultoana mea? a ţipat 
aceea, venind în fugă, să-l prindă.

Brand n-a mai avut timp să-şi culeagă merele. 
A şters-o în fuga mare şi s-a ascuns în casă. Vecina a 
intrat valvârtej în ogradă şi, văzând-o pe Marta, s-a 
răcăduit la ea:

– De ce nu-ţi ţii plodul acasă? Dacă-l mai prind 
pe la mine prin cei copaci, ţi-l trimit olog, de-o să se 
târască pe burtă precum şarpele! Unde-i Florin, tu?

Marta stătea în faţa vecinei şi nu zicea nimic. 
Îşi zărise bărbatul venind spre casă şi se gândea c-o 
să rezolve el situaţia. Chiar aşa i s-a părut că se în-
tâmplă. El a ascultat-o cu răbdare pe femeie şi atât i-a 
spus, cu un glas care nu prevestea nimic bun:

– Acum du-te acasă. Îţi promit că fecioru-meu, 
aici a făcut o pauză, strivind-o cu privirea pe Marta, 
n-o să te mai supere! Femeia a ieşit, întorcând capul 
de vreo două ori, iar soţul s-a adresat nevestei: Tu, 
curvă, ăsta din burtă îi al meu ori tot al lui Valerian? 
Să nu-mi torni cai verzi pe pereţi, că omul, la beţie, 
mi-a povestit tot. Până la urmă, aşchia nu sare de-
parte de trunchi. Mă-ta şi cu tine!... Te judec eu şi pe 
tine acuş!...

Marta a rămas stană de piatră în timp ce Flo-
rin, având toporul în mână, a intrat în casă, de unde 
a ieşit cu Brand, cu o mână în părul lui. Abia când a 
ajuns la trunchiul de crăpat lemne, Martei i s-a părut 
că se poate urni din loc. A făcut un pas şi a înţepenit 
iarăşi. Schimbat la faţă, bărbatul i-a pus gâtul băiatu-
lui pe trunchi şi, ridicând toporul, a zbierat cumplit:

– Tămădăul mă-ti, îţi tai capul! Te mai duci să 
furi de pe la oameni?...

Feciorul stătea ca o pasăre cu aripile desfăcute, 
prins de muţenie. După câteva clipe, Florin a azvârlit 
toporul cât acolo şi, urlând ca un animal rănit, s-a 
prăpăstuit în drum, trântind poarta cu putere. Brand 
s-a sculat şi, repezindu-se ca un lunatic, a izbit-o cu 
capul pe mamă-sa în pântecele ei uriaş şi a doborât-o 
la pământ, după care s-a dus în casă. 

Bărbatul a stat în crâşmă până hăt târziu. A 
băut în neştire şi a trebuit să-l scoată cu forţa afară 
când se apropia ora unu.

– Mă, să ştiţi de la mine, a filozofat el în drum, 
clătinându-se, femeia te urcă şi femeia te coboară!... 
’Tu-i neamul lor de curve!..., a încheiat, luând-o ana-
poda pe uliţă, boscorodind în gura mare: Aşa-ţi tre-
buie, dacă ai fost nătărău!... Auzi? Să mă păcălească 
în halul ăsta! Şi de ce tocmai pe mine?... N-a mai 
găsit un alt prost?... Femeia…, cine spunea că-i un 
rău necesar?... Pe dracu!... Şi-mi zice după nuntă că-i 
ruşine… Şi ea, haita, era cu plod în pântec!... Plodul 
ologului!... De ce, Marto, de ce?... Am trăit şapte ani 
în minciună!... Te judec eu pentru asta!...

Omul a intrat în ogradă, s-a oprit în faţa uşii 
de la intrare, şi-a dus un deget la gură, de parcă ar fi 
vrut să facă linişte şi s-a dus tărâş-grăpiş mai departe, 
prăvălindu-se în ieslea vacii. A dormit buştean până 
către amiază. Buhăit, cu ochii cât cepele şi plin de 
turişte, s-a trezit luat pe sus, fără să priceapă nimic 
din ce i se întâmplă, fiind imediat încătuşat, băgat 
într-o dubă şi dus la oraş. Acolo i s-a spus că e acuzat 
de uciderea soţiei şi a copilului nenăscut.

– Ce ucidere…, ce soţie…, ce prostie…? se 
cocoşeşte el.

– Lasă, nu te mai preface, toţi sunteţi nişte în-
geraşi până la proba contrarie! îl repede unul din cei 
în uniformă. Olecuţă, mieluşelule, numai să ne vină 
analizele.

– Oameni buni, chiar nu glumiţi? A murit 
Marta?

– N-a murit, a fost omorâtă, iar tu nu ştii nimic 
de asta…, e luat peste picior.

Florin a încremenit. S-a aşezat, şi-a pus capul 
între palme şi a încercat să-şi aducă aminte ce-a făcut 

după ce-a ieşit din ogradă. A intrat în crâşmă 
şi a cerut de băut. De aici mai departe e întuneric 
beznă.

Şi aşa ar fi rămas, dacă n-ar fi apărut un martor 
surpriză, femeia cu merele, care a declarat că băia-
tul a izbit-o pe mamă-sa când Florin se afla deja în 
drum. Cum toată lumea ştia apucăturile feciorului, 
luat imediat la un centru de ocrotire, bărbatul a fost 
lăsat liber. Ajuns acasă, cu gândurile vraişte şi auzind 
tânguirile femeilor, s-a prăbuşit în mijlocul ogrăzii, 
de parcă i-ar fi cosit cineva picioarele.

– Dacă aş putea să dau timpul înapoi…, şi-a 
zis el în şoaptă, după o bucată de vreme.

La aceste cuvinte, s-a deschis poarta şi a intrat 
Camelia, vecina. Nurlie, îndrăzneaţă, cu zece ani mai 
bătrână şi bine parfumată. S-a lăsat dinaintea lui cu 
cracii ridicaţi, ca să-l informeze:

– Să ştii că eu am avut grijă de gospodărie. O 
să te ajut cu toate puterile câte le am la înmormânta-
re iar acum ar fi bine să vii până la mine. Un pic de 
mâncare, un pahar, să te întremezi… Uite, eu te-am 
ajutat să te lase în pace… De nu eram eu, putrezeai 
la mititica şi tare mi-ar fi părut rău…

– Şi ce-i cu asta?... e nedumerit Florin.
– Asta e că trebuie să-mi mulţumeşti şi să nu te 

ascunzi după deget, îl avertizează vecina.
– Aşa am să fac, îi promite omul, neînţelegând 

prea bine despre ce este vorba.
Camelia s-a ţinut de cuvânt. A privegheat, a 

muncit, a supravegheat, l-a încurajat pe vecin, chit 
că nu prea a fost nevoie. Părea să nu obosească. La 
urmă, i-a făcut vasele şi casa lună, după care a dis-
părut. Abia după o săptămână, către seară, a intrat în 
casă pentru a face o constatare amară sub formă de 
întrebare:

– Florine, ţie îţi convine ori îţi place să trăieşti 
în harababura asta?

– N-am avut timp de ordine, s-a scuzat el. Ser-
viciu, munca la câmp, animalele… Ce vrei să fac?

– Acum, pe moment, să mă răsplăteşti pentru 
ajutor. Te-am lăsat câteva zile să te înzdrăveneşti şi 
nu cred că am greşit…

– Am avut cheltuieli, ştii bine, am să mă achit, 
n-o să rămâi în pagubă, se grăbeşte bărbatul s-o asi-
gure că are cele mai bune gânduri.

– Măi Florin, eu te ştiam destul de isteţ. Ce-i 
cu tine? e nemulţumită vecina, o faci pe prostul ori 
nu pricepi? Ia mută-te aici lângă mine, să-ţi şoptesc 
ceva la ureche…

– Poate că ai dreptate, într-adevăr nu înţeleg ce 
doreşti, ar fi bine să-mi spui pe şleau, fără să mă mut, 
o îndeamnă, uitându-i-se în ochi.

– Ce-i aşa greu de priceput? se ridică mu-
safira în picioare. Uită-te la mine ca un bărbat la o 
femeie. Am corp frumos? Am inventarul complet? 
Sunt liberă? Mă mut eu la tine ori tu la mine şi… Ei, 
nu chiar acum, bate imediat în retragere, văzând că 
bărbatul s-a încruntat, păstrăm cele şase săptămâni. 
Până atunci nu ne opreşte nimeni să nu ne întâlnim 
şi să ne…

– Ho! se zborşeşte Florin. Eu mi-am omorât 
nevasta şi copilul din cauza merelor şi a gurii tale şi 
acum vrei să te culcuşeşti pe lângă mine, spurcăciu-
ne? Mai bine la puşcărie decât în pat cu tine! Ieşi!...

– Florine, eu chiar ţin la tine, eu te…, face o 
ultimă încercare femeia.

– Ieşi! e răspunsul, venit cu o voce care o az-
vârle dincolo de uşă şi apoi de poartă pentru totdeau-
na.
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Laurenţiu Orăşanu s-a născut la 3 noiembrie 1949, 
la Călăraşi, şi a absolvit, în 1972, Facultatea de Automati-
că, Institutul Politehnic Bucureşti. 

A publicat volumul de versuri Picături de ploaie 
în deşert (Editura Timpul, 2004); un Dicţionar cu umor 
geto-dacic (Editura Criterion Publishing, 2008); epopeea 
plină de umor, Canadiada (Editura Criterion Publishing, 
2009); volumul de proză scurtă Autorul (Editura Criterion 
Publishing, 2010) şi romanul A treia bancă (Editura Sem-
nE, Bucureşti, 2012). Din cărţile enumerate, mă opresc la 
cele de proză, legate prin umorul lor de bună calitate şi prin 
originalitatea concepţiei şi expresiei. 

În Dicţionarul cu umor geto-dacic Laurenţiu Oră-
şanu a descoperit o formulă concentrată de umor prin con-
ceperea acestor fişe de dicţionar  care începe în epoca geto-
dacică şi ajunge în zilele noastre. Este un fel de panoramă 
a tarelor şi năravurilor românilor care ne însoţesc de-a lun-
gul istoriei. Sunt înfierate pretenţiile noastre protocroniste, 
vechimea pre-sumeriană a civilizaţiei noastre, pasivitatea 
mioritică, parvenitismul, sexualitatea exacerbată, găştile 
culturale, mirajul Occidentului şi al Americii etc.

Lait-motivul capitolelor cărţii îl constituie preten-
ţiile noastre că am inventat totul. Asociaţii ingenioase de 
idei dezabuzează umflarea în pene. Să luăm cazul roţii pe 
care am inventat-o, în viziunea autorului, sub două forme: 
una legală, CAR (Casa de Ajutor Reciproc) şi una semi-
legală, jocul păgubos multora, denumit CARITAS. Alte 
invenţii „neaoşe” sunt  legile fizicii, pe majoritatea le-am 
exportat (Legea lui Arhimede, Legea lui Lomonosov), păs-
trându-ne Legea vaselor comunicante, pe care o folosim 
toamna, la trasul vinului. 

Alt exemplu hilar este invenţia găurii: „La revoluţie 
(sau ce va scrie în istorie că a fost), urmaşii noştri au de-
cupat şi ei steagul, grăbindu-se să facă să dispară în gaură 
toate bogăţiile ţării: brazii, schela de ţiţei, munţii-nalţi, iar 
peste ei, soarele. Că steluţa nu mai era acolo, sus. Se sătu-
rase de mult să mai construiască socialismul.” Nici steagul 
cu cap de lup al dacilor nu scapă analizei umoristice, pen-
tru că intră oaia în gura lui. 

De tot hazul sunt comentariile lui Laurenţiu Oră-
şanu privind lirica noastră: „Ca gen literar, poezia e femi-
nină. Cum orice geto-dac se naşte şi poet, şi bărbat, el va 
încerca să o posede. Dar poezia, ca orice femeie, nu se lasă 
posedată, cu una cu două. Unii nu reuşesc să o posede nici 
după un volum, nici după o întregă operă. Perseverenţi, 
unii poeţi încearcă şi postum.”

„Odată cu inventarea premiilor literare pentru po-
ezie, aceasta a început să se împartă în două categorii: 
poezie bună şi poezie premiată.” (Mulţumesc autorului 
pentru această judecată dreaptă, acum sunt liniştit, m-am 
convins că scriu o poezie bună).

Sătui de revoluţii, noi am inventat revoluţia sexuală 
cu care femeile noastre au învins de-a lungul istoriei pe toţi 
năvălitorii.  În ceea ce priveşte limba, Laurenţiu Orăşanu 
consideră că ne caracterizează mai bine cuvântul „dacă” 
decât „întru” teoretizat de filosoful Constantin Noica. Noi 
stăm sub semnul lui bine ar fi fost „dacă” am fi făcut.

Sunt luate în colimator/balon mesele pantagruelice 
de sărbători (Paşti, Crăciun), moda plăcintelor cu răvaşe, 
medicina tradiţională şi multe altele.

„Lumea cealaltă” nu este lumea de apoi, ci Occi-
dentul mult râvnit şi visat. Spre el se proiectează autostrăzi 
cu trei benzi, două de dus şi una pentru depăşire. America 
tuturor posibilităţilor e o himeră de-a noastră. Cartea se în-
cheie cu un paragraf semnificativ, intitulat: „Până la Dum-
nezeu, te mănâncă îngerii”. Societatea tehnologizată ne-a 
acaparat cu  telefoanele mobile, televiziunea prin cablu şi 
internet. Acum „Dumnezeu se întrupează – sau se întrus-
trează – în compania RDS”

Asociaţiile surprinzătoare produc un  umor genera-
tiv, de bună calitate. Efectul comic creşte datorită mimării 
seriozităţii tonului. Poziţia autorului faţă de defectele se-
menilor este înţeleaptă, detaşată.

Cele nouă proze scurte şi microromanul Autorul, 
din volumul omonim, depun mărturie asupra stilului incon-
fundabil al autorului. În textele epice enumerate, încă din 
prima întâmplare povestită, intrăm în domeniul neverosi-
milului. Cărămizile, cu care Laurenţiu Orăşanu construieş-
te meticulos, aparţin cotidianului frust, dar îmbinarea lor 
sfidează orice logică. Este vorba de un realism fantastic în 
care totul se petrece pe dos (poate de aceea, prefaţa cărţii 
AUTORUL, semnată Bedros Horasangian se intitulează 
Cuvânt înapoi). AUTORUL microromanului, Lică Zidaru, 
personajul principal al microromanului omonim, elev în 
clasa a V-a, care “ştia toate cărţile pe dinafară”, adică me-
morase tot ce scrie pe coperţile acestora, dar nu şi conţinu-
tul lor, vrea să ajungă “autor” cunoscut şi portretul său să 
fie afişat în clasă, alături de al scriitorului Mihai Sadovea-
nu. Pe coperta cărţii, chiar regăsim portretul lui Laurenţiu 
Orăşanu, de pe vremea când era elev (mai sârguincios se 
pare decât Lică Zidaru), plasat „convingător”, între Sado-
veanu şi Călinescu, pe peretele din fundul clasei. 

Biografia eroului cărţii, constituie  pretextul unei 

radiografii a societăţii româneşti din epoca socialistă şi 
până la răsturnarea ei, cu normalitatea tot pe dos, în de-
cembrie 1989.

Dorind să devină “autor”, Liţă Zidaru îşi asumă 
toate faptele comise, ceea ce-i va aduce mari probleme:

- va recunoaşte că este “autorul” copilului Retei 
când ceilalţi “co-autori” se eschivaseră;

- va semna “autorul” lucrarea scrisă la examenul de 
admitere la Şcoala profesională de tipografie, motiv pentru 
care nu se va regăsi pe listele cu rezultate afişate;

- va scrie numai cu litere de tipar la şcoală, refu-
zându-le pe cele de mână, pentru că aşa se tipăresc toate 
cărţile, inclusiv Abecedarul etc.

Laurenţiu Orăşanu priveşte lumea cu detaşare şi 
înţelegere. Autor citadin şi moralizator, îşi propune să în-
fiereze viciile societăţii cu zâmbetul pe buze. Umorul său 
contagios este provocat prin următoarele mijloace:

- asociaţii hilare spontane;
- comentarii livreşti persuazive (modul convenabil 

pentru A. Dumas de a scrie romanul După 20 de ani, având 
deja personajele selectate în volumul Cei trei muşchetari etc);

- calambururi de cuvinte cu sensuri multiple, în 
care sensul ales este contrar celui cerut de context;

-  determinarea evenimentelor importante prin în-
tâmplări minore (revoluţia din 22 decembrie de la Bucu-
reşti va fi declanşată involuntar de Liţă Zidarul care se va 
împiedica de un cablu electric în Piaţa Comitetului Central 
al PCR, la mitingul organizat de Ceauşescu pentru înfiera-
rea mişcării anticomuniste de la Timişoara. Eroul va fi îm-
puşcat de un  glonţ rătăcit,  în cursul aceloraşi evenimente 
– nu se ştie dacă va scăpa cu viaţă);

- acţiuni absurde (deşi nu scrisese încă nici un rând, 
biografii îi consemnează exemplar toate faptele);  

- numele personajelor (Ferdinant de Hăţiş etc);
- contrastul dintre textele prefabricate pentru elogul 

epocii totalitare şi realitate (materialul pe care-l va scrie 
pentru brigada artistică a Administraţiei Domeniului Pu-
blic unde lucra, scăpat necenzurat, pus în scenă cu ocazia 
Zilei de 8 Martie, va scoate în evidenţă toate afacerile ne-
curate din instituţie, inclusiv aventurile erotice ale perso-
nalului şi ca urmare va pune capăt carierei sale de scriitor).

În capitolul dedicat dinastiei “Ferdinand de Hăţiş”,  
autorul Laurenţiu Orăşanu inventează un mit găunos, 
datorită căruia un paznic de vănătoare de la Scroviştea se 
consideră îndreptăţit să devină urmaşul regelui carol al II-
lea. E vorba de salvarea vieţii regelui de către paznicul în 
cauză, rege căruia paznicul îi salvează viaţa împişcând o 
scroafă care ra gata să-l răpună. Se inventează o scisoare 
prin care regele afirmă ”sunteţi un adevărat Domn, singurul 
care merită acest titlu în România….” Iar paznicul o ia în 
serios...

În cuprinsul microromanului, Laurenţiu Orăşanu nu 
pierde ocazia de a trata umoristic întâlnirea lui Hrusciov cu 
Bush, în urma căreia se demarează “Perestroika” spălată 
din belşug cu vodcă.

Dacă demersurile lui Liţă Zidaru de a deveni un 
„autor”eşuează, Laurenţiu Orăşanu reuşeşte tocmai prin 
această carte, care deja a primit câteva distincţii, chiar în 
anul apariţiei sale (2010), la următoarele festivaluri de lite-
ratură umoristică: „Ion Cănăvoiu” de la Târgu-Jiu, premiul 
pentru proză;  „Constantin Tănese” de la Vaslui, pentru 
proză şi la Galaţi, menţiune.

În recentul roman, Atreia bancă, autorul se depă-
şeşte pe sine, fantezia şi umorul debordante copleşindu-ne 
până la naufragiu. 

Încă de la prima întâmplare, descrisă epic, intrăm 
aparent în domeniul neverosimilului, domeniu pe care 
nu-l vom mai părăsi până la sfârşit. Nu intrăm nici în 
domeniul virtualului, când totul ar deveni posibil şi nici în 
al absurdului lipsit de logică. În romanul A treia bancă lo-
gica este perfectă. Scenariul poliţist este descris la vedere, 
totul se petrece previzibil, dar umorul rămâne imprevizibil.

 Tehnica abordată mă duce cu gândul la faptul că 
avem o construcţie epică desfăşutată pe două linii paralele, 
una a imaginarului şi una a realului, dar şi faptele petrecu-
te sub auspiciile realului par imaginare. Cu alte cuvinte, 
în momentul descrierii unui eveniment real se petrece un 
scurtcircuit care îl leagă de imposibil. Toate acestea se pe-
trec sub bagheta magică a unui umor debordant. Nimeni 
nu-şi  poate închipui ca doi oameni de afaceri bogaţi să 
devină infractori numai pentru a fi eternizaţi într-o operă 
literară transpusă cinematografic. Gemenii Papadopol (Ia-
nis şi Petras), Laurenţiu scriitorul şi Vigilante-vecinul fură 
două bănci de odihnă (una din faţa postului de TV Retina 
7 şi cea a rezervelor de pe stadionul Rapidului) şi sparg 
Banca Naţională a României, după ce angajează o firmă 
japoneză să sape un tronson de metrou între Piaţa Victoriei 
şi aeroportul Băneasa. Dintr-un apendice adiacent lucrării 
subterane, ajung sub rezerva de lingouri de aur. Spărgând 
pe dedesubtul buncărului, chiar de ziua naţională a ţării, 
profitând de zgomotul produs de tancuri în timpul defilării, 
protagoniştii fură lingouri în valoare de 585 milioane de 
euro; cu 500 milioane îşi vor răscumpăra libertatea (după 

ce se vor preda cu mare tam-tam poliţiei), iar cu cei 85 
milioane rămaşi vor realiza filmul la Hollywood, pe baza 
romanului poliţist scris de Laurenţiu, în care e descris tot 
planul furturilor şi spargerii. Într-adevăr, toate acţiunile 
reuşesc: în final, un scenarist şi un regizor american rea-
lizează un film comercial, mai spectaculos decât povestea 
imaginară şi aşa incredibilă, film care nu câştigă niciun 
premiu, dar aduce încasări uriaşe. Nemulţumit de scenariul 
americanilor, autorul-protagonist realizează o altă versiu-
ne, cu o echipă românească, versiune care nu aduce niciun 
câştig financiar, dar care va primi premiul Palme d´Or la 
Festivalul de la Cannes.

Subiectul cărţii este atât de luxuriant şi de presă-
rat cu poante, încât nu poate fi povestit. Rămâne cititorilor 
plăcerea să se delecteze, descoperind la tot pasul scene pi-
cante, fanteziste, dar mai ales comice.

Tipologia comicului este ilustrată cu prisosinţă în 
paginile cărţii.

Comicul de situaţie impregnează fiecare pagină a 
romanului. Menţionăm patru exemple semnificative: furtul 
băncii din faţa postului de TV de câteva personaje îmbră-
cate în costume de extratereştri, coborând dintr-o maşină 
cu o mulţime de antene, imitând un modul lunar; furtul 
băncii de rezerve de pe stadionul Giuleşti, în timpul me-
ciului de fotbal Rapid –Steaua, când, după schimbul de 
petarde şi scaune rupte dintre cele două galerii (fenomen 
minuţios studiat de către regizorul operaţiunii), necesitând 
intervenţia pompierilor, unde eroii cărţii o iau înaintea ce-
lor autentici, cu o maşina adaptată, astfel încât, în loc de 
apă împrăştie un gel producător de fum; serbarea de la pe-
nitenciar, unde hoţii, procurorii şi gardienii/paznicii petrec 
pe banii celor arestaţi, care comandaseră la Capşa o masă 
de pomină, stropită din belşug cu whisky şi vin, adusă de 
chelnerii localului la „domiciliul” provizoriu al clienţilor; 
spectacolul eliberării acestora, când, din victime, devin 
eroi naţionali, etc.

Comicul de caracter îl detectăm în numeroase si-
tuaţii, cum sunt: la Vigilante, care, auzind prin peretele 
apartamentului planul pus la cale de Laurenţiu şi gemenii 
Papadopol, îi şantajează pentru a fi primit şi el în echipă 
(sperând la un câştig cu care să-şi acopere datoria la ban-
că); schimbul de amante între managerii consorţiului de 
construcţii japonez şi fraţii Papadopol etc. Dar cei mai vi-
zaţi sunt bancherii oneroşi care, ca să-şi ascundă frauda, 
declară ca s-au furat de la bancă mai puţine lingori de aur, 
partea ascunsă sub tăcere reprezentând suma cu care şi-au 
umplut buzunarele. 

Comicul de limbaj apare în expresiile hakerului 
japonez Hakita, în perioada în care domnişoara Cludia îl 
învaţă româneşte, ori când beţivanul Gogu, povesteşte cum 
au furat extratereştrii banca din faţa postului de televiziu-
ne. În sfârşit, comicul numelor, mai puţin semnificativ, se 
dezvăluie mai ales în porecle: domnişoara pedantă Voaleta 
pentru Violeta, vigilentul Vigilante pentru Vasile,  etc. 

Până la urmă, comicul cuprinde toate segmenetele 
societăţii româneşti postdecembriste.

Tehnica romanului A treia bancă este ingenioasă. 
Deşi elementele de construcţie sunt desprinse din cotidian, 
liantul lor le trimite în irealitate. Chiar dacă accepţi jocul 
şi râzi în hohote, nu uiţi nici o clipă că eşti în domeniul 
neverosimilului, şi nu virtualului, posibilului. Faptul se da-
torează dublei implicări a autorului în spaţiul romanului, 
odată ca narator care priveşte lucrurile din exterior şi  a 
două oară ca personaj implicat în acţiune.

Şi ar mai fi ceva important de remarcat. Oricât 
de fanteziste ar fi dorinţele eroilor, ele, în ultimă analiză 
psihologică sunt reale: dorinţa de celebritate este unanimă, 
aceea de a concepe un scenariu realizat la Hollywood 
constituie dorinţa secretă a oricărui scriitor.  Laurenţiu 
Oraşanu defulează terapeutic aceste idealuri. Pentru a nu 
cădea în ridicol, acestea sunt prezentate cu umor tandru. 

Şi, cine ştie? Poate chiar se va face un film după 
acest roman seducător şi care va lua un premiu. Na, că am 
căzut şi eu cu interpretarea în mrejele neverosimilului...

Deocamdată, romanul a obţinut Marele Premiu al 
Festivalului de umor Constantin Tănase, Vaslui, 2012.

Lecturând Dicţionar cu umor geto-dacic, Autorul 
şi A treia bancă, adaug la tipurile cunoscute ale categoriei 
estetice a comicului, încă unul: comicul neverosimilului.  

Lucian GRUIA

Note:
1. Laurenţiu Orăşanu – Dicţionar cu umor geto-da-

cic (Ed. Criterion Publishing, Bucureşti, 2008)
2.  Laurenţiu Orăşanu – Autorul (Ed. Criterion Pu-

blishing, 2010)
3. Laurenţiu Orăşanu – A treia bancă (Editura Sem-

ne, Bucureşti, 2012),

LAURENŢIU ORĂŞANU: PROZA UMORISTICĂ
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POEMĂ
Nu prin statui te proslăvesc, 
femeie,
Căci n-am aflat materia astrală
Nu doar să-ţi soarbă chipul de 
vestală,
Şi nobila simţire să-ţi redeie.

Prin sacra germinaţie costală
Ai absorbit scânteia Dumnezee
Şi sufletu-ţi plutind, ca alizee,
În ceruri are dragoste egală.

Fiinţa toată-ţi sângeră-n iubire –
Soţie , mamă, sfântă dăruire
La tot ce viaţa palpitândă cere

În infinite feluri să aspire,
Nu jinduind un strop de fericire
Cât să aduci în lume mângâiere.

Fiinţa toată-ţi sângeră-n iubire.

REMEMORARE

Eşti zămislită din lumină lină.
Ursitele ţi-au pus în scăldătoare
Sulfină şi răşini aromitoare
Şi-n jurul tău durerea se alină.

Cum a-ncăput atâta farmec oare
De-a închegat în armonii, deplină,
Fiinţa cu statură de regină
Şi suflet de angelică splendoare?

Ajunge nimbul tău să ne înalţe
Sădind în inimi linişti şi speranţe,
Lăsând în cale scumpe amintiri.

Mai port întreaga zestre în desagă
Şi mă ajut cu ea să-mi fie dragă 
Viaţa, când izbânzile-s subţiri.
  
Eşti zămislită din lumină 
lină. 

VIOLETA

Ai prins în părul blond o violetă
Ce se reflectă-n ochii tăi senini

Şi joacă-n policandre de lumini
Privirea vinovată şi cochetă.

De braţu-mi răsfăţată te anini
Şi fiece petală-amuletă
Destăinuie întreaga ei paletă
Din armonia zorilor marini.

Culorile vă sunt îngemănate – 
Splendoarea ta şi-a fragedei surate
Se împletesc acum într-un întreg.

Şi ca prin unda unei ape clare
Văd razele din astrul ce răsare:
Cu pasiune vreau să le culeg.

De braţu-mi răsfăţată te anini.

 
CU DEGETE UȘOARE...

Cu degete uşoare când am pus
O sărutare, pentru prima oară,
Pe trupul tău sfios de căprioară
O dragoste adâncă m-a supus.

Tangoul nostru de odinioară…
Dansam îmbrăţişaţi, cu gândul dus,
E intâmplarea care m-a sedus
Şi amintirea ce nu vrea să moară.

Prin câte am trecut, noian de clipe,
Dar nu a fost nicicând să se-nfiripe
Un sentiment mai nobil şi mai pur.

Şi dacă timpul nu vrea să adaste,
Ecoul suferinţei mele caste
M-ajută toamna vieţii s-o îndur.
  
Tangoul nostru de odinioară...

SONETUL 
MĂRȚIȘORULUI

Un mărţişor cu inimi încrustate,
Scump mesager din datini 
ancestrale 
Simbolizând înalte piedestale,
Roşu şi alb – iubire, puritate.    
         
Cu ghiocei şi fragede petale 
Ce-nchid fiorul dragostei curate, 
        Gingaşul dor ce-n inimă se 
zbate,
Primeşte-l, dar la harurile tale!

Să-l ţii la piept în fiecare an –
Să-ţi fie scump odor şi talisman,
Cu dragoste mereu să te privesc. 

Că-n orice zi , ca şi întâia oară,
Tu îmi aduci în suflet primavară 
Şi-i viaţa un extaz  sărbătoresc.

Primeşte-l, dar la  harurile tale !
  

MATERNĂ

A pogorît pe chipul tău lumină
Când pământeşti şi sfinte au 
convers.
Eşti vieţii nou create Univers,
Să împlineşti măsura ta deplină.

Şi dacă îţi ridic statui în vers 
Şi torn emoţia ce mă domină
În monument de artă cristalină,
E întru slava mamei un demers.

Întreaga ta făptură se arată
De dragoste şi vis transfigurată – 
Virtuţile din germene se-ntrup’

Te-nvăluie splendori ca o eşarfă
De zvon ceresc îmbălsămat de 
harfă
Iradiind minunile din trup.

A pogorât pe chipul tău lumină.

INSTINCT MATERN

Când simţurile sunt în sărbătoare,
Fierbinte, seva îţi zvâcneşte-n 
muguri, 
Te tulburi precum cerul în 
amurguri
Şi taine oglindeşti ispititoare.

Ca vinul adunând nectar în struguri 
Dorinţa o dospeşti şi-i dai ardoare, 
C-o sete care mistuie şi doare.
Cu jinduire împrejuru-ţi fulguri.

Când patima te mistuie pe rugu-i 
Te nărui în genunea de păcate
Sălbatică în voluptăţi şi ugui,

Iar când presimţi o zămislire nouă
Dorinţele apar mistificate,
Din focul pasiunii cade rouă.

Fierbinte seva iţi zvâcneşte-n 
muguri.

 PREZENTARE DE 
CARTE

Poetei Paula Romanescu,

Dai verbelor şi gesticii splendoare,
Tu însăţi sublimată-n poezie
Şi magicul efect nu întârzie – 
De frumuseţe inima ne doare.

Bogată în virtuţi şi fantezie
Brodezi cu gingăşie şi culoare
O lume de idei fremătătoare: 
Visăm intens în stare de trezie.

Când ne desfeţi cu versurile tale
Deschizi în inimi marile portale

Prin care Muzele oficiază.

Şi farmece încep să se prefire
Azurul limpezindu-l din simţire
Ca soarele pe boltă în amiază.

Tu însăţi sublimată-n poezie.

DOR ÎN AMURG
Caliopiei,

Al meu, ce nu-i şi-al dorului, 
amurg
Îl tulbur cu acest sonet târziu...
Cărunt e părul negru-castaniu,
Iar calul s-a schimbat din alb în 
murg.

Din viaţa ce s-a dus atâta ştiu,
Când înapoi nostalgic o parcurg:
În sufletul de om şi demiurg
Am ars ca în jertfelnic focul viu

Şi poate ale unora apar
În colorit de sânge şi de jar,
Cu armonii de asfinţit de toamnă.
  
Dar la apusul meu a revenit
Un strălucit de soare la zenit,
Omagiindu-te de-a pururi, doamnă.
 
Am ars ca în jertfelnic focul viu.

Omagii Feminităţii
de Vasile MUSTAȚĂ

Literatura pentru copii a ajuns o 
Cenuşăreasă sui-generis: nu numai că şi-a 
pierdut un pantof, dar e de-a dreptul des-
culţă la ambele picioare şi nici un prinţ 
(care şi el era un fel de sponsor...) n-o mai 
caută. Ehei, unde sunt timpurile Motanului 
Arpagic ori ale cărţilor şi pieselor Ninei 
Cassian („Ninigra şi Aligru”, de pildă)? De 
aceea, având în vedere şi condiţiile finan-
ciare mizere ori de-a dreptul inexistente 
pentru scriitorii de cărţi dedicate copiilor, 
sunt de admirat autorii care mai „comit” 
astfel de volume.

Între ei, l-aş remarca pe Viorel Mar-
tin, cu trei apariţii în acest sens: „Licurici 
– poezii pentru cei mici” (Editura SemnE, 
2011),  „Alfabetul” (Editura SemnE, 2011) 
şi „Aventurile lui Tudor” (Editura SemnE, 
2012). În toate se vădeşte o bună ştiinţă a 
versificaţiei, ritmului şi rimei (esenţială în 
astfel de cazuri, căci imaginaţia oricărui 
copil trebuie provocată incantatoriu), o 
simplitate necăutată şi-o „aducere la zi” a 
recuzitei ludice a celor mici. 

Iată, de pildă, dacă în „Alfabetul” 
fiecărei litere îi este asociat un obiect, o 
fiinţă, un simbol, ce instrument contem-
poran ar fi mai potrivit literei „C” dacă 
nu Calculatorul? Sau, cu ascunsă ironie, 
la „L” versurile se intitulează „La super-
market”... Dar, la o lectură atentă, există în 
acest volum compoziţii care transgresează 
cu fineţe spaţiul limitat al poeziei pentru 
copii, devenind poezie pur şi simplu, cu 
un „sound” din Labiş, ca în poemul de la 
„T”, Tulnicul: „Când aud glas de tulnic 
sunând,/ Cerbii ciulesc urechile/ Şi privind 
înspre vechile,/ Abruptele stânci neştiute,/ 
Se scurg, rând pe rând,/ Prin frunzişul că-
rării tăiate de ciute./ Ei ştiu că sunt/ Fru-
museţea acestui pământ”.

În cadrul universului, tot mai vădu-
vit, al literaturii pentru copii, Viorel Martin 
face o figură de prim ordin.

 Ioan GROŞAN

Alfabet poetic



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 1 (38)/2014
33

Monica Mureşan a publicat până 
în prezent: versuri,  proză ştiinţifico-fan-
tastică, interviuri, comenariii literare şi 
eseuri. Ca absolventă a facultăţii de filo-
logie, secţia română-franceză, şi în urma 
lecturilor ulterioare, autoarea se dove-
deşte o bună cunoscătoare a literaturii 
române, fapt dovedit prin  frecventa ei 
apariţie în majoritatea revistelor noastre 
literare.

În volumul de eseuri Cuvinte pen-
tru viitor (2013), autoarea analizează în 
amănunţime geneza creaţiei artistice, re-
ceptarea acesteia precum şi problemele 
sociale ale scriitorilor contemporani,  în 
condiţiile bulversării valorilor. Tematica 
enunţată constiruie o preocupare mai ve-
che a autoarei, regăsită parţial şi în volu-
mul de interviuri Exerciţii de normalitate 
(Ed. Criterion Publishing, 2009)

În special sunt urmărite două 
probleme majore, pe care le vom analiza 
succint în continuare.

Geneza poeziei şi 
receptarea acesteia

În ceea ce priveşte geneza 
poeziei, autoaraea acceptă părerea, de 
sorginte platoniciană (perpetuată până 
astăzi  când zeii au fost înclocuiţi cu 
Dumnezeu),  conform căreia prin artist 
se rosteşte divinitatea însăşi:  „noi 
scriem ca şi cum ar fi făcut-o şi o face 
El, creatorul nostru...” că doar ne-a 
făcut „după chipul şi asemănarea lui” 
– afirmă Monica Mureşan).  Cuvântul  
e sfânt, Dumnezeu  a creat lumea 
prin logos (gând-cuvânt-faptă), motiv 
pentru care eseista îl consideră primul 
poet:  „Ne conectăm, de fapt, la energia 
universală, prin tocmai forma de energie 
care este cuvântul, şi pe care suntem 
abilitaţi, hăruiţi a o folosi.” Când 
scriem ne conectăm la absolut, la legile 
universului, care sunt de sorginte divină. 
Din acest motiv, Monica Mureşan  este 
convinsă  că poezia poate schimba 
lumea.  Când scriem e ca şi când l-am 
atinge pe Dumnezeu.  

După părerea mea, observaţiile 
acestea incumbă  un grad prea mare de 
generalizate. Consider că în momentul 
inspiraţiei, sufletul individual/fiinţa per-
sonală intră în contact cu sufletul colec-
tiv/fiinţa supraindividuală şi astfel apare 
o nouă fiinţă, aceea a operei create (Hei-
degger) şi textul ca expresie universală 
a arhetipurilor (Jung) aglutinate de-a lu-
gul istoriei omenirii, ba chiar ale istoriei 
vieţii pe pământ (fenomen nu neapăprat 
legat de divinitate). Inspiraţia aduce în-
deobşte câteva nuclee lirice iar  medita-
ţia supra lor, transpiraţia,  în funcţie de 
cultura şi meşteşugul autorului, desăvâr-
şeşte poemul. Poetul are şi el rolul său, 
nu e simplu transmiţător de mesaje.  

Cât priveşte receptarea poeziei, 
aceasta se produce în funcţie de specifi-
cul şi cultura cititorului, fiecare înţelege 
cât e în stare să decodifice.  Cititorul/
receptorul, primind informaţiile cărţii, 

poate aprecia  stilul autorului/emiţătoru-
lui  şi simţi în ce măsură opera/poezia 
rezonează cu experienţa sa personală şi 
în ce grad corespunde orizontului său 
de aşteptare. În mod original, eseista 
descoperă  în fiinţa umană  o materie 
primordială pre-formată/pre-existentă, 
indusă de cuvântul ziditor dumnezeiesc 
şi alta in-formată  rezultată din creaţia şi 
cunoştinţele noastre.

Monica Mureşan consideră că 
materia/energia pre-formată constituie 
partea noastră de taină, de miracol da-
torată logosului divin. În limba  turcă,  
„tain” înseamnă „ parte”, iar în limbile 
slave,  „taină” indică ceva ascuns, neîn-
ţeles, indescifrabil.  Prin naştere, primim 
genetic o parte/porţie din taina de sor-
ginte divină a existenţei. Azi, omul de-
sacralizat a înlocuit taina cu vraja, decă-
zută în cele din urmă în circ, spectacol, 
carnaval. Taina înseamnă acum dosire, 
ascundem porţia noastră însuşită ilicit, 
în loc tainic. Şi totuşi, autoarea mai este 
convisă că  cel mai mare mister e chiar 
omul.

Bulversarea valorilor
Autoarea consideră că bulver-

sarea  valorică actuală afectează nu pe 
cei care scriu poezie adevărată, ci pe cei 
fără resorturi sentimentale: protestatarii, 
blazaţii, cântăreţii vidului şi ai neantu-
lui. Ce se petrece azi în poezie: „Mis-
terul însuşi a căzut în derizoriu, fiind 
înlocuit de surogatul său, sex-appealul . 
Exhibiţionismul ţine loc de cuvânt (...) 
Demitizarea a repus în funcţie limbajul 
primar (...) astăzi cea mai vândută carte 
ar fi cea a proastelor maniere: anti-litera-
tură get-beget...” (Monica Mureşan)

Aceste efecte enumerate trebuie 
explicate prin cauzele lor.  Monica Mu-
reşan se dovedeşte adeptă a modernis-
mului promotor al unui antropocentrism 
bazat pe religie. Dumnezeu stă în centrul 
idelurilor umane, far călăuzitor, moral şi 
mântuitor, tradiţiile sunt importante şi 
specificul naţional important element 
valorizator.

Bulversarea acestor valori s-a 
făcut în perioada istorică postmodernă 
care a generat şi un curent literar/artistic 
omonim. Criticul Theodor Codreanu în 
cercetarea sa de excepţie,  Transmoder-
nismul (Princeps Edit, Iaşi, 2011) stabi-
leşte, pornind de la ideologii postmo-
dernismului (François Lyotard, Gianni 
Vattimo, Jacques Derrida, Michel Fou-
cault, Giles Deleuze etc), noul antropo-
centrism cu trasături negative, promovat 
de acest curent de gândire care a stârnit 
atâta vâlvă, inaugurat la mijlocului se-
colului XX. Deschiderea postmoderni-
lor s-a bazat pe entropie şi pulverizarea/
diversificarea lumii, fenomen care a 
condus paradoxal la o omogenizare glo-
bală. Noul antropocentrism postmodern 
stipulează: ateismul/moartea lui Dum-
nezeu, abandonarea sacrului, moartea 
naţiunilor, aşezând omului concret în 

centrul lumii. Lipsit de idealuri, de un 
centru al fiinţei sale, trăind un gol istoric,  
în spatele său şi al lumii stă nimicul/ne-
antul. Şi totuşi postmoderniştii îl procla-
mă fericit, fiind lipsit de orice constrân-
gere transcendentă. Trăind fără idealuri, 
omul postmodern nu pare supraom ci 
mai degrabă un om periferic/ subom în-
trucât tradiţiile au murit, arta e un simu-
lacru, un joc steril, amuzant, eterniatea ei 
este o iluzie. Adevărul şi metafizica sunt 
forme goale, măşti de muzeu.

Poezia postmodrnă a fost iniţi-
ată în America, prin anii 50-60, de că-
tre: Generaţia Beat (Allen Ginsberg, 
Jack Keronac, Lawrence Ferlinghetti), 
Şcoala de poezie de la New York (Frank 
O’Hara) şi Colegiul scriitoricesc de la 
Black Mountain (Charles Olson). La în-
ceput, curentul postmodernist era foarte 
virulent nu numai împotriva tradiţiei ci 
şi a tuturor idealurilor umaniste. Luînd 
totul în răspăr, se promova cotidianul 
insignifiant, omul însingurat, lipsit de 
transcendent, trăitor într-o lume al cărei 
substrat este nimicul.

În ceea ce priveşte epoca istorică 
posmodernă, aceasta a fost instaurată de 
marile centre economico-financiare care 
sunt interesate de globalizare, ştergerea 
identităţilor naţionale, transformarea 
ţărilor mai puţin dezvoltate în pieţe 
de desfacere, şi degradarea omului 
până la omul consumist, condus de 
instinctele primare. Curentul literar nu 
cred că a slujit, la origini, idealurilor 
postmoderniste ale puterilor economico-
finaciare, dar a fost promovat de acestea 
pentru că îi servea, probabil, la început 
fără intenţie, interesele. Azi, mulţi scri-
itori s-au pus în slujba postmodernis-
mului de stat vizând interesul personal: 
funcţii de conducere în instituţii cultu-
rale etc (se fac referiri la Dan Puric în-
tru susţinerea dezideratului).  Monica 
Mureşan comentează nepolemic mar-
ginalizarea scriitorilor care creează din 
sentiment, de către Uniunea scriitorilor 
şi revistelor literare. Cartea ei, prin apel 
la normalitate, devine complementară 
părerilor exprimate polemic de poetul 
Virgil Diaconu în Destinul poeziei mo-
derne (Ed. Brumar, Timişoara, 2008). 
În capitolul Generaţii literare la putere 
şi destinul poeziei el constată că puterea 
unei generaţii este administrativă (func-
ţii de conducere în Uniunea Scriitorilor, 
edituri, reviste) nu inseasmnă valoare 
literară. Acum e la putere generatia 80, 
postmodernistă, peste 10 ani va fi alta, 
fracturistă sau cine ştie cum se va numi. 
Generaţia aflată la putere îşi impune ca-
nonul (judecă uzitând un pat al lui Pro-
cust): premiază pe cei care corespund 
acestuia, tipăresc în reviste, dicţionare 
şi antologii pe reprezentanţii săi, care 
respectă canonul postmodernist.  Poe-
zia din afara generaţiei aflată la putere 
e disconsiderată, marginalizată. Monica 
Mureşan se situează în afara canonului 
postmodernist, adică, împreună cu Vir-

gil Diaconu, de partea poeziei modrne 
valoroase.

Pentru ea: ”Viaţa este dar, creaţia 
artistică – har.”  ”Între profan şi sacru, 
uman şi transcendent, artistul re-crează 
povestea pentru a-şi transpune emoţia 
convertind-o în materialitate.” 

Restaurarea  normalităţii, reaşe-
zarea valorilor autentice va fi posibilă, 
după părerea criticului  Theodor  Co-
dreanu prin impunerea transmodernis-
mul care ar readuce în plin plan antro-
pocentrismul modernist, religios, filtrat 
prin interdisciplinaritate, logică tripolară 
(antinomia fiind izvorul vieţii). Monica 
Mureşan tinde spre transmodernism dar 
e încă ancorată în logica bipolară: bine 
rău (lume duală).

Autoarea mai abordează în pagi-
nile cărţii Cuvinte pentru viitor şi alte 
probleme incitante, cum ar fi: 

descoperirea unei gropi comune 
(film documentar emoţionant) cu ose-
mintele unor martiri anticomunişti, ceea 
ce-i prilejuieşte următoarea meditaţie: 
„există o memorie a pământului şi că 
glasul lui nu-i o simplă figură de stil.” 
(Consideră revoltătoare desfiinţarea  In-
stitutului de Investigare a Crimelor din 
România modernă, cel care a realizat 
filmul cu pricina);

decăderea morală a naţiei (rromii 
care ne fac d erâs cerşind prin ţările ci-
viizate ale Europei, transformarea noas-
tră, datorită nivelului scăzut de trai, în 
răscolitoii gunoaielor din spaţiul Uniu-
nii Europene etc.; 

nevoia de modele morale auten-
tice spre care să tindem astăzi, când se 
promovează falsele valori;

luarea peste picior a idealurilor 
considerate sfinte pentru o naţie: patria, 
tradiţiile, specificul (poeziile porno ale 
lui Mihai Gălăţanu privind patria);

-  necesitatea elaborării unui cod 
etic pentru oamenii de cultură care ar 
trebui să  presteze chiar un jurământ 
pentru a-şi dedica  creaţiile în slujba bi-
nelui (după părerea mea ideea reprezintă 
o exagerare).  

În concluzie, volumul de eseuri  
semnat  Monica  Mureşan răspunde 
orizontului de aşteptare al scriitorilor 
şi cititorilor. Uzitând un stil colocvial, 
atrăgând cititorul într-un dialog 
interactiv,  se va citi cu interes. Desigur 
vor fi reacţii pro, din partea  moderniş-
tilor şi contra, din partea postmoderniş-
tilor demolatori. Cartea pledează pentru 
revenirea la normalitate, posibilă, după 
părerea autoarei prin practicarea iubirii 
creştine faţă de semeni: „Pierdut iubi-
re, aducătorului – recompensă...” Mi se 
pare un ideal astăzi nerealizabil. În vii-
torul îndepărtat, cine ştir? Nu putem de-
cădea la nesfârşit. Să nu uităm că după 
Evul mediu a izbucnit Renaşterea. De 
ce nu ar fi şi istoria ciclică, desigur, cu 
diferenţe? 

MONICA MUREŞAN:

Cuvinte pentru viitor
- eseuri -
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„O, realitate ireală, dacă mâinile mele te-ar 
strânge la piept, 

nu-i aşa că întregul cuprins al firii ar tresări într-
o lacrimă?

Nu-i aşa că mâinile mele te-ar sugruma de Cân-
tec, ca apoi, 

să mă plâng în Tăcerea de mine Adâncului?” 
(Theodor Răpan)

Întrebări, mirări, tăceri sunt tot atâtea forme ale 
rostirii, câte pot pătrunde în acel ton fonic afectiv pe 
care-l întrupează gândul omului.

Consecvent crezului său de-o viaţă, prin Cuvânt, 
poetul face pururi dovada propriei sale identităţi. Do-
bândind această proprietate, se regăseşte pe sine însuşi, 
dăruindu-ni-se! 

Theodor Răpan este unul dintre ei!
El face parte din categoria atipică de poeţi, pen-

tru care poeticitatea este un mod de a trăi, iar singura 
transcendenţă supravieţuitoare se identifică cu  Poezia.

Îmi vine în minte o reflexie a lui Novalis: „Locul 
sufletului se află acolo unde lumea dinăuntru şi  lumea 
din afară se ating.”

Nu-i greu să descoperi (dacă ai disponibilitatea 
şi vrei), ceea ce, uneori,  logicii i se pare imposibil: că 
aflarea-de-sine a poetului e în starea creaţiei lui.

Optzecist, după vârstă, Theodor Răpan a debu-
tat publicistic în 1970, în ziarul Teleormanul literar, cu 
poezia „Euforie”, iar editorial, în 1975, cu ciclul de po-
eme „Hohotul apelor”, în  „Caietul debutanţilor”, Edi-
tura „Albatros”.

Aşa începe să dea lucrului, aparent comun, un 
sens înalt, încrederii răbdătoare o altă înfăţişare a vi-
sului tăinuit al daimonului, devenind eul propriului eu.

De aici şi  până la „Testament în Alfabetul Tăce-
rii”, antologie de autor (1975 – 2013), apărută în 2013 
la Editura Tipo Moldova, Colecţia OPERA OMNIA, 
Poezie contemporană, totul prinde contur sub ochiul şi 
spiritul poetului, 

Atunci când şi-a intitulat antologia „Testament 
în Alfabetul Tăcerii”, autorul ei, credem, că a pornit nu 
numai de la „nevoia fundamentală a sufletului uman de 
a prinde sensul lumii” - cum, la un moment dat, George 
Călinescu definea poezia – sau de la mărturisirea trăirii 
provocată de întâlnirea în cuvânt cu un „Prieten”, ce 
i-a fost model: ,,Lacrimi de busuioc înflorit, de vară în 
pârg şi chiciură noaptea! Chihlimbar şi tămâie rănită. 
Pe sub porţile Raiului, îţi trimit crizanteme. Lăcrimea-
ză împăturită, scrisoarea ta. Te vestesc cu alaiul întreg 
al vorbirii mele: a sosit, a sosit Pessoa, a sosit, în sfâr-
şit, Primăvara”, ci şi de la percepţia cititorului citind-o, 
dincolo de plăcerea lecturii: ,,Cu lacrimile ploii ves-
tească-mă lăcusta, c-am urgisit psaltirea şi fiinţa, iar din 
adâncul slovei adormite n-a mai rămas durută, imberba 

mătrăgună, ucisă, nici căinţa…” (N.B. Da, ai dreptate, 
Prietene: „A simţi înseamnă a nu fi atent!”), (pag.310).

Acest florilegiu grupeză, în spaţiul celor 735 de 
pagini, poeme în selecţia autorului, din cele 17 cărţi pu-
blicate până acum: HOHOTUL APELOR (1975), PRI-
VIND ÎN OCHII PATRIEI (1986), AŞA CUM SUNT 
(1989), HOTARUL DE FOC (1991), LA UMBRA 
CUVÂNTULUI (1995), SCHIMBAREA LA FAŢĂ 
(2001), TAURUL LUI FALARIS – MĂRTURISITO-
RUL – Jurnal de poet (2003), MUZEUL DE PĂS-
TRĂVI – Scrisori din lazaret (2004), POŞTALIONUL 
DE SEARĂ – File din jurnalul unui heruvim (2005), 
DINCOLO DE TĂCERE – Jurnal de poet (2009), 
DANSUL  INOROGULUI – ELOGIUL MELANHO-
LIEI (2010), EVANGHELIA INIMII – ANOTIMPURI 
– Jurnal de poet (2010), EVANGHELIA CERULUI – 
ZODII DE POET (2011), EVANGHELIA TĂCERII 
– SOLILOCVII (2011), EVANGHELIA APOCALIP-
SEI – EPIFANII (2012), FIIND 365 + 1 Iconosonete 
(2013).

Motto-ul, din Nichita Stănescu: „Ce fac eu nu 
se vede!”, ne introduce în universul mirific al cărţii, 
singura care, în concepţia artistului, consfinţeşte „drep-
tul divin la pasiune”, particularizându-l între făpturile 
dumnezeirii.

Deşi este o metaforă, rostirea nichitiană expri-
mă sintetic viziunea lui Theodor Răpan asupra creaţiei: 
profundă, înaltă, pură, în stare să depăşească efemerul 
şi să pătrundă în eternitate, o cale de împlinire a doru-
lui de absolut al omului, un spirit însetat de infinit, o 
modalitate de cunoaştere şi autocunoaştere, care gene-
rează o permanentă luptă interioară, trăiri contradictorii 
care mistuie omul, dar îl şi purifică, înălţându-l. 

Poetul şi poezia, acestea sunt cele două jumătăţi 
care se caută până îşi găseşte fiecare perechea, semn 
al întregului: „Acuză-mă! Sunt vinovatul care/ Îşi ru-
pe-n Piaţa Mare legământul/ Ce mi-l sorti, amar, dez-
nodământul:/ Te mai iubesc? Trăiesc sau mi se pare?// 
Pornirilor tu dă-le dezlegare,/ Slujindu-te, am devenit 
înfrântul!/ Cuprins de frică, iată, mi-e descântul,/ Re-
gina mea, te rog, aştept cruţare!// Să fug, n-am unde! 
Numai el, Psalmistul, / Neîmpăcat stinse focul Ghee-
nei,/ În timp ce eu rămân, pe veci, copistul!// Oglinda, 
spartă, îmi ascunde plânsul,/ Aud din larg, e cântecul 
sirenei:/ Venit-a vremea să începem strânsul!” (Sonetul 
CCLXXXVIII).

Autor al reflexiei deschise, circulare, Theodor 
Răpan relevă ipostaza inedită a limbii române, reinven-
tând o nouă şi originală gramatică a poeziei.

Această antologie de autor este, de fapt, o rea-
lizare unitară a diversităţii cărţilor lui, prin care „unul 
este în toate şi toate sunt în unul.”

Urmărindu-i parcursul literar, distingem patru 
etape în evoluţia sa lirică.

Prima etapă este marcată de cele şase volume 
publicate între 1975 şi 2001.

Poezia începuturilor stă sub semnul clasicismu-
lui/ tradiţionalismului, dar ne dă şansa vederii umbrei 
regelui Midas: tot ce atinge Poetul se preface în Cuvânt: 
„N-am ştiut că-n mine cineva/ are puterea pe sare şi 
vânt/ să ridice lumina-n descânt/ şi apoi din apa cea tare 
să bea...// Cineva mă pândea… Mă pândea/ cu otravă 
spre ierburi răsfrânt.../ N-am ştiut că-n mine cineva/ are 
puterea pe sare şi vânt/ să-şi clădească un frâu pentru 
şa,/ temei pentru acelaşi veşmânt,/ eram prea aproape 
şi, vai, de abia/ se zărea prefăcut în Cuvânt.../ N-am 
ştiut că-n mine cineva...” (N-am ştiut, pag. 11).

Încă din această perioadă identificăm temele şi 
motivele creaţiei, dar şi complexitatea stărilor existen-
ţiale, de la clipa de fascinaţie până la tristeţea metafi-
zică. 

Remarcăm în construcţia poemelor prospeţimea 
expresiei, cultivarea metaforei, a versului insolit, refle-
xiv, care cucereşte gustul cititorului: „Adevărul Poeziei 
nu-l ştie/ decât somnul ei/ neîncărunţit./ Eu cânt, plâng/ 
şi râd deopotrivă./ Şi totuşi, speranţa voastră e-n mine:/ 

nu vă înşelaţi!/ Am atâtea victorii/ încât să vă pot tulbu-
ra de Cântec/ sfiindu-vă!” (Somn în oglindă, pag. 216).

Cea de-a doua etapă distinctă a creaţiei lui Theo-
dor Răpan cuprinde următoatrele patru cărţi inedite, în 
care experimentează noi forme/formule literare: Tau-
rul lui Falaris – Mărturisitorul – Jurnal de poet (2003), 
Muzeul de păstrăvi – Scrisori din lazaret (2004), Poşta-
lionul de seară – File din jurnalul unui heruvim (2005), 
Dincolo de tăcere – Jurnal de poet (2009).

Taurul lui Falaris – Mărturisitorul – Jurnal de 
poet (2003)  este o „carte de învăţătură”, în care te-
mele fundamentale corespund stărilor divine: credinţa, 
Dumnezeu, adevărul, binele, frumosul, poezia şi poe-
tul, mărturisirea de sine.

Reactualizarea mitului, Taurul lui Falaris este „o 
carte trăită. Durută. E o parte din viaţa mea!” - mărtu-
riseşte autorul - o carte pe măsura înălţimii gândurilor 
însoţitorilor – Sőren Kierkegaard, Lucian Blaga, Mi-
guel de Unamuno, Mircea Eliade, Constantin Noica, 
Cesare Pavese, Jules Renard, Jean-Paul Sartre, Emil 
Cioran -  adevăraţii „provocatori” ai reflexelor: „Dacă 
vrei să mă vezi, nu trebuie să mă priveşti. Dacă vrei să 
mă înţelegi, nu trebuie să mă cunoşti. În rest, e dreptul 
meu la tăcere.”

Muzeul de păstrăvi – Scrisori din lazaret (2004) 
este un „epistolar al însingurării”, o carte în care meta-
fora îşi sacralizează drumul spre desăvârşire: „Pe sub 
chiparoşii deznădejdii, viaţă, spune-mi, în piept ce m-
apasă?”

Cele douăzeci de poeme în proză cultivă rostiri 
şi tăceri presărate cu îngândurări, incertitudini, bucurii, 
amăgiri, ispite, penitenţe, ispăşiri, melanholii, imagerii, 
toate respirând esenţa „Frumosului.” 

Aflăm din Istoria adevărată, după Lucian din Sa-
mosata, că „aici, la ceas sorocit, gândurile poeţilor se 
întrupează în peşti înveşmântaţi cu solzii de argint ai 
versului, pentru ca, risipiţi prin oglinda fără de sfârşit 
a timpului, să amintească oamenilor, cu strălucirea lor, 
de adevărata bucurie a firii.”

Asumându-şi ipostaza Creatorului, logosul său 
devine un mecanism semantic fundamental într-un  
monolog adresat: ,,- Aflaţi, bogăţia inimii mele este Cu-
vântul! Apoi fapta! Şi tu, Poezie! Mi s-a dat mai mult 
să spun decât să zidesc, dar aceste turnuri ale cetăţii sub 
verbul meu prins-au contur!”

Este doar una dintre multiplele posturi în care  
poetul se prezintă şi se re-prezintă.

Poştalionul de seară – File din jurnalul unui 
heruvim (2005) continuă tripticul poematic, încredin-
ţând cuvântului scris, în chip de spovedanie lirică, tră-
iri complexe, de la şovăieli şi înfrângeri, aşteptări şi 
îndurerări, chemări şi speranţe, până la biruinţele fru-
mosului fără egal: ,,Cuvântul prin care voi (re)naşte nu 
are glas! Are doar simţire! Jertfirea prin Poezie e tot ce 
mi-a mai rămas!...”

Scrisoare în contumacie, cu dedicaţia: lui Dami-
an Petrescu, viscolit de persiile Dorului! este un cutre-
murător poem adresat graficianului Damian Petrescu, 
cel care a dat un plus de nemurire unor ilustre nume 
ale poeziei universale, „starostele de Paris” şi  care a 
făcut din şapte cărti ale poetului Theodor Răpan auten-
tice albume de artă, prin operele grafice care însoţesc 
poemele: ,,Dragă Damian! Viaţa? Apocalipsă a Apo-
calipsei! Ce ne desparte, azi ne uneşte! Ce ne-nfioară, 
doar Moartea zideşte! Păsările tale, reptile nebune, îmi 
sluţesc aşternutul! Inima, în galop pe străzile de purpu-
ră crudă, căluş, hăituit noaptea în somn. Deliormanul? 
Să suspine! La Courneuve? Nu mă ştie!...”

Poştalionul de seară este o carte a întrebărilor  
şi a mirărilor, a clipei şi a veşniciei, a dorului nesfârşit 
de Om şi Dumnezeu, o carte a meditaţiei, căci reflexe-
le gândurilor nasc alte reflexe: „Şi răsăritul soarelui se 
face că nechează! De-atâta vis, nici visul nu crede că 
mă voi preface în noapte, într-o noapte a începuturilor 
uitate să rămână eternă lumina...”

Dincolo de tăcere – Jurnal de poet (2009),  prin 
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cele 55 de poeme cu structură de psalmi şi accente pasi-
onale de Cântarea Cântărilor,  dezvoltă trei coordonate 
fundamentale, timpul, viaţa, tăcerea, care-şi schimbă 
mereu poziţia şi sensul: timpul devine viaţă, viaţa de-
vine tăcere, tăcerea se contopeşte, misterios, cu timpul. 
Dar undeva, într-un spaţiu ideal şi himeric, poetul se 
lasă devorat de umbra propriei tăceri: „Poeţi de după 
mine, veniţi de luaţi ispită!”

Fiecare vocabulă vibrează de o armonie interioa-
ră izvorâtă din preaplinul poeziei.

O altfel de încercare a firii de Poet, după cum 
însuşi autorul mărturiseşte, este Dansul Inorogului – 
Elogiul Melanholiei (2010), întru inima sa, cea mult 
simţitoare şi bolnavă de Cântec!

Omul şi dublul său, iată, o posibilă înţelegere a 
subtextului cărţii, motiv care depăşeşte graniţa realului, 
pentru a deveni principiu existenţial. Noutatea rezidă în 
inventica „basmului în dublet”, reflectând prin aceasta 
o formă de nostalgie imanentă a tuturor însuşirilor ce se 
recompun în conceptul arhetipal.

Ineditul expresiei se bucură de amploarea verbu-
lui rostit, virtute pe care proza lirică răpaniană o culti-
vă, subordonând-o ritmului implacabil al discursului li-
ric: „Cine poate rezista tentaţiei de a şti tot ce gândeşte 
lumea? Ce poate fi mai atrăgător decât să fii stăpân pe 
gândurile oamenilor?”

A treia etapă a creaţiei lui Theodor Răpan este 
ilustrată de ciclul celor patru Evanghelii lirice: a Inimii 
(2010), a Cerului (2011), a Tăcerii (2011), a Apocalip-
sei (2012). Titlurile sunt elocvente în contextul trăirii 
stării umane fundamentale: Iubirea, potrivit căreia sen-
surile vieţii şi ale morţii sunt redimensionate.

În Evanghelia Inimii poetul îşi imaginează tre-
cerea prin cele patru anotimpuri: Primăvara – Floralia, 
Vara – Iubitor, Toamna – Melanholia, Iarna – Ultima 
Thule, ca anotimpuri ale sufletului. Fiecărui anotimp li-
ric îi sunt consacrate 33 de poeme, cifră corespuzătoare 
unui cod ocult,cunoscut de iniţiaţii lumii.

Cartea sondează abisul omenescului, aşteptările, 
regretul, încrederea şi neîncrederea, devenirea paşilor 
încărunţiţi, într-un cuvânt, o radiografie a ceea ce sun-
tem, de fapt: egali în moarte! „Etern călător pe o boabă 
de rouă minunea se-ntâmplă: mor amintirile, umbra cu-
vintelor niciodată. Aum!”

În Evanghelia Cerului harul şi cultura literară 
i-au permis poetului Theodor Răpan realizarea unui di-
alog deschis cu cei 144 de „aleşi”, replica sa pornind 
din sufletul lor către Poet şi de la Poet către Cititor.

Universul tematic, modalităţile de expresie şi 
formulule prozodice ale acestui volum relevă din plin 
o înnoire a formelor poetice cultivate aici! Această 
„Evanghelie” excelează prin tehnica dialogică. Sur-
prinde aici uşurinţa cu care operează inserţiile, stabilind 
o reală conexiune ce este resimţită atât la nivel emoţi-
onal, cât şi intelectual. Poeziile deja consacrate devin, 
acum, provocările unor poeme originale, sublime.

Prin „poeţii zodiilor” se arată pe sine şi invers, 
prin sine îi arată pe ei, în poeme de un ritual solemn!

Manifest al respectului, al recunoştinţei şi al iu-
birii faţă de poeţii selectaţi şi incluşi în acest volum, 
care este, deopotrivă, şi o veritabilă crestomaţie din li-
rica universală, constructul lui Theodor Răpan devine 
ecoul propriei arte, a Poesiei:  „Eu sunt Întrebătorul. Ca 
un „bivol în mlaştinile Universului” îmi pândesc zorii. 
Mi-e frică să ajung „un centaur siluind arborii poemu-
lui”, mi-e frică să urc scara Supremei Judecăţi. Prostul 
de mine, am înfruntat uneori albastrul cerului, de aceea, 
„fiecare dimineaţă e o rufă roşie la orizont”. În teaca ba-
ionetei mele s-a furişat un vers sălbatic. El mă priveşte 
cu îndurare şi aşteaptă să-l agăţ în ştreangul singurătăţii 
lui. Vai, lumea aplaudă! Scâncetul i-l aud din depărtare, 
cu silabele atârnându-i pe gură ca nişte lampadare vor-
bitoare.” (Replică la Gellu Naum).

Evanghelia Cerului – Zodii de poet, carte singu-
lară de lectură şi compoziţie, concepută într-o manieră 
originală de poetul Theodor Răpan, aduce în peisajul 
literar un text nou, pe baza intertextualităţii, pe care îl 
numim REFLINTEXT (reflex literar intertextual), o 
formă de introspecţie a sinelui, în care privirea în oglin-
dă, referenţialitatea, redefinirea poeticului, subtilitatea 
metaforei, plăsmuirea unui univers propriu, insolitul 
imaginilor artistice, dobândesc noi valenţe estetice.

Cea de-a treia Evanghelie,  a Tăcerii, vine cu un 

alt tip de discurs, la baza căruia stă sublimarea stării.
Complex şi polifonic, Poetul îşi raportează  Tă-

cerile la propria-i creaţie.
În fapt, Evanghelia Tăcerii este şi o antologie de 

autor, pentru că mottourile, dedicate exclusiv Tăcerii, îi 
aparţin în totalitate lui Theodor Răpan, sunt segmente 
sau poeme întregi, selectate din volumele publicate an-
terior şi exprimă devenirea cea  întru „fiinţă” a poeticii 
autoreflectării. Autoreflexe am numit poemele acestei 
„Evanghelii” care dau răspuns la întrebarea: – Cine este 
Cel care propune cititorului Tăcerea Poeziei sau Poezia 
Tăcerii, în căutarea sinelui?

Fiecare poem este construit după un plan rigu-
ros, căci arta nu este numai inspiraţie, ci şi „meşteşug”. 
În autoreflexele răpaniene se suprapun două planuri 
poetice: unul de echilibru, rezultat din contemplarea 
atemporală, rece, a Universului, „În Câmpie, pustiul 
hotarelor mute, nori de-ntristare ascund toţi guzganii. 
Numai catargele inimii – anii – se-adună-ntre aripi me-
reu…” şi altul, al trăirii pasionale, al arderii vitaliste, 
„Visul ţărânii Tăcere rămână, sunet pur între abscisele 
uitării, jugul tandru al desperecherii cum să-l îndur? E 
un cântec ce nu se aude, fără să vreau vorbele-mi răsar 
la fereastră, de pe buzele necuprinsului, iată, mă zboară 
o pasăre-albastră…”

Evanghelia Tăcerii este o carte rară, despre trăi-
rea intensă a sentimentului „rostirii nerostite”,  în care 
marile teme ale creaţiei  nu sunt ca o sumă a universului 
răpanian, ci ca o suprapunere şi simultaneitate a unui 
ritm circular, a relaţiei Poetului cu opera sa.

Ciclul Evangheliilor lirice îl încheie Evanghelia 
Apocalipsei, în fond Apocalipsa Poetului-Mag!

Poetul, ca nimeni altul, a simţit decadenţa pre-
zentului. El, truditorul Cuvântului, veghează ca Poezia 
să nu cadă în capcana desfrânării.

Ei, Poeziei, ca armă a salvării sufletului, îi dedi-
că această Apocalipsă, dar şi Limbii Române!

Evanghelia Apocalipsei are o arhitectură inedită, 
la fel cum este şi conceptul pe care ea se bazează, inte-
grator, polifonic.

Versetele Apocalipsei biblice – devenite aici 
mottouri – ne introduc într-o atmosferă de totală reîn-
noire a artei literare.

Astfel, Theodor Răpan  face din  conceptul de 
Poezie principiul suprem al creaţiei sale, însoţindu-l re-
flecţia profundă, căci obiectul ei este nemurirea vieţii 
afective, a sensibilităţii şi rafinamentului său intellec-
tual.

În setea de divin, de absolut, un topos concret se 
particularizează, acela al naşterii Poetului.

Prin tehnica juxtapunerii, ca procedeu literar, 
poetul construieşte în jurul fiecărui element al univer-
sului liric paranteze spre labirintul limbajului, în comu-
nicarea cu Nemărginirea. Fascinante prin complexitate, 
adevăr şi frumuseţe, ele potenţează trăirile – imperfec-
ţiuni ale suferinţei – dar care îl ajută să treacă punţile 
până la suprema formă de existenţă: Poezia!

Evanghelia Apocalipsei – Epifanii împlineşte 
cele două arii semantice, una religioasă, în fapt numai 
pretextul, cealaltă, laică, fundamentală, un autentic 
Manifest întru sănătatea Poeziei şi a Limbii Române.

Remarcăm aici capacitatea autorului de a ordo-
na, prin estetica Poeticii, haosul care ameninţă necon-
tenit creaţia.

Din Babelul contemporan nu ne putem salva 
decât prin cultivarea Frumosului „întru nemurirea Cu-
vântului, a Poeziei şi a Limbii Române!”. Acesta este 
Crezul celui care, nu numai prin Evanghelia Apocalip-
sei, ci prin întregul ciclu realizează, de fapt, „Evanghe-
lizarea Poeziei”.

Ultima carte a poetului Theodor Răpan – FI-
IND - 365 + 1 Iconosonete, tramsmite o simţire unică, 
specială, căci catharsis-ul său, deopotrivă, labirintic şi 
somptuos, incitant şi metaforic, voluptuos şi magic, 
este generator şi re-generator al unor stări pe care doar 
marii poeţi ar mai putea să le provoace.

Lirică prin excelenţă, bogată în universul tema-
tic, concesivă în idiosincraziile ei, cartea lui Theodor 
Răpan conferă noutate şi specificitate Sonetului.

Nimic nu este vetust, anacronic!
El valorifică particularităţile barocului, ale ro-

mantismului, dar şi pe cele ale clasicismului, manifes-
tând o disponibilitate transfiguratorie excepţională. 

Un motto sugestiv deschide cartea: „M-am tre-
zit fiind, voi aţipi nefiind!”, al lui Nichita Stănescu, 
cel care, ascultându-i poeziile cu ani în urmă, depunea 
mărturie: „Dacă credeţi pe cuvânt cele câteva versuri 
bune semnate de Nichita Stănescu, vă atrag în mod res-
pectuos atenţia că sunt iritat, că trebuie din nou şi nu 
am ce face, căci acesta este adevărul, să cred în poeziile 
semnate de tânărul meu confrate, Theodor Răpan.”  Şi 
nu s-a înşelat!

Structurat după numărul lunilor (fiecare cu nu-
mele ei din calendarul popular), cu titluri, de cele mai 
multe ori, metafore-insolite, Sonetarul, (cum frumos 
îşi numeşte poetul constructul în colofon), se consti-
tuie într-un simbol autentic pentru Iubirea ca pasiune 
şi fascinaţie copleşitoare, apogeul ei fiind Poesia: I - 
GERAR – Taina lăuntrului; II - FĂURAR – Cămaşa 
lui Nessus; III - MĂRŢIŞOR – Scrisori din Amalthea; 
IV - PRIER – Pascalia; V - FLORAR – Sonete în aqua 
forte; VI – CIREŞAR – Lacrimi de bazileu; VII – CUP-
TOR – Ars amandi; VIII – GUSTAR – Fructul oprit; IX 
- RĂPCIUNE – Lampa lui Aladin; X – BRUMĂREL 
– Orb în lumină; XI - BRUMAR – Evlavii; XII - UN-
DREA – Acatistul iubirii; şi, cu izul întregirii cuaterna-
re, SONETUL BISECT (CCCLXVI).

Cuvânt şi imagine, retorica purităţii şi a abso-
lutului, gândul întrupat şi cel liber, iată, căile prin care 
autorul lor leagă lumea materială de cea spirituală!

Poetul – fiind „ecou nespuselor cuvinte” – in-
tuieşte că importantă nu este materialitatea Creaţiei, ci 
esenţa ei spirituală. De pe această platformă se abor-
dează problemele fundamentale ale condiţiei umane 
– de viaţă şi de moarte – în care, cel mai tulburător 
mi se pare a fi raportul dintre om şi Dumnezeu, dintre 
Creaţie/Poesie şi Creatorul/Poetul său: „Să ne iubim! 
Apocalipsa vine/ Abia atunci când holdele, bogate,/ Se 
vor pleca de rod străluminate:/ Troiţelor din noi cin’ să 
se-nchine?// S-au stins demult foşnirile rotate,/ Pânda-
rul Clipei suduie lavine,/ Înmărmurind tăcerea – ce ru-
şine!/ Din ciutura iubirii curg păcate!// Nu mă privi cu 
ochii depărtării,/ Jăraticul mai pâlpâie în vatră:/ Salvea-
ză-mă, nu mă lăsa pierzării!// La zid sunt pus! Turbaţii 
câini mă latră/ Sub greaua cruce, Doamne, a trădării/ Şi 
n-am curaj să pun mâna pe piatră!” (CLXXXIV).

Drumul existenţial al poeziei, reconstruit în 
funcţie de rodul iluminărilor interioare, dobândeşte co-
notaţii singulare. Complexele structuri axiologice sunt 
mediate prin cele estetice şi, e cazul, cei în drept să des-
copere, prin actul critic, recunoașterea valorii! 

„Poeţi, credeţi-mă, el este totul:/ Pare un demon? 
Cine să-l alerge?/ Fără de el Amor în cârje merge,/ Sub 
duhul lui mă simt eparhiotul!// Rege îmi e, îi târnosesc 
complotul,/ Mormântul suferinţei îl premerge,/ Din 
mintea lui fiorul nu se şterge,/ În sinea mea l-am po-
reclit Despotul!”// Topesc cu lava neîncăpătoare/ Tăria 
gândului – pelinu-i dulce:/ De n-ar fi el, Iubirea sigur 
moare!// Aşa e, Tată, din căderi avântul/ Îşi trage setea, 
somnul vrea să-l culce:/ Necunoscutul schivnic e Cu-
vântul!” (CCCLXXXIV)

Citindu-l, vom recunoaşte în Theodor Răpan 
Pygmalion-ul îndrăgostit, asemenea lui Dumnezeu, 
care a făcut Creaţia din Iubire. Astfel, Poetul îşi propul-
sează starea în universalitate, pentru că îi află determi-
naţii valorice. Iubirea este pentru el  o dezirabilă tera-
pie a sufletului, calea de rezistenţă a fiinţei interioare în 
faţa neantului. Iubirea devine adevărată, autentică doar 
dacă acţionează necondiţionat. Ea este tema fundamen-
tală în jurul căreia grefează: „Zeiţa… cu noaptea prin-
să-n plete”, „Visul visat”, „Eternitatea Clipei”, „Pielea 
veacului”, „Potirul Învierii”, „Celestul Sonet”, „Poetul-
Mag”, „Despotul Timp”, „Statică tăcerea”, „Izvoarele 
iubirii”, „Povara închisorii”, „Calvarul dragostei apu-
se”, „Moartea… trează”, „Jertfelnic heruvim”, „Cuvin-
tele-albine”…

Astfel, harul, sinceritatea, bogăţia şi puritatea 
sentimentelor din sonetele rostite întru slujirea Poesi-
ei, în care se îmbină rafinamentul şi erudiţia, precum şi 
desăvârşirea artistică a formei poetice, îl singularizea-
ză pe Theodor Răpan, impunându-l ca pe o voce lirică 
aparte! 

Numai citindu-i întreagă opera vom şti Cine-i 
Poetul şi ce reprezintă Poezia lui!

Prof. dr. NICOLETA MILEA
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„CUGETĂRI, SFATURI ŞI ÎNTÂMPLĂRI CONTEMPORANE ”
de Ştefan Mihuţ

(Extrase din volumul în curs de pregătire cu titlul de mai sus)

1. Cugetări:
	Întâlnim adesea oameni cu un spirit ironic 

dezvoltat. Iar cum aceasta, ironia, este o sabie cu două 
tăişuri sau un arc ce are săgeata cu vârful otrăvit, cei care 
practică aceste sporturi subtile, trebuie să fie spadasini sau 
arcaşi inteligenţi şi desăvârşiţi, pentru a nu produce răni 
adânci şi cu atât mai puţin, de a-i pune în pericol viaţa 
adversarului.

	Prefer să încasez o pereche de palme zdravene 
de la un prieten adevărat, decât să ascult „leşinat” de 
plăcere sau indignat de durere, cum mă laudă sau cum mă 
ponegreşte un om mărginit.

	Să ne ferească Dumnezeu – dacă noi nu o 
putem face – măcar de două calamităţi: de prietenia cu un 
prost şi de dujmănia dosită a celui cu care ne mândrim că 
ne este prieten.

	Aşa cum avem nevoie de prieteni adevăraţi, tot 
aşa n-am avea nevoie de duşmani. Punând faţă în faţă, ca 
noţiuni, prietenia cu duşmănia şi, să trebuiască să optez 
pentru una dintre ele, aş alege duşmănia prietenului, în 
locul prieteniei cu un prost.

	Până acuma – deşi nu mai sunt tânăr – n-am 
întâlnit nici măcar un singur om care să recunoască public 
că este prost. Dacă găseam unul, era primul semn că acela 
şi-a depăşit condiţia de om mărginit, cu şanse certe de a nu 
se mai întoarce la starea din care a ieşit printr-o scăpare de 
inteligenţă, înmagazinată într-un singur cuvânt.

	De vreme ce înţeleptul ştie ce trebuie să facă 
şi acolo unde nu are expertiză, prostul va da greş şi acolo 
unde a învăţat ce s-ar cuveni făcut.

	Dacă animalele îşi asigură nemurirea prin 
perpetuarea speciei, omul în schimb, beneficiază de un 
avantaj în plus: şi-o poate asigura şi prin renume. 

	Când este amestecat într-o colectivitate umană, 
religioasă sau laică, pe omul de geniu îl vom recunoaşte 
prin a-i vedea cum fac front comun împotriva sa, toţi 
proştii şi neisprăviţii.   

	Am întâlnit şi întâlnesc atâţia oameni nefericiţi 
încât mi-ar fi fost cu neputinţă să-i pot număra şi cu atât 
mai puţin, să le ţin evidenţa. Legat de acest flagel atât de 
răspândit, am citit undeva că înaintaşii noştrii antici au 
proclamat drept leac al nefericirii, faptul de a nu se gândi 
la ea. La rândul lor, contemporanii zilelor noastre, punând 
sub lupă nefericirea, au constatat că anticii n-au greşit. Şi 
ca urmare, au postulat: atâta vreme cât ne gândim la ea, 
nefericirea în loc să treacă, creşte.

	Libertatea pe care şi-o vrea un popor, o 
colectivitate umană, sau chiar un singur om, de a face ceea 
ce doreşte şi vrea el, se poate uşor confunda cu libertinajul 
sau cu o comportare excentrică. Ea, libertatea, poate să 
umble şi să se mişte fără lanţuri, supravegheată şi ocrotită 
de nişte legi drepte şi nediscriminatorii.

	Aroganţa este o haină uzată şi demodată, pe 
care o poartă cu şarm numai mediocrităţile. Când o vedem 
– şi o vedem din păcate – că-i purtată şi de politicienii 
aflaţi la conducerea treburilor ţării, trebuie să-i dezavuăm 
prin a-i pune pe fugă, înainte de a ne aduce la sapă de 
lemn.

	Cine se încumetă să-l acopere cu laude pe 
cineva pe care, cei care îl văd şi-l cunosc, ştiu bine că nu 
le merită, lăudătorul se poate alege „pe merit” cu porecla 
dezonorantă de ... LINGUŞITOR.

	Evoluţia omului până să ajungă la stadiul 
actual, ştim că a pornit de la maimuţă. Acest fapt şi 
strămoş, trebuie să ne bucure în modul cel mai serios cu 
putinţă. Nu mi se pare comod şi cu atât mai puţin plăcut, 
să ne imaginăm cum am arăta noi astăzi, dacă l-am avea 
ca strămoş pe Elefant sau pe Hipopotam.   

	Din dosarele ce cuprind pedepse date de justiţie 
multora dintre criminali, dacă vom citi motivele – de fapt 
şi de drept – care au determinat condamnarea lor, în multe 
dintre cazuri vom descoperi că nu atât crima sau fapta, ci 
prostia a fost pedepsită.

2. Sfaturi:
	Când ai norocul să ajungi – fie voit, fie din 

întâmplare – în compania unor oameni vădit mai inteligenţi 
şi mai înţelepţi decât tine, dacă vei alege varianta de a 
le pune întrebări şi a le asculta părerile într-o problemă 
sau alta de viaţă, vei fi înfinit mai câştigat şi mai bogat 
decât prin opţiunea de a le înşira câteceva din bruma ta 
de cunoaştere.

	Dacă te vei încumeta să-i dai sfaturi unui prost 
fără ca acesta să ţi le fi cerut, te poţi alege tu însuţi cu 
eticheta de famfaron, precum şi cu un duşman în plus.

	Nu trebuie să fii filozof pentru a înţelege măcar 
câteva probleme esenţiale ce fac parte din filozofia vieţii. 
Una dintre acestea ar putea fi şi este, CUMPĂTAREA: în 
gândire, în opţiuni, în a ne alege prietenii şi a ne cunoaşte 
duşmanii; prin a ştii când, unde şi cât putem glumi şi râde. 
Iar înainte de toate acestea, dacă nu ştim, atunci să învăţăm 
de a ne stima şi iubi unii pe alţii atâta vreme cât mai putem 
fi împreună, aşa cum ne-o cere învăţătura creştină.

	Dacă ţi-ai propus în modul cel mai serios cu 
putinţă să alergi după ceva sau după cineva anume, prin 
care să dobândeşti un câştig valoric, pentru a nu alerga în 
van,     analizează-ţi şansele înainte de a lua startul, prin 
prisma posibilităţiilor tale de a-l ajunge sau, măcar de a-ţi 
micşora distanţa dintre tine şi cel pe care îl urmăreşti.

	Dacă ai ajuns – cu sau fără voia ta – într-un 
carambol de limbaj în care-l ai ca adversar pe un prost, să 
nu faci greşeala de a-i stimula agresivitatea verbală prin 
acceptarea dialogului, inegal oricum. Iar dacă ai făcut-o, 
să nu te miri când îl vei auzi că te face prost pe tine. În 
loc să-i răspunzi la vorba ofensatoare prin a-i spune că 
i se priveşte lui, te sfătuiesc să alegi tăcerea şi să înghiţi 
„găluşca.” Procedând aşa îl vei opri de a recurge la întregul 
arsenal cu invective şi jigniri, pe care ţi-le va servi cu toată 
„generozitatea” de care poate fi în stare.

	Să nu comiţi prostia prin care să alergi după 
glorie şi după faimă fără să fi muncit înainte, îndelung, 
temeinic şi metodic pentru a le obţine. Îţi va fi infinit mai 
uşor să cugeţi  până vei înţelege un adevăr simplu: Tot ce 
se obţine fără o muncă cinstită, se numeşte JAF. 

	Dacă ai fost invitat să faci o vizită la un  
prieten, iar după ce ai ajuns la destinaţie observi că nu eşti 
primit aşa cum te-ai fi aşteptat de către toţi a-i săi, fă cale 
întoarsă prin a le spune gazdelor un neadevăr care o să-i 
bucure: „Am venit din consideraţie pentru voi, să vă cer 
înţelegere şi dacă asta nu ajunge, vă cer scuze că nu pot 
să rămân cu voi la masă şi la un taifas, pentru o cauză 
obiectivă determinată de faptul că, peste o oră trebuie să 
fiu prezent la D.N.A., unde am fost citat ca martor într-o 
cauză penală. Vă pup şi aştept să-mi întoarceţi vizita!”

	Te sfătuiesc tinere, să te străduieşti cât poţi 
mai mult ca atunci când îţi vei pune pe cântar bagajul 
de cunoştinţe pe care le-ai acumulat de-a lungul vremii, 
greutatea obţinută, să-ţi fie într-atât de îndestulătoare 
încât, orgoliul propriu şi vanitatea – prin greutatea lor – să 
nu le poată cuncura.

	Întâlnim tineri care – în loc de a face ceva mai 
bun – râd de câte un om în vârstă şi atunci, râd implicit de 
bătrâneţe ca stare. Nu trebuie să le oprim buna dispoziţie 
prin   a-i mustra. Va fi mai benefic pentru ei de a le spune 
un adevăr cu valoare de sfat sau povaţă: „Până şi voi, 
dragi tineri, mergeţi tot într-acolo, spre bătrâneţe. Şi dacă 
tot râdeţi pe seama bătrânilor, oricât v-aţi mira, râdeţi şi 
de voi înşivă. Numai că, o faceţi în devans.”

	Când ţi se face curte pentru o nouă prietenie şi 
într-un moment când îţi merge cel mai bine, nu te grăbi 
s-o accepţi înainte de a-i decripta şi cunoaşte curtezanului, 
resorturile şi interesele intrinseci.

	Auzindu-l pe cel de pe trotuarul de vis-a-
vis cum te înjură, fă-te că ai urechea surdă, bazat pe 
următoarea aserţiune: cum pentru început te-a înjurat de 
la distanţă, când ajungi cu calomniatorul faţă în faţă şi-l 

vei saluta, vei observa la el fie şi o adiere de jenă, iar dacă 
o să-i vezi capul plecat şi barba rezemată în piept, nu va fi 
altceva decât un semn involuntar al ruşinii.

	Ni se poate întâmpla şi ni se întâmplă adesea să 
fim calomniaţi pentru te miri ce fapte inventate, pe care 
ştim bine că nu le-am comis. A-i răspunde calomniatorului 
print-o altă calomnie, n-am face mai mult decât să-i 
întărim convingerea că dreptatea este apanajul său.       

3. Întâmplări contemporane:
	Mai dăunezi, m-am întâlnit cu un tinerel imberb. 

Pe care nu l-am văzut şi nici nu l-am cunoscut vreodată. 
Ajunşi faţă în faţă la mijlocul pasarelei de traversare a 
râului Şomeş, ne-am oprit amândoi. M-a privit chiorâş 
şi m-a salutat pe fondul unui zâmbet de convenienţă: „Te 
salut, bătrâne!” şi mi-a întins mâna. Lăsându-l cu mâna 
în aer mai mult din curiozitate decât din convingere, după 
care, i-am acceptat provocarea prin a-l imita: „Te salut, 
tinere!” şi i-am dat mâna pe care mi-a strâns-o ca într-o 
menghină. Iar apoi, a râs scurt şi sardonic. După care, 
mi-a adresat interpelarea: „Pe unde umbli măi pulică, de 
nu te-am văzut şi nu te-am întâlnit de zile bune?”

Pregătit să-i ard o prereche de palme pentru 
obrăznicie, m-a oprit o voce disperată de femeie care 
venea spre noi din spatele meu. Şi care, cum l-a văzut pe 
tânărul din faţa mea, făcând abstracţie că eram şi eu de 
faţă, i-a zis cu durere în glas: „Vai, puiule! Cum te scap 
de sub supraveghere dispari ca o nălucă.” După ce l-a 
pupat pe obraz, m-a lămurit şi pe mine: „Dacă v-a zis 
ceva neplăcut, iertaţi-l! Se află sub tratament, dar nu-i 
agresiv, mâncala-r mama!” şi l-a pupat pe celălalt obraz, 
după care şi-a şters lacrimile. Aflat în faţa acelui tablou, 
am înmărmurit de drama la care luam parte.

 Ca urmare, mi-am şoptit în gând: Dacă aş fi 
apucat să-mi pun în practică instinctul agresiv ajutat de 
palme, aş fi purtat cu mine toată viaţa două lucruri: ruşinea 
faţă de acea mamă sfâşiată de durere şi frica de o pedeapsă 
meritată, venită din Ceruri pentru uşurinţa, graba şi 
nesăbuinţa prin care am avut de gând să pălmuiesc un om, 
înainte de a-l cunoaşte şi de a-i fi ştiut drumul destinului.

	Am citit undeva că „Nebunul se consolează cu 
trecutul, prostul cu viitorul, înţeleptul cu prezentul! ” Cum 
eu  - şi încă foarte mulţi ca mine – nu sunt nebun, dar 
nici prost nu mă pot socoti, iar dacă vreau şi, vreau, să fiu 
cinstit şi corect cu mine însumi şi cu lumea, recunosc că 
nici înţelept – aşa cum înţeleg şi văd eu înţelepciunea – nu 
sunt. Şi atunci, îmi stă pe buze întrebarea: eu cu ce şi cu 
cine să mă identific?

	Din păcate am constatat şi văd o realitate tristă, 
cum că politicienii care au ajuns la hăţurile puterii, prin 
promisiuni electorale mincinoase, nu-şi mai încap în 
propria piele şi nici măcar în costumele lor elegante. Au 
bucuria că, la urcare, nu li s-au cerut dovezi – nici prin 
acte şi nici prin fapte – de cinste, expertiză, loialitate şi 
nici măcar de competenţă managerială. Ca urmare, şi-au 
dobândit şi consolidat convingerea că nici nu ar fi avut 
nevoie de aşa ceva. În asemenea circumstanţe favorabile 
pentru ei, trag de frâiele puterii când spre stânga, când 
spre dreapta şi numai prin discursuri demagogice ne zic 
că împing şi înainte angrenajul social, prin a ne promite 
progresul, aducător de bunăstare generală. De vreme 
ce sunt lăsaţi să domnească după un bun plac autohton, 
direcţie în care – aşa se vede şi se vede bine – nu sunt 
opriţi, ci chiar încurajaţi s-o facă, vor ajunge – fără să 
ştim pentru câtă vreme – să se menţină la putere tot prin 
minciună, delaţiune şi prin tot felul de alte fărădelegi 
până ajunge la performanţa după care, să îngenuncheze o 
instituţie de care astăzi, se tem: JUSTIŢIA.

Ştefan Mihuţ (născut la 03.06.1936 în satul Coldău, lângă oraşul 
Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud) a publicat până în prezent volumele: 
CANDIDAŢI LA FERICIRE –teatru (Ed. Astra, Dej, 2004), CIOBURI DE 
OGLINDĂ DIN VIAŢA NOASTRĂ –junalistică (Ed. Texte, Dej, 2004),  
LABIRINTUL DIN AMURG – reflecţii&povestiri atipice (Ed. Astra, Dej, 
2012) şi UN MARIAJ CU VIAŢA – povestiri vesele şi  nu chiar (Ed. Astra, 
Dej, 2013).

Specificul autorului îl constituie umorul captivant care însoţeşte 
scrierile sale, atât piesele de teatru  (scrise cu har, într-un stil sprinţar, extrem 

de atractiv pentru cititori) cât şi prozele, în mare parte autobiografice (în 
care umorul se transformă în ironie incisivă la adresa guvernanţilor actuali 
ai ţării noastre).  

Mesajul carţilor juristului Ştefan Mihuţ este în uiltimă instanţă, moral. 
Într-o lume cu valorile umane răsturnate, autorul luptă pentru reconstrucţia 
unor relaţii sociale normale. Toţi românii cinstiţi au acest ideal. Să sperăm 
că nu luptăm cu morile de vânt.

  Lucian Gruia
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După dispariția regretatului Mircea Zaciu, 
Mircea Popa a rămas în peisajul clujean ca figura 
cea mai proeminentă a istoriei literare.”

Am avut și noi, în mai multe rânduri, feri-
cita ocazie să-l cunoaștem pe criticul și istoricul 
literar Mircea Popa, cu prilejul întâlnirilor la Fes-
tivalul Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș 
– Alba Iulia, în ultimii zece ani.

Fire echilibrată, ținută academică, spirit 
pătrunzător, cordialitate rezervată, oricând dis-
pus să intervină pentru a face corectările de ri-
goare, dl Mircea Popa este cam ceea ce putem 
numi un brand al culturii transilvane de azi, 
fără de care harta literaturii naționale nu poate fi 
(conținutistic) întreagă și pe deplin exprimată în 

spiritualitatea ei complexă, în devenirea ei multiseculară.
Prezent vreme de peste o jumătate de secol în cultura română, dl Mircea 

Popa s-a impus atât prin truda riguroasă a cercetătorului de bibliotecă și arhive, 
cât și prin acea cuprindere de larg orizont a fenomenului literar, prin deschide-
rea fără prejudecăți asupra unor realități de ultimă generație.

Sistemul axiologiei sale critice funcționează după o profundă cunoaștere 
a fenomenelor investigate și o temeinică asumare a autorilor revizitați sau 
promovați. 

Deopotrivă deschis la reevaluarea și editarea în ediții importante a unor 
scriitori ardeleni din generațiile mai vechi (de la Samuel Micu, Nicolae Oțălea, 
Vasile Goldiș, la Coșbuc, Slavici, Goga, Agârbiceanu, Blaga, Miron Cristea, 
Vintilă Horia ș.a.), dar și la fenomenele literare în desfășurare, criticul și is-
toricul literar Mircea Popa ilustrează un model rar întâlnit printre confrații de 
breaslă de la Mircea Zaciu încoace…

«Convorbirile cu Mircea Popa» consemnate de Marin Iancu relevă un 
spirit cordial și profund, impresionând printr-o tranșantă sinceritate atunci când 
este provocat a se exprima asupra unor aspecte mai puțin elucidate, sau de-a 
dreptul confuze, din viața literară românească. Călăuzit de un acut simț al va-
lorilor, criticul și istoricul literar, în general omul de cultură Mircea Popa a fost 
răsplătit de-a lungul vremii cu Premii ale Academiei Române și Uniunii Scrii-
torilor, cu Ordine și Medalii ale Statului Român, bucurându-se de o ireductibilă 
prețuire nu numai din partea generațiilor care l-au avut mentor (la Institutul de 
Lingvistică al Academiei din Cluj, la Universitate și Școala Doctorală), ci mai 
ales din lumea cercurilor literare și academice, unde numele d-sale se regăsește 
în bibliografia de referință a domeniilor.

Evocând, la un moment dat, „figura de preot-cărturar” a tatălui, protago-
nistul Convorbirilor ne dă un prim indiciu despre o pasiune cultivată în timp, 
care a dus, iată, la consacrarea unei personalități de primă linie ce și-a asumat 
apostolatul de «slujitor intransigent al adevărului, al muncii neobosite în folosul 
neamului și un soldat de credință al ideii naționale”…

Spiritul său critic „e rezultatul unui efort individual îndelung”, istoricul 
literar fiind „în fiece moment o părticică din timpul și din epoca în care trăiește”.

Declarându-se structural „om al cetății”, dl. Mircea Popa a știut să îm-
bine munca de bibliotecă a cercetătorului acribios (autor a peste 35 de cărți) 
cu implicarea în destinele culturale obștești (președinte al ASTREI clujene, 
vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei ș.a.). Sub acest din urmă 
aspect, se cuvine amintită prezența cercetătorului la simpozioane și sesiuni de 
comunicări științifice, în țară și străinătate, la festivaluri și diverse manifestări 
cultural-artistice.

Lectura, însă, este «fundamentul vieții mele», mărturisește criticul de 
vocație, convins că «tabloul literaturii de azi e unul dintre cele mai pasionan-
te»…

Actant de seamă al acestei scene, pe care se 
decide destinul unor autori, cărți și idei, scriitorul 
Mircea Popa regretă impasul în care se află viața 
social-politică a României de azi («demagogie» 
și «bălăcăreală»), precum și faptul că «în țara asta 
nu mai trăiește de mult nimeni din scris…». Și 
asta pe lângă faptul că o politică culturală greșită 
a condus ani de zile la decizii arbitrare, la «mar-
ginalizări» și «împărțiri pe feude»… Dincolo de 
acestea, pasiunea și demersurile d-sale rămân 
intangibile, căci scriitorul crede cu nedesmințită 
fervoare «în frumusețea paginii tipărite și în miro-
sul proaspăt de cerneală tipografică», mărturisire 
ce ne amintește de ceea ce Lucian Blaga îi scria 
Domniței de la Brașov în legătură cu starea ce-o 
trăia la aparițiile sale editoriale.

Privind la modul bilanțier, dl Mircea Popa apreciază că a avut o evoluție 
plină de satisfacții și tot felul de impedimente, mândru însă că «am descoperit 
un scriitor total uitat pentru literatura română, Nicolae Oțălea” (împingând 
astfel cu 30 de ani în urmă începutul fabulei românești).

Considerându-se «încă pe metereze», criticul are desigur multe proiecte, 
unele realizabile (precum o ediție din dramaturgia inedită a lui Victor Papilian), 
altele marcate de blocajul unor factori conjuncturali (o nouă ediție din publicis-
tica lui Lucian Blaga, ale cărui drepturi de autor au fost cedate Editurii „Huma-
nitas”…). Și, în mod curent, activitatea de cronicar al actualității literare.

*
Recentul volum, Prezențe literare (II) este parte dintr-o suită de cro-

nici și medalioane, publicate inițial în revistele «Caligraf», «Tabor», «Steaua», 
«Tribuna», unde autorul a susținut, sistematic ori cu intermitențe, cronica de 
întâmpinare. Subtitlul „Oameni și cărți” exprimă mult mai bine profilul acestei 
culegeri, selecție de cronici la autori din varii generații și domenii.

Poeți, prozatori, dramaturgi, critici și istorici literari, eseiști, jurnaliști 
se regăsesc în aceste «prezențe literare», ordonate după principiul alfabetic: 
Ioan Adam, Valeriu Anania, Pașcu Balaci, Horia Bădescu, Lucian Bâju, Dorli 
Blaga, Hanna Bota, Ion Brad, Nicolae Breban, Viorel Cacoveanu, Zenovie Câr-
lugea, Doina Cetea, Eugen Cojocaru, Ion Cristofor, Paul Cornea, Constantin 
Cubleșan, Iordan Datcu, Ioana Diaconescu, Mihail Diaconescu, Ștefan J. Fay, 
Nicolae Gheran, Gheorghe Glodeanu, Adrian Grănescu, Marin Iancu, Vasile 
Igna, Ion Lăpușneanu, Radu Mareș, Marcel Mureșeanu, Mircea Muthu, Olim-
piu Nușfelean, Irina Petraș, Titu Popescu, Ilie Rad, Al. Ruja, Al. Săndulescu, 
Ana Selejan, Eugen Simion, Ion Simuț, Alex. Ștefănescu, Valentin Tașcu, Ga-
briel Țepelea, Adrian Țion, Cornel Ungureanu, George Vulturescu, Mircea 
Zaciu. 

Așadar, 46 de «prezențe literare», care se adaugă altora nu puține din 
vol. I. Intenția autorului este aceea de a convoca aceste «valori recunoscute 
în câmpul literar», asigurându-le «o nouă vizibilitate, printr-o interpretare mai 
adecvată și o mai bună așezare în context».

Este, totodată, și o «Carte cu prieteni», valoarea la valoare trăgând, după 
un imprescriptibil principiu axiologic. Născută și aceasta mai ales «din plăcerea 
lecturii», suntem încredințați că «va fi urmată cât de curând de o alta, consem-
nând participarea noastră la viața de fiecare zi a literaturii pe parcursul unei 
perioade de aproape cincizeci de ani de viață literară neîntreruptă».

Binevenit și pilduitor, acest proiect al Prezențelor literare este mărturia 
vie a unui profesionist călăuzit de inevitabila etică a vocației scriitoricești, reper 
de primă linie în actualitatea noastră literară. (Z.C.)

Urmare din pag. 1 MIRCEA POPA – 75

ORAȘUL, revistă de cultură (Anul 
VI, Nr. 28-29/ 2013, 144 p.), fondată în 
2006 și  editată de Fundația Culturală și 
de Caritate pentru Protecția Patrimoniului 
Cultural Național „Carpatica”. Director 
editor: Ionel Vitoc. Seniori editori: Marcel 
Mureșeanu, Petru Poantă, Mircea Popa, 
Constantin Zărnescu. Număr realizat într-o 
condiție grafică excelentă, pe hârtie lucioa-
să alb și color. Tehnoredactor: Eva Nothe-
re. Tiparul: SCQual Media Group srl.

Numărul – o bijuterie editorială - 
conține articole despre tradițiile social-cul-
turale clujene (Ionel Vitoc, Ion Cristofor, 
Ioan Aurel Pop), opinii în actualitate (Vir-
gil Lazăr, Pompei Cocea, Andreea-Elisa 
Roof), istorie și cultură (Mircea Popa, Vasi-

le Lechințan, Ioan Silviu Nistor), literatură 
nu numai de ultim moment, dar și inspirată 
(Leon Iosif Grapini, Cornel Udrea, Octavi-
an Sergentu, Laszloff Aladar în traducerea 
lui Constantin Cubleșan), cronici literare 
(Mihai Posada, Mircea Popa, Negoiță Lăp-
toiu, Ion Cristofor, Antonia Badea, Adrian 
Țion), rubrici de viață creștină (Ivan Chi-
rilă), muzică, jazz (C. Ripă,M. Bocu, Iosif 
Viehmann), evocări, cinema, breviar ș.a.

Un număr bogat, venind în întâmpi-
narea cititorului clujean (și nu numai, dacă 
avem în seamă circulația revistei și presti-
giul de care se bucură în spațiul național). 

Ca format și formulă grafică, 
«Orașul» intră în dialog cu mai vechiul 
organ al Filialei clujene a Uniunii Scrii-

torilor, «STEAUA», iar ca problematică 
abordată (viața cultural-socială și literar-
artistică, de la tradițiile vii la actualități clu-
jene de ultimă oră) și prin condeie de mai 
veche prestație acolo, revista în format A4 
amintește de celălalt organ de presă, „Tri-
buna”, derulând un program de sine stătă-
tor, autonom, neînregimentat…

Cu echipa de seniori-editori, 
ORAȘUL, care deja și-a găsit culoarul 
propriu în revuistica românească, destinul 
revistei este asigurat pentru a duce mai 
departe tradițiile culturale clujene. Felici-
tări inimoșilor sponsori, ei înșiși oameni 
de înaltă cultură tehnică, și întregii echipe 
redacționale! (Inter)

Periodice clujene
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Secretarul de legătură lasă dosarul să se închidă încet, obosit, între ari-
pa-i stângă, ca de hultan şi pieptu-i cel tăuros şi păros. Apoi, mă luă cu o mână 
lungă, ca o gheară şi mă duse spre o ferestruică, dintr-acelea care, jumătate se 
văd din afară, înspre marginea caldarâmului, jos, lângă gleznele şi ciubotele tre-
cătorilor, ca un ochi ceţos, întunecat, spart, luminând vag arhivele subterane ale 
Palatului; iar cealaltă jumătate, ele sunt un fel de dulap interior, săpat în zid, ca 
o infimă firidă, în care mărunţii funcţionari, sau paznici de noapte, îşi puneau 
bucata de pâine, pălăria, plaivasele, cârnaţii afumaţi,  ardeleneşti, călimările, ar-
deii şi ceapa; ori şuncile, atârnate în cui. Prin grilajul cu mici bucăţi de sticlă al 
acelor  ferestruici venea un aer prăfos şi palid, iar foarte aproape de nasul nostru, 
vedeam, zăream... doar tocuri înalte şi tălpi subţiri, de-ncălţăminte de damă, sau 
carâmbi scâlciaţi, poporani, ori bărbătoase cizme milităroase, călcând alături, 
la braţ, semnalând, sugerând, realist, clasele şi straturile societăţii: pantofiori şi 
săndăluţe lucioase..., alături de bocanci severi, particulari şi proletari. Şi tot ceea 
ce vedeam noi, cei de jos, din subsol, vedeam de la talpă şi tocuri, până în sus, 
spre gleznele de gazele, roz şi subţiri, conduri şi ghete, bocănind, într-un ritm 
muzical-social,  chiar prin dreptul ferestuicii şi ochilor noştri. Vedeam lucruri ce 
nu erau de nasul nostru... Şi chiar mai departe, într-un plan mai adânc şi estetic, 
într-o  perspectivă cavalieră sau  asinescă, zăream cete, găşti poate, caste, sec-
te, cete, grupuri de oameni, cu vestminte bizare, lăsând lungi şi târâtoare umbre, 
după ei, ţinând umbrele înalte în mâini, asemenea unor negre cercuri înaripate, 
aşa cum se întâmplă, mai întotdeauna, când plouă, peste marile gări, din Nord.

Dar acum nu ploua!... Şi chiar dacă ar fi plouat, am fi putut noi, oare,  în-
jura guvernul?...

„– Ei, ce vezi, acolo, ce auzi, ce crezi, herr Ur-Muz?... Pun contemporanii 
de  vreo grevă?... îmi şopti el, ţinându-mă strâns de braţ, ca şi când ar fi voit să 
mă ridice şi mai sus..., ca să contemplu, cât mai de-aproape, cizmuliţele dame-
lor şi doamnelor, din marea onorabilă societate, hălăduind, călătorind, trecând, 
nesfârşit, pe lângă nasurile noastre de la subsol. Şi acela mă împinse, brusc, cu 
capul de tavan, de plafon... Şi ştiţi Dvs., cine vede tavanul de sus, lovindu-l cu 
fruntea, vede şi pragul cel de jos. Şi eu mă trezii, repede, şi el, Grossescu, ţinân-
du-mă, aşa, atârnat, desprins de ţărână, de pardoseală, îmi zise:   

„– Ei, ce vezi?... Ce vezi?...”
Şi eu:
„– Văd nişte  călători..., nişte  grevişti,  mici profesori, ori  conţopişti, 

revoltându-se!...  Trecători, poate, mergând, mai toţi, nestingheriţi şi grăbiţi, 
spre ziua de mâine!... În drumul  lor, poate nu chiar grăbiţi, pe trotuare, dar spre 
lumea şi interesele lor – să-şi câştige o pâine!...”

„– Ah, nu!, îmi strigă el. Nicidecum!... Trecătorii  se strecoară, şireţi şi 
vicleni, crezând că scapă, neexaminaţi, neprinşi, neexaminaţi şi neopriţi, se „ori-
entează”, scapă, căutând  trecătoarea îngustă, printre apele – ce curg, larg, pe 
deasupra pietrelor ce rămân, unii căutând şi găsind Patria, cea netrecătoare, iar 
alţii vreo ideologie înfloritoare, promiţătoare, nerecunoscătoare şi pieritoare.”

*
Atunci, m-am prăbuşit, prăpăstios şi zgomotos, prin golurile memoriei 

mele înnegurate, greu zduncinate şi fisurate, de refuzul negaţiei, ... negarea for-
maţiei..., împotmolindu-mă-n logică, precum bulele de aer şi apă, pe culmile ru-
felor spumoase... şi coamele cailor zvăpăiaţi!... Şi mi-am stors creierii, căutând, 
orbecăind; şi am găsit ceva, prin circumvolţiuni (fiindcă eram – nu-i aşa? – un 
individ bine  educat şi evoluat..., pe scara aceea, întortocheată, crescătoare şi 
curbă...). Şi am strigat, am zis: „Evrika!”, de trei ori; pe urmă,  i-am şoptit:

„– Ah, ştiu, ştiu!... Ştim!... Sunt cu toţii nişte  cetăţeni! Nişte cetăţeni 
oneşti,  onorabili! Locuitori ai  Cetăţii!...”

Însă el dictă:
„– Nuu!... Nu sunt, nicidecum, nişte  cetăţeni! Aceşti famelici aristotelici, 

cu drepturi depline şi voturi universale, egale şi uninominale, se plimbă, în sus..., 
spre cetatea Arhiepiscopiei..., pe unde paşte, independent, şi măgarul cel legen-
dar al mitropolitului!... Se duc, în jos şi în sus, spre Palatul Parlamentului!...”

Şi eu am văzut, atunci, o negură imensă, de frică, înaintea ochilor, de 
parcă s-ar fi înnorat, brusc, lumea; şi s-ar fi deschis cerurile, de furtună şi 
grindină; şi între timp, admirând, pasager şi timid, tocurile delicate şi sofisticate 
ale doamnelor, fără să le văd chipul!... Şi apoi, observând şi grosolanele cizme 
ale proletarilor şi domnilor – fără să le văd fruntea..., feţele, măştile, ... pocnind 
şi izbind, bocănind, ritmic, în asfalt; şi aruncând cu glod şi praf în ochii mei, am 
căutat iarăşi prin minte, în urgentă criză de timp şi în esenţă, plin de inocenţă, 
căinţă, penitenţă şi urgenţă; şi am zis, răguşit, am şoptit:

„– Ah, ştiu!... Ştim!... Vom şti!... Trebuie că sunt nişte  tribuni!...  Nişte  
oratori..., cârtitori... şi cuvântători, înaintând spre  socluri parlamentare mai 
libere”

Şi el, supărat la culme, gata să mă strivească, cu gheata, cu îngăduinţă, 
dispreţ şi indulgenţă, căinţă, apoi îmi mugi, scurt:

„Nu!... Nu!... Nu!...  Tribunii, triumvirii şi  tribuniştii se mişcă, leneş şi 
metafizic, pe coridoarele şi culoarele Ministerului şi ale Tribunalelor!... Ei cu-

getă şi propun noi idei şi legi dure, administrează şi judecă şi pedepsesc, paşnic, 
districtele, ca nişte plase ale pescarului, ca nişte mici ochiuri – pentru popor!... 
Veghează la bunul mers al legii, pe drumul cel mare! Şi abia apoi, ca şi când ai 
culege roadele, urcă, dau din coate, ajung, se strecoară, la tribună..., profeţind 
Adevărul..., spunând adevărul!... Şi numai Adevărul!...”

„– Îmi faceţi capul calendar! Şi atunci?... Ei, ia spuneţi-mi, atunci?... Ce 
sunt ei?...” (şi socotesc că arătam, în scunda aceea, ca un elev bătrân..., un an-
alfabet ingenuu, penitent..., un repetent, ... care  învaţă, aflat în faţa unei ultime 
uşi, ... şi a unui ultim examen..., irepetabil... Ei, ei, ce să fie ei?... Să fie, cumva, 
nişte  rătăciţi?...”

„– Ei, vezi, îmi strigă, triumfător Trimisul Legii, asta era!... Asta este!... 
Nu eşti deloc un incorigibil, nici repetent, nici naiv!... Îţi baţi, însă, joc!... Îţi râzi 
de noi!...  Rătăciţi  sunt, în chip sigur!... Şi desăvârşit de rătăcit eşti şi tu, Urmuz, 
deşi te afli, de un bun timp, printre Noi..., da, asta eşti; un  rătăcit, ... un pierdut; şi 
în loc să mergi pe drumuri bătătorite, tocite şi drepte, ale Legii, te duci pe una în-
tortocheată şi ocolită, ca pe arătură, ca printr-o stufoasă pădure neumblată. Vezi 
să nu rămâi pe drumuri!... Visezi mereu, ca un  răsculat, ... ca un  subversiv..., 
însă noi îţi veghem visul  şi îţi cenzurăm, neiertători, scrisul! Ştim ce vrei să faci, 
unde vrei să ajungi, unde vrei să baţi!... Şi te vom opri, la timp...! Vom interveni, 
repede, eficace, şi prompt, spre a te izola şi  salva – cu forţa! Te vom  mântui, 
nu într-o vineri, ci într-o joi, într-o zi de apoi, de Caracal!... Îţi baţi, însă, joc de 
noi!... Cum tu, un rătăcit, nu-i vezi pe alţi rătăciţi?... Ca săracul, care nu-i vede 
pe alţi săraci, nici pierdutul pe alţi pierduţi!... Nici păcătosul pe alţi păcătoşi!... 
Nici ciumatul pe alţi ciumaţi!... Eşti un rătăcit şi tu, Urmuz, deşi te afli de ceva 
timp, printre noi, da!... Eşti un rătăcit..., rătăcit...” (Şi acela mă privi crunt, pe 
subt sprânceană, ca pe un ultim om; şi apoi, drept, şi verde, în faţă:

„– Idealul nostru uman auroral şi penal... este ca fiecare individ... să stea, 
în cămăruţa sa, ... să nu rătăcească aievea, pe cărări, vise şi coclauri, ... nici prin 
cer, nici pe mare!... Cu atât mai rău – prin Piaţa Constituţiei... şi Parlamentului..., 
căutând Bulevardul Republicii!...”

*
În planul secund, printre pulpele şi cizmuliţele cetăţenilor şi cetăţenelor 

se vedea, nu chiar atât de departe, spre Piaţa Senatului, aproape de edificiile 
„Adriatica” şi aşezămintele brâncoveneşti, se zărea un om, înalt, uriaş, aproape 
în vârstă, cu o secure enormă în spinare (şi nu aş fi îndrăznit, nicicum, a zice că-i 
un ţăran, tăietor de lemne, nici măcelar!); iar după el mergeau alţii, cu cazmale, 
răngi, târnăcoape şi cu fierăstraie domestice, unii încălţaţi în bocanci grei alţii 
în sandale spartane, ori romane. Şi secretarul de legătură Grossescu îmi zise, 
autoritar, dar şi înţelept, ca şi profeţii din Biblos:

„– Ce este, ... ei bine, omul acela?... Şi oamenii aceia, urmându-l supuşi şi 
rânduindu-se, în urmă?... Ei, ia să te văd? Ce crezi?...”

„– Fiindcă urcă pe deal..., şi tot se urcă,  omul acela face politică şi este un  
carierist!... Pardon (am retractat eu) sunt nişte carierişti!...  Nişte lucrători..., 
constructori, turnători de cariere!...”

Şi el:
„– Nu, iarăşi o iei pe drumuri răsucite, ocolite, greşite!... O iei pe arătu-

ră!... Sunt nişte  anonimi, Urmuz!... Clasă muncitoare şi anonimă, la carierele 
de piatră, din pădurile Tzării!... Din pădurile Patriarhiei şi ale Statului!. Căci şi 
Monarhul e un patriarh!... Iar Patriarhul – un Monarh!...”

„– Am o vedere  politică destul de slăbită, chiar mioapă, am reamintit, am 
adăugat, vinovat, ca să-i sporesc compasiunea şi toleranţa, cu gândul la cei ce îşi 
fac casă de piatră, nu casă de toleranţă... Şi am continuat: „Îmi voi cumpăra nişte  
ochelari de cal!... Sau în cel mai rău caz, îmi voi face rost de nişte  cearcăne 
gri!...”

El scria, acum, iarăşi ceva profund, în  Dosarul meu, ţinându-l deschis, 
pe burtă-i. Scria şi vorbea, şoptit, patronimic şi sibilinic, doar ca pentru sine, cu 
nasul înfipt rău de tot, printre scripte, ca un semn de carte. Şi era gata să-i cadă 
monoclul, lornionul, pe literele cele negre.

„– Idealul nostru penal, colosal şi conjugal.... e ca fiecare om să stea în 
chilia sa!... De ce să rătăcească pe străzi?... Şi chiar să moară în patul său!... De 
ce prin păduri stufoase şi neumblate, cu gândul la revolte şi ascunzişuri şi anar-
hie?... Ce să facă pe străzi?... Răscoale? Revoluţii?... Rebeliuni?... Zavere?...”

Pe urmă, tăcu brusc, ca un etrusc, amintindu-şi probabil, că sunt lângă 
el, mut, ca o masă de procese, ori ca un scaun de judecător! Mă văzu, tresări şi 
continuă:

„– Ei, ce spuneam?... Cine trece pe stradă?...” Şi-mi păru parcă în transă, 
epuizat şi grijuliu, de parcă ar fi moşit, socratic, vreo idee a viitorului, ori vreun 
hazos silogism; şi mă trase puternic, de braţ şi de umăr, şi mă aşeză pe pardo-
seală, fără să mă mai lase să privesc spre Piaţa Palatului, spre lumina metafizică, 
de chindie şi-amurg, când se întoarce regina din grădină. Stăteam, înmărmurit, 
mistuit şi acrit, sub ferestruică; şi eu abia dacă îl auzisem, din pricina băcănitului 
tocurilor – Doamnelor şi domnilor... Şi el îşi aminti de mine, mă văzu. Şi eu vă-
zând negru în faţa ochilor, i-am spus-o, verde:

Constantin ZĂRNESCU:

URMUZLAND
(fragment)
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„– Pe stradă, iată, nu trece absolut nimeni!...”
„– Asta este!... Şi să îţi intre bine în cap!... Toată lumea e, aici, înăuntru!... 

Scrisă de tine, pe filele tuturor Dosarelor de cadre, deîmpricinaţi şi inculpaţi!... 
Încât aproape că putem spune, cu severitate: nu mai există nici un om, al cărui 
nume să nu fie trecut în Registru! Toţi sunt marcaţi, scrişi, orânduiţi şi înregis-
traţi!... Farel, Manel, Tekel!...”

*
I se umflaseră ochii şi dosarul de Arhivă, într-atât, din pricina literelor şi 

expresiilor bizare, pe care le adăugase, despre mine şi alţii, a prafului şi pulberii 
de pe cotoare, încât şi-l puse, deschis, ca pe un acoperământ, peste cap, asemenea 
unei amfore uleioase, antice, de la Tomis, din care poetul Ovidiu îşi luase arome, 
pentru păr, meditând asupra dreptului roman şi asupra legii, ce-l pedepsise să 
primească (nu să  aleagă!) –  exilul. Şi îmi spuse acel secretar Grossovici, privin-
du-mă în ochi, aproape înghiţindu-mă cu privirea-i enormă; şi ochiul stâng era 
cel al sentinţei aspre şi al logicii, imbatabile, crâncene, mustrându-mă; celălalt 
era al îngăduinţei şi al îndurării, în faţa mimeticei existenţe, de azi până mâine 
şi până poimâine. Îmi spuse, amiabil, cu o voce aproape tolerantă şi constantă, 
irefutabil şi irevocabil:

„– Să nu fugi nicăieri!... Să nu dispari şi să nu tot rătăceşti! De altfel, nici 
n-ai unde fugi!... Nu te va păzi şi supraveghea nimeni, decât propria ta umilă 
conştiinţă!... Cugetă asupra greşelilor şi întortochelilor viclene ale destinului tău 
omenesc! Te vor vizita, din clipă în clipă, un judecător de instrucţie şi vestitul 
senator Fuchs-Senior... Apoi înaltul primar, deputat şi comisar al Poporului; 
şi cetăţean între toţi cetăţenii, marele om al politicii riverane, magistrale, 
departamentale şi parlamentare – Jean Klăpescu, baron de Kârligatzy!... Ţine-te 
bine! Confesează-te!... Spovedeşte-te!... Descarcă-ţi şi eliberează-ţi sufletul!...”

„– După care?... Pe urmă?... Mai departe?...”

„– Găseşti în  Dosare, în Carte!...  Foaie verde salcie/ Doi ori şapte/ 
Paişpece!... Treceţi, peste curba destinului Dvs., în doi timpi şi trei mişcări şi 
jumătate, domnule Ur-muz!... Gândiţi mult – pe la răscruci de drumuri!... Nu 
priviţi spre mai multe cărări!...,  Sir Ur-muz! Monsieur Demetresco! Herr De-
metrios!, spuse cu blândeţe şi simpatie, mai luând o gură de iarbă uscată, care 
crescuse, înmugurise, cândva, pe cotoarele Dosarului meu, dintre cele litere stu-
foase şi baroce – trăgând uşa după dânsul.

*

Şi nu mai era timp în Olimp; însă, se vedea, de aici, din subsol, prin 
ferestruică, turnurile a trei catedrale: Ortodoxă, Catolică şi Evanghelică, ale 
căror ceasuri arătau, fiecare, generoase, altă oră, alt meridian şi altă minută, 
convenţională, oficială, de vară. Îmi amintii că prin apropiere, era şi negustorul 
Stamate, cu familia lui, care locuia puţin mai în adânc, într-un canal răcoros, al 
cărui unul din capete nu se mai ştia unde se termină, spre arhive, spre Cartea 
funduară şi funciară; iar în celălalt, ei bine, în partea opusă, stătea fratele său, 
croitorul de lux, pedalând la maşina-i de cusut; stăteau el şi ai lui, într-o încăpere 
scundă, cu pământ pe jos şi în mijlocul căreia se află bătut un ţăruş, de care se 
aflau legaţi toţi, în jurul ţăruşului, fii, mătuşi şi cuscre şi veri, unchi, nepoţi, 
fraţi, liberi – egali încă nu. Şi numai Stamate, care era strămoşul clanului, avea 
o oarecare independenţă de mişcare, în jurul ţăruşului, de acolo până acolo şi 
dincolo, sus şi jos, pe scări verticale şi orizontale. Oare, m-auzea, dacă aş fi 
strigat?... Eu îl auzisem pe judecător şi secretar, când l-au pedepsit, ultima oară, 
pronunţându-i sentinţa:

„– Legaţi-l şi daţi-i fân!...”

I
 Era prin 1880, într-o  toamnã târzie, şi zãrile 

dospeau roşietic. Mirosea a vreascuri arse, şi prin 
curţile caselor se aşternuserã frunze galben-roşcate. 
Pe un drum pietruit ce pãrea sã nu se mai sfârşeascã, 
rãsuna  duruitul mãrunt al unor trãsuri . Se desluşeau, 
printre râsete, vorbe leneşe, alintate. Numai un domn 
arhivar, posomorât, îsi consulta, la rãstimpuri, ceasor-
nicul. Primiserã cu toţii invitaţia la banchet, şi refuzul 
cuiva ar fi fost o insultã pentru gazdã. 

Vizitiii poruncirã  blând  cailor, şi bãrbaţii le 
ajutarã numaidecât pe doamne sã coboare. Ferestrele 
se deschiserã larg; lumina inundã încãperile. Vocile se 
cãutarã, se adunarã, se contopirã. Un actor  îşi apropie 
nasul coroiat de aburii cafelei, şi sorbi lacom, cu buze  
vinete. Oaspeţii aveau prilejul sã admire şi tablouri 
de naturã moartã. Fusese remarcat îndeosebi portretul 
unei  femei cu o expresie mândrã, ironic-sfidãtoare; 
mai multe persoane întrebarã dacã  autorul acestei 
capodopere se aflã chiar acolo, printre ceilalţi; însã 
nu era de gãsit. Asistatã de mama ei, o domnişoarã 
cu studii la Paris improviza la pian. În altã încãpere, 
un tânãr deşirat şi pletos, scotea dintr-o vioarã  bizare 
tânguiri.

-E adevãrat cã  Apostol va ţine un discurs des-
pre poezie? se adresã o doamnã încãrunţitã, agitând 
evantaiul, unei debutante sfioase.

-Daţi-mi voie! I se spune Apostol, dar nu se nu-
meşte astfel…

-Cum aşa? se arãtã uluitã respectabila doamnã. 
Ce vrei sã insinuezi?

-Liniştiţi-vã, nu insinuez nimic! Nu acesta e 
numele sãu real… E o enigmã, la mijloc.

Treptat, rumoarea se potoli. Apãru amfitrio-
nul însuşi: avea un barbişon ursuz, o ţinutã rigidã. 
Îşi înclinã uşor capul, în semn de salut, apoi se lãsã 
grav într-un fel de tron cu spãtar înalt, încât pãrea mai 
degrabã un judecãtor. Arunca observaţii tãioase, pe un 
ton inchizitorial; din ce în ce mai ostenit, se  strãduia 
sã ţinã ochii deschişi. Invitaţii  se întrebau din priviri 
ce mai înseamnã şi asta. Deodatã, uşa, ca niciodatã 
pânã-atunci, scârţâi sonor, şi capetele se-ntoarserã, 
într-un murmur general. Tânãrul despre care se tot 
vorbea înaintã cu trufie, îl salutã pe amfitrion şi fãcu o 
plecãciune înaintea publicului:

“Bine-aţi venit! Demult aşteptam un asemenea 
moment! Nu înţeleg de ce vã miraţi aşa! Sunt chiar 

eu, în carne si oase!” Apoi, dregându-si vocea: “ Mã 
tot întreb- ce este poezia?...Ce anume te-ndeamnã sã 
scrii? Cine crede cã poate da rãspunsuri limpezi, are, 
fãrã-ndoialã, mintea tulbure… Sã nu demontãm poe-
zia în piese minuscule, ca sã nu se piardã muzica!…”  
Dupã o pauzã, de parcã ar fi jucat într-o piesã de tea-
tru : “ Ori de câte ori instinctele obişnuite pãlesc în 
atingere cu azurul, se iveşte poezia…”  Câteva cu-
coane din asistenţã îsi acoperirã gura cu palma. Şi 
tânãrul, înviorat de cele spuse, continuã: “Numeroşi  
detractori (nu le dau numele!) au susţinut prin reviste 
de mâna a treia, prin te miri ce broşuri, cã n-am habar 
de poezia din ultimele douã decenii… Eu am rãmas, 
chipurile, undeva, în urmã, fac mare caz de trubaduri, 
şi alte bazaconii din acestea…Adicã, sunt învechit. Ei 
bine, aşa nu se mai poate!” Apostol îşi studiase cu grijã 
atitudinea; figurile, totuşi, pãreau încremenite.  Scâr-
bit, ar fi vrut sã-i lase baltã pe toţi, sã respire adânc, 
sub cerul liber. Amfitrionul, între timp, cãzuse pradã 
somnului, şi  sforãia. “Tinere, vorbeşte! Vorbeşte, ti-
nere!” izbucni în salã o voce fanaticã. Pereţii vibrarã.  
Tablourile crãparã. Sub tãlpile oratorului, covorul 
pâlpâia şi fumega. Ţipetele de groazã îl întãrâtarã pe 
maestru, care începu sã monologheze iar, mai inspirat 
ca oricând: “Vã mai amintiţi de Farinata, ghibelinul? 
Era închis într-un mormânt de foc, dar ştia ce spune! 
Câtã mãreţie!” Amfitrionul, morocãnos cã tocmai a 
fost trezit, îl împunse în coaste cu bastonul în care 
obişnuia sã se sprijine: scânteile rãzbãteau pânã afarã, 
prin ferestre, de nu se mai înţelegea om cu om.

II

O mânã se-nfipse-n umãrul fratelui adormit la 
masa de lucru. Tei tresãri, cu ochii jucându-i în cap:

-Ce e? Ce e?
Petre, asudat, cu fãlcile-ncleştate, îl apucã de 

braţ; îl zãpãcise rãspândirea focului. La un strigãt, 
dãdurã buzna vecinii, gata sã verse gãleţi cu apã. 
Printre opinteli, îşi împãrţeau fãrâme de îmbãrbãtare: 
“ Mai repede! Aşa, frate! Bine! Hop! Alta!” Petre, 
suflecându-şi mânecile, se repezi spre ei şi se puse 
pe treabã, suduind. Îi azvârlea priviri ucigaşe fratelui 
sãu, care ezita, se frãmânta pe loc, ducea un deget la 
tâmplã, mai mult bolborosea. Pãrea un idiot. Pe masa 
feritã, încã, de flãcãri, rãmãsese  deschis un volum de 
istorie româneascã veche. Netezise cu palma, grãbit, 
un manuscris pe care ţinea sã-l salveze cu orice preţ, 
fiindcã i se pãrea  semnificativ. 

 -Mã, nenorocitule, ce faci acolo? Pune mâna 
pe gãleatã! urla Petre, ca scos din minţi.

 -Asta şi cãutam! rãspunse Tei, învârtindu-se în 
neştire. Apoi, însã, o linişte, o resemnare  cum nu mai 
cunoscuse, începea sã-l bântuie. “Şi ce-ar fi, pân’ la 
urmã?” se gândea. Dacã toate-acestea nu erau decât 
capriciul imaginaţiei cuiva, o simplã iluzie?

 Casa de la margine de Bucureşti ademenea o 
gloatã pestriţã de curioşi. Pe copiii desculţi de  prin 
partea locului, mânjiţi pe faţã cu urme ca de pãcurã, 
lãtratul câinelui ce se zbãtea în lanţ nu-i mai speria. 
În aer se ţesea o pânzã acrã de sudoare. Pe cer-nicio 
rãmãşiţã de nor, iar jãraticul amiezii se rostogolea în 
creştete. Dupã câteva ceasuri de trudã, lemnãria încã 
mocnea. Se arãtã în pragul porţii mama celor doi 
fraţi. Îsi înãbuşi un strigãt; câteva femei o ţinurã, sã 
nu cadã. Fusese plecatã cu treburi, la târg. Petre se 
grãbi s-o întâmpine; din obrajii femeii roşeaţa pierise: 

-Lasã, mamã, nu mai plânge! O scoatem noi 
la capãt!

Tei nu se putu abţine sã admire, la repezealã, 
printre fâşiile de cãmaşã, spatele zdravãn al fratelui 
sãu mai mare… Se simţea dintr-o datã pipernicit, inu-
til. Femeia şi-nţelese, privindu-l:

-Tu ai fãcut asta, aşa-i?
-Mamã!...
La şuierul palmei tresãri pânã şi Petre. Tei îsi 

atinse mecanic obrazul, uitându-se la maicã-sa de 
parcã o vedea pentru prima oarã.

-Eşti un neisprãvit! Piei din ochii mei!
Lumea întorcea întâmplarea pe toate feţele. 

Câteva babe îsi fãcurã de mai multe ori semnul crucii, 
potrivindu-şi basmalele pe cap. Ştiindu-se privit cu 
milã, Tei ar fi vrut mai degrabã sã-l înghitã pãmântul. 
Încolţi  în el o revoltã, un dezgust de toţi şi de toate. Şi 
rosti atunci, ca pentru sine: “ Sã fi trãit eu altundeva, 
în alte timpuri, din puţinul meu!...Ştiam o treabã!”

 -Ce mormãi acolo, mã? se mânie fratele; ochii 
sãi, de un albastru spãlãcit, se bulbucarã. Vãzând cã 
Tei lasã capul în jos, ceva mai potolit, îl luã de bãrbie 
cu degete groase, pãtate de fum negru:

 -Eu tot n-am înteles! De ce-ai aprins lumânãri? 
Pe ce lume trãieşti? Ce-i cu tine, mã?

 -Nu ştiu!... Aşa, am simţit nevoia!...O prostie, 
recunosc!

 -Îţi lipseşte o doagã, ascultã ce-ţi spun! Eu n-am 
mai întâlnit una ca asta… Am ajuns sã mã-ntreb ce fel 
de frate am…Ţi s-a cântat prea mult în strunã, asta e!

ROBERT TOMA:

SCHIMBAREA LA  FAŢĂ

Continuare în pag. 40
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Femeii îi tremurau mâinile, culegând ce se mai 
gãsea: copii dupã manuscrise rare, vase de lut crãpate 
şi funinginoase, monezi . Cãutã cu sârg şi un pocal 
din care-zice-se-ar fi bãut nu ştiu ce împãrãteasã 
bizantinã, dar, ia-l de unde nu-i!

-Acum, na! Ce-o sã spuna ãl’ bãtrân? S-a dus 
pe gârlã munca lui de-o viaţã!

Tei ajunsese la capãtul puterilor. Şi, ca un fãcut, 
o voce îi ţintui locului, înfrigurându-i pe şira spinãrii. 
Bãtrânul, agitându-şi braţele, îi gonea pe unii şi pe 
alţii; la colţurile gurii se ivise o spumã:

   -Ieşiţi afarã! ? Ia uite, dom’le, s-au strâns 
grãmadã! Mã, tu, n-auzi? N-aveţi treabã-acasã?

Bãtrânul respira greu şi-şi clãtina barba, în vre-
me ce mulţimea se-mbulzea pe poartã cu un aer tâmp, 
ca o turmã de oi silitã sã iasã dintr-un ţarc. Femeia 
plângea cu sughiţuri, cei doi fraţi se cãzneau sã scoatã 
o vorbã din gâtlej.

   -Vinovatul sunt eu! începu Tei, cu glasul pie-
rit. Taicã-su nu-l mai auzea; începu, bezmetic, sã um-
ble prin cotloane. Se rãsuci pe cãlcâie:

   -Unde sunt?
Aşa cum stãtea, rãvãşit, pãrea însuşi regele 

Lear în furtunã. Tei fãcu doi-trei paşi, nesigur :
   -Tatã!...
   -Ah, nenorocitule! Ştiam eu!... Ar trebui sã…
Bãtrânul se prãbuşi pe un scaun; îl durea piep-

tul. El, care se lãuda cu o sãnãtate de nezdruncinat, 
era acum întins pe targã. La o cotiturã, ambulanţa se 
hurducã aşa de rãu, cã bolnavului nu i se mai dãdurã 
cine ştie ce şanse. De atâta încordare, Petre  aproape 
cã nu mai ştia pe ce lume se aflã. Ajuns la spital, nu 
înceta sã-i insufle pãrintelui curaj: “Lasã, c-o sã fie 
bine! Simt  cã n-o sã stai prea mult pe-aici!...” Apoi, 
fãrã sã fie auzit: “De n-o sã-i vinã mintea la cap, mare 
mirare! Îl satur eu de poezie!...” Totuşi, cu inima 
strânsã de grijã, Petre evitã orice discuţie cu fratele 
sãu mai mic, pe care-l compãtimea, în sinea lui.

III 

Familia Apostol sãracã nu era. Ca tâmplar, 
Petre avea mai mereu de lucru; era atât de priceput, 
cã se pomenea solicitat prin recomandãri, de la o 
persoanã la alta. Se-ntorcea acasã cu alte şi alte idei, 
numai bune de pus în practicã. Era în stare sã dea o 
mânã de-ajutor şi altora, fãrã sã cearã bani. Devenise, 
cum se zice, mândria familiei. Tatãl învârtea felurite 
afaceri în materie de artã. Iubea cercetãrile ştiinţifi-
ce: savantul Faust era deseori adus în discuţie. Che-
mat de alte zãri, bãtrânul uita pânã şi de hranã, chiar 
dacã nu gustase nimic o zi întreagã. Vindea obiecte 
interesante, ca sã cumpere obiecte rare; când vreun 
specialist îi deschidea ochii asupra unor falsuri, pri-
vea ciudos, într-o parte, sau îsi lovea scurt fruntea cu 
palma , cãutând sã parã amuzat. 

 În schimb, Tei (pe numele sãu real, Matei, nu-l 
mai striga nimeni), frecventa cenacluri literare; tex-
tele citite alunecau pe lângã el, dar nu lãsa aceastã 
impresie; le comenta subtil, ca nimeni altul. Opinia 
lui, azvârlitã în treacãt, era menitã sã contrarieze şi, în 
repetate rânduri, suna ca un verdict. Persoane impor-
tante, cu multe cãrţi publicate, îl contraziceau amabil, 
în câte-o privinţã, ca sã-l provoace; însã tânãrul se 
mulţumea sã zâmbeascã. Cei de vârsta lui, înrãiţi, se 
lãsau şi ei, pânã la urmã, pãgubaşi.

 *
În cele din urmã, mama şi cei doi fii se mutarã 

în casã nouã, nu departe de fosta locuinţã-prilej pen-
tru ei, în continuare, de vise întortocheate, cu treziri 
în puterea nopţii. Într-o zi, în timp ce gãtea, dupã o 
vizitã la spital (starea bãtrânului se ameliorase), fe-
meia începu sã murmure un cântec. Tei, care stãtuse 
întins pe pat, cu mâinile sub cap, se-apropie de maicã-
sa, ispitit de mirosul mâncãrii.

-Pot sã gust? fãcu el, şi suflã într-o bucaţicã de 
carne aburindã.

-Ce e, mã? Aşteaptã!
Tei, nerãbdãtor, netezi cu dosul palmei geamul 

de bucãtãrie. Femeia, privindu-l dintr-o parte, lãsã câ-
teva clipe lingura de lemn în tigaia care sfârâia, sã-şi 
netezeascã ochii de lacrimi cu şorţul…

IV

 Tei umbla prin oraş, fãrã o ţintã precisã, oprin-

du-se, când şi când, pe la anticari. Se pomeni la UNI-
VERSITATE. Era un zumzet de studente grãbite, 
preocupate. Nu-i venea sã creadã cã nu putea smulge 
mãcar o privire, în treacãt. Larma porumbeilor nu-i 
alunga senzaţia nelãmuritã de apãsare sufleteascã. 
Pe-o bancã, pãlãvrãgeau câţiva bãtrâni, pãrând a nu 
avea nicio grijã. Atingeau îndeosebi subiecte politi-
ce. Înainta agale spre CIŞMIGIU, şi parcã i se lipea 
de tãlpi asfalt încins. Se şi vedea rãsfoind nişte file 
pãtate, unsuroase, din care zadarnic se strãduia sã 
priceapã ceva. Deschise uşa unei librãrii; o rãcoare 
stranie îi dezmierdã fruntea, obrajii. Observã numai-
decât o fatã care se interesa de un autor anume. Pro-
filul, de o fineţe  aristocraticã, ochii negri, cu sclipiri 
melancolice, îl nelinistirã plãcut. Şi-ar fi dorit sã-i 
atragã atenţia cumva, dar nu-şi gãsea cuvintele. La 
un moment dat, se poziţionã în faţa ei, frunzãrind 
douã-trei cãrţi la întâmplare; îşi luase o minã gravã, 
şi era convins cã fata îi remarcase, la rândul ei, pro-
filul. O furã cu coada ochiului. Ea se-ndepãrtã câţiva 
paşi, cu un nu ştiu ce dispreţuitor pe chip, încât se 
simţea aproape jignit, în stângãcia lui. Tei îl întrebã 
atunci pe supraveghetor la ce orã se-nchide, doar aşa, 
ca sã spunã ceva, iar fata, curioasã oarecum, întoarse 
o clipã capul, şi zâmbi. Redeveni  serioasã, egalã cu 
ea însãşi, dar lui Tei zâmbetul îi ajunsese la inimã. 
Supraveghetorul, uşor nedumerit, începu sã rãspundã 
la întrebãrile altui client, gesticulând binevoitor şi to-
tuşi mecanic. Pânã la urmã, fata, cu un aer hotãrât, se 
îndreptã spre  casa de marcat; ţinea cu grijã, la piept, 
cartea cumpãratã.

V

 Tânãr literat, cu viitor, Tei izbutea sã rãmânã 
în centrul atenţiei. Dar ceva de altã naturã, dincolo 
de aplauze, lipsea… Era îngândurat, nu o datã, între 
colegii de breaslã, care se-ntreceau în a-l felicita. Pa-
sionaţii de literaturã mestecau de zor din bunatãţile 
înşirate pe masã; unii dintre ei îl bãteau amical pe 
umãr. Şi, în repetate rânduri, prea semãna totul cu un 
bâlci.

-Am planuri mãreţe! îl acostã un profesor de 
limba românã, de curând ieşit la pensie. Voi da o epo-
pee! Ce e? Nu esti convins! Ai fãcut o grimasã!

-N-am fãcut, domnule, nicio grimasã! se apãrã 
Tei, încercând sã scape.

-Eşti aşa cum aş vrea sã fie şi bãiatul meu, care 
nu citeşte nimic… E afacerist. Te-ai gândit sã devii 
membru al Uniunii?

-Vã rog! Vã rog! Nu mã simt prea bine!
-Ţi-e rãu! fãcu profesorul, prosteşte. Bea un 

vin! E bun, dat naibii! Stai, cã ţi-aduc eu un pahar! 
Doar sã fi rãmas ceva!... Mai apuci, de ãştia?

Gâfâind, profesorul se-amestecã printre cei-
lalţi, şi se prinse în discuţii politice. Profitând de oca-
zie, tot mai slãbit, Tei se furişã, sã iasã odatã la aer. 
Strada era împânzitã cu reclame luminoase şi reci. 
Pãrea suspendat; pentru prima oarã în viaţa lui, se-
ntreba dacã nu cumva traiectoria de pânã-atunci, în 
care crezuse şi de care fãcea atâta caz, era iluzorie…

VI

Înainta, absent, spre CALEA  VICTORIEI, 
ţinându-şi mâinile în buzunare. Amintirea fetei din 
librãrie nu-l pãrãsise încã. Pe-acolo mai fusese de câ-
teva ori, dar n-a mai întâlnit-o. Erau zile când se-ndo-
ia cumplit de sine. Îl urmãrea o presimţire sumbrã. 
Traversând neatent, pe “roşu”, un taximetrist a frânat 
brusc, la limitã; înjurãturi îi pârjoleau spinarea, câţi-
va trecãtori îşi mişcau, mustrãtor, ţestele. El, cu atât 
mai descurajat, vãzându-şi de drum, îşi zise iar: “Sã fi 
rãmas undeva, în trecut…N-ar fi fost mai bine, oare?” 
În mintea lui buimacã se înşirau colecţiile tatãlui cu 
pasiuni de anticar. Se hotãrî sã-l viziteze, şi se simţi  
ceva mai uşurat, ca în ajunul unei spovedanii. Târân-
du-şi paşii, mai mulţi pacienţi cu figura pãmântie îl 
privirã fix, ca şi cum l-ar fi aşteptat acolo de cine ştie 
când… Sunetul nemilos, de truse metalice, îi pricinuia 
junghiuri în coaste. Coridoarele  miroseau a spaimã, a 
neputinţã, şi se îngustau tot mai mult, spre nicãieri… 
Copleşit de mirosuri amestecate, Tei se sprijini cu 
braţul de-un perete, însã nimeni nu îl întreba nimic. 
Gãsind, în fine, camera, la început, ezitã; bãtu, şi intrã 
încetişor. Bãtrânul, vãzându-l, sãri ca ars:

 -Ce cauţi aici? Ce mai vrei?
 -Am fost prin oraş…Vroiam sã te vãd…  
 -Scuteşte-mã!
 -Tatã!...
 -Sã n-aud!
 -Tatã!...
 -Filfizonule!...
Bãtrânul strãpungea cu privirea tavanul de un 

alb cretos, monoton. Tei rãmãsese fãrã grai; apãsã 
clanţa uşii, cu un oftat, şi pãrãsi în grabã spitalul.

VII

 Ploaia zuruia pe şosele. Fulgere se-nlãnţuiau 
sever, ca într-un ritual. Sub nefericitul Tei se clãtinau 
toate; avea impresia cã bubuitul ceresc îl va urmãri 
doar pe el, şi i se nãzãri cã în oraş au nãvãlit porci mis-
treţi, gata sã sfârtece. Urechile îi trepidau de claxoa-
ne. “Eşti un filfizon!” rãsuna  sentinţa, şi se ciocnea, 
în mers, de pietonii puşi pe fugã. Adãpostindu-se într-
un gang, îşi pipãi chipul supt, ca dupã o flãmânzire 
în carcerã. Ochii îi scãpãrau bolnãvicios; se temea sã 
nu-i plesneascã vreun organ intern de-atâta umezealã. 
Aerul, deşi mai curat, pãstra un iz anume, de scândurã 
putredã; îşi dorea  sã zacã într-un fotoliu, acasã, şi sã-
şi cârpeascã, netulburat de nimeni, gândurile. Apoi, 
sub cap-ciment. Respirã precipitat, nevenindu-i sã 
creadã cã roţile sinistre au putut sã se opreascã; era 
înconjurat de o lume ce se agita fãrã sens, şi vãzu cum  
spiritele atâtor maşini se adunã undeva, în vãzduh, ca 
sã-i cânte prohodul… Şoferul îşi alungi faţa spre el, 
mişcându-şi buzele. Îi spunea ceva, însã Tei nu price-
pu o iotã. Sunetele din jur  n-aveau nicio noimã. Trep-
tat, vocile se desluşirã şi, copleşit de vacarm, încercã 
sã se ridice.  O femeie despletitã, palidã, pãrând ea 
însãşi cuprinsã de febrã, striga de zor: “Chemati am-
bulanţa!” Tei nici nu vru s-audã. Accidentul, care nu 
fusese grav, le smulgea unora exclamaţii de regret în 
care se putea ghici totuşi un sâmbure de încântare. 
Tei şchiopãta, dar nu acceptã sprijinul nimãnui, zi-
când cã se poate descurca şi singur. Cu toate acestea, 
punea stãpânire pe el, treptat, o seninãtate pe care n-o 
mai cunoscuse nicicând; tunetele rãzbãteau tot mai 
rar, ca o primejdie îndepãrtatã. Caldarâmul se  zvân-
tase, pe alocuri, în bãtaia soarelui, şi Tei începu sã se 
uite binevoitor la oamenii din jur; se aşezã la o masã 
de lemn, sub umbrela unei terase. Dezmorţit de-a 
binelea, sorbind tacticos din halba cu bere, tânjea sã  
intre-n vorbã cu cineva, dar nu gãsea defel mome-
nul prielnic. Se amuza,  în sinea lui, de întâmplãrile 
altora, şi le demonta, ca sã desprindã piesele ce i se 
potriveau.

VIII

 Tei rãmãsese neîndemânatic, însã nimeni nu-l 
mai trãgea de mânecã. Trebãluia prin curte, sãrea în 
ajutorul mamei; frate-sãu îl privea cu alţi ochi. Tâm-
plarul, înduioşat de schimbarea neaşteptatã, cãuta sã 
parã, în continuare, nemulţumit. Lipãindu-şi papucii 
de colo pânã colo, chema din mers: “Teiule, ce stai 
aşa retras? Vino-ncoace, mai am puţinã treabã cu 
tine!” Fãrã sã se-ncrunte, ca-n alte dãţi, Tei îşi scu-
tura palmele de ţãrânã, ca omul ce-şi dã silinţa sã fie 
de folos. Prezentul, precum o cãlãuzã de încredere, îi 
dezvãluia o potecã fãrã capcane…

IX

 Mama şi cei doi fraţi isprãviserã de cules stru-
gurii, sub ochii încercãnaţi ai tatãlui. Tei ridicã un 
ciorchine  în vãpaia molcomã a soarelui, minunându-
se: “Ia te uitã!...” Şi ciuguli un bob, fãrã sã se mai 
apropie de  Petre, care glumea pe seama lui şi a fetei 
din librãrie… Mama tãcea, însã  bãtrânul, care tocmai 
înşfãcase o gãleatã plinã de rodul viţei de vie, îşi zgu-
duia pântecul de-atâta râs. În rãcoarea serii, crengile 
se legãnau, şi Tei, înfiorat, pãrea sã prindã rãdãcini…

-Haideţi! La masã! îi îndemnã femeia. Bãtrânul 
tresãri de voie-bunã, iar Petre se repezi la jgheab, sã 
se spele pe mâini. Era în înfãţişarea lui un fel de-a 
spune: “Ajunge pentru azi! Mai e şi mâine-o zi!...”

 O vreme, nu se mai auzi decât clinchetul de 
linguri. În cele din urmã, Tei se retrase în camera lui, 
sã citeascã, iar tatãl şi fiul mai mare începurã sã-l la-
ude, zicând cã e “bãiat deştept” şi cã va ajunge de-
parte…

Urmare din pag. 39 SCHIMBAREA LA  FAŢĂ
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Evident, pare desuet sa vorbeşti despre coe-
renţa internă a operei de artă în epoca postmodernis-
tă, a cărei lozincă despotică este dezordinea genera-
lizată, atitudinea „nu-nu-istă” faţă de toate valorile 
spirituale, iar,  în arte, asocierea la întâmplare, cât 
mai şocantă, mai ilogică  a cuvintelor, culorilor, for-
melor, sunetelor, ascunzându-te după pretenţia  unor 
sensuri profunde absconse, nişte rebusuri rafinate, 
pe care cititorul de poezie, contemplatorul de artă, 
ascultătorul piesei muzicale trebuie să le descopere. 
„Bâiguit nărod”, scria Eminescu. Poezia, arta  cer-
şesc un sens care trebuie inventat.

Confuzia favorizează pe criticii de rea credin-
ţă, care dau bonusuri de bună intenţie şi rafinament 
unor asemenea false opere. Aşa se face că, actual-
mente, producţiile de acest gen rămân singure, nu le 
mai citeşte, contemplă, ascultă nimeni, în afară de 
autor în momentul producerii lor. Există, de sigur, o 
complicitate a reclamelor făcute de „critici” în mass 
media, unde are loc o industrie a fabricării de  mari 
creatori. 

Această plagă a epocii luptând acerb împotri-
va oricărei ordini, armonii, raţionalităţi, ca expresie  
a unei libertăţi absolute (de aici şi devărsarea por-
no în literatură, arta plastică, filme – premiată până 
şi Nobel, deoarece ceea ce este facil şi josnic este 
contagios şi despotic) deschide nu numai drum liber 
imposturii, dar  a indus şi o stare psihologică ma-
lignă în mentalul uman pe plan universal, un gust al  
dezordinii violente, cu grave consecinţe în compor-
tamentul de fiecare zi al insului.

Aşa cum am mai relevat în repetate rânduri, 
condiţia umană a fost posibilă prin crearea formei. 
Or, pentru ca forma să nu se dizolve în „infinitul cel 
rău”, trebuie se supună legilor armoniei interne, par-
ticulară fiecărei forme. Iar intelectul nostru posedă 
apriorismul conceperii armoniei ca primordială şi 
absolut necesară condiţiei existenţiale în sfera uma-
nă. Tot ce este diform, dizarmonic, haotic este res-
pins de intelect şi, în viaţa reală, piere precum un 
copil care se naşte  cu monstruozităţi. 

Or,  prin crearea de opere de artă, prin ima-
ginar, omul are şansa de a-şi satisface necesitatea 
organică, sine qua non,  de ordine, de armonie care 
îi conferă certitudinea existenţială  - a sa proprie şi 
a întregului cosmos. Pentru grecii antici existau cele 

două noţiuni ireductibile unul la celălalt : haos, care 
însemnează dezordine, anarhie, confuzie, anomie  - 
şi cosmos care semnifică ordine, armonie, raţiona-
litate, noia. Ceea ce iese din sfera legilor armoniei, 
piere, aşa cum se întâmplă cu o stea care dezertează 
din orbită şi se pierde în hău. 

*
Referindu-ne la poezie, trebuie să existe o lo-

gică a adevărului poetic, ţesătura cuvintelor, a ver-
surilor conlucrează armonios la exprimarea acelei 
ideatici unitare. Metaforele, oricât de ingenioase, 
de frapante ca noutate, trebuie să înscrie convergent 
ideea poetică. Un tot rotund perfect închegat, contu-
rat. Acesta este comandamentul fundamental în po-
ezie, precum şi în oricare operă din domeniul tuturor 
artelor. Fuga de idei, confuzia desfiinţează pretinsul 
poem, pretinsa operă. 

Cât priveşte factorul prozodic, realizarea for-
mală, aici logica internă este mult mai permisivă, 
iar modernitatea nici nu mai ţine cont deloc de ea. 
Dar, de sigur, ritmul poate ajuta în bună măsura la 
receptarea ideii poetice, adaptându-se în funcţie de 
această idee -  iamb, troheu, dactil etc. Şi rima: când 
rimele se cheamă între ele, se completează, se lumi-
nează reciproc constituie un factor de mare fineţe 
asupra receptării. Trebuie de adăugat că melodici-
tatea versurilor este capitală pentru această recep-
tivitate ideală, aşa cu  are loc, de pildă, la modul 
absolut, în lirica eminesciană. Acum însă rima căzut 
în desuetudine, pentru un mai mare potenţial de li-
bertate a exprimării. Este o ştiinţă dificilă, deşi Ba-
udelaire afirma că cel care nu are ştiinţa rimelor nu 
este poet. Dar anticii nu cunoşteau rima, iar un poet 
ca Rilke a ignorat-o în opera sa capitală, Elegiile du-
ineze. Sublima lirică a lui Hölderlin nu are rimă, dar  
ce mişcare nobilă are metrica imnurilor sale !

Un neajuns al producţiilor versificate fără mă-
sură, fără ritm, fără rimă - simplă proză fragmentată 
pe verticală, o constituie faptul că nu se pot reţine şi 
sunt dificile la citit, tocmai datorită  ignorării orică-
rei armonii prozodice.

*
Plecat din abisalul neuronic  şi transneuronic 

al intelectului, logica internă a poemului trebuie să 
ducă la o revelaţie,  la un nou adevăr poetic,  „une 
heureuse surprise”, cum nota Paul Valéry. Dar – 
atenţie! - un adevăr, o „surpriză” aşteptată de întot-
deauna, aparţinând unei necesităţi eterne.

Aşa are loc, de pildă, în eminesciana Melan-
colie. Aici imaginile depersonalizării lumii conduc 
cu necesitate la înstrăinarea radicală, cu transmuta-
rea poetului dincolo de lume şi viaţă – „Cine-i acel 
ce-mi spune  povestea pe de rost,/ De-mi ţin la el 
urechea - şi râd de câte-ascult/  Ca de dureri străi-
ne?... Parc’am murit de mult.”. Sau în finalul Odei 
(în metru antic)  – după refuzul oricărei arderi exis-
tenţiale, ieşirea poetului din orice circuit ontologic: 
„Mie redă-mă!” 

Este de la sine înţeles că poemul nu poate fi 
un joc pur semantic. Chinuirea cuvintelor şi  perver-
tirea sensurilor nu însemnează un adevăr nou, ci o 
aberaţie gratuită, fără nici o semnificaţie. Nu-ul nu 
creează, se află în infern, afirma Magister Eckhart. 
Cititorul ridică din umeri, poate chiar zâmbi în faţa 
jocului steril, dar nu reţine nimic, doar poate nisca-
vai poantă pentru hazul galeriei.

Iată un exemplu de logică internă în pictură : 
Amorul sacru şi amorul profan de Tiţian. De-o parte 

şi de alta a uni fântâni,  aceeaşi femeie, odată îmbră-
cată şi gravă, de partea cealaltă, goală şi zâmbitoa-
re, iar la mijloc un amoraş care se joacă indiferent 
cu apa fântânii, punând semn de egalitate între cele 
două femei, între cele două viziuni asupra iubirii. 
Dar în tabourile  hapening art ale  lui Pollock, arun-
carea la întâmplare a culorilor pe pânză, nu semnifi-
că nimic, nu duce la nimic, decât la un capriciu care 
se naşte şi moare pe  loc.

În sculptura lui Auguste Rodin,  Poarta In-
fernului, rezumat al gândirii sculptorului, precum  
şi rezumat al existenţei umane - pasiunea sublimă, 
demăsurată, arde  şi mântuie totodată fragila fiinţă 
umană, infinit multiplicată. 

În concertele pentru pian ale lui Mozart, în 
prima parte, allegro, apare viaţa umană cu eferves-
cenţele ei, în andante/adagio, meditarea infinită, 
melancolică, asupra întrebărilor fără răspuns ale 
omului privind neînţelesului său destin, iar în partea 
a treia, alertă, încercarea omului de  a se consola cu 
ajutorul jocului – al vieţii, al gândirii. 

Alteori logica gândirii poetice se desfăşoa-
ră de la operă la operă, ca de pildă, la Hölderlin 
sau la Rilke, la acesta din urmă creaţiile culmi-
nante fiind Sonetele către Orfeu şi Elegiile duine-
ze. Există o evoluţie ascendentă a sensului în cele 
trei Pieta ale lui Michelangelo: se pleacă de la 
frumuseţea de puritate clasică a  celor două perso-
naje în Pieta din Catedrala Sfântul Petru, se trece 
la prăbuşirea formelor sub povara durerii  la Pieta 
din Florenţa,  pentru a se ajunge  la estomparea 
chipurilor, a formelor materiale sub  intensitatea 
suferinţei, la Pieta Rondanini din castelul Forzes-
co din Milano.

La Beethoven, de la drama şi victoria erou-
lui din simfonia a III-a, apoi învingerea destinului 
din simfonia a V-a, şi după un răgaz purificator în  
mijlocul naturii din simfonia a VI-a şi apoteoza dan-
sului din a VII-a, periplul suitor se încheie cu imnul 
bucuriei unirii universale a popoarelor din simfonia 
a noua : Seid umschlungen Millionen !

Şi foarte subtil este condusă ideea melodică 
a învingerii destinului în a cincea simfonie beetho-
veniană: la început, în motivul melodic al destinului 
nota finală, după triolet, este coborâtoare „sol-so-sol 
mi”; la mijlocul simfoniei, nota finala suie la acelaşi 
nivel cu trioletul „sol-sol-sol sol”; iar, la sfârşit, nota 
ultimă se înalţă : „sol-sol-sol si”, marcând depăşirea 
destinului funest - idee melodică geamănă cu uver-
tura Prometeu.

„Viaţa noastră este o eroare perpetuă”, scria 
Eminescu, „Ici acolo câte-un geniu şi peste tot gu-
noi”. Aceste profeţii s-au împlinit cu asupra de mă-
sură în epoca pe care o îndurăm.

Logica internă a artei, reflex al ordinei univer-
sale, trebuie salvată de marasmul  mintal actual, de 
catastrofa axiologică. Incultura subombilicală tre-
buie vindecată şi înlocuită cu întoarcerea la marea 
cultură a inimii şi a creierului: sol-sol-sol si. 

Este adevărat că forţa negativă este cu mult 
covârşitoare. Dar există o lege cosmică, repeta-
tă de-a lungul istoriei, conform căreia atunci când 
forţa malefică atinge o anumită masă critică, apare 
reacţia: izbucnirea energiilor pozitive reparatoare, 
aşa cum a fost luminoasa revărsare de genii din  Re-
naştere după întunericul sângeros al Evului Mediu 
torquemadic.  

GEORGE POPA

Logica internă a operei de artă
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După revoluţia postdecembristă – ori, ce-a 
fost ea – au intrat în scenă, noi poeţi, noi prozatori, 
noi critici, noi eseişti. Dar, mai ales poeţi, mulţi la 
număr, poate prea mulţi, dintre care, nu puţini, origi-
nali, de neîndoielnic talent. Şi harnici. Împreună cu 
unii poeţi consacraţi, de dinainte de 1989, cei noi, 
au menţinut la altitudine valorică, lirismul în patria 
mumă, desminţind pe demolatorii de valori.

E drept, şi poezia autohtonă de după 1989 
– cum a procedat şi lirica modernă de dinainte de 
această dată – este bântuită de obsesia metodologi-
că, generaţionistă. Cică, „generaţia optzecistă”, apoi 
„nouăzecistă”, apoi „douămiistă”. Şi, cu certitudine, 
serialul fixist va continua, riscând să demonetizeze 
seva original-identitară, a fiecărui creator în parte.

Fără îndoială, peste tot şi întotdeauna, în arta 
universală, de variate tipuri, au existat orientări „me-
todologice” generaţioniste. De fapt, orientări în func-
ţie de acute influenţe ideatice. Care, nu de puţine ori, 
au dat roade. Dar, nici chiar aşa: din zece în zece 
ani... trosc!... O nouă generaţie poetică, pretinzând 
– în fond – criteriile unor „dogme creatoare”, false, 
ori pur şi simplu inexistente. Asemeni unor fantome 
ciudate, care se dau mari şi zic şi ele, bau-bau. Aşa 
se şi face că unii dintre poeţii actuali – pe care alţii 
îi pun, la grămadă, în orientarea „nouăzecistă”, ori 
„douămiistă” – s-au declarat rezervaţi faţă de atare 
pretenţii orientativ-ideologizante. Iar unul dintre ei 
– din păcate, nu-mi mai amintesc, care – s-a răstit la 
pretenţiile fixiştilor, zicând: „fiecare poet există ca 
atare şi crează, pe cont propriu”... Perfect adevărat... 
Şi mai e ceva: mai totdeauna mediocrităţile se pitesc 
în umbra altora, de autentică valoare, pretinzând şi 
ele, cu aroganţă, marca „generaţiei”.

Nu doresc să comentez mai în detaliu, în 
această problemă cu pretenţii îndoielnice, fiindcă 
tema eseului de faţă este alta.

Aşadar, despre ce-i vorba?
Mulţi, ba chiar foarte mulţi poeţi actuali, de 

toată mâna, şi talentaţi şi subţiri ca hârtia de ţigară, 
nu numai de la noi, ci şi de pe alte meridiane, au că-
pătat – de vreun deceniu încoace – un soi de „dam-
bla” lingvistică: să presare în poeziile lor, create şi 
redactate, firesc, în limba maternă, câte un vers, două, 
ori numai câte o expresie de trei, patru cuvinte, în 
limba engleză... Totdeauna, în engleză... „Cleanţ-fle-
anţ”, „cioc-boroc”, „hacăr-macăr”, şi eiusdem farin-
ae, neapărat, neapărat, pe englezeşte... Foarte puţini 
poeţi, stăpâni pe sinele lor creator, scapă de această 
„dambla”, de acest molipsitor fixism lingvistic. Poe-
tul care nu dă şi el, măcar o poezie, în care să existe 
un „cleanţ-fleanţ”, în engleză, face un complex de in-
ferioritate ideatic – comunicaţională, în faţa lumii. Iar 
poetul care a reuşit să strecoare şi el în vreo poezie, 
un vers, o expresie, în engleză, crede, în tăcere, că i-a 
mai crescut un dinte, un pinten, sinelui său creator.

Ce-o fi, oare, cu molima asta, a englezomaniei, 
lirice? Să fie o simplă modă, trecătoare ca toate mo-
dele? O ciudată asimetrie lirico-lingvistică, precum 
puzderia de bluze feminine, de astăzi, cu un umăr 
îmbrăcat, iar celălalt cu o tăietură piezişă, aproape 
brutală, să se vadă trandafiria carnaţie a umărului?... 
Ce este această molimă a expresiilor englezeşti, prin 
poeziile de diverse limbi, inclusiv în lirica româ-
nească actuală?... Un fel de sexy liric, să pună jos 
sufletele sensibile, să le dea „lăcrămile”?

Poate că poeţii în cauză consideră, în sinea 
lor, că limba engleză este limba supremă în potenţial 
liric şi, tind şi ei să servească lumii câte o expresie 
etalon? Ceva, dătător de seamă, ceva „trăsnet”, cum 
sunt proverbele? Dacă aşa cred poeţii englezomani, 
atunci, fără să conştientizeze cu luciditate gestul lor, 
lasă impresia că limba maternă – în speţă, cea ro-
mânească – în care crează, n-ar conta prea mult în 
propria opinie, n-ar valora prea multe parale.

Dar, dacă vreun poet român, care trăieşte în 
România, crează exclusiv în limba engleză? Atare 
ipostază ar fi o cu totul altă poveste. Una firească, 
chiar dacă niţel ciudată, ce nu ar ridica obiecţii. Nu-
mai că un atare poet – deocamdată – n-am auzit să 
existe. Cum prea bine se ştie, există şi nu puţini scri-
itori români, care – dintr-un motiv sau altul – şi-au 
luat lumea-n cap şi trăiesc pe alte meridiane. Dar, 
majoritatea dintre aceştia, declară că ei îşi scriu căr-
ţile, cu nestinsă nostalgie, în limba română şi abia 
apoi le transpun în limba naţiei, unde s-au mutat cu 
traiul. Rar, foarte rar, numărându-i pe degetele de la 
o mână, sunt scriitorii români de pe alte meridiane, 
care crează direct în limba naţiei adoptive. Cel mai 
expresiv exemplu, şi deopotrivă celebru, din acest 
punct de vedere, este cel al lui Emil Cioran, care şi-a 
compus „tragicele” eseuri direct în franceză, deve-
nind unul dintre marii stilişti francezi.

Cu vreo patru decenii şi ceva, în urmă, Ma-
rin Sorescu m-a sunat şi m-a rugat să fac un referat 
de recomandare a unei cărţi de poetică, ce urma să 
fie predată unei edituri, spre publicare. Era vorba de 
cartea unui tânăr şi talentat autor, pe care Sorescu îl 
aprecia. Am răspuns solicitării lui Sorescu şi-am pri-
mit, de la Craiova, cartea, prin poştă. Marin Sorescu 
era, pe atunci, redactor şef la revista Ramuri. Şi nu 
se putea, deloc, lepăda de nostalgia copilului de odi-
nioară, care „văzuse Craiova din car”... Şi acum, la 
maturitatea-i genială, tot pe la Craiova îşi petrecea 
amarul, sprijinind diverşi tineri arivişti, care au dat 
binefăcătorului lor, un picior undeva... Dar, asta-i 
altă poveste, pe care o cunoaşte cam toată lumea...

Aşadar, primind cartea cu pricina, m-am apu-
cat s-o citesc. Şi am rămas stupefiat. Cam jumătate 
din această carte era în limba franceză. Cealaltă ju-
mătate, în română. Nu înţelegeam: ce l-a apucat pe 
tânărul autor să elaboreze acest talmeş-balmeş, ling-
vistic? Cu toţii – când scriem cărţi – mai cităm, din 
loc în loc, câte un autor străin, direct în limba în care 
a scris autorul respectiv. Dar, o jumătate de carte (ori 
chiar mai mult) în franceză, iar cealaltă în română? 
Explicaţia era una singură: autorul în cauză voia să 
rupă gura târgului, arătându-ne El ce „tare” poliglot 
este. Cartea era bună, cu elemente de originalitate. Şi 
am recomandat-o spre publicare, cu condiţia ca auto-
rul să-şi tempereze nejustificatul poliglotism, pentru 
ca să nu treacă drept neserios în faţa cititorilor. Car-
tea a apărut şi autorul ei – luându-şi seama – a ţinut 
cont de recomandarea pe care i-am făcut-o.

Precum se vede, păcatul ieşirii în faţă a acestui 
„poliglotism” inutil, nu-i de azi, de ieri.

Dar să mă întorc la năvala englezomaniei po-
etice din vremea de acum.

Am făcut şi eu un fel de „complex de inferio-
ritate”, că nu reuşesc să mă lămuresc asupra cauzelor 

şi rostului acestei englezomanii lirice?... N-o fi, cum-
va, un soi de preambul, al unei viitoare globalizări a 
limbii engleze, când identităţile fermecătoare ale lim-
bilor naţionale vor fi înmormântate şi toată lumea de 
pe Terra, va trage pârţuri – scuzaţi-mă! – exclusiv în 
limba engleză?

Toată povestea asta, a englezomaniei lirice, 
seamănă mult cu o păţanie de-a nepieritorului „mo-
romeţian”, Marin Preda... Ei, cum aşa?...

Marele romancier se afla într-o călătorie prin 
ţară să-şi lanseze o carte, proaspăt apărută. Şi, într-un 
sat, a trebuit să aştepte, împreună cu şoferul său, pe 
cineva... O scurtă pauză, deci... Şi au fost poftiţi, să se 
odihnească, într-o obişnuită gospodărie sătească. Tâ-
năra gospodină – ţărancă, sadea – frumuşică, sprinţa-
ră, cu apucături „mondene”, ştia şi ea, păi, cum altfel? 
cine-i Marin Preda. Tulburată, zâmbitoare, i-a poftit 
pe cei doi în odaia „a bună”. Numai că acolo, cum ne-
cum, nu se afla niciun scaun. Ci doar un pat, arătos, în 
care se pare că nu dormea nimeni şi un „gardilop”... 
Clipind fermecător, tânăra săteancă l-a poftit pe Ma-
rin Preda şi pe şoferul său, să se odihnească, îndem-
nându-i: „Hai, zău, mai mersi pe pat!”...

Cum cuvântul ăsta franţuzesc, ţopăie, bucolic, 
chiar şi pe pajiştea unui prea frumos şi tradiţional sat, 
cum să nu-l servească ea, fermecătoarea gospodină, 
marelui romancier?... Dacă n-ar fi ştiut, sărmana, ni-
ciun cuvinţel străin, să-l servească, precum nuca-n 
perete, lui Marin Preda, ce se făcea ea?... Doamne 
fereşte!...

Cam aşa stau lucrurile şi cu poeţii englezo-
mani. Cum să creadă lumea că ei n-ar şti „pe engle-
zeşte”, să rupă gura emoţiei, măcar cu o expresie, 
măcar cu un vers, aruncat... pleosc!... în mijlocul unei 
poezii, gândită şi scrisă, cum e firesc, elegant şi con-
vingător, în limba patriei mumă?

Dar, nu cumva, s-ar putea găsi o explicaţie „şti-
inţifică” acestui comportament liric, englezoman?... 
Ceva, aşa, în direcţia unor „imanente” procese psiho-
logice „de creaţie”?... Poate, poeţii în cauză, mizează 
pe un şoc tulburător al receptorilor, capabil să arunce, 
în jurul frunţii poetului, cerculeţul unui nimb minu-
nat, minunat?...

Aşa că, iubiţi cititori de poezie, să tragem con-
cluzia: „mai mersi pe pat!”

Grigore SMEU

MAI MERSI PE PAT...

În jurul ei se adunau străbunii,
Încovoiaţi de gândiri sub cojoace,
Străluminaţi de fluviile lunii
Topite pe pământurile dace.

Gândeau în jurul mesei de granit
Că liniştea e ruptă la hotare,
Că le râvnesc pământul moştenit
Atâtea neamuri şi oştiri barbare.

Aşa-i văzu Brâncuşi în tihna sfântă
Întârziind cu ei cinând pe vatră,
Arcuş  de timp pe struna ce frământă,
Cioplit cu dalta inimii în piatră.

Masa Tăcerii, vatră de fântână,
Cu foc de stele-n apa fulgerată,
Poartă-n oglinzi istoria străbună,
Adânc în carnea timpului săpată…

Au râs obrajii stâncii-nviorate
În dimineaţa limpede şi lină,
Când dalta lui Brâncuşi porni s-arate,
Pe cerul lumii, brazde de lumină.

ION BUREŢEA

Masa Tăcerii
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Cel care lucrează cu reveriile pă-
mântului aprofundează ipostazele materiei 
şi depune o muncă asiduă pentru a proiecta 
un univers compensator, dincolo de o rea-
litate vizibilă cu ochiul fizic.

Este cu atât mai dificil travaliul cre-
ator, cu cât materialul de lucru are deja o 
formă, dar efectul este profund şi atinge 
cele mai sensibile niveluri ale sinelui. Ni-
chita Stănescu recuperează, prin reveriile 
pământului, engramele fiinţei primordiale 
creatoare. Orice element component al pla-
nului terestru are un circuit natural, firesc, 

după fiecare consumare a stadiului vital dovedeşte capacitatea de a se regenera.
Mircea Eliade explică binomul homo-humus configurând potenţialul uman 

extras din sevele pământului: „…omul a putut fi viu pentru că venea din pământ, 
pentru că s-a născut din – şi se întoarce în – Terra Mater”1. Pământul este purtător 
al rodului, regenerează continuu, este la începutul şi la finalul oricărei vieţi, este 
creatorul formelor vii2.

Mireasma pământului inundă trupul şi mintea, producând o stare extatică  
fiinţei poetice („Mirosul pămîntului ud mă înfiora”), producând un fior coloanei 
vertebrale („şi-mi tremura de emoţie spinarea”) care condiţionează starea de ilu-
minare a fiinţei: „ca şi cum ar fi trebuit / să-mi crească aripi din ea” (Epilog la 
lumea veche).

Se cunoaşte faptul că multe mitologii promovează ideea participării omu-
lui la derularea fenomenelor cosmice,  în special  credinţele hinduse promovează 
ideea „reintegrării omului în întregul Cosmos, o restitutio ad integro a facultăţi-
lor psihice şi a organelor în antropocosmosul originar”3. 

Umanul se integrează elementelor telurice, tranformându-se în organe de 
simţ ale pământului, pentru că prin ele se poate recepta esenţa cosmică. Suntem 
privirea, pentru că prin văz avem imaginea panoramică asupra universului („Tu, 
pămîntule, ochi albastru, / pentru că suntem privirile tale”), suntem strigătul, 
pentru că prin auz se recuperează cele mai sensibile sunete, dar se produce şi sta-
rea eliberatoare („Tu, pămîntule, gîtlej de foc / pentru că suntem strigătul tău”), 
suntem gândurile, pentru că la nivel ideatic se reconstruieşte lumea, se produce 
actul creator: „Tu, pămîntule, tîmplă albită, / pentru că suntem gîndurile tale” 
(Spre Andromeda).

Cristian Moraru identifică, în lirica lui Nichita Stănescu, procesul simbi-
otic om-univers:„…dacă <<natura>> (planetarul, cosmicul etc.) apare ca parte 
a omenescului, nu mai puţin acesta se transformă în parte, organ sau funcţie a 
<<naturii>> ”4.

În imaginarul stănescian, pământul este depozitarul cărnii, transformând 
rămăşiţele trupului în vegetal. „Pămîntul de carne” naşte „mereu copaci”, care îşi 
vor ridica ramurile spre înaltul cerului. În Îndoirea luminii,  pământul visează să 
devină lumină („…lumina taie haosul”) pentru că ea generează naşterea („…şi-l 
umple / cu chipuri, cu imagini, cu seminţe”), duce formele purificate în spaţiile 
sustrase trecerii timpului („ pe care-n trecere le-a smuls / din coaja-albastră-a 
globului), reuşind să elibereze materia de povara trecerii („ce l-a arat în timp şi 
l-a / lăsat în urmă-i, undeva”).

Privirea este orientată spre centrul pământului de către „visurile nocturne” 
şi receptează amestecul de umbre şi lumini, structura duală a spaţiului htonian. 
Poetul are nevoie de o coborâre în magma terestră: „Coborînd prin imaginaţie 
într-un lucru, subiectul a coborît în el însuşi”5,  pentru a  identifica  funcţiile 
originare ale pământului şi a le redescoperi la nivel individual  : „Priveam prin 
lentila neagră / a visurilor de noapte, / în adîncul pămîntului, / unde soarele cădea 
fîlfîitor” (Îndoirea luminii). Elementele vegetalului acoperă spaţiul oniric ( „teii 
cădeau peste umbrele lor”), iar fiinţa percepe tangenţial amestecul de beznă şi 
lumină ( „mîinile-mi cădeau lîngă pietrele line, / jumătate în beznă, jumătate-n 
lumină”).

Fiinţa  se desprinde de spaţiul teluric printr-o forţă energetică ce o transpu-
ne într-o stare de alteritate:  „…parcă eram şi nu eram / înspre trecut, din viitor, 
/ înspre ce-a fost din ce va fi”,  intră într-un proces de policronie, eul urmând un 
stadiu regresiv: „un număr descrescînd / cinci, / patru, / trei, / din zece mii, sau 
poate chiar din mii de mii” (Îndoirea luminii). Reîntoarcerea în starea origina-
ră presupune eliberarea de tot ceea ce a acumulat fiinţa în prezentul concret şi 
proiectarea într-o ipostază purificată a sinelui. Are loc un act de descreştere a 

1 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor. Traducere de Mariana Noica, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1992, p. 281.
2 Ibidem, p. 242 .
3 Mircea Eliade, op. cit., p. 240.
4 Cristian Moraru, Nichita Stănescu-sistemul poetic, Bucureşti, Editura Minerva, 1988. 
p. 348.
5 Gaston Bachelard, Pământul şi reveriile voinţei. Traducere de Irina Mavrodin, Bucureşti,Editura 
Univers, 1998, p. 292 .

existenţelor fiinţei, de la pluralitate la stadiul genuin generator al vieţii.
Mişcarea are o traiectorie inversă, poetul fiind încărcat energetic de forţele 

pământului: „…eu însumi fulgeram, / desprins de pe pămînt ca dintr-un nor” 
(Îndoirea luminii). Trecând dinspre prezent spre trecut, poetul duce cu sine o 
experienţă a comunicării cu formele telurice, dar îşi doreşte să atingă acel stadiu 
incipient al proiectării fiinţei în universul material.

Pământul este un spaţiu în care se perindă ipostazele trupului, o matrice 
necesară pentru coexistenţa, în timpuri diferite, a trupurilor poetului: „Cobor pe 
propriile-mi trupuri regăsite / ca pe o scară” (Îndoirea luminii). Fiinţa descoperă 
astfel, pe fiecare nivel de existenţă, sensul întrupării în acel stadiu, necesitatea 
consumării unui act de creaţie în etape succesive.

Universul teluric devine, în lirica stănesciană, matrice din care se nasc şi 
în care revin infinitele trupuri ale fiinţei umane. Pământul are un rol regenerator, 
iar poetul încearcă un exerciţiu al conexiunilor inverse, plasându-i acestuia o 
parte din semnificaţiile cerului.  În A unsprezecea elegie, din ipostaza de sămân-
ţă, individul încearcă să vizualizeze întreaga existenţă, în toată complexitatea ei, 
în toate spaţiile şi în toate timpurile: „A te sprijini de propriul tău pămînt / când 
eşti sămînţă,” pentru a configura capcitatea de regenerare, atât a omului, cât şi a 
pământului:  „…cînd iarna /  îşi lichefiază oasele ei albe şi lungi / şi primăvara 
se ridică”.

În poezia Al pământului, procesul reconstrucţiei trupului din pământ se 
proiectează în deplina consonanţă cu regenerarea naturii: „Iau apoi plugul / şi-l 
înfig adînc în pămînt”, fiinţa poetică, primind energia cosmică pentru a putea să-
vârşi actul creator: „Înapoia mea răsare / acoperit de grîu şi de porumb / soarele.” 
Pentru poet, încărcarea cu energia originară a pământului presupune  recondiţio-
narea  viziunii asupra universului. 

Dacă imaginarul mitologic se construieşte pe căderile grele spre centrul 
pământului, unde sălăşluieşte infernul din care nu se mai poate ieşi, reveriile 
poetului se construiesc pe tendinţele pământului de a deveni cer („…se topea 
pămîntul şi piatra, şi m-aş fi agăţat de cer”), dar pentru că povara este prea mare 
( „dar mi-era teamă că îl rup”)  se produce o prăbuşire până în adâncurile vulca-
nice ale scoarţei: „astfel ajungeam în fundul pămîntului / tăind, cu trupul, un con 
de vulcan”(Visul unei nopţi de iarnă).

Gaston Bachelard susţine ca o psihologie specifică a greutăţilor tendinţa 
de a fi ridicate, dacă nu fizic, prin intermediul imaginaţiei: „Greutăţile cad, dar 
noi vrem să le ridicăm, şi când nu putem să le ridicăm, ne imaginăm că le ridi-
căm. Reveriile voinţei de redresare sunt unele dintre cele mai dinamizante; ele 
însufleţesc întregul trup, din creştet până în tălpi”6.

În Îndoirea luminii, centrul pământului este plin de oasele albe ale morţi-
lor („Scheletele morţilor ca nişte rădăcini”), dar fiecare dintre ele devine rădăcina 
unei noi existenţe („strîng miezul pămîntului şi-l storc, îl storc / de lavă, pînă-şi 
iese din minţi”). „Oasele albe” devin purtătoare de energii regeneratoare, ele 
sunt încărcate cu seva divină şi proiectează un întreg proces al creaţiei. Ele sunt 
depozitarele forţelor ce-au stat la baza naşterii lumilor şi au capacitatea de a re-
construi universul.

În Lăuntrul ochi,  eul poetic trăieşte un proces de identificare cu structura 
internă a pământului prin procesul îngurgitaţiei telurice: „Am să mănînc puţin 
pămînt,” pentru a arde prezentul, a anula văzul şi a dezvolta interioritatea:  „poa-
te se mistuie cu el / interiorul ochi cel al lui <<sunt>>”, în scopul recuperării 
stării embrionare:  „în revederea lui acel – / 

<<A fi mai orb decît am fost>> / mai dinainte de a mă naşte, / <<A fi mai 
mort decît am fost>> de dinainte de a mă naşte.” Jean Chevalier şi Alain Ghe-
erbrant menţionează că în cazul unor triburi africane indivizii „au obiceiul să 
mănânce pământ: simbol de identificare”7. 

Procesul regenerator al pământului constă în trecerea vieţii dintr-un stadiu 
în altul pentru a propulsa energia cosmică. Rămăşiţele trupului se regăsesc atât în 
profunzimea pământului, dar şi printre planete în infinitatea structurilor cosmice: 
„Pînă nu-mi zdrenţuiesc trupul / în planete”, ele trebuind să fie recuperate pentru 
a se extrage esenţa vieţii: „ el nu-mi va atrage viaţa / la sine” (Vedere în acţiune).

Construit din desimea pământului, trupul devine purtător al energiilor 
astrale, făcând continuu legătura între imaginarul teluric şi imaginarul celest. 
În imaginarul stănescian, pământul este învestit cu o „funcţie transcendentă”8 
, având capacitatea de a se proiecta spre înălţimile astrale sau de a sălăşlui în 
adâncurile sale enclave cereşti. 

Pământul şi cerul devin consubstanţiale, asistăm la un proces de dublă 
verticalitate ascendentă / descendentă prin intermediul căreia cerul primeşte 
funcţiile pământului, iar pământul funcţiile cerului: „Locul ceresc / e sub pămînt. 
/  Iar pămîntescul / mănîncă de foame cerescul”(Mit).

6 Ibidem.
7 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Artemis, 1995 , 
p.41.
8 Andrew Samuels, Bani Shorter, Fred Plaut, Dicţionar critic al psihologiei analitice jungiene. 
Traducere din engleză şi studiu introductiv de Corin Braga, Bucureşti, Humanitas, 2005, p. 100.

ADINA MONEA (SOROHAN)

Nichita Stănescu-recuperarea firescului teluric

Continuare în pag. 44
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Geografia pământului urmează simbolistica 
pătratului, mărginit de cele patru puncte cardinale: 
„Pământul este pătrat, determinat de cele patru zări 
ale sale”9. În poezia Cîmp, pământul păstrează aceas-
tă structură geometrică ( „Eu cred că pămîntul e plat 
/ asemenea unei scînduri groase” ) pentru a configura 
infinitatea zărilor dincolo de care el îşi poate trans-
forma densitatea în structura aerată („că rădăcinile 
arborilor îl străbat / atîrnînd de ele-n gol, cranii şi 
oase”.

Plonjând în spaţiul eteric: „Zbura pămîntul cu 
iarbă verde”, pământul este vizualizat într-o structu-
ră inversă: „… întoarsă în jos / peste chipul meu de 
adolescent frumos” (Ararea), astfel că imaginea per-
cepută devine una reflectată la nivel cosmic. În urma 
procesului de imersiune a teluricului în astral toate 
elementele se înnobilează cu virtuţile structurilor pe 
care le-au preluat: „Cer le era trupul meu de carne, / 
pămîntul le era lumina aceea / de sus a ochilor mei” 
(Greşirea cerului).

Reveriile pământului sunt rezultatul gândirii 
firilor contemplative pentru că numai ele pot trece 
prin diversele straturi ale viselor şi să atingă stările 
unor existenţe superioare. Pentru visători, pământul 
a rămas în mijlocul universului, punct central în roti-
rea lumilor: „Firile lipsite de timp / au lăsat pămîntul 
în mijlocul universului / şi asta e bine / pentru că 
acesta e adevărul” (Despre firile contemplative, des-
pre ce spun ele şi despre unele sfaturi pe care am a 
le da).

Existenţa  poetului este definită în strânsă con-
sonanţă cu existenţa pământului, mai ales pentru că 
acesta i-a favorizat fiinţarea: „Mai sunt pentru că el 
mă este” (Starea pe loc). Este un transfer de tempo-
ralitate între prezentul fiinţei şi prezentul pământu-
lui, un schimb de energii, o conlucrarea între cele 
două, în scopul manifestării energiei vitale. Existen-
ţa fiinţei  este dependentă  de existenţa pământului, 
teluricul îmbogăţindu-se prin energia individuală. 
Se ştie că fiecare structură fragmentară trebuie să se 
aşeze la locul din care a provenit pentru a se reorga-
niza unitatea desăvârşită. 

În Contemplarea lumii din afara ei, pământul 
este centrul tuturor existenţelor atât la nivel micro-
cosmic cât şi la nivel macrocosmic („El este punctul, 
/ el este divinul punct albastru.”), nucleu al afectivi-
tăţii („inima tuturor inimilor,”), matrice a trupurilor 
succesive („trupul tuturor trupurilor”), depozitar al 
energiilor cosmice („şi sîngele scurs / al tuturor ră-
nilor din cosmos”). Este evident că omul, fiind con-
struit din lutul cosmogonic, transpune prin întrupări-
le succesive,  energia creaţiei dintâi. Pământul ocupă 
astfel, în succesiunea celor patru elemente (pământ, 
apă, foc, aer), rolul cel mai important în înzestra-
rea cu atributele originarităţii şi transpunerea lor în 
structuri fragmentare purtătoare de sens existenţial.

Poetul se defineşte în Autoportret: „Cel care 
are pămînt – cerul/ şi lacrime stelele”, conturându-
şi, astfel, rolul de parte integrantă a cosmosului, de 
9 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit.,  p.40.

fiinţă care participă prin actele sale la regenerarea 
continuă a universului şi la îmbogăţirea energiei 
divine. El îşi asumă statutul de fiinţă capabilă să se 
proiecteze deasupra lucrurilor concrete, pentru a pu-
tea recepta reprezentările acestora la nivelul gândi-
rii. Creaţia primeşte conotaţii ludice la acest nivel 
al reprezentării, unde eul creator intră în rezonanţă 
cu reflectarea ideilor universale. În acest stadiu 
este resimţită suferinţa  („lacrime stelele”), ca stare 
necesară în procesul derulării travaliului creator.

Creatorul liric se simte parte integrantă a pă-
mântului, între cei doi realizându-se un proces os-
motic, o încorporare reciprocă necesară pentru asi-
gurarea firescului existenţial în natură: „… pămîntul 
îl simt ca pe o posesiune. Orice mort al meu şi chiar 
şi moartea mea va prelungi pămîntul nu cu un cada-
vru, ci cu pămîntul cadavrului. […] Mă rog, atunci 
cînd va fi să mor să dau un fel de pămînt privirilor”10.

În imaginarul stănescian, destinul ar fi trebuit 
să urmeze o călătorie telurică în jurul soarelui sau o 
călătorie axială a pământului aflat în rotire, pentru a 
se atinge starea primordială a creaţiei.11 

Nicolae Manolescu vede în Nichita Stănescu 
un creator ce receptează formele extatice ale materi-
ei: „… Nichita Stănescu este poetul extazului mate-
riei şi al reveriei obiectelor, magician fericit, Orfeu 
ce sileşte universul să cânte asemenea unei uriaşe 
harfe”12. Poetul este capabil să vizualizeze sensul 
reprezentarii obiectualului la nivel spiritual şi pro-
iectează în imaginar reflectarea materialităţii prin 
prisma celui care are acces la trăirile unui univers 
hipersensibil. 

Imaginarul pământului îi oferă poetului şansa 
redescoperirii energiilor subterane ale sinelui, dar şi 
a celor cosmice, pentru că, după cum deja se cunoaş-
te,  pământul este materia primordială a construirii 
trupului uman, dar este şi parte integrantă a cosmo-
sului, ca planetă. Partea materială a omului a fost 
construită dintr-un lut înzestrat cu energie originară.  
Prin această energia se realizează o conexiune între 
trup şi suflet, astfel că cele două nu apar ca segmente 
separate ale fiinţei umane. Nichita Stănescu a reuşit 
să simtă acel spaţiu de conexiune şi să-şi constru-
iască un univers poetic la nivelul acelui  duct care 
leagă sufletul de trup sau mai general spus, cerul de 
pământ. 

Pământul îi dăruieşte individului atât posibi-
litatea conştientizării limitei, dar şi aceea a reflectă-
rii asupra rolului esenţial la nivel cosmic. De aceea 
individul simte nevoia de a atinge, datorită spaţiilor 
imaginare, universurile dominate de lumină. 

10 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, 
Antimetafizica, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 
1985. pp. 452-453.
11 cf. Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, An-
timetafizica, p. 453.
12 Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, Braşov, 
Editura Aula, 2001, pp.122-123.
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Se anunță o nouă carte

Ca toţi autorii care îşi descoperă vocaţia scriito-
ricească târziu, ori, mai exact, se afirmă târziu, şi dl. Vio-
rel Martin a început, fireşte, cu poezie apoi cu  proză, 
elaborate după toate regulile canonice. Scriitor laborios, 
fecund, nu se opreşte aici şi va continua să ne contrazică 
şi să experimenteze. Poate că destinul său scriitoricesc 
a fost să se împlinească târziu, să-şi încerce virtuţile 
scripturale prin mai multe genuri şi specii, dar, odată 
descoperită, albia de curgere a talentului său va ajunge 
la deplină realizare.

Dincolo de modelele literare şi chiar în afara ge-
neraţiei sale, dl Viorel Martin, care îşi păstrează şi chiar 
potenţează statutul de rebel al tinereţii, prefigurează deja 
un destin scriitoricesc excepţional.

Poet, prozator, publicist, dl Viorel Martin, ajuns 
la vârsta deplinei maturităţi, a scris şi o carte de „co-
pilărie“ ; prilej de evocare indirectă, prin personaje 
convenţionale, a propriei copilării, petrecută în spaţiul 
paradisiac al Gilortului. În prima povestire, „Pădurile din 
Marte“, trecând peste orice convenţii, grupul de copii îi 
eliberează pe marţieni şi îi alungă pe invadatori. Armele 
lui Tudor sunt scutul speranţei şi scutul iubirii care s-au 
transmis de la bătrânul rege Decebal până la bunucul lui 
bunucu’ şi apoi la la bunicu’.

A doua poveste, tainele mărilor, quasi-fantastică, 
trimite echipajul cunoscut (Tudor, Viorel, Alexandru şi 
Andreea) într-o expediţie submarină, unde întâlnesc pe 
Tracicus, Deceneu şi Andrada, supravieţuitori ai Atlan-
tidei şi daci din naştere. 

„La scăldat“ ne reîntoarce în spaţiul oltenesc 
cu viaţă tradiţională povestită cu multă autenticitate şi 
firesc. Trebuie să recunosc că dacă dl Viorel Martin ar 
insista pe tema aceasta poate că ar reuşi nişte extraordi-
nare şi olteneşti „Amintiri din copilărie“ dacă ar insista 
pe suculenţa graiului local. Povestirile noastre despre o 
copilărie paradisiacă la ţară sunt însă puse în balanţă 
cu povestirile despre copiii de azi, care se joacă, sau mai 
degrabă comunică prin laptop, aşa că limbajul devine 
profesional şi neologistic (mufă, stic, fişier). Fantas-
ticul se generează şi aici, şi o voce electronică îl invită 
pe Tudor să intre direct în „Poveştile junglei“. Într-un 
univers electronic, imaginaţia scriitorului rămâne încă 
suverană şi intrusul intrat pe fereastra calculatorului di-
rect în „Cartea junglei“ poate să emită frecvenţe care să 
oprească atacul crocodililor asupra zebrelor. Care copil 
nu şi-ar dori să poată scăpa un pui de zebră din colţii 
crocodilului?

În „Făt Frumos“ autorul creează scene de mare 
sensibilitate, iar în „Tudor şi piraţii din Caraibe“ cititorii 
cu ghiozdan primesc şi noţiuni de geografie şi de fus 
orar.

Trebuie să recunosc că dl Viorel Martin este cel 
mai avansat povestitor din lumea copilăriei, performant 
în istorii fabuloase, în care vocea electronică şi intrarea 
în computer se integrează cu poveştile junglei. Prin bu-
tonarea tastaturii calculatorului ajungi direct în viaţa 
virtuală, adică în ficţiune, deci în plină poveste. 

Aici timpul se comprimă  şi spaţiul devine acce-
sibil prin funcţia de teleportare.

În aceste texte, autorul se eliberează de toate 
prejudecăţile şi convenţiile scrisului, pur şi simplu, o 
conştiinţă faţă în faţă cu lumea imperfectă şi grotescă în 
care trăim. Scrisul său are forţa adevărului şi putere de 
convingere, încât aş saluta de pe acum un viitor roman-
cier viguros şi obiectiv.

Aureliu GOCI

VIOREL MARTIN - 
polivalenţa scriitorului

de cursă lungă
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Îndeobşte, când vorbesc despre un poet 
postmodernist, criticii menţionează că autorul: ia în 
răspăr (ironic sau cinic) idealurile umaniste (miturile, 
religiile, naţionalismul etc), pulverizează existenţa 
(relevându-i lipsa de sens), cântă banalul cotidian şi 
descoperă cu cinism neantul. Aceste caracteristici însă 
nu sunt decât consecinţele unei viziuni mai închegate, 
elaborate de ideologii postmodernismului (François 
Lyotard, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Giles Deleuze etc) care stipulează noul 
antropocentrism postmodern caracterizat prin: ateism, 
abandonarea sacrului, sfârşitul naţiunilor. Locul gol 
lăsat de Dumnezeu e ocupat de  omul concret, lipsit 
de idealuri, trăind un gol istoric,  în spatele său şi al 
lumii stă nimicul/neantul. Totuşi omul postmodern 
e proclamt fericit, fiind lipsit de orice constrângere 
transcendentă. Adevărul şi metafizica au devenit forme 
goale, măşti de muzeu.

Poezia postmodernă a fost iniţiată în America, 
prin anii 50-60, de către: Generaţia Beat (Allen Gin-
sberg, Jack Keronac, Lawrence Ferlinghetti), Şcoala 
de poezie de la New York (Frank O’Hara) şi Colegiul 
scriitoricesc de la Black Mountain (Charles Olson). La 
noi, afost introdus în mediul universitar, de criticii Ma-
rin Mincu şi Nicolae Manolescu, prin anii 80 şi a fost 
promovat de generaţia oprtzecistă care îl perpetuează 
şi astăţi. Pe plan mondial, chiar teoreticienii curentului 
i-au cântat prohodul (Seminarul de la Stuttgart din anul 
1991). Teoreticianul Vattimo revine într-o nouă lucrare 
şi afirmă că arta nu moare ci e într-un continuu amurg şi 
că omul nu poate trăi singur, fără Dumnezeu.

Criticul Theodor Codreanu  în cercetarea sa de 
excepţie dedicată postmodernismului şi transmoder-
nismul /1/, remarcă însă că, trăind fără idealuri, omul 
postmodern nu pare supraom ci mai degrabă un om 
periferic/ subom întrucât tradiţiile au murit, arta e un 
simulacru, un joc steril, amuzant, eterniatea ei este ilu-
zie. Criticul din Huşi se întreabă, în replică la teoria 
neantului postmodern: cum e posibilă creaţia din nimic 
fără un Creator? Tot el remarcă faptul că sub amenin-
ţatea globalismului, naţiunile îşi cultivă mai puternic 
tradiţiile şi specificul.

Ihab Hasan (Toward a Poetmodern Literature, 
1971) /2/ formulează unsprezece trăsături ale postmo-
dernismului: indeterminarea, fragmentarea, neprezen-
tabilul, nereprezentabilul, ironia, sau perspectivismul, 
hibridizarea, carnavalizarea, performanţa, construcţi-
onismul şi imanenţa. Poetul Daniel Corbu, cercetător 
asiduu al fenomenului postmodernist /3/, stabileşte 
şapte caracteristici ale curentului literar omonim, care 
încep cu litera C: cotidianul, colocvialitatea, cinismul, 
cinematografismul, concupiscenţa, citadinismul şi con-
structivismul.

Să cercetăm poezia lui Marian Dragomir  - Car-
tea cu măşti (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2012), din pun-

cul de vedere al antropocentrismului postmodernist.
Coperta şi ilustraţiile, desenate de poet, repre-

zintă măşti stranii care simbolizează iluzoriul exis-
tenţei iar prin ochii lor imenşi, decupaţi, se străvede 
neantul. În poezie, el apare de mai multe ori: “Între 
zâmbetul meu şi gingia ta este gol//(…)/ totul este visul 
de chirpici” (/bis/);  „Ultima culpă a smucit viaţa cu o 
mişcare descendentă de la Polul Nord spre neant.” /Po-
veste de aiurit nevertebrate/  şi „vreau să ştiu viaţa/ că 
totul pare deşert” /omul comun/ „am plecat spre neant” 
/plecarea/; „În odaie se află peste tot nimic... (...) Un fir 
de viaţă atârnă de lustră...” /Odaia introspecţiei/ 

Credinţa nu ne mântuie, iar filosofiile sunt jocuri 
de copii: „dar ion/ este nefericit sub grota christică// 
(...)/ ion a murit conectat la radiaţia filosofiei/ ultima 
teoremă a înţepenit pe caldarâm” /dacii/ 

Marian Dragomir imaginează o replică postmo-
dernistă la creaţia biblică a  femeii: „creez o femeie din 
infinit/ care în momentul atingerii sfârcurilor coapsele/ 
să îşi prelungească umbra de extaz/ o femeie fără bran-
dul made în china/ etichetă sfărâmată sub sânul volup-
tos/ care să ameţească cu râsul ei/ într-o ardere d ede-
cembrie//(...)/ domnilor creez o femeie cum nu aţi mai 
gustat/ să o curme propriul ei sânge ca omida/ o femeie 
drăgăstoasă ca un fruct zemos/ şi care mă va lăsa/ mă 
va implora s-o răvăşesc” (/femeia făurită/) 

Iubirea este desacralizată: “/iubirea înseamnă 
şansa să nu te loveşti de umbră/ (/iubirea/); „ea era ju-
căria noastră şi atât” (/femeia/)

Demitizarea continuă şi în mitologie: „quetza-
coatl târât de duel pe sol/ ajuns oţet vânăt defensiv” /
axis mundi/

Naşterea e resimţită ostil, ca o cădere în lumea 
derizorie, lipsită de sens: „mi-am plănuit (re)naşterea 
din cauză că era prea umed în univers/ nu puteam să 
păşesc în lumea sta/ ca un avorton fără de suflet/ ar fi 
fost indicat să mă mai fi lăsat în tremurarea pântecului/ 
unde îşi arunca mama lumea măcar o veşnicie/ dar lân-
gă mine era un pântec de pietre care îmi zgâria/ pielea 
necoaptă şi cartilajele ca un descântec/ ce făcea forme-
le mamei să mă respingă //(...)/ iar venele mi-au explo-
dat de efort/ în fond eram vinovat d emoartea mea/ nu 
a contat că aveam vis eşi glande în cerc/ am ştiut că nu 
voi avea/ coaste mature de existenţă” /naşterea/

Lipsa de sens a existenţei continuă cu paşi mari: 
„nu pricep de ce am neveste şi tălpi/ când mă târăsc pe 
pământ mereu”  /lumea/

Moartea e singura certitudine: „flutură moartea 
pe la colţuri/ tu înghiţi luceferi/.../ tu gândeşti cum mes-
teci vise şi devii obez” (/receptorul/) În lumea lipsită de 
sens, se elogiază drogul: „şi brăţara de lângă înţepătura 
seringii/ care se asorta cu vena care mă sugrumase” /
verde/; „de la ultimul vis carnea înfloreşte sub noi/ iar 
groapa surâde/ în colţul gurii” /Clipe/

În poezia lui Marian Dragomir regăsim cele 

şapte caracteristici menţionate de Daniel Corbu.
Cotidianul insignifiant devine subiectul poeziei 

/Obor/ dedicată pieţii  bucureştene populate cu ţiganii 
tarabelor. 

Citadinismul este prezent în majoritatea versuri-
lor autorului: „aseară la kaufland era on sale tinereţea 
trupului/ am cumpărat o piele neprihănită de ochii ve-
cinilor/ să-mi dreg oasele târâte d etimp prin nămol” /
vânzarea/

Cinematografism apare în multe secvenţe re-
marcabile prin asprimea viziunii: „să vezi adevăr/ frun-
zele se izbesc de trotuar într-o veselie/ nu ai habar/ azi 
am scos mitraliera/ şi am jefuit un copac/ doi saci d 
efrunze/ iar ţie îţi va fi dor de foşnetul lor” /frunza/

Deconstructivismul apare în fragmentarismul 
chirurgical al desmembrărilor trupului: vene, rotule, 
tălpi, glande, coapse buze apar la tot pasul: „cu aseme-
nea obscenităţi/ îmi ocup eu pagina romanului/ încer-
când să dezbrac glanda în minte” /regrete/

Colocvialitatea se vede în toate exemplificarile, 
ca şi concupiscenţa prezentă în poeziile de dragoste.

Prin crăpăturile zidurilor se simte neantul: „când 
gura rosteşte vârsta adevărată/ simt că îmbătrânesc în 
crevasa zidurilor// crăpăturile sunt vene ale întunericu-
lui/ limbile unui secol stricat” /Mărturie/

Literatura este şi ea luată în derizoriu: „am iz-
butit să mişc mai puţin lumea/ ca o muscă pe marginea 
unui pahar/ am auzit ţipetele viselor (ne)împlinite/ pe 
care telefonul le vânează prin casă” /lumea/.

Theodor Codreanu afirmă că poezia postmoder-
nistă demolează fără să construiască. Poeţii postmoder-
nişti valoroşi sunt cei care nu aplică ultimele consecinţe 
ale noului antropocentrism. După părerea mea, Marian 
Dragomir este unul dintre ei. El se mai înfiorează de 
condiţia umană, visează, suferă şi îi e teamă de extinţie. 
Măştile sale nu sunt puse numai peste un teren viran, 
peste neant ci reprezintă ieşirea din sine a poetului şi 
identificarea cu ceilalţi, încercând să le trăiască senti-
mentele, vieţile: „mi-am spus să nu vă mai păcălesc/ 
masca o am în sertarul de sus din dormitor/ o port când 
fac amor cu iubitele de pe autostradă/(...)/ mă dezbrac 
de epidrmă când obosesc spre seară/ dar simt confuzia 
frica singurătatea/ expus croşetez o nouă mască/ să pot 
pretinde privirea voastră/ salvarea mea este cuvântul/ 
vertical cu gânduri şi idei/ construiesc un zid marcat pe 
timp de criză/ joc din strălucirea măştilor/ şoptesc totul 
ce nu înseamnă nimic/ care mă zvârcoleşte noaptea în 
pat/ vă rog să mă ascultaţi şi să grăiţi ce nu spun / cine 
sunt eu/ sunt cel pe care îl ştiţi/ sunt oamenii pe care 
i-aţi întâlnit/ masca vieţii voastre” /masca/

 Lucian GRUIA
Note:
Theodor Codreanu - Transmodernismul (Princeps Edit, Iaşi, 2011)
Ihab Hasan - Toward a Poetmodern Literature( 1971)
Daniel Corbu – Postmodernismul pe înţelesul tuturor (Princeps Edit, Iaşi, 
2004)

Măştile lui Marian Dragomir
Motto:

„totul este grăbit în indiferenţa lumii.” 
(Marian Dragomir - /hotărâre pe hârtie/)

Ca să pătrunzi în lumea copiilor trebuie să te 
uimeşti ca şi ei  în faţa lumii. Mirarea aceasta, care 
stârneşte interesul pentru tot ceea ce ne înconjoară, 
constituie puncul de plecare al oricărei poezii. Sculp-
torul Constantin Brâncuşi spunea: „Când nu mai 
suntem copii, am murit.” Cu alte cuvinte, pentru a ne 
putea bucura de viaţă trebuie să trăim cu bucurie şi să 
mai evadăm din cotidianul anost, în basmul reconfor-
tant. La reveria prin rememorarea ingenuozităţii co-
pilăriei, ne invită Viorel Martin în volumul Licuricii, 
poezii pentru cei mici (Ed. SemnE, Bucureşti, 2011).

Volumul se deschide prin prezentarea unui 
personajul care va face legătura între poezii, şi care 
este o fărâmă de soare, licuriciul apelat Felinar: „Li-
curiciul cel hoinar/ (Vreţi să-i spunem Felinar?)/ A 
zburat prin văi şi lunci,/ S-a împrietenit de-atunci/ Cu 
fetiţe şi băieţi,/ Veveriţe, ursuleţi.../ După cum o să 
vede-ţi.” (Bob de soare) El nu este numai un martor 
ci participă efectiv la jocurile copiilor. Iată-l culegând 
căpşuni: „Pe sub frunze răsucite,/ Stau căpşunile 
pitite./ Licurici, băiat isteţ.../ A umplut un coşuleţ!” 
(Căpşunile)

Viorel Martin descrie cu umor şi caldă partici-
pare sufletească jocurile copiilor în diverse anotim-
puri. 

Iarna, copii se dau cu săniile pe derdeluş, se 
bulgăresc, construiesc oameni de zăpadă şi cazema-
te.  Împodobirea omului de zăpadă ne face să retrăim 
propria noastră copilărie: „Dintr-o cratiţă mai veche/ 
un joben pe o ureche,/ Iar ca mână, mai apoi,/ Un 
crâmpei de măturoi.” (Omul de zăpadă) În vârful bra-
dului de Crăciun s-a cocoţat Licurici, „Să lumineze 
veacul!” Şi e atâta nevoie de lumină în epoca noastră 
întunecată!

Primăvara începe cu ghioceii dăruiţi mamei 
şi cu un carnet cu note bune obţinute de copii ei, la 
şcoală.

Vara e vremea cireşelor şi a vacanţelor petre-
cute la bunici, ori la mare: „Bună  e vacanţa mare!/ 
Am pitit ghiozdanul bine,/ Până toamna viitoare/ 
Să nu vină după mine.” (Vacanţa mare). Bunicii se 
ocupă de educaţia nepoţilor, de la ei se învaţă prime-
le litere: „Ce frumos era pe-afară/ Când bunica mă 
plimba,/ De la ea întâia oară/ Eu l-am învăţat pe A.” 
(Bunica) În poeziile dedicate bunicilor factorul bio-
garfic e autentic.

Toamna se culeg fructele spre bucuria copiilor 
şi începe şcoala. Orelor de desen, sport şi  muzică li 
se dedică, în acest volum, câte o poezie. Catalogul e 
descris astfel: „Cel mai mare carneţel,/ Are notele în 
el/ Şi îmi ţine socoteală/ Şi la orele de şcoală.” (Ca-
talogul) 

Volumul se încheie cu poezia Ecoul, care pen-
tru mine reprezintă ecoul copilăriei.

Din punct de vedere stilistic, versurile sunt 
scrise limpede, pe înţelesul tuturor, aşa cum trebuie să 
fie o carte pentru copii. Rimele şi ritmul adaugă muzi-
calitate întâmplărilor. Poeziile sunt mici secvenţe ci-
nematografice care bucură ochii şi sufletul. Imaginile 
au prospeţimea zorilor şi gustul cireşelor coapate.

Regretatul prefaţator al cărţii, Nicolae-Paul 
Mihail, subliniază că: „Licurici (...) este o carte trans-
parentă, luminoasă, plină de candoare şi multă spon-
taneitate.”

Poeziile scrise de Viorel Martin îndeamnă co-
pii la joacă dar nu uită scopul educativ: respectul faţă 
de părinţi şi bunici, dragostea pentru şcoală. Licuri-
ciul său ar putea lumina camerele cititorilor.

Lucian Gruia

Viorel Martin – Fascinaţia copilăriei
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Însemnări de călătorie în Macedonia
Iuliu PÂRVU

Cum am intrat în ultima zi a ex-
cursiei noastre prin Balcani, suntem lă-
saţi să dormim mai mult. Orarul micului 
dejun se adaptează la situaţie. Înainte de 
masă, avem programat să vizităm Skopje, 
capitala Macedoniei. În holul hotelului 
suntem întâmpinaţi de ghidul local, o 
domniţă care a studiat Literele la Bucu-
reşti. Este însoţită de soţul ei, care i-a fost 
coleg. Amândoi vorbesc bine româneşte. 
Rămânem numai cu doamna, el a venit 
doar să ne cunoască, din simpatie pentru 
români. Ni se propune un circuit , pe jos. 
Ieşim, de aceea, pe bulevardul din apropi-
ere. Ne întâmpină o biserică nouă, în stil 
bizantin modernizat, în care, duminică fi-
ind, intrăm să ne închinăm. Admirăm şi 
un monument, alături, al unui prelat, un 
oarecare Dosoftei, dacă mai ştiu citi în 
slavona veche. Pe colina de la marginea 
oraşului, undeva în stânga, se profilează, semeaţă, o 
fortăreaţă. Are ziduri puternice, e în stare bună, pro-
babil recent recondiţionată. Fortăreaţa Kale, ridicată 
de împăratul bizantin Iustinian şi refăcută de oto-
mani, în urma distrugerii provocate de un cutremur. 
Spre ea ne îndreptăm. Trecem un pod peste Vardar, 
un râu care trece solemn prin oraş, ca Someşul prin 
Cluj. Admirăm fortăreaţa numai pe dinafară, fiindcă 
nu e prevăzută în program vizitarea ei. Îmi pare rău.  
Oricum, de la înălţimea la care am ajuns, ni se des-
chide în faţă o panoramă în special a zonei centrale, 
unde vom ajunge spre sfârşitul preumblării noastre. 
Deocamdată suntem în zona bazarului oraşului, cu 

moschei, cu băi turceşti, cu dughene, cu străduţe în-
guste, cu cişmele.  Se vede că nu i-a venit încă rândul 
să fie pusă la punct, dar va deveni ,suntem convinşi , 
una din principalele atracţii pentru turiştii europeni. 
Deocamdată, edilii şi-au concentrat atenţia asupra 
centrului urbei lor. Cei mai vechi ne aducem amin-
te că, în anul 1963, Skopje, pe atunci în Iugoslavia, 
a fost distrus de un cutremur devastator. Multe ţări, 
inclusiv România, au sărit în ajutorul sinistraţilor, fi-
nanţând ridicarea unor construcţii noi, mai ales blo-
curi de locuinţe. Au fost foarte inspiraţi edilii mace-
doneni. Dacă tot trebuia refăcut oraşul, s-au gândit 
să-l edifice măcar ca lumea… Şi acum, permiteţi-ne 
să fantazăm puţin, doar bătrânilor multe li se iartă. 
Îndrăznim să credem că acest cutremur s-a produs la 
comandă, în perspectiva schimbărilor teritoriale ce 
urmau să vină. Cine ştie ce relaţii va fi având Ale-
xandru Macedon acolo Sus, doar n-a fost oricine pe 
pământ, şi ce gânduri îl vor fi încercat în privinţa de-
venirii locurilor sale de baştină.  În Măreţia Sa, nu-i 
tihnea să vadă ce vede, căci tare s-au pipernicit toţi şi 
toate ale sale. Îşi va fi zis, atunci, hai să-i pun la trea-

bă, să văd de ce sunt în stare. Mai merită protecţia 
mea împărătească ori le-o retrag pentru totdeauna ? 
Într-adevăr era nevoie ca descendenţii să i se trezeas-
că dintr-o letargie multimilenară. Şi pare-se, tocmai 
cutremurul i-a trezit. N-am prea văzut în nici o ţară 
pe unde am umblat şi în nici un oraş o atât de aprigă 
dorinţă de recuperare a istoriei. Ce se întâlneşte, as-
tăzi, în Skopje este o edificare urbană unică, făcută 
cu cap. Le-ar fi fost mai comod edililor să ridice clă-
diri ultramoderne şi monumente pe măsură, căci li 
se ofereau modele de peste tot. Din câte am înţeles, 
s-au şi făcut presiuni din afară în acest sens, când 
a venit vorba finanţării lucrărilor din împrumuturi. 
Macedonenii au spus, însă, un  nu ferm. Întâi trebuia 

asigurată imaginea clasică a 
oraşului, cum au toate capi-
talele europene cu tradiţie, 
şi numai apoi să se facă loc 
modernităţii. Admirabilă 
gândire, după judecata noas-
tră. Nu puteau da cu piciorul 
în tradiţiile istorice şi cultu-
rale care i-au consacrat, sunt 
prea mândri de ele,încât, în 
faţa lumii, să pară ca picaţi 
din lună. Şi ce edificii pu-
blice au ridicat, dar mai ales 
ce monumente ! Nu cred că 
există un alt loc în lume cu 
o atât de mare concentraţie 
de monumente pe kilometru 
pătrat. În stil clasic ori neo-

clasic, aşa cum i-a plăcut istoriei  să se exprime în 
plan urbanistic.

Să revenim ,însă, la circuit. În zona bazaru-
lui, nu întâlnim atâta lume la cât ne-am fi aşteptat. 
Numai câteva dughene deschise şi câteva terase pe 
cale să se deschidă. Mărfuri , de tot felul, mai 
cu seamă artizanat. Noi ne-am aşezat lângă o 
cişmea cu apă rece, să privim lumea din jur. 
Aşa, imaginaţia zboară în voie. În apropiere, 
o moschee şi o veche baie turcească. Deci, 
în istoria oraşului, ocupaţia otomană a lăsat 
urme deloc neglijabile. Astăzi, nu trăiesc în 
Macedonia decât circa 4% din populaţie tur-
ci. Probabil, concentraţi în oraşe. Mulţi, poa-
te, sunt chiar aici, în casele de pe străduţele 
din jur. De aceea, însemnele musulmane… 
Coborâm , apoi, spre Vardar, unde trecem pe 
un alt pod. Trebuie să ne oprim la tot pasul,să 
admirăm monumentele. Deasupra tuturor, 
cel ecvestru al lui Alexandru Macedon. Lo-
calnicii îi spun Războinic călare, ca să nu-i 

supere pe greci, care una-două reclamă la 
forurile internaţionale pentru uzurpare, dar 
este evident că monumentul îl celebrează pe 
marele împărat. Este mult mai impunător de-
cât cel de la Salonic. Statuia propriu-zisă, din 
bronz, are multe surate prin Europa. Nouă ni 
s-a părut mai înrudită cu cea a lui Petru cel 
Mare din Petersburg. Eroul , într-o atitudine 
războinică, ţine sabia întinsă cu o mână, iar 
cu cealaltă, hăţurile unui cal semeţ, sprijinit 
pe picioarele din spate, iar cu cele din faţă în 
plin exerciţiu de zbor. Poziţia tipică de asalt. 
Statuia este aşezată pe o platformă circula-
ră, ea însăşi simbolică. Induce, în imagina-
ţia privitorului, rotundul pământului. Soclul 
propriu-zis – o coloană înaltă, acoperită în 
benzi circulare, cu basoreliefuri. Pare inspi-
rată după Columna lui Traian de la Roma. 
Pe postament, de jur împrejur, alte statui în 
bronz, ale celor din suita împăratului. Toţi în 

picioare, şi ei cu mâna pe sabie, cumpănind la exerci-
tarea stăpânirii popoarelor pe care le-au supus. Şi tot 
acest ansamblu în mijlocul unei spaţioase arteziene, 
din ale cărei ţâşnitori apa se înalţă şi coboară conti-
nuu, într-un joc de lumină şi sunet care atrage atenţia 
trecătorilor. Sunt şi patru lei pe gardena fântânii, doi 
privind spre exterior, doi spre interior, întregind şi ei 
solemnitatea întregului ansamblu.

S-ar putea ca unii critici de artă moderni să 
aprecieze drept kitch o asemenea operă monumenta-
lă gândită în zilele noastre. Dar dacă ar fi fost ridicată 
acum două sute de ani, părea perfect legitimă. Or, 
macedonenii, cum am mai spus, vor să-şi recupereze 
istoria şi în plan artistic, construind acum ce trebuia 
construit mai demult, când nu s-a putut. Au şi un pro-
iect în acest sens, scadent în 2014. 

În spatele acestui  ansamblu, un alt monument 
impunător este închinat lui Filip al II- lea, tatăl mare-
lui cuceritor. Astfel simt macedonenii că şi-au putut 
reprezenta artistic ilustra ascendenţă antică. Cea me-
dievală este ilustrată prin zeci de statui ale unor cle-
rici şi ţari care au întemeiat slavonismul local. Cea 
mai expresivă este a lui Chiril şi Metodiu, ctitorii al-
fabetului chirilic, atât de răspândit în spaţiul ortodox 
până astăzi. Identificăm, deci, două straturi ale mace-
donismului actual, unul grecesc şi altul slavon., ceea 
ce a iscat şi mai iscă dispute diplomatice în zonă.  
Independenţa declarată de Republica Macedonia faţă 
de Iugoslavia în 1991 le-a dat fiori grecilor, care se 
tem acum de revendicări teritoriale. Probabil că nu se 
va ajunge aici, din simplul motiv că tânărul stat e şi 
slab populat (puţin peste două milioane de locuitori 
), şi foarte eterogen etnic (numai 69% macedoneni 
slavi ) El însuşi se confruntă cu tendinţe de secesiune 
a minorităţii albaneze (peste20% ).

Ce fel de ţari, dacă ei n-au avut niciodată un 
regat independent ? Fie bulgari, fie sârbi, după cum 
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i-au stăpânit, alternativ. Le sunt recunoscă-
tori pentru sprijinul primit în afirmarea sla-
vonismului…

Ca să intri în Muzeul de Arheologie, 
adăpostit într-o clădire nouă, impunătoa-
re, treci un alt pod, flancat de alte zeci de 
statui în bronz, toate în stil neoclasic. Te şi 
întrebi dacă nu cumva un anumit primar din 
Skopje a fost, de profesie, sculptor, cum cel 
din Tirana – pictor. Nu am timp să cercetez 
dacă aceste statui reprezintă personalităţi 
cunoscute ori au doar un caracter alegoric. 
Oricum, şi podul acesta este un unicat, cel 
puţin în spaţiul european… Mai sunt şi alte 
lucrări sculpturale, unele stradale, fără le-
gătură cu istoria. Un văcsuitor de ghete în 
bronz îşi aşteaptă surâzând clienţii. Nu mă 
las mult aşteptat, şi îmi iese o fotografie de 
album. În cealaltă parte a străzii pietona-
le, un cerşetor în bronz, căruia îi atârnă şi 
zdrenţele, şi pletele. Nişte dansatori, în altă parte, în 
acelaşi metal, nişte muzicanţi, chiar un înotător sub 
un pod, pregătit să sară în apă. E greu să le ţii min-
te pe toate. Sunt lucrări mai apropiate de vremurile 
noastre din punct de vedere tematic şi stilistic, pentru 
a crea şi o ambianţă urbană mai de toate zilele. 

Vizităm ,la încheierea circuitului, muzeul în-
chinat Maicii Tereza. N-am ştiut până acum că s-a 
născut la Skopje, din tată aromân şi mamă albaneză. 
Foarte frumos muzeu, menit să atragă turiştii care 
trec prin oraş. Amenajat într-o clădire nouă, anu-
me gândită şi ridicată în acest sens. Între exponate, 
multe fotografii, manuscrise, obiecte personale. Ma-
cedonenii se mândresc cu Maica Tereza, deşi a fost 

călugăriţă catolică. Şi cum să nu te mândreşti cu o 
personalitate de o asemenea anvergură, laureată a 
premiului Nobel pentru pace în 1979 şi beatificată 
în 2003? Ea a înfiinţat Ordinul Misionarii Carităţii, 
activând la Calcutta, în India, şi oferind un model de 
compasiune umană într-o lume atât de egoistă ca cea 
în care trăim… Apropo de tatăl aromân al Maicii Te-
reza. Sunt în Macedonia două grupuri de români sud 
dunăreni, aromâni şi meglenoromâni. Mulţi în zona 
Ohridului. Deşi statistic nu reprezintă decât 0,4%, au 
reprezentare în parlamentul ţării, cu o bună condiţie 
materială (cei mai mulţi comercianţi ) şi, mai ales, 
se bucură de multă consideraţie printre macedoneni, 
pentru devotamentul lor patriotic.

La ora prânzului, o dată circuitul în-
cheiat, ne adunăm la autocar să ne continuăm 
drumul spre casă. Plecăm cu impresii neaş-
teptat de favorabile despre Skopje. Un oraş 
preponderent nou, gândit să aibă viitor turis-
tic. După ce îi vor pune la punct şi cartierul 
oriental, va fi cu atât mai ispititor. Îmi plac 
macedonenii, cum mi-au plăcut şi albanezii, 
muntenegrenii şi sârbii. Vecinătăţile sudi-
ce ne privesc cu simpatie. Se uită la noi ca 
la prieteni. Să ne ferim să-i dezamăgim. Nu 
se simt rău sub  aripa noastră protectoare în 
această parte de lume, numai să fim vrednici 
de ea…

Ne îndreptăm spre Kumanovo, pe au-
tostradă, iar de aici spre frontiera cu Bulga-

ria. O vreme, trecem printr-un peisaj colinar, foar-
te asemănător cu cel din zonele subcarpatice de la 
noi. Mi-i drag de el, de aceea îl prind în mai multe 
imagini fotografice. Ghida simte acalmia din autocar 
şi, ca să ne învioreze, începe să ne vorbească despre 
iubirile lui Tito. Rămăsese restantă cu aceste 
informaţii încă de când ne găseam în Serbia. 
Vom părăsi curând teritoriul fostei Iugosla-
vii, deci nu-i târziu să ne amintim de cel care 
a stăpânit, în felul lui, mai mult de jumătate 
din Balcani vreme de aproape 40 de ani. Unui 
asemenea conducător longeviv, nu i se poate 
contesta personalitatea. El are un loc în isto-
ria contemporană a Europei, orice s-ar zice. Să 
ţii unit un stat multietnic şi multireligios cum 

a fost Iugoslavia nu-i lucru de ici, de 
colo. Astăzi, însă, a intrat într-un pu-
ternic con de umbră, se vorbeşte tot 
mai rar despre el şi nu prea favorabil.  
Oraşele care i-au purtat ,odată ,numele l-au 
abandonat între timp, mausoleul nu i-a fost 
încă profanat, dar puţini îl mai cercetează. 
Nici o republică nu-l revendică. 

Iubirile lui Tito ,deci ? Bun subiect, 
într-un autocar cu pensionari care îşi trăiesc 
nostalgia tinereţii ! Dar , oare, chiar a iubit 
Tito sau numai s-a făcut că iubeşte ? Aţi şti-
ut ,cumva, că a avut 17 copii, cu 16 femei  
?(Una i-a născut gemeni, un băiat şi o fată, 
iar celelalte numai băieţi ). Că nici unul nu 

i-a spus tată ? Femei de toate naţiile, rusoaice, nem-
ţoaice, austriece, franţuzoaice, chirchize, croate, sâr-
boaice, cehoaice,cum s-a nimerit. Comunist sadea 
din tinereţe, activist de nădejde, a promovat idei  şi 
practici internaţionaliste, în spiritul doctrinei. Cum a 
prins-o pe una în braţe, a şi lăsat-o însărcinată, apoi 
şi-a pierdut urma. Nu l-a încercat bucuria de părinte, 
mai mult a fugit de ea. Morală comunistă ? Într-un 
fel da, se ştie doar că la începuturi părinţii comu-
nismului au promovat ideea naţionalizării copiilor, 
pentru scoaterea lor de sub influenţa familiei bur-
gheze şi educarea în spirit comunitar. Acestea fiind 
realităţi, cum trebuie judecat Tito sub aspect etic ? 

A fost un imoral sau un comunist frenetic ? 
Ce-aţi zice să-l socotim haiduc ? Un haiduc 
întârziat , de secol XX? Pentru că, de fapt, 
el asta a făcut, a practicat o haiducie masca-
tă. De aici succesele ca partizan în al doilea 
război mondial. Să ne mirăm ? Nu avem 
de ce. În toată literatura Balcanilor, inclu-
siv la noi, s-a făcut multă vreme din figura 
haiducului un model uman, emblematic în 
lupta pentru dreptate şi libertate. Or, el n-a 
acţionat decât aplicând în viaţă ceea ce a 
învăţat în precara şcoală pe care a absolvit-
o. Şi nu a fost singurul. Personaj romantic, 
deci, răscolitor de mase, într-o lume care o 
cotise binişor spre sălbăticie… 

Trecem în Bulgaria fără probleme, 
doar intrăm în Uniunea Europeană. Şi 
munţii bulgari sunt la fel de prietenoşi ca 
şi cei macedoneni. Sofia nu-i mai departe 

de o sută de kilometri de la graniţă. După ce depăşim 
Pernik-ul, ajungem repede. Lumea s-a înviorat în au-
tocar şi încep glumele. De vreo două zile, misterio-
sul domn din Slatina e apelat cu Sucă. Ştiţi Dumnea-
voastră, nepotul lui nea Mărin. Doamna şugubeaţă, 

pe care o refuzase vociferând colegă de cameră la 
Belgrad, cu Sucă în sus şi Sucă în jos, i-a consacrat 
în cele din urmă numele. Te şi minunezi cum se 
ştiu răzbuna femeile ! Unele nu te iartă nici legate. 
Acum, bietul om ce să facă, răspunde apelării, dar cu 
galoanele de curtezan şifonate.

 Intrăm în Sofia ca într-un oraş cunoscut. Mai 
pe la margine întâi, până ajungem pe un bulevard 
care ne duce spre centru. Aici sunt concentrate prin-
cipalele edificii publice. Oprim aproape de Catedra-
la Alexander Nevsky. Este singurul obiectiv propus 
vizitării. Cum e duminică după-masă, nimerim la 
o slujbă de vecernie. Nu-i prea multă lume, aşa că 
avem răgaz să-i admirăm bolţile, pictura interioară, 
catapeteasma, candelabrele. Frumoasă catedrală ! O 
adevărată comoară a bisericii ortodoxe şi motiv de 
mândrie pentru arhitecţii bulgari. S-ar putea să fie 
depăşită , ca dimensiuni, de catedrala Sfântul Sava 
din Belgrad, dar nu cât s-o pună în inferioritate. O 
admirăm încă o dată şi din exterior, încercând s-o 
cuprindem şi integral, şi în detaliu în imagini foto-
grafice din unghiuri cât mai favorabile. În timpul 
care ne-a mai rămas până la ora îmbarcării, facem 
un înconjur al pieţii. Elena intră în vorbă cu câteva 
femei care au expus, pentru vânzare, cusături, bro-
derii, mileuri, covoare, cu motive tradiţionale, ca pe 
la noi. După ce eu mă îndepărtez puţin, o ispitesc 
mai asiduu să le cumpere ceva, dar  le refuză poli-
ticos. În alt loc, privesc la un foc veşnic, aprins în 
memoria unor eroi. La o bisericuţă de alături, poate 
vechea catedrală, fotografiez nişte miri care se pre-
gătesc să intre la cununie. O pereche foarte reuşită. 
Trecem, apoi, într-un părculeţ unde sunt amplasate 
câteva monumente. Unul , sigur, cu subiect eroic, 
iar altul cultural. Le fotografiem şi pe acestea, să ne 
completăm albumul. Ce-am fi putut face altceva în 
ora care ne-a fost pusă la dispoziţie. Noroc că mai 
văzuserăm Sofia, altfel ne-am fi simţit frustraţi. 
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De ce, când mai lesne-ar fi să-ți petreci popasul
în chip de laur, puțin mai întunecat decât orice
alt verde, cu-acele vălurele (ca un surâs de zefir)
pe marginea fiecărei frunze -: de ce atunci
suntem siliți să fim oameni - Şi destinul ocolindu-l,
să năzuiești arzător după destin?...
O, nu, pentru că există fericire,
acest pripit câștig al unei apropiate pierderi.
Nici din curiozitate, sau numai pentru deprinderea inimii
ce s-ar afla și în laur...
Ci pentru că a fi aici este mult, și pe semne
tot ce-i aici, pieritorul acesta, are nevoie de noi,
fiindu-ne în chip ciudat hărăzit. Nouă, cei mai pieritori. O dată
fiecare lucru, o singură dată. O dată și nimic mai mult.
Şi noi, de asemeni o dată. Nicicând încă o dată. Dar aceasta –

o singură dată să fi existat chiar dacă-i numai o dată:
pământește să fi existat, nu pare cu putință a fi tăgăduit.

Şi-atât de pătimaș voim această împlinire,
voim s-o încăpem în mâinile noastre umile,
în preaplinul privirilor și inima noastră fără cuvinte.
Să ne preschimbăm în ea însăși voim. -Cui dar să o facem?
Cel mai drag ni-i să păstrăm totul mereu... Ah! În cealaltă ființare,
vai, ce-am putea lua cu noi dincolo? Nu privirea, pe-ncetul
învățată aici, și nimic din tot ce s-a petrecut aici. Nimic.
Durerile, deci. Deci, înainte de toate tot ce greu apasă,
deci lunga-ncercare a dragostei, -nimic, deci, decât - pur -
Denegrăitul. Dar, mai apoi
printre stele, la ce bun: ele sunt cu mult mai denespus.
Nici pribeagul, de pe povârnișul muntelui,
nu duce în vale un pumn de pământ, denegrăit orișicui, ci
un cuvânt agonisit - unul pur - galbena și vioria
gențiană. Suntem poate aici să spunem: casă,
punte, fântână, ulcior, poartă, livadă, fereastră, -
cel mult: coloană, turn... dar s-o spunem, înțelege-o,
s-o spunem așa cum lucrurile nicicând în adâncul lor
nu și-au închipuit că sunt. Nu-i oare tainic vicleșug
din partea tăcutului pământ când el îmboldește pe-ndrăgostiți
ca fiece lucru, da, fiece lucru să-l înalțe
cu simțirea lor în extaz?
Pragul: ce este pentru doi îndrăgostiți,
dacă tocesc puțin acest vechi prag al ușii,
după atâția alții câți au trecut
și-naintea celor care-or veni..., aproape făcuți din eter.

Aici este vremea rostirii, aici e patria sa.
Grăiește și mărturisește. Mai mult ca oricând
se prăbușesc lucrurile-aici, cele pe care le poți viețui, căci
ceea ce le înlocuiește spulberându-le e-o lucrare fără chip,
o faptă sub cruste gata în orice clipă să crape, tot crește,
și alte limite-și caută.
Între ciocane dăinuie

îmi irumpe în inimă.

A noua elegie
Warum, wenn es angeht, also die First des Daseins
hinzubringen, als Lorbeer, ein wenig duncler als alles
andere Grhn, mit kleinen Wellen an jedem
Blatrand (wie eines Windes Lächeln)-: warum dann
Menschliches mhssen - und, Schicksal vermeidend,
sich sehnen nach Schicksal?...
Oh, nicht, weil Glhck ist,
dieser voreilige Vorteil eines nahen Verlusts.
Nicht aus Neugier, oder zur gbung des Herzens,
das auch im Lorbeer wäre...
Aber weil Hiersein viel ist, und weil uns scheinbar
alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das
seltsam uns angeht. Uns, die Schwindesten. Ein Mal
jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nichtmehr. Und wir auch
ein Mal. Nie wieder. Aber dieses
ein Mal gewesen zu sein, wenn auch nur ein Mal:
irdisch gewesen zu sein, scheint nicht wiederrufbar.

Und so drängen wir uns und wollen es leisten,
wollens enthalten in unseren einfachen Händen,
im hberfhllteren Blick und im sprachlosen Herzen.
Wollen es werden. - Wem es geben? Am liebsten
alles behalten fhr immer... Ach, in den andern Bezug,
wehe, was nimmt man hinhber? Nicht das Anschau, das hier
langsam erlernte, und kein hier Ereignetes. Keins.
Also die Schmerzen. Also for allem das Schwersein,
also der Liebe lange Erfahrung, - also
lauter Unsägliches. Aber später,
unter den Sternen, was solls: die sind besser unsäglich.
Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands
nicht eine Hand voll Erde ins Tal, die Allen unsächliche, sondern
ein erworbenes Wort, reines, den gelben und blaun
Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,
Brhcke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, -
höchstens: Säule, Turm... aber zu sagen, verstehs,
oh zu sagen so,, wie selber die Dinge niemals
innig meinten zu sein. Ist nicht die heimliche List
dieser verschwiegenen Erde, wenn sie die Liebenden drängt,
da8 sich in ihrem Gefhhl jedes entzhckt?
Schwelle: was ists fhr zwei
Liebende, da8 sie die ältere Schewelle der Thr
ein wenig verbrauchen, auch sie, nach den vielen vorher und vor den 
Khnftigen..., leicht.

Hier ist des Säglichen Zeit, hier seine Heimat.
Sprich und bekenn. Mehr als je
fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn,
was sie verdrängen ersetzt, ist ein Tun ohne Bild.
Tun unter Krusten, die willig zerspringen, sobald
innen das Handeln entwächst und sich anders begrenzt.
Zwischen den Hämmern besteht unser Herz, wie die Zunge
zwischen den Zähnen, die doch,
dennoch, die preisende bleibt.

Preise dem Engel die Welt, nicht die unsächliche, ihm
kannst du nicht gro8tun mit herrich Erfhhlem: im Weltall,
wo er fhhlender fhhlt, bist du ein Neuling. Drum zeig
ihm das Einfache, das, von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet
als ein Unsriges lebt, neben der Hand und im Blick.
Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehn; wie du standest
bei dem Seiler in Rom, oder beim Töpfer am Nil.
Zeigt ihm, wie glhcklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser
wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich
entschlie8t
dient als ein Dring, oder stirbt in ein Ding -, und jenseits
selig der Geige entgeht. - Und diese, von Hingang
lebende Dinge versteht, da8 du sie rhhmst; vergänglich,
traun sie ein Retendes uns, den Vergänglichsten, zu.
Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln
in - o unendlich - in uns!. Wer wir am Ende auch seien.
Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar
in uns erstehn? - Ist es dein Traum nicht,
einmal unsichtbar zu sein? - Erde! unsichtbar!
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?
Erde, du liebe, ich will. Oh glaub, es bedhrfte
nicht deiner Frhhlinge mehr, mich dir zu gewinnen -, einer,
ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel.
Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.
Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall
ist der vertrauliche Tod.

Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft
werden weniger... gberzähliges Dasein
enspringt mir im Herzen.

Rainer Maria RILKE

Die neunte Elegie
RAINER MARIA RILKE
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În Elegia a noua Rilke ne vorbeşte despre misiunea 
poetului. Această misiune privilegiată constă în a exprima 
lucrurile, aici, în „Patria Exprimabilului”, şi acest lucru în 
scopul de a le preschimba „în inima nezărită”. în acel pre-
zent inalterabil - înveşnicit.

Rilke se întreabă: de ce sîntem oameni, cînd puteam 
fi, de pildă, lauri?; şi poetul răspunde: nu pentru a afla fe-
ricirea, nu din curiozitate şi nici pentru a exercita inima, 
ci pentru că „a fi aici este mult” - „Hiersein viel ist” - şi 
fiindcă tot ceea ce este supus trecerii are nevoie de noi, - 
idee fundamentală care apare încă în prima elegie. Acesta 
este motivul pentru care nouă, celor pieritori, ne este hărăzit 
ceea ce este pieritor. Unicitatea fiinţării noastre în istoria 
veşniciei este menită întîlnirii cu lucrurile, care –l a fel ca şi 
noi - există o singură dată în derularea timpului.

A fi pe pămînt este deci o şansă şi o chemare ce nu 
se mai repetă. „Nie wieder!”   - nicicînd încă o dată.

Astfel, tocmai fiindcă omul are o solie cosmică, do-
rim viaţa cu atîta ardoare: ca să purtăm lucrurile „în mîinile 
noastre umile, în preaplinul privirilor şi în inima noastră 
fără cuvinte”. Nu pentru a le duce dincolo; pentru că din-
colo nu putem lua nici măcar privirile, ci doar suferinţele, 
care nu sînt altceva decît îndelungata experienţă a iubirii. 
Nu putem lua decît ceea ce este negrăit. Legătura dintre 
viaţa şi moartea fiecăruia dintre noi, două feţe ale fiinţării, o 
împlineşte inefabilul.

Şi totuşi, nu inefabilul resimţit de noi, oamenii, are 
importanţă, cînd stelele „sînt cu mult mai de nespus”. Ci 
solia noastră poartă o mai înaltă semnificaţie: să spunem 
casă, fîntînă, fereastră... „dar s-o spunem... aşa cum lucru-
rile nicicînd în adîncul lor nu şi-au închipuit că sunt”: - 
splendidă definiţie a faptei poetice.

Deci, aceasta ni-i chemarea: grăirea înaripată a 
inimii, centru afectiv al întregului. O grăire izbucnind din 
preaplinul unei trăiri vizionare, care înalţă lucrul, fiinţarea 
la culminaţia transfigurării: „Nu-i oare tainic vicleşug din 
partea tăcutului pămînt cînd el îmboldeşte pe-ndrăgostiţi 
ca în simţirea lor fiece lucru să-l suie-n extaz ?  Căci pentru 

nimeni nu este aşa de uşor ca pentru cei ce se iubesc să trea-
că pragul de la rostire la nespus, de la simţămînt la transă, 
de la ardere la evadarea transfigurării. Şi Rilke subliniază: 
„Aici este vremea rostirii, aici e patria sa”. Dar rostirea fă-
cută din inimă, rostire slăvitoare, care trece infinit fapta fără 
chip, - Tun ohne Bild -, aceasta ducînd la pieirea lucrurilor 
ce ar putea fi vieţuite de noi.

Dar, continuă Rilke, „îngerului lumea slăveşte-o, şi 
nu negrăitul; pe el nu-l poţi ului cu măreţe simţiri”. Căci 
sentimentul nostru se află în lume, şi pentru Rilke „lumea se 
reduce la ceea ce putem percepe în cercul vederii umane”. 
Îngerul vede însă întregul, Spaţiul, Deschisul, simţirea sa 
este pe această măsură. Pe măsura nemărginirii a tuturor 
celor văzute şi nevăzute.

Din acest motiv, noi trebuie să-i arătăm îngerului 
rostirea care încape simplitatea, ceea ce se află la îndemî-
na noastră, în ocolul privirilor noastre. Şi rostindu-i astfel 
- omeneşte - lucrurile, uimirea îl va opri în loc asupra ceva 
ce a fost trecut de el cu vederea, văzul său prea vast fiind. Şi 
în felul acesta, îngerul va putea să descopere „cît de fericit 
poate fi un lucru, cît de fără vină şi-al nostru.” Pentru că 
acel lucru este iubit de noi, s-a re-născut din căldura şi slă-
virea inimii noastre.

Prin urmare, a recrea lucrurile şi a le înălţa pînă 
la a trezi uimirea îngerului, - iată, după Rilke, esenţa fap-
tei umane, - a faptei poetice. Îngerul va afla că geamătul 
durerii poate fi exprimat, poate lua chip, o formă, ceea 
ce pentru suferinţă înseamnă o bucurie; astfel că din acel 
chip, din acea icoană împlinită de noi, de grăirea noastră 
vibrantă, lucrul suie în beatitudine într-o supraexistenţă, 
se înalţă fericit „dincolo, din trupul viorii”, adică în duhul 
muzicii, supremă încîntare, supremă eliberare.

Deci, aceasta este calea: preamărite de noi, lucruri-
le, trecătoarele, înţele-gînd aceasta, văd în noi un mîntuitor. 
După ce le-am „rostit din dicibil, ele ne cer să le trecem în 
indicibil, să le preschimbăm în inimă nezărită, să le prefa-
cem „nesfîrşit în noi înşine”, - cea mai deplină salvare de 
efemeritate. Pămîntul însuşi aşteaptă de la noi, acesta este 

visul său: să ne împlinim menirea de a-l înălţa în noi, făcîn-
du-l nezărit. Odată, cîndva, „unsichtbar in uns erstehn”, în 
felul acesta îngerul este „egalat.

Căci preschimbarea este grăbita năzuinţă şi desti-
nare a lucrurilor. Noi avem sacra datorie să răspundem la 
această chemare. în felul acesta, în spaţiul inimii noastre lu-
crurile se eliberează de limite, de numire, de perisabilitate, 
şi - preschimbate în noi înşine - dispare diada antitetică su-
biect-obiect. Lucrurile devin coeterne cu inima, se plasează 
într-un prezent statornic „boltit undeva în ideal.

Şi elegia continuă aproape în rugăciune, în sfîntă 
devoţiune faţă de Pămîntul iubit: „Fără de nume ţie îţi sînt 
hărăzit, şi de foarte departe. Dreptatea totdeauna fost-a de 
partea ta şi e descoperirea ta sfîntă moartea în care te poţi 
încrede”; descoperire - pentru că moartea nu este aneantiza-
re, ci numai nebănuită schimbare de nivel existenţial. Dacă 
în Elegia a şaptea era vorba de fenomenologia împlinirii 
poetice -împlinire inefabilă în opera de artă, faptă rezervată 
Alesului, Geniului, - în Elegia a noua Rilke se referă tot 
la înfăptuirea poetică, dar de astă dată nu întruchipată în 
creaţia artistică. Este vorba acum de poezia vie, de poeti-
ca existenţială, putînd fi vieţuită de fiecare dintre noi. Prin 
împlinirea acestei chemări, omul îşi realizează plenitudinea 
fiinţării într-un prezent absolut: „Iată, trăiesc. Din ce? Nici 
copilăria, nici viitorul nu se împuţinează... O fiinţare peste 
măsură îmi irumpe în inimă.”

Mesajul celor două elegii: pentru a se elibera, pentru 
a se izbăvi de finitudine şi perisabilitate, omului i s-a dat ha-
rul Rostirii, care înseamnă şi cuvînt şi trăire. Act al inimii, 
această rostire ne transmută în cea mai înaltă stare ontică, 
- inefabilul; şi în această suprarealitate omul poartă cu el şi 
pămîntul, şi lucrurile de aici, pe care le transfigurează şi in-
teriorizează, suindu-le într-un prezent perpetuu al bucuriei 
fără nume. Căci, afirmă Heidegger - sub zodia lui Holderlin 
şi Rilke, - „dacă omul ar trebui să ajungă într-o zi în proxi-
mitatea Fiinţei, ar trebui mai întîi să înveţe a exista în ceea 
ce nu are nume.” 

Comentariu și traducere: Prof. univ. dr. George 
POPA, Iași.

Elegia a IX-a duineză

 PE O STRADĂ DEPĂRTATĂ…
 
Pe-o stradă depărtată eu trec întotdeauna:
- E-o stradă ca oricare din burgurile noastre,
În care însă noaptea când luminează luna
Trotuarele sunt parcă mai triste şi albastre.
 
La casa cea mai mică, pe marginea ferestrii
Pe care niciodată eu nu o văd deşartă,
Un crin înalt şi sprinten asemeni unei trestii
Se’ndoae de povara potirului ce poartă.
 
O tainică nevoe e’n stare să mă’ndemne
Să vin întotdeauna pe-acolo, iar parfumul
Pe care’l prind în treacăt mă farmecă pe semne
Că’l simt mereu în suflet şi’n urma mea tot drumul.
 
Îmi place  strada asta şi nu este frumoasă:
- E-o stradă ca oricare din burgurile noastre,
În care însă noaptea când mă îndrept spre casă
Trotuarele sunt parcă mai triste şi albastre…
(1911)

LA ȚARĂ

Eu mi-am ales aicea, răzleață și trufașe,
O casă așezată pe-o margine de deal:
De când doream, departe de larma din orașe,
O casă țărănească și-un trai patriarhal…

Mă farmecă, mă doare atâta măreție,
De-atâta frumusețe mă simt înduioșat:
Și-s singurul ce noaptea adesea întârzie
În timp ce  de-cu-vreme dorm oamenii în sat…

Ei dorm, dar înspre ziuă, adesea către luncă
Eu i-am văzut cum palizi ca valurile curg,
Și-am înțeles atunci că viața lor e-n muncă,
În muncă neîncetată din zori până-n amurg!...

Ei dorm… și-un somn de piatră pe fire se așează
E ceasul cel mai dulce, mai tainic și senin,
Când trupul odihnește și sufletul visează,
Scăpat pentru o clipă de grijă și de chin…

O ROZĂ

Păstrez și-acum fila – fila albă-n care
Aveam o roză tristă și galbenă ca ceara…
-Aveam și eu o roză pe-atunci – dar cine n-are
În casa lui o floare când vine primăvara?

Și roza mea-ntr-o seară de marte înflorise
Frumoasă ca o roză cum numai-n vis s-arată;
Nu mi-o dăduse nimeni căci nimeni nu-mi vorbise
În vechiul burg în care veneam întâia dată.

De sus priveam pe piață perechile-nșirate:
O, ei făceau risipă de flori și de inele
Ca niște prinți logodnici; - în timp ce-ntunecate
Le ofereau platanii imensele umbrele…

Și numai eu stau singur cu inima-ntristată
Că roza mea timidă în apă se usucă:
-nefericită floare ce moare nepurtată;
Nefericit și-acela ce n-are cui s-o ducă…

(«Ramuri», Craiova, An VI, No. 13-14, 16 ianuarie 
1911, pp. 205-206)

Restituiri
Un poet uitat:

VASILE LASCĂR
(1887 – 1913)

Nu, nu este vorba de politicianul gorjean av.Vasile Lascăr (1853-1907), primar al Târgu-Jiului (1879), după 1883 deputat și se-
nator în aproape toate legislaturile liberale, apoi ministru de interne în două rânduri ș.a.m.d.

Poetul uitat VASILE LASCĂR, al cărui portret îl publicăm acum pentru prima dată, s-a născut la 26 august 1887, la Târgu-Jiu, în 
familia unui modest funcționar. După studii primare la Tg.-Jiu, urmează liceul la Craiova, după care se înscrie la Facultatea de Litere și 
Filosofie a Universității din București. „Fire de boem, a dispărut din țară prin 1912-1913”, știindu-se cu aproximație că „s-a dus la Vie-
na în serviciul bibliotecii românești și apoi la Paris, unde, se zice, a închis ochii sub un alt nume”, precizează I.C. Popescu-Polyclet în 
„Antologia poeților olteni” (Craiova, 1943).  Într-o viitoare lucrare, Poeți gorjeni de altădată  - 100 de ani de poezie la Tg.-Jiu, 1840-

1940, Antologie de texte, Vasile Lascăr își are locul său bine definit de la începutul secolului al XX-lea. Iată câteva din poemele sale culese din presa de odinioară.
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Studiile şi proiectele de lucrări hidraulice 
din manuscrisele lui Leonardo arată că el a participat 
efectiv la vastele lucrări de asanare a zonelor mlăş-
tinoase din regiunile Vigevano, Lomellina (Pavia), 
Pontina (Lazio) şi Piombino (Livorno); precum şi 
la sistematizarea hidrică din regiunea Novara (Pie-
mont). Alte proiecte privesc devierea cursului Ar-
noului, sistematiarea fluviului Adda şi a canalului 
Martesana. Interesat este planul barajului mobil de 
pe Isonzo, conceput pentru a inunda câmpiile din jur 
în scop militar defensiv. Grandios este proiectul unui 
canal care să facă legătura între Marea Mediterană şi 
Oceanul Atlantic. - Cu această ocazie Leonardo for-
mulează legi de mecanica fluidelor, absolut remarca-
bile. Problemele care îi reţineau constant atenţia erau 
cele ale formării albiei unui râu, vârtejurilor formării 
meandrelor ş.a.

Direct legate de asemenea lucrări sunt alte 
invenţii, inovaţii, ameliorări, schiţate, desenate, de-
scrise, explicate. Astfel: studii de perfecţionare a 
ecluzelor, noi mecanisme de pompe, sau folosirea 
pendulului în procesul de acţionare al pompelor; o 
presă hidraulică, roţi hidraulice cu diferite întrebu-
inţări, printre care şi una de mari dimensiuni acţi-
onând un dispozitiv de excavaţii (Leonardo propu-
sese săparea unor canale de dimensiuni neobişnuite 
- cu lăţimea de 18 m şi adâncimea de 6,50 m, care, 
executate manual, presupuneau o muncă faraonică). 
Apoi - o dragă montată pe o barcă, o dragă portuară 
- şi diferite bărci: barcă pusă în mişcare cu ajutorul 
pedalelor, barcă semisubmersibilă dublu carenată, 
barcă cu zbaturi, cu volant şi angrenaj acţionat cu 
ajutorul manivelei. Leonardo începuse să scrie şi un 

tratat despre mori, schiţând complicate sisteme de 
angrenaje şi roţi hidraulice.

În seria vehiculelor de teren sunt de relevat: o 
căruţă cu comandă de direcţie proprie; un mecanism 
de direcţie articulat pentru o căruţă cu patru roţi; o 
căruţă uşoară cu trei roţi si cu deplasare automată, 
„folosind energia înmagazinată într-un sistem de ar-
curi: desenul însă scoate în evidenţă numai sistemul 
de transmisie, nu şi arcurile” (Ch. Gibbs-Smith) - O 
atenţie specială este acordată utilajului industriei 
textile. Foarte interesante sunt desenele unei maşini 
de depănat; sau a unei maşini de tuns cu cilindri pen-
tru ca suprafaţa stofei să devină egală şi pluşată; sau 
un dispozitiv de confecţionat frânghii prin filarea şi 
răsucirea simultană a 15 fire. Îndeosebi, maşina de 
filat 1-a preocupat pe Leonardo mult; şi schiţa unei 
astfel de maşini s-a dovedit a fi de o concepţie mult 
superioară „roţii lui Jürgen”, care va fi întrebuinţată, 
totuşi, în filatură timp de aproape trei secole.

Leonardo a proiectat şi tot felul de unelte - caz-
male, lopeţi, ciocane, roabe; unelte noi, ingenioase, 
practice. A imaginat un fel de ascensor pentru greutăţi 
mari. Apoi, un fel de cuţit circular uriaş pentru scobi-
tul trunchiurilor de lemn servind drept conducte; de 
asemenea, o lampă de sudat fier. Într-o altă perioadă a 
proiectat un podometru, un higrometru, un inclinascop 
şi mai multe tipuri de compasuri parabolice; un aparat 
de măsurat forţa vântului; o maşină de fabricat ace în 
serie, putând confecţiona (asigura Leonardo) 40.000 
de ace într-o oră! A schiţat şi un aparat - „care (ex-
plică el) măsurând greutatea aerului să poată ară-
ta schimbarea vremii”. Şi aceasta, cu două secole 
înaintea invenţiei barometrului de către Torricelli.

De o infinită diversitate sunt schiţele şi studi-
ile de organe de maşini - şi, în primul rând, diferite 
tipuri de scripeţi. Astfel, cu ajutorul unei macarale cu 
scripeţi multipli (palau) Leonardo studiază tensiunea 
funiilor şi problema descompunerii forţei de-a lun-
gul mai multor direcţii, în legătură cu scripetele sunt 
şi modelele de macara dublă, de macara mobilă, de 
mecanisme de decuplare automată. Urmează maşini 
diferite: o raboteză, o maşină de alezat, alta de perfo-
rat verticală, o alta orizontală, pentru confecţionarea 
conductelor de lemn. Apoi - un strung cu pedală, un 
laminor pentru confecţionarea benzilor de cupru, o 
maşină pentru încercarea rezistenţei firelor metalice 
(folosind metoda urmată mai târziu de Galilei). Un 
interes particular reprezintă desenele de aparate pen-
tru prelucrarea fierului. Astfel este maşina de crestat 
pile - considerată „o primă şi ingenioasă exploatare a 
unei energii necunoscute Antichităţii şi de puţin timp 
intrată în stăpânirea omului prin opera constructori-
lor de orologii”: este vorba de un mecanism de pre-
cizie acţionat - fără a mai fi nevoie de opera continuă 
a lucrătorului - de o greutate suspendată presând în 
mod gradual.

Acest laminor putea pregăti panglici metali-
ce de grosimea dorită -, care puteau fi apoi tăiate în 
forma unor discuri mici netede şi stanţate cu ajutorul 
unei dălţi (inventată şi desenată de Leonardo); în fe-
lul acesta se putea asigura un sistem de batere a mo-
nezilor, cu o exactitate necunoscută prin metodele 
precedente. Progresele realizate mai târziu de către 
meşterii din Nürnberg şi Augsburg pledează pentru 
cunoaşterea de către aceştia a metodelor descrise de 
Leonardo.

În aceeaşi ordine de preocupări se înscriu şi 
originalele sale sugestii privind filetarea mecanică, 
săparea unui şanţ elicoidal pe suprafaţa cilindrului 
metalic al şurubului (sau pe suprafaţa inferioară a 

piuliţei): o altă inovaţie care a influenţat folosirea 
şi difuzarea pe scară largă a şuruburilor metalice. 
„De fapt - precizează U. Forti - concepţia modernă 
despre folosirea şurubului în construcţia de maşini 
şi de instrumente se datorează esenţialmente lui 
Leonardo”.

Permanentă preocupare, chiar obsedantă, a 
lui Leonardo „de a găsi o nouă sursă de energie 1-a 
dus mereu la căutarea unor metode de transformare 
a mişcării rectilinii-alternative în mişcarea de rotaţie 
- necesitatea de bază pentru orice tip de mecanism” 
(Idem), în acest scop, Leonardo „a făcut experienţe 
cu mecanisme cu clicheţi, angrenaje, came, scripeţi, 
vinciuri şi mecanisme cu articulaţii, angrenaje cu 
cremalieră şi roată dinţată, a valorificat forţa muscu-
lară, forţa vântului, a arcurilor şi volanţilor”, pentru 
uniformizarea turaţiilor. Soluţiile propuse de el pri-
vesc cele mai variate folosiri de transformare a miş-
cării - transmisii prin benzi simple sau încrucişate, 
angrenaje şi sisteme de angrenaje conice, în spirală, 
în trepte. Mecanismele inventate (sau poate măcar 
perfecţionate) sunt din toate domeniile tehnicii. Un 
dispozitiv de suspensie cardanică pentru busolele 
necesare navigaţiei maritime folosite în condiţiile 

LEONARDO DA VINCI...
Urmare din pag. 52
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ruliului şi tangajului navei pe mare; un egalizator al 
arcului de ceasornic; un dispozitiv de transmisie cu 
viteză variabilă; un rotisor cu dispozitivul giratoriu 
acţionat de o elice; aparate diferite - pentru măsu-
rarea forţei de expansiune a aerului, a vitezei unei 
nave, a presiunii vântului şi apei; lanţuri de oţel cu 
nuclee cilindrice (ca cele folosite azi de pedalele bi-
cicletei) ş,a.

Problema angrenajelor metalice (cele de lemn 
se uzau repede şi absorbeau o mare cantitate de 
energie) îl preocupau în mod deosebit. Ca urmare, 
în manuscrisele sale se întâlnesc angrenaje conice, 
care permit transmiterea mişcărilor pe două planuri 
perpendiculare; precum şi angrenaje elicoidale care 
asigurau o mai mare regularitate. - Multe din aceste 
mecanisme sunt considerate în istoria tehnicii drept 
premiere absolute. Astfel, transmisia cu lanţ şi roată 
dinţată imaginată de Leonardo este „un dispozitiv 
mecanic deosebit de important pentru transmisia de 
forţă, dar care, cu toate acestea, a lipsit din tehnologia 
lumii occidentale până în secolul XVIII sau XIX”. Iar 
în seria organelor de maşini, toate elementele motoru-
lui cu combustie internă (cu excepţia niturilor) pot fi 
găsite - cu o sută de ani înaintea inventării acestui mo-
tor - în lucrările lui Leonardo. „Multe din proiectele 
mecanismelor moderne pot fi găsite în lucrările unui 
om care a trăit cu peste 250 de ani înaintea începutului 
primei revoluţii industriale” (Gh. Gibbs-Smith).

*
Această nevoie de a raţionaliza este o atitu-

dine ignorată până atunci în general de tehnicieni. 
De aceea, influenţa sa - directă sau indirectă - asupra 
tehnologiei secolului al XVI-lea este perceptibilă în 
tratate ştiinţifice si tehnice italiene, şi chiar în cele 
franceze sau germane. Superioritatea gândirii ştiinţi-
fice şi tehnice a lui Leonardo apare şi mai clară com-
parându-i desenele tehnice cu schiţele din manuscri-
sele inginerilor germani din timpul său -, care apar 
imperfecte şi incomplete, reduse la o simplă formă 
grafică, neînsoţite de descrieri tehnice, explicaţii şti-
inţifice şi calcule matematice adecvate.

Dar intervine întrebarea: dacă şi în ce fel a 
contribuit inginerul Leonardo în mod practic, efec-
tiv, la progresul tehnicii timpului? Cu alte cuvinte: 
dacă au fost cunoscute în epocă? Şi ce aplicaţii prac-
tice au avut? Dacă şi ce influenţă reală au exercitat 

ideile sale în secolele XV, XVI şi următoarele -, şti-
ut fiind că manuscrisele sale cu conţinut ştiinţific şi 
tehnic au rămas netipărite timp de peste trei secole?

Adevărul este că aceste manuscrise n-au rămas 
necunoscute - nici chiar în timpul vieţii lui, şi cu atât 
mai puţin îndată după moartea sa (intervenită în 1519).

Fără îndoială că Leonardo întreţinea legături 
cu diferite categorii de meşteşugari. Este cât se poate 
de evident că schiţele sale tehnice nu sunt izvorâ-
te doar din imaginaţie şi nici nu sunt rezultatul unui 
simplu observator detaşat. Şi este normal ca multe 
din ideile şi metodele sale să fi fost, în mod nece-
sar, cunoscute meşterilor cu care lucra; meşteri care, 
apoi, le vor fi difuzat în centrele mai importante din 
Italia Centrală şi Septentrională, unde ei au continuat 
să lucreze. - După moartea sa, influenţa inginerului 
si omului de ştiinţă Leonardo a continuat să se exer-
cite în mod indubitabil: faptele sunt clare.

Prin testament, Leonardo şi-a lăsat întreaga, 
imensa cantitate de manuscrise celui mai iubit elev al 

său, Francesco Melzi, în casa căruia au rămas până la 
moartea acestuia (în 1570) - şi care foarte probabil că 
le arăta - cu sentimente de admiraţie nereţinută, de pi-
etate, de veneraţie pentru maestrul său - vizitatorilor 
(Giorgio Vasari, de pildă, recunoaşte că le-a cunoscut 
îndeaproape în casa lui Melzi). Juristul Cardan-senior 
(m. 1524), foarte interesat de problemele opticii, era 
un prieten personal al lui Leonardo - şi cu siguran-
ţă că le-a putut consulta. „Despre fiul său, renumitul 
matematician Geronimo Cardan (n. 1501) se ştie că a 
achiziţionat o parte din aceste manuscrise, folosindu-le 
fără scrupule” (Ivor Hart). Printre familiarii lui Melzi 
era şi poligraful napoletan Gianbattista della Porta (n. 
1535) care, sub influenţa directă a lecturii notelor lui 
Leonardo, a scris despre forţa vaporilor acţionând în 
vederea ridicării apei la un nivel mai înalt, - Alţii (ca 
matematicianul N. Tartaglia, cosmograful Petrus Api-
anus, sau algebricianul - interesat mult şi de hidraulică 
- Raffaele Bombelli) au fost influenţaţi indirect de Leo-
nardo. Acelaşi lucru se poate spune despre Simon Ste-
vin şi cercetările lui paralele cu cele ale lui Leonardo; 
şi - într-o măsură mult mai mare - despre Benedetto 
Castelli, al cărui Tratat de hidraulică (1628) este con-
siderat a fi profund influenţat de notele lui Leonardo.

În 1523 Alfonso d’Este, ducele Ferrarei, este 
înştiinţat de un vizitator din Milano că „un frate 
al lui Melzi cunoaşte multe secrete şi idei ale lui 
Leonardo”. Acest frate, Orazio, acceptă tipărirea 
diferitelor manuscrise pe care i le lăsase Francesco. 
Când proiectul său eşuează, încearcă să vândă o 
parte din ele; le preia avocatul pisan Mazzenta, care 
un timp le reţine, apoi dispersându-le. Desenele 
de mecanică rămân în mâinile lui Pompeo Leoni 
(care intenţionează, dar fără a reuşi, să le vândă 
regelui Spaniei) şi ale moştenitorilor săi; până când 
contele Galeazzo Arconati le cumpără şi, în 1636, le 
donează Bibliotecii Ambrosiana din Milano, în acest 
timp, creşte considerabil interesul manifestat faţă de 
manuscrisele lui Leonardo - din care se fac mai multe 
copii din ordinul cardinalului Francesco Barberini, 
nepotul papei Urban VIII, ajungând pe această cale în 
Biblioteca Vaticană. - Alte codice (Leicester, Arundel, 
Lytton) vor fi achiziţionate în secolul al XVII-lea, 
ajungând în Anglia. Dintre cele luate de Napoleon - cu 
ocazia invaziei Milanului - multe nu s-au mai întors 
de la.Paris.

În concluzie: Leonardo da Vinci era mult mai 
cunoscut şi mai apreciat ca artist, pentru ca ideile 
sale să exercite o influenţă serioasă şi asupra 
cercetării ştiinţifice şi tehnice. Pentru că aceste 
idei devansau prea mult contemporaneitatea şi 
posibilităţii epocii.
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OVIDIU DRIMBA

LEONARDO DA VINCI,

Pentru Leonardo, aşadar, „ştiinţă 
vie” înseamnă studierea fenomenelor şi 
cunoaşterea legilor naturii pentru a o pu-
tea stăpâni şi pune în slujba omului. De 
aici interesul său pentru ştiinţa aplicată, 
pentru tehnică. Iar în materie de mecani-
ca aplicată - ,, nobilissima scienzia stru-
mentale over machinale „

- Leonardo se situează deasupra 
tuturor predecesorilor şi contemporani-
lor săi.

Leonardo se proclamă „fiul si 
discipolul experienţei” -dar în acelaşi 
timp a intuit şi importanţa pe care cal-
culul matematic şi geometric o pot da 
- şi chiar trebuie să o dea - mecanicii. 
„Leonardo este primul care consideră 
maşina ca pe un complex de elemente 
cinematice pe care el le analizează, le 
descrie, le calculază şi le desenează - în 
limitele cunoştinţelor sale, abandonând empirismul cercetătorilor timpului său 
în câmpul mecanicii şi punând bazele unei noi concepţii despre maşină şi a 
unei noi metode” (Giovanni Vanestrini). - „N-a ajuns, şi nu putea ajunge să se 

servească de vapori ca forţă motrice; dar nu e mai puţin adevărat că în cele două 
aparate pe care le descrie în filele 10 şi 15 din Codicele Leicester, în realitate el 
realizează două rudimentare motoare cu vapori”.

O simplă enumerare a invenţiilor în domeniul tehnologiei militare, (sau 
măcar a inovaţiilor aduse unor proiecte, unor modele preexistente) este în mă-
sură să ateste uimitoarea imaginaţie a lui Leonardo -, în mod evident susţinută 
permanent şi de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice concrete, adeseori chiar experi-
mentale. Astfel: un tip de „car acoperit” ~ cum îl numeşte el: o surprinzătoare 
anticipaţie a carului blindat modern; sau care de luptă echipate cu coase care, 
printr-un sistem de rotaţie, puteau tăia picioarele cailor şi ale luptătorilor. Scări 
diferite de asalt, dispozitive pentru escaladarea zidurilor. Poduri de campanie 
demontabile - sau poduri militare suspendate prin vinciuri. O catapultă mane-
vrată cu ajutorul unei roţi cu clichet. O arbaletă uriaşă cu afetul montat pe trei 
perechi de roţi înclinate - şi al cărei gigantic arc avea nu mai puţin de 24 m. O 

altă arbaletă, cu tragere rapidă. Proiectile 
cu aripi fixate pe partea posterioară pen-
tru a-i asigura stabilitatea direcţională: la 
lovirea obiectivului proiectilul pătrundea 
prin deschizătura produsă, producând în 
interior explozia prafului de puşcă. Chiar 
şi un aruncător de flăcări! - Tot în seria 
armelor de foc figurează şi un tun montat 
pe afet cu 33 de ţevi - „dintre care, 11 pot 
trage deodată”, specifică el.

În domeniul tehnicii artileriei, cu 
totul remarcabil este desenul (însoţit de 
explicaţia modulului de funcţionare) a 
unui tun încărcat, nu prin ţeavă, ci prin 
chiulasă -, cu un mecanism de închidere 
a chiulasei şi o largă cameră de pulbere. 
Apoi - un tun uşor de câmp cu trei ţevi, 
montat pe două roţi, uşor deplasabil şi cu 
un tir rapid; vizarea era asigurată de un 
angrenaj cu cremalieră şi o roată dinţată. 

Un mortier cu proiectile explozive, cu o mare rază de împrăştiere. Un tun cu 
abur şi cu tragere repetată -, aburul fiind utilizat aici ca sursă de energie meca-
nică. (Se pare că acest tip de tun a fost folosit cu trei secole înaintea celui de pe 
câmpul războiului civil american). Un tip de ghiulea de tun umplută cu şrap-
nele; un alt tip, cu profil aerodinamic şi cu aripioare de stabilizare. (Leonardo 
intuise importanţa rezistenţei aerului -, pe care, peste două secole, Newton o va 
teoretiza).

Nenumărate sunt proiectele (unele fiind mai curând îmbunătăţiri sau 
completări ale unor invenţii preexistente) privind ingineria civilă. Mai „sen-
zaţionale” - dar şi mai puţin interesante din punct de vedere practic - aparţin 
domeniului aviaţiei. Diverse tipuri de ornitoptere - aparate de zbor bazate pe 
principiile zborului păsărilor - cu pilotul în diferite poziţii, (Ideea sa constantă 
era că zborul omului era posibil prin imitarea mecanică a naturii: un sistem de 
pârghii reproducând scheletul aripilor păsărilor). Apoi - helicoptere cu elicea 
helicoidală şi cu propulsie automată, mecanică. Apoi, un inclinometru pentru 
un aparat de zbor - şi un model de paraşută (foarte asemănătoare paraşutei mo-
derne).

inginer şi inventator
„Orice lege cunoscută - scrie Leonardo - poate şi trebuie să devină un mijloc de acţiune. Asta înseamnă ştiinţă vie! Ştiinţa care nu 

leagă, într-un fel sau altul, teoria de practică, este searbădă si fără viaţă. Dar este tot atât de adevărat că cel ce se îndrăgosteşte de practică 
fără să ţină seama şi de teorie, este ca navigatorul care se urcă pe o corabie fără cârmă sau busolă şi porneşte fără să ştie încotro merge”.

Muzeul ”Leonardo Da Vinci” - Florența

Muzeul ”Leonardo Da Vinci” - Florența


