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Zece ani de apariție, de patru ori pe an, fără 
nici o  singură întrerupere, a unei mari reviste de 
cultură constituie un adevarat triumf. Este o erupție 
strălucită a tradițiilor culturale, ale spiritului Olteniei 
Eterne. Cu un colectiv de redacție compus din scri-
itori cunoscuți pe plan national, un grup de intelec-
tuali de elită, care elogiază, în principal, cele patru 
puncte cardinale ale spiritualitații noastre naționale, 
Eminescu, Brâncuși, Arghezi și Lucian Blaga, care 
luminează cu creațiile lor viața eternă contemporană 
a spiritului. Lumina lor creează o  rază de încredere 
și speranța în viitor.

Revista Portal-MĂIASTRA, prin mesajele creațiilor literare, se bucură 
de o largă deschidere, întelegere și ajutor din partea autoritaților locale admi-
nistrative și de condițiile exceptionale pe care le creează revistei, asigurindu-i 
prestigiul în întreaga Țară și în mari centre de cultură mondială.

Salut cu satisfacţie de-
ceniul de existenţă al revistei 
Portal-Măiastra. Realizare a 
d-lui Zenovie Cârlugea, con-
frate şi vecin al meu, inclu-
siv sub raportul destinului, 
pentru ambii circumscris de 
Amarul-Târg, e o publicaţie 
întrutotul meritorie, în nota 
unei gravităţi înclinînd spre 
studiu şi contribuţie documentară. În fi-
ecare număr al său, ai ce citi. Colabora-

torii nu numai locali ci şi de pe 
întregul cuprins al ţării îi aron-
dează ţinuta intelectuală. Fără 
doar şi poate, trecînd peste 
interesul trezit de momentele 
apariţiei sale, Portal-Măiastra 
va rămîne în spaţiul bibliotecii 
drept o sursă preţioasă pentru 
cercetători. Ceea ce nu e puţin 
lucru. Îi dorim periodicului cît 

mai multe decenii de viaţă prosperă. 
Gheorghe GRIGURCU 

40
Zborurile Măiastrei

Ţinută intelectuală
Ovidiu DRIMBA

Decapitarea 
domnului Constan-
tin Brâncoveanu, în 
ziua de Sfînta Ma-
ria din anul 1714, 
a cutremurat toate 
curţile europene. 
Sultanul l-a acuzat 
de trădare din pri-
cina relaţiilor sale 
secrete cu ruşii şi 
austriecii. A fost 
arestat împreună cu 
toată familia sa, în 
pragul sărbătorilor 
de Paşti, în aprilie 
1714, şi închis în Edicule, la Instanbul. 
A fost torturat vreme de peste trei luni, 
pentru a mărturisi vina şi averile sale 
ascunse.

Executarea familiei Brâncovea-
nu s-a săvîrşit în piaţa publică, în faţa 
sultanului Ahmed şi a solilor străini in-
vitaţi la acest eveniment barbar. A că-
zut, mai întîi, capul ginerelui său, apoi, 
pe rînd capetele celor  patru fii şi, în 
sfîrşit, capul înţeleptului domn creştin. 
Osemintele celor ucişi au fost aruncate 
în mare. Trupul lui Brâncoveanu a fost 

pescuit, pe ascuns, 
şi adus la Bucureşti 
şi îngropat în Bise-
rica Sf. Gheorghe 
cel Nou. 

În 1992, 
Patriharhia Româ-
nă a sanctificat pe 
membrii familiei 
Brîncoveanu dato-
rită sfîrşitului lor 
martiric. De curînd, 
în acest an, osemin-
tele voievodului au 
fost deshumate şi 
aşezate într- o raclă 

de argint pentru ruga dreptcredincioşi-
lor. Soarta voievodului martir este un 
simbol istoric al jertfei pentru  libertate 
şi credinţă a poporului român.

Prezentăm, mai jos, două docu-
mente semnificative despre mazilirea 
domnului Constantin Brîncoveanu, 
puţin cunoscute, traduse de noi din 
limba latină. 

Anul CONSTANTIN BRÂNCOVEANUL

Lăsarea secularei «nopți fanariote» 
în Țara Românească

MAZILIREA VOIEVODULUI
 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTE LATINE

Inedit

Deși cunoscută întrucâtva în viața culturală româ-
nească interbelică, Editura RAM din Aninoasa 
Gorjului, inițiată în 1934 de frații George și Ilie 

Dulcu, a rămas o mare necunoscută pentru conjudețeni. Nici 
în lucrări documentare mai recente, precum  Gorjul cultural – 
secolul XX  (1910-1990), editată la Târgu-Jiu în 2008 și sem-
nată de redutabilul documentarist Vasile Arimia, nu găsim ni-
cio referință la aceasta! Chiar dacă informații sumare, preluate 
în general după documentarul nostru din cotidianul „Mesager” 
(Tg-Jiu, nr. 109/ 11-17 mai 1993), puteau fi întâlnite în Istori-
cul tipografiilor și tipăriturilor din Gorj (2001), semnat de Al. 
Doru Șerban și Nelu Vasile.  

Puțini din conjudețeni s-au arătat, la vremea respectivă, 
interesați de cărțile editate, adevărata admirație și prețuire ve-
nind din alte direcții. Fără publicitate și consemnări în presa 
locală a vremii, activitatea acestei edituri - singura editură din 
mediul rural a vremii - venea în întâmpinarea unui orizont de 
așteptare ce-și găsise la nivel național, și nu numai, un oare-
care segment de receptare format din intelectuali, spirite fine, 

elite. Cum editura pornise la drum sub pavăza vechiului zeu 
hindus RAM, ea a avut de la început un program bine contu-
rat, propunându-și a valorifica texte din (și despre) gândirea și 
filosofia indiană, chineză, japoneză, deopotrivă cu titluri din 
cultura veche greacă și occidentală, medievală și modernă.

Era în mod vădit un program racordat la scrieri de factură 
spiritualistă și, în special, ezoterice – ce animau încă viața cul-
turală occidentală, - după traducerile tot mai bogate din aceste 
culturi și după lucrările ce făsuceră epocă ale Helenei Petrovna 
Blavatsky  („Vocea tăcerii” tradusă de Elie Dulcu)  și Alicei 
A. Bailey (aceasta din urmă contributoare pecuniară la fonda-
rea editurii și autoare a unor volume de succes publicate, în 
traduceri, sub egida Editurii „Ram” din Aninoasa). Legăturile 
editorilor cu Mihai Drăgănescu din Craiova, directorul «Bibli-
otecii Metapsihice», revistă lunară de filozofie și etică spiritu-
alistă (1933-36), ori cu scriitorul Panait Moșoiu din București, 
fondatorul revistei „Ideea”, grăiesc și acestea despre un interes 
constant în epocă privind scrierile pe o anumită problematică.

Zenovie CÂRLUGEA

Un proiect editorial european – 80:

Traducere și comentariu:  
Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU

Universitatea din Iași - Școala Doctorală 

„Editura RAM”, Aninoasa – Gorj
(1934-1947)
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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din RomâniaCele 52 de pagini de o rafinată eleganță tipografică aduc de fiecare 
dată o contribuție de incitant interes al echipei editoriale și colaboratori-
lor ocazionali, nume de recunoscut prestigiu pe plan national și adeseori 
colaboratori valoroși de români din Diaspora.

În fiecare număr al revistei primează varietatea temelor, surpriza 
și grația Poeziei și a contribuțiilor de istorie și critică artistic-literară.

Zborurile si succesele Maiastrei se datorează, în cea mai mare 
masură, personalității poliedrice, exceptionale a dlui Zenovie Cârlugea. 
Poet, istoric și critic literar și de artă, pasionat și de trecutul nostru Da-
cic, susținător al scriitorilor debutanti, magnetizați de prestigiul revistei, 
care asigură strălucirea și longevitatea acestrui astru de pe firmamentul 
literaturii noastre contemporane. 

Zborurile Măiastrei

Sub acest aspect, al unor imperative culturale 
euro-asiatice, Editura RAM se dovedește o inițiativă 
valoroasă, ilustrând un proiect cultural european, 
câtă vreme în atenția editorilor au stat autori «mari» 
atât din gândirea și filosofia Occidentului, cât și din 
aceea a Orientului, pe unica dimensiune a cunoașterii 
profunde, spirituale a sufletului uman, în relația lui cu 
cosmicul și fundamentele sacrului. Relațiile cu autori 
și edituri din Londra, Paris și Roma, în vederea unor 
traduceri și asumării copyright-ului, grăiesc de la 
sine despre anvergura proiectului editorial „RAM”.

Să fie aici vorba de un «activism» în direcția 
reformării spirituale, așa cum rezultă din lucrarea 
semnată de George Dulcu, Criterium de sinteză spi-
rituală (unica, de altfel, din catalogul aparițiilor, refe-
ritoare la tâlcurile Evangheliei lui Iisus și învățăturile 
pauline)? Cu atât mai mult cu cât lucrările editate 
proveneau nu numai din domeniul gândirii filosofico-
religioase și magico-ezoterice, ci și din aria științelor 
psihologice și parapsihologice,  psihiatrice, psihana-
litice, sociologice, etice ș.a. Titluri ca „Datoria vieții 
noastre” (V. Pârvan), „Conștiința atomului”, „De la in-
telect la intuiție” (Alice A. Bailey), „Doctorul sufletu-
lui (Yram), „Filosofia ezoterică a Indiei” (J.C. Chatter-
ji), „Fedru” (Platon), „Lao Tse” (Tao Te King), „Psiha-
naliză și psihosinteză”, „Educația Voinții” (Dr. Rober-
to Assagioli), „Educația fizică hindusă” cu o prefață de 
Dr. Gr. Benetato (J. Chakraborty), „Puterea calmului” 
și „Spiritul de organizare” (Yoritomo Tachi), „Istoria 
Atlantidei” (Walter Scott-Elliot), „Utopia” (Thomas 
Morus), „Dublul Eteric” cu 26 Diagrame (Arthur 
E. Powell), „Enigma Vieții și a Morții”, „Unde sunt 
morții”, „Vederea spirituală și Lumile Spirituale”, 
„Somn, Vise, Hipnotism, Mediumnitate și Nebunie” 
(M. Heindel), „Viața lui Vivekananda” (R. Rolland), 
„Lumina pe Cărare. Karma” (M.C.), „Istoria vieții 
sale, povestită de el însuși” (Mahatma Gandhi), „Arta 
trăirii”, „Puterea gândirii” (H. Thomas Hamblin), „Ni-
colaus Olahus” (trad. de Ștefan Bezdechi, cu un «Cu-
vânt înainte» de Prof. I. Lupaș, Membru al Academiei 
Române) și altele grăiesc de la sine despre profilul 
special, de anumită problematică filosofico-umanistă, 
al acestui proiect editorial (tipărind peste 22 de autori 
și un număr mai mare de titluri).

Oricum, Editura RAM din Aninoasa Gorjului 
a fost, în meteorica ei aventură de  peste un dece-
niu, un proiect cultural admirabil, de elevată opțiune 
cărturărească, de aici interesul trezit în rândul unor 
personalități celebre și corespondența cu acestea 
(Mircea Eliade, Lucian Blaga, Henriette Yvonne 
Stahl, Anton Dumitriu, Jwala Prasat Singhal, Alice 
Bailey ș.a.), cărora nu le rămăsăseseră străine ideile 

și mesajul scrierilor de profil.  Neavând o tipografie 
proprie – ci doar un modest «sediu», mai exact spus 
o prăvălie, pentru înscrierea la Registrul comerțului, 
în vederea achitării inevitabilelor obligații către 
stat – Editura RAM contracta imprimarea cărților la 
tipografiile din Craiova, Sibiu și Cluj – la început 
chiar la cea din Tg.-Jiu -, iar desfacerea lor - prin 
diferite librării din țară. 

Documentându-ne încă din anii 80 ai secolu-
lui trecut asupra acestei „instituții” culturale gorjene 
din interbelic, am avut surpriza unei revelații: «im-
pactul» Editurii RAM în plan național și universal 
din anii ‚30 poate fi situat în vecinătatea unui alt 
proiect cultural de mai largi ecouri în universalitatea 
creatoare: ridicarea la Târgu-Jiu, în anii 1937-38, a 
unui ansamblu sculptural (Coloana fără de sfârșit, 
Poarta sărutului, Masa tăcerii), de însuși părinte-
le artei moderne, sculptorul parisian Constantin 
Brâncuși, originar din Hobița Gorjului, el însuși atras 
(ca atâția mari scriitori și artiști din epocă) atât de 
geniul socratic cât și de spiritualitatea Orientului (în 
piese precum Regele Regilor/ Spiritul lui Buddha, 
cca 1930, sculptură în lemn de stejar).  E deja cu-
noscut faptul că Brâncuși cunoscuse, cu asimilări 
în opera sa, arta Africii negre, a Egiptului faraonic, 
dar și  Buddhismul prin scrierile filosofului tibetan 
Milarepa (1025-1135), drumul său în India pentru 
a ridica acolo la Indore un «Templu al meditației și 
eliberării» fiind unul cu profunde semnificații.

Având în vedere toate aceste aspecte, consi-
derăm că prezenta noastră încercare monografică 
de a lumina «misterul» care s-a adunat de-a lungul 
timpului în jurul Editurii RAM din Aninoasa Gor-
jului constituie, deopotrivă, o mai dreaptă punere în 
valoare și o restituire multașteptată, cu impact mai 
general în opera de valorificare a tradițiilor culturale 
românești.

„Editura RAM”, Aninoasa – Gorj STRĂFULGERĂRI 
DE GÂND

- cugetări -

Gelozia izvorãște din iubire 
și se îneacã în urã. 

*
Gingãşia florilor de mãr, în 

timp, se transformã în aroma fruc-
telor. 

*
Gloria – o relație directã cu 

eternitatea.
*

Grația este mișcarea ondulatã ce tinde spre su-
blim.

*
Când ai greșit și recunoști, cel înțelept te iartã, cel 

prost, niciodatã.
*

Nimeni nu este fãrã greșealã; de aceea toți ne 
simțim bine când mai descoperim una la altcineva. 

*
Omul nu știe câte greutãți poate duce în spate 

pânã nu dã de ele. 
*

Pe noi ne omoarã grijile, mai cu seamã grijile 
pentru alții. Și de noi se ocupã cineva, n-aveți grijã! 

*
Idealul se gãsește în visurile noastre, nu trebuie 

cãutat în altã parte. 
*

Idealul omului nu corespunde în totalitate cu rea-
litatea obiectivã, de aceea, de cele mai multe ori, nu este 
realizat. 

*
Ideea apare din adâncuri ca o strãfulgerare în 

miez de noapte, ca o razã de luminã în întuneric.
*

Îți torturezi mintea pânã ce îți dã ideea și pânã o 
șlefuiești sã strãluceascã.

*
Ideea este scânteia ce face slalom pe meridianele 

gândirii. 
*

Într-o idee mare poate încãpea o lume întreagã. 
*

O idee revoluționeazã, pe când o pãrere este doar 
un punct de vedere ce nu schimbã cu nimic lucrurile.

*
Existã idei în premierã și idei ce completeazã be-

nefic alte idei. Nici unele, nici altele nu au o determinare 
definitivã.

*
O idee nu este neapãrat un adevãr, însã, s-ar putea 

sã ne conducã la aflarea acestuia.
*

O idee este scânteia ce poate aduce dupã sine lu-
mina.

*
Poate cã ne-am nãscut dintr-o idee. Sigur ideea 

s-a nãscut din noi.
*

Se spune cã unii oameni „au murit pentru o idee”, 
dar cei mai mulți au trãit pentru o idee, au luptat pentru 
ea și s-au trudit pentru ca ea sã prindã viațã. 

*
Între idei și idealuri se aflã drumurile spre pro-

gres. 
SIMION TODORESCU
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NEBUNIE SFÂNTĂ A IUBIRII 

„Să duci război cu-orânduiala firii, 
Să-ți fie scumpi doar iarna trandafirii” - 
Mi-ai spus odată, poate doar în șagă - 
„Cand eu te uit, atunci să-ți fiu mai draqă.” 

„Toți pomii înfloriți pe care-admiri-i, 
Scăldați în alb și fericiți ca mirii, 
Să-ți amintească râsul meu de-azivară, 
Numai când toamna-i biciuie pe-afară.” 

De ce mă pedepsești mai rău ca zbirii, 
Mă arzi, de ce, pe rugul izbăvirii, 
Când inima ți-am dat să te-ogoiască 
Și-aceasta mi-e greșeala pământească 

O, nebunie sfântă a iubirii? 

DOAR TU 

Doar tu îmi răsplătești nimicnicia 
Acestei vieți pe care o închei 
Fără să am curajul și tăria 
De-a mă-neca în vâlvorele ei; 

De-a spune munților: sunteți doar umbre! 
Și mărilor: sunteți iluzii doar!
Rugând tăcerile să mă adumbre
Când hohotele-n creier îmi răsar;

Doar tu mă cercetezi cum cercetează
Cei îndrăzneți pe frații lor leproși,
Tu calci pe fir de sânge ca pe-o rază,
Tu mantia cu stele mari mi-o coși. 

LA TINE 

La tine mă-ntorc ... La oase albe 
Care-n splendoarea vârstelor au fost 
La sânul tinereții noastre salbe 
Ce-au dat iubirii patimă și rost ... 

Să mă primești cu brațele deschise 
Și-mbrățișându-mă s-aud cum spui 
Că e frumoasă viața doar în vise, 
Că moartea e urâtă și-n statui ... 

DESMĂRGINIRE 

Bogate zările. Desmărginim 
Preaînălțatul cerului chilim. 
Sunt păsări în triunghiuri care zboară 
Ori vechile iluzii trufașe-odinioară? 
Sunt eu cocorul cel bătrân ce duce 
Elanul răstignit pe cerul-cruce? 

De nu te-aș sti pe tine alăturea vâslind 
Cu aripi înmuiate în cețuri de argint, 
Ar îngheța văzduhul și golul m-ar trimite
În peșteră să-mi crească din lacrimi stalactite ...

O VARĂ 

În vară, încă tânăr. Și tu în vară încă. 
Mă rezemam de umbra-ți fierbinte ca și cum 
Blestemul meu te prefacuse-n stâncă. 

O vară. Înc-o vară. Un șir de veri șezum 
La marginea ciudatei iubiri care mănâncă 
Din miez de lună nouă ca vârcolaci de fum. 

Nimic nu se mai vede spre toamna larg boltită 
Pe umeri de luceferi și frânți de stele mari 
Ca-n vara când pe nume te mai chemam, iubită, 

Din nemișcarea pietrei să fugi și să-mi răsari 
Cu trupul numai flăcări și patimă cumplită 
Cenușa mea pe câmpul uitării s-o presari ...

JOCUL CU URSUL 

Un urs eram, ursuz, în noaptea-aceea 
Când tu, ca-n joacă, mi-ai trimis scânteea 
Cuvintelor ce-atât de rar se spun ... 

Un zeu, cu mult mai tânăr, mai nebun, 
M-a îndemnat din grota mea afară 
Crezând că-ntr-adevăr e primăvară. 
Dar când am dat să stau cu tine-n față 
Simțeam cum sângele din vine-ngheață ... 

Să nu-mi mai spui, te rog, a doua oară 
Că dincolo de grotă-i primăvarăl 
Nu mai glumi cu sfintele cuvinte 
Ce taie drumuri clare înainte, 
Prin care tu, luând luminii pulsul, 
Întorci din noaptea lui polară ursul. 

VÂNTURĂ-LUME 

Lorelei, Lorelei, 
Vânturat-ai lumea toată, 
Doar pe mine nu mă mai 
Cercetezi ca altădată 
Sus pe stânca înghețată 
Dând izvoarelor un grai   
Numele lui Lorelei. 
Fermecatul nume drag 
Nu mai cântă, mă-nspăimântă, 
De parcă-mi răsare-n prag, 
Scos din basme, negrul steg 
De cetate greu înfrântă. 

Știu c-ai vrea, dar nu-mi poți spune 
Unde I-ai găsit anume ... 

*

SOMNUL PĂPUŞII
 
De vrei să dormi, închide ochii bine,  
Ascunde-ţi somnul după gene lungi  
Şi ţine-I ca ibovnic lângă tine, 
Nici ziua să nu-ncerci să-I mai alungi. 
Nu te trezesc nici după-o săptămână, 
Nici după-un an, nici după-un veac întreg, 

Poate aşa să îmi rămâi stăpână,  
Poate aşa s-ajung să înţeleg 
Cum o păpuşă fără viaţă poate  
Incendia În lume tot ce-i viu 
Şi urcă-n bolta visurilor toate 
Un leagăn smuls cu greu dintr-un sicriu. 

ACTEON 2 

De ce ţi-a fost dat s-o vezi goală, 
Să te trezeşti cu sângele-n răscoală,  
Vânătorule? 
De ce zeiţa scăldată-n izvoare 
S-a dovedit doar femeia răzbunătoare,  
Vânătorule? 
De ce n-a răbdat mai mult s-o admiri,  
S-o tăinuieşti, s-o dezmierzi În priviri,  
Vânătorule? 
De ce întălnirea fatală n-ai ştiut s-o amâni,  
Să nu te sfâşie propriii câini, 
Cerbule? 

CÂNTÂND ... 

Nu vreau să te-aud cântând  
Dinspre cer înspre pământ,  
Nici dinspre pământ spre cer  
Să te-aud şi să disper: 
Omul fără de noroc 
Nici în groapă n-are loc ...  
Şi din groapă-l scot afară  
Şi-I îngroapă-a doua oară ... 

Nu-I cânta, nu-I asculta,  
Dacă-mi eşti lumina mea  
Şi mă-nveţi a doua viaţă 
Ce nici moartea n-o dezvaţă ... 

MI-AU DAT DE SCRIS 
Motto: 

„E toamnă. Mi-au dat de 
scris”  
G. Bacovia 

Mi-au dat de scris pădurea desfrunzită,  
Dar şi mai mult, absenţa ta, iubită. 
Mi-a pus văzduhul iar condeiu-n mână  
Cu berzele ce n-au vrut să rămână  
S-aducă alţi copii la primăvară, 
Noi codri din Iăstare să răsară. 
Mi-au dat de scris şi bruma ce se-agaţă  
De pomi ca muribunzii toţi de viaţă 
Şi buhne speriate de lumină 
Şi urşii mari retraşi În vizuină ... 
Simt cum îngheaţă lacrima sub gene  
De jale şi de doruri ardelene ... 
Pe toate-aş vrea să pot să le mai scriu  
Cu litere de aur pe sicriu ... 

ION BRAD
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Târât din Nord, în lanţ, ca pe-o jivină  
Te-au asvărlit În Agora elină, 
Să ia aminte, răzvrătit, poporul 
Pe cine-a-nvins Traian, triumfătorul! 
Greşeala a fost din cele neiertate: 
Grecii-au văzut În tine pe Socrate! 
Aceeaşi frunte ca un templu-naltă: 
Nu stă cu adevărul minciuna laolaltă! 
Aceeaşi calmă ascuţime-a minţii: 
Alege moartea-n locul umilinţii! 
În locul unei vieţi de tristă slavă: 
Pumnal adânc, sau cupa de otravă! 
La marginile lumii de te-ar fi dus, departe,  
N-ar fi putut să-ţi deie mai înţeleaptă moarte. 
A marmurei, ce încă respiră şi ne-arată  
Că fruntea neplecată n-apune niciodată! 

TEZAURUL ATENIENILOR 

Ce povestesc pietrele aspre?  
Şi ei au luptat 
Cu Darius al lui Istaspe?
 
La Marathon 
Şi ei l-au înfrânt?  
Căutând pământ,  
Ca la Istru, 
L-au făcut să mănânce pământ? 

Theseu sau Heracles  
l-a ajutat? 

Noi În lupte-am avut  
Aliat 
Numai pe Măria-Sa  
Codru-Împărat!
 
Dar marmora aibă de Paros  
Pe noi ne-a uitat, 
Pe noi ne-a uitat... 

CEL MAI FRUMOS DIN CÂNTECE 

Cel mai frumos din cântece mi-e Ţara!  
Îi port şi roua ierbii şi rodnică povara 
De gânduri care voi, bătrâni, le-nscriseti 
În jertfe ce nu-ncap în letopiseţ  
Numai În cronica de straturi dese 
Cu care, drag, pământul mai ştie să v-apese ...  
Când dai de-o parte crusta de lespezi şi le-arăţi  
Foiesc de biruinţe şi vetre şi cetăţi,  
Cuvintele-necate în sânge şi-ntrerupte 
Care-au ştiut prin noaptea istoriei să lupte ...  
Le-auzi cum se răsfaţă în leagăn dulce seara?  
Cel mai frumos din cântece mi-e Ţara! 

CASA 

Casa trăieşte cât respiră tata.  
Pereţii, fără el, doar cărămizi. 
În clipa când, mâhnit, va spune «gata!»  
Tu, fiule, grăbeşte să deschizi 
Fereştile şi uşile crăpate 
Ca faţa lui de foc şi de pământ  

Prin golul lor în prag să se arate,  
Doar din privire, poate, întrebând: 
De ce m-ai ungă tocmai ea, când ştie  
Că-s ultimul locuitor trudit 
Ce şi-a zidit viaţa-n temelie 
Şi răsuflarea-ti pietre şi-a zidit? 
Ori nu va întreba nimic ... Ca tatăl  
Ce Încă mai tăcut s-a depărtat 
Spre-o casă fără uşi, şi-acuma iată-l  
Cu braţele în cruce peste sat, 
La fel cu tatăl său şi celalt tată, 
Şi tot aşa tăcând din veac în veac,  
Mutaţi în noi, o seminţie toată,  
Cămin fără pereţi vedem că-şi fac. 
Dar noi, când vom porni, din care casă  
Vom trece pragul nalt şi nevăzut? 
Prin curte-i întunerec, iarbă deasă,  
Şi-o cucuvaie cântă din trecut. 

ERECTEION 

Atâta muzică e-n voi,  
Coloane ce suiţi pe frunte  
Un cer cu stele pururi noi,  
Doar zeii să le mai înfrunte. 
Când vine plânsul înapoi, 
Ţâşnit din ochi ascunşi în munte,  
Prin trunchiul vostru prinde-altoi  
Şi frunze dă, de-azur, mărunte. 
Atâta muzică e-n voi 
Când vine plânsul Înapoi. .. 

Ion BRAD

Jubileu Portal-MÃIASTRA - 10

De ce mă bucur de câte ori apare un nou număr din Portal-
Măiastra? Pentru că, incepand cu numarul 1/2005, aici sunt acasa 
Eminescu, Arghezi, Blaga, Brancusi, Voiculescu, Drimba si multi altii. Ii 
vizitez de fiecare data cu smerenie si bucurie.

La un deceniu de activitate ii spun din inima LA  MULTI  ANI!
ION TALOȘ

Köln

*

Numărul 2 al revistei Portal-MĂIASTRA, dedicat Festivalului 
Internațional „Tudor Arghezi”, care s-a desfășurat recent la Tg.-Jiu, a atras 
atenția unor publicații și scriitori din țară și străinătate. Iată ce scrie, spre exem-
plu,  „Luceafărul de dimineață” (Nr. 5/ 2014) , revistă editată de Uniunea Scri-
itorilor din România (mensual ce apare la București sub direcția lui Horia Gâr-
bea):

«Revista Portal-MĂIASTRA, editată de Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj şi Societatea de Ştiinţe Filo-
logice din România (Filiala Târgu-Jiu), apare rar, trimestrial, dar bine. Directo-
rul Zenovie Cârlugea adună şi în nr. 2/2014 contribuţii interesante şi temeinice 
de istorie literară referitoare la geniul locului, Tudor Arghezi (despre prezenţa 
poetului în lagărul de la Târgu-Jiu, amplu text de Zenovie Cârlugea, şi despre 
relaţia acestuia cu radiofonia, un material de Alexandru Dumitriu), dar şi la 
Eminescu, care şi-a petrecut o parte din vara anului 1882 în Gorj, şi la alţi au-
tori. Faţă de multe reviste care publică o poezie jenantă şi marcată de partizana-
te locale, Portal-Măiastra îşi asigură calitatea versurilor publicate prin colabora-
tori prestigioşi şi, probabil, o atentă selecţie a textelor din toţi autorii. Semnează 
poeme Gh. Grigurcu, Adam Puslojic, Viorica Răduţă, Eliza Macadan, Vasile 
Morar, Octavian Doclin, Monica Mureşan, Zoia-Elena Deju, Mircea M. Pop, 
Viorel Surdoiu, toţi convingători, fără versuri de prins în insectar. Solidă şi so-
bră, Portal-Măiastra se poate citi integral cu plăcere. »

O reconfirmare a acestei «sublime reviste» s-a exprimat recent în cadrul 
Colocviilor Revistei „Reflex”, Ediția a XIV-a, ce au avut loc la Băile Herculane 
în prioada 11-14 iunie 2014, la care au participat numeroși scriitori din zona 
Banatului, dar și din alte colțuri ale țării. (Z.C.)

Revista „Portal-MĂIASTRA” în topul publicațiilor culturale editate 
«sub egida Uniunii Scriitorilor din România»

Gânduri la aniversare
Dacă la ȋnceputul anilor’90 au apărut precum ciupercile după ploaie o 

serie de reviste literare cu viaṭă efemeră, urmȃnd perceptual arghezian “ȋncet 
gȃndită, bine cumpănită”, revista “Portal Măiastra”, sub ȋndrumarea şi coordona-
rea inimosului prof. dr. Zenovie Cȃrlugea apare mult mai tȃrziu, de-abia ȋn 2005. 

De atunci ȋnsă, precum un cronometru, de patru ori pe an, pe hȃrtie de 
calitate şi cu prima şi ultima pagină color.

Dacă la ȋnceput revista număra doar 36 de pagini, acum numărul acestora 
a crescut la 52.

La ora actuală nu se poate concepe scrierea unui studiu despre Constantin 
Brȃncuşi, Tudor Arghezi sau Lucian Blaga fără a folosi ȋn documentaṭie revista 
“Portal Măiastra”.

Dar lucruri interesante, necunoscute pȃnă acum, găsim ȋn revistă şi despre 
Mihai Eminescu, Eugen Ionescu, Nichita Stănescu şi mulṭi alṭii.

La capitolul Poezie, de pildă, alături de importanṭi poeṭi locali ȋi găsim şi 
pe Radu Cȃrneci, Ion Horea, Toma George Maiorescu, precum şi pe mai tinerii 
Octavian Doclin, Ion Mărgineanu, Victoria Milescu sau Teofil Răchiṭeanu.

Nu sunt uitaṭi nici scriitorii din diaspora, precum: Hans Dama (Austria), 
Dumitru Ichim (Kitchener, Ontariol, Canada), Ion Miloş ((Suedia), Renate Mül-
ler (Germania), Adam Puslojic (Serbia) sau Vasile Tărȃṭeanu şi Ilie Tudor Zegrea 
(Ucraina).  

De asemenea, s-a scris despre “Doi prozatori romȃni din diaspora” şi anu-
me Carmen-Francesca Banciu (Germania) şi Cătălin Dorian Florescu (Elveṭia) 
- cărṭile celui din urmă fiind toate traduse ȋn ṭară.

Nici traducerile nu lipsesc din economia revistei. Astfel, s-a tradus din 
lirica lui Rainer Maria Rilke (Austria), din lirica saşilor ardeleni (1849-1860), 
Stanislaw Jerzy Lec şi laureata premiului Nobel pentru literatură Wislawa 
Szymborska (Polonia), dar şi din autori mai tineri, precum Karlheinz Bartel, 
Günter Guben, Oliver Roland sau Sonja Viola Senghaus.

În concluzie, o revistă completă şi complexă, pe care am dori s-o citim 
ȋncă mulṭi, mulṭi ani de acum ȋnainte!

Mircea M. POP
Heidelberg, Germania    
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VASILE TĂRÂŢEANU

Între scriitorii aproape clasicizați ai Bucovinei, VASILE TĂRÂȚEANU (n. 
27 septembrie 1945, Sinăuții de Jos, Nordul Bucovinei) este poetul de cea mai largă 
recunoaștere, poate datorită și prezenței sale neobosite în România și spațiul balca-
nic. Fondator-coordonator al unor importante publicații din Cernăuți (Plai Românesc, 
Arcașul, Curierul de Cernăuți, Junimea) și al Societății pentru Cultura Română „Mihai 
Eminescu”, dar și al altor organisme și instituții interregionale (Comitetul Românilor 
din Ucraina, Findația Culturală «Casa Limbii Române» din Cernăuți), scriitorul Vasile 
Tărâțeanu a editat până acum 20 de cărți de poezie și publicistică, apărute la edituri 
din Ucraina, Republica Moldova și România. I-au apărut culegeri de poezii în limbile: 
ucraineană, franceză, sârbă, macedoneană, albaneză, suedeză, engleză, poetul figurând 

în câteva antologii din România, Moldova, Ucraina, Suedia, Albania, Macedonia. A fost distins cu un număr 
impresionant de premii literare (zonale, naționale, internaționale), diplome, titluri onorifice. Este membru al 
Uniunilor de Scriitori din Ucraina, Republica Moldova și România. Membru al PEN-clubului internațional al 
scriitorilor. De 2 ani este și membru al Academiei Române, la Secția de Filologie și Literatură.

A debutat editorial, în 1981, cu Harpele ploii, volum căreia i-au urmat: Dreptul la neliniște (Ujgorod, 
1984); Linia vieții (Ujgorod, 1988); Teama de înstrăinare (Chișinău, 1990); Litanii din Țara de Sus (Timișoara, 
Ed. Augusta, 1995); Litanii (Iași, 1996); Pământ în retragere (Timișoara, Editura Augusta, 1999); Și ne izbăvește 
pre noi (Timișoara, Editura Helicon, 1999); Dinafară (Timișoara, Editura Augusta, 2003); Ochean cu cioburi 
sângerânde (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2005); Infern personal, ediție bilingvă: în română și în franceză (Iași, 
Editura Danaster,2005); Crucificat pe harta țării, Vasile Tărâțeanu – 60, volum omagial, (București, Editura 
Semne, 2005); Aruncarea zarurilor, in Colecția Biblioteca Revistei „Convorbiri literare” (Iași, Editura Tim-
pul,2005); Orizonturi decapitate (Timișoara, Editura Augusta, 2005); Degețelul salvator, versuri pentru copii, în 
colecția „Biblioteca revistei Făgurel (Cernauți, Editura Zoloti Lytavry, 2006); Cimitir ambulant (Râmnicu Sărat, 
Editura RaFet, 2008); 101 poeme (București, Editura BIODAVA, 2010)

Volumelor de versuri li se adaugă și două volume de publicistică: Iluzii și lanțuri (Craiova, Editura 
Scrisul Românesc, 2001) și Stâlpul de foc (Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2007).

*
Culegerea „101 poeme” (Editura Biodava, București, 2010) reproduce, în prestigioasa colecție «Ideal», 

texte lirice din câteva cărți, structurându-le într-o tripartiție de mai largi rezonanțe metaforice: Ca o pasăre între 
cer și pământ, Ca plânsul în grai și Pământ în retragere.

Metafora sub care îi place poetului să se regăsească este Țara Fagilor, care nu-i alta decât Bucovina 
înstrăinată,  trop întâlnit frecvent în poezia sa, precum în poemul omonim din «Pământ în retragere»  (Ed. Au-
gusta, Timișoara, 1999): „Desfrunzind amintiri/ Țara Fagilor renaște în muguri/ aceleași dorinți/ Mlădițe noi/ 
bâjbâind spre lumină/ dinspre arbori părinți”. Poemul se regăsește în antologia din colecția «Ideal» la pagina 
74.

Tematica recurentă a liricii lui Vasile Tărâțeanu difuzează cu demnitate un spirit patriotic de manifestă 
asumare civică, precum în Proces verbal („Ca plânsul în grai”), completat de ideea transmiterii acestui lega-
tariat sfânt generației următoare: „Subsemnatul vasile tărâțeanu/ născut cu peste o jumătate de viață în urmă/ 
într-o familie de țărani/ cărora li s-a luat cu japca pământul, plugul, caii și bucuriile/ lăsându-li-se – proprietate 
privată – doar lacrimile/ speranțele și munca lor de ocnă mereu pentru alții/ domiciliat într-o rană sângerândă/ 
întinsă între două rânduri înstrăinate/ studii superioare făcute prin străini./ Ajuns uricar la curtea Dorului de 
Țară/ confirm faptul că am luat în primire/ de la domnul nostru cel întrutoatelea mare și drept/ cu adevărat acum 
și pururi/ niște gânduri subversive/ intermediar – inspirația divină și această mână a mea/ care nu face altceva 
decât să transcrie pre înțelesul/ nostru/ dictarea Lui:/ înarmează-te cu ele, fiule, și lucrează aidoma/ picăturii 
chinezești pe capul dușmanilor/ căci numai astfel vei putea astâmpăra setea celor/ mulți/ câștigându-ți totodată 
și mântuirea sufletului/ cu care Te-am înzestrat la naștere - / Ami!” (p. 49).

Deși registrul liricii patriotice adună toate elanurile sale civice și aspirațiile tuturor celor ce au rămas 
credincioși vetrei străbune, idealului național, Vasile Tărâțeanu nu este un poet monocord. O a doua mare temă 
își concentrează toate motivele în poezia de meditație, foarte prezentă în primul volum antologat. Imaginile 
Sinăuților natali, în care ar fi dorit să se nască „odată cu părinții mei” (adică într-o țară nefragmentată) revin 
frecvent, ca un laitmotiv al neadormitului militantist, care vede peste tot înstrăinare, opresiune, ultraj al etni-
ei sale: „S-a deschis un proces/ frunzelor că sunt verzi/ ploii că nu cade la comandă/ vântului că-și schimbă 
adeseori direcția/ ierbii că a răzbit prin asfalt/ fără de voia tractorului tăvălug…” (Civilizație). De la astfel de 
versuri până la un poem mai recent „Domnul vameș dialogând cu poetul” este un flux liric niciodată întrerupt, 
o constanță a neobositului călător care ia drumurile țării-mamă, văzându-se periodic scotocit de ghearele „de 
sârmă ghimpată” ale vameșului.

În general, muzicală și de o simplitate atent studiată, poezia liricului bucovinean pune în decantare și 
anumite viziuni, interogații, sentimente de neagră premoniție. Iată-l adâncindu-se în meditații enigmatice, Ca 
Hamlet, după cum este intitulat poemul: „La margine de noapte/ și început de zi/ de-o parte e lumina/ de alta 
bezna – și// Balanța oscilează/ incertitudini gri/ De-o parte e lumina/ de alta – bezna și// Înțelegându-mi moar-
tea/ m-aș teme a trăi/ De-o parte e lumina/ de alta – bezna și// nu mă-ntreba nimic/ nu am de unde ști/ De-o 
parte e lumina/ de alta – bezna și// Dilema e aceeași/ a fi sau a nu fi/ De-o parte e lumina/ de alta – bezna și”.

Alături de asemenea stări dilematice, dubitativ-resemnate, apare și o tristețe neagră, ca în poemul 
Contradicție: „Aici totul are culoarea cernelii cu care scriu/ iar ea, ca de obicei, este neagră.”

Ritmurile sprintene vin să definească și stări de plânset interior, precum în Poveste: „În amurg/ de 
frunze/ curg// Ca un râu/ din dor/ de mare// Dar din/ ceruri/ Demiurg/ Suflă-n/ stea ca-n/ lumânare// Și lumina/ 
ei prea/ tristă// Fâlfâie/ ca o/ batistă.”

Între toate, însă, dorul de țară rămâne laitmotivul viu al suferinței, dar și al unei nestinse speranțe: „Vis 
de țară-i înfioară/ doar pe cei de dinafară// Dor de țară îi doboară/ doar pe cei de dinafară// Fărdețara îi omoară/ 
doar pe cei de dinafară (I); „Cei ce au țara în țară/ viața grea nu-i și amară// cei ce au țara în gând/ n-o vor înjura 
nicicând// Cei ce au țara în sânge/ știu a o cânta și-o plânge” (II) – Români de pretutindeni.

«Fărdețara» din inima și sufletul românilor bucovineni este obsesia majoră a etniei, deci și a scriitorilor, 
antene sensibile și conștiințe ale apartenenței la o altă istorie și cultură.

În acest context dat, poezia lui Vasile Tărâțeanu este expresia unei nostagii etnice, a unei suferințe 
răbdătoare și a unei speranțe de renaștere, de a rămâne solidar cu vatra, cu strămoșii, cu neamul, cu tradițiile și 
limba, cu ființa și cultura națională. Câtă vreme vor exista la Chișinău și în întreg ținutul Herței români care simt 
și scriu așa, Bucovina va rămâne pământ românesc și parte – aleatoriu înstrăinată – a României Mari.   (Z.C.)

POEŢI ROMÂNI DIN UCRAINA
Spre deosebire de poezia din Basarabia, unde Chișinăul dă tonul și lansează antologii cuprinzând zeci și zeci de poeți din „noile promoții” postmoderne, Bucovina pare 

mai «așezată» sub acest aspect, mergând pe consolidări valorice. Iată poeții aproape «clasicizați» din falanga bucovineană de azi: ILIE T. ZEGREA, ARCADIE SUCEVEANU, 
MIRCEA LUTIC, GRIGORE CRIGAN, GRIGORE C. BOSTAN, ION GHEORGHIŢĂ, VASILE LEVITSCHI, VASILE TĂRÂȚEANU, SIMION GOCIU, MARIN GHER-
MAN, GRIGORE GHERMAN.  Filonul naționalist – care în Moldova odată cu dispariția lui Grigore Vieru pare că și-a redus pathosul și alonja – a animat și încă ventilează 
această poezie cu un aer autentic de specificitate și diferențiere, structurând aspirații și idealuri, bucurii și tristeți, în aceeași notă de freamăt patriotic și dor de țara-mamă, idee 
mesianică la «fărdețara» din cugetul și inima lor.

SIMION GOCIU

Între poeții de azi ai Bucovintei, 
născut într-un pitoresc și vechi sat din ra-
ionul Herța (regiunea Cernăuți), SIMION 
GOCIU preferă meditația și muzicalizarea 
reveriilor în ritmuri clasice, chiar poezia 
în versuri mai libere ce urmăresc palpitul 
propriului eu liric, mereu aflat într-o stare 
de apărare, de retractilitate, de retragere în 
sine.

Născut la 1 septembrie 1948, la 
Molnița, în ținutul istoric al Herței, în care a urmat școlile pri-
mară și medie, Simion Gociu va absolvi Facultatea de Filologie 
(limba și literatura română) la Universitatea de Stat din Cernăuți. 
După un stagiu la ziarul regional „Zorile Bucovinei”, intră în 
învățământ, după care, simțind chemarea presei culturale, va lansa 
publicația raională „Gazeta de Herța” și apoi periodicul „Concor-
dia”, „publicație republicană a românilor din Ucraina” (redactor-
șef până în 2010). 

Opera sa (poezii, proză, eseuri, fabule și epigrame) a apărut 
după cum urmează: Sărutul spicelor, versuri (Ed. „Carpați”, Ujgo-
rod, 1984); La țărmure de suflet, versuri (Ed. „Carpați”, Ujgorod, 
1989); Oul gastronomic, epigrame și fabule (Ed. „Alexandru cel 
Bun”, Cernăuți, 1998), cu o prefață de Vasile Tărâțeanu; Lacrima 
toamnei, versuri (Ed. „Augusta”, Timișoara, 1999), cu o prefață 
de Vasile Tărâțeanu; Dar cine ești tu?, povestiri pentru copii (Ed. 
„Misto”, Cernăuți, 1999); Sincer vorbind, eseuri și schițe (Ed. 
„Misto”, Cernăuți, 2000), cu o postfață de Mircea Lutic; Amba-
sadorul luminii, versuri pentru copii (Ed. Casa de carte „Bukrek”, 
Cernăuți, 2004) ; Bună dimineața, septembrie, versuri (Ed. „Mis-
to”, Cernăuți, 2005); Curcubeu răstignit, versuri (Ed. Zelena, 
Cernăuți, 2010).

Antologia de față, 101 poeme (Editura BIODAVA, Colecția 
«Ideal», București, 2012) reproduce texte din volumele Curcubeu 
răstignit (2009), Bună dimineața, septembrie (2004), Ambasado-
rul luminii (2004), Lacrima toamnei (1999), La țărmure de suflet 
(1989), Sărutul spicelor (1984).

Judecând măcar după poeziile antologate, vom observa că 
Simion Gociu cultivă un alt gen de poezie. Nu vom regăsi, așadar, 
directețea și limpezimea mesajului naționalist-patriotic din poezia 
unor confrați, civismul mobilizator, atitudinile sociale, sentimen-
tul mândru al etniei fragmentate și al izolării între fruntarii străi-
ne, speranța în împliniri viitoare… Chiar unele metafore din titlul 
cărților sale, deși promit astfel de înțelesuri, au mai mult legătură 
cu trăiri lirice mai interiorizate, în mod referențial impunându-se 
destinul poetului în lumea transfigurată prin cuvânt. Poezia lui se 
vrea o „cântare a luminii”, cu o figurație stilistică convocată ad hoc 
dintr-un tezaur lexical consacrat: „nașterea lebedei”, „oul primordi-
al”, „floare de lotus”, „sfere” și „albe cântări”, „plutiri în cuvânt”…

Temă centrală a volumului «Curcubeu răstignit», lumi-
na generează sugestii metaforice privind „visul auroral”, „anii 
tinereții”, amintirea „iubitei”, „plăceri născătoare/ de vieți”, „cân-
tări de laudă/ în cer luminat”… Întâlnim în Adevăr ocrotit o schiță 
rememorativă a aventurii întru cuvânt: „Nu știu din ce parte/ lumi-
nă tămăduitoare/ îngerul a izvorât// drumul întoarcerii/ eu rătăcind/ 
departe de virtuala/ țară a speranței// Din care-am pornit/ spre un 
punct oarecare/ crezând că ar fi/ adevăr ocrotit/ de cântecul meu…”

Sunt de observat câteva metafore care, deși ar putea su-
gera o lirică social-patriotică, sunt racordate la trăiri personale 
în planul exprimării artistice. Dizolvând toate aceste «motive» și 
«elemente» proprii liricii de ecouri social-etnice, din arealul mai 
larg al sentimentului național, într-o lirică de meditații calme și 
învăluitoare reverii, Simion Gociu preferă o poezie a sentimente-
lor personale, „sărutând spicele” într-un anotimp al Sânzienelor 
ori salutând fie „dimineața de septembrie”, fie „lacrima toamnei”. 
„Ambasador al luminii”, poetul rămâne la „țărmure de suflet” să 
întâmpine, să contemple și să reflecteze asupra vieții, iubirii, na-
turii  ori la problematica mai încâlcită a existenței: „La țărmure de 
suflet/ în țara cea de rouă/ clopotele zilei/ lumina explodează.// În 
liniștea albastră/ pe ramura luminii/ se scutură de vise/ mireasma 
enigmatic.”(La țărmure de suflet).

Chemarea „cuvântului”, a „poeziei”, a unor profunde „ros-
turi” transfigurate (în general un anumit „aer livresc” disipat în 
muzicalizări și enunțuri cam sentimentale) este mai evidentă în 
poezia lui Simion Gociu, de aici și aplecarea sa pentru registrul 
ludic și o întreagă literatură pentru copii (o fațetă deloc de neglijat 
a scrisului său). Oricum, între poeții Herței, ucrainiană azi,vocea 
lui Simion Gociu s-a impus prin artisticitatea susținută, controlată 
îndeaproape cu pricepere și ferind-o, astfel, cât mai mult de sen-
timentalism și naivități livrești, pe de altă parte, prin stăruința cu 
care s-a dedicat cauzei culturii române de aici.  

Valeriu POTRA
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Atunci când vorbim despre „creanga de aur” 
nu putem să ignorăm un corpus de texte care ne vin 
încă din literatura antică şi până în pictura modernă 
(textura pânzei aliniindu-se şi ea). În cântul cinci al 
„Odiseii”, când Ulise ţine calea către Circe, Hermes i 
se arată, ţinând „creanga de aur”. Profesorul francez 
Felix Buffiere în studiul său „Miturile lui Homer şi 
gândirea greacă” ne anunţă că astfel se explică faptul 
de ce „Hermes este numit în mod curent chrysorra-
pis, adică «cu creanga de aur»” [1, p. 235]. În cartea 
a şasea a „Eneidei”, Sibila îi spune lui Enea că acesta 
va putea ajunge în Infern pentru a-şi vedea tatăl doar 
oferindu-i Proserpinei un obiect totemic, şi anume: 
„o creangă cu frunzele de aur creşte-n umbrosul co-
pac, şi de-aur mlădiţele-i zvelte”.

În tabloul pictorului englez Joseph Mallord 
William Turner „Creanga de aur” (1834), găsim ace-
eaşi temă mitică plasată într-un peisaj solar în care 
templul Dianei e străjuit de o dumbravă, alături este 
un stejar sacru pe care creşte „creanga de aur”, acel 
vlăstar păzit de un sacerdot cu preţul vieţii sale. Or, 
mitologia şi arta ne prezintă urmele unor realităţi 
la care astăzi omul modern nu are acces sau nu îşi 
propune a accede. Şi aceasta e dacă nu am lua în 
consideraţie faptul că în 2010 ziarul englez „The Te-
legraph” anunţa că arheologii italieni pare să fi găsit 
urma reală a acestei păduri sacre. Noi, însă, în limi-
tele acestui studiu, vom rămâne în lumea miticului, 
aşa cum altul este scopul acestui demers. 

Antropologul şi etnologul scoţian James 
George Frazer (1854-1941), în cartea sa despre cre-
dinţele şi practicile religioase ale populaţilor primi-
tive „Creanga de aur” (1890), ne anunţă că în incinta 
sanctuarului de la Nemi se înălţa un arbore, din care 
nu era îngăduit să se rupă nicio ramură. Referindu-se 
la fragmentul din „Eneida”, Frazer menţiona faptul 
că acesta se bazează pe o superstiţie populară con-
form căreia vâscul se aprinde cu o lumină divină. 
Astfel „creanga de aur” sau vâscul sacru, după Fra-
zer, era venerat de multe popoare antice, devenind 
un obiect totemic, cu puteri magice. 

Clare Gibson în al său „Ghid ilustrat. Semnifi-
caţii şi origini” aduce câteva precizări: „Vâscul este 
o plantă parazitară care trăieşte şi creşte în simbioză 
cu un copac. Era adorat în vremurile păgâne ca sim-
bol al feminităţii care caută hrana şi protecţia ste-
jarului „masculin”. Druizii credeau că vâscul a fost 
creat de un fulger luminos care a pătruns în stejar, 
dându-i astfel proprietăţi magice. Ca o plantă pere-
nă (veşnic verde) în multe culturi este sacru pentru 
anotimpul iernii şi un simbol al imortalităţii, în timp 
ce fructele transparente îl fac un semn al lunii şi al 
fertilităţii. Pentru că nu are rădăcinile în pământ, este 
considerată o plantă divină, dar simbolizează şi hao-
sul. [...] Azi ca un rezultat al asimilării lui de credinţa 
creştină este simbolul Crăciunului” [5, p. 124-125].

Vâscul când se usucă devine ca aurul, de unde 
şi numele cărţii lui G. J. Frazer. Ne întrebăm dacă în 
spaţiul românesc nu cu aceste crengi cu bobiţe albe 
colindătorii binecuvântau creştetul oamenilor de 
Anul Nou după obiceiurile sorcovei. Astfel, una din 
originile cuvântului Crăciun ar putea fi sărbătoarea 
„crăcilor de aur” sacre, iar Moşul cu crăci să fi primit 

de la săteni numele de Moş Crăciun, cum presupu-
ne Gabriel Gheorghe, care face trimitere la Frazer în 
articolul său „Originea cuvântului Crăciun”. Astfel, 
după el, Crăciunul nu ne trimite la abordarea creştină 
tradiţională (care se referă etimologic la latinescul 
creatio, creationis cu Acuzativul creationem), ci e 
o sărbătoare a ramurilor sacre sau a crăcilor de aur 
(mitologia vâscului), care nu se referă la naştere sau 
creaţie [4, p. 71-89]. 

Conceptul de „creangă de aur” ca un atribut 
magic se pliază şi pe lectura operei lui Creangă. 
Vasile Lovinescu în cartea sa „Creangă şi creanga 
de aur” anunţă faptul că „basmele lui Creangă sunt 
doar un punct de plecare, pretext şi materie primă 
ale unor consideraţii strict adecvate şi ţesute pe ştiin-
ţa simbolurilor, disciplină tradiţională caracterizată 
ca imuabilă, unanimă, perenă, cu legi proprii coex-
tensive cu acelea ale unui univers semnificativ şi ie-
rarhizat, misterios, dar nu absurd. A poseda această 
ştiinţă este a poseda Creanga de Aur şi firul Ariad-
nei, simboluri complementare”[6, p. 5]. Am adăuga 
aici şi „furca cu lâna de aur, vârtelniţa de aur, tipsia 
cu cloşca şi puii de aur” din „Povestea porcului” ca 
nişte obiecte totemice întâlnite în poveştile crengie-
ne. Ultima fiind şi „găinuşa de aur” cu puii ei de aur 
(constelaţia Pleiadele 6+1) care apare de multe ori 
în iconografii aşezată pe un arbore (al Lumii) şi aici 
nu putem să nu ne gândim la pupăza din tei sau la 
cocoşul şi punguţa lui. 

Acelaşi autor în cartea „Interpretarea ezoteri-
că a unor basme şi balade populare româneşti” deco-
difică semnificaţia calificativului „de aur” prin ceva 
ce „nu are o utilitate imediată, că este esenţialmente 
făcut ca să fie contemplat, că rostul său funcţional 
este plenitudinea” [7, p. 104], or, e amintirea unei 
Vârste de aur şi a arborelui de aur din tradiţia hyper-
boreană (bradul, stejarul, dar şi unii pomi fructiferi). 

Mircea Eliade în studiul său „Sacrul şi profa-
nul” făcea o constatare mai mult decât definitorie în 
privinţa arborelui sacru care nu e adorat ca atare, ci 
pentru că ţine de hierofanii, pentru că e cosmic, şi 
ţine de nemurire şi cunoaştere şi „arată” ceva care 
nu mai este piatră şi nici arbore, ci, „axul cosmic”, 
„buricul Pământului”, „stâlpul sacru”, elementul 
universal care face legătura dintre lumea subterană, 
Pământ şi Cer. Astfel, în faţa unui copac oarecare, un 
om poate atinge cea mai înaltă cotă spirituală apro-
piindu-se de simbol, el reuşeşte să perceapă univer-
salul.

În acest sens, afirmă Vasile Lovinescu „Stu-
diul basmelor lui Creangă este exemplar; altfel spus, 
normele şi găselniţele lui sunt valabile pentru fol-
clorul universal; caracterul etnic nu ne interesează 
decât în măsura în care se dovedeşte că realitatea cea 
mai imediată, cea mai concretă, e susceptibilă să ser-
vească drept punct de plecare al unor consideraţii ce 
o depăşesc şi o transcend total” [6, p. 42]. 

Opera lui Creangă abundă în semne mitice 
şi magice conservate de filonul folcloric, dar şi de 
dimensiunea infantilă a amintirilor despre copilărie 
când dealurile par munţi şi cel mai banal cireş e un 
Arbore al Lumii între crengile căruia se devine, sau 
acel „teiu foarte bătrân şi scorburos” în care îşi fă-
cea cuib pupăza şi ea o pasăre arhetipală. Cireşul din 
amintiri e şi o cruce a răstignirii, arborele crucii unde 
micul tâlhar devine conştient de fapta sa.  

Aceşti arbori sunt şi nişte pomi ai cunoaşterii 
binelui şi răului. Dimensiunile existenţiale cu pomul 
vieţii ca metaforă le întrezărim în pădurea bătrână şi 
vlăstarii tineri pe care îi roade moartea la porunca lui 
Ivan Turbincă. Aici copacii au o funcţie substitutivă, 
aşa cum arborii înlocuiesc unele persoane. Tot Ivan 

bagă moartea în turbincă „leagă turbinca la gură cu 
nepăsare ş-o anină într-un copac”, un copac al vieţii 
cu atribuţiile extinse în timp, un timp dilatat în care 
nu se moare. 

În „Dănilă Prepeleac” asistăm la nerozia per-
sonajului care „chiteşte un copac care era mai mare 
şi trage carul lângă el; fără să dejuge boii, începe 
a tăia copacul, ca să cadă în car deodată. Trebi de 
ale lui Dănilă Prepeleac! Bocăneşte el cât bocăneş-
te, când pârrr! cade copacul peste car de-l sfarmă şi 
peste boi de-i ucide!”. Or, copacul serveşte aici drept 
armă de pedeapsă a armoniei universale. Înţelegân-
du-şi rateul existenţial, personajul decide să constru-
iască o mănăstire: „Şi deodată se şi apucă. Face mai 
întâi o cruce ş-o înfige în pământ, de înseamnă locul. 
Apoi se duce prin pădure şi începe a chiti copacii 
trebuitori: ista-i bun de amânare, cela de tălpi, ista 
de grinzi, cela de tumurugi, cela de costoroabe, ista 
de toacă; şi tot aşa dondănind el din gură, iaca se 
trezeşte dinaintea lui c-un drac ce ieşise din iaz”. Dar 
cele sacre nu se prea leagă de Dănilă, de aceea aces-
ta îl trezeşte pe diavol cu o drughineaţă de stejar la 
tâmpla dreaptă, apoi la cea stângă, apoi în numele 
tatălui, „căci cât era de pustnic Dănilă, tot mai mult 
se bizuia pe drughineaţă decât în sfânta cruce”, astfel 
„creanga de aur” devine un buzdugan. 

Stan-Păţitul tot în pădure îşi găseşte iniţierea. 
Şi Harap-Alb merge prin codru când îl întâlneşte pe 
Spân, „Şi mergând el tot înainte prin codri întune-
coşi, de la un loc se închide calea şi încep a i se în-
curca cărările, încât nu se mai pricepe fiul craiului 
acum încotro să apuce şi pe unde să meargă.”, aşa ci-
tim viaţa ca o dumbravă cu primejdii în care se petre-
ce ucenicia din pădure, adică maturizarea personală 
prin învăţarea tainelor sacre. Există şi alţi arbori ini-
ţiatici cum ar fi părul din „Fata babei şi fata moşnea-
gului” care serveşte de probă pentru cele două fete. 

Or, „creanga de aur” este „este nostalgia înce-
puturilor” [6, p. 19], „este o legitimaţie, pentru cine 
o posedă, o pecete, o stea în frunte, firul de continu-
itate între stări de fire ierarhizate. Reflexul temporal 
al acestei continuităţi, este perpetuitatea unei funcţii 
tradiţionale de-a lungul veacurilor” [6, p. 21]. Astfel, 
dacă universul este un „arbore inversat”, împlântân-
du-şi rădăcinile în cer şi întinzându-şi ramurile peste 
tot pământul, există o atitudine universală faţă de el. 
O atitudine creatoare, artistică şi literară. Un fapt e 
cert, „Toate nuanţările, toate accentele şi sugerări-
le tacite, înaintările şi retragerile din pagina citată, 
întăresc bănuiala că Creangă era conştient şi lucid 
despre cele privitoare la simbolurile esenţiale pe care 
le expune în formă ţărănească” [6. p. 327]. 
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1. Autorul unicei Istorii a esteticii românești (I, 
2008; II, 2009), rod al cercetării în structurile de spe-
cialitate ale Academiei Române, prozator obiectiv de 
substrucție autobiografică (Grădina înclinată, 1974; 
Transplant de vocație, 2007; Trecerea, 2010; Zâmbet 
tras pe roată, 2012), poet de registru clasic (Peleri-
naj, 1974; Ceremonia umbrei, 1996) și cronicar literar 
al actualității literare, mai puțin cunoscut, dl. Grigo-
re Smeu a abordat, în anii din urmă, și speciile liricii 
umoristice, în special fabula și parodia, dovedindu-se 
un creator cu simț critic, ironic, caustic.

Sesizasem, încă de la comentariul unor roma-
ne (dar dl Grigore Smeu scrie cu aceeași vocație și 
aplomb compozițional și proză scurtă: Cu Kant la 
copcă, 2009; Și privighetoarea cânta, cânta…, 2013) 
că narațiunile sale de substrucție autobiografică pro-
bează anumite disponibilități ironice, prin luarea în 
răspăr a unor ticuri, replici, comportamente, situații, 
aplicând unele hașurări critice, caustice și sarcastice 
chiar, în general ironice și fantezist-umoristice, perso-
najelor și situațiilor țintuite în clasorul tematicii paro-
dice. Totul cu o organică și robustețe de om autentic, 
de hâtru înțelept, apaținând prin origine unei clase 
țărănești din subcarpații Olteniei.

Recentul volum, Hamletizând – parodii ple-
beiene (Tipo Moldova, 2014) vine să confirme, și în 
cadrele viziunii parodice, această firească și neseca-
tă disponibilitate. Și, dacă suntem, vorba lui Marin 
Sorescu, la capitolul «parodiilor» confraterne, vom 
observa că vâna oltenească revine cu devălmașă 
condescendență sub pana celui ce nu a uitat niciodată 
vorbirea oamenilor din zona Bâlta-Runcu, din Cheile 
Sohodolului, ale cărui picturi rupestre imemoriale de 
pe stâncile și grotele din zonă le-a studiat esteticianul 
Smeu cu lupa (Desene rupestre și tradiții autentice. 
Un spectacol în perimare?, 2010).

*
Hamletizând în manieră „plebeiană” asu-

pra unor realități de azi (indiferent că e vorba de 
mentalități, tipuri, caractere întâlnite mai peste tot în 
societate sau de anumite viziuni scriitoricești), au-
torul dezvoltă un umor spumos, de atitudine ironică 
și, evident, sarcastică. Este, în toate, o atitudine, să-i 
zicem „moromețiană”, față de fenomenul globaliză-
rii care a copleșit realitățile românești, într-un soi de 
optimism materialist-confortabil al omului mărginit la 
necesitățile vieții, dispus să-și abandoneze tradițiile, 
modul de viață natural și să trăiască în acest aer de 
„europenizare”... Dar lucrurile se complică, de vreme 
ce acest mod de viață s-a dezvoltat cam mimetic prin 
forme occidentale neasimilate, fără fundament orga-
nic. De aici imaginea „caricaturală” a unor metalități 
și deprinderi, care falsifică bunele obiceiuri și, totoda-
tă, dezvoltarea organică, în spirit românesc, specific, a 
societății, sub toate aspectele. De la oraș la sat, iar de 
aici până la cele mai retrase habitaturi, mobilul înar-
mând – în era informației rapide – și păstorii mioritici, 
și «lipovenii» uitați de lume prin smârcurile Deltei…

În marginea acestor fenomene de import 
(„maimuțăreală” antinațională ar zice susținătorii 
teoriei maioresciene a „formelor fără fond”), poetul 
nostru „hamletizează” în registrul umoristicii ironice 
și fanteziste. 

Iată, spre exemplu, în poezia Eurozarzavaturi, 
o mai veche dilemă a agriculturii noastre postdecem-
briste „rezolvată” în favoarea importurilor fără noimă 
de legume și fructe, câtă vreme producția autohtonă, 
mai sănătoasă și mai la îndemână, a fost „sabotată” de 
nesăbuia politică în domeniu: „Ia nu mai puneți ustu-
roi/ Și nici ridichiile de lună/ Nu face bine la țurloi/ 
Și prea miros a multă humă.// Iar castraveții sunt prea 
tari/ Tomatele au multă zeamă/ Mai bine cultivați ho-
mari/ Și nu tot înjurați de mamă// Brocoli, trufe și alu-
ne/ Astea au stil european/ Nu zarzavaturi fără nume/ 
Crescute-n cântec de oltean.”

Atitudinea este, desigur, una recomandabilă, 

dar apetitul culinar al românului vrea să țină ritmul 
globalizării.

 
2. Este bine sau nu este bine?! se întreabă umo-

ristul Grigore Smeu, în spirit parodic hamletian, să 
intrăm, fără rezerve, în această galopantă globalizare 
a societății după modele de aiurea, renunțând la au-
tentic, la specific, la diferențiere în modul de viață și 
în toate manifestările noastre etno-mentale, compor-
tamentale… De aici viziunea de hâtru moromețian 

(apelul la spiritul lui Moromete este atotprezent – aici 
fiind de amintit și eseul „Marin Preda – o filozofie a 
naturii” din 1994), parodia „plebeianului” gorjean vi-
zând  un Ilie Moromete „hamletizând” semnificativ: 
„«Iar mai încoace, pe un șanț/ Sta Moromete ostenit/ 
Ținea pe Bisisica-n lanț/ Hamletizând constatativ:/ 
„Ce-o fi, o fi!/ Mă duc și eu în infinit...»/ Bă, tată, 
scoal’, mă, ăsta de pe șanț/ Îl strigă Nilă cu ardoare/ 
S-a dus Horațio cu caii/ Acolo-n vale pe răzoare/ Hai, 
scoal’, că-i bun de arătură/ Ce tot visezi pe-atâta soa-
re?” (Hamletizând)

A doua piesă, Moromete pe butuci, este iarăși o 
reușită parodiere la adresa noilor maniere scriitoricești 
(„Metaforele noastre/ Sunt altele acum...”), vizați fiind 
atât „fragmentariștii surpriză” cât și „posmoderniștii 
cu trompă”, alături de „îngeri deputați”, „politici cu 
chichițe”, „fonciiri spăimoase” și alte curiozități, față 
de care ironia umoristică este teribilă:

„Și-auzi, măi Moromete,/ Mai lasă-ne în pace/ 
Cu bătătura ta./ Ia-ți un mobil și-o Logan/ Și fugi în 
lumea albă/ S-aduni căpșuni și fragi,/ Să mânci ham-
burgeri, trufe/ Și pizza și cafea.../ Iar Patria?... Ei, na!/ 
Păi unde te trezești?/ E globalizare, neică,/ E lume cu 
bulbuci/ Nu cânți ca ea? Adio!/ Te pune pe butuci...”

Nimic nu scapă acestui hâtru neaoș asaltat de 
„globalizare” și care își vede pus în primejdie modul 
de viață „normal”, „așezat”, după obiceiul pământu-
lui, în buna dezvoltare și armonie cu tradiția. Satul, 
condus după dispoziții „europene”, este periodic in-
spectat de „prefect” și „subprefectă”, veniți nu să as-
culte „lăcrămații” ci să constate „bunăstarea” locuito-
rilor, „modernizarea” în spirit „european” (Inspecția).

„Procesomanii” din lumea satului, „gripa avia-
ră” care bântuie, real sau imaginar, ogrăzile gospoda-
rilor (prilej pentru șmecheri de a acționa lucrativ), rui-
narea unei fântâni de când primar a fost ales Gigi al lu 
Fântână, fenomenul migrației sătești (al „căpșunarilor” 
care-și pun la poartă afișul sezonier: „Suntem plecați 
în Europa!”), imaginea dascălului de țară care se duce 
la școală să spună copiilor povești „cu internetul și 
calculatoare” („Și fel de fel de zoologii/ Mondiale”), 
problema irezolvabilă a „maidanezilor” (care vor „în 
Europa/ Și poate chiar la Bruxelles”), imaginea bobo-
rului „cu piept bombat” și „deschis la șliț”, care „face 

și desface/ Democrații”), securistomania, birocrația 
alienantă, rețetele cu „compensate”, în general Secolul 
XXI (care „E plin de axe și sommet-uri/ De trăncăneli 
și marafeturi/ Globalizări și terorisme/ Și fel de fel de 
alte schisme/ (...)/ Democrații sofisticate/ Și dictaturi 
crăpate-n spate”), și atâtea alte aspecte de zi cu zi se 
regăsesc în registre de mare vervă stilistică. Tema mai 
generală rămâne, desigur, globalizarea, în numele că-
reia se întâmplă totul, ca în poezia cu același titlu:

„Ehei, e un cuvânt cu cântec/ Și bătucit ca o 
potcoavă/ E generos și supt în cântec/Ad fontes e cu-
vântul gloabă.// Din zori și până la amiază/ Nici nu 
mai zicem blid și sare/ Zicem globalizare cu fofează/ 
De la Gheboaia pân la soare.[…]/ Să nu mai fim popor 
și nații/ Avem cu toți un jurământ/ Să crape tera de 
ovații/ Să fim o apă și-un pământ.”

Nu sunt uitați posesorii de certificate 
revoluționare (Loviluționarii), „baronii din bătătură” 
(Autohtonă) și sfidarea unor aleși ai neamului „de prin 
Craiova și Ardeal” (Parlamentari), politicianismul 
grobian (Grandoarea politică), fariseismul popilor 
care „dau cu Biblia în cap” enoriașilor (Duhovniceas-
că), mania «euroturismului» și a «brandului» de acest 
fel (Turism, Brand turistic), demagogia electorală 
(Scrisoare deschisă) ș.a.m.d.

Alteori, spiritul ludic face casă bună cu fante-
zia amintind de anumite „cântice țăgănești” ori de ma-
niera argheziană din poezia pentru copii („Dă-te jos 
din corcoduș/ Că iau pușca și te-mpușc/ Și te-arunc 
pe Ararat/ Să rămâi neîngropat...” – Dă-te jos din 
corcoduș...).

Foarte spumoase, parodiind maniere, abordări 
și stiluri scriitoricești, sunt câteva bucăți, nu puține, 
precum Vorba lu’ Dinescu, Amarul Târg, Trecea Mo-
tanul Arpagic, Eroul necunoscut – soresciană, Levan-
tul în tranziție, Romancieri, Scriitorul Vip, Iorga în 
paradis, Brâncușiologie, Sculptură postmodernistă 
ș.a.), a căror referențialitate este străvezie (să nu se 
creadă că autorul respinge tale quale astfel de mani-
ere și că, în cronicile și eseurile sale, nu ar fi abordat 
aceste subiecte, cu nuanțată înțelegere și cordialitate).

De la Liliecii lui Sorescu nu a mai pătruns în 
poezia românească un lexic atât de suculent, venit tot 
din părțile Olteniei, însă mai dinspre cea subcarpatică, 
o vorbire atât de neoașă pe care autorul parodist și-o 
însușește în autentica ei expresivitate (e limba satului 
de azi, garnisită cu tot soiul de „globalisme”, în rosti-
rea ei populară, autentică).

Nu lipsește, în toată această vervă ironico-sar-
castică, nici „vocea” Vetei lu’ Costică din Ferentari 
ce-i întâmpină disponibilitățile parodice astfel: „Mă 
parodistule, mă amărâtule/ De ce mănânci de pomană/ 
Pâinea literaturii române/ Că n-ai stil, n-ai fantezie/ 
Și nu pricepi?/ Ce, te crezi Cărtărescu?/ Care, lovit 
în frunte de o strașnică/ Reverie/ I-a pus pe eroii ăia 
mirifici/ Din Levantul/ Să-ndeasă-n pipe tutunul/ Cu 
futacul?”

Și multe alte asemenea spectacole verbale ce 
conturează o imagine de comicării și «prhlivănii» cu 
amărăciuni față de o lume apucată pe drum greșit… E 
vorba, altfel zis, de un „râsu’-plânsu’” care vine, iată, 
cu o larmă de oralități endemice, ce au luat în primire 
modul de viață și spiritul unei comunități. E imaginea 
răsturnată a unei lumi recente, a omului nou «globali-
zat», incapabil să realizeze atât pierderile suferite cât 
mai ales comicul situaților. Satul tradițional, apucat pe 
acest drum, nu mai are atenticitate, iar urbanizarea  îl 
expune unui spectru ridicol. 

În totul, recentul volum de „parodii plebeiene” 
al dlui Grigore Smeu constituie o apariție remarcabilă 
care, prin titlu-i demistificant, își asumă o perspectivă, 
o manieră și un stil nu numai de reală expresivitate, 
dar, de pe pozițiile unui civism critic, și o viziune de 
suculentă posmodernitate.

Dan Radu ABRUDAN

GRIGORE SMEU:

„HAMLETIZÂND – parodii plebeiene”
(Tipo Moldova, 2014)
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Critic de formaţie, Ironim Muntean este, îna-
inte de toate, cititorul pasionat şi bonom, atent şi 
solidar cu creatorii, cunoscător îndeaproape al isto-
riei literare şi martor atent al vremurilor pe care le 
traversăm. Scena culturală nu-i este deloc străină, 
iar cărţile sale în ansamblul lor se dovedesc adevă-
rate gesturi recuperatoare, subliniind apetitul pen-
tru exerciţiul critic şi scriptural. Cărţile pe care le 
cercetează beneficiază de o privire privilegiată prin 
răbdarea şi îndelunga chibzuire analitică, prin instru-
mentarul critic folosit şi consistenţa comentariului. 
Cronicile pe care le scrie se disting prin meticulozi-
tate şi analiza elaborată întinsă pe mai multe pagini, 
în spatele cărora putem intui travaliul creator, neal-
terat de prejudecăţi ori mode literare.

 În noile sale Exerciţii de înţelegere (2012), 
Ironim Muntean surprinde o paletă bogată de ge-
nuri şi titluri literare, pe marginea cărora grefează 
comentarii şi impresii de lectură, evidenţiind parti-
cularitatea fiecărui autor în parte. Radiografia lite-
rar-analitică rezultată nu rămâne prizoniera unui 
spectru unilateral, ci ea însumează scriitori din gene-
raţii şi orientări diferite, autori de poezie sau proză, 
români sau străini, cunoscuţi mai mult sau mai puţin.

 Textul critic edificator dedicat diverselor 
cărţi asimilează şi elementul biografic, momentul 
debutului, importanţa influenţelor ori, după caz, a 
interferenţelor, asimilările ulterioare ce împreună 
au condus spre creionarea unui stil personal. Ace-
astă reconstituire (încadrare) în genul medalionului 
literar situează volumul de faţă la graniţa istoriei şi a 
criticii literare, dând consistenţă comentariului critic 
şi topind abstracţia interpretărilor în date concrete, 
de ordin bio-bibliografic. Dincolo de text, Ironim 
Muntean remarcă tensiunea ideilor, portretele me-
morabile, gravitatea sentimentului, rafinamentul 
expresiei, eleganţa frazei, suportul mitic şi intertex-
tual, substratul simbolurilor ori densitatea reflexivă.  

Structurat în două părţi, de dimensiuni inega-
le, volumul surprinde valenţe lirice în ,,Alchimia lui 
Apollo” ori desfăşurări epice în ,,Disecţii pe reali-
tate”. Dintre volumele de versuri îi reţin atenţia au-
torului cele aparţinând albaiulienilor Aurel Pantea, 
Ion Mărgineanu, Gheorghe Dăncilă, Sonia Elvirea-
nu şi regretatului Gheorghe Drăgan, precum şi altora 
(Aura Christi, Roxana Pavnotescu, Ioan Lascu, Luis 
Raul Calvo).

 ,,Poet al abisalului magmatic”, după cum este 
numit, Aurel Pantea obişnuieşte să-şi elaboreze înd-
elung poemele, filtrate printr-o exigenţă supremă, de 
bogate nuanţări. Moartea rămâne tema fundamentală 
a lirismului său, interiorizat şi mărturisit ulterior înt-
r-un exerciţiu de subiectivităţi tensionate, contem-
plative, dense, cu aer de apocalipsă ori diformitate. 
Definit de Ironim Muntean prin ,,acea intransigenţă 
estetică”, Aurel Pantea rămâne un ,,extaziat contem-
plator al neantului”, acel ,,reporter crud al abisului”, 
intuit în versuri de o ,,muzicalitate aspră” (p. 17).

 De o reflexivitate potenţată sunt şi versurile 
lui Ion Mărgineanu, creator înzestrat cu sensibilitate, 
frate de nădejde al românilor de pretutindeni, alături 
de care se hrăneşte din dulceaţa graiului străbun. 
Poezia sa nu poate fiinţa decât în proximitatea ru-
gii, ,,de o muzicalitate domoală şi foşnet mătăsos” 
(p. 26), Într-un îndelung omagiu adresat părinţilor, 
strămoşilor, eroilor, creatorilor, al căror destin este 
definit de credinţa salvatoare, de cultul tradiţiei şi al 
valorii, Ion Mărgineanu proiectează în timp şi istorie 
universul de gândire şi simţire românească.

 Angrenat în ,,drumul spre centru” este şi po-
etul Gheorghe Dăncilă, ,,aparţinând familiei neo-

clasicilor, cu Ion Pillat şi Ion Horea impresionând 
prin întinderea culturii sale poetice, evidentă şi-n 
tălmăcirile proprii din lirica universală (Omar 
Khayyam, William Shakespeare, Paul Verlaine, Al-
fred de Vigny şi Serghei Esenin), dar şi prin lectu-
rile sale profunde […]” (p. 29).  Observăm, aşadar, 
maniera abordării critice prin această încadrare a 
formulei lirice într-un curent estetic, ,,dăltuind pro-
filul şi stilul atât de personal” al poetului Gheorghe 
Dăncilă. Poet al iubirii şi fascinaţiei divine, Gheor-
ghe Dăncilă reînvie limpezimea clasică şi melosul 
baladei.

,,O lirică impresionistă, cu inserţii reflexive, 
o sensibilitate sincretică temeinic cultivată, fără a da 
senzaţia de livresc” (p. 60) impune poezia Soniei El-
vireanu, care descoperă inefabilul prin exerciţii de 
iubire şi reverie a absolutului. ,,Neliniştii metafizice 
existenţiale” (p. 19) dau glas şi poemele Aurei Chris-
ti, dezvoltând o retorică muzicală, accentuat intero-
gativă, dde un simbolism exemplar. 

 ,,Disecţiile pe realitate”, de o varietate tema-
tică mai generoasă, îi vizează, printre alţii, pe scriito-
rii Petru Popescu, Dan Lungu, Dan Stanca, Cristian 
Teodorescu, Iuliu Pârvu, cărora li se alătură grupul 
albaiulienilor (Ştefan Dinică, Ioan Popa, Cornel Nis-
tea, Gheorghe Jurcă, Ion Creţu). Investigarea fiecă-
rui univers epic în parte reprezintă un prilej potrivit 
pentru reformularea coordonatelor de viziune şi fur-
nizarea unor date de istorie literară. De pildă, autorul 
înscrie proza lui Petru Popescu pe linia realismului, 
fără excese experimentaliste, în timp ce Dan Stanca 
preferă ,,realismul vizionar, cu substrat metafizic, de 
esenţă ortodoxă, dar şi cu inserţii ale spiritualismului 
gnostic şi ezoteric.” (p. 95). Perspectiva tipologică şi 
angrenarea scriitorilor pe o traiectorie epică anume 
sunt atent surprinse în notaţia exegetică, iar uneori 
justificat detaliate.

Privind mai de aproape activitatea publicisti-
că a criticului Ironim Muntean, se poate constata 
un interes sporit pentru literatura feminină, căreia 
i-a dedicat mai multe studii şi articole, toate pre-
mergătoare unui demers scriptic mai elaborat, aflat 
deocamdată la tipar. Din peisajul literar feminin, 
autorul propune, de această dată, scrieri semnate de 
Aura Christi, Dora Pavel, Dana Gheorghiu, Daniela 
Zeca şi Roxana Pavnotescu, fascinante prin restitu-
irea acelui cifru de sensibilitate şi profunzime, pe 
de o parte, ori rigoare şi forţă narativă, pe de altă 
parte. Actul critic dedicat literaturii scrise de femei 
poate fi înţeles, din punctul nostru de vedere, drept 
un gest recuperator, pe cât de binevenit, pe atât de 
necesar.

Şi prin Exerciţiile de înţelegere, recent pu-
blicate, Ironim Muntean se dovedeşte un critic fidel 
textului analizat, despre care îşi exprimă judecăţile 
de valoare în mod echilibrat, mai ales că această car-
te ar putea marca, după cum se subliniază în Cuvân-
tul introductiv, ,,o vârstă rotundă şi strălucitoare”.  

Noi exerciţii de înţelegere
Monica GROSU

Jubileu
Portal-MÃIASTRA - 10

Am reuşit, cred, să ajungem a lua din urmă 
efervescenţa culturală a luminoasei perioade dintre 
cele două războaie, aşa cum îşi propuneau la înce-
putul anilor  `90 marile noastre edituri, mizând pe 
traduceri , reeditări masive de autori  români inde-
xaţi, climate şi cutume literare care fac viaţa mai 
frumoasă. Un efort similar din partea presei literare 
s-a concretizat în resuscitări de reviste celebre când-
va , sau apariţii de noi titluri, la concurenţă cu cele 
longevive, uşor prăfuite din cauza semnatarilor cam 
aceiaşi şi cam la aceleaşi rubrici şi partiduţe.

Iar dacă am vrea uneori, nostalgic, să vedem 
reeditată experienţa unui Camil Petrescu, Pamfil Şe-
icaru sau Arghezi, care duceau singuri pe umeri câte 
o publicaţie apărută peste noapte şi oprindu-se fie şi 
după un număr-două,dar citabile şi azi, cu atât mai 
mult ne e răsplătită aşteptarea în faţa unei izbânzi 
precum Portal Măiastra, iscată din eter şi elanuri 
genuine, deschisă ca o fântână la răspântii tuturor 
vorbitorilor şi iubitorilor de limbă română, în  exce-
lente condiţii grafice. Şi iat-o la ceas aniversar!Iat-
o supravieţuind atâtor  alte proiecte culturale , ori 
simple însăilări, intrate în agonie din lipsă de fluid 
noetic. Iat-o tranzitând cu brio capcanele aculturaţi-
ilor de tot felul si sfidând sintagma „de azi pe mâi-
ne” lipită ca o etichetă promoţională pe modestele 
noastre speranţe. Dovadă vie că pământul lui Brân-
cuşi  din care-şi trage puterea încă mai are multe de 
spus şi te obligă să-l asculţi în frac, precum muzica.

De la vlădică la opincă toţi au ceva de dus 
acasă după ce au deschis paginile acestei reviste. Iar 
iniţiatorul temerarului proiect cultural şi susţinăto-
rul, număr de număr, chiar cu mai multe intervenţii, 
neobositul Zenovie Cârlugea , se poate gândi, dacă 
n-a făcut-o încă, să poarte asupra lui  ca emblemă 
şi talisman o pană strălucitoare din trena Măiastei. 
Pentru ademenirea spiritelor bune şi învingerea re-
lelor.

Zbor lin, Măiastro! Cale lungă şi cristalină 
precum razele curcubeului pe cerul spălat de orice 
zgură a efemerului!

Genoveva LOGAN

LA CEAS ANIVERSAR

Felicitări!
În această lume pe dos în care s-au răsturnat 

și valorile, un deceniu de apariție neîntreruptă a 
unei reviste de cultură constituie nu numai o vic-
torie ci și un motiv de apreciere a performanței de 
a aduce și restabili o normalitate în viața culturală 
românească. Cu atât mai mult cu cât, în cazul Por-
tal-Măiastra, vorbim despre o publicație serioasă, 
de calitate și ținută, cu articole care o plasează într-o 
poziție de top. Revista aduce nu numai o contribuție 
însemnată în planul creației, ci și o speranță că făclia 
acestei normalități a vieții culturale va fi apărată pe 
mai departe, fie și numai pentru a continua să aducă 
o necesară lumină, fără de care bezna inculturii, a 
nesimțirii, nepăsării și manelizării ne-ar înghiți. În 
vocea acestei reviste cu un nume atât de frumos se 
regăsește această lumină. 

Portal-Măiastra este astfel o sursă de speranță 
și o oază de optimism că izvorul de înțelepciune și 
spiritualitate al românilor nu va seca. Îmi pare bine 
că pot să-mi alătur în această împrejurare vocea, să 
îl felicit pe inițiatorul acestui proiect, dl. Zenovie 
Cârlugea, cât și redacția, adăugând coralei de urări 
a colaboratorilor propria urare de La Mulți 10 Ani ! 

Cu bucurie,
Monica MUREȘAN 
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Între preocupările istoricului și criticului lite-
rar Mircea Popa, de o atenție aparte s-au bucurat scri-
erile din patrimoniul spiritualității noastre creștine, 
componentă de preț a culturii și literaturii române.

„A fost în intenția noastră – precizează auto-
rul într-o notă de pe coperta a IV-a – de a surprinde 
în cartea de față câteva din fațetele sufletului nostru 
creștin, înmiruit de aripa credinței unor creații bi-
necuvântate sau împărtășit de oameni ai Bisericii.” 
În acest fel, demersul structurant al lucrării de față, 
Regăsiri creștine (2014), pune în valoare „o serie 
de texte uitate sau de mare actualitate”, pline de 
semnificații morale și de reflecții filocalice, mărturi-
sind acea elevată trăire a „întâlnirii cu sacrul”. Carte 
de admirabile „întâlniri” istorico-literare, într-un are-
al de trudă și luptă solidară cu aspirațiile românilor 
ardeleni, dar și de „regăsiri” spirituale, - recenta cu-
legere de studii, eseuri, cronici și portrete constituie, 
de fapt, rodul unei exemplare activități critice preț de 
câțiva ani.

Numai partea întâi, Oameni, fapte, idei (270 
p.) ar fi putut alcătui cuprinsul unui volum indepen-
dent, de vreme ce figurile asupra cărora se îndreaptă 
istoricul și criticul sunt fie ierarhi din trecutul mai în-
depărtat sau mai apropiat al bisericii ardelene, fie căr-
turari care s-au implicat, pe diferite planuri, în opera 
de «frăție» creștină și solidarizare cu aspirațiile nea-
mului românesc din arcul carpatic, atât de încercat 
de-a lungul unei istorii tumultuoase, incitante, mai 
totdeauna îndatorată etniei majoritare, de imemoria-
lă străvechime în acest spațiu multietnic.

Eseul inaugural este dedicat lui Inochentie 
Micu Klein, episcopul românilor greco-calotici, care 
a dat dovadă de „un mare vizionarism și putere de 
muncă”, încă de la început, dar mai ales odată cu „do-
bândirea  domeniului Blajului, ca oraș de reședință și 
de viitoare lucrare spre binele poporului său.” Înte-
meietor și organizator de eparhie, apărător al celor 
ignorați și asupriți în fața oligarhiei feudale locale și 
centrale, acțiunea lui Inochentie Micu nu se oprea la 
granița „eclesiei” sale, el fiind un «clarvăzător» care 
a aruncat spre viitor numeroase punți.

Evocarea meritelor celui ce a plătit cu exilul și 
viața, prin curajul de a nu se dezice de cauza româ-
nilor ardeleni păstoriți cu atâta devotament, continuă 
cu prezentarea a două lucrări care, deși nu sunt scrise 
de înaltul ierarh manu propria, au fost comandate și 
urmărite îndeaproape în realizarea lor. Este vorba de 
un «Arhieroticon», încredințat unui copist apropiat, 
și de un «Transumptum» (o serie de diplome și privi-
legii ale principilor Transilvaniei sau ale Curții vie-
neze legate de dreptul și obligațiile clerului unit din 
Transilvania), precum și de un «Protocol de investi-
gare» (1734), realizat în timpul păstoririi sale în Țara 
Făgărașului, prima sa reședință episcopală). Ultime-
le două lucrări, cu caracter cvasi-inedit, ar merita, 
constată cercetătorul, un studiu mai aprofundat, căci, 
deși nu constituie operă personală, aceste scrieri vin 
totuși să adauge noi tușe la portretul episcopului-
martir în surghiun la Roma.

Unui alt „corifeu” al Școlii Ardelene, Samuil 
Micu, îi sunt comentate «Laudele» (prima carte co-
piată de el), văzute în perspectiva genului cultivat în 
literatura noastră veche, de la „Pripealele” lui Filotei 
până târziu, în sec. al XVII-lea. Versurile, deși trimit 
la ritmul popular al colindelor, prezintă și unele rime 
interioare, „surprinzând prezența unui poet cu resur-
se imaginative bogate, cu o versificație vivace, dina-
mică, cu schimbări dese de imagini, de o consistență 
vădită.” Frumusețea lor fac din Samuil Micu „cel 
mai important poet religios al epocii iluministe din 
Transilvania”.

De aceeași sorginte iluministă („carte rară”) 
este și „Cheia preteșugului”, o tipăritură necunos-
cută a lui Gheorghie Munteanu („învățătorul școalei 
naționale din Pesta”), apărută la Buda în 1815, din 
care sunt reproduse pagini întregi pentru directețea 

mesajului de exhortație moral-creștină, formulat 
într-o limbă românească pe înțelesul tuturor, adre-
sându-se deci omului obișnuit.

Foarte interesant este și studiul „Ioan Barac 
și scrierile lui religioase” (pp. 45-99), aducând în 
atenție două poeme mai puțin cunoscute și comen-
tate de specialiști: este vorba, în primul rând, de po-
emul dedicat „holerei” (1831), mai apoi de cel in-
titulat „Iuda Iscarioteanul” (1830), manuscrise încă 
nevalorificate decât la modul sumar. Pentru a ne oferi 
o imagine cât mai exactă privind valoarea acestora, 
sub multe aspecte (istoric, religios, literar), dl Mircea 
Popa reproduce pagini întregi din încercările acestui 
autor „popular”, cu atât mai mult cu cât Ioan Barac 
este considerat „celălalt poet reprezentativ al epocii”.

Tot astfel puțină lume știe că Timotei Cipariu, 
lampadafor de ecou european al Blajului iluminist, 
a scris și poezii pastorale sau religioase, de elogiu al 
greco-catolicismului, considerat de critic „poet oca-
zional de mare constanță”.

Între „oamenii, faptele și ideile” din arealul bi-
sericii ardelene și de incontestabile ecouri spiritual-
creștine figurează mitropoliți de seamă ai Transil-
vaniei, de la Andrei Șaguna („primul președinte al 
ASTREI sau omul de la răscrucea istoriei”) la Al. 
Sterca-Șuluțiu (autor de poezii), Miron Cristea („cel 
ditâi patriarh al României”), Bartolomeu Anania, 
evocat în mai multe rânduri („un om pentru eternita-
te”, cum l-a denumit monografistul sui-generis Ioan 
St. Lazăr), Andrei Andreicuț, chiar Patriarhul Daniel 
(DHC al Universității clujene!), Nicolae Ivan (edilul 
Catedralei Ortodoxe) ș.a. În același areal de ferventă 
spiritualitate ortodoxă se înscriu articolele dedicate 
altor figuri de vrednici ardeleni, precum umanistul 
Martin Haczaki de la Oradea, Samuil Vulcan, Au-
gustin Bunea, ep. Vasile Hossu, protopopul greco-
catolic Elie Dăianu, protopopul martir al Huedinului, 
Aurel Munteanu, preotul profesor blăjean Ioan Mi-
clea, Sextil Pușcariu, eminentă personalitate a vieții 
științifice și literare românești, președintele comite-
tului de inițiativă al „Frăției Ortodoxe Române” din 
ianuarie 1933 (să precizăm că asociatia aceasta reli-
gioasă, FOR, de mare tradiție pentru romanii orto-
docsi din Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si Ma-
ramuresului, ca organizatie non-guvernamentala si 
non-profit, a fost reactivată în 2008, de un comitet de 
inițiativă în funte cu dl Mircea Popa, având sediul în 
municipiul Cluj-Napoca). Nu sunt lipsite de interes 
nici datele despre vechile mănăstiri ardelene Prislop 
și Petrid, ca și studiul dedicat mentorului «Gândirii», 
Nichifor Crainic, prin care criticul constată „Ortodo-
xia în ofensivă”… *

Dacă în prima parte, potrivit cu conținutul cul-
tural-istoricizat, pe primul plan era istoricul literar, 
partea a doua, Universul credinței – trăire lirică și 
epică (pp.273-464), relevând prestația critică a unor 
judecăți de valoare, înmănuchează studii și articole 

despre scriitori clasici, moderni și contemporani, de 
la Eminescu și George Coșbuc la Vasile Voiculescu 
și Lucian Blaga, de la Liviu Rebreanu, Victor Papi-
lian și Ion Agârbiceanu la Nicolae Steinhardt și Va-
leriu Anania, de la Ștefan Augustin Doinaș, Nichita 
Stănescu și Gheorghe Pituț, la mai tinerii șaizeciști/ 
șaptezeciști ca Ion Mărgineanu, Teofil Răchițeanu, 
Dan Damaschin, Adrian Popescu („cel pios”), Horia 
Bădescu, Petre Got.

În articolul „Eminescu și Celălalt Tărâm” 
criticul constată că «Râul Selenei este Styxul 
eminescian și o trecere dincolo de el echivalează cu 
o descindere pe celălalt tărâm.” Un comentariu mai 
aplicat al poemului postum eminescian «Dacă treci 
râul Selenei...» deschide reflecția către acea filosofie 
a morții frecvent întâlnită în întreaga sa creație, Vi-
sul-Somnia-Moartea constituind „un traseu inițiatic” 
al sinelui în raport cu ființarea eternă, dincolo de 
ipostazele exctinției.

Nu este cazul să facem din Eminescu un poet 
„religios”, atât cât este, elementul religios îl ajută pe 
poet să se exprime în profunzimea acelui vizionarism 
filosofic, dincolo de restrictivități doctrinare și ideo-
logice. În privința lui Coșbuc, ca „poet al tainelor și 
credințelor”, criticul afirmă cu aplomb că „nici un alt 
poet al nostru nu este atât de pătruns de religiozita-
tea îndătinată a omului din popor ca George Coșbuc; 
pentru el lumea natală este o lume în conformitate cu 
vrerea lui Dumnezeu…”

Ca Eminescu ori George Coșbuc, și Lucian 
Blaga călca mai rar prin biserică, el însuși o spune, 
revedincându-și gândirea de liber-cugetător. Cri-
ticul Mircea Popa îl vede pe Lucian Blaga într-o 
relație irevocabilă cu „metafizica și iubirea creștină”. 
Însă, chiar dacă poezia blagiană „se adapă zilnic 
la izvoare și parabole biblice, la învățăturile Sfin-
tei Scripturi, invocând sfinți și întâmplări pline de 
semnificații și învățătură”, este greu să-l vedem pe 
autorul „Nebănuitelor trepte” drept „un slujitor fidel 
al ortodoxismului și al idealurilor sale religioase, atât 
sub aspect teoretic, cât și a modului în care poeti-
ca sa rezolvă dilemele omului credincios”! Miturile, 
temele, complexul de imagini biblice se complică, 
esteticește, cu filosoficul, transgresând religiosul 
în perspectiva unei meditații de acută modernitate. 
«Gândirismul» lui Blaga, dacă putem zice așa, s-a 
îndreptat către problematizările expresionist-moder-
ne privind condiția omului în lume și univers. «Ma-
rele Anonim» din creația blagiană este Dumnezeul 
lui Blaga, nu al Sfintei Scripturi… De aici o lungă 
dezbatere pe relația religiozitate versus filosofie. De-
sigur, criticul nu urmărește o supralicitare a religio-
sului în opera poetului, dramaturgului și filosofului 
Lucian Blaga, ci o remarcă de bun simț conform că-
reia „volumele sale de poezii și de teatru sunt străbă-
tute de o autentică trăire creștină, și că nu de puține 
ori miturile și legendele biblice sau religioase for-
mează însuși substratul său creator, sacrul și sacrali-
tatea fiind la el chiar condiția de bază a expresiei (și 
experienței) sale lirice”.

Tot astfel, la Liviu Rebreanu este urmărită 
ideea religioasă de la „credo-ul” din 1932 la „filo-
nul religios” din proza sa, însuși autorul celebrului 
discurs de recepție de la Academia Română, Lauda 
țăranului român, considerând  credința strămoșească 
însăși  „temelia ființei noastre etnice și religioase”. 
Desigur, nici la Liviu Rebreanu, elementul religios 
nu apare ca teză, în exterioritatea motivației narative, 
ci în motivările mai profunde ale operei. Mai ilus-
trativ rămâne cazul lui Ion Agârbiceanu („meditații 
creștine”) sau al lui Victor Papilian („teme religioa-
se”), ca și la «mărturisitorii» Nicolae Steihardt ori 
Bartolomeu Valeriu Anania. La fel, „Psalmii” lui 
Doinaș cu reverberația lor omiletică, cu dialogia lor 
rugătoare într-o iminentă prezență a divinității, ori 
„divinul foc” din eminescianismul structural al Orfe-

MIRCEA POPA:

„Regăsiri creştine”
(EIKON, Cluj-Napoca, 2014, 534 p.)
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ului nostru din Apuseni, Teofil Răchițeanu, precum 
și acea „nostalgie a sinelui” din poezia albaiulianu-
lui Ion Mărgineanu, prin care „trece suflul stilizat 
al unei tradiții țărănești”, „un deșert sufletesc greu 
de recuperat”: „Salvarea din acest impas vine de la 
poezia religioasă, de la colocviul instituit cu divini-
tatea, de la crearea unui spațiu al candorii, binelui 
și încrederii în colectivitatea umană, încât prezența 
divină este o condiție a speranței (…) Împreunând 
extaticul cu tumultuosul, vitalismul cu elegiacul, 
Ion Mărgineanu vede în iubire un simbol de perpe-
tuare și întregire cosmică, un mod de trăire în timp 
și dincolo de timp.”

A treia secțiune, Universul cărților, cuprin-
de articole și recenzii despre scrieri în general 
referitoare la aspecte ale tradiției culturale tran-
silvane, de la „Nevoințele desăvârșirii” ale lui 
Andrei Andreicuț la studii ca „Viața în Hristos și 
maladia secularizării” (Pr. Ioan Bizău), „Ortodocși 
și greco-catolici în Transilvania (1867-1916)”, 

pag. 9

„Regăsiri creştine”

Plecarea în lumea de dincolo a lui 
George Astaloş, important scriitor român sta-
bilit la Paris, a trecut foarte puţin consemnată 
de mass-media noastră. Nefiresc, fiind vorba 
de un autor cu „nume” afirmat internaţional; 
firesc, poate, dacă ne gândim că o anume 
concepţie/ mentalitate privitoare la cei care 
„n-au mâncat salam cu soia” pare a se men-
ţine şi astăzi. Conştient sau inconştient, voit 
sau fără voie! De aceea, literatura şi revuis-
tica exilului rămân încă, în mare parte, terra 
incognita, chiar dacă sunt în ţară cercetători 
care se străduiesc, prin scrierile lor, în a repu-
ne în circuitul public o mare parte din ceea ce 
s-a produs cultural în afara graniţelor. 

Deşi face parte din al doilea „val” al 
emigrării (cel de după aşa-numitele „Teze 
din iulie”), iar în ţară  avusese timpul necesar 
afirmării, după plecare, George Astaloş, ca şi 
majoritatea confraţilor din exil, a fost ignorat 

aproape total.1 Cenzura, după cum ştim, funcţiona şi cu greu se mai putea publica 
ceva din scrierile celor exilaţi. Din când în când aceasta mai era păcălită, dar conse-
cinţele nu întârziau să apară. Un exemplu, dintre multe altele: când Tomozei i-a in-
clus câteva poeme în revista Argeş, a trebuit să i le publice sub nume fals – Gheorghe 
Cochieru! Iată ce va dezvălui G. Astaloş într-una dintre epistolele sale către criticul 
Sami Damian, aflat în Germania: „Sper că darea lui afară de la Argeş, puţin după 
publicarea versurilor lui Cochieru, nu a avut nicio legătură cu poezia în general sau 
cu calitatea poeziei mele, în particular.” (v. Epistolar parizian, 2003, p. 34)

Citatul de mai sus, ca şi cele ce vor urma sunt extrase din volumul intitulat 
Epistolar parizian, apărut la ed. Vitruviu în 2003, volum avizat de însuşi expeditorul 
celor 77 de scrisori şi deschis cu o „Scrisoare către cititor”, de fapt un text de expli-
care a rolului corespondenţei pentru autor, subintitulat „În loc de Prefaţă”. Cartea se 
încheie cu o Addenda, care cuprinde biografia autorului, un „fişier dramatic” privind 
publicarea şi reprezentarea operei sale dramatice, o bibliografie, un indice al ilustra-
ţiilor2 şi un indice (selectiv) de nume. 

Parcurgând seria de scrisori adresate, printre alţii, lui Mihai Ursachi şi Mihai 
Spăriosu, în SUA, lui Dumitru Ichim şi Sergiu Cioiu, în Canada, lui Sami Damian, 
în Germania, lui Ion Caraion, în Elveţia, lui Lucian Giurchescu, în Canada, ori lui 
Fănuş Neagu şi Tudor George, în România, cititorul are prilejul de a cunoaşte date 
importante din biografia (şi bibliografia) harnicului expeditor. Din informaţiile cu-
prinse în unele epistole, puse cap la cap, află că G. Astaloş este un autor român cu 
origini alsaciene după tată, emigrat în Franţa în 1971, repede realizat în noua ţară 
şi apoi în lumea literară internaţională. Mai află despre motivaţia autoexilului său, 
despre interzicerea sa în România comunistă, dar şi despre cât de greu a fost reprimit 
de către confraţii ce nu acceptă schimbarea ierarhiilor pe care ei înşişi le-au stabilit 
(mai mult sau mai puţin corect!). Dar chiar şi celor din exil le-a trebuit mult timp 
până să-l accepte3 fără suspiciuni şi să-i mediatizeze opera în presa românească. La 
această ţinere la distanţă contribuiese – în opinia noastră – nu numai suspiciunea, 

1 „… nici atunci când mi s-a decernat Premiul Academiei pentru teatru – decembrie 1972 – la 
Paris, nu s-a pomenit numele meu în presa literară românească”, îi va aminti el lui Sami Damian 
într-o scrisoare din 8 dec. 1981.
2 Volumul îşi sporeşte valoarea prin aceste ilustraţii. Sunt desene semnate de Tudor George şi care, 
se specifică într-o Notă, „ne introduc în atmosfera boemei bucureşte a anilor ’50 - ’60.”
3 Referitor la această respingere a sa de către presa exilului, iată ce îi scria Deborei Gruberg, 
profeoara de la Universitatea din Tel Aviv, traducătoarea în ivrit a piesei sale „Mărul”: „după ce 
m-am izbit de o tăcere obstinată din partea dragilor noştri români din exil timp de aproape zece ani 
(în care timp eram jucat pe aproape toate scenele marilor culturi, editat şi publicat în fel şi chip), 
din 1980, mai exact după o premieră ca La Pomme, la Théâtre Français d’Edmonton, ziarele ro-
mâneşti  fie din New York, fie din Canada au început să scrie cu o anume constanţă despre mine, 
amintindu-şi chiar şi cărţi şi alte fapte de arme publicate sau comise cu zece ani (şi mai bine) în 
urmă.” (p. 118)

precauţia faţă de intruziunea unor informatori ai Securităţii, dar şi un anume fel de 
gelozie profesională (desigur, nemărturisită) a unor colegi de condei. 

Citindu-i mare parte din scrierile sale, cronicile la volumele de poezie ori 
la reprezentaţiile pieselor, cunoscându-i totodată propriiile mărturisiri despre stilul 
de lucru, putem afirma fără tăgadă că scriitorul George Astaloş era un profesionist. 
Rămâne drept exemplu întreaga operă, ca şi extraordinara tenacitate întru şlefuirea 
expresiei. Opinia sa despre „lucrarea în cuvânt”, lucrare pe care o priveşte ca având 
o importanţă deosebită pentru creaţie, o aflăm direct sau indirect, în mărturiile sale. 
Îi va scrie, de exemplu, poetului Mihai Ursachi, confruntat cu greutăţile unui exil 
recent – ca om, dar mai ales ca poet – despre truda scrisului, subliniindu-i ideea că 
poetul foloseşte limba ca pe un „instrument, care nu are nici mai multe, nici mai pu-
ţine virtuţi decât mistria zidarului, ferăstrăul pădurarului sau bisturiul medicului. Şi, 
ca orice instrument sau sculă, apropierea se produce ca în ucenicie, ca în sport, adică 
cu o mentalitate de meseriaş – nici măcar de meşter. Meşteri devenim după ce am 
practicat ca meseriaşi profesia pe care ne-am ales-o.” (pp. 40-41, s.n.) Nu de puţine 
ori, concepţia sa asupra „lucrării”, „dăltuirii” cuvântului o aflăm în mod direct, scri-
itorul povestindu-şi şlefuirea laborioasă a oricărui rând pus pe hârtie. Când, la zece 
luni după sosirea la Paris, Léopold S. Sénghor îi cere să conducă revista Nouvelle 
Europe, dar să ţină şi o rubrică de critică literară, scriitorul român ce ştia o franceză 
din manuale, începe să exerseze, scriind despre câteva cărţi – „acelaşi articol” –  „de 
la nouă dimineaţa până la cinci şi uneori şase dimineaţa.” Îi povestea toate acestea 
lui Mihai Ursachi; mai târziu, lui Ion Caraion, ca şi multor altora, le mărturiseşte că 
lucrează „peste 12-14 ore pe zi, fără sâmbete, duminici, sărbători şi vacanţe”, el fiind 
„fidel obsesiilor de perfecţionist” (p. 71). Mai aflăm şi că „a lucrat în regimul ăsta 
dintotdeauna” deoarece, spune, „nimic nu-mi face o mai autentică plăcere decât lu-
crul” (p. 94). Toată această trudă reflectă, de fapt, concepţia sa despre poezie, despre 
artă în general: „Unii scriu poezie, alţii fac poezie. Noi o facem.” (p. 95) 

George Astaloş a deţinut şi o „ştiinţă” (de neegalat, cred) în marketingul cul-
tural. Arta de a scrie sute/ mii de scrisori („cred că am scris în jur de 30.000 de scri-
sori”, spune în mesajul către cititorii epistolelor sale) este numai unul dintre aspecte. 
A întreţine – cu alte cuvinte – relaţia cu colegi scriitori, cu regizori, cu editori etc. 
este una de invidiat. În multe dintre aceste epistole el deapănă povestea începuturi-
lor, dar şi cea a succesului de mai târziu. Astfel, multe dintre scrisori sunt un fel de 
note bio-bibliografice, dar într-un stil narativ-anecdotic, expeditorul având perma-
nent în vedere fraza aleasă şi metafora subţire. Repetând informaţiile către aproape 
fiecare dintre destinatari, George Astaloş, avea, se subînţelege, şi intenţia publicării 
corespondenţei; el îşi informa prietenul despre reeditarea unor volume de poezie, 
despre cronicile elogioase în cele mai prestigioase reviste din lume, despre doctora-
tele care aveau ca temă opera sa etc., etc. 

„Modestia e ipocrizie”, va spune el la un moment dat. 
Şi, de fapt, de ce să fii modest când ai astfel de performanţe internaţionale 

(traduceri şi piese jucate pe multe scene ale lumii: Paris, Londra, New York, Ber-
lin, Barcelona, Washington, Copenhaga, Bucuresti, Stockholm, Edmonton, Bonn, 
Bruxelles, Lisabona, Madrid, Tel Aviv, Praga, Viena, Dortmund, Vilnius ş.a., mai 
multe ediţii ale volumelor de poezie în diferite ţări, studiul despre funcţia poeziei 
publicat în reviste de semiotică în Franţa, SUA; Germania, Olanda, Italia, Turci, 
Iugoslavia)?

Biografia sa dezvăluie nu numai un model de succes, dar şi un model de con-
struire a succesului!

Şi atunci când îi scria prietenului său Tudor George (Ahoe) că „viaţa poetului 
este tot atât de importantă ca şi opera lui – moartea lui de asemenea, dacă nu şi mai 
importantă”, continua prin a insista că „rămâne să iei precuţiile necesare pentru a 
reuşi şi în moarte” deoarece trebuie „să-ţi bucătăreşti moartea cu aceeaşi vigoare cu 
care ţi-ai arhitecturizat poezia.” (pp. 145-146)

Pare că George Astaloş a ştiut să reuşească deopotrivă în viaţă şi în moarte.
Pentru că abia de acum încolo va intra cu adevărat şi în literatura română. 

Sperăm să fie aşa. 
Şi nu atât pentru cel absent, cât pentru prezentul literaturii române.

Mihaela ALBU

GEORGE ASTALOŞ:

Epistolar parizian

„Convergențe și divergențe” (Maracie Drăgoi), „Re-
geste și registre de la Constantinopol și Roma” (Ion 
Marin Mălinaș), „Școlile Blajului în literatură” (Ma-
ria Rodean), „Învățământul teologic universitar or-
todox din Cluj, 1924-1952 (Alexandru Moraru) ș.a. 

În contextul în care, azi, la 75 de ani împliniți, 
criticul și istoricul literar Mircea Popa își strânge 
studiile și articolele din ultimii ani sub genericul 
„Oameni și cărți”, care însumează mai multe vo-
lume, cartea „Regăsiri creștine” vin să restructure-
ze, dintr-o anumită perspectivă, impresionanta sa 
prestație de cronicar și exeget al fenomenului cultu-
ral românesc, îndeosebi cel din spațiul Transilvaniei. 

Mircea Popa aparține acelei bresle de cărtu-
rari, din ce în ce mai rari, care au petrecut ani întregi 
în biblioteci și arhive, pentru a da scrisului lor auten-
ticitate și temeinicie documentară, dimpreună cu o 
plăcută evidențiere a valorilor, nu numai a celor de 
prim-plan, ci mai ales a acelora fără de care climatul 
cultural și literar al epocii nu ar putea fi nici înțeles 
și nici nu ar putea avea farmecul timpului trăit. Așa 
cum bine scria un confrate clujean, ,,Mircea Popa 
este un produs al şcolii de critică literară clujene, cu 

un talent extraordinar de a oferi cititorului o lectură 
plăcută, chiar şi unor subiecte aride, care scrie fru-
mos chiar şi despre unele lecturi plictisitoare”(Ilie 
Rad, rectorul Facultăţii de Jurnalism Cluj).

Subscriem, cu convingerea că avem în Mir-
cea Popa unul din cei mai dăruiți și capabili istorici 
și critici literari, autorul unei impresionante biblio-
grafii care acoperă mai mult decât secolul în care a 
trăit, voce de prim-plan în literatura română de azi. 

Liviu Ioan SINCULICI



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 3 (40)/2014
11

4
Iară vin, Doamne, la Tine,
să-mi mai scoți din gând un spine:
iubirea-i de dulce, oare?
c-a trecut și Postul Mare 
și nu-mi este-ngăduit
să gust din fructu-i oprit!
9
Vino, Doamne,-n ajutor și mă vindecă de 

dor, că mi-e trupul altoit cu șerpi din pomul oprit! 
(curăța eu nu mi-l știu) de jăraticul cel viu, iar de-
atâta așteptat visele s-au scuturat!) se-ntârzie în 
blestem, abia văd să Te mai chem ca să-mi vii în 
ajutor: Doamne, iartă-mă de dor!

1:2
Nu știu, Doamne, ce-i cu mine
că postul nu îl pot ține,
mereu uit care cuvinte
sunt de dulce sau sunt sfinte,
La dejun, prânz și la cină!
(Nu cumva doru-i de vină?
precum sarea în bucate
fără el nu se mai poate?
Pus în doză tot mai mare
ce toxicitate are?)
Postul să-mi fie mai ușor,
dezvață-mă, Doamne, de dor!

1:4
Când nu pot vorbi cu Tine
De-ntunericul ce-mi vine,
Doamne, risipește-mi teama
Că-s zidită-n DOR ca Ana,
Și mă iartă cu lumina
Vindecându-mă de vină!
Te rog, Doamne, fii cu mine
Și când Cuvântul mi-e spine!

1:8
Icoanele, în locul meu,
Se roagă, stins, la Dumnezeu.
Pe lângă ele mă strecor
Făcându-mă că le ignor,
Deși o lumânare-aș vrea
s-aprind, îngenunchind prin ea
dar nu pot să mă spovedesc
cât timp, iubind, păcătuiesc!
Prea Sfinte, nu mă pedepsi
Pe DOR, vrând a mă răstigni!

MARIA 
D’ALBA

Caz pe cât de rar pe atât de pil-
duitor (deși, îl asigurăm fără a rela-
tiviza, au mai pățit-o și alții!), VLA-
DIMIR UDRESCU (n. 8.12.1940, 
București) este, între poeții români 
de azi, o voce dinstincă. Este autorul 
a doar două volume, scot cavaleria 
(2009) și dolor (2010), a căror ger-
minare (și coacere) s-a petrecut într-
un timp îndelungat. Căci, făcând 
parte din generația ‚70, evoluția 
poetului Vl. Udrescu a fost stopată 
de cenzură – horribile dictu! – toc-
mai în momentul în care era pe cale 
să se producă debutul său editorial. 
În 1971, acest volum era inserat în 
planul editorial al „Cărții Românești” (lector: Mircea 
Ciobanu). Poetul publicase ceva convingător, deși 
sporadic și răzleț, prin „Viața studențească”, „Lucea-
fărul”, „Astra”, „Caietzzzzzzzzzze de literatură”, iar 
studentul de la Filologia clujeană, care debutase în 
„Steaua”, va publica materiale de critică literare în 
„Tribuna”, prezent fiind totodată și cu publicistică în 
presa brașoveană (unde absolvise liceul).

Bucuria de a-și vedea tipărită prima carte este 
umbrită definitiv de intervenția Securității, care, încă 
din ultimul an de facultate, începuse să-l urmăreas-
că pe tânărul cam liber la vorbă la adresa „iepocii de 
aur”, cu încrâncenarea ei ideologizare și decrepita 
propagandă ceaușistă. Ca urmare, poetul nostru se 
trezește cu „dosar de urmărire informativă”, încă din 
1966, fiind considerat, expressis verbis, „element os-
til regimului”. Așa după cum avea să constate mai târ-
ziu, după consultarea dosarului său la CNSAS, Vladi-
mir Udrescu citea, într-un Raport al Departamentului 
Securității Statului, și nu-i venea să creadă că fusese 
«ștampilat» de odioasa poliție politică ca „element cu 
manifestări ostile, care a făcut comentarii deosebit de 
dușmănoase la adresa politicii partidului și statului 
nostru, precum și a conducerii superioare de partid 
și de stat”. Iar o înregistrare într-un birou clujean 
menționa atacul intempestiv al tânărului, devenit deja 
«obiectiv», la interdicțiile „în tipărirea cărților de că-
tre cenzura instalată la Consiliul Culturii.”

„Nu bănuiam proporțiile plasei în care mă 
aflam captiv”, scrie Vladimir Udrescu, în «Spoveda-
nia unui învins», un fel de «cuvânt înainte» al cărții 
de față, în care își rememorează toată această aventu-
ră a începuturilor sale literare, până, inclusiv, la pu-
blicarea în „România literară” și debutul editorial la 
„BrumaR”-Timișoara, în anii din urmă.

Așadar, după „episodul clujean” și ratarea de-
butului editorial din 1971, Vladimir Udrescu va de-
pune, în 1982, la cererea aceluiași Mircea Ciobanu, 
tot la «Cartea Românească», un nou volum („ceva 
mai burtos”) intitulat „Boieri dumneavoastră!”… 
Deși credea că, sub un motto luat dintr-o scrisoare a 
lui Lenin către Gorki din anul 1913 („Este îngrozi-
tor să experimentezi pe tine însuți descoperirile unui 
boșevic.”!), va putea ocoli cenzura, Vladimir Udres-
cu se înșeală, căci aceasta, în oarba ei «vigilență», 
incită, desigur, și mai mult, pe cerberii ideologi, care 
sesizează mesajul „antiregim”. Realizând, cu adevă-
rat, păienjenișul securistic care se țesuse împrejurul 
său („brava coloană de vajnici apărători ai ingenuului 
regim comunist” îl avea diriguitor pe însuși adjunc-
tul generalului Iulian Vlad, șeful Securității Statului, 
care concentrase în dosarul de urmărire operativă 
mulți băieți cu ochii albaștri!), poetul mărturisește că 
s-a declarat învins și s-a retras în singurătatea sa. 

După aproape un sfert de secol, mai exact în 
vara lui 2007, „la un semn al destinului”, trimite la 
„România literară” un grupaj de patru poeme. Pes-
te două săptămâni își va vedea textele tipărite, bu-
curându-se totodată de aprecierile fără rezerve ale 
Constanței Buzea, care remarca „muzica și eleganța 
cultivată a versurilor”, precizia expresivității limba-
jului poetic, „transparența substanței”, „metafora” 
căutată etc. „Nimic nu se află în plus sau în minus 
în prezenta veghe a poetului”, scria prezentatoarea, 
convinsă că a descoperit un real talent aflat pe dru-

mul afirmării, care de multă vreme 
învățase să „vâslească fără greș în 
absența punctuației și a virgulei”. 
Simțise, desigur, Constanța Buzea 
că are de a face cu un poet îndelung 
exersat („Unde a stat ascuns până 
acum un asemenea talent?”, aflat 
într-o iminentă stare de debut edi-
torial: „Ceva din aerul poetic ales al 
generației ‚70 se simte proaspăt și 
azi în textele lirice ale poetului co-
mentat”.

Uimit de precizia cu care i se 
citea «fișa» poetică, atât de sumară, 
dar cu elemente de sigură afirmare, 
autorul, căruia i se publică câte-

va pagini întregi în «România literară», debutează 
în sfârșit la Editura BrumaR, cu vol. scot cavaleria 
(2009), căruia îi va urma dolor (2010).

Cărțile sunt, în general, bine primite de critica 
literară, relevându-se „excelentul registru lexical”, 
„știința versificării”, „frumusețea lexicală și chiar so-
noră a versurilor” (Victor Știr), „autenticitatea” îm-
binând frescele agreste cu livrescul, „intimitatea în-
singurată, ursuză a poetului”, polarizarea discursului 
între două voci: a „eremitului” și a „războinicului” 
(Cristian Livescu), dar și apetența spre „poezia erme-
tică și oraculară, de origine modernistă”, „luxurianța 
lexicului”, „termenii cu sonorități exotice”, 
„introspecția invadată de ficțiuni speculative”, muzi-
calitatea intrinsecă, vocația de „scufundător în amni-
osul Bibliotecii”, „candoarea” rimelor și aliterațiilor 
(Gabriela Gheorghișor), dar și „deschiderile spre 
poezia mistică”, „subtila arhitectură”, „cifrajul” po-
etic al textelor, caracterizat a fi „în esență, un poet 
al substanțelor transcendente și transcendentale, ca și 
predecesorii săi”, un „potențator” de mistere, „ca și 
Blaga” (M.N.Rusu), alăturare fericită doar la un nivel 
al semnificatului și nu al semnicantului…

*
O primă impresie a acestei poezii ar privi uni-

tatea stilistică. Congenere și congruente, adică din 
aceeași pastă osmotică de varii aliaje și definindu-se 
reciproc, cele două volume, scot cavaleria și dolor 
exprimă, desigur, mai întâi, o stare poetică confortată 
într-o dicție aleasă, din care se aleg sensuri, simbo-
luri, semnificații, semnificații ale unei experiențe de 
viață, nu în sensul explicit, ci în ipostaza de irizări, de 
minime indicii ale unei sensibilități poetice ultragiate 
sau în stare de veghe, într-o alertă de asalt sau expec-
tativă de scurtă respirație.

Cu o studiată parcimonie în a devoala un sens 
mai precis, poetul preferă retragerea în semnificația 
misterioasă a gestului, în subtextul unor mituri și 
referințe livrești, totul fiind posibil grație unui bogat 
fond lexemativ, cu trimitere la diferite culturi și epoci. 
Cu bătaie creștin-mistică, filosofică și cărturărească 
(neuitându-se unele arte și meserii, ori referențialități 
istorice) ori de-a dreptul profane, lexemele ce iradia-
ză din zidăria acestei poezii par a fi ale unui inițiat în 
marile mistere, de aici impresia de solemn, de grav, 
de oracular și profetic, de gest abia schițat și de sim-
bologie învăluită în enigme.

„scot cavaleria” – titlu ce reproduce o sintag-
mă din poetul francez Henri Michaux („Je sors ma 
cavalerie” – Mes proprietés), așa cum lexemul «do-
lor» poate fi găsit într-un citat din Meliusz Jozsef, - 

E poezia unui liric introvertit, care s-a hotă-
rât a acționa „eroic”, aventură pe care o refuză, de-
sigur, în accepția beligerantă a tranzitivității expre-
sive și a spectacolului, dar o cultivă în sensul unei 
ludice „insurgențe” lexematice și a unui vizionarism 
de hilarități oarecum șocante, himerice, luceferiste, 
ce vizează „răsurile îngălbenite de vreme” prin care 
rătăcește spiritul său în căutare de sensuri și certitu-
dini, de aderențe și autodefiniri.

Poeți români de azi:

Poezia lui Vladimir Udrescu

Damian D. TURDA
pag. 12
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Străjuite de o sugestie a mitului christic, încifra-
tă în poemul „unul a zis” (programatic, desigur, în vi-
zionarismul său hilar cu deschideri și reiterări asuma-
te), cele două volume, scot cavaleria și dolor, intră sub 
semnul aceleiași constelații livrești, în regimul căreia 
starea poetică e a unui „chinoviarh” cu reverii cultura-
le și cu presimțiri apocaliptice, armaghedonice, cu atât 
mai intense cu cât «coborârea» în propriul suflet atinge 
străfundurile magmatice ale ființei:

„mica ta apocalipsă veștejită-i/ de-acum/ în 
clivajul de semne anagogice/ te-ntrebi dacă acesta/ 
e drum spre zei/ treptat/ paginile cărții se-ntunecă/ 
și se scufundă în marea sarmatică/ a sufletului tău 
amușinat de licheni// dacă te cheamă/ închide cartea 
și taci/ precum brândușele de toamnă/ când adoră 
paloarea/ din asfințit”

Odată găsite și asumate ca stil, dicția, ritmica, 
tonul propriu duc la texte în cascadă, de o anumită 
manieră expresivă, în «malaxorul» căreia (ca să ne 
exprimăm așa) intră un lexic variabil aiuritor, din varii 
sfere ale culturii și civilizației umane, un fel de «lexi-
coenciclopedie» ad usum Delphini, adică la dispoziția 
„transcriptorului” de viziuni și al freamătului de ima-

gini nominalist-exotice, livrești, cărturărești, după 
rețeta unui bijutier care, în artefactele sale, păstrează 
secretă proporția aliajelor întrebuințate… Iată, bună-
oară, poemul „pe scut” din primul volum, luat la în-
tâmplare, în care întâlnim cuvinte și expresii din varii 
epoci de cultură și civilizație, plasate în contexte din 
cele mai insolite, adevărat cifraj în poeticile hermeti-
ce: „pădurea de manuscrise”, „limbe de foc”, „robie 
la faraon”, „îngerul păsărar”, „un dogmatic eon”, 
„vitralii”, „duh, „catedrală”, „sfinții cu picioarele-n 
piroane din fresce”, „tăpșanul zeilor”, „chin”, „po-
top”, „clop”, „suflet persan” și, în sfârșit, „fetița cu 
chibrituri”… Aceeași avalanșă de lexeme învestite cu 
semnificații și sensuri metaforice întrețesute, alătura-
te, într-un poem, luat la întâmplare, din dolor. Este 
vorba de, frumosul, de altfel, poem în extaz: „cva-
drigă triumfală”, „dioceză”, „cai tirolezi”, „origi-
nea păcatului”, „pini”, „mozaic cu răni astrale”, 
„duhul”, „crudă izbăvire”, „foișorul”, „lestrigoni”, 
„nebuloasă nomadă”, „sentiment în buestru”, „poli-
sandru cu frunze de zinc”, „glas de serof”, „abside”, 
„limba ceasului de pe urmă”, „lucrarea mâinilor”…

Departe de a face un proces de intenție, vom 

Poezia lui Vladimir Udrescu
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observa că poezia aceasta, doldora de un nominalism 
oarecum livresc și exotic, și-a creat un modus facien-
di pe potriva unui asumat și special modus cogitandi. 
Salvând cât poate această vervă denominativă, verbul 
vine să facă legăturile (unele cam aparent viabile), 
să transfigureze (nu toate se pretează) și să dea, oa-
recum, un sens tuturor acestor viziuni, „înscenări” 
textuale, oricât ar fi ele de incomunicabile ori parci-
monioase în dezvăluiri semantice.

Indiscutabil, acesta este un stil, cu scontată 
specificitate și vădită diferențiere, dar primejdia este ca 
«maniera» (principiul rodnic al «distileriei savante!) să 
confiște spiritul creator al poetului întratât de mult în-
cât el să rămână, în definitiv, autorul unei singure cărți. 
De fapt, dolor decurge din scot cavaleria (este poema 
inițială din aceasta), ar urma – după cum presupunem, 
dacă «citirea» noastră este exactă, - ca al treilea volum 
să se numească dintâi (piesa inițială din dolor). Nu 
știm în ce sens va evolua poezia lui Vladimir Udrescu, 
care, mărturisim, ne-a cucerit și pe noi în devălmășia-i 
studiată (lexical, imagistic, compozițional). Dar pre-
supunem că, strângându-și sub titlul «Opera Omnia» 
toată această poezie (să zicem, o primă etapă, care, 
desigur, l-a consacrat), însuși poetul și-ar reconsidera 
poezia de până acum în acest sens. Ori ne-ar pregăti o 
altă «surpriză» a proteismului său creator, asta pen-
tru a nu se repeta și, mai ales, pentru a convinge, 
într-o nouă apariție la scenă deschisă (editorială), că 
are alonja unui mare creator.

Un excurs literar afectiv, dar vertebrat anali-
tic prin temperanţă, o „incursiune” exegetică, aşa-
dar, întreprinde Monica Grosu – prin această a treia 
carte a sa: Literatura Apusenilor. O incursiune, 
Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2013 (după Petru 
Comarnescu, un neliniştit în secolul său şi Lec-
turi în oglindă) – într-un topos „electrizant, de o 
frapantă originalitate”, care este cel al legendarilor 
Munţi Apuseni. Rezultatul laboriosului demers este 
un breviar echilibrat de expresie valorizatoare a unui 
spaţiu liric şi epic de fertilă organicitate. In litera-
tură – observă încă tânăra cercetătoare (n.1976, în 
judeţul Alba, în Şugag, una dintre localităţile care 
configurează „nucleul fierbinte al Apusenilor”, după 
expresia cuiva) – „comunităţile sau individualităţile 
se încadrează într-o matrice identitară”. Ceea ce în-
seamnă o „inevitabilă referire la apartenenţa socia-
lă, la rolul şi poziţia în comunitate, la modul de gân-
dire, atitudini şi valori”. Mai mult chiar: „In cadrul 
imaginarului social, există întotdeauna un centru de 
greutate, legitimat, recunoscut direct sau nu. Pentru 
mai mulţi scriitori, s-a dovedit că acesta îl constituie 
toposul originar, spaţiul edenic al copilăriei, cu mi-
tologia lui proprie, cu reprezentările ei”.

Iniţiativa Monicăi Grosu, doctor în filologie, 
merită privită cu interes sporit. Fie şi pentru motivul 
că, în postdecembrism, istoria literară – în pofida unor 
cam izolate izbânzi – nu mai poate invoca prestigiul 
cucerit măcar în urmă cu un sfert de veac. Disciplina 
s-a cam fanat. In arheologia culturală, a primat un 
ochi cam pieziş şi reducţionist aruncat istoricităţii. 
Domeniul a fost obligat de împrejurări nefaste, în-
deosebi de ofensiva şi invazia structuralistă, să intre 
într-o relativă amorţire. Asemenea retorică excesiv 
simplificatoare a pus cumva între paranteze istoria 
literară. Astfel că este îmbucurător că, estimp, spa-
ţiul literar respectiv dă semne de înviorare, tinzând 
a capta şi altfel sensul actelor de cultură. De aceea, 
orice contribuţie pe acest teren friabil se cuvine men-
ţionată ca oportună. Să ne amintim că G.Călinescu, 
în Istoria... sa, remarca fără eschive „munca onestă 
mai întotdeauna, câteodată excelentă, a atâtor (...) 
istorici literari”, care „dedicaţi”, de pildă, „unei 
singure chestiuni (...), au adus contribuţii de toată 
lauda”. Numai astfel statuara lui Istorie... a izbutut 
să „nu iasă din goluri”. 

Din perspectiva identificării unei alchimii lite-
rare („atât de bogate”) a Apusenilor, Monica Grosu 
schiţează cu aplicaţie şi modestie o seamă de profi-
luri literare, privite „în gestiunea timpului”. Figuri 
care au marcat dinamica amintitului imaginar spiri-
tual. In economia cărţii, sunt convocaţi prozatori de 
factura unor Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Pavel 
Dan, Alexandru Ciura, Ovidiu Bârlea şi Petre Sălcu-

deanu; reporteri precum Geo Bogza şi Ion Arieşanu; 
poeţi de tipul unor Aron Cotruş, Vlaicu Bârna, Vasile 
Copilu-Cheatră, Mihai Beniuc, Ioan Alexandru, Ion 
Horea şi Teofil Răchiţeanu. Şi încă destui alţii, care 
colorează distinct harta acestui ţinut, balansând între 
mitizarea euforică şi cruda realitate a sărăciei lucii.

Cum era de aşteptat, demersul istoriografic 
este unul empatic, dar moderat cu exigenţă în situ-
area valorizatoare. Cu o privire unificatoare asupra 
spaţiului comentat (adică scriitorii care „au surprins 
reflexele şi nota definitorie a moţilor”), exegeza evi-
tă precaut încordarea imaginativă sau forţa de pro-
iecţie a unui reflector original. Preferă discreţia, pon-
derea şi convenţia unui discurs – am zice, în bună şi 
temeinică măsură, pedagogic echilibrat, în limitele 
comentariilor clasice. Dar nu o expunere didacti-
cistă, ci febril strunită în chingile analizei articulate 
metodic. Ceea ce ar fi în consonanţă cu propria idee 
a „sintoniilor analitice”, o insolită atitudine concep-
tuală. De fiecare dată, se tinde la identificarea unei 
„qualité maîtresse” în cazul autorilor comentaţi, pe 
urmele unei bibliografii fertil asumate. Enunţurile 
analitice tind să catalizeze, într-o formulare cât mai 
norocoasă, notele specifice, trăsăturile dominante ale 
scrisului celor priviţi prin prisma atitudinii faţă de 
toposul amintit.

Astfel, Ion Agârbiceanu e prizat – tradiţional 
– între „observaţia realistă şi fascinaţia mitului”, cu 
insistenţă pe caracteristicile „decorului şi simbolu-
lui” într-o proză care „pune în mişcare o întreagă 
lume”. Fiindcă povestitorul „construieşte o dinami-
că anume a vieţii şi a morţii, a traiului cotidian, a 
naturii Apusenilor”, în creaţii ce „se autosusţin într-
o construcţie unitară, printr-o energie proprie, prin 
tipicitate stilistică şi dramatism implicit”. La rându-
i, Aron Cotruş este fixat în rama unui „freamăt al de-
părtărilor”; el, poetul care se dovedeşte în prezent 
a fi contextualizat de critică mai mult ca expresio-
nist decât aparţinător sferei tradiţionaliste. Fiindcă, 
printr-o astfel de atitudine, de aderenţă la social, „se 
îndepărtează de lirica unor Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu, Ion Pillat sau Adrian Maniu”. Lirismul 
cotruşian este „mai aspru şi mai clocotitor, totul 
într-un registru al revoltei şi al iubirii de neam”.

     Din panorama literară a Apusenilor nu avea 
cum lipsi, fireşte, Geo Bogza, cu a lui Ţară de pia-
tră, care – alături de alte reportaje – „mizează pe o 
terapeutică a cunoaşterii, dezvăluind realităţi dure”, 
„lupta aprigă cu destinul mitizat al muntelui”. Nota 
de verosimilitate este, aşadar, ”frapantă”. Reporte-
rul sesizează, între altele, „aglomeraţia cotidiană a 
diformului şi haosului”, comentariul referindu-se nu 
doar la aspectul peisagistic, ci şi la cele socio-eco-
nomice şi morale. Prin descrierile „fine şi precise”, 

condeiul bogzian „a punctat nota dominantă a mi-
neritului, specificul zonei”, „mesajul plin de drama-
tism al vieţii reale”.

Alţi scriitori, preocupaţi de toposul Apuseni-
lor, sunt definiţi prin câteva formule expresive. Ion 
Horea e caracterizat în perspectiva „melancoliei 
originilor”; Alexandru Andriţoiu – în „caligrafia 
expansiunilor temperate”. Ion Brad este surprins 
într-o imagine emblematică: „la ceasul însingurări-
lor crepusculare”, pentru ca .lui Gheorghe Jurcă să i 
se releve „vivacitatea condeiului”, lui Mihai Pasca-
ru – „plurivalenţa rostirii”, iar lui Dumitru Mălin – 
„iubirile din amurg”. In situaţia lui Cornel Nistea se 
întreprind câteva „incursiuni epice în zodia roşie”; 
Gheorghe Dăncilă este analizat între „eros şi mis-
tic”, iar Ion Mărgineanu – „acasă, printre cuvinte 
şi îngeri”...

Singur Teofil Răchiţeanu este definit, pe bună 
dreptate, „poetul din Munţii Apusului”. Bardul, re-
tras în comuna sa natală, Răchiţele, de sub Vlădeasa, 
şi-a asumat crezul că „poezia, ca şi viaţa sa”, este 
„angrenată pe o cale a libertăţii interioare, un fel de 
boemă a singurătăţii”. După cum susţinea cineva, 
poetul este „dascăl şi preot al limbii materne pentru 
generaţiile de copii din sat”. Şi pe care îi învaţă, în-
tre altele, „să preţuiască pământul şi soarele, pâinea 
şi apa, clipa şi istoria, într-o veşnică şi mereu trează 
conştientizare a semnului sacru de afirmare existen-
ţială, naţională”. Practică, susţine şi Monica Grosu, 
„o poezie cu puternice note arhaizante şi elegiace,  
cu caracter de doină sau baladă”. Aşadar – citându-
ne pe noi – exegeta reaminteşte că este vorba despre 
„o lirică funciar orfică”, „adesea de constituţie mi-
tologică, modernă în transfigurarea poetică a emo-
ţiei şi tradiţională în expresie”. Mai exact, tot după 
subsemnatul, trăsătura dominantă a creaţiei acestui 
„împărat al singurătăţii”, într-un „veac de fier”, este 
„un eminescianism distilat blagian”. Mai departe, 
Monica Grosu subscrie la aprecierea noastră că ne 
aflăm în faţa unui „unui tip de sensibilitate primară, 
cu un apetit pentru <melancolie> şi imaginar cos-
mogonic. O deschidere spre sursele originare (<tă-
râm de Mume>) şi misterul existenţial (<mitologi-
cale>)”...

„Incursiunea” autoarei în spaţiul literar al 
Munţilor Apuseni reprezintă o fantă într-un univers 
cu încă destule necunoscute („între adevăr şi fan-
tezie”), un decupaj instructiv „irefragabil” (cu un 
cuvânt ce-l adoră) dintr-o posibilă istorie literară su-
prinzătoare ce urmează – sperăm – a se ivi.

Vladimir UDRESCU

Literatura  Munţilor Apuseni
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Din Apuseni 
ne vine «buchetul» 
liric Cu rouă de 
Răchițele, semnat de 
Teofil Răchițeanu (n. 
1943), unul din cei 
mai autentici poeți 
români, antenă a 
organicității etnofol-
clorice cu mare bă-
taie în spiritualitatea 
românească, tot mai 
încercată azi de hor-

bota de nouri ai globalizării. Cu atât mai mult glasul 
poetului din Apusenii Apusului, cum îi numește el, 
este de o mai pilduitoare urgență.

Consecvent unui topos de ecouri mitice și 
legendare, ale cărui ritmuri melodice freamătă cu 
egală îndreptățire peste tematica tot mai îndurera-
tă a viziunilor negre și peisajelor în petrecere, Te-
ofil Răchițeanu trăiește în sihăstria lui montană 
sfâșietoarele tristeți ale conștiinței moderne, în gene-
ral ale omului părăsit de Dumnezeu și lăsat cu nemi-
lostivire în bătaia morții, a valului diluvian. În „co-
losul de piatră” al Apusenilor săi, poetul decantează, 
ca un Orfeu înfrățit cu natura, sensurile existenței 
și tâlcurile creației, convins că dincolo de formele 
pieritoare, dincolo de durată, există acea salvatoare 
pacificare a retragerii/ a absorbției omului în natură. 
Un fior de arhaicitate și o puternică folcloricitate en-
gramează această poezie de aer tare, din care răzbate, 
cu asumarea unui dolorism stratificator și coalescent, 
un inconfundabil oratoriu teofilian.

Și totul vine dintr-o firească simplita-
te a viețuirii într-un spațiu mirific, dintr-o subtilă 
percepție a sempiternului, din intrarea în rezonanță 
cu duhul chtonian al montanității, pecete ce expri-
mă diferența specifică a acestui lirism orfic, căruia îi 
sunt consubstanțiale un anume spirit de eremit și un 
franciscanism de plai, asumat de vibrațiile unei în-
văluitoare folcloricități. Aparent, acest mod de viață 
ar exprima instinctiv și mental o „retragere” din is-

toria contingentă, o retractilitate orgolioasă, de refuz 
al «civilizației», în realitate condiția aceasta, firească 
în ordinea neamului său, a contopirii cu geografia 
montanității, este „calea” unei asceze, a unei rutua-
listice inițieri în „misteriile” – să zicem – zalmoxie-
ne (numele profetului dac se regăsește în mitologia 
acestei lirici, și încă mai de mult).

Avem, în general, de a face cu un „epos” unic 
și variabil în unitatea lui tematică, indiferent că e 
vorba de volume din tinerețe (precum Elegii sub 
stele, 1969; Somn de voievod, 1980; Planete de me-
lancolie, 1986) sau de altele, mai apropiate de for-
mula „înnegurării” de azi din Lebăda neagră, 2011 
(Poeme-nserate, 1990; Ora singurătății, 1998; Tă-
râmul de rouă, 2002; Alizeul de dor, 2006; Lumi-
na din lacrimă, 2007 ș.a.). Primul ciclu, Satul care 
moare, decantează, în cele zece elegii, imagini ale 
acestui mirabil topos „de sus, din munți”, peste care 
freamătă, cum peste «codrul sfânt», un vânt de «pus-
tiire». Oamenii se mută în „cimitirul de pe deal”, 
sub ocrotirea ochiului «albastru» și «sfânt». E multă 
«frăgezime» și «neprihănire», încât văzduhul pare o 
privire de zei, ce oglindește totul. Pătruns de bucuria 
plenitudinii trăite, ca atingere de sublim, poetul  ne 
cheamă, ca pe niște rătăciți, la izvoarele acestei spi-
ritualizări de consubstanțială solaritate:

„Veniți! Veniți! Lumină e ca-n Rai!
De-atâta frumusețe totul doare.
Azi cerul sfânt aievea stă deschis
Și curg în lume sfintele izvoare…”
Același dolorism trăit cu predestinarea unui 

«crucificat» pe icoana satului (absorbit tot mai mult 
de nevăzute duhuri ale infamului Timp) sau pe ima-
ginile unui peisaj în care se fac simțite ritmurile ane-
antizării, în ciclul de poeme Elegiile de la Dealul 
Rășinarilor (II).

Frecvente sunt dubitațiile și interogațiile 
neliniștii, atenuate de sentimentul dăinuirii în peisaj:

„Vor fi ploi, va fi furtună,
Va fi lună, va fi soare –
În tulpini de iasomie
Înflori-vor cândva, oare?”

„Moartea”, cu întregul ei evantai tema-
tic devine laitmotiv, decantată nu numai în troheii 
folcloricității difuze, dar și în versuri libere, de emi-
sie strunită și gravă: „Să mori pe o pajiște/ În Munții 
Apusului,/ Când roua/ Ca o tristețe de Mai,/ Înfo-
cat,/ Luminează/ Pe o pajiște de izvor,/ Luminată,/ În 
zori,/ De întâia rază,/ Înzeită,/ De soare.// Ori, poate, 
în sunetul,/ Ultimul,/ Închis,/ Al lui Orpheos,/ În Au-
gusta/ Lui/ Lyră…” (Să mori pe o pajiște…).

Presărată de însemne și elemente biografice, 
în întrepătrundere cu viața familiei și cu peisajul de 
tezaurizator de amintiri, poezia reține aceleași figuri 
ale extincției, rezonând difuz precum acele tânguiri 
de bocet „la Morminți”, locul de depozitare a me-
moriei și tuturor amintirilor, a cărei «ardere» este 
întreținută de adierile morții. 

Motiv rezonând puternic și în partea a treia, 
Cătinel, Moarte, numai…, piesa omonimă, poate fi 
expresia unui „reproș” esențialmente tragic în fața 
inexorabilei fatalități sub care stă existența omului:

„Cătinel, moarte, numà,
Că nu-mi ești mie mumà!
De băiat, nu m-ai băiat,
Nici în julj moale-nfășat, 
Nu mi-ai țâță dulce dat,
Nici în leagăn legănat,
Nici de dor nu mi-ai cântat…
…………………………
Câtă lume mâncași, nu?
Usca-ți-s-ar gâtleju,
Și-nghiți-te-ar pământu
Și-ar da Domnul dumnezeu
Să-nvii când oi zice eu!...”
Sub această simplitate, aș zice „savantă”, 

- nu astfel aprecia G.Călinescu poeziile eminesci-
ene de „inspirație” folclorică?, - poezia lui Teofil 
Răchițeanu mustește de substanțialitate imagistică, 
în ardoarea unei grave ideatici. El ne vorbește din 
postura unui autentic «inițiat» în misterele vieții, din 
„altarul” de piatră al Apusenilor.

Radu Simion CALOTESCU

TEOFIL RĂCHIȚEANU:

„Cu rouă de Răchițele”
(Tipo Moldova, 2014, 278 p.)

Jubileu Portal-MÃIASTRA - 10
În aceste zile suntem invitaţi de prof. dr. Zenovie 

Cârlugea, un Nicolae Apostol al timpurilor noastre, să 
împărţim bucuria sărbătoririi a 10 ani de viaţă în slujba 
culturii române a revistei Portal – MĂIASTRA, parte a 
unui ambiţios proiect iniţiat de domnia sa. Este mult, este 
puţin? Răspunsul îl va da timpul şi cititorii. Gândindu-ne, 
totuşi, la relativitatea noastră şi la timpurile ostile actului 
cultural pe care le trăim, considerăm că 10 ani de existen-
ţă sunt destul de mulţi pentru a intra în memoria colectivă 
şi în istorie! Cu 10 ani în urmă asistam neputincioşi la go-
lul lăsat de decesul revistei «Brâncuşi», o revistă etalon în 
peisajul publicistic românesc, de care am fost foarte ataşa-
tă. Nimeni nu credea că acest golul va fi umplut şi totuşi, 
minunea s-a petrecut: a apărut revista Portal – MĂIAS-
TRA. Primită cu optimism de unii şi cu reţinere de alţii, 
având în vedere multitudinea de reviste apărute în ţară cu 
un traseu meteoritic, Portal – MĂIASTRA a dovedit că 
are suficiente resurse pentru a se menţine în actualitate.  

Portal – MĂIASTRA este un titlu inspirat pen-
tru o revistă de cultură, căci reprezintă o poartă de intrare 
într-o lume spiritualizată, în care poţi întâlni la un loc cla-
sicii ai culturii române şi universale, mari personalităţi ale 
momentului, precum şi aspiranţi la glorie. Comunicarea 

noastră se realizează prin documente, articole ştiinţifice, 
eseuri, interviuri, poezii... 

În România, Portal – MĂIASTRA este unică prin 
paginile dedicate vieţii şi creaţiei lui Constantin Brâncuşi, 
artistul fiind permanent menţinut în actualitate. De aseme-
nea, revista este printre puţinele publicaţii româneşti cu 
ecouri în străinătate. În paginile acestei publicaţii găsim 
materiale interesante scrise de cercetători şi oameni ai li-
terelor din SUA, Canada, Franţa, Germania etc.

Astăzi nu am fi putut scrie acest eseu omagial, dacă 
nu ar fi existat colectivul de redacţie condus de inimosul 
prof. dr. Zenovie Cârlugea, care nu a permis impregnarea 
revistei cu iz provincial, menţinând un standard ridicat, 
demn de o revistă modernă, vie, atrăgătoare. Ei au reu-
şit să facă din Portal – MĂIASTRA o POVESTE DE 
SUCCES!

Dorim prof. dr. Zenovie Cârlugeau sănătate, pu-
tere de muncă şi minte luminată pentru a conduce revista 
Portal – MĂIASTRA spre aniversarea următorului de-
ceniu de viaţă artistică şi culturală, cu aceleaşi rezultate 
meritorii!

Dr. Doina FRUMUŞELU
Bucureşti, 24 iunie 2014

  Admir “Portal-MĂIASTRA”,
Căci, iată, de-un deceniu,

Rezistă, în prosceniu,
«Per aspera, ad astra...!»

 Jean GORJEAN
(Ion FILIPOIU)

„Iubiți confrați, 
Vă citesc cu mult interes și  deosebită satisfacție, 

dorindu-vă noi și noi succese pe tărâmul culturii și 
spiritualității românești, zboruri tot mai cuprinzătoare 
și mărturisitoare pentru românii de pretutindeni. Primiți 
admirația, prețuirea și salutul scriitorilor din Bucovina 
istorică.” (Vasile Tărâțeanu, Cernăuți)

*

„Comunitatea românilor din New York, 
redacția revistei LUMINĂ LINĂ/Gracious Light aduc 
mulțumiri revistei gorjene «Portal-MĂIASTRA» atât 
pentru găzduirea unor contribuții literare cât și pentru 
interesul manifestat față de fenomenul cultural promovat 
de noi aici, pe meleaguri americane, departe de patrie, 
dar aproape de ea cu inima și sufletul. La mulți ani de 
apariție!” (Mihaela Albu, Theodor Damian, New York)

„Vă felicit pentru Portal- Măiastra și vă transmit 
admirația mea pentru curajul cu care continuați această 
publicație. Este impresionant faptul că, în mijlocul atâtor 
probleme cotidiene, oamenii mai reușesc să scrie și să 
publice.” (Doina LEMNY, Paris)

„Frate  Zenovie, sunt convins că, din nou, revista 
Portal-MAIASTRA a apărut și este din nou potrivita 
și frumoasă! ABIA ASTEPT SA O VEDEM SI NOI!” 
(Adam PUSLOJIČ, Belgrad)
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Acum un secol, cariera artistică a lui Constan-
tin Brâncuși a cunoscut momente importante, care 
i-au adus

un plus de recunoaștere internațională.
 În februarie 1914, la Praga se inaugura “A 

45-a expoziție de artă modernă”, în care figurau cinci 
lucrări de Brâncuși – gipsurile Naiadă (Domnișoara 
Pogany), Sărutul, Muza adormită, Cap și bronzul 
Cap. Expoziția era organizată de Alexandre Merce-
reau și se desfășura sub egida Cercului de artă plas-
tică Mànes. Alături de artiști cehi au  expus lucrări și 
Mondrian, Archipenko și Duchamp Villon.

 La 12 martie 1914, la New York, se deschi-
dea prima expoziție personală a sculptorului, găzdu-
ită de  Photo Secession Gallery a lui Alfred Stieglitz 
și instalată inspirat de Edward Steichen. Au putut fi 
admirate atunci lucrări din marmură (Muza adormită, 
Naiada (de fapt O Muză), Domnișoara Pogany, Da-
naida (de fapt tot un portret Pogany) și bronz ( Muza 
adormită, Danaida), precum și o primă sculptură în 
lemn, distrusă ulterior de artist. Au fost achiziționate 
atunci aproape toate operele, de către amatori avizați 
ca Arthur B. Davies, Alfred Stieglitz, John Quinn, 
Agnes și Eugene Meyer. 

 La 30 martie 1914, la București se vernisa 
“A patrusprezecea expozițiune a societăței Tineri-
mea Artistică sub înaltul patronaj al A.S.R. Principe-
sa Maria a României”. 

Mulțumită doamnei Ioana Beldiman, am putut 
consulta catalogul expoziției.

  Din catalog am aflat că „Brâncuși Const.” se 
găsea printre  cei 28 de membri societari. Sculptori 
societari mai erau Dimitrie Paciurea, Oscar Spaethe 
și Fritz Storck.   

În lista adreselor celor 64 de artiști expozanți, 
am constatat o eroare la  domiciliul sculptorului. 
Apare “Rue de Montparnasse, 54, Paris”, corect este 
“Rue du Montparnasse”. 

Catalogul consemnează titlurile celor 492 de 
lucrări expuse. Predomină picturi și desene. Cei 11 
sculptori expozanți au trimis un număr diferit de lu-
crări, după cum urmează :   Horia Boambă (2), Con-
stantin Brâncuși (6), Oscar Han (2), Aristide Iliescu 
(5), I. Jalea (3), D. Mățăuanu (1) , Cornel Medrea 
(3), Victor Olteanu (4), D. Paciurea (1), Severin (5), 
Oscar Spaethe (5). În catalog sunt reproduse două 
lucrări de Spaethe și una de Paciurea.

Este important de menționat ce lucrări de 
Brâncuși au figurat în această expoziție. Reprodu-
cem întocmai cele scrise în catalog, fără a corecta 
greșelile sau inadvertențele.

“BRÂNCUȘI CONSTANTIN
41.MUZĂ ADORMITĂ, (cap, bronz aurit)
42. DANAE Bronz aurit (bust)
43. DANAIDA, piatră (cap)
44. SCLUPTURĂ’N PIATRĂ, Fragment 

(aparținând    D-lui V.N. Popp)
45. RUGĂCIUNE, statue în bronz, fragment 

dela mormântul lui Petre Stănescu, cimitirul Buzău
46. BUSTUL LUI PETRE STĂNESCU 

(bronz)”
Se cuvine menționat că în 1914 au fost adu-

se în țară lucrări reprezentative ale artistului. Muza 
adormită, expusă pentru prima oară în marmură în 
1912 la Salonul artiștilor Independenți din Paris, 
a figurat în ghips în 1913 la Armory Show la New 
York și a fost achiziționată de Arthur B. Davies la 

Photo Secession. O versiune în bronz a fost  reținută 
de Alfred Stieglitz la aceeași galerie. La București, 
bronzul aurit a fost cumpărat de inspiratul colecționar 
Alexandru Bogdan-Pitești. Același colecționar a 
achiziționat și Danaida din piatră, unicat în creația 
artistului. La moartea colecționarului, lucrările au 
fost licitate de Ilinca Darvari. Peste ani, Muza ador-
mită a intrat în colecția unui magnat grec,  iar Danai-
da se află în Muzeul  Național de Artă al României.

Celelalte opere brâncușiene expuse la Tineri-
mea Artistică în 1914 sunt tot lucrări de importanță 
majoră. Bronzul Danae, de fapt bustul domnișoarei 
Pogany, a fost dăruit de sculptor familiei Storck. Lu-
crarea a  trecut prin nenumărate peripeții și în  pre-
zent nu se mai găsește în țară. La New York în 1914 
Domnișoara Pogany din marmură a fost achiziționată 
de John Quinn, iar lucrarea se află în prezent la Mu-
zeul de Artă din Philadelphia.

Sculptura în piatră, fragment, este celebrul Să-
rut din 1907, lucrare care marchează cotitura în ope-
ra sculptorului, „drumul Damascului”. Lucrarea se 
află azi la Muzeul de Artă din Craiova. Un mulaj în 
ghips a fost expus în 1913 la Armory Show. Recent, 
un mulaj al sculpturii  Sărutul din 1923-25, păstrată 
în Atelierul brâncușian, a fost licitat cu prețul record 
de peste 8,5 milioane dolari.

Tot la Tinerimea Artistică au fost expuse și ele-
mentele componente ale  ansamblului funerar pentru 
cimitirul din Buzău – Bustul lui Petre Stănescu și 
Rugăciune. Lucrările, comandate de văduva Elisa 
Stănescu  în aprilie 1907, au fost realizate de artist 
după o matură meditație și fac parte tot din zona co-

titurii sale artistice. Rugăciune fusese expusă la Paris 
în martie 1910 la Salonul Artiștilor Independenți cu 
titlul La Prière, fragment d’un tombeau. 

Brâncuși a sosit în țară la 26 mai 1914 pentru a 
instala lucrările în cimitirul “Dumbrava” din Buzău. 
A realizat din piatră de Măgura un soclu înalt pentru 
bustul defunctului Stănescu și un soclu jos pentru 
Rugăciune.  A stabilit cu grijă distanța dintre socluri. 
A rămas în patrie până la 17 iunie.

În prezent cele două lucrări, separate și fără soclu-
rile originale, sunt expuse în sala Brâncuși de la Muzeul  
Național de Artă al României. La cimitir s-au plasat 
copii, care sunt furate periodic. Ar fi indicat să se res-
pecte felul în care a gândit artistul ansamblul funerar. 

Este interesant că la “Tinerimea Artistică” 
Dimitrie Paciurea a expus o statuetă din platru, in-
titulată tot  Rugăciune. Lucrarea este reprodusă în 
catalog. Paciurea nu figurează în lista de adrese ale 
expozanților.

Barbu Brezianu a alăturat imaginile celor două 
Rugăciuni într-un articol publicat în revista “Arta” 
nr 1 din 1974. Fotografia este reluată și la p.32 din 
cartea sa Brâncuși în România (1999).

Anul 1914 a adus o dezamăgire pentru 
Brâncuși – Ministrul Morțun și-a retras comanda 
pentru monumentul Haret. Proiectul va rămâne în 
atelier ca Fântâna lui Narcis.

În 1914  artistul va lua hotărârea de a-și foto-
grafia singur lucrările.

Și tot în 1914, vara, a început Primul Război 
Mondial…

BRÂNCUȘI ÎN 1914 Jubileu

Portal-MÃIASTRA - 10

Zece ani cu 
„Portal-Măiastra”…

Îmi zboară gândul la ziua de vineri, 18 fe-
bruarie 2005, când la Biblioteca Județeană „Chris-
tian Tell” din Târgu-Jiu s-a lansat primul număr din  
revista „Portal-Măiastra”. Publicația trimestrială, 
ce-și începea atunci drumul  spre cititori, era ma-
terializarea unui proiect inițiat de domnul Zenovie 
Cârlugea și apărea sub egida „Societății de Științe 
Filologice din România, Filiala Gorj” și a „Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj”.

A fost menită să ofere un loc de exprimare 
„ritmic și coagulant” tuturor celor ce au ceva de spus 
în domeniul cultural-artistic,  potențialului de valori 
autentice din Târgu-Jiu și nu numai.

Structurată pe numere tematice (Eminescu, 
Arghezi, Brâncuși, Blaga), cu rubrici permanente 
(Zalmoxiana, Brâncușiana, Argheziana, Starea ese-
ului, Cronica literară, Evenimentul cultural, Salo-
nul plastic, Viața creștină, Documentar, Cenaclu), 
revista s-a caracterizat prin voluntariat cultural și 
independență politică. 

Numărul 1, lansat în acel februarie, cuprindea 
eseuri substanțiale închinate lui Mihai Eminescu 
și Brâncuși. Erau prezentate și importante volume 
recent apărute – Am lucrat cu Brâncuși de Ștefan 
Georgescu-Gorjan și Brâncuși inedit. Însemnări și 
corespondență românească, ediție de Doina Lemny 
și Cristian-Robert Velescu. Se consemnau opinii 
despre amenajarea peisagistică a Căii Eroilor. Se cu-
vine menționată reproducerea unor poezii esențiale 
închinate Măiastrei, datorate lui Ion Vinea și Lucian 
Blaga.

Mulți din semnatarii articolelor din primul 
număr vor continua să publice de-a lungul anilor în 
paginile revistei. 

Domnul Zenovie Cârlugea și colaboratorii săi 
se străduiesc în permanență ca publicația să apară cu 
regularitate, cu materiale dense și bine documentate. 
Domnul Ovidiu Drimba, președintele de onoare al 
colegiului de redacție, oferă inspirate contribuții, ri-
dicând prestigiul revistei.

În anii care s-au scurs, am învățat să folosesc 
mai bine computerul și să pot răspunde prompt la 
sugestiile directorului de proiect. Am colaborat și 
eu la sumarele multor numere din revistă, cu ese-
uri, recenzii, note omagiale, sau relatări despre mari 
dispăruți. Comunicări prezentate de mine la Congre-
sele de Dacologie, la simpozioanele “Omul și Tim-
pul” și la cele despre avangardă au putut vedea lumi-
na tiparului doar în „Portal-Măiastra”. Mă bucur că 
mă număr printre colaboratorii fideli ai publicației și 
mă onorează apartenența la colegiul său de redacție. 

În 2014, în  al zecelea an de apariție, revista 
poartă și  egida Uniunii Scriitorilor din România. Fie 
ca drumul său să fie luminos și să nu-l umbrească 
nimic!   

Sorana GEORGESCU-GORJAN

SORANA GEORGESCU-GORJAN:
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Ploile în general ploile 
 
Există ploi albastre ca sunetul unui flaut de argint 
întors 
cu pânze umflate din pâcle oceanice 
ploi de cristal ca lacrimile candelabrelor de Murano 
picurând lumina peste ridurile orașelor 
 
Există ploi fosforescente halucinante rătăcindu-și 
trupul de fum 
prin ulițele obscure ale deznădejdii 
ploi cu buze învinețite de frig persistente ca o gripă 
virotică și ploi torențiale demente și rapide ca răpă-
itul 
tamtamurilor pe țărmul fluviilor verzi 
 
Există ploi acide ca un ulcer gastric 
ploi categorice ca o șarjă de dragoni 
ploi lungi ca un post de ramadan cenușii mocănești 
și ploi lascive ca o îmbrățișare pe o blană de urs 
 262 
Există ploi izbucnite ca nuca-n perete brusc și abun-
dent 
din cer senin sau chiar din aura solară 
și ploi așteptate cu buzele crăpate de sete 
întâziind zgârcite și prea trecătoare 
 
Există ploi minerale și ploi vegetale 
ploi ale deșerturilor și-ale bălților 
ploi de diamant și ploi de bazalt 
ploi greoaie târându-și burțile fleșcăite prin piețe 
bășicate 
și ploi jucăușe sărind într-un picior dintr-o parte în 
alta a curcubeului 
 
Există ploi acoperitoare ca o lespede 
și ploi descoperitoare de lumi 
 
O dar câte feluri de ploi nu există 
 
Numai că ploile din Manhattan nu se aseamănă cu 
cele 
cunoscute: 
averse și ploițe ruperi de nori răpăieli ploicici 
și țârâieli burnițe zloate pietre potopuri 
ploi torențiale tropicale australe boreale 
Nu 
 
Ploile din Manhattan sunt pur și simplu ploi de 
Manhattan 

 
Insula cu cerul lichid 

 
Plouă-n Manhattan*
 
Plouă ca și cum diavolul ar fi deschis toate 
zăgazurile oceanului ceresc 
 
Pe oriunde o iau de sus în jos de la Harlem River 
spre Battery pe oricare din cele 12 avenue plouă 
 
Plouă cu găleata ca din cofă ca și cum s-ar fi rupt 
norii 
între ei ca niște câini turbați 
 
Chiar dacă o iau de-a curmezișul de la Hudson spre 
 

*
 Manhattan înseamnă douăsprezece Bulevarde 
(Avenue) 
traversând insula din extrema ei nordică, Harlem 
River, până-n cea 
sudică, Battery Park. Dacă 1 Avenue își întinde sta-

tura de-a lungul 
lui East River, 12 Avenue cochetează din balcoanele 
sale cu navele 
de pe Hudson. Perpendicular pe avenue-uri, inter-
sectându-le, două 
sute cincisprezece străzi (street-uri) traversează in-
sula de la Est la 
Vest. Deci pe verticală 12 bulevarde, pe orizontală 
215 străzi. ăsta 
e Manhattan-ul, inima New York-ului, citadela în 
care nu te poți 
rătăci. 265 
East River pe oricare din cele 215 străzi se prăvă-
lesc
niagare 
 
Și ce frumos ploua la-nceput: picura cu stropi 
albaștri 
mărunți și rotunzi parcă cernea prin sită egală și 
liniștită 
„cădea ploaia” cum se spune și cu ce răpăială 
ne-am ales 
 
Plouă plouă-n Manhattan „city of ships” devenit 
pentru cel 
plecat odată din insula în formă de pește „my 
city” **
 
 
Plouă cu plesnitura bicelor de apă peste vitrinele din 
5 av. 
peste manechine cu fața de cretă peste institute de 
frumusețe peste creațiile „Salvdolar” Dali 
(în aur firește) etalate de Tiffany 
 
Plouă în nordul insulei acolo unde fiecare copil ar 
putea să se nască cu un mundștuc de saxofon în 
gură 
 

**
 266 
în loc de suzetă plouă-n Harlem țara jazzului 
 
Plouă cu furie cu bulboane cu rigole galbene umfla-
te 
rostogolindu-se de-a dura peste acoperișurile 
ondulate ale Sudului cu pagode inele de jad 
bronzuri cu Budha ouă stil Hunan și rațe 
cu glazură de bronz îmbăiate în miere 267 
 
 
Monologul unui pieton 
(după aparențe intelectual și cherchelit) 
 
 Ce-ar fi Sir să facem flotări și șpagat că nu ne stri-
că; 
ba să stăm și în mâini; până ne-nroșim 
ca ouăle de paști– zic. 
 
Dintr-o dată step; dintr-o dată activitate intelectuală; 
rebus flamenco dar „I don’t...”; păi se poate? 
new- dance 
Mary Joana ghitară-bas și nu jogging nu yoga? 
 
E bine-așa?– întreb 
 
Taci... 
 
Totul trebuie reînceput de la punctul de pornire 
 
Veacuri dacă nu milenii olandezii au bătut în saboții 
lor 
de lemn pasul pe loc; (mai mult de plictiseală decât 
de frig) dar a venit Fred Astaire și le-a arătat că e 
mai profitabil să bați step; 268 
 
Terapia cu unde de șoc sau tomografia cu spin nu 
exclud 
din biosferă corpul astral, dar nici nu-ți strecoară 
în buzunarul vestei un card de credit nelimitat 
 
Chiar dacă punând pariuri la curse de cai vom simți 
ceea ce nu pot detecta simțurile 
 
Chiar dacă participând la computerizarea bursei 
o să vedem și nevăzutul 
 

Chiar dacă înfulecând „fried chicken” la Mc. Do-
nald 
sau la concurentul său Roy Rogers ieftin și cu gust 
de rumeguș vom înțelege că asta-i soarta Romei 
 
Chiar dacă într-un pumn de microprocesoare 
înmagazinăm atâta informație câtă încape 
în bibliotecile pline de cărți ale unui zgârie-nori 
Președintele tot răgușește în apeluri de a opri 
eliberarea diplomelor academice pentru cei ce nu 
știu să scrie corect 
 
Chiar dacă ai atâtea mașini câți membri de familie 
și-atâtea televizoare câte încăperi și 136 de progra-
me 269 
de fiecare și computere de jocuri de știri sau de 
business când te-mbolnăvești viața nu-ți mai pare 
o alunecare pe surf și e ca și cum ți-a luat foc casa 
 
Chiar dacă putem fi martorii celor 7 minuni ale 
Universului stând într-un fotoliu și putem afla cu 
precizie greutatea pe care o avem în oricare din 
celelalte lumi ziua de mâine nu ne-o garantează 
nimeni 
 
Părerea mea e să nu ne contaminăm cu iluzii nu 
facem 
parte din Braintrust (chiar dacă am absolvit cu brio 
nu NYU ci Harvard și nici chei de seif la Chase 
Manhattan Bank n-avem sau tu ai?; n-ai; dacă aveai 
n-ai sta de vorbă cu mine într-un gang împuțit. 
 
Crezi că ne ajung magii de ipsos colorat aranjați în 
jurul 
leagănului (chiar dacă stau alături menore aprinse); 
sau globurile de argint și betelele de pe bradul cât 
50 de etaje din fața lui Rockefeller Center? 
 
Chiar dacă eu sunt aidoma Omului în togă roșie a 
lui 
Tizian expus la Frick se uită cineva la mine dacă 
n-am recomandări? 
 270 
Te-ai întrebat vreodată Sir de ce în două sute de ani 
America n-a produs nici un filosof? Ciberneticieni 
inventatori atomiști generali pedagogi staruri câte 
vrei 
dar nu creatori de sisteme; nu ți-ai pus întrebarea? 
păi să-ți spun eu: americanul e pragmatic; pe el îl 
interesează „de unde viu?” „încotro mă îndrept?” 
sau „în ce raport mă aflu cu Universul?” numai 
dacă 
răspunsul îi asigură un oarecare profit; just?; așa e; 
degeaba cauți să mă contrazici; filosofia nu-i un 
business n-aduce money 
 
Oameni deștepți am avut; uite-l pe Ben; a îmblânzit 
fulgerul dar când enoriașilor le-a lipsit un clopot 
a inventat și loteria 
 
A interzis el să se bea pe stradă?; n-a interzis; și Ben 
a fost un cap pe cinste; un cap în formă de ou; 
 
Hei nătărăilor puritani ipocriți nu vi-e rușine 
să mă obligați să beau din sticla ascunsă în pungă?; 
să vă fie rușine! 
 
De asta spuneam: trebuie să începem totul de la 271 
punctul de pornire 
 
Chiar dacă știm „Ce-l silește pe Sammy să alerge” 
și chiar dacă 
Ne-am adunat la masa de Ajun 
Și-am aprins lumânările 
Și-am frapat șampania 
Și chiar dacă mâine 
Intrăm în Celălalt Mileniu 
 
O.K.? 
 
Hai c-a-ncetat și ploaia... 
 
Ploaia continuă să răpăie pe străzi ca și cum mii 
de toboșari de jazz ar percuta cu bețișoare de 
argint 
pielea întinsă și neagră a asfaltul

TOMA GEORGE MAIORESCU

Ploi în Manhattan
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 Labirintul  
 
Astfel căutând limitele rezistenţei născoceam 
probe de călire: Cât rezist să nu clipesc? Cât rezist sub 
apă? Cât rezist fără apă? 
 
Mai târziu un examen a devenit şi fumatul; m-am 
lăsat cu orgoliul celui ce n-are voie să piardă 
când fiecare rând scris se asocia reflex cu fumul 
tras în străfundul rărunchilor 
şi n-a fost uşor până s-au aşezat iar rândurile pe hârtie 
rodeam capete de creion dar am trecut şi peste acest 
hop 
şi mi-am dat seama cu timpul 
că adevăratele „probe“ nu se cer născocite 
că are grijă viaţa de ele să ţi le pună în cale. 
 
În adolescenţă şi lecturile erau menite să mă aducă 
mai aproape de ţintă. Citeam de pildă Mineul 
dar nici mucenicii aruncaţi de vii în 
cazane cu ulei clocotit nici fidelii credinţei 
unşi cu smoală să ardă ca nişte torţe vii 
nici rugurile Inchiziţiei nu mi s-au părut 244 
decât naive poveşti de adormit copiii 
pe lângă Cartea Torturilor scrisă în beciurile 
şi lagărele evului meu modern. 
 
Neîntrecute în istorie „probe“ de forţă morală 
s-au născut acolo Rezistenţa spiritului 
asupra chinului, supliciului, 
durerii şi morţii a întrecut însă 
orice limite. 
 
A avut viaţa grijă să-mi pună în cale „probe“ 
cum a fost şi cu fundătura despre care 
labirint de forme egale şi inegale se spunea 
că n-are nici drum de întoarcere nici înainte 
nici în lături doar în pământ. 
 
Dar eu am găsit că labirintul meu avea o ieşire şi-n 
sus 
cu toate că nu aveam aripi dar exista 
şi un nod gordian şi am învins astfel moartea 
atunci când cu capul zdrobit de radiatorul unui 
camion oarecare 
lichidul cefalorahidian îmi ţâşnea havuz prin nas şi 
urechi 
când profesorii doctori adunaţi în consult 
după ce mi-au verificat reflexele sângele 245 
secreţia gastrică şi urinară lichidul din stern 
după ce m-au ţinut sub măşti 13 zile şi 13 nopţi 
pompând în mine ca-ntr-un alambic de alchimist 
lichide de diferite culori (fără să se nască piatra 
filosofală) 
şi-au dat verdictul solemn ca o uşă trântită: 
„Trepanaţie. Poate scapă...“ 
Teresa abia născuse Daniela ţipa zi şi noapte 
era singură şi nu ştia un cuvânt româneşte 
i-au cerut asentimentul şi ea nevăzând altă ieşire 
şi l-a dat 
 
Pe mine nu m-a întrebat nimeni (oricum în 
ochii lor eram iresponsabil şi probabil irecuperabil) 
dar intuiţia mea lucra subteran şi supranormativ 
instinctul de conservare a tras alarma 
să trăieşti imbecil damblagit jumătate 
mersi. Ori viaţa incandescentă arc voltaic 
peste timp ori hăul cenuşa nimicul 
 
Şi-am sărit gardul înalt al spitalului de urgenţă 
când nu se crăpa încă de zori în pijama vărgată 
n-aveam de gând să vieţuiesc deşeu psihic 
legumă şi încă riscându-l pe „poate“ 
aveam nevoie de spiritul meu intact neştirbit 246 
să răscumpăr integru renunţările toate 
să fructific tot ce se investise în mine 
degete străine n-aveau ce căuta 
pe circumvoluţiunile creierului meu 
pe cel mai sensibil teritoriu al meu 
pe unicul secretul meu tezaur 
 
Am fugit de cei curioşi să-mi desfacă ţeasta 
(cu durerea eram obişnuit: copil fiind 
mi-au scos o schijă din piept fără anestezic 
şi nici n-am clipit) 
Dar am fugit pentru că mai multă încredere 
decât în toţi profesorii doctori acazi 
adunaţi într-un consult mapamondic 
o aveam (în ciuda statisticilor care notau 
capitolul fracturilor de bază cu 99 la sută 
i-re-cu-pe-ra-bil) 
în nelimitata forţă regeneratoare a vieţii 
în puterea Voinţei 
de a învinge şi Moartea.  

Acțiunile inițiate încă de anul trecut de Centrul 
Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși” (prin Con-
siliul Local și Primăria Târgu-Jiu), în vederea înscrierii 
Ansamblului sculptural brâncușian în Patrimoniul Mon-
dial UNESCO, au continuat, cu constantă vrednicie, și în 
această vară fierbinte. Sâmbătă, 16 și duminică 17 august 
au fost două zile pline, în care instituțiile sus-menționate 
au derulat la Tg.-Jiu un dens program cultural sub ge-
nericul „2015 - «Calea Eroilor» în Patrimoniul Mondial 
UNESCO”, reunind cunoscuți cercetători, brâncușiologi, 
scriitori, artiști, conducători de publicații, oameni de cul-
tură din București, Craiova, Timișoara, Petroșani, Râmni-
cu-Vâlcea ș.a.

*
În prima zi a manifestării, în piața centrală a 

orașului, a fost reconstituită atmosfera din Târgu-Jiul de 
altădată „pe baza imaginilor surprinse pe film de Brâncuși 
în perioada în care a lucrat la edificarea ansamblului și a 
locuit la Casa Gănescu (pe atunci aparținând familiei Bă-
lănescu)”, după cum se specifică în lista de program. Ele-
mente ale îndeletnicirii și obiceiurilor de altădată au suge-
rat culoarea locală și acel spirit al Târgu-Jiului interbelic: 
taraful de lăutari (adus din Tismana), pe a cărui muzică 
târgoveții încingeau hora, produse ale târgului de săptă-
mână, covoare țesute în atelierele Ligii Femeilor Gorjene 
(expuse pe gardul «istoric»), varii artefacte etnografice…

La ora 16,00, a fost dezvelită o placă informativă la 
fosta boiangerie a lui Ion Mosculescu din strada Victoria 
(casă situată colț cu str. Eminescu, lângă Teatrul Dramatic 
«Elvira Godeanu»), în care a lucrat ca ucenic, în 1887, la 
11 ani, cel ce avea să-și urmeze drumul «procopsirii» prin 
lume, mai întâi la Slatina și Craiova, apoi la București și, 
în fine, la Paris, cetatea artelor moderne care l-a consa-
crat. Seara, pe esplanada Victoria, un concert de muzică, 
susținut de tarafuri gorjenești și, apoi, de trupa Mike Go-
doroja, a smuls binemeritate aplauze din partea publicului 
și invitaților.

Prezența dlui arhitect Radu Petre Năstase, di-
rectorul general al Institutului Național de Patrimoniu 
și al staff-ului de specialitate (arh. Iosef Kovacs, arh. 
Anca Filip, consilier științific Ioana Movilă) a constitu-
it o fermă asigurare că dosarul privind intrarea Ansam-
blului brâncușian de la Tg.-Jiu în Patrimoniul Mondial 
UNESCO se află deja în mapa comisiei de specialitate 
de la Paris, urmând ca într-un viitor apropiat orașul lui 
Brâncuși să primească vizita raportorului UNESCO. La 
conferința științifică ce a avut loc la Muzeul de Artă (sala 
«Mișu Popp»), în intervalul orar 10,00-14,00, dl. arh. 
Iosef Kovacs a prezentat aspecte din acest dosar (aflat 
acum și în posesia Primăriei Tg.-Jiu), în special conside-
rentele imperioase, care sintetizează în enunțuri temeinic 
și colectiv elaborate importanța Trilogiei monumentale 
brâncușiene în planul artei moderne universale, dar și în 
plan național și comunitar. Este vorba de cel mai de seamă 
proiect cultural românesc derulat în interbelic aici, la Tg.-
Jiu, în 1937 și 1938, în care se regăsesc teme, motive, idei 
ale sculpturii brâncușiene, într-o formă chintesențială și 
esențializată, consacrând unica operă brâncușiană de for 
public, de arhitectură monumentală, ce a făcut din modes-
tul oraș de pe Jiul de Sus un reper fundamental și o locație 
de seamă a artei moderne.

În cuvântul lor, brâncușiologi, scriitori și artiști 
plastici au relevat atât importanța manifestării în contextul 
calendarului de înscriere în Patrimoniul UNESCO, cât și 
anumite aspecte ce ar trebui avute în vedere în acțiunea de 
protejare, amenajare și punere în valoare a Ansamblului 
sculptural, precum: reamenajarea parcului Coloanei după 
planul  arhitectului peisagist austriac Friedrich Rebhun, 
agreat de însuși Brâncuși (prin simetria largă, de survol «à 
la Nazca»), și renunțarea la actuala amenajare asimetrică 

sub forma „pajiștei americane de golf”;  pavarea Căii Ero-
ilor și a aleilor din Grădina publică și Parcul Coloanei cu 
piatră cubică de bazalt, așa cum arătau străzile orașului în 
1937-38 etc. Deloc comode și convenționale, discuțiile și 
intervențiile participanților au atras atenția specialiștilor, 
rămânând a fi gestionate de factorii responsabili (locali și 
centrali) de destinele operelor sculpturale aflate în propri-
etatea orașului.

S-a relevat ideea că „este mult de lucru de acum 
înainte” pentru ca moștenirea lăsată de Brâncuși să-și gă-
sească atât o ambianță specifică, dar și un statut de durată 
al amenajărilor, care în ultimii 20 de ani au dat impresia 
nu numai că au fost incomplete și uneori superficiale, dar 
și că „nu se mai termină”! Pentru căile și aleile de acces la 
opere trebuie găsită o soluție viabilă, de durată, așa cum 
este Via dolorosa din Orașul Sfânt, pentru care „nimeni nu 
protestează că s-a pavat cu piatră cubică” (Vlad Ciobanu). 

Să amintim numele unor distinse personalități pre-
zente la manifestare: Sorana Georgescu-Gorjan, Lucian 
Gruia, Aureliu Goci, Claudia Voiculescu, Genoveva Lo-
gan (Pogorilovschi), Mihai Sporiș, Ștefan Stăiculescu, 
Ion Mocioi, Petre Cichirdean, Pavel Șușară, Vlad Cioba-
nu, Pavel Florescu, Horia Ciocârlie, Imre Suhanek, Ovi-
diu Rizopol, Vasile Fuiorea, Sorin Lory Buliga, Zenovie 
Cârlugea, Gheorghe Grigurcu, George Drăghescu, Zoia 
Elena Deju, George Brebenel, Gelu Birău ș.a. Moderator 
a fost dl Doru Strâmbulescu, proaspătul director al Cen-
trului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”, ajutat 
îndeaproape de Adina Andrițoiu. Pretutindeni prezența 
dnei viceprimar Iulia Vână și a echipei organizatorice a 
asigurat fluența și buna desfășurare a programului.

În concluzie, o acțiune reușită, de real interes și 
obligatoriu premergătoare vizitei raportorului UNESCO, 

pe care o așteptăm cu toții a fi favorabilă eforturilor fă-
cute de factorii locali și centrali, de doi ani încoace, în 
vederea înscrierii Ansamblului brâncușian în Patrimoniul 
consacrat al artei mondiale, alături de alte situri și monu-
mente românești precum: Bisericile fortificate din Tran-
silvania (intrate pe listă în anii 1993 și 1999), Mănăstirea 
Hurezi (1993), Bisericile din Moldova (1993), Centrul 
istoric Sighișoara (1999), Ansamblul bisericilor de lemn 
din Maramureșul istoric (1999), Fortărețele dacice din 
Munții Orăștiei (1999), Rezervația Biosferei Delta Dună-
rii (1991).

Aflat pe lista-tentativă UNESCO încă din anul 
1991, iar din 2007 pe Lista Patrimoniului European, An-
samblul Monumental «Calea Eroilor» din Târgu-Jiu se 
încadrează în categoria «monumente-lucrări de sculptură 
monumentală», reprezentând o creație de excepție în ar-
hitectura monumentală modernă, operă a celui îndeobște 
numit „părintele sculpturii moderne”, al cărui geniu 
a influențat de un secol încoace și încă rămâne reper 
inamovibil în arta sculpturală modernă și postmodernă, 
cum și în viitoarele paradigme estetice ale universalității 
creatoare.

Irina MANTEA

2015 – „Calea Eroilor” în 
Patrimoniul Mondial UNESCO

(16-17 august 2014, Târgu-Jiu)
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Reputatul cercetător în folcloristică comparată, ION TALOȘ (n. 
22.06.1934, Prodănești, Sălaj), de mai multi ani universitar la Köln unde susține 
cursuri de literaturi populare romanice, revine în atenția culturii române (și nu 
numai) cu o lucrare de excepție. Este vorba de studiul de antropologie culturală, 
Omul și Leul, un tom masiv care oglindește truda de câțiva ani la o temă care îl 
preocupă cu unele mari dificultăți. 

După contribuțiile la studiul unei teme de folclor european (Meșterul Ma-
nole, I, 1973, II, 1997), după cercetarea Gândirii magico-religioase la români 
(2001) ori Cununiei fraților și Nunta Soarelui (2004) și altele, studiul de față 
constituie o așezată și prodigioasă investigare în domeniu.

În 2007, dl Ion Taloș tipărise, la aceeași editură, Lupta voinicului cu Leul. 
Mit și inițiere în folclorul românesc, care anunța, de fapt, un proiect de anvergură 
materializat acum, Omul și Leul. Este vorba de o „cercetare multidisciplinară a 
«culturii leului» la diferite popoare”, începând cu mileniul al III-lea înainte de 
Christos până în Evul Mediu, din Mesopotamia până în Peninsula Iberică și în 
Nordul Africii.

Prezență cotidiană în urmă cu milenii în viața omului, apoi adoptat de 
societatea umană în diferite perioade istorice, Leul a exprimat întotdeauna forța, 
măreția, atotstăpânirea, perceput fiind și ca paznic al limitei dintre lumea de aici 
și cea de dincolo, ca partener devotat omului, ca spirit de reprezentare etc. Încă 
din pleistocen (acum cca 400.000 de ani), leul din peșteră (panthera leo spelea) 
este atestat în Europa, rămânând în Bazinul Carpatic, la sud de Dunăre și în re-
giunea Odessa (Herodot, VII, 125-126). Chiar în Gorj, la Peștera Muierii, a fost 
atestată prezența ursului de speluncă. Despre existența leului în Tracia vorbește 
și Aristotel, iar ultimele mențiuni datează de pe la sfârșitului primului secol al 
erei creștine, din Grecia, „ceea ce nu înseamnă că el a dispărut tot atunci.”

Studiul dlui Ion Taloș își propune, așadar, să evoce, pe baze multidiscipli-
nare, „prezența leului în cultura umană, a imboldurilor culturale care vin de la el”, 
în timpul și spațiile culturale menționate. Incluzând „orali-
tatea” (domeniu neglijat de predecesori), autorul valorifică 
o cantitate enormă de documente, dintr-o perspectivă gene-
ral-culturală, ce are în vedere universalitatea, continuitatea 
și complexitatea fenomenului, așadar din străvechime până 
în Evul Mediu târziu.” Deși nu există un corpus de docu-
mente cu privire la prezența leului în cultura umană, sursele 
de informare excedează puterea unui singur om (căutare, 
cercetare, interpretare, corelații și specificități, în varii do-
menii, obiceiuri, cutume, arte…), de aceea au fost preferate 
studiile monografice de arheologie  din Orientul Apropiat 
și din Europa de Sud, cu o atenție specială asupra spațiului 
grec (statui, arhitectură, ceramică etc.) și asupra tezaurului 
de opere și artefacte din Muzeul Britanic și de la muzeele 
berlineze, Luvru, Ermitaj, muzeele italiene etc. Prețioase 
s-au dovedit informațiile din spațiul religiilor (cărți sfinte), 
din texte de apocrife și din legendele hagiografice, din lite-
ratura scrisă, de la epopeile antice la literatura medievale și 
literatura orală.

De la Nicolae Densușianu (Dacia preistorică, 1913), 
care face referire la „leul de cavernă” (care a trăit și în regi-
unea noastră geografică, atacând bunăoară caravanele lui Xerxes, fiul lui Dariu 
Hystaspe, la 482 a. Chr.), prezența acestuia a fost consemnată de cercetători în 
estul și sud-estul Europei. Și nu numai în Rodopii Bulgariei sau în Pindii Gre-
ciei…

Redescoperită abia în anii ́ 70 ai sec. al XX-lea de către Adrian Fochi, apoi 
de Octavian Buhociu, tema a fost confirmată și de alți etnofolcloriști români, 
de la Mihai Pop (1975), Gh. Isa (1978) și M. Brătulescu (1979) la Ion Taloș 
(1988, 1996, 2007), Al. Filipescu (1991-96) și V. V. Filip (1998-99). Toți acești 
folcloriști, unul mai diferit decât altul, fiecare manifestându-se sagace și cu idei 
personale, originale, au încercat să stabilească „vechimea” temei și miracolul 
prezenței ei într-o cultură folclorică în care oamenii nu au cunoscut leul – „cum 
se face că folclorul românesc tutelează lupta unui tânăr cu leul, în ciuda faptului 
că acest animal e necunoscut în geografia noastră, în fauna României!

Răspunsul nu poate fi dat decât în formule bine articulate: prezența leului 
la strămoșii noștri îndepărtați din est și sud-estul Europei (G. Todica); necu-
noscut la noi, leul este totuși prezent în colindele noastre – o prezență de basm, 
înzestrat cu puteri supranaturale, „omologabil probabil zmeului”  (A. Fochi); ar 
putea fi vorba de „împrumuturi culturale”, dintr-o moștenire culturală preistorică 
(Buhociu); prezența leului în vocabularul nostru cultural, desemnând pe cel mai 
puternic animal (M. Pop); preluarea de români din bestiarele și unele misterii 

din folclorul Europei medievale (M. Brătu-
lescu); leul din colinde n-ar fi altceva decât 
lupul carpato-danubiano-pontic (Al. Țigara-
Samurcaș); împrumut cultural lingvistic din 
latina târziu (M. Sala, 1991).

Toate aceste probleme privind vechi-
mea temei, tipologizarea și clasarea textelor, 
observarea recurenței, duc la identificarea 
ariilor de cultură care-l atesă, îl conservă și-l 
supun cercetării în cadrul regional și național. 
Textele în care apare „lupta junelui cu leul”, 
aria de răspândire, cu preeminență Hunedoa-
ra, Alba și Arad, apoi Argeș, Brașov, Sibiu, 
Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Bistrița-
Năsăud, Vâlcea și Olt… Adică de la 82 de 
variante (atestate în Hunedoara) la câte o va-
riantă în ultimele cinci județe menționate. Sunt ordonate, în funcție de circulația 
temei cu accent pe anumite aspecte, mai multe tipuri (IV), fiecare cu numărul de 
variante. Existența acestor tipuri este atestată în „Sud-Vestul Ardealului, Banat 
și zonele subcarpatice ale Olteniei și Munteniei”, în „Bihor” (II), în Bucovina, 
Basarabia, Moldova, Ucraina (III) și IV: „Sudul Moldovei, Estul Munteniei, Do-
brogea și regiunea Odessa”.

Constatând, totodată, variabilitatea și contaminarea, ca procedee specifi-
ce în calea leului, I. Taloș analizează „motivele principale ale textelor” și face 
observații privind „Valoarea estetică și morală a colindei leului.” Totodată sunt 
individualizate bine episoadele scenariului din colinde, unele mai cu substanță și 
accent, altele mai netede după cum cere scenariul în decantarea lui pe la casele 
oamenilor: a./pregătirea  aventurii, b./ întrebările mamei, c./ junele și întâlnirea 

cu leul, d./ leul, rivalitatea dintre om și leu, f./ trânta și 
durata ei, g./ scena finală – aducerea Leului viu în comu-
nitate.

Colinda leului este prin excelență o „colindă de fe-
cior” la carpato-danubieni, «vatra originară» a colindei 
fiind Hunedoara, Alba și Aradul, atestarea fiind legată de 
„ritul leilor funerari” (leii de mormânt, altarele, stelele fu-
nerare, ediculele și medalioanele funerare), preluat de ro-
mani de la etrusci și introdus, după cuceriri, din Peninsula 
Iberică în Dacia (secolul de aur al vânătorii în Imperiul Ro-
man fiind cel al Împăraților Antoninieni). De la sarcofagele 
cu scene de vânătoare de lei, la tinerii romani în postură de 
Hercules (învingătorul «Leului din Nemeea»), este un bo-
gat transfer firesc de semnificații, sistemul roman de valori 
impunând Virtus Romana.

Raporturile dintre Om și Leu exprimă, desigur, de-a 
lungul unor mari perioade istorice și evoluția noțiunii de 
eroism. De la legenda biblică a lui Daniel în groapa cu lei, 
acompaniată de mitul Cibelei și de legendele martirice ale 
creștinătății, la noua atitudine a omului față de leu, - este 
o lungă istorie a «înfrățirii Omului cu Leul». În colinda 

românească, Omul e superior Leului prin virtute, atât prin forța fizică dar și prin 
cea morală, căci Junele cruță viața Leului…

Singulară în câmpul culturii noastre de inspirație leonină, Colinda Leului 
ilustrează transformarea adversarului în prieten, Junele aducând în planul eroilor 
noștri folclorici „o adiere de vânt renascentist.”

*
Ilustrându-și tema cu un bogat material iconografic (60 de imagini), dar 

și cu un important corp de texte culese de cercetători în varii etape, din județele 
amintite (309-590 p.), prin publicarea a 427 de variante ale temei respective 
(309-590 p.), la care se adaugă o impresionantă listă bibliografică și un util 
„Summary”, studiul de antropologie culturală Omul și Leul aparținând dlui Ion 
Taloș se propune drept o temeinică cercetare, de formulă academică, de larg in-
teres științific european (și nu numai).

Prin raportarea, astfel, a fenomenului folcloric românesc la cel european, 
lucrarea dlui Ion Taloș, Omul și Leul, este, în multiculturalitatea ei ilustrativă, un 
excelent studiu de antropologie culturală, cu care s-ar mândri orice altă cultură în 
care se regăsesc tema, motivele și semnificațiile mitului leonin.

Sabin LUCACI

Ion Taloș:
„OMUL ȘI LEUL”

(Editura Academiei Române, 2013, 646 p.)
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Cercetătorul de reală vocație Stan V. Cristea, 
cunoscut îndeobște în breasla scriitoricească pen-
tru contribuțiile sale în domeniul criticii și istoriei 
literare ( gen Marin Preda. Repere bibliografice, 
2012), revine cu un temeinic studiu căruia i-a închi-
nat mai mulți ani din viață: Eminescu și Teleormanul 
(Editura Aius PrintEd, 2014, Craiova, 590 p.). Pri-
ma ediție  a apărut în anul 2000, cu prilejul «Anului 
Eminescu», în semn de omagiu, relevând legăturile 
directe sau indirecte ale Poetului Național „cu are-
alul nostru referențial, determinat geografic și spi-
ritual”. Demers readus în atenția publică prin noua 
ediție, mult îmbogățită informațional și augmentată 
în sens larg, apărută „în anul când se împlinesc 164 
de ani de la nașterea sa și 125 ani de nemurire a spi-
ritului său și a operei sale”…

Patru sunt considerentele pentru care istori-
cul literar Stan V. Cristea susține ideea „contribuției 
Teleormanului la constituirea patrimoniului Emi-
nescu”. În primul rând este vorba de trecerea poe-
tului, la vârsta adolescenței, prin Teleorman, în anii 
1867 și 1868, mai întâi ca „hamal” în portul Giurgiu, 
unde, cunoscându-l pe I.L. Caragiale, se va angaja în 
trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale, iar anul următor 
debarcând de pe un vas austriac la Turnu Măgurele 
împreună cu trupa lui Mihail Pascaly, reîntoarsă la 
București după un lung turneu.

Pe lângă această „revendicare a trecerii lui 
Eminescu prin județul Teleorman”, criticul con-
stată prezența acestui ținut „în opera poetică și 
în culegerile de folclor”, apoi legăturile pe care 
Eminescu le-a avut cu „câteva spirite ridicate de pe 
aceste meleaguri” și, în sfârșit, interesul acordat de 
gazetarul de la «Timpul», în anii 1877-1883, unor 
aspecte ale vieții social-politice din acest județ. De-a 
lungul vremii, multe din aceste „aspecte” au fost 
abordate de biografi, editori, traducători, exegeți și 
comentatori, relevându-se acele „multe și profunde 
legături” pe care Eminescu le-a avut cu realități și 
oameni din această parte a țării.

Cu acribia-i caracteristică, dl Stan V. Cristea 
urmărește primul contact al poetului cu Teleormanul, 
în vara lui 1867, când proaspătul actor și sufleur în 
trupa lui Iorgu Caragiale va poposi și în alte orașe 
ale Munteniei, nu numai la Giurgiu (Ploiești, Brăi-
la, Galați, Turnu Măgurele). Venit la București încă 
din toamna lui 1866, biografii nu au stabilit încă ce 

făcuse poetul până în vara lui 1867, de aceea „anul 
1867 este cel mai obscur din cei șase din viața de 
pribeag a lui Eminescu” (Gala Galaction, teleormă-
nean de baștină). A doua atestare a poetului („numai 
la Turnu Măgurele”), de la sfârșitul lui august 1868, 
avea loc odată cu revenirea trupei lui Mihail Pascaly 
din turneul întreprins în Transilvania și Banat (de 
la Brașov și Sibiu trupa ajunsese să dea spectacole 
la Lugoj, Arad, Timișoara și Oravița, îmbarcându-
se la Baziaș pentru Turnu Măgurele, la 21 august 
și ajungând peste o săptămână la București). Toate 
aceste informații sunt culese din presa vremii, dar 
și din varii scrieri și arhive, mărturisind un interes 
deosebit și constant al cercetătorului teleormănean, 
el însuși, de-a lungul anilor, vrednic articlier și bi-
obibliografist în materie de cultură locală cu impact 
național.

Foarte interesant este capitolul ”Eminescu și 
teleormănenii din București”, pilduitor pentru bune-
le relații ale poetului cu această falangă de admira-
tori și prieteni. Amintim dintre aceștia pe Gr. G. Pău-
cescu („cel mai apropiat” – viitorul „director politic” 
al «Timpului», mai moderat decât fostul „prim-re-
dactor” din 1880-81, și primul editor al publicisticii), 
generalul George I. Manu, profesorul Anghel De-
metriescu, gazetarul George Secășanu (președintele 
Societății «Carpații»), Zaharia Petrescu (medic mili-
tar și profesor), cel care, alături de dr. Al. Șuțu, îl va 
examina pe poet la 20 martie 1889, ș.a.

Sunt urmărite, în continuare, rezonanțele Te-
leormanului geografic, istoric, 
socio-cultural și politic în „ope-
ra” lui Eminescu (Scrisoarea 
III cu localizarea „Rovinelor” 
sau Doina, - deși versurile„De 
la Turnu-n Dorohoi/ Curg duş-
manii în puhoi/ Şi s-aşează pe 
la noi” credem a se referi la 
Turnul …lui Sever -,  dar și în 
folclor), apoi prezența unor fi-
guri teleormănene în publicis-
tica eminesciană, de la Radu 
Grămăticul la Al. Depărățeanu, 
Cezar Bolliac, Nae Bassara-
bescu, Ștefan Bellu, Constantin 
Boerescu, Aristide Pascal (peste 
25 de asemenea referințe). Ga-
zetarul urmărea cu atenție viața 
social-culturală și politică a Te-
leormanului (vezi implicațiile 
afacerii «Warszawsky – Mihălescu» în care pledase 
însuși Titu Maiorescu, satisfăcut din plin de „vaca 
lăptoasă” care era avocatura, conform „jurnalului” 
său…), ba chiar anumite statistici din care se vedeau 
mult lucruri.

Cu o documentare la zi (impresionant apa-
ratul bibliografic, cu mii de trimiteri) sunt urmărite 
acele gesturi culturale de solidaritate și prietenie, 
de prețuire și omagiu, venite, de-a lungul timpu-
lui, din partea unor teleormăneni de mare ispravă 
precum Gala Galaction, D. Cuclin, Grigore G. Pă-
ucescu, George Gană, Elena Liliana Popescu, N. I. 
Apostolescu, Cezar Papacostea, Constantin Noica 
(cu memorabia-i carte despre «omul deplin al cul-
turii românești»), Iordan Datcu, Constantin Domin-
te, Răzvan Theodorescu, Artur Silvestri, Marin Ta-
rangul, Ștefan Vida Marinescu, Ana Dobre, Stan V. 
Cristea și atâția alții. Sunt «gesturi culturale» întâlni-
te nu numai în presa locală sau de pretutindeni, dar și 
în volume, în creații cultural-artistice, în conferințe 
publice ori în varii manifestări culturale.

Așadar, „ce înscrie Teleormanul în patrimoniul 
Eminescu?”, se întreabă Stan V. Cristea, constatând 
că după 1989 bogăția de informații a crescut enorm, 
reușind să aducă o nouă viziune („prin intermediul 
celor două ediții ale cărții de față”), „una mult mai 
complexă, întărită și susținută de o demonstrație 
adecvată și convingătoare”, menită a așeza acest 
ținut de vechi tradiții cultural-istorice „alături de ce-
lelalte provincii cu care, într-un fel sau altul, acesta 
și-a îngemănat axistența și spiritul”:

„Ca argumente, cartea de față relevă acest pri-
vilegiu, sperând că a reușit să-l identifice și să-l ex-
prime pe de-a-ntregul, deși – trebuie s-o recunoaștem 
– atunci când este vorba despre Eminescu și despre 
opera sa nimic nu poate fi pe deplin descoperit și 
înțeles, căci mereu vor mai rămâne taine ce se vor 
lăsa dezlegate numai printr-un susținut efort de 
cunoaștere, dublat în mod obligatoriu de pasiune și 
de respectul pentru adevăr.” (pp. 326-327).

Sub acest imperativ, intenția cercetătorului 
(monografist de substrucție bibliografică) „de a pune 
în lumină interferențele dintre spiritul eminescian, așa 
cum s-a exprimat el în contextul epocii, și spațiul cul-
tural teleormănean, înțeles ca un rezonator și recep-
tor pentru cel dintâi” – se realizează pe deplin. Ceea 
ce, cu mândrie regională, este consemnat de onestul 
cercetător al vieții și operei eminesciene: „Teleorma-
nul își are partea lui de prezență și de contribuție, 
deloc de neglijat într-o perspectivă integratoare, sin-
gură în măsură să-i definească conținutul, trăsăturile 

și semnificațiile reale”.
Apreciată în perspectiva 

unei reale și motivate «geografii 
literare», întreaga operă a istori-
cului și criticului literar Stan V. 
Cristea constituie o contribuție 
de seamă la reliefarea și întregi-
rea unui tablou mai larg de va-
lori, justificând ideea lui C. No-
ica potrivit căreia „generalul nu 
se vădește decât prin intermediul 
determinațiilor ce exprimă parti-
cularul, iar particularul trece, la 
rândul său, prin determinațiile 
specifice, în general”.

„Nicicând – scria prin 
2008 confratele prozator Ștefan 
Tomșa - o personalitate nu a 
adus mai numeroase şi mai im-

portante servicii unei zone culturale a ţării. Clasifi-
când şi interpretând, cu vocaţie, competenţă şi dărui-
re, fapte de civilizaţie şi de literatură, Stan V. Cristea 
a adunat o zestre impresionantă pentru conjudeţenii 
săi. Devotamentul şi pasiunea sa sunt cu adevărat 
tulburătoare. Scriitorii teleormaneni (printre care mă 
număr) nu-i vor putea fi niciodată îndeajuns de recu-
noscători celui care a proiectat o hartă a tuturor for-
melor de cultură teleormănene, dându-le o identitate 
şi un sens. Acţiunea culturală şi literară a lui Stan 
V. Cristea nu are precedent în Teleorman şi este de 
bănuit că el nu va avea nici urmaşi care să se dedice 
acestei nobile, înălţătoare idei.”

Subscriem cu admirație și prețuire pentru o 
trudă «manolică» de adânci înțelesuri și mai largi 
semnificații, cu observația că, dacă toate ținuturile 
patriei s-ar bucura de o «mucenicie» cultural-docu-
mentară asemănătoare, atunci tabloul general al ge-
ografiei noastre literare ar fi mult mai complet, arti-
culat și reprezentativ.

Grigore Gh. HAȘ

STAN V. CRISTEA:

„Eminescu și Teleormanul”
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Afirmat cu studii de etno-folcloristică (Studii 
și articole de etnologie, 2007; Homo Moralis.Mari 
paradigme etice și etosul românesc, 2008), și, mai 
ales, de etnosofie (Spiritul pendulator. Eseurile de la 
Stuttgart, I - 2010; Solemnitatea ignoranței, Eseurile 
de la Stuttgart, II - 2012), admirabile abordări inter-
disciplinare, Iulian Chivu ne propune acum și fațeta 
de literat a spiritului său creator.

Romanul Crepuscul la Ullervad  relevă 
disponibilitățile în registru prozastic, reînnodând de 
fapt vocația anilor de tinerețe, când filologul băimă-
rean se făcuse cunoscut cu poezii și proză. O anumită 
practică de presă cotidiană în perioada imediat post-
decembristă i-a înlesnit nu numai cunoașterea medi-
ilor sociale, în complexitatea «seriozității» și «pito-
rescului», dar și alcătuirea unor materiale așa-zis «de 
teren», unele numite în limbaj jurnalistic «anchete», 
altele «reportaje» despre munca și viața oamenilor.

Din această perioadă a vieții sau având o ase-
menea referențialitate descinde și romanul de față 
(ipoteză de lucru, căci registrul ficționalizării vero-
simile se simte), o scriitură compactă cu o proble-
matică nu tocmai ușor de urmărit, în buna tradiție a 
posmodernității «inginerești». 

Ziaristul Tiberiu Chendea devine prin muncă și 
seriozitate «o semnătură căutată» pentru reportajele 
publicate cu regularitate, în fiecare zi de vineri, într-
un ziar central de mare tiraj. Reportajele sale despre 
„emigranții stabiliți prin ținuturi și civilizații nu prea 
ospitaliere climatic (…) în căutarea unor orizonturi 
care să le dea mai multă siguranță de viitor”, creaseră 
multă vâlvă dar și o bună audiență publicației.

Delegat pentru un periplu prin câteva țări nor-
dice, Tiberiu Chendea va pleca împreună cu tânăra 
sa soție Minodora (economistă la o bancă, dar acum 
pe post de cameraman) în această „călătorie de docu-
mentare”, de unde se va întoarce cu un prețios mate-
rial de teren, bun nu numai în activitatea profesiona-
lă, dar potrivit și pentru o abordare literară, bunăoară 
o nuvelă sau un roman.

Călătoria de vara trecută prin țările nordice îi 
trezise în suflet protagonistului – după sedimentarea 
unor impresii despre oamenii și locurile cutreierate – 
dorința tot mai accentuată de a scrie romanul. Lipsa de 
timp și negăsirea momentului prielnic, a tonului potri-
vit  îl face, așa cum îi reproșează Minodora în conce-
diul de la Căciulata din primăvara anului următor, „să 
amâni fără un motiv serios să începi odată să scrii.”

Viața de stațiune balneară, cu proceduri medi-
cale dar și cu plimbări și excursii în zonă  (Mănăsti-
rile Cozia, Turnu, Frăsinei) – sejur în care cunoaște 
pe profesorul Stoica, un trăirist volubil cu harul isto-
rioarelor anecdotice din comunism – îi oferă prile-
jul să mediteze mai mult și mai organizat la scrierea 
mereu amânată. În discuția cu Minodora, Chendea 
își exprimă intenția unui scenariu epic și, după un 
pelerinaj la Mănăstirea Turnu de peste Olt, revine 
în cameră de hotel și începe să aștearnă în caietul 
studențesc cu pătrățele „rememorarea periplului său 
baltic” din vara trecută, cu drumul prin Ungaria și 
Polonia spre Helsinki (plecaseră, de fapt, „în a doua 
jumătate a lunii septembrie”!), cu Volswagenul lor 
cumpărat recent. Și tot așa prin Norvegia, Suedia, 
Danemarca, apoi cu ferryboatul înapoi în Germania, 
de unde,  prin Viena, pusta maghiară și Arad, înapoi 
spre casă.

La Helsinki, însă, gazetarul mergea să se întâl-
nească cu românul Alexandru Berevoianu, după ce 
vizitaseră Polonia (Elblag),  enclava rusă Kalinibrad, 
Letonia (Riga) și Lituania. Înainte de plecare jurna-

listul convenise cu respectivul „să vorbească despre 
experiența lui de imigrant, despre realizările lui, dar și 
despre ale altora pe care îi cunoscuse”. În felul acesta 
Chendea află de „cazul doctorului Rucăreanu”, și el 
tot de prin părțile Argeșului, originar din Godeni, nu 
departe de Câmpulung, un fel de neam cu Berevoia-
nu. Doctorul Ovidiu Rucăreanu, cunoscut specialist 
la „Fundeni”, emigrase în vremea comunismului și 
se stabilise mai întâi la Göteborg, în Suedia, după 
care s-a mutat după nevastă la Mariestad, pe drumul 
spre Stockholm, pe malul lacului Vänern. Iscoditorul 
Chendea aflase că Rucăreanu urmase facultatea de 
medicină la Cluj, dar, din cauza unui unchi, Mareș, 
partizan în rezistența anticomunistă și împușcat de 
securitate în anii cincizeci, fusese nevoit să părăseas-
că țara clandestin. Ovidiu și Maria erau copiii unui 
creștin gospodar din Godenii Muscelului, dar dintre 
ei băiatul fusese ales de tată pentru a urma școlile și 
a deveni „om mare”. Din evocarea lui Berevoianu, 
destul de schematică, stârnind doar curiozitatea ga-
zetarului, acesta înțelege presiunea pe care „politru-
cii de la Pitești” și „securiștii” o exercitau asupra fa-
miliei, în anii de urâtă faimă ai colectivizării forțate 
după model sovietic. Cazul regretatului doctor Ovi-
diu Rucăreanu îl fascinează pe jurnalist pe măsură ce 
află noi date despre om, de aceea investigațiile sale 
se orientează în această direcție. Culese de pretutin-
deni în acest „periplu nordic”, fie că se află la Hel-
sincki (unde au loc convorbirile cu familia Berevo-
ianu) ori la Marienstad, la spitalul în care Rucăreanu 
fusese „șeful secției de gastro-enterologie”, funcție 
la care acela renunțase pentru a-și dechide un cabi-
net particular (discuția cu Mark), informațiile încep 
încet-încet să dea contur unei personalități. De aici 
ideea de a vorbi cu fostul asistent al acestuia, Gustaf, 
care, după moartea doctorului, transformase cabine-
tul într-unul de stomatologie.

„Eu nu l-am cunoscut pe doctorul român, pe 
ale cărui urme am venit – îi explică Tibi Chendea 

stomatologului – dar din surse bine informate știu 
multe lucruri despre el. Cazul lui nu face obiectul 
unui reportaj de ziar, dar ar putea să facă subiectul 
unei nuvele sau a unui roman. În nici un caz nu voi 
folosi în ziar informațiile pe care le adun, însă vreau 
să pun cap la cap tot ce ar putea să lumineze pen-
tru mine imaginea lui Rucăreanu așa ca să nu scriu 
despre el doar din imaginație și nici să construiesc o 
altă imagine decât cea reală; ar fi ceea ce noi numim 
creștinește păcat.” (p. 74).

  Provocat în acest fel, Gustaf  îi face cunos-
cut lui Tibi Chendea că doctorul fusese căsătorit cu o 
suedeză brunetă, pe nume Karin, cu care avusese pe 
Elsa, ce urmase medicina la vestita universitate din 
Upsalla. Din cauza firii voluntare și aventuroase a 
femeii, soții se despart, dar tatăl rămâne foarte apro-
piat de fiică, învățând-o foarte bine românește și cul-
tivându-i interesul pentru țara sa natală. Și Gustaf, 
fostul asistent, cunoștea multe din secretele vieții lui 
Rucăreanu, care trăia intens dorul de țară, de oameni 
și locurile natale (folosea frecvent expresii și refre-
ne populare, pe care le transmite fiicei sale și celor 
apropiați, lăsând enigmatică funcția lor conotativă, o 
anumită semnificație chiar). Pasiunea doctorului fi-
ind pictura, el mergea la podul din Ullervad, mai sus 
de Tidan River, trăind acolo ceasuri intense de reve-
rie. Întâmplarea face ca în acest decor, ce-i amintește 
de satul natal, doctorul să sufere un infarct. Fiind 
găsit mort de Soren, fusese îngropat în cimitirul pro-
testant al orașului. Amintirea lui rămăsese vie în ini-
mile oamenilor, mai ales că doctorul, bun creștin, se 
dedicase unei bogate activități caritabile, cumpărând 
haine și medicamente pentru copiii bolnavi.

Urmează deplasarea la Göteborg și Hel-
singborg, unde familia Chendea o caută pe Karin Jo-
hansson, fosta soție a lui Rucăreanu, care însă refuză 
să stea de vorbă („nu pe noi ne-a respins – observă 
Minodora – ci a respins orice cale de comunicare cu 
propriul ei trecut”). 

La Roskilde, în Danemarca, întâlnirea cu Elsa 
(devenită medic gastroenterolog, „calcă pe urmele 
tatălui său”) este mai edificatoare, „turneul lor de 
informare jurnalistică” intrând oarecum pe un drum 
drept. Tot aici, la Roskilde, o cunosc pe unguroaica 
Ilona Fekete, o fostă colaboratoare a doctorului des-
tul de apropiată, care nutrea pentru Elsa sentimen-
te mai mult decât prietenești, materne chiar. O altă 
enigmă privitoare la viața lui Ovidiu Rucăreanu, pă-
răsit de voluntara și aventurista Karin.

Deschisă comunicării, Elsa se dovedește o 
tânără destul de plăcută și inteligentă „care poartă 
vie amintirea și respectul tatălui, față de o mamă cu 
aventuri pe la Barcelona, Helsinki, Londra ori prin 
Italia: „Tata cred că a suferit doar eșecul căsătoriei, 
nu și despărțirea de Karin”, le precizează ea soților 
Chendea. Era un profesionist dedicat trup și suflet 
oamenilor, îngăduind în momente delicate ca Ilo-
na, colega sa, s-o „adopte sufletește” pe Elsa, după 
despărțirea de Karin.

„Tata fugise din țară. Era un proscris, iar une-
ori chiar trăia sentimentul acesta. S-a dus abia după 
revoluție acolo”, le precizează Elsa, tânăra suede-
ză stabilită în Danemarca. Împrietenirea cu Elsa 
sfârșește cu propunerea făcută acesteia de a veni în 
România, ceea ce se și întâmplă. 

IULIAN CHIVU:

„Crepuscul la Ullervad”
(Ed. Sitech, Craiova, 2014, 142 p.)

Daniel MESEȘAN
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Astfel, Elsa însoțită de logodnicul ei Olaf, 
aterizează la Otopeni, de unde sunt luați în primi-
re de familia Chendea. Ziua următoare toți patru 
pleacă la Câmpulung, în satul natal al tatălui, unde 
Elsa cunoaște pe mătușa Maria, sora tatălui mutată 
la Corbeni, dar și pe prietena din tinerețe a docto-
rului ori alte rubedenii, bucuroase de a vorbi despre 
renumitul doctor, oameni cu mare simțire creștină 
care se oferă să comande ei la meșterii locali o cru-
ce de marmură, pe care s-o trimită acolo în Suedia, 
la Mariestad, întru veșnicirea memoriei celui mort 
departe de satul natal.

Amintirea unchiului Mareș, cel împușcat de 
Securitate la Poduri, pe Râul Doamnei, alături de 
alți partizani, este și ea destul de vie printre săteni 
(chiar doctorul, la venirea sa, îi pusese în secret o 
cruce, acolo, la pod). Locul rămăsese în memoria 
nepotului care, acolo, „la Ullervad, pe malul lacu-
lui Vänern” acesta se refugia să picteze „imagini 
nu de acolo, ci chiar de aici, păstrate în amintirile 
lui, în nevoia lui sufletească de a se întoarce în sine, 
cât mai departe, cât mai înapoi, cât mai adânc, până 
acolo unde se regăsea pe sine, cel pur, cel neprihă-
nit de soartă (…) Va fi murit poate fericit acolo cu 
gândul că asta i se întâmplă aici, la Poduri, lângă 
crucea unchiului Mareș, de care sau măcar de idei-
le căruia nu se arăta a fi fost deloc străin.” (pp. 137-
138). „Glonțul pentru el – scrie naratorul Chendea 
– a venit însă din interior.” 

Cazul doctorului Rucăreanu „fusese pu-
blicat ca material jurnalistic în pagina de vineri a 
ziarului”, un exemplar fiind trimis și Elsei, la Ro-
sekilde, care confirmă cu promptitudine primirea 
corespondenței.

După periplul memorialistic pe meleaguri 
muscelene, Elsa pleacă cu Olaf să viziteze mănăs-
tirile din Moldova, ajunge la Humuleștii lui Crean-
gă (din zonă fiind Minodora, soția jurnalistului), 
apoi la Ipoteștii lui Eminescu, scriitori cunoscuți 
prin grija tatălui de a-i transmite fiicei sale născută 
în Suedia, din cultura și spiritualitatea românească.

Despărțirea de familia Chendea se face pe 
același aeroport, cu propunerea ca anul viitor cele 
două familii să petreacă o vacanță în Tenerife.

Aceasta este povestea romanului Cre-
puscul la Ullervad, o scriere densă, cu episoare 
cronologicește amestecate, întrețesute, încadra-
te compozițional, așa cum îi stă bine unui roman 
postmodern. Este vorba de o scriitură continuă, de-
loc organizată în capitole, șuvoiul epic ducând la 
vale episoade și secvențe narative de mare ținută, 
dialoguri fie familiale fie convenționale, o portre-
tistică în general interesantă, imagini pitorești de 
periplu scandinav,  cam nebătătorite în proza noas-
tră, descrieri de monumente și priveliști, admira-
te din goana automobilului care înghite sute de 
kilometri de la o locație la alta sau de pe feribot. 
O bună topografiere a scenariului, orașe, străzi, 
clădiri, instituții, case, interioare, într-o aventură 
aproape „detectivistică” ce urmărește îndeaproape 
„cazul doctorului Ovidiu Rucăreanu”, în sfârșit o 
imagine pe alocuri destul de plată a vieții de fami-
lie, partenerii susținându-se însă admirabil în multe 
împrejurări, - toate acestea fac din „Crepuscul la 
Ullervad” un roman alert, cu factualitate decelabilă 
în revărsatea incontenentă de postmodernitate for-
mală și, mai apoi, conținutistică.

„Crepuscul la Ullervad”
pag. 19

Jubileu

Portal-MÃIASTRA - 10

Un deceniu de activitate revuistică a im-
pus Portal-MĂIASTRA în peisajul publicistic 
românesc contemporan, inaugurând o mică tra-
diţie în cultura românească. Obiectivul său a 
fost limpede de la început: nu (numai) localism 
creator, ci abordarea pertinentă a valorilor mari-
lor personalităţi ale culturii naţionale. Din acest 
punct de vedere, profilul pare asemănător arti-
colului-program al revistei „Arhivele Olteniei” 
(1922-1943), care argumenta că „regionalism 
nu înseamnă exclusivism”, pentru că „suntem o 
părticică dintr-un tot, o regiune dintr-o ţară” şi 
„tot ce atinge ţara, toate progresele ştiinţei, toate 
mişcările şi manifestările sociale ne ating şi pe 
noi”.

Oraşul lui Constantin Brâncuşi, deşi mic 
ca dezvoltare economică şi demografică, şi-a 
creat o tradiţie în istoria presei. Aş aminti doar 
câteva titluri de publicaţii periodice având şi 
preocupări literare: Amaradia (1937), Amicul 
poporului (1898-1905), Amicul tinerimii, revista 
Liceului „Tudor Vladimirescu”, fondată de Iuliu 
Moisil (1935-1941), Bazarul, foaia librăriei Nicu 
D. Miloşescu (1899-1906), Bicicleta (1906), Bu-
ciumul, foaie pentru strângerea folclorului (Bră-
diceni, 1924-1926, 1935-1936), Columna, su-
plimentul „Gazetei Gorjului” (1971), Crainicul 
(1931-1932), Gorjul cultural (1925, 1926), Jiul, 
1894-1899; 1933-1932), Orizontul (1909), Re-
vista Jiului (1920-1921, 1927), Speranţa (1902-
1903, condusă de Burlănescu-Alin), Vocea Jiu-
lui (1904-1905, 1908), Zorile (1909-1910).

Între toate acestea s-a impus Calendarul 
Gorjului (1910, 1925), alcătuit de V.D. Horto-
panu şi Al. C. Calotescu-Noicu, care a reuşit să 
strângă colaboratori remarcabili, precum N. Ior-
ga, A.C. Cuza, Al. Stefulescu, N. Vulovici, Al. 
Vlahuţă, Şt. Bălceşti, Tradem, N. Burlănescu,-
Alin, V. Eftimiu etc., etc. Este un precursor demn 
al revistei Portal-MĂIASTRA.

Portal – MĂIASTRA, revistă trimestri-
ală de cultură, în format A3 şi 52 p., înfiinţată 
în ianuarie 2005 la Tg. Jiu, urmare unui parte-
neriat între filiala locală a Societăţii de Ştiinţe 
Filologice din România, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona-
le Gorj, cu sprijinul financiar al Consiliului Ju-
deţean Gorj. Directorul fondator şi coordonator 
al publicaţiei este scriitorul Zenovie Cârlugea. 
În colegiul de redacţie fac parte: Ov. Drimba 
(preşedinte de onoare), Gh. Grigurcu, I. Pogo-
rilovschi, Gr. Smeu, Sorana Georgescu-Gorjan, 
Nina Stănculescu, Adam Puslojič, I. Miloş, N. 
Dragoş, M.N. Rusu, I. Cepoi, Romulus Iulian 
Olariu, Zoia Elena Deju, Romeo Magherescu. 
În argumentul intitulat La început de drum se 
precizează că „acest proiect cultural urmăreşte a 
revigura un climat de emulaţie revuistică în ur-
bea de pe Jiu”, cu menţiunea că „revista rămâne 
independentă de orice încercare de subordonare 
instituţională sau politică”. Această „«declaraţie 
de independenţă» asigură, pe de o parte, coa-

gularea unei autentice emulaţii cultural-artisti-
ce locale, iar pe de altă parte, nu permite, prin 
deschiderea publicaţiei şi către alte zări, să nă-
zuim, dincolo de localismul creator, la un impact 
mai larg în viaţa cuturală românească”. Revista 
a fost structurată, încă de la început, pe rubrici 
tematice cu reale contribuţii pertinente, docu-
mentare, chiar şi inedite: Zalmoxiana, Brâncuşi-
ana, Argheziana, Scriitorii români de azi, Starea 
eseului, Cronica literară, Tradiţii, Eveniment 
cultural-artistic, Salonul plastic, Viaţa creştină, 
Mapamond, Documentar, Cenaclu etc. Totoda-
tă, P.M. a realizat, aşa cum şi-a propus, numere 
tematice consistente dedicate lui Eminescu (nr. 
1,5, 15, 17), Arghezi (nr. 2,6,11,15,26-27), Blaga 
(nr. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 28), Brâncuşi (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
13) sau Gorjului istoric şi tradiţional (nr. 5, 7, 8, 
13, 16). P.M. a coagulat în jurul său colaboratori 
însemnaţi din ţară sau din străinătate, demon-
strându-şi larga deschidere cultural-literară. La 
poezie remarcăm prezenţa lui V. Tărâţeanu, Ilie 
T.Zegrean, Vasile Izvoranu-Cernăuţeanu (Ucrai-
na), Predrag-Bogdanovici, Radomir Andric, 
Sârba Ignatovici, A. Puslojič (Serbia), I. Miloş 
(Suedia), Javier Velaza, A. Porpeta (Spania), 
Fernando Arrabal (Franţa), Sean O’Curraian /
Anglia), Th. Damian, M.N. Rusu, Mihaela Albu 
(SUA), Flavia Cosma (Canada), Hans Doma 
(Austria), I.Flora, Radu Cârneci, Val. Taşcu, Ilie 
Constantin, Gh. Pituţ, Gh. Grigurcu, Eleodor 
Dinu, I. Popescu-Brădiceni, Zoia Elena Deja, 
Ioan Dinulescu, N. Tzone, Adrian Frăţilă, I. Ce-
poi, A. Gregora, Gelu Birău, N. Diaconu, Spiri-
don Popescu, Oct. Doclin, Doru Fometescu etc. 
Proza este reprezentată de Aurel Antonie, Elena 
Brădişteanu, Gr. Smeu, Any Drăgoianu, I. Şol-
du, I. Gociu, Al. Colţan etc. Critica literară şi de 
artă  grupează personalităţi precum Ov. Drimba, 
Gr. Grigurcu,, I. Pogorilovschi, Sorana Georges-
cu-Gorjan, M.N. Rusu, Marian Popa, Nina Stăn-
culescu, D. Doba, Doina Lemny, M. Cimpoi, I. 
Taloş, Gh. Pavelescu, C. Zărnescu, M. Popa, M. 
Tomuş, Tudor Nedelcea, A. Goci, I. Mocioi, Şt. 
Cazimir, Pavel Ţugui, Iulian Chivu, Lucian Gru-
ia, etc. Traducerile sunt asigurate de Chr. Tămas, 
Tr. Diaconescu, Diana Maria Diaconescu, Pau-
la Romanescu, A. Puslojič, Simion Dănilă, G. 
Popa.

Este meritul incontestabil al scriitorului 
Zenovie Cârlugea, care, prin modestia-i carac-
teristică, dublată de tenacitate şi perseverenţă 
remarcabilă, a reuşit nu să menţină, ci să impu-
nă revista între principalele publicaţii periodice 
româneşti contemporane, motivând Uniunea 
Scriitorilor din România s-o preia sub egida sa, 
iar subsemnatul s-o includă în ediţia a II-a a Dic-
ţionarului General al Literaturii Române, ce va 
apărea în curând.

Tudor NEDELCEA
Craiova

O revistă ce s-a impus în doar 
un deceniu...
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LIGIA DIMITRIU:

O L G A   C A B A
monografie

(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, 300 p.)

Scriitor de plan secund, - dar fără de care ta-
bloul cultural-literar al epocii, de varii reliefuri, ar 
rămâne incomplet, - OLGA CABA (23 mai 1913, 
Volona, Ucraina– 20 iulie 1995, Sebeș) ilustrează un 
mod de viață și un destin artistic totaliter aliter, dacă 
e să ne exprimăm cu titlul unui apreciat roman al său 
din 1982.

A început să publice povestiri și eseuri în pe-
rioada interbelică, debutând cu proză memorialistică 
Vacanță sentimentală în Scoția (Ed. Publicon, 1944), 
după care a dispărut practic din peisajul literar al epo-
cii vreme de aproape un sfert de veac, mai exact până 
în 1970, când i se publică un volum de Poezii la Edi-
tura «Dacia» din Cluj-Napoca. A continuat cu cărți 
de proză: Cumpăna din cetate (1977), Pasul alături 
(1979), Totaliter Aliter (1982), Nuvele fantastice 
(1984), Zodia vărsătorului de apă (1988), - toate edi-
tate la „Cartea Românească” din București. Postum 
i s-au editat două volume de Teatru (2001), de către 
istoricul literar albaiulian Mircea Cenușă.

Se adaugă la acestea interesante colaborări, 
începând de prin 1933 până în 1942, la diferite 
publicații („Abecedar”, „Pagini literare”, „Gând ro-
mânesc”, „Gândirea”, „Revista Fundațiilor Rega-
le”), apoi, după lunga noapte dogmatică, începând 
din 1967, la „Tribuna” clujeană, „România literară”, 
„Echinocțiu”, „Discobolul” ș.a.

Au rămas în manuscris numeroase lucrări (po-
ezii, proză, proiecte dramatice), în diferite stadii de 
lucru, unele „grav deteriorate”, precum și o boga-
tă corespondență (cu I. D. Sîrbu, Eta Boeriu, Nicu 
Caranica, Ion Negoițescu, Wolf von Aichelburg, 
Laurențiu Fulga, M.R. Paraschivescu, Ion Maxim, 
Raoul Șorban ș.a.), care va constitui – ne spune mo-
nografista Ligia Dimitriu -  obiectul unei noi editări.

Deși, după formarea sa în Cenaclul lui Victor 
Papilian, începuse să se afirme în presa ardeleană, 
Olga Caba a trebuit să facă față unui destin aventuros 
pe care, putem spune fără a greși prea mult, ea însăși 
și l-a provocat, asumându-și-l deopotrivă.

Născută în localitatea ucraineană Volona, din 
părinți institutori (tatăl revizor școlar) care au pere-
grinat pe la Satul Mare și Sighetul Marmației, sta-
bilindu-se la Oradea, tânăra Olga, singură la părinții 
care se vor despărți, avea în sânge o ascendență aris-
tocratică de confesiune greco-catolică. După absolvi-
rea Liceului de Fete «Oltea Doamna» (1929), la 16 
ani, se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere din 

Cluj, unde se va căsători cu pictorul și istoricul de 
artă Raoul Șorban, de care însă se va despărți în timp 
ce era plecată cu o bursă de studii în Anglia. Reveni-
tă în țară, va peregrina ca prefesoară de franceză la 
Botoșani, Focșani, Oradea.

Diktatul de la Viena o determină să ple-
ce la București, unde funcționează ca profesor 
în învățământul preuniversitar (și nu numai în 
învățământ), publicând la prestigioasele reviste 
„Gândirea” și „Revista Fundațiilor Regale”. După 
război, pe motivul că fusese «cinci zile» înscrisă 
în Partidul Național Țărănesc din Oradea, cunoaște 
experiența închisorilor comuniste de la Gherla, Mis-
lea și Văcărești. Se va retrage ca profesor la Sebeș, 
unde își va petrece ultimele decenii de viață, alături 
de cel de-al doilea soț, Eric(a) Tecău (cunoscută la 
Școala Generală din Petrești, lângă Sebeș, în anii 
1948-49, ca profesoara Erica Tecău). 

Născută la Sebeș, 7 sept. 1924 (și decedată 
la 6 decembrie 1994), Erica Tecău, mai tânără 
cu 11 ani, va trăi și ea, precum Olga Caba, drama 
despărțirii părinților. Va urma Liceul de Fete la Alba 
Iulia, apoi din 1943 Facultatea de Filosofie și Litere a 
Universității „Regele Ferdinand” aflată în refugiu la 
Sibiu, avându-i ca profesori pe Lucian Blaga, D.D. 
Roșca, Liviu Rusu, Marin Ștefănescu ș.a., iar colegi 
de grupă pe Radu Stanca și Ștefan Augustin Doinaș. 

Venită pe lume cu o natură de hermafrodit, 
Erica Tecău, prietena Olgăi - care o luase împreună 
cu mama sa chiar în spațiul locativ din Strada Ștefan 
cel Mare (nr. 94) din Sebeș, - se va supune unei 
intervenții chirurgicale la 25 iulie 1956, efectuată la 
Spitalul Panduri din București, iar la 27 august 1957 
relația Olgăi cu Eric(a) intră în legalitate, după căsă-
toria de la Tuzla, județul Constanța. Fosta studentă cu 
fire bărbătească, autoare a zeci de poezii (despre care 
își aduce aminte și Blaga, evocând în romanul său, 
Luntrea lui Caron, întâlnirea stupefiantă cu «soții» 
Olga și Eric!) își va «tranșa» opțiunea sexuală, in-
trând în legalitatea biologică și civilă. „De azi oficial 
sunt Eric și am dreptul să te iubesc”, îi scrie Olgăi 
din spital prietena operată. Dar, pe când «cuplul» 
credea că totul va reintra în normal, căsătoria cu un 
„transsexual” face vâlvă și oripilează autoritățile, ast-
fel că la 25 septembrie 1958 Olgăi Caba i se desface 
contractul de muncă, rămânând cu o pensie derizorie. 
„Scoasă din învățământ”, de la catedra de limbă fran-
ceză, Olga Caba dispare și din paginile periodicelor 
literare, revenind târziu, abia în 1970 cu volumul de 
Poezii. În 1971, Monica Lovinescu îi dedică articolul 
„O poetă necunoscută în propria-i țară”, incriminând 
„ignoranța aplicată metodic” și subliniind totodată 
„importanța unei scriitoare autentice”.

Toate aceste informații, mult îmbogățite pe 
bază de documente certe (prin accesul profesoarei 
Ligia Dimitriu la fondul de manuscrise și acte aflate 
la moștenitorii casei din Sebeș) le găsim în excelen-
ta monografie Olga Caba (la origine teză de docto-
rat), atent lucrată atât ca metodă cât și ca dozare de 
informație în cadrul comentariului critic. În ciuda 
puținelor referințe biobibliografice din presa vre-
mii, a trimiterilor parcimonioase și a unor lacunare 
dicționare și istorii literare, dna prof. dr. Ligia Dimi-
triu și-a propus să reconstituie atât biografia oarecum 
spectaculoasă a scriitoarei cât și să facă un comen-
tariu integral al operei edite și inedite, țintind toto-
dată la „un demers recuperatoriu al operei scriitoarei 
Olga Caba”, atât de puțin cunoscută azi. Temându-
se, inițial, că are de a face cu un scriitor „de raftul 
al treilea”, autoarea nu s-a lăsat intimidată de „anu-
mite voci critice” privind abordările de tip pozitivist 
(viața și opera) și a trecut la cercetarea propriu-zisă a 
vieții și scrierilor Olgăi Caba. A descoperit un destin 

artistic uman de o „verticalitate neclintită”, marcat 
de „imprevizibilitatea unor decezii” și de nonconfor-
mism moral, social, intelectual, spiritual chiar, ba mai 
mult, i s-a revelat, într-o imagine integrală, valoarea 
unui scriitor autentic, de formulă intelectualist-livres-
că, cu multă luciditate, fantezie și umor. Catalogată 
drept „excentrică”, în urma celei de-a doua căsătorii 
„cu cântec” și având stigmatul privării de libertate „în 
anii glorioși ai socialismului”, Olga Caba devine ero-
ina acestei monografii pozitiviste cu „experiențele re-
velatoare” ale vieții pe latura „biografiei creativității” 
(„experiențe” reținute de monografist din mărturii, 
însemnări, jurnale și care constituie „baza genetică” 
subiectivă a creației sale). Urmărind foarte atent  legă-
tura dintre viață și operă, dna Ligia Dimitriu reușește 
să contureze o monografie convingătoare menită „să 
readucă în circuitul literar o operă autentică, cu o 
amprentă proprie, precum și o scriitoare cu un destin 
totaliter aliter, motiv pentru care am insistat, în mod 
special, pe elementele biografiei revelatorii, respec-
tiv pe momentele decisive, «genuine» ale creației”. 
Ceea ce ar constitui „biografia creativității.”

Familiarizată cu mai recentele cercetări de is-
torie și critică literară, îndeosebi cu eseurile și studi-
ile, cu metodele și procedeele mai vechii «noii cri-
tici» (de la Albert Buguin, Maurice Blanchot, Roger 
Caillois, Gaston Bachelard, Charles Maurron, Jean 
Pierre Richard, Mihai Bahtin, Roland Barthes, Gil-
bert Durand, la E.M.Foster, George Lukacs, George 
Poulet, Marcel Raymond, Jean Starobinski, Jean-
Jeacques Wunenburger și mulți alți teoreticieni și 
hermeneuți, români și străini) și utilizând o întreagă 
„sitografie” tematică, Ligia Dimitriu reușește un 
exercițiu de monografie pozitivistă, într-o redactare 
logică, fluentă, bine organizată, creativă.

După un necesar „Cuvânt înainte”, autoarea 
își urmărește protagonista într-un capitol atotcu-
prinzător intitulat „Viață românească și biografie 
creatoare”, pentru ca în „Coordonatele creației” să 
stăruiască asupra specificității acestei opere coagu-
lată pe „experiențele de natură genetică”, pe „ima-
gini obsedante”, pe „Ashramul personal”, pe „Ba-
bilonul livresc”, inclusiv pe anumite „Idiosincrazii” 
ale scriitoarei la adresa socialului, a convenției, a 
instituționalizării iubirii și credinței etc.

Tematica intelectualistă și „cosmopolitismul” 
prozei sale, situată în planurile glisante ale realului și 
fantasticului, de o varietate policromă și un noncon-
formism evident, dar și poezia de factură neoclasică 
irizată de aceeași trăire lucid-ironică și vizionar ludi-
că, de dinstincție și discreție, precum și dramaturgia, 
relevantă prin „epicitatea” engramată a scenariilor  
și de un ton elegiac ca o naivitate jucată („Autorul 
trebuie să facă pe prostul” sau „Fii concretă, proas-
tă, illetrée!”, îi recomanda într-o epistolă Wolf von 
Aichelburg), neuitând totodată a aminti jurnalele de 
călătorie (în Scoția și mai apoi în China), inclusiv 
cel spiritual, situate la limita dintre dintre călătoria 
„neinițiatică” și cea „exploratoare” (Vasile Podoabă) 
ori pe revelații spiritualiste  – toate acestea devin con-
gruente în definirea unui profil artistic aliter, de plan 
literar secund. Și credem cu convingere și argumente, 
nu pentru raftul al treilea…

Restituirea monografică a scriitoarei Olga 
Caba este nu numai convingătoare, dar ea deschi-
de și acolada unor promisiuni de editare a bogatei 
corespondențe cu oameni și scriitori de seamă din 
epocă și a altor manuscrise, menite a contura cât mai 
precis viața ieșită din tiparele obștești, dar mai ales 
opera la fel de totaliter aliter a scriitoarei polivalente 
Olga Caba, pată de culoare memorabilă în peisajul 
literar vreme de o jumătate de secol.

Gabriel GOLUMBA
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După ce în 2012 s-a publicat în germană traducerea volumului al doilea 
din “Trilogia cunoaşterii” de Lucian Blaga , Die luziferische Erkenntnis, Band 
16/ Cunoaşterea luciferică (despre apariţia căreia am scris în “Vatra veche”, 
nr. 1, ianuarie 2013, p. 58), în iunie 2014 apare la aceeaşi 
editură LIT Verlag, tot în traducerea prof. dr. Rainer Schu-
bert, primul volum al trilogiei, Das dogmatische Weltal-
ter*, Band 18 / Eonul dogmatic.

Cartea de faţă a apărut cu sprijinul Institutului 
Cultural Român Bucureşti, precum şi a Societăţii austro-
române din Viena.

Traducătorul, prof. dr. Rainer Schubert s-a născut 
în 1948 la Viena şi a fost director al Forumului Cultural 
Austriac din Bucureşti între anii 1999 și 2007, precum şi 
profesor de filosofie la Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj Napoca (secţia germană), la ora actuală fiind profes-
sor honorar de filosofie şi etică la Universitatea Teologică 
Benedikt XVI din Heiligenkreuz - Austria.

În “Cuvântul introductiv al traducătorului” (pp.7-
22) Rainer Schubert arată, printre multe altele, că nu este 
vorba la Blaga de o discuţie în ce priveşte conţinutul dog-
melor religioase, ci de clarificarea modului de procedare a 
intelectului însuşi, dacă gândeşte dogmatic.

Dogma nu este înţeleasă aici ca incontestabilă dogmă 
religioasă, ci ca o metodă exactă la care intelectul uman apelează  atunci când 
trebuie să treacă dincolo de legile logicii, fiindcă acestea nu sunt în stare să 
soluţioneze contradicţiile. 

Traducătorul mai arată că s-ar face o nedreptate înţelegând „Eonul dog-
matic” drept un atac împotriva filosofiei creştine, nicăieri în carte nefiind vorba 
de critică la adresa dogmei creştine.

În schimb, Blaga studiază modul de producere al dogmatizării însăşi, pur 
intelectual, de cine se foloseşte de ea, fie teist sau ateist.

Blaga are în vedere două delimitări, pe de o parte clasica logică în con-
cepţia lui Aristotel, pe de alta importanta diferenţiere între logica lui Hegel şi 
gândirea dogmatică cu privire la antinomiile intelectului omenesc.

Dacă la Hegel există întotdeauna o sinteză din teză şi antiteză, Blaga, în 
schimb, se ocupă de problema opusă: cum procedează intelectul atunci când nici 
într-un caz nu este posibilă o sinteză  din teză şi  antiteză cu mijloace logice. 
Blaga cercetează acele cazuri din religie, metafizică sau ştiinţă în care nu există o 

dezvoltare de la teză  la antiteză în realitate, ci sinteza lor poate fi doar postulată, 
deoarece fenomenele înseşi o cer.

Sintetizând, prof. dr. Rainer Schubert consideră că modul de gândire la 
Blaga ar fi următorul:

“1. Constatarea unei antinomii
2. Descompunerea noţiunilor legate una de alta
3. Reorganizarea antinomei” (p. 18)
Nici în logica clasică şi nici la Hegel nu există mis-

tere.
Traducătorul scoate în evidenţă apoi noţiunea de 

„minus-cunoaştere” care apare la Blaga când acesta pune 
în discuţie probleme privitoare la ştiinţele naturii, sublini-
ind că nu este vorba de slăbiciune ci, dimpotrivă, de curajul 
de a lua cunoştinţă de mister, Blaga nefiind de fapt singurul 
care vorbeşte de graniţele cunoaşterii şi logicii, ci au mai 
fost şi Wittgenstein şi Ernest Cassirer (p.20)

Se mai arată apoi că în scopul evitării neînţelegerilor 
din partea teologiei dar şi a ştiinţelor naturii renunţă Bla-
ga în această lucrare la titulul „dogmatic” şi vorbeşte nu-
mai despre „minus-cunoaştere” pentru a prelucra mai bine 
structura generală a acestei concepţii şi a o elibera de false 
conotaţii.

Am insistat anume asupra acestui „Cuvânt introductiv” spre a demonstra 
cu câtă acribie se străduieşte traducătorul să-l aducă pe Blaga mai aproape de 
cititorul german.

Încet dar sigur, concepţia filosofică a lui Lucian Blaga, e drept, cu mare 
înârziere, devine cunoscută şi apreciată la justa valoare în spaţiul cu limba de 
vorbire germană. Sperăm că acelaşi harnic traducător va da la lumină în următo-
rii doi ani (sau poate chiar mai repede) şi volumul al treilea, „Cenzura transcen-
dentă“, aşa încât „Trilogia cunoaşterii“ să fie pusă integral la dispoziţia cititoru-
lui german. Şi, poate, cu timpul, şi celelalte trilogii…

Mircea M.POP 
Heidelberg

*Lucian Blaga: Das dogmatische Weltalter. Aus dem Rumänischen 
übersetzt von Rainer Schubert, LIT Verlag, Wien, Berlin, Münster, 2014, 185p.

Antologia realizată de Mircea M. Pop, Psalm 
an die Liebe und 46 andere Gedichte (AZUR, Ver-
lag e.K. Mannheim 2013, 116 p.) cuprinde așadar 
47 de texte (titlul cărții fiind dat de Psalm dragostei/ 
Psalm an die Liebe, de găsit la pagina 84/85).

Prezenta ediție româno-germană vine după 
alte câteva traduceri reușite în limba lui Goethe, dacă 
e să amintim „Mareele sufletului” (Freiburg, selecție 
și traducere de Georg Drozdowski, 1963), „Poezii 
alese/ Ausgewählte Gedichte” (de Oskar Pastior, 
1967), „Poeme/ Gedichte” (trad. Wolf von Aichel-
burg, 1974), „Poeme/ Gedichte” (trad. de Ruth Herr-
furt, 1980).

Sunt volume bilingve apărute în ediții 
românești și, în mare parte, rămase necunoscute în 
Vest, unde e mai cunoscut din unele antologii de 
poezie română apărute la Basel (1975), München 
(1995), Berlin (2012)…

După 1989, au apărut alte trei volume bilin-
gve din poezia lui Blaga tot la edituri românești, în 
traducerea lui Wolf von Aichelburg („Tristețe meta-
fizică”, 1995; „Mirabila sămânță”, 1998) și Georg 
Drozdowski („Mareele sufletului/ Die Gezeiten der 
Seele”, 2003).

Din filosofia lui Blaga, după volumele edita-
te, în colecția «Philosophia perennis», la Librairie 
du Savoire – FRONDE, în traducerea lui George 
Piscoci-Dănescu (Les Différentielles divines, 1990 
şi L’Espace mioritique, 1995), același inimos ro-
mân stabilit la Paris a trecut la traducerea integrală 
a primelor două ample şi închegate trilogii blagiene: 

Trilogie de la connaissance (1992) şi Trilogie de la 
culture (1997, în aceeaşi prestigioasă colecţie parisi-
ană). În 2012, la Lit-Verlag (Viena/ Berlin/ Münster), 
sub egida ICR, a apărut „Cunoașterea luciferică”, în 
traducerea lui Rainer Schubert, absolvent al Facultă-
ţii de Filosofie a Universităţii Viena, fost director al 
Forumului Cultural Austriac din Bucureşti.

Culegerea Psalm an die Liebe cuprinde poezii 
mai puțin cunoscute, care au apărut doar în adden-
de și „periodice”, după cum precizează traducătorul, 
probabil din considerentul că, mai puțin sau deloc 
traduse vreodată în germană, aceste texte își cer și 
ele, prin frumusețea lor, dreptul de a fi cunoscute și 
în această limbă.

Spre deosebire de traducerea în alte limbi, 
retroversiunea în limba germană a poeziei lui Lu-
cian Blaga impune o anumită rigoare și distincție. 
Derulându-și anii tinereții în spații de cultură germa-
nă, poetul a scris el însuși în această limbă nu puține 
pagini, iar traducătorul lui Faust (1955) și Lessing 
(1956) a încercat să «restituie» acestei limbi câteva 
din sonetele eminesciene. A tradus, pentru ediția Din 
lirica universală, poezii din Johann Wolfgang Go-
ethe, Friedrich Schiller,Friedrich Hőlderlin, Heinri-
ch Heine, Rainer Maria Rilke (unul din poeţii prefe-
raţi ai lui Blaga), Stefan George.

Deprinzând încă de pe vremea școlarizării 
sale la Sebeș și Brașov spiritul limbii lui Schiller, 
mai mult pe latura unei tranzitivități de substanță 
decât pe aceea a unei specularități ideatice (deși în 
lucrarea sa de doctorat, Cultură și cunoștință / Kul-

tur und Erkenntnis, doctorandul se descurca destul 
de bine și pe acest palier notional mai abstract), Bla-
ga a cunoscut la sursă marea literatură germană și 
s-a lăsat cucerit de freamătul unor acute reflecții și 
al viziunii lucrurilor „sub specie absoluti”. Altfel 
zis, expresionismul venea să-i adâncească un anumit 
spirit neliniștit, să-l transfigureze în gesturi și obse-
sii ale cunoașterii, constituind climatul propice al 
poziționării eului creator într-o perspectivă a căutării 
originarului, dar și în regimul unor salturi în imagi-
nar, în transcendent, în idealitate.

Chiar în corespondența sa cu Cornelia, din 
1917-1919, apar foarte multe expresii, propoziții și 
chiar fraze întregi, în germană, unele reproduse din 
lucrările filosofice consultate. Interesant este de vă-
zut cum tânărul Lucian, folosind astfel de lexeme și 
citate, încerca să se explice, să-și definească un ideal 
de viață, să o convingă pe prietena sa de maturitatea 
gândului și seriozitatea deciziilor luate, în perspecti-
va unei iminente căsătorii.

În traducerea sa, dl Mircea M. Pop încearcă 
să intre în rezonanță cu spiritul poeziei blagiene, 
păstrând acea logică internă a poemului și căutând 
echivalențe pentru lexeme și imagini, de unde se 
vede clar că traducerea aparține unui poet veritabil. 

Iată, bunăoară, prima strofă din poezia Lume!, 
ce deschide culegerea, cu întreaga ei gestică expre-
sionistă ce anima spiritul poetului la vârsta aceea : 

„O, lume, lume!
Aș vrea să te cuprind întreagă
În piept,

O NOUĂ CARTE DE LUCIAN BLAGA 
în traducere germană

Poezia lui Lucia Blaga în germană
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Dogorâtor
Să te topesc în sângele meu cald
Cu tot ce ai,
Cu râsul tău,
Cu picurii de rouă,
Cu multele,
Nunumăratele fecioare cari pășesc
Cutremurate-n clipa asta
De-un dor.
………………………………..
Oh, Welt, Welt!
Ich möchte dich ganz umfassen
In die glühende
Brust
In meinem warmen Blut dich einschmelzen
Mit allem, was du hast
Mit  deinen Bergen
Mit deinem Lächeln
Mit Tautropfen
Mit den vielen
Den unzähligen Jungfrauen, die wandeln
In diesem Augenblick
Von einer Sehnsucht erbebt.”
Sau această strofă din Psalm dragostei, din 

altă vârstă poetică, cu melodicitatea ei interioară și 
tonul reflexiv, grav:

„E încă în mine greul pietrelor, dintre cari
m-am ridicat când zi s-a făcut.
Dragoste, împrumută-mi tu ușurința
cu care norii albi umblă-n azur printre 
abisuri
și grația fără ființă a verdelui, frunzelor.
Sunt încă în mine greul pământului și 
deznădejdea
lutoasă. În mine tânguitoarele nopți.
…………………………………………
In mir ist noch die Schwere der Steine,
von welchen ich aufgestanden bin, als es 
Tag war.
Liebe, leih du mir die Leichtigkeit,
mit welcher die weissen Wolken im 
Himmelblau
über den Abgrund ziehen,
und den Liebreiz ohne Leben des Grünen, 
der Blätter.
Es sind in mir noch die Schwere der Erde
und die lehmige
Verzweiflung. In mir betrübte Nächte.”
Astfel de traduceri trase la indigo, ca să ne 

exprimăm astfel, întâlnim mai peste tot în cuprinsul 
culegerii, precum: Cântare pentru trecut / Gesang 
für die Vergangenheit, Zorile / Morgendämme-
rung, Luceafărul / Der Morgenstern, Ecourile / Die 
Echos, Laudă văzduhului / Lob an die Lufthülle, Tu 
/ Du, În valea regilor / Im Tal der Könige, Ursitoarea 
mea / Meine Norne, Pentru trandafirul din scaunul 
împărătesc / Für die Rosen vom kaiserlichen Stuhl, 
Fata morgana / Fata morgana, Vară nouă / Neuer 
Sommer, În mănăstire de munte / Im Bergkloster, 
Isus și Magdalena / Jesus und Magdalena, Pașii 
Profetului / Die Schritte des Propheten, Pe ruina 
unui templu / Auf der Ruine eines Tempels, Măodih-
nesc lângă o piatră de hotar / Ich ruhe neben einem 
grenzstein…

În acest sens, ne amintim de ceea ce spunea 
Blaga într-un aforism din Elanul insulei: „O poezie 
tradusă trebuie să fie în primul rând «poezie» şi nu-
mai în al doilea rând traducere.” Se pare că traducă-
torul a lucrat în lumina acestui crez, ceea ce este nu 
numai important ci și pilduitor.

Inițiativa particulară a dlui Mircea M. Pop ar 
trebui să atragă atenția forurilor culturale românești, 
răspunzătoare de promovarea valorilor în universa-
litate, în sensul de a-l avea în vedere pentru cazul 
când s-ar pune la cale o mai amplă și reprezentativă 
selecție din opera poetică a lui Lucian Blaga în lim-
ba germană. 

Mircea  IERUBA

Cred că era pe când se botezau apele, florile îşi serbau 
ziua de naştere şi n-ar fi ratat nicio ocazie iar pe noi 
ne enerva să tot zicem an nou, an trecut dar nu şi an 
vechi, urându-ne atâţia lamulţiani şi atâtea case de piatră 
sau regrete eterne până am ajuns să urâm lungul şir de 
stereotipii, când de fapt e un singur şi acelaşi play back 
iar noi dorim ca fiecare an să ne aducă tot ce am înşirat 
pe listă de parcă ar fi angajatul de la casa de comenzi a 
iluziilor şi nu e nou, ci tot mai vechi şi n-ar trebui să-l 
rugăm să ne aducă sănătate şi bucurii ci doar 
să ne dea înapoi ce ne-a luat!!!…

Am convenit atinşi de o bruscă inspiraţie că a venit 
timpul să facem un concurs de dorinţe în casa scării 
și cineva chiar a întrebat timid ce-ar fi dacă am trimite 
ediţii restrânse de dorinţe cu trenul, poate astfel am afla 
direcţia bună și am găsi acel sens ascuns al existenţei. 
Altcineva a ripostat că oricum Romeo şi Julieta joacă 
non-stop în idila cu alba-neagra … iar lumea s-a umplut 
cu urări în direct că nici nu apuci să-ţi pui şi tu o dorinţă 
şi imediat vine altcineva cu altă listă de priorități.

Ciudat lucru, nu a trecut mult și cei în vârstă au renunțat: 
ei ocupau locurile cele mai înalte și s-au plâns că obosiseră 
să tot coboare cu dorinţele atârnate de gât ca nişte copii !
Nefiind pierderi însemnate competiţia nu s-a oprit. Apoi 
le-a venit rândul şi altora să se retragă, aşa e-ntotdeauna 
dar scrisul de noi urări şi dorinţe devenise o tradiţie, 
mai mult, dacă nu mai doreai nimic trebuia să inventezi
și ar fi fost păcat să se piardă o libertate câştigată cu atâta 
greutate, era dreptul tău de a inventa orice fel de dorinţă.  

De când improvizăm totul e transparent, acum dorinţele 
se imprimă direct pe chipuri, în cute adânci, în riduri largi 
și simetrice, vizibile de la distanţă iar dacă au în spate o 
dorinţă nemărturisită sunt mai expresive decât orice scriere, 
în versuri sau proză, ele au devenit codul unui limbaj 
universal iar oamenii sunt mulţumiţi că toți sunt în sfârșit
vedete în această nouă lume adamică virtuală

... până când dintr-o dată s-au retras și cei mai tineri, ei 
spuneau că nu mai există intimitate, că şi aşa nu mai au 
idealuri... atunci la ce bun să tot născocească reguli noi
sau să-şi pună aiurea alte şi alte dorinţe ce oricum nu
se împlinesc şi nici urările acelea atât de uluitoare...
că oricum de la Adam și Eva și până la Romeo şi Julieta 
toți joacă în continuare alba-neagra în aceeaşi idilă învechită
iar trenurile cu dorinţe întârzie, deraiază ori se rătăcesc.
 
În scurt timp s-a revenit la străvechea formulă cu urări de la mulţi 
ani – unii spun că așa au mai mult timp. Dorinţele au trecut în 
dizidenţă iar scriitorii de dorințe au fost mutaţi sus şi dintr-o dată 
le vine greu să coboare, dar și ei zic din când în când că parcă 
tot mai simplu e cu o floare şi un la mulţi ani – altfel dorinţele 
îţi ocupă toată viaţa şi la ce bun, nu vedeţi, până şi pe ăştia, 
Romeo şi Julieta, niciodată nimeni nu i-a înlocuit ! 
Și rareori te lasă să le citeşti pe chip vreo dorinţă, că au devenit 
clandestine... ori poate că şi ele au îmbătrânit ?!

Monica MUREȘAN

Lista cu dorinţe

O revistă culturală, ca să se impună, trebuie 
să-şi câştige un specific şi o demnitate aparte. Încă 
de la apariţie, revista „Portal Măiastra” şi-a ales 
un nume prestigios, pornind de la lucrările sculpto-
rului Constantin Brâncuşi, gorjean de origine. În al 
doilea rând, revista şi-a propus să publice eseuri şi 
cercetări despre titanii spiritualităţii româneşti: Emi-
nescu, Arghezi, Blaga, Brâncuşi şi ai celei universa-
le: Goethe, Michelangelo, Leonardo da Vinci etc.

În al treilea rând, a promovat atât scriitorii lo-
cali, din ţară şi din străinătate de prestigiu.

În vederea îndeplinirii acestui program valo-

ros, redactorii şi colaboratorii revistei sunt nume re-
cunoscute pe plan naţional şi chiar mondial: Ovidiu 
Drimba, Gheorghe Grigurcu, Zenovie Carlugea, So-
rana Georgescu-Gorjan, George Popa, Lucian Gruia 
etc.

De la  număr la număr, revista s-a diversificat 
şi a crescut valoric.

Să-i dorim viaţă lungă, în folosul cercetători-
lor şi al cititorilor de toate categoriile şi vârstele.

La Mulţi ani!
 

Lucian GRUIA

Revista ”Portal Măiastra”, un deceniu de existenţă
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In 1973, pregătin-
du-mă să plec la post în 
Atena, era firesc să caut 
şi să citesc tot ce venea în 
atingere cu vechile legături 
culturale româno-elene, 
printre acestea şi traduceri-
le reciproce ale poeţilor din 

cele două ţări. Aşa am putut citi Antologia poeziei 
greceşti 1800-1930, alcătuită şi tradusă de profeso-
rul universitar clujean Ştefan Bezdechi (de origi-
ne aromân) în colecţia „Symposion”. Totodată, am 
cunoscut, adusă de la Atena, prima mare antolo-
gie a poeziei româneşti tradusă în limba greacă 
de renumitul poet Iannis Ritsos, abia scăpat din 
lagărele blestemate ale ‚insulelor Iaros şi Leros, 
carte intitulată Antologhia rumaniki poesiâ, apărută la 
editura „Kedrosu în 1961. O surpriză plăcută era 
pentru mine includerea în sumarul acelei antologii 
a numelui lui Lucian Blaga (cu poeziile În lan, Trei 
feţe, Izvorul nopţii, Pan), în anul când poetul încă mai 
trăia, biruindu-şi o boală cumplită ca şi vrăjmă-
şia mizerabilă a lui Mihai Beniuc, pe atunci con-
ducătorul Uniunii Scriitorilor. El avea un cuvânt 
greu de spus în alcătuirea unor astfel de selecţii 
propuse spre traducere străinătăţii. Noroc că, în 
aceeaşi perioadă, se mai aflau responsabili cu ase-
menea decizii şi oameni lucizi ca profesorul Pavel 
Ţugui, cel care avea să dedice, mai târziu, studii 
vaste operei şi vieţii lui Lucian Blaga. Alături de 
el se mai -aflau şi regretatul poet Tiberiu Utan şi 
eseistul-academician de azi Ion Ianoşi, în posturi 
culturale decisive. 

În lecturile mele din primăvara şi vara lui 
1973, se inc1udeau, în mod firesc, şi paginile unor 
călători români prin Elada, de la D. Bolintineanu 
şi Ion Ghica la Nicolae Iorga, ,,~ugen Lovinescu, 
Ion Pillat, N. Davidescu, Victor Eftimiu, Al. Ro-
setti şi alţii. Printre ei, cu oarecare întârziere, am 
descoperit şi numele elevului Lucian Blaga, din 
clasa a V-a a Liceului Şaguna din Braşov. 

O poveste cu adevărat colorată şi plină de 
interes pentru cititorii de ieri şi de azi ai strălu-
cituhii poet şi filosof, pe care o evocă el însuşi, 
cu harul său inconfundabil, în Hronicul şi cântecul 
vârstelor.

La celebrul liceul românesc din Braşov, 
unde Lucian ajunsese după şcoala germană de 
la Sebeş şi moartea tatălui său, se afla şi profe-
sorul de filozofie Iosif Blaga (II unchiul Iosif”), 
care avea obiceiul, în calitatea de diriginte, să  
promită elevilor elin clasa 1, dacă aceştia se re-
marcau la istorie şi literatură până în clasa a 
Vll-a, să le organizeze o excursie în Italia. Aşa 
s-a făcut că, în aprilie 1911, când Lucian Bla-
ga ajunsese doar în clasa a V-a, în timp ce se  
pregătea excursia în Italia, pentru ca să-I poată in-
clude şi pe el în caravana gata de plecare, unchiul 
Iosif l-a sfătuit să-şi facă rost de 120 de coroane. De 
unde atâţia bani? Ideea, salvatoare îi venise tot de la 
inimosul şi sensibilul dascăl şi unchi. Era necesar ca 
Lucian să .~,dreseze o cerere doctorului Elekes de la 
Banca „Sebeşai,la” din Sebeş. Acesta fusese prieten 
cu tatăl poetului, întotdeauna p~ de datorii. În cere-
re, trebuia să-i arate despre ce călătorie este vorba. 
Speriat, chiar disperat de un asemenea gest, Lucian 
a scris şi a expediat imediat cererea, pentru ca apoi, 
cum singur notează: HA treia zi primeam deodată cu 
o solie telegrafică de bune urări pentru miazăzi, în-
treaga sumă cu care puteam să iau parte la călătoria 
atât de incredibilă încă inimii mele”. 

În Hronicul şi câniecul vârstelor citim toa-
te emoţiile şi gândurile iscate de trecerea frontierei 
maghiaro-române de la Predeal, de popasul îndelung 

dorit la Bucureşti, unde Ion Bianu, marele cărturar 
ardelean (născut la Făget, în judeţul Alba de, azi) i-a 
primit la Biblioteca Academiei Române, arătându-
le, printre atâtea comori aflate acolo şi manuscrisele 
lui Eminescu. „Nu m-am dat bătut până când n-am 
luat şi eu în mână un caiet” - zice Lucian Blaga. A 
rămas astfel absorbit şi aplecat asupra manuscriselor 
eminesciene în care descoperea şi unele desene deo-
chiate, întârziere din cauza căreia era să se rătăceas-
că de caravană. Scena aceasta devine emoţionantă 
şi pentru noi, cei de azi, care citim toate avatarurile 
acelor manuscrise, salvate în sfârşit de la pieire. Aşa 
cum emoţionante rămân şi rândurile următoare: .i« 
poarta Academiei, unul dintre elevii mai vârstnici 
îmi zice: «Ce-ai întârziat, măi, te-ai întins aici ca la 
tine acasă!».- «Uite-aşa, ca să mă deprind cu Aca-
demia’» răspunsei râzând, şi mai adăugai ceva foar-
te prezumţios. Mi-am dat însă cu palma peste gură 
.când observai că unchiul mă auzise. Dar unchiul 
m-a învăluit c-o privire plină de bunătate: «Mai 

Știi… De ce nu. » 
Dacă ne gândim că în 1936 Lucian Blaga 

avea să fie primit în Academia, Română, ‚cu: dis@
rstll de”recepţie „Laudă satului românesc”, pentru 
ca apoi în 1948,’~să ‚fie;;în1ăfurat:~~mavolnic şi 
alungat de la catedra Universităţii din Cluj, putem 
realiza drama spirituală, care nu era doar a sa, ci a 
întregii culturi naţionale, pe care marele poet, filosof 
şi diplomat n-a mai evocat-o în Hronicul şi cântecul 
vârstelor. Continuându-ne lectura excursiei din apri-
lie 1911, nu ne mai oprim la popasurile de la Con-
stanţa, de la Constantinopol, din Dardanele şi Ma-
rea Egee, cu amestecul de rău de mare şi beatitudini  
admirative faţă de monumente artistice (în mod 
special de catedrala Aghia Sofia, transforma-
tă în moschee), faţă de atâtea situri istorice, toa-
te văzute de ochii curioşi şi scormonitori ai 
adolescentului, familiarizat cu legendele mito-  
logice. În sfârşit, poposim în preajma şi pe pământul 
sacru al Eladei. 

„Pe Marea Egee ne aştepta o noapte a lui Po-
seidon. Era ziua naşterii sale de ne primea cu un 
praznict:ltât de jurtunatic? Voia să dea tţn prilej de 
nebună joacă delfinilor săi, iinându-le furca cu cele 
trei coarne., să sară peste ea? Sau, amintindu-şi 
de-a străveche ceartă, era gelos că o luam spre Ate-
na şi nu într-altă parte? Întrebările-nu erau nelaloc, 
căci precum îmi spuneam - nu se ştie niciodată din 
ce le sare ţandăra acestor zei, în ale căror ţinuturi, 
de apă, de piatră şi de azur, intram. 

Cele două zile petrecute la Atena mi-au lăsa: 
o amintire albă de marmură.’ Nu e vorba numai de 
Acropole, cu templele, coloanele, frizele, cariatidele 
şi zeii săi, ci şi de acele vile şi. muzee albe ce împo-
dobesc oraşul modern, care ţine se pare aşa de mult 
să fie substanţă din substanţa Antichităţii, şi lumină 
de aşijderea din lumina acesteia: De vreo câteva luni 
învăţam la liceu şi greaca, ceea ce mă incita, aproape 
până la enervare, spre descifrarea inscripţiilor. Ob-
sesia ar fi fost încă suportabilă înaintea rămăşiţelor 
antice, din păcate însă ea mă ţinea şi în faţa firmelor 
de la prăvălii. Cât de paradoxale mi se păreau numele 
mitologice ale acestor măslinari moderni! Fapt e că 
majusculele elenice, printre care nu mă descurcam, 
tocmai cu uşurinţă, mă făceau să simt pretutindeni 
prezenţa secretă a profesorului meu de limba grea-
că, a lui Paul. Budiu, a cărui figură am promis e-o 
coniurez într-un capitol închinat numai lui. Profeso-
rul Paul Budiu mi-a spus la plecare să nu mă întorc 
la şcoală fără de o dare de seamă asupra celor ce  
aveam să văd în cetatea iubită de el mai presus 
de toate. Trebuia să-mi insemn aşadar multe din 
cele ce mi se oădeau în cale şi mai ales anecdo-
te şi detalii cu privire la peştera unde se crede 
că ar flfoşt închis Socrate, şi unde înţeleptul, su-  

ferind de nebunia inielepciuniisale.gi-a băut în cele 
din urmă cupa cu zeamă de cucută, cu aceeaşi nepă-
sare. cu . are urmaşul său trage la măsea un ţui de 
drojdie. Căci Socrate era âioiniiatea silenică a pro-
fesorului Paul Budiu, care, şi el, se întrupase după un 
tipar asemănător, numai puţin mai degradat. Căutam 
în amintire dacă nu cumva profesorul îmi făcuse vreo 
aluzie să-i duc ceva de prin părţile locului. Nu era ca-
zul. Dacă însă ar fi fost, atunci din cetatea zeiţei Atena  
i-aş fi dus profesorului meu, foarte primitor la da-
ruri, mai bucuros o bufniţă, căci partea de pitoresc îl 
interesa desigur mai mult decât Parienonul.”

Surprindem, parcă pentru prima oară, înclina-
ţia blagiană spre tonul aluziv şi ironic, care anunţa şi 
polemistul temut de mai târziu. Totodată, observăm 
familiarizarea adolescentului-filosof şi poet cu amal-
gamul ciudat al realităţilor, în care se amestecă licori-
le lui Bachus cu amarul cupei de venin a lui Socrate. 
Teme ce revin, sub cele mai variate formule, în filoso-
fia, proza, teatrul şi publicistica lui Lucian Blaga, în 
opera sa vastă, cât o bibliotecă întreagă. Înainte de-a 
trece la alte aspecte ale prezenţei sale în Elada, aş vrea 
să observ că, deşi aparent temele cele mai frecvente 
în poezia blagiană se întorc de cele mai multe ori 
dinspre pământul natal spre teritoriul fabulos al Ita-
liei străbunilor romani, descoperit atunci prima oară, 
pământ copleşit de istorie și mitologie, dacă le ob-
servăm în profunzime a lor, găsim şi impulsurile pri-  
mare ale spiritului elin, cel care a mutat zeii printre 
oameni, umanizând astfel miturile şi dând pietrelor 
puterea de-a vorbi. 

Mărturisesc că n-am putut cerceta încă antolo-
gia publicată în 1943, la Salonic, de Antonie Mistaki-
dis, un profesor de limba greacă la Liceul românesc 
din localitate, aflând doar că în sumarul ei, pe lân-
gă Eminescu şi alţi poeţi, Lucian Blaga figureazăcu 
texte alese din volumele sale În marea trecere şi La 
curţile dorului. Recent, poeta Maria Karayanis, ea 
însăşi o bună traducătoare a scriitorilor români, mi-a 
mărturisit că ştie şi-acum pe de rost unele din frumoa-
sele poezii traduse de Mistakidis, trăitor cândva şi în 
România, şi Cipru, ca să rămână definitiv în Suedia. 
Să nu uităm că, în acea perioadă, și Nordul Greciei 
era ocupat de trupele germane, italiene şi bulgare, în 
timp ce România acorda ajutoare alimentare popu-
laţiei înfometare. De acele ajutoare au beneficiat şi 
mulţi intelectuali atenieni, unii aducându-şi aminte şi  
mulţumindu-mi şi mie că ţara noastră le-a salvat via-
ţa. Printre aceştia s-a numărat chiar şi filosoful-poet 
Constantin Tsatsos, preşedintele Eladei în anii misi-
unii mele la Atena. 

În 1974, am putut sărbători, împreună cu pri-
etenii greci, Antologhia rumanon poiton (Antolo-
gia poeţilor români) alcătuită şi tradusă de poetul, 
prozatorul, dramaturgul şi cineastul Kostas Assi-
makopoulos, scriitor de vârsta mea, ale cărui cărţi şi 
piese de teatru au fost tălmăcite şi publicate în ro-
mâneşte. Volumul apărut în editura ateniană „Arion” 
(nume purtat de ultimul, ambasador român înainte 
de 1945) avea 200 de pagini, din sumarul lui făcând 
parte 70 de poeţi contemporani, aşezaţi în ordi-
ne cronologică după data naşterii, de la Tudor Ar-
ghezi la Adrian Păunescu. Adică, nu lipsea niciunul  
din poeţii semnificativi ai secolului 20, fiecare bucu-
rându-se de o prezentare biobibliografică. 

Numele lui Lucian Blaga apare între Otilia 
Cazimir şi Ion Barbu, bucurându-se de o prezentare 
mai amplă. Dintre poeziile sale au fost alese: 

„Oraş vechi”, „Daţi-mi un trup”, „Cerească atinge-
re”, „Alean”, „Semnal de toamnă”, „Stă în codru”, „Trei 
feţe”, „Ceasul care nu apune”. Opt titluri, la fel ca şi lui Tu-
dor Arghezi, cele două culmi opuse şi neîntrecute ale liricii  
contemporane. 

Printre alte mii de scrisori

LUCIAN BLAGA ÎN ELADA
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Cu toate că nu ne cunoştea limba, Kostas As-
simakopoulos a realizat, cu ajutorul regretatei c1u-
jence Antiţa Jucan, bune transpuneri în greacă, de 
multe ori respectând şi metrica şi sistemul de rime 
ale originalului.  Poetul şi prozatorul remarcabil, 
Menelaos Ludemis, fiind unul dintre cei mai popu-
lari scriitori contemporani greci, trăind 18 ani în 
România-ca refugiat politic, s-a dovedit şi unul din-
tre cei mai harnici traducători ai literaturii române. 
Numeroşi prozatori şi poeţi contemporani au apărut 
în editura atemană „Dorikos”, îmbogăţită prin tiraj 
ele imense ale cărţilor lui Menelaos, încă înainte de 
întoarcerea sa în Grecia, în martie 1976. Din păcate, 
sănătatea sa şubredă a cedat, rezervându-i-se fune-
ralii naţionale în ianuarie 1977. După stingerea sa, 
aceeaşi editură a publicat volumul Rumani pezogrâfi 
ke poites (prozatori şi poeţi români), volum masiv 
în care figurează numele a 17 prozatori - dintre con-
temporani Laurenţiu Fulga, Marin Preda, Eugen 
Barbu, Fănuş Neagu, D.R. Popescu, Ion 
Băieşu, Mircea Ma1iţa, Octavian Paler şi  
Titus Popovici, pe când Secţia de Poezie 
se deschide cu Grigore Alexandrescu şi 
se încheie la nr. 91 cu Mircea Dinescu. 
Nu lipseşte niciunul dintre poeţii activi şi 
importanţi români. Fireşte că este prezent 
şi Lucian Blaga, cu poemul „Psalm”, din 
volumul În marea-trecere (1924). Plecând 
precipitat, Menelaos, cel mai grec dintre 
toţi grecii pe care i-am cunoscut eu, n-a 
mai apucat să-şi amplifice sumarul anto-
logiei, cum ştiu că intenţionase s-o facă. 
El adora poezia lui Blaga pentru imagis-
tica sa bogată şi pentru marile sale liber-
tăţi de idei şi de formă. El, comunistul, 
se simţea în artă, ca şi Iannis Ritsos, un 
om şi un gânditor liber. Cele două partide 
comuniste (Exterior şi Interior) se certau 
între ele, dar nu se amestecau în literatura 
membrilor sau simpatizanţilor lor. 

În sfârşit, un scriitor din generaţia noas-
tră, adăpostit şi el în România, unde şi-a făcut 
studiile universitate şi a creat cea mai mare par-
te a operei sale literare de poet şi prozator, Di-
mos Rendis-Ravannis, s-a dovedit a fi şi cel mai  
chemat şi competent traducător al poeziei lui Lucian 
Blaga. Ştiu bine că, hărţuit de viaţă, în România ca 
şi în Grecia, el şi-a închinat peste 20 de ani tradu-
cerilor din limba română, în mod special poeziei lui 
Lucian Blaga. La fel, transpunerii în metru original 
a „Luceafăruluiu eminescian. Ingemănarea Emi-
nescu-Blaga nu era, pentru el, ca şi pentru mine, în-
tâmplătoare. Dacă nu cunoşti profund, pe dinăuntru, 

opera unui asemenea poet, nu poţi spera să-l tălmă-
ceşti bine în altă limbă. Cu atât mai puţin în greacă, 
limbă total diferită de a noastră. 

Şi Dimos Rendis a reuşit în strădania şi abne-
gaţia lui, ajutat de marele său talent, de cultura sa, de 
cunoaşterea intimă a limbii sale natale, ca şi a româ-
nei. O dovadă peremptorie, publicarea ediţiei bilin-
gve, româno-elene, a volumului Lucian Blaga, Poe-
me-Poimatâ”, apărut în 1981 la editura „Minerva „ 
din Bucureşti, cu o prefaţă a regretatului eseist Aurel 
Martin, fost student al lui Lucian Blaga, la Cluj. Din 
Poemele luminii (1919) au fost seledate 18 titluri; 
din Paşii projetului (1921) 17; „din Lauda somnu-
lui (1929) 12; din La cumpăna apelor (1933) 12; din 
La curţile dorului (1938) 6; din Nebănuitele trepte 
(1943) 5; din Vârsta de fier, 3; din Corăbii cu cenuşă, 
7; din Cântecul focului, 5; din Ce aude unicornul, 3; 
din Mirabila sământă, 1; din Addenda, 3. 

Cred că nu lipseşte niciuna dintre capodope-

rele liricii blagiene, niciun element care defineşte 
geniul său creator, nicio caracteristică a şcolii sale” 
de poezie, care ne-a lăsat deschise nouă toate uşile 
şi ferestrele. Lirica blagiană a fost prezentă şi în re-
vistele literare elene, cea mai importantă fiind „Nea 
Estia” (Noua Vatră). 

Nu ştiu, n-am putut număra în câte limbi au 
fost traduse versurile lui Lucian Blaga, încă din 
timpul tinereţii sale, cele mai multe, peste 30, nu-
mărându-se după trecerea sa în eternitate. Merite 
deosebite în acest efort revin celor două Festivaluri 
internaţionale „Lucian Blaga” de la Sebeş-Alba şi 
de la Cluj-Napoca, la care au participat mulţi şi im-

portanţi poeţi şi traducători străini. Dar sunt con-
vins că printre cele mai bune traduceri le putem con-
sidera pe cele greceşti, lucru firesc dacă ne gândim 
că reflexul filosofilor elini, continuaţi de cei germani, 
a strălucit şi în opera celui mai mare filosof român,  
iar poezia sa nu poate fi despărţită niciodată de 
rădăcinile ei filosofi ee. Privite mai îndeaproa-
pe, poeme ca „Eu nu strivesc corola de minuni 
a lumii”, „Trei feţe”, „Pan”, „Hafis”, „Anacre-
onll, „Moartea lui Pan”, „Zeul aşteaptă”, „Pan  
cântă II, „Păianjenul”, „Heraclit lângă lac”, „Tristeţe 
metafizică”, „Seară mediterană”, „Schimbarea zo-
diei”, „Pleiada”, „Epitaf pentru Euridice”, „Ulissell, 
„Oedip În faţa Sfinxu1ui” şi altele încă. 

La Atena l-am cunoscut bine pe cel de-al doi-
lea poet grec, laureat al Premiului Nobel, Odisseas 
Elytis (primul fiind Gheorghios Seferis), din poezia 
căruia am’ alcătuit volumul antologic Variaţiuni pe 

o rază. Cunoscându-i astfel mai bine 
opera, impregnată de marile teme ale 
„grecismului” filosofic, mitologic, 
religios şi naţional, mă gândeam cu 
tristeţe că opera lui Lucian Blaga, cu 
amplitudini şi mai vaste, a fost împie-
dicată să ajungă chiar şi la candidatu-
ra formală a Premiului Nobel, de câr-
dăşia staliniştilor din ţară cu laşitatea 
şi invidiile unor intelectuali români 
refugiaţi în Occident. Operaţie reuşită 
şi În cazul lui Tudor Arghezi. 

Temele grave, de simfonie fan-
tastică, elin lirica lui Lucian Blaga, cu 
amestecul lor de duh creştin şi păgân, 
fără să-I părăsească, se răresc treptat, 
cu trecerea inexorabilă a timpului, 
pentru ca poetul furtunilor şi căutări-
lor de totdeauna să se tragă mai aproa-

pe de părinţi, cu corăbiile încărcate de cenuşă, să 
revină în satul 11 care poartă-n nume sunetele lacri-
mei”, la izvorul fermecat ca „un fir tors de parce”, un 
bărbat ostenit, dar încă mereu în stare să ne fie tutu-
ror dascălul de zodii, de iubire şi cântecul vârstelor. 

Iar pentru noi, poeţii uneori prea gureşi, demi-
urgul a lăsat şi acest apodictic Catren: 

„Limba nu e vorba ce o faci.
Singura limbă, limba ta deplină,
stăpână peste taine şi lumină, 
e-aceea-n care ştii să taci”. 

ION BRAD

Jubileu Portal-MÃIASTRA - 10
Cam de vreo două decenii încoace, în cultura 

europeană - de fapt, în cultura lumii - s-a accentuat 
treptat şi, aş zice, în flux continuu, unul din feno-
menele spirituale cele mai nocive: negarea dispreţui-
toare a identitarului cultural-naţional şi înlocuirea lui 
cu un soi de pastă informă, confuză, a unor pretenţii 
“globalizante”. Bântuie cu furie, de-a lungul şi de-a 
latul meridianelor, un gen de globalomanie care cere, 
cu obrăznicie, să fie eliminat din calendarul valori-
lor umane cam tot ce s-a constituit drept specifici-
tate identitară. Este cu totul surprinzător că variaţi 
«eseişti» cu pretenţii, care spumegă împotriva iden-
titarului, nu pricep un adevăr elementar. Şi anume: 
conceptul globalizare se justifică doar prin raportare 
la identitar. Este tipul de binom conceptual al con-
trariilor. Dacă identitarul dispare, nici globalizantul 
nu se mai justifică. Se neantizează prin eliminarea 
perechii lui contrare.

Din păcate, există în cultura română actuală 
- de fapt, mai dinainte, cam de prin anii optzeci ai 
secolului trecut - eseişti şi unele reviste care asudă 

abundent în a denigra şi compromite profunzimea 
spirituală, identitară, a unor mari valori culturale na-
ţionale. Dar, din fericire, s-au afirmat constant şi câ-
teva reviste de cultură de înalt nivel intelectual, care 
- fără să se lase intimidate - pledează, cu argumente 
şi bun simţ al gândirii, pentru altitudinea identitară a 
valorilor culturii româneşti. Între atare reviste - de un 
deceniu încoace - s-a făcut mereu prezentă, în prim 
plan, şi Portal Măiastra.

Acum, la bătrâneţe, având ceva mai mult timp 
decât alţii, răsfoiesc săptămânal un număr relativ 
mare de reviste, cu o problematică variată. Şi nu ezit 
să spun că Portal Măiastra este, în clipa de faţă, una 
dintre revistele româneşti de cultură cele mai con-
sistente şi mai elevate. Care promovează şi apără 
identitatea valorică a culturii româneşti. Cu eleganţă, 
cu demonstraţii calme, răbdătoare, cu fapte, şi nu cu 
logoree stridentă, fără suport raţional. Revista Portal 
Măiastra este departe de a fi una strict «provincia-
lă». De fapt, se ştie astăzi prea bine că nu mai poate 
fi invocată cu argumente o diferenţă «majoră» - sub 

raport spiritual - între «centru» şi «periferie».
Revista Portal Măiastra are o certă deschidere 

şi către universal, în special către valorile culturii eu-
ropene. Aproape în fiecare număr aflăm şi prestigioşi 
autori de pe alte meridiane, cu poezie, proză, studii 
şi eseistică.

Sub raport grafic, revista Portal Măiastra este 
una dintre cele mai frumoase, mai seducătoare revis-
te româneşti. Comparabilă cu ţinuta grafică superla-
tivă de oriunde.

Nu-mi stă în fire, nu mi-a stat niciodată, să 
aduc laude conjuncturale. Dar nu pot să neglijez 
aprecierea, necesară, că  iniţiatorul, coordonatorul 
şi, în general, artizanul revistei Portal Măiastra, este 
profesorul doctor Zenovie Cârlugea. Dacă această 
revistă de cultură se prezintă astăzi la un nivel va-
loric neîndoielnic superior, aceasta se datorează şi 
eforturilor - uneori epuizante - generozităţii, deschi-
derii şi inteligenţei omului de cultură, care este prof. 
dr. Zenovie Cârlugea.

Grigore SMEU 

Pledoarie pentru identitatea culturii româneşti
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În inima oraşului 
Malmö, din frumoasa 
regiune Skåne, se află  
Trygghetsboende Leka-
ttens, parte a unui un 
concept admirabil de 
Locuințe protejate apar-
ţinând Primăriei: apar-
tamente (cu una-două-
trei camere) destinate 

persoanelor de peste 60 ani care  nu se mai pot îngriji 
singure, din varii motive, necesită îngrijiri speciale. 
Loc liniştit, cu o curte interioară plină de flori şi ver-
deaţă, cu spaţii de popas şi reflecţie, el îţi creează to-
tuşi un sentiment de mare izolare de lume. Uneori se 
însufleţeşte cu jocurile copiilor de la grădiniţa aflată 
în aceeaşi curte, sau cu trilul păsărilor ce se plimbă 
printre aceştia. Dar, în rest, e o tăcere sfâşietoare.  

Clădire cu doar două nivele, ea are un număr 
redus de ,,chiriaşi”, dar şi de personal. Între cadrele 
sanitare de aici se află şi Marianne, o româncă din 
Bucureşti care a emigrat înainte de 1989 în Suedia, 
devenită cetăţean suedez, dar care nu şi-a uitat ţara 
natală. De altfel puţine dintre asistente (Lisbeth ş.a.) 
sunt suedeze prin naştere, celelalte fiind emigrante 
(Muntenegru, Albania, China etc) dar cu cetăţenie 
suedeză, pe timp de vară, lor adăugându-se studenţi 
de la Facultăţile de Asistenţă Socială din Malmö.

În acest centru, se află acum poetul şi tradu-
cătorul Ion Miloş, uitat de toţi foştii prieteni, colegi, 
pentru care şi-a pierdut ani buni din viaţă spre a-i tra-
duce şi promova în Suedia. Aici au hotărât cei doi 
copii ai săi, Peter şi Lotta, să îl aducă, după ce tatăl lor 
a suferit un grav accident neurologic, cauzat de o că-
dere pe o stradă din apropierea fostei sale locuinţe din 
Malmö, în ajunul Anului Nou 2013, dar şi de supărare, 
de singurătate, de neînţelegere cu cei din jur. L-au adus 
aici pentru că aşa se procedează în Suedia cu cei în 
vârstă şi pentru că divorţul de soţia sa (mama copiilor), 
dorit de aceasta, a săpat adânc în relaţia dintre ei toţi. 
Pe bună dreptate, Marianne întreabă contrariată:,,Dl 
Miloş nu a avut prieteni? Cum de nimeni nu-l sună, ni-
meni nu-l caută?Întrebare retorică pusă de un om  care 
nu l-a cunoscut pe Ion Miloş decât după  ,,cazarea” sa 
în acest complex. A avut, probabil, dar l-au uitat, sau 
nu i-a avut niciodată. S-au declarat prieteni cât i-a in-
vitat, găzduit, promovat şi tradus în suedeză, făcându-
i cunoscuţi, atât cât a putut prin forţele proprii. Apoi, 
când n-a mai putut face toate astea, când a sărăcit, au 
uitat de dânsul. De adevărul ăsta dur e coştient şi el 
când se întreabă unde sunt toţi cei care-l linguşeau spre 
a-i traduce, promova (,,Eu sunt pe moarte. Dacă ni-
meni nu mă ajută, nu mă încurajează, mor. Numai câţi 
scriitori am făcut... Am făcut din mici mari, taducându-
i. Unde-s acum?! Mă sună vreounul?Acuma văd cât de 
păcălit am fost în viaţa mea.”). 

Da, e o fire dificilă, spun unii. Dar Cioran cum 
era? Nimeni nu iubeşte mai mult decât Ion Miloş oa-
menii, nimeni nu ştie ca el să se bucure de lucrurile 
simple, dar şi să se înfurie în faţa injusteţei. A trecut 
toate prin filtrul său filosofic, a observat şi cântărit 
pe talerul înţelepciunii cele mai neînsemnate lucruri 
aparent, dar din care a scos idei de mare substanţă şi 
profunzime, perle ale gândirii. Căci Ion Miloş nu este 
numai poet şi traducător, ci şi un filosof , un eseist, cu 
un foarte original mod de gândire şi de expresie. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, dar cine a scris măcar un rând despre situaţia dis-
perată în care se află? Cine ar putea/ar vrea să-i înde-
plinească singura, ultimă dorinţă-ţipăt: ,,măcar mort 
să fiu înmormântat în pământ românesc ! O dorinţă 
exprimată de un român minoritar născut şi trăind toa-
tă viaţa în afara ţării, dar care s-a înverşunat să-şi scrie 
opera majoră în limba română, care s-a zbătut pentru 

promovarea imaginii, culturii  şi literaturii române, 
trudind decenii în şir la traducerea acesteia în sudeză. 
Cine ar fi continuat să facă asta în condiţiile în care 
a fost atacat, criticat tocmai pentru aceste uriaş efort 
intelectual şi financiar? La Stockholm funcţionează 
de ani buni o secţie a ICR, dar cine a scris pe site-ul 
instituţiei cel puţin o frază despre situaţia actuală de 
disperată singurătate şi uitare  a celui care a tradus 
în suedeză ,,cât un Institut” (înainte ca ICR să se fi 
înfiinţat, iar traducătorii să fie plătiţi de statul român), 
care a durat punţi culturale între nordul scandinav 
şi spaţiul românesc sau cel ex-iugoslav în ani foarte 
grei?Nimeni. Numai Marianne citeşte în continuare 
din lirica lui, din minunatele poeme de iubire, de dra-
goste pentru limba şi ţara sa istorică, de sfredelitoare 
întrebări privind rostul şi viitorul lumii, de ironice sau 
ludice abordări a realului şi se minunează: cum de nu 
l-a cunoscut, cum de este el, un reputat traducător, 
atât de puţin tradus, cum de este aşa de singur? Şi e 
convinsă că va rămâne în posteritate  ca o mare perso-
nalitate. Prietenii săi, Cioran (din timpul studiilor sale 
sorboneze),Vasko Popa, Lundkvist (şi alţi mari scrii-
tori suedezi), ori Şerban Cioculescu, Marin Sorescu, 
Fănuş Neagu, Romul Munteanu (mulţi alţi scriitori 
români) au trecut în lumea de dincolo, unii, mai în 
vârstă, precum DR Popescu, au problemele lor, alţii, 
mai tineri, l-au uitat, tratându-l cu ucigătoare indife-
renţă, sau, mai rău, minimalizându-l. Nu s-a găsit un 
loc pentru primirea sa în Academia Română, deşi ar 
fi meritat cu prisosinţă pentru serviciile enorme aduse 
culturii române. Dar cine să-l fi propus?! Ca urmare, 
poetul e din ce în ce mai retras în lumea  lui, din ce în 
ce mai convins că pământul românesc nu-l va primi 
nici după moarte. Din ce în ce mai departe de lume. 
Soarta lui Ovidiu - spune el cu glasul din ce în ce mai 
stins (deşi nu-şi scrie Tristele ca acesta, ci şlefuieş-
te, atât cât mai poate, la cugetările-aforismele sale pe 
care le doreşte publicate). E şi titlul simbolic, predes-
tinat, al unui volum al său - Ovidiu pe ghețar -, tradus 
în limba sârbă de Adam Puslojic. Numai că gheţarul 
pe care stă acum Ion Miloş  pare să-l devoreze.  

Păsările şi copiii din curtea căminului sunt 
singurele pâlpâiri de lumină, căci drama sa profun-
dă e că nu mai poate scrie, că se simte condamnat, 
iar luminiţa de la capătul tunelului nu se mai zăreşte. 
,,Prea mult am cântat, prea mult am tradus din limbă 
în limbă, prea mult m-am documentat, mi-am obosit 
creierul şi... gata!”- se-aude glasul lui pierdut, tunător 
altădată. 

Nu are cu cine vorbi şi asta îl deprimă total, 
până la strigăt (,,Vorbesc cu mine însumi, că n-am 
cu cine să vorbesc!”), luciditatea apropierii morţii, 
morţii intelectuale mai ales, fiind copleşitoare (,,Tare 
mi-e frică, mi-e frică că sunt terminat. Nu mai  am 
entuziasm. Simt moartea.”).

Urăşte căruciorul la care a fost condamnat să 
apeleze spre a se putea deplasa prin curtea centru-
lui, drept care s-a întors cu spatele spre lume (,,Asta 
e cea mai mare nefericire a vieţii mele: căruciorul. 
Gata, m-a distrus căderea.”). De aceea îşi doreşte 
moartea, dar se şi teme de ea  (,,Eu, am să mor. Vreau 
să mor, dar aşa dintrodată, să nu mă mai ridic şi să 
trec, aşa, Dincolo”), somnul fiind pentru el un altfel 
de moarte (,,Culcatu-l iau ca moartea. Mi-e frică să 
mă culc.”). Numai că şi moartea are socotelile ei cu 
dânsul (,,Când vezi că tot ce-ai construit se dărâmă...
Eu sufăr fundamental.  Nu mă înţelege nimeni. Nu-
mai moartea.”). Gândurile se îndreaptă spre lucruri la 
care nu s-a gândit până acum (,,Ce fac cu casa viţei 
de la Sutjesca?1 Că asta e, casa viţei. Şi bunicul, şi 
străbunicul, toţi sunt de acolo. Sutjesca pentru mine-
i totul...; Mormântul... Eu nu m-am ocupat de asta 
până acum. M-am lăsat în voia Domnului.”), dar mai 

1 Satul natal din Banatul sârbesc.

ales spre copii şi cei patru nepoţi ai săi pe care i-a 
iubit mai presus de orice şi la simpla pronunţare a 
numelui cărora lăcrimează. Dar cel mai mult îl neli-
nişteşte posteritatea sa (,,Cine va scrie adevărul des-
pre viaţa mea?Cine să scrie după moartea mea despre 
mine?),deşi, ca orice creator autentic, este convins de 
durabilitatea operei lui (,,eu par acum mare şi tot mai 
mare o să fiu.”). Pentru destinul literaturii române din 
Banatul sârbesc, în spaţiul căreia a debutat, are o sen-
sibilitate aparte, aşa cum sufletul său rămâne defini-
tiv legat de locul naşterii, satul de români minoritari, 
Sărcia (Sutjesca).

E timp de purtat ,,războaie” între  noi, de a 
nu încăpea în haine din cauza orgoliului nemăsurat, 
de a pune etichete şi a ne lansa în fel de fel de texte 
speculative, dar n-avem vreme să fim atenţi cu cei 
ce se mai află printre noi şi care au făcut ceva con-
cret pentru pentru cultura şi literatura română. Ion 
Miloş este un astfel de scriitor, care a iubit şi iubeşte 
România (,,Dar eu iubesc România şi o voi iubi!”), 
patria sa spirituală. Deşi nu a locuit niciodată în ea, 
ci doar a purtat-o în suflet cu nostalgie, a fost mereu 
atent la ceea ce se-ntâmplă, intervenind atunci când 
s-a încercat denigrarea poetului naţional (,,Eminescu 
este simbol. Un simbol de apă vie al sufletului nostru 
românesc.) şi sancţionând cu verbul său lipsa de res-
pect a unora pentru valorile naţionale (,,N-ai voie să 
fii poet naţional în România.”; ,,În România nu-i voie 
să cânţi România.”). Dar preţuieşte şi celelate două 
ţări ale sale, cea în care s-a născut ca român mino-
ritar, Serbia, şi cea în care s-a stabilit încă din 1959, 
Suedia. Pentru toate trei a creat punţi culturale într-o 
perioadă foarte grea, când erau despărţite de cortina 
roşie. ,,Ţara mea este Limba română. Nu voi pleca 
niciodată din ea”- este crezul adânc al poetului care 
mereu şi-a căutat un loc al său şi care acum ce se află 
uitat de toţi într-un cămin de bătrâni din Lekattens. 
Deşi a scris în patru limbi şi a tradus din una în alta, 
trăieşte în limba maternă (,,Eu, un nenăscut în Ro-
mânia, am fost predestinat să scriu în limba română 
oriunde am trăit - Yugoslavia, Franţa, Suedia -, pentru  
păstrarea identităţii, care este ursita.”).  O personali-
tate uriaşă, un ambasador al culturii române, faţă de 
care manifestăm indiferenţă, căci istoria pare că se 
repetă în ceea ce priveşte respectul şi preţuirea dato-
rate celor ce înseamnă ceva pentru istoria literaturii 
şi culturii acestui neam. Un poet de mare dramatism, 
hyperlucid, grav sau ironic, ori cu seninătăţi uluitoare 
şi înalt umanism, cu purităţi ale iubirii spiritualizate 
şi cu expresivităţi aforistice şi de mare forţă.  Scep-
ticismul exprimat în eseurile sale (,,A fi minoritar şi 
străin înseamnă să fii un nimic. Mereu suspect şi pri-
gonit: omul nimănui.”) pare, din păcate, a se adeveri 
şi în cazul său, căci singurătatea şi disperarea în care 
se zbate îi arată doar o singură ieşire (,,Eu merg pe 
drumul care duce spre Soare-Apune.”). 

Să nu regretăm că nu am răpit un minut din 
timpul ce curge nemilos pentru toţi, spre a-i arăta că 
nu e singur în această foarte grea şi dureroasă etapă 
a vieţii, spre a-i spune că, da, poemele sale ne sună 
în urechi cu acorduri de mare sensibilitate şi origina-
litate (Nu mai îndrãznești sã privesti îndãrãtul / Nu 
mai vezi nimic înainte / Cuiburi goale în jurul tãu/ 
Auzi lupii zãdãrniciei cum urlã / Sã ai de toate si sã 
nu fii nimic/ Vrei sã fugi de tine/ De lume/ De frunze 
/ Nu mai poti / Esti singur .”; „Ar trebui facută nunta / 
la despartire, nu la masa cu dar”).Marianne, Lisbeth, 
Yani, inimoasele asistente de la Lekattens,  cucerite 
de poemele lui (în română sau în suedeză, engleză), 
sunt foarte impresionate de destinul nedrept, ca şi di-
rectorul acestui centru. Cu toţii se minunează că un 
poet de talia lui Ion Miloş este uitat în Lekattens. 

 Dr. Catinca AGACHE
Iași

Ion Miloş sau Ovidiu la Lekattens
CUTREMURĂTOR
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POETUL DIN LEKATTENS 

,,Doar umbra/Se mai tine de mine/
Si copilaria”(Ion Miloş) 

***
(Casa de bătrâni)

În Lekattens,
din inima marinului Malmö,
stă singur, uitat în amurg, 
Poetul -
rătăcit în nordic meleag;
Străinul fără de vatră,
fără de poartă,
ce a mers îndărăt după rădăcini, 
ca Melcul.
Stă singur, uitat de lume,
de soartă.
Cineva i-a închis apele, fântânile:
negre în ochiul pământului curg.
Şi aşa, 
suspendat între trei zări,
trei mări,
e acum 
Omul nimănui.

***

(Uitat)

Nu contează 
că a legat mal lângă mal
cu punţi de curcubee,
acum, uitat e.
Nimeni nu-i ciocăne-n uşă;
Nimeni nu-l întreabă 
de Platon şi  Cetatea lui
în care
nu sunt primiţi poeţii
ce cântă precum păsările;
Nimeni nu-i mai
cerşeşte-un cuvânt
de-nălţare în alte limbi. 
Căci, singur, poetul,
în azilul de bătrâni ,
nu mai e de folos nimănui.
Stă şi se-ntreabă, 
în limba lui maternă
pe care-n cânt a înălţat-o:
,,A fi sau a nu fi?”.
Dar singurătatea e mută,
e surdă,
niciun răspuns.
Doar cântecul păsării-zâne 
din balcon, seară de seară. 
 

***

(Poetul şi ţărcuşele)

Stă singur 
şi-ngândurat

în curtea casei de bătrâni.
În jur, păsările ţărcuşe
zboară şi cântă neîntrerupt;
Se joacă prin iarba proaspăt tăiată,
ţopăind dinspre copii spre el
şi invers; 
Refăcând drumul de la vârsta dintâi
spre cea pe care, 
tot mai dorindu-şi moartea,
o duce.
Stă şi se gândeşte
la ce-ar fi trebuit să facă
şi nu a făcut,
la ce-ar fi trebuit să nu facă 
şi a făcut,
la cei pentru care punţi de cuvinte
a ţesut.
Stă şi-n gând
naşte aforism după aforism
ce-n aer zboară.
Din când în când, 
Păsările-zâne Lekattens
le prind din zbor 
şi le fac curcubee.

***

(Insula Lekattens)

Singur,
în curtea Lekattens,
priveşte pierdut spre ţărcuşele
ce vin zi de zi 
să-i dea bineţe
să-i aline tristeţea,
nelecuita tristeţe-ţipăt
rostită- amalgam în trei limbi:
Dorul de cele trei ţări ale sale
ce l-au uitat.
Inima sa 
nu mai ţine pasul cu apele repezi...
Singur  cu visele sale,
priveşte pierdut înspre ele;  
Şi nu mai ştie 
de păsările-s păsări,
ce zboară sus, tot mai sus,
spre copilărie,
sau zeie, 
blondele zâne-surori
din insula Lekattens.  

***
(Singur Poetul )

Ţărcuşele
din curtea căminului Lekattens
în care stă,
uitat de lume,
Poetul, 
sunt singurele vieţuitoare
ce se văd, 
ce se-aud,
zi şi noapte,
îngânând visele lui stinse.
În rest, 
nicio mişcare,
nici-o voce care să-ntrebe
de sufletul său bolnav,
de umbra sa
şi zborul tot mai greu în cuvinte.
Lumini aprinse-n noapte 
la ferestre fără de storuri,
Lumini stinse în zori...
Dar ncio mişcare.
niciun om,
niciun plânset de copil;
Totul, pustiu!
Numai apa ce curge mereu
în rostul lumii.
Singur, Poetul 
priveşte pierdut

spre luna 
ce-i inundă balconul
în noaptea ce doare:
Poate cineva va ieşi 
din casele cu lumini aprinse;
Poate un câine va lătra;
Poate vor răsări iarăşi
dimineţile sale cu cocoşi de lună;
Poate, mai sigur,
oameni şi case,
păsări şi zâne
se vor topi
în Noaptea cea albă
ca sufletul său, ruină.

***
(Nopţi albe-n Lekattens)

Aici, 
Noaptea nu-i noapte
cerul e alb, sihastru,
cu nori rătăciţi ce coboară
pe case,
pe-olane, pe suflet,
pe vise.  
Aici, 
Păsările - zâne Lekattens,
Albastrele păsări, 
se plimbă agale,
intersectându-se prin înalturi, 
contopindu-se,
pierzându-şi conturul 
în mii şi mii de figuri 
balaşiene,
luând ceruri în asalturi.
Aici, la Lekattens,
noapte şi zi sunt împreună.
Nu mai ştii
când se termină una
şi-ncepe alta;
Nu mai ştii când e 
Soare sau Lună.
Singur, Poetul ascultă
cântecul zânelor-păsări 
care -i fac semn 
să urce pe Arca nopţii-
Necuprinsă Cunună.
 

***

(Zânele-păsări)

În Lekattens,
Casa de lecuit suflete 
din inima bătrânului Malmô,
locuiesc
cei ce nu mai vor să vorbească cu 
lumea
ce i-a rănit,
cei pe care nu-i aşteaptă
nici soţiile,
nici copiii,
nici nepoţii,
nici prietenii,
Nimeni.
Aici locuiesc
cei uitaţi de semeni,
de soartă.
Între ei: 
Zânele-păsări Lekattens,
care, zi de zi, 
poartă pe aripi
o  rază din soare,
ori, noapte de noapte,
Visul din lună.
Şi cântu-i pierdut demult,
Pe chipul Poetrului, 
brăzdat de  nelecuite răni,
nerostite istorii,
neauzite şoapte,
e-n tăcerea sferelor

Clipă-descântec.

***
(Cântec frânt)

El se joacă,
Mângâie din nou cuvintele.
Dar  nu mai nasc,
ca altădată,
minunatele poeme de dragoste
a căror regină-i Maria.
Căci cuvintele pierdute-s
în golul din spaţii,
iar inima sa secată e
de-atâta frig în pat şi-n cunună.
Demult, cineva i-a furat 
Vioara-femeie din suflet,
pe care 
A-nlănţuit-o-n poemele sale.
Demult.
Acum,
de-atâta zbor, 
aripile-i sunt sub aripă,
frânte.
Inima sa nu mai bate-n tic-tacul lumii.
Acum,
numai copiii şi păsările,
Zânele-paseri Lekattens,
mai aud cântecul arcuşului 
sufletului său pustiit.

***

(Podul Oresund)

Podul –tunel Oresund e
Punte de zbor.
C-un picior în Zealand,
cu celălalt, 
în albastra şi frumoasa Skane.
Leagă nevăzute cărări,
c-un picior în cer,
cu celălalt pe inimi de ţărm,
Leagă cerul de mare.
Pe podul-tunel  Oresund
trec rar, tot mai rar, nestinsele doruri
dinspre Poetul 
închis în Lekattens
spre celelalte două ţări- 
două viori - ale sale.
Şi Calul din vis zboară şi zboară,
arc peste timp înălţând,
aşteptându-l la scară.

***
(Veghe)

Luna s-a oprit
chiar în curtea
Căminului de bătrâni ,
pe iarbă. 
Se joacă cu ţărcuşele,
cu ţărcuşele-pui
Şi ţărcuşele-perechi
ce noapte şi zi cântă.
Totu-mprejur doarme.
Numai Poetul  vede 
cum razele lunii 
se fac aripi şi 
aripile, hlamide de
argint;
Cum din înalturi coboară
Zânele-paseri Lekattens
ce vin să-i vegheze 
pâlpâitul de lumânare.
,,Nimic n-a mai rămas, 
nimic, 
decât Umbra-călare.”

ION MILOȘ
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 ***(Blânde animale)

Blânde timide animale - poeții
muritori de foame,
hrănindu-se cu ierburi de două parale, 
zăngănind ritos cu vorbele lor ţipătoare; 
ei dau valoare slovelor cu care întotdeauna cumpără
drumul spre veșnicie - femeia.
În fața cuțitarilor cedează,
dar sunt gata să își dea viața 
pentru metafora ce le-a fost furată
pentru nobila idee
pe care doar ei au patentat-o.
Uneori visează frumos. Atunci
președintele țării recită poeziile lor,
cu nemurirea acoperind masa.
Sunt incomozi pentru oricare realitate,
dar fără poeți 
lumea ar fi prea strîmtă
bazată pe-o jumătate de viață.

Blânde timide animale - poeții.

Respingerea lui Hamlet
 Băiete, aici nimic nu se termină
și  nimic nu începe.
Cu aceleași crime avem de-a face,
cu aceeași literatură și credință - 
arma celor slabi.

Noi știm ce-avem de făcut.
Înainte de-a impune o idee
să ne convingem pe noi înșine-
cu o vorbă de duh,
pe supuși - cu toleranță binevoitoare
și cu reducerea impozitelor.
În cazul unor mustrări de conștiință
se mai poate încă o dată interpreta
istoria democrației grecești
sau dreptul roman.
Cu sabia - băiete - nimeni 
nu mai salvează onoarea. Pentru așa ceva
sunt diplomații, capabili
să-i convingă pe înțelepți.
Și-au făcut bine
că te-au plasat în iad.
Cerul modern nu mai primește
metafizicieni  nebuni
căutând morala supratemporală.

Împrejurările îi schimbă până și pe sfinți:
- Cu oamenii trebuie să trăiești - grăit-au
Petru și Pavel.

Te iubim ca pe o poveste veche
ruptă  de ceva vreme dintr-o carte, 
când încrucișatu-ne-am săbiile, 
ca să ne răzbunăm.
Întrebare:
- Ce-s mormintele și cuvintele?!
Tributul de sânge patos devenit
în tragedii.

Din drama ta putem
face  și prezenta
o farsă reușită.
Mergi deci 
acolo, unde-i regatul tău
să fi din nou
 o stea luminoasă.

August 1968

Moartea

Moarea omului - o gaură în univers ar trebui să fie,
și nu-i decât depunerea de flori la înmormântare.

E un răstimp ca lucrurile pierdute să ni le amintim,
nu mai lung ca prezența răposatului printre cei vii.

Îl tot îndepărtăm până ce ajugem din plin
altoiţi în memoria obiectului.

Câteodată numele lui ne iese pe gură.
De parcă am repeta la un instrument într-un turneu, 

Iar vii caută sensuri noi
fără să știe că sunt înscriși în cerc -

ca banalitatea: când o spui la modul festiv
de nu-i ridicolă, nu spune nimic. 

  
Schiţă de dragoste

Dragoste - pasăre albă pe cer singuratic,
Apa doreşte să o prindă în braţe rotunde.
Dragoste - bărbatul înconjurat de cuvinte banale
aprofundează unul... Neînchiderea mării!
e timpul dragostei. În lectici de aur
o poartă prin noroi spre ultima stea

Când în urma ei se cicatrizează aerul
are ochii curaţi, ca o modă veche.
  

 
Iubire

Iubire - lac în care
înfloreşte regretul frumuseţii,
când zăpada cade
peste zilele defrişate ale copilăriei,
peste oraşele de după război,
până ce apare femeia,
- pretext al visării
înserarea fără nici un arbore,
în care lacul îşi caută sufletul.
 

Fără ghizi
Poeţii se nasc în poarta iadului
singuri îşi găsesc drumul spre soare
singuri se apără cu multe cuvinte
împletind  morala din magma imaginaţiei.

Iubesc deopotrivă ce-i putred  şi ce-i frumos.

Deasupra lor - cerul, sămânţă a-njosirii
ascultă o muzică aproape perfectă
în care se sting şi inimi şi flori.

Amintiri din război

Pianul e plin de păsări de gheaţă
şi urletul câinelui a încremenit
în tonalitatea si minor. Un om a lovit
în clapele lui albe
cu o secure
în cele negre pumnii goi i-a sprijint
ascultă paşii de dans ai primăverii -
durerea pe cuie şi-a aşezat
să sufere într-un mod mai interesant. 
 

Colier 

Iată un colier superb.
- I-al tău - îmi spune - un sfânt 
 cu cele zece porunci.
De se va uza, repară-l imediat.
Păzeşte-l ca pe viaţa ta
Compară-l cu colierele altora - dă bine,
plânge-te că prea târziu ţi-a fost dat,
abia după ce te-ai născut.
Infiinţează societatea iubitorilor de coliere:
cu cât mai multe persoane sugrumi cu ele,
cu-atât vei fi mai aproape de adevăr,
încât strânsul abia perceptibil al colierului la gât
să te facă a fi şi mai sigur
să crezi că-i nevoie de tine....
- Nu sunt un căţel - le spun.
- Colierul meu este ecoul codrilor
şi-o încrucişarea de  drumuri, împleticite 
în uretele colegilor.
Glasul meu nu ştie ce-i suflul omului, 
iar eu din inimă urlu.

Ieşim în noiembrie

 I

Noiembrie:
stelele mai aproape de nori,
în ochii femeilor urme
lăsate de flori,
frunze - vremea despărţilor
şi numele uitat,
care cândva
era un zâmbet clar 
pentru mai mulţi.

 II

Ieri eram încă împreună
cu voi.
Nu aveam timp pentru noi.
Am  amânat pe mâine
convorbirile mai importante.
Aceasta - urgent a apărut;
am plecat, uitând
să ne luăm rămas bun de la propriul trup,

Aleksander NAWROCKI
S-a născut la 15 septembrie 1940  într-o localitate din nordul Mazowiei. A studiat la Facultatea de filologie a 

Universităţii din Varşovia, susţinându-şi masteratul cu o lucrare despre Czesław Miłosz, aceasta pe vremea când poetul 
emigrant în America, şi care peste ani va deveni laureat al Premiului Nobel, era interzis de cenzură în Polonia. Şi-a aprofun-
dat studiile şi în domeniul etnografiei, filosofiei, sociologiei şi al literaturii maghiare şi române, bucurându-se de stagii de 
documentare la Budapesta şi Bucureşti. A tradus din mai multe limbi, inclusiv din lirica română, respectiv din Eminescu,  
Arghezi, Bacovia, Nichita Stănescu, Marin Sorescu etc., unele din poemele acestora grupându-le în modestul florilegiu 
Al treilea ochi.

A debutat în paginile revistei Kultura în 1965 cu poezii, iar la Editura PAX a publicat, printre altele, florilegiile 
intitulate: Fructe ruginite, Prezenţa, Ciulini, Furcile zâmbetului, Zăpadă timpurie, Pentru îndrăgostiţi etc.

S-a impus şi ca redactor şi editor, publicând monumentala Antologie de poezie poloneză – Antologia 
mileniului (275 de poeţi). Este redactor şef al revistei Poezia azi, care apare din 1998, prin care răspândeşte 
în Polonia şi în lume poezia bună.
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ne-au întrecut cuvintele 
voastre şi ale noastre,
şi nu mai sunt chestiuni importante...
O linişte uriaşă
Ne-a invitat la masă.

Ultima convorbire a lui Rilke 
cu poezia

Nu mai era nimic în el în afară de suferinţă.
Se uita la viaţă - o grădină înstelată - îndepărtată
mai mult decât presupunea. Doar moartea
s-o mai treci. Străin, chiar cu el,
nu mai ştia să spună nici un nume...
Departe de fereastră cineva cânta printre arborii 
înfloriţi.
A întins mână spre el: - O de n-ar muri
o dată cu mine. De ce gândul,
materie nesupusă,  nu-i face faţă ultimei priviri a 
grădinii!
In semiîntuneric doar rochia albă a fetii.
- Vă rog să râdeţi - a rugat: împotriva ta şi a mea.
Ceea ce observăm - e abia una din propunerile
păstrării echilibrului faţă de timpul ce ne este dat.

- Doamnă, frumuseţea ta, din peisajul antic
cu amfore sparte, este singura adevărată,
precum contradiţia, care completează armonia.
Faţa de sfârşitul trivial al existenţei, Doamnă,
la veşnicie frumuseţea-i condamnată ca toate cele
Dar azi în afară de Tine şi de mine durează
de la începutul spusului lucrurilor pe nume
în altă limbă.

Schiţă a dragostei

Dragostea - pasăre albă pe cerul singuratic.
Apa o vrea în braţele deschise.

Dragostea - bărbatul printre cuvintele de pe mal
adânceşte abisul... Prin neînchiderea mării

e timpul dragostei. In lectici aurii
e purtată direct la ultima stea.

Iar când plecarea în zbor vindecă aerul,
Are ochii curaţi ca nişte monede tocite.

În stele vă prefac...

Oare v-aţi cunoscut? Sora mea - moartea.
Unde ai întâlnit-o?  În al noulea vis,
pe poteca din câmpie, în curcubeul deschis,
avea ochi de cucuvea şi două cârlige - mâinile.
Cu Dumenezeu mânca dintr-o strachină
şi căpăţâna leului în izvor o punea.
A plecat până a ajuns 
încă caldă.
- În stele vă prefac - spus-a.

Izvorul 
(Pe motivul unui cântec popular românesc)

Încotro de duci, izvorule?
Pe lunci neumblate mă scurg.

Ai cosiţe albe...?
Cerul se bucură de părul cărunt.

Vreau să beau din apa ta - izvorule.
Mai sunt şi alte ape, încearcă-le.

Inima mea pe tine te vrea.
Chiar dacă la mine nu te întorci

Pe malul tău vreau să rămân.
Pentru a-mi stinge setea. 

Prezentare şi traducere 
Nicolae MAREŞ

La mulți și spornici ani, publicație inspirată!
Întâlnirea pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă cu Portal-Măiastra 

A fost o relevație. 
În timp ce alte ziare și reviste au ieșit și ies în decor, 

Din cauza crizei - și nu numai - 
Portal Măiastra se înalță în zări senine ca să descopere orizonturi noi.

A adus și aduce număr de număr în atenția citititorilor, 
Contribuții inedite, abordări proaspete

Despre Eminescu, Arghezi, Brâncuși, Blaga și alte mari nume românești,
Din istoria culturii și a literaturii naționale.

Putem afirma că aceasta nu se poate scrie rotund și corect, 
Fără a face apel și la subiectele puse în pagină,

De revista din Târgu Jiu.
Intrată în circuit național, în acest an,  

Și măiestrită cu har oltenesc de Zenovie Cârlugea. 
Subiecte inedite au căpătat dimensiuni noi proaspete.
Am spus-o urbi et orbi - fără nici o teamă de a greși.

La un deceniu de rodnică activitate -
O spun din inimă: La mulți și spornici ani, Portal Măiastra!

Nicolae MAREȘ

În lumea asta deraiată care aleargă după hi-
mere (nimic nu e mai atrăgător decât o iluzie care îşi 
schimbă continuu culoarea şi consistenţa), în lumea 
asta sufocată de gravitaţie prin proliferarea necon-
trolată a kitsch-ului de tot felul, iată, mai există câte 
o oază spirituală, ce reuşeşte să anuleze disconfortul 
de afară şi să ofere doritorilor desfătare sufletească. 
Şi ce tonic e să faci astăzi o asemenea constatare! 
Căci, dacă toate celelalte se încolonează şi aleargă, 
mânate de propriul orgoliu, către zona perisabilităţii, 
având în interiorul lor germenele distrugător, spiritul 
se nutreşte din eternitatea inepuizabilă şi, în conse-
cinţă, aparţine acesteia. Am în vedere Oaza creatori-
lor de Frumos gorjeni de la Târgu-Jiu, pe frontonul 
căreia stă scris „Portal-Măiastra”. Nici nu se putea 
un titlu mai nimerit. O mână de oameni inimoşi (în 
inimă sălăşluieşte adevărul), sub bagheta fermecată 
a domnului Zenovie Cârlugea, realizează trimestrial 
o revistă de foarte bună calitate, sub toate aspectele, 
inclusiv suportul material pe care este tipărită. Pro-
movând cultul valorii, de pe înalta poziţie a operei 
lui Constantin Brâncuşi, ca expresie a sufletului ro-
mânesc, revista are o deschidere largă, pe orizontală, 
spre celelate zone ale ţării, culegând orice material 
care i se potriveşte, dar şi pe verticală, cu deosebită 
grijă şi responsabilitate de a recupera texte artistice, 
critică literară sau momente semnificative privind 
viaţa culturală de altădată mai ales a Gorjului, ceea 
ce e de toată lauda. Am găsit, de asemenea, de-a 
lungul timpului interesante şi instructive pagini fie 
de călătorie în alte culturi, fie de prezentare la un 
înalt nivel a unor minţi luminate şi a operei acestora 
de dincolo de hotarele României. În sfârşit, ceea ce 
trebuie evidenţat numaidecât este suflul patriotic al 
revistei, pe care azi puţini mai mizează, fluturarea 
invizibilă a tricolorului peste paginile „Portalului…” 
simţindu-se cu fiecare număr apărut. Şi când te gân-
deşti că Engels, gânditorul de la hamangiarlâc, ce se 

voia infailibil, prevestea cu iresponsabilă voioşie că 
poporul român e sortit dispariţiei în pas alergător! 
Fiind vorba acum de Târgu-Jiu, mă alături celor de-
clarate de Nichifor Crainic în acest oraş prin 1936: 
„Admir sufletul gorjean, că el nu ştie să se lase în-
frânt de greutăţile ce-l apasă. El n-a ştiut să se plece 
în faţa durerii şi a sărăciei, niciodată.”

„Portal-Măiastra” împlineşte un deceniu de 
viaţă? Vai, ce copil inocent! Şi parcă-l aud pe Sfântul 
Apostol Pavel, adresându-se corintenilor: „Fraţilor, 
nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răuta-
te. La minte, însă, fiţi desăvârşiţi.” Am convingerea 
că aceste cuvinte se potrivesc atât de bine echipei 
care se străduieşte să realizeze o admirabilă revistă 
de cultură.

Eu îi sunt dator cu recunoştinţă şi în primul 
rând domnului Zenovie Cârlugea, „director de pro-
iect”. Cândva i-am trimis primul material, am făcut-
o cu o mare  strângere de inimă, necunoscându-l nici 
pe domnia sa, nici pe altcineva din redacţie. Ce a 
urmat a fost o strângere amicală de… mână peste 
Carpaţi şi o sinceră invitaţie la colaborare. În felul 
acesta, Bucovina – ce-a mai rămas din ea în urma 
înţelegerii de moment a doi tâlhari în 1940 – este 
prezentă cu specificul ei în paginile ospitaliere ale 
revistei. Şi, ca să nu-mi uit vorba, eu, ca un bucovi-
nean „ce sînt,/ am obraz şi am cuvînt”, iar cuvântul 
meu, nu ştiu cât contează, e de apreciere superlativă, 
urându-i „Măiastrei” un zbor peste ani spre înălţimi 
încă neatinse. Sănătate şi spor în toate (cele bune!) 
echipei redacţionale, harnicului director şi colabora-
torilor care întreţin „cu asupra de măsură”, ar fi zis 
Eminescu, flacăra aprinsă de iubitori ai culturii din 
Târgu-Jiu.

Cu admiraţie,
IOAN ŢICALO

Râșca-Suceava 

Jubileu

Portal-MÃIASTRA - 10

Gândurile unui bucovinean
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Îngerul cu barbă este al doilea volum din 
«Proiectul BVA», proiectat în mai multe opuri de 
istoricul și criticul literar Ioan St. Lazăr și organizat 
pe segmente biografice bine definite. Este cel mai de 
seamă „monument” literar ce se dedică marelui scrii-
tor și prestiguiosului prelat al BOR – Bartolomeu Va-
leriu Anania. Mult mai consistentă decât primul sub 
aspect evenimențial, acest al doilea volum urmărește 
intervalul 1941-1948, când biografia tânărului Ana-
nia „a fost mereu bulversată de conjuncturile contex-
tului istoric contradictoriu, ca și de greșeli personale 
de tinerețe inocentă, visătoare și neadaptată” (id est:  
înscrierea sa în «Frățiile de Cruce» de la Seminarul 
Central). Întreaga perioadă, prin frământările și dra-
matismul ei, este așezată de biograful memorialist în 
cadrul acoladei simbolice a „Luptei lui Iacob cu În-
gerul”. Este, desigur, «un exercițiu de metodă» prin 
care se tinde a se interpreta faptele într-un plan mai 
înalt decât acela al istoricității.

În 1941, când împlinea 20 de ani, tânărul 
Anania se afla la marile «răscruci» ale vieții („răscruci 
de vremuri” și „de drumuri”), hărăzindu-i-se o viață 
hărtuită de «slujitorii lui Nabucodonosor». Este mo-
mentul marii confruntări dintre Istorie și Ecclesie, 
neuitând să amintim aici puținele «împliniri în plan 
literar.

Intrând în zodia Istoriei, Anania va cunoaște în 
acest interval arestări, domicilii obligatorii, pribegii 
și, în mai multe rânduri, viața aspră de mănăstire, ca 
gesturi reiterate de retractilitate din istoricitatea opre-
soare (la Antim, Polovragi, Bistrița, Pătrunsa).

Se înscrie la Facultatea de Medicină de la Cluj 
(strămutată la Sibiu, 1940-1945), unde, ca lider al 
studenților, va organiza și conduce greva studențească 
din mai-iunie 1946. Schimbarea regimului însemna 
și urmărirea tânărului rebel, așa că vor începe «pri-
begiile» pe la mănăstiri. În primăvara lui 1945, ne-
maisuportând „hăituielile”, se predă autorităților, dar 
intervenția stareței de la Mănăstirea Bistrița îl salvea-
ză. În continuare, regimul îl va urmări cu înverșunare, 
astfel, refuzându-i-se înscrierea la Medicină, reușește 
să-și finalizeze studiile la Teologie (la Sibiu) și în 
același an 1948 este luat pe lângă el de Patriarhul Jus-
tinian.

Toată această perioadă biografică este supusă 
aceluiași procedeu utilizat și în primul volum al tetra-
biografiei ananiene – este vorba de o formulă dialo-
gică prin care anumite «echipe de lucru» își propun, 
conform proiectului inițial, să comenteze viața și, mai 
ales, raporturile tânărului Anania cu Istoria, Ecclesia 
și Literatura.

Văzut, așadar, sub trei zodii (dar nu într-un 
mod autarhic, separatist, căci «drumurile» persona-
jului evocat se întretaie și se întrepătrund pentru a-și 
căpăta preponderența specificității actului umanitar 
și spiritual), tânărul Anania beneficiază, în cazul de 
față, de acea mobilitate interpretativă grație căreia 
sunt decelate „momentele” importante din această 
etapă a vieții sale. Vocea „auctorială” este disipată 
într-o orchestrație polifonică și plurivocă, într-o di-
alogie de convergență ideistică deloc tautologică, de 
vreme ce protagoniștii echipelor de lucru își confrun-
tă ideile, părerile, concepțiile, într-un singur sens: 
acela de a lumina cât mai mult (și din varii perspec-
tive) personalitatea marelui cărturar și ierarh. Aici ar 
putea surveni și obiecția unor eventuale rețineri din 
partea unor critici cu apetență nu pentru «consensul» 
evocator al dialogiei ci pentru dezbateri mai aprin-
se gen «procese literare» etc. etc.  Nu era cazul ca 
monografistul să complice lucrurile într-atât încât să 
transforme un «eseu biografic» într-o dezbatere «la 
bară», de vreme ce sensul lucrării este limpede: să 
restituie, într-o ținută aleasă, academică și așezată, 
personalitatea lui Valeriu Anania în proteica ei coa-
gulare și dezvoltare.

An «crucial», 1941 marchează „prima expe-
riență a luptei dintre Istorie și Eternitate în biografia 
lui Valeriu Anania sau a luptei sale cu destinul pro-

vocator”. După episodul cu „Frăția de Cruce «Dece-
bal»” din Seminarul Central, mai bine zis, după auto-
dizolvarea acesteia, mărturisește Anania, „s-a încheiat 
activitatea mea legionară și alta de atunci nu am mai 
avut”. Dar «stigmatul» rămâne și va trebui să-l poarte 
„toată viața, ca un luceafăr trist în spicul cununii”, cum 
frumos și exact scrie în Memorii (2008, p. 32).

După absolvirea seminarului, tânărului rebel 
Anania i se face «fișa», care-l va urmări toată viața, 
ca o fatalitate, „într-un secol în care individul devine 
omul-fișă, omul-dosar, omul-cazier, omul-amprentă 
digitală”, cum foarte bine observă memorialistul.

Augmentată cu delațiuni și acuzații inventate, 
această «fișă» infamă, pe care Bartolomeu Valeriu 
Anania va reuși abia târziu s-o estompeze, s-o cla-
rifice, s-o limpezească pentru toată lumea de bună 
credință…

Acest „motiv al destinului”, spune părintele-
profesor Gherman (2.Anul 1941 – „Motivul” Des-
tinului), îl proiectează pe protagonist într-o „serie 
mitologică”. Dar BVA își va învinge vitregul Destin, 
aici constă puterea lui spirituală și creatoare, forța vi-
zionară prin care, dincolo de contingențele istorice, 
se va dovedi Om al Ecclesiei (nu doar „al Bisericii”!) 
și Om al Literaturii, orientați atemporal, în prim-pla-
nuri incontestabile. 

Adevărul, însă, rămâne „sumă a opiniilor 
contrarii”, zicea E. Lovinescu. Intrarea tânărului 
în mănăstire – și deci în Ecclesia -  se făcea, după 
o pregătire teologică, pe ușa din față și aceasta con-
stituia, în 1941, «schimbarea de destin», condiție 
spirituală și socială cu care sine qua non va înfrunta 
Istoria. „Acum este începutul”, iar în continuare se 
va întinde, plin de dramaticitate și mâhniri îndurera-
te, «câmpul de bătaie», în care Istoria și Ecclesia se 
vor concura, fiecare dintre părți disputându-și-l (ca 
să ne exprimăm în termeni metonimici apud Roman 
Jakobson, părintele definirii complete a «situației de 
comunicare»). 

Niciodată în ipostazele sale monahale, tânărul 
Anania nu a fost „sihastru/schivnic izolat”. Cele două 
momente ale anului 1941 („detenția” și „intrarea în 
monahism”) anunță un destin deloc linear, dimpotrivă 
unul fracturat, zigzagat, surprinzător, decurgând și din 
neastâmpărul unei firi frământate și mereu în căutare 
de certitudini. De aici metafora integratoare a lui Ia-
cob (tânărul Anania) în luptă cu Îngerul (destinul său). 
Cel provocat la „ispită” și „luptă” trebuie să reziste, 
dar, spre deosebire de episodul biblic (în care Iacob 
va primi lovitura critică, deci consacrarea), Anania va 
primi, de la prima detenție, „o însemnare stigmatiza-
tă”, lupta pentru supraviețuire anunțându-se tot mai 

grea. În spiritul generației sale, tânărul monah simțea 
însă chemarea angajării în Istorie până la sacrificiu, 
aceasta îl determină să părăsească Mănăstirea Antim 
și să vină la Polovragi, de aici înscriindu-se la Medi-
cina din Cluj (aflată la Sibiu), urmată în haină mona-
hală. Destinul îi va hărăzi să îmbine numele de monah 
cu acela de mirean și scriitor. Avem, așadar, de a face 
cu o relație simbiotică pe direcția dichotomiei sacru-
profan în cadrul unei determinări individuale, nicio-
dată părăsită chiar dacă sacrul tinde să înăbușe, prin 
plenitudine, așa-zisele «hierofanii» ale profanului, ca 
să ne exprimăm cu noima unui paradox!

În toată această biografie tumultuoasă, autorul 
intenționează a surprinde „metafora germinală”, pe 
linia de la ceea ce Anania numea «grelele cuvintelor» 
la ceea ce biograful înțelege prin „grelele cerului”:

„Și îmi îngădui să cred, despre aceste cuvinte 
sacre ale artei, vibrând de transcendent, că în ele e o 
gestație perpetuă, încât, analog acestor ființe mitice, 
grelele pământului, imaginate de Valeriu Anania ca 
întruchipând germinația nesfârșită, mă întreb dacă nu 
ar putea fi numite, și ele, în diafanitatea eterică, gre-
lele cerului.”

Vor urma, bănuim, cel puțin alte două volu-
me, aducând sub reflectoarele dialogiei (polifonice, 
desigur, plurivoce cu dinstincție), perioadele din 
viața scriitorului și ierarhului Valeriu Anania de după 
1948, adică «maturitatea» și «senectutea» înnobilate 
de darul împlinirii ecleziastice și literare – partea cea 
mai dificilă sub aspectul opțiunilor și limpezirilor de-
finitive, pentru înțelegerea complexă a căreia era ne-
cesară această stăruință asupra tumultuoasei tinereți.

Să nu uităm că intervalul 1941-1948 este foarte 
important și sub aspect literar, acum se pun fundamen-
tele culturii sale literare și glasul inspirat al începutu-
rilor începe a se face auzit, din marginalitatea vieții 
literare tot mai către  zonele de centru, în care valorile 
sunt recunoscute elitar, apoi îndeobște primite.

Întâlnirea cu Arghezi (la București) și Blaga 
(la Cluj) este ea însăși una cu prelungi ecouri de 
conștiință și spirit creator. De la «criza dostoievski-
ană» de la Antim, la «sfatul cu Zamolxe» de la Po-
lovragi, iar de la aceasta la detenția din Lagărul de 
internați politici de la Târgu-Jiu, situat geografic „sub 
icoana de piatră a lui Dumnezeu”, Valeriu Anania va 
intra sub zodia Istoriei, supravegheat fiind mereu de 
ochiul Providenței, care-l lasă să-și urmeze drumul. 
Numai lăsându-te să deliberezi, Providența te poate 
lua în seamă. În cazul tânărului Anania, vom observa 
că o mare parte din destinul ce i-a fost dat a fost ali-
mentată cu acte de voință proprie ori prin cele ce ex-
primau fie gratuitatea fie «misionarismul» unui che-
mat. Și chiar dacă tânărul incomod și rebel a greșit 
cărarea, chiar dacă drumurile lui nu au fost cele mai 
bine alese, el a găsit cu siguranță totdeauna «ieșirile» 
din hățișuri, ca o chemare, ca un dat și cu un simț si-
gur de orientare, venind, mai devreme sau mai târziu, 
la întâlnirea cu Dumnezeu.

Urmărit în aceste trei ipostaze (Om al Isto-
riei, pp. 48-110; Om al Ecclesiei, 111-161; Om al 
Literaturii, 169-269), protagonistul trăiește efectiv 
sub semnul complexității în unitate și al unității în 
complexitatea spiritului uman și creator. Să precizăm 
că dialogurile, ca și în volumul precedent, sunt pur-
tate în diferite locații din București (când se evocă 
anii petrecuți acolo), la Târgu-Jiu (în diferite locuri, 
despre încarcerarea de aici), la Mănăstirea Polovragi 
(prilej de a evoca și «sejurul» de la Pătrunsa), la Mă-
năstirea Bistrița olteană (foarte consistente rundele 
dialogice de aici, între membri proiectului BVA), apoi 
„drumurile” pribegiei, ba chiar  cadrul unui comparti-
ment dintr-un tren către Cluj-Napoca, având pe fond 
muzică de casetofon, și, mai apoi, Piața «Avram Ian-
cu» din orașul de pe Someș și, în sfârșit, în chioșcul 
din grădina Sfintei Mănăstiri Cozia…

Cartea dlui Ioan St. Lazăr se citește nu numai 
ca o scriere eseistică („eseu biografic”), ci și ca o evo-
care mai destinsă și colocvială a vieții unui om și a 

Proiecte editoriale în serial

IOAN ST. LAZĂR:
TÂNĂRUL ANANIA - „Îngerul cu barbă”

(Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, 422 p.)
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La împlinirea a 70 de ani și a 50 de activitate 
culturală, Forumul Cultural al Râmnicului l-a omagiat 
pe distinsul universitar, cărturar și scriitor Ioan St. La-
zăr, căruia i s-a decernat de către oficialitățile locale ti-
tlul de «cetățean de onoare», deloc festivist și decorativ 
dacă e să amintim figuri de seamă ale culturii naționale 
încununate cu acest titre, care acolo, în Arhiepiscopia 
Râmnicului, are altă semnificație și greutate, adică de-
plină legitimitate: Virgil Ierunca, Nicolae Manolescu, 
Eugen Negrici, Dinu Săraru, Răzvan Theodorescu, Ga-
briel Strempel, Dan Horia Mazilu, Bartolomeu Valeriu 
Anania, Gabriel Liiceanu ș.a.

Cartea-omagiu tipărită cu acest prilej, punând în 
evidență atât o biografie bogată în date culturale, dar 
și contribuția de excepție în planul etnofolcloristicii, 
culturii religoase și mirene, poartă un titlu pe merit: 
«Un faber în cultura românească – IOAN ST. LAZĂR» 
(Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea, 2013, 
334 p.). Semnatarii lucrării sunt scriitorii-cărturari râm-
niceni  Ion Soare și Gheorghe Deaconu.

Născut la 1 noiembrie 1943 la Giurgiu, criticul, 
istoricul și etnofolcloristul Ioan Șt. Lazăr, ajuns profe-
sor dincolo de munți, „descalecă”, în 1968, din Țara 
Făgărașului în Țara Loviștei, stabilindu-se cu serviciul 
la Râmnicu-Vâlcea, unde sub îndrumarea renumitului 
Mihai Pop („reîntâlnire providențială”) se constituie 
„grupul de la Vâlcea”, care va aduce o contribuție in-
contestabilă la culegerea, interpretarea și promovarea 
tradițiilor populare vâlcene, conform cu imperative-
le și metodologiile statuate de noua școală etnologică 

românească, ce integra în abordarea fenomenului re-
centele achiziții, din deceniul al șaptelea al secolului 
trecut, apaținând structuralismului, semiologiei și teo-
riei comunicării. Angajat în „frumoasa nebunie cultu-
rală” (H.H. Sthal), ce mobilizase deja un întreg colectiv 
științific recrutat de la Institutul de Etnografie și Folclor 
și Universitatea din București, sub conducerea prof. 
univ. dr. doc. Mihai Pop, fostul său magister din peri-
oada studiilor universitare, tânărul Ioan St. Lazăr se va 
dedica multă vreme acestor cercetări de teren, în calita-
te de instructor la Centrul de Creație Populară. Ulterior 
va deveni director al Bibliotecii Județene (1975-1983), 
apoi profesor în învățământul preuniversitar și universi-
tar, fondator și președinte executiv al Fundației Cultu-
rale „Antim Ivireanul”, secretar al Centrului de Studii 
Medievale și Premoderne de la Râmnic (ajuns la a XII-a 
sesiune anuală, președinte fondator – Eugen Negrici). 
Admirabilă sub toate aspectele seria de volume Antimi-
ana, îngrijită de prof. dr. Ioan St. Lazăr, care valorifică 
întreaga contribuție științifică elaborată de-a lungul ce-
lor 15 ani de activitate (I, 1999-2003; II, 2004-2012).

A debutat relativ târziu, ca mulți scriitori de 
valoare cărora li se refuza debutul editorial înainte de 
1989, cu placheta de poezii Măiastra (1996) – o lirică 
impregnată de ideatica statuarei brâncușiene și acute 
reflecții existențialiste, - după care se dedică unor cerce-
tări și exegeze de formulă interdisciplinară, relevând un 
proteic spirit creator cu vocație de hermeneut: Sf. Antim 
Ivireanul, „vistiernic de doruri”, poem critic (1999), Că-
lătorie de recunoaștere (studii, 2007), Antim Ivireanul 
– orator creștin (2005), Teoria literaturii – recurența cre-
atoare (2005), Mitologie și literatură comparată (2005), 
Recurența în procesul creației populare (2009), Dioptri-
con (2009), Valeriu Anania. Icoane de început, I (2013), 
„Îngerul cu barbă”, II (2014) – un amplu studiu mono-
grafic aflat în desfășurare. Cercetător asiduu de aproape 
cinci decenii atât al culturii și tradițiilor culturale vâlce-
ne, dar și al fenomenului cultural național, în variile-i 
ipostaze (populară, religioasă și mireană), universitarul 
vâlcean s-a devedit un cărturar polivalent și un „om care 
sfințește locul” (Al. Popescu-Mihăești).

Figură emblematică în Forumul Cultural al 
Râmnicului, Ioan St. Lazăr este autorul a 13 volume 
personale, a peste 150 de studii, articole și cronici în 
publicații periodice, la care se adaugă zeci și zeci de 
studii și comunicări susținute la manifestări științifice în 
țară și străinătate, prefețe, postfețe și studii introductive 
ori alte intervenții în mass-media.

Judicios și armonios alcătuit, cu confraternă 
distincție, prezenta lucrare omagială – valorificând, în 
mare parte, arhiva personală, - vine să scoată din pro-
verbialul halou de modestie, în care i-a plăcut să trăias-
că și să creeze, personalitatea complexă a cărturarului 
Ioan St. Lazăr, nume de rezonanță în viața culturală 
a Râmnicului și autor cu reale contribuții creatoare și 
științifice în literatura și cultura națională.

Z.C.

epocii sale, care l-a marcat profund, determinându-i 
«clădirea de sine» într-un neostenit freamăt interior 
al spiritului. 

Sub autoritatea părinților-profesori Ioan și 
Gherman, cele trei echipe de cercetare (Echipa Isto-
riei, Echipa Ecclesiei și Echipa Literaturii) antrenea-
ză spiritele unor mai tineri comentatori, coordonato-
rul echipelor din proiectul BVA fiind Virgil. Felicia, 
Eugenia, Geo, Tiberiu, Ileana , dar și Maria, Martina, 
Corina, Luca, Bogdan, Hana, Oprea (coordonatorul 
«Ecclesiei») fac parte din aceste echipe, precum și 
invitați, ca profesorul târgujian  Z. atunci când «cer-
cetarea» și «evocarea» au loc la Tg.-Jiu, pe teren sau 
în săli media, cu priectare de imagini, pe fond de mu-
zică, și cu expoziții de fotografii și documente. Toate 
aceste «voci» nu sunt decât polifonii, alter-ego-uri  
sau ipostaze auctoriale, care, decelând evenimentele, 
augmentează lucrarea într-un număr considerabil de 
pagini pentru doar 8 ani din viața protagonistului.

„Echipele” sunt bine constituite, au 
reprezentanți autentici care-și cunosc bine subiectul, 
precum, bunăoară, „membri clujeni al proiectului 
BVA”, fiecare loc de care se leagă etapa aceasta bi-
ografică a protagonistului având așa-ziși specialiști 
în domeniu cultural, istoric, literar… Nu lipsesc 
date despre istoria locurilor respective (a se vedea 
locațiile Polovragi și Bistrița ș.a.), nu ca să sporeas-
că numărul de pagini ci ca să realizeze așa-numita 
culoare locală și să încadreze într-un anume duh al 
locului evocarea dialogică (dovadă că „proiectul” 
BVA se realizează, scenografic și metodologic, și la 
nivelul acesta al prezenteismului, al dialogiei orale, 
al apropierii în timp de locuri și oameni, mergând 
înapoi pe firul Destinului pentru a suprinde acea 
metaforă și simbologie „germinală” din «grelele cu-
vintelor» gândite, scrise și lăsate drept  moștenire de 
preț culturii și spiritualității românești. 

Compoziția dialogică se sprijină pe o bibli-
ografie de referință la zi, cei convocați aducând în 
prim-plan cărți, articole, documente, mărturii, idei 
din spațiul mai larg al culturii (de la etnofolcloristi-
că, filosofia culturii, literatură creștină, teologie dog-
matică, la mitologie, lingvistică, politologie, esteti-
că, poetică etc.), corectând deseori anumite preluări 
stereotipe sau informații truncheate, eronate chiar. 
Eseul biografic interferează cu opera, bătând cu toate 
razele către aceasta, în general către profilul proteic, 
tridimensional aș zice (conform abordării pe cele trei 
secțiuni) al protagonistului evocat. Este pretutindeni 
o vervă așezată, o ceremonioasă deferență , care dă 
convingerea  unui destin consacrat, dar care se lasă 
mereu interpretat, redefinit, limpezit de impondera-
bile și virtualități, de insinuări și rezerve.

Să observăm că, deși scrisă ca o incitantă 
operă dialogică (un mic eseu despre istoria, esteti-
ca și funcțiile dialogului avem în volumul întâi, la 
expunerea concepției și metodei de lucru), lucra-
rea este îndeaproape clădită pe o și supraveghea-
tă de o bogată bibliografie, ilustrativă atât pentru 
capitolele și secțiunile respective, dar regăsindu-
se mult îmbogățită într-o secțiune finală, unde se 
menționează Opera scriitorului cercetat, lucrările cu 
caracter general la care se raportează autorul, volu-
me cu caracter special, articole cu caracter general 
și articole cu caracter special (din periodice) cu re-
ferire directă la viața și opera lui Bartolomeu Valeriu 
Anania. Într-un Colofon final, dl I. St. Lazăr aduce 
mulțumirile de rigoare personanelor, publicațiilor și 
instituțiilor, tuturor celor ce i-au fost aproape (inclu-
siv distinsa Doamnă Eugenia) în elaborarea acestui 
al doilea volum din amplul proiect aflat sub genericul 
Bartolomeu Valeriu Anania sau Grelele cuvintelor, 
din care au apărut, așadar, primele două volume (Va-
leriu Anania – Icoane de început, 2013; «Îngerul cu 
barbă», 2014).

Proiect de mai rară practică în domeniul valori-
ficărilor noastre cultural-literare, a cărui configurație 
și armonie  arhitecturală deja se poate urmări, în 
frumoasa-i concepție și expresivitate, lucrarea dlui 
Ioan St. Lazăr, ajunsă iată la jumătate, va constitui 
monumentul cel mai de preț ce se dedică marelui 
om al Ecclesiei și Literelor române, fixând pentru 
multă vreme, dacă nu pentru totdeauna, o imagine de 
excelență culturală în panteonul național.

«Un faber în cultura română: 
IOAN ST. LAZĂR»

Când o revistă de cultură (cum e „Portal-MĂ-
IASTRA”) împlinește zece ani de existență, faptul 
în sine devine motiv real de mândrie și admirație. 
Mândrie, - pentru că meleagurile gorjene au fost 
înnobilate cu asemenea ctitorie culturală, pe care 
chiar Uniunea Scriitorilor s-a grăbit s-o legitimeze 
sub egida sa, și admirație, pentru că în contrast cu 
vicisitudinile vieții, cu urcușurile și coborâșurile 
sale inerente, ea a continuat să apară în haine de 
lux, ca întotdeauna.

Dar acest miracol literar n-ar fi fost posibil 
fără inteligența creatoare și managerială a redac-
torului său șef, prof. dr. Zenovie Cârlugea, care a 
știut să se înconjoare de redactori și colaboratori 
prețioși, făcând din „Portal-Măiastra” nu o revis-
tă provincială, ci una în care se fac simțite vo-
cile unor personalități ce activează deopotrivă 
în București, Iași, Cluj, Alba Iulia sau Craiova. 
Firește, pot fi remarcate glasuri și din străinătate 
(Malmö, Heidelberg, Köln, Paris, New York, To-

ronto, Madrid, Milano, Belgrad, Chișinău, Cernăuți ș.a.)
Intenția declarată a colegiului redacțional al 

revistei „Portal-Măiastra” a fost de la început aceea 
de a  prezenta publicului o publicație competitivă, 
cu articole caracterizate prin acribie critică și opi-
nii personale, stârnind astfel interesul cititorilor de 
pretutindeni.

Momentul festiv pe care îl trăim astăzi, 
menționând cu pregnanță importanța cultu-
rii în viața societății, ne edifică totodată asupra 
responsabilității scriitorilor grupați aici, fiindcă nu 
este deloc ușor să impui adevăratele valori, într-o 
lume cu unități de măsură adesea contrafăcute.

„La mulți ani!” – mi se pare urarea cea mai 
potrivită acestui organism tânăr și viguros, care se 
hrănește cu idei și cuvinte, pentru a sluji sufletul 
unui popor însetat de frumos și absolut.

Prof. univ. dr. ADRIAN VOICA
17 iunie 2014, Iași

MÂNDRIE ȘI ADMIRAȚIE
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NICOLAE DRAGOȘ: „Casa din cuvinte”
(Editura «SemnE, București, 2013, 262 p.)

I
În climatul tulbure al vieții noastre culturale 

postrevoluționare, când mulți din «colaboratorii» ve-
chiului regim au sărit cu arme și bagaje în fel de fel de 
bărcuțe și fregate, Nicolae Dragoș a rămas într-o asu-
mată „penitență” (citește: rezervă). Credincios mai ve-
chilor sale convingeri umanitariste, raportate la cultura 
și spiritualitatea românească,  - „de a nu lăsa condeiul, 
dacă e teafăr, să tacă vreodată”, - scriitorul nu a putut 
rămâne în «turnul de fildeș», activismul său cultural 
determinându-l să-și caute noi puncte de contact cu se-
meni angajați și ei în cauze culturale dezinteresate (vezi 
„Fundația Națională «Niște țărani», Revista „Albina 
Românească”, periodic al Asociației Comunelor din 
România - ACoR ș.a.). Eminamente culturale, aceste 
gesturi rămâneau, așadar, «inofensive», nevizând plat-
forme politice și nici posturi ori demnități.

Acum la 75 de ani, la aproape un deceniu de la 
revenirea sa în Cleșneștii Glogovei motrene, Nicolae 
Dragoș a devenit, în poezie, grație volumelor sale din 
ultimele două decenii, un maestru al verbului evocator, 
învăluit în nostalgice rememorări, dar și autorul unui 
discurs liric destinct, limpid, de mesaje grave. Noul sta-
tut al poeziei sale se conturează definitiv și robust cu 
„Copacul din vis” - 1998, continuă cu „Clipe din cli-
pa cea repede” – 2008, „Ultima călătorie a lui Ulise” 
– 2008 și se „clasicizează” într-o formulă proprie de in-
contestabilă valoare estetică cu „Casa din cuvinte”.

„Călătoriile” sale sufletești și spirituale prin 
«anotimpuri», prin anii ardorilor și tinereții, prin «anii 
nedumeriți», dar și «spre m(â)ine”, ori «călătoria de 
dincolo de toate călătoriile»  sunt, potrivit secțiunilor 
ce ordonează rememorativ cartea de față, etape ale unei 
clarificări, regăsiri și redefiniri de sine. Legătura cu va-
lorile tradiției n-a încetat niciodată sub pana poetului și 
publicistului nostru, revenirea sa existențială la matcă 
a însemnat, dacă putem spune așa, etapa acostării la li-
manul ce i-a redat speranța, încrederea, liniștea și, odată 
cu acestea, mirabila disponibilitate plină de har de a-și 
definitiva opera poetică.

Revenirea la matcă nu a însemnat «retragere» 
într-o locație cam izolată de forfota marilor aglomerații 
urbane, în care a trăit câștigându-și notorietatea, dimpo-
trivă, legăturile sale cu lumea culturală au fost reluate, 
prezența sa constituind spre exemplu, la multe manifes-
tări ale calendarului cultural gorjean, aport substanțial și 
nu figurație decorativă ori  plimbare de imagine…

Aș aminti doar trei din aceste manifestări țintind 
un prestigiu național și chiar internațional: Festivalul de 
Poezie „Tudor Arghezi”, Simpozionul Național «Satul 
românesc – Sat european», Festivalurile Naționale de 
Umor „C. Al. Calotescu-Neicu” și „Ion Cănăvoiu”, în 
cadrul cărora i s-au decernat valoroase dintincții alături 
de mari nume din cultura națională, ori la alte mirabi-
le „întâmplări literare” petrecute la Tg.-Jiu și în județ, 
organizate sub egida Centrului Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale, Bibliotecii 
Județene „Christian Tell”, Centrului Cultural «Constan-
tin Brâncuși” ori Filialei Gorj a Societății de Științe Fi-
lologice din România.

Antrenat și în mișcarea umoristică gorjeană, dl 

Nicolae Dragoș face și dovada unui umorist de clasă, 
prin cărțile d-sale de Fabule și Epigrame, adevărate «in-
sectare» de tipologii, caractere, năravuri de tot soiul, 
în care spiritul umorist face casă bună cu ironia caus-
tică, în registre literare de surprinzătoare creativitate și 
aleasă ținută (a se vedea în numărul trecut al revistei 
„Portal-MĂIASTRA”, cronica ce i-o dedică esteticia-
nul Grigore Smeu).

Foarte reușite, aceste creații mărturisesc despre 
un spirit activ și mereu treaz, într-o lume în care sunt 
de corectat atâtea mentalități confuze, atâtea comporta-
mente îndoielnice, atâtea ambiții pătimașe, atâtea nea-
junsuri, iluzii ori amăgiri deșarte…

II

Dar, cum spuneam, profilul poetic al scriitorului 
Nicolae Dragoș devine acum unul distinct, de o remar-
cabilă formulă estetică, ipostază din care întreaga sa 
producție poetică de până acum se luminează mai arti-
culat și într-o perspectivă a consacrării literare.

Producându-se sub această imperioasă nevoie de  
regăsire a tradițiilor și a redefinirii de sine, - pe con-
stantele unei evoluții prodigioase, prin reimplantarea 
în humusul mustind de ambianță și ecouri al Gorjului 
străbun, - consacrarea poetului Nicolae Dragoș este una 
reală, plină de substanțialitate tematică și motivică, dar 
și de o reverberație ideistică de mare ținută, în ordina 
valorilor.

În această etapă de rodnice coagulări, poetul 
își construiește „Casa din cuvinte” (după ce își ridica-
se una reală în Cleșneștii Glogovei de Motru), optând 
acum, în regimul unor ample deschideri vizionare, pen-
tru reinserția în spațiul natalității. Artă poetică, poemul 
Casa din cuvinte cristalizează într-o clasicitate de ecouri 
grave și convingeri asumate, dezvoltată pe ideea că ade-
vărata salvare a omului este arta, iar poezia, în calitate 
de «casă» a viselor sale, un monument spiritual care, 
atins de „aripa cerească”, capătă „mirosul” veșniciei: 
„Când mai modestă-n ziduri/ Și când mai arătoasă,/ 
Pentru poet o carte/ E ca un fel de casă.// Oricum ar fi, 
de-acolo/ E hărăzit să-și ducă/ Drumu spre lumea largă/ 
Prin cântec ori prin rugă./…/ Palat de zile mari,/ Poa-
te-o colibă simplă,/Clădită-i din cuvinte/ Într-o secretă 
limbă.// Casa, prin ani, înfruntă/ Iluzii, neguri, timp…/ 
Pentru cuvinte sacre// Îți cere viața-n schimb./…/ Încă 
din zori, din casă/ Îl cheamă să pornească/ Spre vas-
te orizonturi/ O aripă cerească.// Iar aripa-l înalță/ Din 
hăuri către stele/ Să-și logodească trupul/ Și sufletul cu 
ele.// Ea, Casa din cuvinte,/ Oricum ar fi să fie,/ Modes-
tă, arătoasă,/ Miroase-a veșnicie.” (14 mai 2013)

Urmează o secțiune «Călătorie prin anotimpuri», 
alături de texte în memorabile orchestrări prozodice și 
de poezii în vers liber. Versul se umple acum de imagini 
autentice, de o concretețe aparte, de chilim oltenesc, na-
tura constituind inepuizabil rezervor de energii și recon-
fortări sufletești, precum în „Rugă dinspre fluturi”: „La 
ceasul când laleaua/ Potirul și-l deschide,/ Sorbind din 
cer răcoarea de lumină,/ Când fluturii închiși în crisali-
de/ Își poartă triști polenul pe retină./ O, vino iar la mine 
în grădină,/ Tu, umbră cunoscută/ Și îndelung străină!”

Un proces de interiorizare rememorativă în 
substanță, cu ecouri de reconfortantă poetică a chto-
nicului sub crugul azurului oglinditor, pe linia Nico-
lae Labiș - Ion Pillat, ia în primire spiritul creației de 
acum, punând în decantare peisaje în varii anotimpuri, 
un sentiment de dragoste târzie, înfiorări accentuate în 
fața marii treceri, psalmodieri la ceas de taină, reflecții 
îndurerat de lucide asupra «călătoriei de dincolo de 
toate călătoriile», deopotrivă cu evocările unor figuri 
exponențiale de patrimoniu național (Eminescu, Ar-
ghezi, Brâncuși, Nichita Stănescu).

Întârziind cu lectura asupra unor texte de tran-
scriere ludică, asupra unor „psalmi” și „rugi” de mai 
acută urgență ori asupra spiritului gospodăresc așezat 
din altele, gândul ne-a dus la poezia lui Tudor Arghezi, 
autor căruia Nicolae Dragoș i-a dedicat câteva cărți 
documentare de recunoscută audiență în lumea litera-
ră (L-am cunoscut pe Tudor Arghezi, I și II), astfel că 
apropierea liricii sale de spiritul și substanța poeziei 

argheziene este o realitate, nu în sens epigonic, firește, 
ci în  congruența unor trăiri și ecouri de recognoscibilă 
paradigmă. Și asta în ciuda faptului îndeobște recunos-
cut că Arghezi, ca mare poet, nu a creat școală ( a se ve-
dea poeme precum: Un fel de testament, Cinci inscripții 
pe aceeași armură, Revelație, Logodnă, Nedumerire, 
Psalm, Psalm de dimineață, Rugă…).

Există, diseminate în ciclurile cărții, exerciții re-
ale de virtuozitate prozodică – e vorba de poemele în 
distih, de admirabilele sonete ori de unele rondeluri. 
Spațiul nu ne permite a reproduce, spre ilustrare, dar 
sonetele sunt expresia unor viziuni poetice de acută 
percepție, dovedind că harul poetului poate să toarne în 
tipare trăiri și imagini ce conturează un univers poetic 
de articulată identitate.

Alături de spiritul reflexiv și grav, cel ironic vine 
cu o întreagă figurație satirico-sarcastică să incrimineze, 
în cadențe eminesciene, anumite aspecte din viața noas-
tră literară, precum în poemul „Ce timp de lupanare!”, 
cu un motto din „Epigonii” – „Iară noi? Noi, epigonii?”

Aceeași ironie caustică în poezii de felul celei 
intitulate „Rondelul pensionarilor”, foarte actuală în 
dramatica ei publicistică: „Iertați-ne că n-am murit/ Și 
n-am dat popii ortul, încă,/ Deși e ceasul de-asfințit,/ Iar 
noaptea-n noi e-atât de-adâncă.// Oameni pe oameni îi 
mănâncă/ După contemporanul rit./ Iertați-ne că n-am 
murit/ Și n-am dat popii ortul, încă.// Departe de un trist 
sfârșit,/ Ne-am tot crezut tării de stâncă,/ Dar ne-am tre-
zit deodată lângă// Al timpului cumplit cuțit.//Iertațin-ne 
că n-am murit.”

Alte poezii devin de-a dreptul rechizitorii înspăi-
mântătoare, la adresa stării de fapt din țară, încheiate, în 
spiritul arghezian din poemul ciclic „1907 – peizaje”, 
cu îndemnul la acțiune întru restabilirea ordinii sociale 
și morale, gen Radu Gyr: „Tu, Gheorghe, și tu, Ioane, 
luați coasa și securea/ Și curățați de bube și de omizi 
pădurea…” (Când…). Atotprezent, spiritul poeziei ar-
gheziene este însă mai deslușit în piese de felul Jocul 
de-a bijuteriile (Omagiu Domnului Cuvântului Româ-
nesc Tudor Arghezi).

Lăsând pe seama liricii sale sociale din fabule as-
pectele „criticii” și „revoltei”, preferăm să amintim aici 
piese de mare ecou artistic, atât la nivel compozițional, 
cât mai ales în ceea ce privește „fabula” gândită, în-
tâmplarea transfigurată, esențializarea faptului de viață: 
Peisaj cu Vultur și Vânător (alături de Arghezi, Nichi-
ta fiind de amintit între „iubirile” lui Nicolae Dragoș), 
Păpușa de la țară, Tainic îndemn, Pe malul apei, Icoana 
vie, Peisaj interior, Poate că Demiurgul…, Samovarul 
și Frigul, Barcă în derivă, Semne, Reportajul unei ne-
întrerupte călătorii, Icoană târzie, Himera, Întâlnire cu 
Esenin și multe altele.

Așezat ca un bun gospodar al literelor române în 
arealul său de regăsiri nostalgice, Nicolae Dragoș este 
un poet de puternice limpidități clasice, în direcția unui 
reviriment al liricii tradiționaliste, un imagist în regis-
trul unor neliniștite reflecții și, deopotrivă, un observa-
tor civic și moral, de nedisimulată directețe mesageria-
lă, precum în volumele sale de fabule, satire, epigrame, 
prin excelență specii ce revigorează, cu simț clasic, ati-
tudinile unui «homo moralis et militans».

Poezia lui Nicolae Dragoș este, în general, expre-
sia unei autentice trăiri și a unei robuste expresivități, 
cutreierând și ea marile teme ale lumii și existenței, de 
la amintirea și regăsirea în spațiul natalității, la călă-
toria prin anotimpuri, dimpreună cu iubirea, moartea, 
salvarea prin cuvinte ca «artă poetică», civismul  de 
tușă morală și eminamente clasicist, imaginile copilă-
riei, neliniștea cu incantațiile senectuții, reconsiderarea 
tradițiilor.

Poezia aceasta se mișcă pe o gamă largă de to-
nuri,  de la nostalgii, tristeți și amărăciuni, la vibrații 
psaltice și atitudini sociale, sporind cu zestrea-i de 
frumuseți estetice o direcție de reale consolidări valori-
ce ai cărei reprezentanți, nu mulți, au slujit-o în numele 
reîntoarcerii la tradiție și la versul care, vorba lui Tudor 
Vianu, comunică și se comunică, în primul caz însă cu 
mai multă forță de predestinată pătrundere.

Zenovie CÂRLUGEA
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Baladă fără Sancho Panza

Pe când Don Miguel veghează laurii ce-mpodobesc 
Duhul său inexpugnabil precum zidul chinezesc
Spre castelul din La Mancha rătăceşte-un cavaler
Părăsit de Rosinante şi trădat de scutier

Auzise zvon că Timpul – uriaş peste trufie
L-a răzbit odată într-o neonestă bătălie
Şi râvnind să-şi ia revanşa cu fanfare şi alai
Se pripi să-nceapă lupta – ca pe vremuri mai dihai

Cărţile-i nepreţuite nu arseseră de tot
Printre scoarţe vrăjitorii-l mai pândesc pe Lancelot
Deşirându-se-n armura pe nedrept cu luciul şters
Eludă câteva lacrimi – nelipsite-n univers

Smulse lancea din adâncul Teatrului de Comedie
Unde ruginea înfiptă-n mohorâta panoplie             
Şi porni prin turme iureş, sieşi camarad loial  
Ba din nou sfidă giganţii care măcinau pe deal

Faima i-o desăvârşiră: şi retorica, şi lancea
Până se trezi în faţă cu castelul din La Mancha
Coborând printre ruine el descoperi în vis
Că asemenea minune-i poarta raiului promis

Fermecat privi cârpeala de ştenapi săriţi din scoabe
Jurând că Escorialul stă-ntre ziduri mult mai slabe
Încercă să-şi amintească unde-o fi intrarea-ceea
Ca-n iatacul uns cu aur să-şi slăvească Dulcineea

Şi fiindcă-aşa dictează rangul nobil şi prestanţa
Aşteptă până-l vesteşte castelanei, Sancho Panza
Dar făcând privirea vultur cât se-ntinde-n preajmă cerul
Nu fu chip să-şi dibuiască pe planetă scutierul

Mult se mânié pre dânsul şi a nu ştiu câta oară
Către cele patru vânturi scoase vorbe de ocară:
– Sancho, scutier tomnatic, Sancho, slujitor viclean                                                                                                     
Ai să guvernezi de-a pururi cel mai gloduros maidan

Când cu fapte glorioase numele mi l-am cinstit
Nu-ţi văzui pe-acolo boiul nespălat şi adormit
Bucuros aş da cu lancea şi te-aş rupe fără milă
De n-ai fi ca-ntotdeauna de obârşie umilă!...

Numai după ce-nserarea coborî ca o hlamidă
Pricepu că-n cartea asta nu e Sancho să-i deschidă
Şi, pe culmea strategiei arborând figura-i tristă
Falnic părăsi balada. Care-aşa – nu mai există.

Balada târgurilor vechi
Lui Tudor Gheorghe      

Coborâtor de seară în vechi târguri
Bătând la cer cu câte-un grav castel
Prin care drugii frigului conspiră
De vreo trei veacuri înverzind în el

Dau stâlpilor puterea să-nflorească
Şi mă înclin atât cât se cuvine
Când dinainte-mi zboară evantaie
Şi crini în fantomatice berline

Spre balul mucezind sub candelabre
Cu ceară albă ca un braţ uitat
În reci oglinzi de-o tânără domniţă
Fugită-n zori în lume c-un soldat

În plin scandal beau vin la hanul lunii
Până aud în suflet un cobzar –
Îmblânzitorul pentru vremuri rele
Dar din ce viaţă vine n-am habar

La ceasul nopţii când se schimbă straja
Hangiţa-mi spune-n taină c-a iubit
Pe cel mai vajnic gentilom al curţii
Însă pe el mai mult l-a ispitit

Molanul gâlgâind din viţă aspră
Bun să-i aşterni lumina peste răni
Numai că astfel i s-a tras sfârşitul
După ce-a supt câteva mii de căni

Lacrimi de foc pe buze i se-ncheie
Şi parcă-ar sfârâi la mine-n piept
Din ochii ei când îmi şoptesc luceferi
Să intru în iatac şi s-o aştept...

Aşa mă prind cocoşii în vechi târguri
Crezându-mă ba prinţ, ba vizitiu
Lăsând încolo sfânta întâmplare
Că m-am născut trei veacuri mai târziu.

Baladă cu Nat King Cole

Hai să cântăm şi hai să ni se ducă 
Buhul în zare c-am rămas copii 
Răceala verii s-o numim răcoare 
(O dată a şi nins dar tu nu ştii)

Să ne-mbrăcăm cu pânze de păianjen 
Că sunt destule-n podul lumii, vechi 
Telefoniste tinere să râdă 
Când le aprindem fise la urechi

Să batem planisfera cu piciorul
Alături prieteneşte să mă-nham –
Prin coridorul tot mai greu de aer
Să respirăm pe rând câte un dram

Hai să găsim comori în gropi perfecte 
Păzite mii de ani de faraon 
Şi hai să nu luăm nicio leţcaie 
Şi să jurăm c-avurăm ghinion

Călătorind pe mările Saharei 
Să pescuim rechini fără permis 
Fata morgana să ne ispitească
În salvamarul ultimului vis

Hai într-o zi – duminică să fie 
Să ne-ntâlnim pe blocuri ca-n zăvoi 
Să aruncăm antenele în aer 
Cu trei căpiţe ude de trifoi
 
Când noaptea luna cade în adâncuri 
Blindaţi cu duhul florilor de măr 
Să ne-afundăm în limpezile ape 
Şi să ieşim cu ea într-adevăr

Chiar am putea să ne vedem părinţii 
Prin satele din munţi cosind zăpezi 
Unii din ei de albi ce se făcură 
În poarta de zăpadă nici nu-i vezi

Hai şi iar hai să trecem într-o doară 
Prin raiul ăla parfumat şi gol 
Zău c-aş trăi în el a doua oară 
De-ar da concerte-acolo Nat King Cole.

Baladă western

Spre West-ul tras sub caravane 
A câta oară necuprins 
Caii cu greu aflară vadul 
Şi-n roţi parcă de mult a nins

Parcă-au îngenuncheat bizonii 
În triste urme de bărbat 
Şi parcă preria întreagă 
În sinea ei a-ngenuncheat
 
Iar noaptea fulgeră prin ierburi 
Lasouri vii ori săbii goale 
Când stelele profund îngheaţă 
Ca răni suite din pistoale

În zările aurifere 
Nebuni mustangii se încintă 
Sub cowboy-i trosnind de sete 
Prin West-ul mare cât o chintă

Acolo fetele uitării 
Frumoase de-ntuneric ard 
Cu pleoapele mişcând coroane 
Din gheare lungi de leopard

Eu duc neguţători şi vise 
Cu diligenţa dinspre mări 
În pipa păcii cade iarna 
Şi triburi se aprind călări

Doamna suavă nici nu ştie 
Că-n trupul meu care-o ferea 
Moartea-necând hiene limpezi 
Atât de blândă îmi părea

Doamna era misionară
A ordinului florilor
Lăsa în aer crini din umeri
Şi trandafiri de sub picior

În groapa verii neclintită 
Când încetasem a muri
Abia le-am dat promisul city –  
Un fel de Eldorado gri
 
Că-n West nemaifiind pistoale –
Doamna schimbându-le-n culori 
Killer-ii singuri cât o stradă 
Îşi zboară creierii cu flori.

Balada corsarului

Furtuna-ntre lumi începu să se zbată
Piraţii prădară mireasma din tei
Le sunt căpitanul, preabunule tată
Iar ei, deopotrivă de-nalţi – anii mei

În larg suntem mândri! – mă fúlgeră-n glas
Şi braţul se-ntinde spre aspra vâltoare
Ai grijă, părinte albit. Bun rămas!
Ridic pe catarg vechiul semn de plecare

Sus pânzele toate! Cârmaciul alege 
Năprasnicul drum între cer şi pământ
El strânge timona măreţ ca un rege
În palme cu sufletul meu neînfrânt

N-am luat nici lunetă, nici acul polar
Ori hărţi colindate de alţii-nainte
Eu merg după steaua primită în dar
Ce-l poartă de-a pururi pe fiu din părinte

Cumplită-i furtuna şi zarea – întinsă
Iar noi tot puternici şi tineri la drum
Chiar dacă-i corabia-n coaste atinsă
Şi pânzele-s aripi căzute acum

Eu merg după steaua ce sângeră-n nord
De-ar fi să las vamă oceanului vast
Piraţi ai visării, zvârliţi peste bord
Galonul cu vin şi al hranei balast!

Dă-mi, stea neatinsă, cât este de-ajuns
De dunga tăioasă a nopţii să treci
Dar bubuie valul şi capăt răspuns
Cu tâmpla strivită de stâncile reci...

Văd poarta de-acasă-ntre flori care plâng
Uimit că-i prea multă lumină deodată
Cu haina de alge pe umărul stâng
Mă clatin la pieptul bătrânului tată

Adrian Frăţilă
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Deși afirmat 
ca istoric și critic 
literar, comentator 
îndeosebi al scrii-
torilor transilvani 
(Studii şi cronici 
literare, 2002; Ai-
cea printre arde-
leni, 2011) – ori 
ca poet de registru 
reflexiv-autobio-
grafic și evocări 
l ivresc-exotice, 
în sensul bun al 
tradiționalismului 
ardelenesc și 
de mai largă 
referenț ia l i ta te 

culturală, dl IULIU PÂRVU ne trimite recenta sa car-
te intitulată modest dar incitant „Trei ani din viața 
de zi cu zi a unui bărbat ca lumea” (Napoca Star, 
2014, 494 p.). Este, de fapt, al treilea volum dintr-
un proiect editorial de amploare, Jurnalul stărilor 
de călătorie, din care au apărut până acum alte două 
volume (I, 2010; II, 2013), subintitulate „proză de 
călătorie”. Vocația de «globe-trotter» a scriitorului 
clujean ne-a amintit de vilegiaturistul Titu Maiores-
cu, care-și consemna conștiincios în memorabilele 
„Însemnări zilnice” inevitabilele evadări estivale pe 
itinerarii occidentale, mai ales începând din vara lui 
1878, când s-a inaugurat linia ferată de la București 
la Vârciorova, prin Pitești și Craiova, care ducea mai 
departe la Viena, și de aici în mai toate țările Europei 
Occidentale.

Așa și dl Iuliu Pârvu cu soția sa, Elena, - teh-
noredactorul cărților și operatoarea serviciului de 
e-mail, - nu scapă anuala excursie estivală. Dacă în 
primăvara lui 2011 plăcerea de relaxare elevată și in-
teresul cultural-istoric îi poartă spre Grecia și Turcia, 
în vara aceluiași an cutreieră Austria, Elveția, Franța, 
Italia și Slovenia, pentru ca toamna, cu același ire-
presibil dor „de ducă”, să treacă munții în Moldova 
noastră istorică și pitorească. În vara lui 2012, vor 
reveni la Viena, de unde cu același apetit turistic vor 
merge să viziteze locuri și orașe din Olanda, Bel-
gia, o parte din orașele din estul Franței și Germa-
nia. Vara următoare, prin aceeași agenție din Cluj, 
familia s-a gândit la o excursie „prin Balcani”, 
începând cu Serbia și continuând cu Muntenegru (pe 
drumul tragicului accident, destul de recent, al unor 
conaționali), Croația, Albania, Macedonia și Bulga-
ria, în general o zonă cu repere și evenimente cultu-
ral-istorice „la care am fost copărtași”, „ba, suntem 
și oaresce rude mai îndepărtate”…

„Trei ani din viața de zi cu zi a unui bărbat ca 
lumea”, titlu ce sugerează o anumită ironie ludică dar 
rezonând și cu înțelesuri mai subtile, este, în general, 
un jurnal, dar nu unul evenimențial și oral, de no-
tare convențional-seacă, așa-zis notarială și lipsit de 
culoare, oricâtă sinceritate ar exprima. Autorul și-a 
adjudecat, mai de mult, formula de jurnal al unor 
stări, adică dincolo de evenimențial (de regăsit, desi-
gur, și aici) să poți intra în starea de spirit a celui ca-
re-l scrie, în emoția irepetabilă a evenimentului trăit. 
„Căci – scrie dl. Pârvu –cititorul așteaptă și stările 
care le însoțesc, să verifice dacă se poate regăsi în 
ele. De aici formula aleasă de mine: jurnalul stărilor, 
care simt că mi se potrivește de minune.” (p.453).

Privind puțin în bibliografia autorului, vom 
constata că un op consistent de poezie din 2005 se 
numește „Jurnalul stărilor lirice”, altul de cugetări 
din 2007 – „Jurnalul stărilor reflexive”, pentru ca alt 
volum de proză scurtă din 2008 să poarte titlul „Jur-
nalul stărilor narative”.

E ușor de înțeles, astfel, de ce prezentul demers 
scriitoricesc, situat în cadrele a ceea ce îndeobște 
numim «literatură de frontieră», și-a căpătat titlul 
Jurnalul stărilor de călătorie, din care partea a treia 
o constituie însăși cartea despre care scriem acum, 
care, deși renunță la genericul repetitiv, ne oferă nu 
mai puțin de „trei ani din viața de zi cu zi” a unui 

scriitor clujean septuagenar ce se simte „bărbat ca 
lumea”. Și ca să detaliem puțin ce ar putea însemna 
sintagma cu pricina, vom da curs următoarei definiții 
cuprinzătoare aflate în textul-chapeau de la paginile 
4-5, ce are ca moto o surprinzătoare apoftegmă con-
statativă - «Trăiești semnificativ/ numai dacă numele 
îți întârzie pe buzele cuiva”:

„De ce bărbat ca lumea? Pentru că sună bine. 
Fiecare poate înțelege ce vrea. Eu, în proximitatea 
celor 74 de ani, așa mă simt, bărbat ca lumea. Om 
cumsecade, soț atent și drăgăstos, părinte afectuos, 
bunic impecabil, bărbat de cuvânt, curtezan nostal-
gic, poet de ocazie, critic literar căutat, dascăl respec-
tat, prieten fidel, turist învederat, grădinar priceput, 
vecin bun, cititor consecvent, gânditor raționalist, 
meloman clasic, folclorist tradițional, istoric roman-
tic, prozator realist, moralist brevetat, gurmand pon-
derat, cardiac operat, ins milos, contribuabil discipli-
nat, observator politic sever, chibiț desuet, jucător de 
canastă fanatic…, iar, peste toate, și membru stagiar 
al Uniunii Scriitorilor din România… Nu reușesc 
atâtea componente, împreună, să umple sintagma de 
bărbat ca lumea? Eu cred că da! De ce, atunci, ar 
trebui să mă rușinez de ea?... Putem, așadar, să-i dăm 
drumul…”

*
Adept, așadar, al unui proustianism (și nu-

mele lui Camil Petrescu este amintit) care să defi-
nească emoțional evenimentul trăit, pe o lungime de 
undă cu bătaie reflexiv-vizionară, dl Iuliu Pârvu se 
adresează dedicatoriu „tuturor celor care mă au la 
inimă”… În primul rând, consideră autorul, nu va 
respecta „canoanele speciei”, ceea ce îi va atrage, 
desigur, obiecții severe și chiar sancțiuni.

 „Romanul e roman, își are legile lui; jurnalul 
– jurnal, cel mult paraliteratură, nu-i dus la biseri-
că”, îi obiectează imaginarul «procuror» al valori-
lor și formelor literare, o instanță cu rol de cerber al 
formelor date [instanță ce poate fi și partea critică a 
propiului eu scriitoricesc, n.n. ZC]. Într-un jurnal or 
fi ele personaje de toate felurile, dar «unde-i intri-
ga?», i se obiectează în aceeași imaginară acuzație, 
de astă dată probă la „dosarul de urmărire”. Deși 
„intenția de-a publica un jurnal intim ca roman de-
vine infracțiune”, autorul nu se lasă intimidat de gla-
sul cenzural-amenințător al ipoteticului «procuror» 
critic, cu atât mai puțin de avertismentul soției „că 
nu mi-l trece pe calculator”. E hotărât, în consecință, 
să dea drumul în lume acestei «proze de călătorie», 
acestui jurnal de stare specifică, în ciuda urmăririi 
«operative» la care este supus și care ar putea să se 
încheie cu deferirea sa „oprobiului public”. Iată cu-
rajul unui «bărbat ca lumea», asumare ce sună bine, 
mai ales în contextul opțiunii literare exprimate.

Cartea urmărește îndeosebi cotidianități, în-
tâmplări, evenimente, trăiri de toate felurile, de la bu-
curiile simple ale vieții de familie la indignări față de 
evoluția vieții politice (de la care atârnă România… 
«care este»!), de la încântarea față de realități și pe-
isaje exotice la împăcarea cu bătrânețea, cu semenii 
ce-i greșesc, cu lumea, așa cum îi stă bine unui…
«om de lume». Intervalul evocat este 1 ianuarie 2011 
– 31 decembrie 2013, având ca repere evenimențiale 
moartea mamei („de două săptămâni”, din decem-
brie 2010) și evenimentele mișcărilor de stradă din 
decembrie 2013, alături de operarea soției sale la 
Institutul Inimii, externarea Elenei, moartea îngrozi-
toare a unui bun prieten, Puiu Tripa, într-un accident 
de circulație, a câinelui de curte, Pick, reunirea fami-
liei de Crăciun și întâmpinarea Anului Nou 2014 în 
intimitatea familiei.

În însemnarea finală, același alter ego care 
prezidează concepția scrierii îi sugerează autoru-
lui că «pledoaria» sa în fața iminentului procuror 
constă în formula romanului mozaic, care, departe 
de a fi «literatură distrată», interesează, captează și 
confirmă valoric prin materialul netrucat, «brut» și 
prin personajul auctorial autentic: „Personajul, să-l 
judece lumea. Are identitate, poartă pecetea timpu-
lui său, mai mult de atât ce-i trebuie…” Nu poate fi, 
bineînțeles, pe gustul tuturor, „dar dacă s-a strecurat 

prin sute de pagini, trebuie că e ceva de capul său”…
Sub acest aspect al autenticității și 

substanțialității, asupra căruia, printr-o originală 
stratagemă componistică, autorul va atrage atenția, 
jurnalul se dovedește unul dens, variat, plin de viață 
personală, de portrete și caractere, dar și de o anumi-
tă culoare de habitat clujean. De la imaginea fami-
liei (mândria de a-și fi dus viața în cadrele moralei 
și demnității ori de a avea urmași titrați la Sorbo-
na sau în alte vestite universități, care vor duce mai 
departe iubirea de artă și cercetarea academică, pe 
tărâm umanist și medical) și a casei natale din Gâr-
bău (rămasă pustie după moartea mamei, dar între 
obligațiile moștenitorului) până la lumea prieteni-
lor, unii scriitori, redactori și editori clujeni de re-
nume, între care întrezărim figuri dragi și nouă: Te-
ofil Răchițeanu, Vistian Goia, Mircea Popa, Mircea 
Petean, Cristian Pășcalău, Vasile Fanache și mulți 
alții) ori a unor apropiați și rude (de reținut cumna-
ta-„romancieră” de la Orăștie, care, necâștigându-i 
voturile «axiologice», i-a devenit inamic declarat, și 
asta spre îndemnul la «înțelegere al soției!) – toate 
acestea constituie materie vie de jurnal, dar și prilej 
de observație și chiar de «studiu»  comportamental.

Iată, bunăoară, tribulațiile la care este supus 
viitorul membru al Uniunii Scriitorilor, silit să-și re-
facă de câteva ori dosarul de primire în breaslă (con-
ciliat fiind de Irina Petraș și Doina Cetea). La un mo-
ment dat, solicitantul are impresia că „e o chestiune 
de aranjamente, ori eu nu umblu cu așa ceva”. „Petru 
mine, este o probă de demnitate”, scrie dl Iuliu Pârvu, 
vis-à-vis de intrarea în U.S.  Este conștient că „atră-
gătoare pe dinafară”, dar atât de „retractilă pe dină-
untru”, lumea scriitoricească vădește, mai mult decât 
orice altă organizație profesională, „o concentrare 
mai mare de orgolii, de invidii, de mașinațiuni”… 
Altfel, nu-și exprimă de ce ultimele sale cinci cărți 
tipărite, deși înaintate, nu se regăsesc la dosar. De 
aici nevoia de a-și reface dosarul personal, rătăcit 
prin dulapurile unor funcționari din neglijență sau 
rea-voință…

Transpar în jurnal și anumite opțiuni politice, 
chiar evenimente întâmplate în intervalul evocat, 
amendate sever. Nu vom insista, de vreme ce autorul 
se vădește o conștiință scriitoricească apolitică, din-
colo de interese și conjuncturi.

Am rămas plăcut impresionat și de credibili-
tatea câștigată în timp de criticul literar, solicitat tot 
mai des să scrie prefețe, să prezinte anumite cărți în 
cadrul Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor, să cola-
boreze la varii publicații, de la „Apostrof” (Cluj-Na-
poca) și „Gând Românesc” (Alba Iulia) la „Portal-
Măiastra” (Târgu-Jiu). În urmă cu vreo trei ani, mai 
exact în primăvara lui 2011, noi înșine i-am propus 
criticului clujean colaborarea la revista de la Tg.-Jiu 
ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. 
De atunci dl Iuliu Pârvu onorează coloanele apreci-
atei publicații cu colaborări de ținută (cronici lite-
rare, eseuri, poeme). Aprecieri la adresa revistei și 
însemnări privind prestația d-sale (bucuria primirii 
publicației, informații primite de la alți colaboratori, 
materialele și cărțile trimise, toate se regăsesc presă-
rate cu exactitate diaristică în paginile cărții –v. pag. 
126, 139, 280, 392 ș.a.).

În totul, acest al treilea op dintr-un mai amplu 
Jurnal al stărilor de călătorie este în esență un „ré-
cit de vie”, dar mai mult decât o evocare secvențială 
a unei autobiografii factuale, nici autobiografie 
ficționalizată. Multe jurnale sunt ab initio inactu-
ale de prea mult prezent (ca să-l parafrazăm pe un 
mare critic). Eul diaristic din prezentul Jurnal este, 
desigur, un «moi-je», dar nu un «moi-autre». Este 
vorba de un «discurs al restituirii» (v. Paul De Man), 
lucid, rațional, așezat ardelenește într-un confort al 
observației și reflecției, al unei stări speciale de re-
ceptare. Și totul cu conștiința literatului împăcat că 
din truda scrisului său ceva rămâne. Ceva cam de 
genul: Scribo ergo ero!

Radian BUNEA STANCU 

Starea jurnalului IULIU PÂRVU:

„Trei ani din viața de zi cu zi a unui bărbat ca lumea”
 (III)
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Lirica Victoriei Milescu nu este tributară ni-
ciunui curent literar, fiind, în principal poezie pro-
testatară subtil-ironică şi ludică, având la bază ob-
servarea lucidă a realităţii sociale, uneori devenind 
poezie confesivă. Sub primul aspect, eul obiectivat 
operează tumorile societăţii cu un bisturiu catifelat 
estetic, iar sub aspect confesiv, eul liric, sub presiu-
nea angoasantă a mediul social şi a frustrărilor ima-
nente, îşi devoalează  catharctic intimităţile, de mul-
te ori convulsive, printr-o defulare credibilă în faţa 
cititorilor, urmărind ca sinele scriptural reîntregit să 
se identifice cu omul în carne şi oase. Comparativ 
cu lirica celor mai reprezentative poete optzecis-
te, instauratoare a noii paradigme: Mariana Marin, 
Constanţa Buzea, Marta Petreu, Angela Marinescu şi 
Ileana Mălăncioiu, la care virulenţa socială şi vidul 
existenţial – pe linie postmodernistă este foarte pu-
ternic, la Victoria Milescu predomină ficţiunea con-
struită pe fundament real şi latura estetică. 

Astfel, în  volumul de versuri Existenţele fas-
tuoase (Editura SemnE, Bucureşti, 2013), eul ficţi-
onal transformă precaritatea evenimentelor vieţii 
cotidiene în momente fabuloase, princiare. Dacă în  
volumelor anterioare ale autoarei, dintre care men-
ţionăm: Dreptatea învingătorului, Fenomenele fără 
cauză (antologie TipoMoldova, în colecţia Opera 
omnia – poezie contemporană), Sub steaua câinelui 
etc., întâlnim, îndeobşte, texte de mai mică întin-
dere, recentul volum, Existenţele fastuoase, aduce 
o schimbare majoră în poietica Victoriei Milescu, 
aglutinând poezii vaste (poeme) care necesită o con-
strucţie arhitectonică sau simfonică aparte. 

În primul dintre aceste poeme, Oameni feri-
ciţi, eul ficţional priveşte realitatea socială din patru 
puncte de vedere: primul, al celor care se autoiluzio-
nează că sunt fericiţi, permiţându-li-se orice şi situ-
ându-se mai presus de lege; al doilea, al oamenilor 
cinstiţi şi marginalizaţi; al treilea, al autoarei; şi al 
patrulea, al morţii care reduce totul la numitorul co-
mun al inexistenţei: „I-am văzut pe acei oameni fe-
riciţi/ mergând nepăsători în noapte/ fluierau, fredo-
nau, aruncând spre cer/ bancnote argintii, mătăsoase/ 
aureolate de jetul şampaniei vaporoase/ duhnind a 
glorie şi a moarte// (...)//; scriu de la capăt naşterea, 
dragostea, moartea/ o filă pluteşte/ dar pământul nu 
o primeşte/ nimeni nu o citeşte/ nici măcar fericiţii 
exasperaţi/ de propria lor fericire.“  Poemul este con-
struit contrapunctic, prezenţa morţii în versurile fina-
le, ale majorităţii strofelor, contrabalansând fericirea 
afişată ostentativ. Cele patru motive menţionate se 
vor regăsi în toate poeziile şi poemele cărţii.

Strălucirea fericirii se estompează treptat, pe 
măsură ce coboară din euforia iluzorie cu care e trăi-
tă de puternicii zilei şi se apropie de registrul omului 
simplu, în general, şi al poetei, în special:  „Când mă 
trezesc, dimineaţa/ întreb/ ce-am făcut să merit/ atâta 
lumină/ atâta aer, atâta iubire/(...)/ sunt fericită/ ce 
bine încep să semăn cu cei demult plecaţi/ fiecare îmi 
zâmbeşte/ şi vine cu un bănuţ lucitor/ să mi-l pună în 
palmă...” (Originates)

Tot la capitolul fericire inserăm fastuozitatea 
cu care eul ficţional metamorfozează scenele banale 
ale vieţii domestice,  inducând senzaţia magiei exis-
tenţei:  „Trec pe sub bara de bătut covoare/ ca pe sub 
un arc de triumf/ deschid uşa supermarketului/ ca pe 
o uşă de catedrală/ urc în tramvaiul ce vine în clin-
chet/ ca o caleaşcă/ (...)/ scot telefonul mobil, tastez/ 
şi îmi răspunde Dumnezeu...” (O pradă de lux).

Viaţa omului simplu stă sub semnul efemeri-
tăţii şi se împleteşte, în general, cu tema extincţiei 
percepută dramatic: „Fericirii îi scapă o lacrimă/ 
cum poţi apăra o lacrimă/ pe o planetă fărâmiţată în 
miliarde/ de creaturi care plâng// prea mult se vor-
beşte de moarte/ şi ea nu scoate un cuvânt/ prea mult 
i se preamăreşte chipul invizibil/ pe care şi ea şi-l 
detestă/ prea mult se plăteşte pentru moarte/ când ea 

vine gratis/ onestă, la datorie/ nu întârzie pentru ni-
meni şi nimic” (Trecerea prin cuvinte).

Pe linie postmodernistă, poeta se revoltă faţă 
de condiţia noastră de fiinţe muritoare: „trupul de 
probă/ prin care universul experimentează/ suferinţa 
umană/(...)/ stăm pe veranda noastră de oase//(...)//; 
trupul tău – neputinţa cerului/ de-a merge-n picioare 
prin glod/ neputinţa glodului de-a procrea/ fără să-
şi mistuie progeniturile//(...)//; gândul se-mpiedică-n 
simţuri/ ele înşală, noi le-nşelăm//(...)// tu – neputin-
ţa cerului/ de-a ne premia la sosire/ hrănind moartea 
cu bucuria/ strigătului primordial//(...)//; oraşul îşi 
pune mănuşile de hingher/ pentru o lume de câştigat/ 
pentru frumuseţea ca o pedeapsă/ în trupul promis...” 
(Trupul de probă).

Critica socială se relevă în Poem cu origine 
protejată care se dedică lui Codex Alimentarius ex-
perimentat de guvernanţi, pe pielea noastră, prin care 
ni se oferă alimente modificate genetic. Poemul per-
sonificat: „... are mecanisme încă neclare/ până când 
ne apar primii incisivi care să taie/ caninii să sfâşie, 
molarii să fărâmiţeze/ să digere întregul Codex ali-
mentarius”. Textul devine un protest original, „sub 
masca unui ceremonial al preparării la rece, oarecum 
cinic, al cinei de taină a omenirii” – după cum măr-
turiseşte autoarea..

Surprindem defularea eului liric, pe linia con-
fesivităţii, în poeziile dedicate părinţilor  (Vis, Prin 
geamul aburit) şi în cele intimiste de un erotism dis-
cret şi autoironic: „îmi iese în cale bărbatul vieţii/ el 
mă invită ceremonios pe luxosul Titanic” (Încă aici); 
sau „o inimă: Poftim, e a ta, îţi aparţine/ ai pierdut-o 
ieri/ când ne-am ciocnit/ pe puntea îngustă de suspi-
ne“ (Aducătorul este invizibil).

Artei poetice i se dedică numeroase poeme 
în  volumul Existenţele fastuoase Autorea crede că 
numai literatura poate supravieţui extincţiei: „Scriu 
cu singurătatea pe umăr/ altor singurătăţi/ (...)/  ceva 
tot rămâne după judecata de apoi// (...)//; numărate 
sunt zilele celui ce scrie/ ceasornicul pământului/ îl 
trezeşte din beţia vieţii –// (...)// în noaptea poemului/ 
venit de bunăvoie în carcera vieţii/ eu doar l-am tran-
scris...// (...)// scriu ca un spânzurat/ vântul îi smulge 
limba/ şi toate încep să vorbească mai clar// (...)// mă 
plagiază iubirea şi moartea/ şi sunt fericită/ ceva tot 
rămâne/ pe fila în care împachetez lumea/ arzând la 
ambele capete...“ (În cetatea lui Jupiter).

Poeta resimte dureros lipsa de receptivitate la 
poezia care constituie, pentru ea, ca de altfel pentru 

toţi poeţii autentici, sensul existenţei: „Trimiţi cărţi/ 
celor ce le vor arunca neglijent pe sol/ călcând pe 
ele/ strivind litere, gânduri/ o durere în plus pentru 
filele născute/ din alte mii de dureri/ trimiţi cărţi pe 
care ei le vor arunca/ pe fereastră” (Scriu, exist). În 
lumea contemporană, cu morala întoarsă pe dos, pri-
eten fidel îi rămâne sufletul pe care îl analizează cu 
luciditate şi tandreţe: „El nu mă ceartă, nu mă lo-
veşte/ nu mă părăseşte/ (...)/ nu avem trecut să ne 
amintim/ nici viitor să sperăm/ (...)/ eu sunt inima 
lui, el e inima inimii mele/ eu îmbătrânesc, el nu” 
(Sufletul I).

În poezia Victoriei Milescu, extincţia este dez-
brăcată de misterul înfricoşător care o învăluie înde-
obşte, fiind privită cu naturaleţe postmodernistă: „în 
blocul nostru a murit un om/ în noaptea de Crăciun/ 
nu ştiu cum îl chema/ dar spre seară, un moşuleţ cu 
barbă,/ îmbrăcat în zăpadă/ zboară în sania trasă/ 
de un câine cu ochi violeţi/ prin dreptul ferestrelor 
strigând:/ Ho, ho, ho, Crăciun fericit!” (Noaptea de 
Crăciun) Într-o viziune ironic-apocaliptică, lumea 
întreagă s-a săturat de viaţă: „aerul ţipă când îl respi-
răm/ mierea nu mai suportă să fie dulce/ apa a obosit 
să fie băută/ să ne spele de zgura întunericului mic/ 
pregătindu-ne pentru întunericul cel mare/(...)/ şi 
moartea zâmbeşte uneori/ la o glumă bună/ cum ar fi 
viaţa...” (Cu pieptul gol).

                                        *
                                     *     *
Metaforele abisale şi alegoriile sugestive în-

nobilează stilul limpede al Victoriei Milescu. Adre-
sarea directă şi autoironia subtilă, cuceritoare,  reu-
şesc să convingă cititorul de autenticitatea trăirilor, 
astfel încât o credem sinceră când afirmă: „ nimeni 
nu m-a prădat încă/ până la ultimul bun – dragostea/
(...)/ scriu şi atunci când alerg/ cu mâinile şi picioare-
le legate/ spre bucurie, spre moarte/ cerul se vindecă 
greu/ acopăr hubloul să poată plânge în voie” (Nimic 
neobişnuit ).

În acest sens, prefaţatorul cărţii, Octavian So-
viany, observă cu îndreptăţire: „Poeta atinge astfel o 
autenticitate totală a scriiturii, devine totuna cu pro-
priul său text, iar scrisul este ridicat la demnitatea 
marilor acte existenţiale.”

Lucian GRUIA

Victoria Milescu - Existenţele fastuoase

Am început să colaborez cu revista Por-
tal  Măiastra în urmă cu câțiva ani, după ce am 
aflat că-și  datorează paternitatea și continu-
itatea fostului meu coleg din primii noștri ani 
de studii universitare, prof. dr. Zenovie Câr-
lugea.  Nu ne-am mai văzut din anii aceia de 
tinerețe, dar revista ne-a reunit peste vreme.  
Prin grija prietenului Cârlugea, un pasionat  
și conștiincios cercetător literar încă din anii 
studenției, primesc revista și o citesc integral 
regăsindu-l în ea spiritualicește în dimensiunile 
care se puteau intui de timpuriu. Portal Măias-
tra respiră sub aură brâncușiană reverberația 
eternului românesc, fiindcă  în paginile ei se 
întâlnesc nume de dincoace și de dincolo de 
conturul unei regiuni, de dincoace și de dincolo 
de fruntariile țării, generații, experiențe  și con-
vingeri  culturale care confirmă, laolaltă, dia-
croniile aceleiași identități spirituale în zariștea 
aspirațiilor  ei universale. Că Uniunea Scriitori-
lor a luat sub auspiciile ei și revista de la Târgu 
Jiu este tocmai o recunoaștere a ceea ce aceasta 
promovează cu consecvență. La ceas jubiliar, 
doresc colectivului redacțional, colaboratorilor 
revistei și sponsorilor ei tenacitatea de a aduna 
multe decenii de faptă culturală.

Iulian CHIVU
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 Cu puțin timp în urmă  a avut loc un mo-
ment de înaltă consideraţie, recunoştinţă şi mulţu-
mire pentru generozitatea domnului profesor Ovi-
diu Drimba de a oferi întreaga bibliotecă şi arhivă 
personală  Bibliotecii Centrale Universitare „Carol 
I” care astfel şi-a îmbogăţit patrimoniul cultural cu 
publicaţii valoroase şi documente deosebite care vor 
fi la dispoziţia utilizatorilor noştri.

Donaţia domnului profesor constă în 5000 de 
volume până în momentul acesta, urmând să mai 
primim încă aproximativ 2000 de volume (albume 
de artă, manuscrise şi arhivă personală).

Astfel, BCU „Carol I” îşi arată consideraţia 
faţă de istoricul literar Ovidiu Drimba pentru do-
naţia făcută bibliotecii decernându-i acestuia titlul 

OVIDIU DRIMBA – „Donatorul Anului”
la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

de  „Donatorul Anului”  în cadrul unui eveniment 
special conceput.

Ovidiu Drimba este istoric literar, compara-
tist, traducător şi profesor universitar. Domnia sa a 
petrecut în Italia peste zece ani, ca lector și șef al 
Catedrei de limba și literatura română modernă de 
la Universitatea din Torino și apoi la Universitatea 
Catolică din Milano. Activitatea sa cuprinde lucrări 
dedicate istoriei culturii de referinţă Lucrarea sa 
fundamentală fiind „Istoria culturii şi civilizaţiei” 
în 13 vol., dar şi „Pagini despre cultura europea-
nă“, „Studii și eseuri de literatură universală“.

 
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

VOCAŢIA ÎNĂLŢĂRII  
Felicit revista Portal-MĂIASTRA, de sub conducerea luminată a d-lui prof. Zenovie Cârlugea, pentru 

ţinuta elevată, spiritualitatea materialelor pe care le publică, şi  mă simt onorat să fiu oaspete al paginilor sale. 
Acest lucru este aproape un eroism în contextul în care multe publicaţii pretins literare etalează improvizaţii 
de versificaţie, critică sau proze ce coboară deseori de la ieftin la vulgar şi trivial, gravă insultă adusă  
culturii, sensibilităţilor şi minţilor alese, - amintind de cuvântul lui Socrate când străbătea o piaţă: „Multe 
lucruri sunt pe lumea asta de care nu am nevoie”.

Or, revista Portal-MĂIASTRA apare într-un mediu binecuvântat de zeii frumosului şi ai sublimului, aici 
unde Tudor Arghezi a reînnoit decisiv lirica noastră prin Cuvintele potrivite, Constantin Rădulescu-Motru a 
vorbit pentru prima oară de „personalismul energetic” şi, corelativ, ne-a relevat esenţa „vocaţiei” spirituale a 
capacităţilor creatoare a poporului român; dar mai presus de toate, apare în urbea privilegiată unde Constantin 
Brâncuşi a ridicat Coloana Nesfârşirii din complexul dacic, şi a conceput Pasărea măiastră,  reamintindu-ne 
în eternitate că înălţarea, aşa cum ne-a învăţat mai întâi Eminescu -  este drumul parcurs de fiecare dată de 
tot ce a creat superior cultura română, de la Mioriţa la Luceafărul.  

Aşa fiind, revista Portal-MĂIASTRA se bucură infinit de  ghidul spiritual care are menirea să o menţină 
neîncetat pe verticala spiritualităţii din balada vrânceană - care suie în final la „munţii mari şi făcliile 
stelare”, -  din capodopera eminesciană unde eonul de sus străbate fulgerător dincolo de timpi, în sfera 
nemuririi astrale.

George POPA, Iași
Vă felicit pentru aniversarea a 10 

ani de existenţă a revistei „Portal Mă-
iastra”, una dintre cele mai valoroase şi 
frumoase reviste din peisajul nostru re-
vuistic actual, atât din punctul de vedere 
al conţinutului susţinut de mari persona-
lităţi naţionale, cât şi ca prezentare gra-
fică, de o rară eleganţă. Vă felicit pen-
tru puterea de a o realiza la aceste cote, 
pentru perseverenţa de a avea număr de 
număr materiale deosebit de interesan-
te, atrăgătoare, dar mai ales că aţi reuşit 
să figureze sub girul Uniunii Scriitorilor 
din România, un lucru de prestigiu bi-
lateral. Vă mulţumesc pentru generozi-
tatea cu care m-aţi găzduit şi pe mine, 
vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru 
cultura română, pentru susţinerea iden-
tităţii noastre naţionale. 

Cu deosebită preţuire, 
Maruca PIVNICERU 

Inainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru 
invitația de a scrie citeva rînduri , la ceas de aniversare, 
pentru una din revistele dragi.

Cred că spiritul tutelar al Păsării Măiestre și al lui 
Brâncuși este alături de noi, pentru a sărbători pe deplin 
o astfel de aniversare.

Intr-un peisaj literar cu foarte multe reviste, este 
greu să-ți faci loc, adică să intri în conștiința cititorilor. 
Este și mai greu în această eră a internetului sa scoți o 
revistă pe hîrtie, și mai ales să reziști în timp. Zece ani 
poate însemna puțin pentru apariția unei reviste, dar 
poate însemna mult, foarte mult prin materialele pu-
blicate, și revista Portal Măiastra a publicat astfel de 
materiale, de la poezie pînă la teatru, de la articole des-
pre vechi obiceuri românești pînă la obiceuri și tradiții 
din Extremul Orient, de la scrisori inedite din arhiva 
lui Brîncuși pînă la dezbaterile , pro și contra, privind 
aducerea osemintelor marelui sculptor la Hobița. Sunt 
doar cîteva teme , din multe altele, apărute în cei 10 ani. 
Portal Măiastra a reușit să atragă nume de pestigiu ale li-
teraturii romane, să fie citită cu încîntare, să acorde spațiu 

tipografic unei diversităti cît mai largi de opinii și genuri 
literare. Nu este o revistă locală, nu este o revistă de pro-
vincie, și mai ales , nu este o revista de «grup». Nu este o 
revistă de «euro regiune».

Tipărită în condiții grafice excepționale , cu o 
echipă redacțională bine documentată, bine intenționată, 
punînd toată dragostea și priceperea literară și manage-
rială în slujba literaturii de cea mai bună calitate, revista 
Portal Măiastra a optat pentru promovarea scriitorilor 
români, fie din țară sau cei plecați pe alte meleaguri, a 
optat pentru o cultură românească autentică, nefalsifi-
cată, și din această cauză de mare actualitate și moder-
nitate. Scriitorii romani stau alături de marii scriitori  
ai lumii, prin traducerile din literatura universală, care și-
au găsit locul în fiecare număr din Portal -Măiastra.

Un gînd drag și pentru cei cu care m-am întîlnit, 
la modul literar, în paginile revistei. Imi sunt prieteni de 
zbor, întru aceeași Aripă.

Cu drag,
Clelia IFRIM

La împlinirea celor 95 de ani, urăm D-lui OVIDIU DRIMBA (n. 2 sept. 1919, 
Marginea, Bihor), președintele de onoare al colegiului de redacție al revistei Portal-
MĂIASTRA, multă sănătate și deplină satisfacție binemeritată față de importanta sa 
Operă,  prin care a îmbogățit patrimoniul cultural național și universal.

Cu vie recunoștință și îmbrățișări prietenești, Redacția
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Amprenta lăsată în veac de Tudor Arghezi  ne 
poate duce cu gândul spre tenacitatea unui curs de 
apă care-şi urmează albia, oricâte obstacole provo-
cate de om sau de mediu i-ar zădărnici calea. De aici 
şi titlul acestor rânduri. Antecedenţă în Dicţionarul 
explicativ ilustrat al Limbii Române (ARC-GUNI-
VAS, 2007, p. 82) are mai multe accepţii, pe lângă 
denumirea a ceva de domeniul trecutului: precădere, 
preferinţă, dar şi fenomenul denumit cu acelaşi ter-
men în astronomie – „Mers al planetelor,  retrograd 
în aparenţă, de la răsărit la apus”, precum  şi în geo-
morfologie -  „Fenomen prin care un curs de apă îşi 
păstrează traseul său, indiferent de deformările pro-
vocate de fenomenele tectonice.”.

 
Pentru timpul care i-a fost dat lui Tudor Ar-

ghezi, - comprimat între două războaie mondiale şi 
un lung război rece, între mai multe dictaturi, ide-
ologii, sisteme de manipulare- practicarea în răspăr 
a traseelor vieţii şi implicit a meşteşugului poetic 
nu era o opţiune delectabilă ,ci o strategie dramati-
că de menţinere la suprafaţa şuvoiului. Urmărindu-i 
antecedentele, gândul ne poartă automat parcă, spre 
cazuri similare din istorie, în cultura română sau cea 
universală. Un Baruch Spinoza de pildă, filosoful 
olandez din secolul al XVII-lea, de departe poate fi 
privit , până la un punct al biografiei sale,ca un  frate 
geamăn al poetului nostru, nu numai pentru că  spre 
a rămâne consecvent cu sine s-a refugiat într-o me-
serie umilă, de ceasornicar, cât  pentru ereziile sale 
deschizătoare de drumuri. Filosoful panteist în gân-
dire – Dumnezeu  ca Substanţă universală eternă şi 
coerentă, e în toate, aşa cum este perceput în cele din 
urmă şi de către poetul psalmilor, obsedat toată viaţa 
de căutarea Lui – îşi atrageoprobiul teologiei ebraice 
„pentru vederile sale eretice” Este exclus din comu-
nitate ( ca şi Arghezi care s-a autoexclus), obligat să 
părăsească Amsterdamul şi să-şi renege convinge-
rile. Ca şlefuitor de lentile alege să supravieţuiască 
o vreme şi Tudor Arghezi, care-şi căuta norocul în 
anii tinereţii departe de ţară (anii 1905- 1910), refu-
giat din monahism şi chiar din literatură,încercând 
în compensare, dar pe un drum paralel, să audieze 
cursuri universitare şi să acumuleze cât mai mult din 
culturile străine. Trece prin vămi şi experienţe nu 
întotdeauna dorite, întocmai cum un alt mare com-
patriot al său, nu cu mult timp în urmă, smulgându-
se din  aceleaşi rădăcini, porneşte la drum cântând. 
Peregrinul Brâncuşi, prea cunoscut acum nouă . şi 
lumii, încât nu vom insista asupra elementelor bio-
grafice, nota mai târziu câte ceva din avatarurile sale 
într-o schiţă de autoportret, chiar cu aceste cuvinte: 
„ în 1887 la etatea de 11 ani a plecat din sat cutre-
eră ţara timp de 6 ani  fără să dea de veste”. Şi, pe 
aceeaşi pagină mai jos: „pe la începutul lui iulie 1904 
îl întâlnim în Bavaria în drum spre Paris mergând 
pe jos cun sac în spate se înscrie la Beaux Arts a 
Paris 1905….” ( v. „Brâncuşi inedit”, ediţie de Doi-
na Lemny şi Cristian -  Robert Velescu, Humanitas, 
Buc. 2004, p. 43). Tot o antecedenţă, un mers ocolit 
în căutarea albiei-matcă, pentru ca întâlnirea finală 
cu izvorul să-i încununeze efortul. 

Labirintul presărat cu cenuşa unor astfel 
de deambulări se va redimensiona în registrul liric 
al poetului Tudor Arghezi, grăbit să-şi  şteargă din 
memorie copilăria – „cea mai amară vârstă”. Ace-
leaşi antecedente, reluate în atelierul lui kharmic, vor 
concura la modularea gândului şi şlefuirea îndelungă 
a cuvântului zis înainte de a fi scris. Urmând parcă o 
ancestrală undoire a drumului,  bate şi pasul pe loc 
în calea ocolită, acceptându-şi în cele din urmă des-
tinul, pentru că – poetul spune mai bine:

Puii mei, bobocii mei, copiii mei!
Aşa este jocul.
Îl joci în doi, în trei,
Îl joci în câte câţi vrei.

Arde-l-ar focul.
Decantaţia se propagă în straturile profunde 

ale melosului poetic şi cuvintele, potrivite oricum în 
economia paginii de către meşterul şlefuitor, îşi mai 
adaugă un tremolo , pentru ca reverberaţia  magică 
să-şi atingă în final efectul maxim. Mi-a atras aten-
ţia, de pildă,  recitindu-i textele, folosirea unei forme 
arhaice a verbului  a fi, în dialect oltenesc. Arghezi 
nu spune despre olteni că  sunt ceva sau  altceva, ci 
ei sântără. Într-o tabletă din revista„Ramuri” (v. Por-
tal Măiastra nr.2 -2009,p.1 ) Tudor Arghezi recurge 
la o formă de prezent a verbului „a  fi”, în dialect, un 
fel de prezent continuu, dar şi trecut recent, preluat 
de la perfectul simplu, urmărind, desigur, pe lângă 
reverberaţia sonoră şi o nuanţă ironică, nedezmin-
ţită, nici când e vorba despre propria obârşie. „ Ca 
meridionali ai românilor, oltenii nu sântără totuşi 
nici gasconi, nici sumbri şi luciferici ca lsatinii din 
Andaluzia…..”                                                                  

Antecedentele poetului se cumulează ca un su-
mum melodic în Psalmii cizelaţi şi reluaţi în diverse 
etape, ca o problemă veşnic nerezolvată.

De la răzvrătirea şi blestemele proferate în anii 
tinereţii, până la singurătatea şi deznădejdea înstrăi-
nării din anii severei maturităţi, poetul parcurge un 
drum sinuos, plin de cazne şi îndoieli. Într-un psalm 
din „Cuvinte potrivite – 1927, eul liric al poetului 
evadat de sub escorta aspiraţiei spre absolut , se afir-
mă plenar:

Pentru ce, Părinte,-aş da şi pentru cine
Sunetul de-ospeţe-al bronzului lovit?
Pâinea nu mi-o caut să te cânt pe tine
Şi nu-mi vreau cu stele blidu-nvăluit.
……………
Vreau să pier în beznă şi în putregai,
Nencercat de slavă, crâncen şi scârbit….

(Tudor Arghezi, „Poezia filosofică”, 
ed. Albatros,1976, p. 8-9.)

Numai că, „pribeag” şi „pieziş”, cum a ales 
să-şi urmeze destinul, poetul răzvrătit alunecă-n cap-
cana  de el însuşi întinsă:

Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş
Copac pribeag, uitat în câmpie,
Cu fruct amar şi cu frunziş
Ţepos şi aspru-n îndârjire vie…….
 
Trimite, Doamne, semnul depărtării,
Din când în când câte un pui de înger,
Să bată alb din aripă la lună,
Să-mi dea din nou povaţa ta mai bună.

( op. cit. p. 12-13)
Neprimind nici un semn,poetul ajunge chiar la 

accente dramatice, cerşind, smerit , mai multă atenţie 
şi dovezi ceva mai palpabile:

Singuri,acum, în marea ta poveste,
Rămân cu tine poate să mă mai măsor,
Fără să vreau să ies biruitor.
Vreau să te pipăi şi să urlu:”Este!”

(idem, p. 31)
Între creştinismul cosmic spre care îl ridică 

mereu nevoia de absolut a spiritului şi oikosul con-
fortabil,  traiul tihnit în familie, acordat la ritmurile 
naturii, drumul poetului urmează un spaţiu ondulat, 
pecete stilistică glosată atât de convingător de Luci-

an Blaga în Spaţiul mioritic, dar şi de Vasile Conta, 
autorul primului sistem filosofic românesc,  prin Te-
oria ondulaţiunii universale.

Aceeaşi oscilare, în continuu neastâmpăr, pre-
cum un râu care-şi caută matca, o putem constata şi 
în  Psalmii lui Arghezi:

Ca-n oglindirea unui drum de apă,
Pari când a fi, pari când că nu mai eşti;

(idem, p. 30)
În mersul lui aparent retrograd, tot cu faţa 

spre soare, poetul rămâne într-un dialog permanent 
cu Demiurgul,prin labirintul în continuă metamorfo-
zare, pe care numai o minte de solomonar îl poate 
cuprinde şi asuma până la capăt:

De-o viaţă mă tot îngropi
Dus de fauni ca de popi.
Trăgând zodia la sorţi,
Mi-au ieşit mai multe morţi
Şi-apucaseşi să mă-nveţi
Tot cu vieţi şi cu nevieţi
Şi cu alte tinereţi.
Ajunsesem să mă port
Când mai viu şi când mai mort.
……….
Mă şi-ngropi, dar mă şi-nvii,
Fire-ai proslăvit să fii!

(Ibidem, p. 127)
Dacă a fost răsplătit în căutările sale măcar cu 

o şoaptă, un înger în vis, Arghezi nu ne poate spune 
cu precizie. Ştim însă, tot din lamentările sale, că în 
ultimul an de viaţă îi trimitea semnale Paraschivei 
care i-o luase înainte din această lume ,şi spera, mă-
car în clipa supremă, să dea faţă cu Cel Nevăzut, pen-
tru a-i da în grijă cheile de la casă, odată cu alte dulci 
nimicuri (pomii din livadă, staulul, caprele, câinii) , 
cam tot  aşa cum confratele lui moldovean, mândrul 
ciobănaş, îşi  rânduia plecarea în decor cosmic:          

Eu, ridicat în luntrea tăcerii, în picioare,
Smerit, plecat din umeri şi piept, la cingătoare
Cu cheile de-acasă, cu cheia de la poartă,
Ţi le voi da în grijă, mâhnit, cu mâna moartă.

(Ibidem, p.133)
 

Genoveva Logan

TUDOR ARGHEZI - ANTECEDENŢĂ PRIN VREMI

Gânduri pentru 
,,Portal-MĂIASTRA”

Constituie o bucurie să ne aflăm, în acest 
ceas aniversar (10 ani de apariție neîntreruptă), 
printre colaboratorii mai vechi ai revistei ,,Portal-
MĂIASTRA” și admiratorii ei statornici. Faptul 
că ni s-a oferit un spațiu de exprimare, neîngrădit 
decât de legile nescrise ale bunului simț, spune 
enorm despre generozitatea și libertatea muncii în 
echipa mare a redactorilor și colaboratorilor. 

Revista ,,Portal-MĂIASTRA” promovează 
exprimarea literară nuanțată, astfel în paginile sale 
întâlnim, într-o pondere bine supravegheată, de la 
studii de istoria artei și istorie literară până la arti-
cole critice, poezie, proză, jurnal și informații de 
ordin cultural-literar. De asemenea, revista favo-
rizează întâlnirea mai multor generații de scriitori 
din întreaga cultură română, lărgind temeinic cer-
cul colaboratorilor.

Nota personală a revistei este asigurată deo-
potrivă de prezența în numerele ei a câtorva nume 
ce impun de departe respect și admirație, precum 
și de studiile, cu o apariție constantă, dedicate 
operei sculptorului Constantin Brâncuși, în veci-
nătatea culturală a căruia s-a născut acest periodic.

Responsabilitatea majoră a acestei reviste 
o poartă îndeosebi profesorul Zenovie Cârlugea, 
inițiatorul ei, domnia sa reușind să mențină atmo-
sfera armonioasă și avântul începutului în jurul 
acestui proiect publicistic. Îi mulțumim! 

Monica GROSU
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Există la Suceava, Fălticeni,Vatra Dornei, 
Botoșani, Rădăuți, în general în Bucovi-

na de dincoace de frontiera cu Ucraina, o mișcare 
literară efervescentă, plină de alese înfăptuiri și reale 
promisiuni, care surclasează, de departe, multe din 
zonele geografiei noastre culturale de azi. Spiritul 
eposului popular dar și al poeziei culte, pe latura lui 
meditativ-dolorifică, de la Dosoftei citire, și trans-
mis prin Eminescu la Nicolae Labiș, la poeți din 
generațiile mai recente, este o realitate profundă 
mai ales în literatura ce se scrie în această parte de 
țară. Grație acestor puternice relee, se modulează, cu 
diferențieri și specificități, o spiritualitate creatoare 
pe câteva coordonate care privesc: tradiția în varii 
ipostaze (vatra străbună, credința, natura, o anume 
etnosofie), trăirea întru cuvânt sub zodia unor cal-
de rememorări și ideatice aspirații, meditația asupra 
condiției existențiale în decantări melodice, acea ma-
gie de epos bucovinean a dispozițiilor creatoare etc.

Unind condeie din cele mai experimentale  - 
(dacă e să amintim de Mircea A. Diaconu, Nicolae 
Cârlan, Ion Beldeanu, Constantin Hrehor, Constan-
tin Severin, Angela Furtună  Lucia Olaru Nenati, 
Mihai Camilar, Gh. Solcan, Marcel Mureșean, Ioan 
Țicalo, Gellu Dorian, Dorin Clement, Ioan Coz-
mei, Dan Cristian Iordache  ș.a., la care se adaugă 
alte valoroase condeie chemate la „matcă”, precum 
„timișoreanul”Adrian Dinu Rachieru sau, până mai 
ieri, nonagenarul Dimitrie Vatamaniuc, și mulți 
alții, bineînțeles), - Societatea Scriitorilor Buco-
vineni (USB), prin Consiliul Județean Suceava și 
Centrul Județean pentru Cultivarea și Promovarea 
Tradițiilor, desfășoară – sub genericul „Ateneul Arte-
lor” – reușite acțiuni itinerante menite să facă cunos-
cută «arta din spațiul bucovinean în toate formele ei, 
prin culoare, cuvânt, sunet”. Mirabile „întâmplări” 
culturale au loc, periodic, la Vatra Dornei, Câmpu-
lung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, 
Rădăuți, Suceava… Parte a patrimoniului național, 
cultura bucovineană a trecut de mult granițele zonei, 
în varii forme și manifestări de mare prestigiu.

Între condeierii aflați în curs de afirmare (Ion 
Mateiciuc, Ilie Dan , Gh. Vicol, Mihaela Herghiligiu, 
Mircea Aanei, Ion Paranici ș.a.), poeta MIHAELA 
GRĂDINARU din Râșca Sucevei, situată „la un 
deal și trei pâraie” de Mălinii lui Nicolae Labiș (n.  ), 
este deja o certitudine. Autoare a consistentului vo-
lum de poezii Biserica din cuvinte (Editura Timpul, 
Iași, 2012), Mihaela Grădinaru (fiică a prozatorului 
și eminescologului râșcan Ioan Țicalo, colaboratorul 
nostru mai vechi), surprinde printr-o poezie conce-
pută și elaborată, turnând în tipare prozodice clasice 
o imaginație metaforică de mare freamăt ideatic și de 
acută reflexivitate.

Biserica din cuvinte propune cu totul o altă 
poezie decât cea promovată în contextul cultural 
postmodern. Neintimidată de anumite dezabuzări 
ori „indiscreții” ale poeziei feminine țesute într-un 
verbiaj mai direct sau mai „ingineresc”, de prețioase 
intextualități, Mihaela Grădinaru se situează pe fi-
lonul poeziei muzical-metaforice, în buna tradiție a 
poeziei coborâtoare din Labiș ori Magda Isanos, cu 
un mesaj netrucat, proaspăt, muzical și de o calofilie 
evidentă. În formula ei unificatoare, această poezie 
este deopotrivă tradiționalistă și modernistă. Spiritul 
ei se leagă mai mult de neomodernismul postbelic 
neabstractizat atât de mult ca la Nichita Stănescu, ci 
rămas în cadrele unor inteligibile decantări imagis-
tice, dar și de modernismul interbelic, cu trimitere 
la poezia pillatiană și voiculesciană, vegheată de o 
mistică a conceptelor ideatice. Așa cum Labiș a oco-
lit, cu un instinct valoric sigur,  capcanele ispititoare 
ale lirismului proletcultist, așa și Mihaela Grădina-
ru își cultivă „grădina” refuzând să se adauge ex-
perimentelor postmoderne de ultim «val», mergând 
într-o altă direcție, în care talentul său își găsește for-
ma potrivită și imageria artistică adecvată, capabilă 

s-o exprime. Aparent retractilă într-un confortabil 
tradiționalism imagistic, lirica Mihaelei Grădinaru 
este expresia unei autentice stări poetice, care nu 
vine din ispite „filologice”, ci din substanțialitatea 
unei percepții care-și cere dreptul la modulări po-
etice: „Ne bat prin ochi gramatici efemere,/ Zbur-
dalnice vocale joacă-n ploaie,/ Șiragul consonantic 
însă cere// Un alb grumaz pe care să-l îndoaie./ Și 
prin artere-aleargă blând, hoțește,/ Un tren de vorbe 
clănțănind pe roate,/ La-ncheieturi de gânduri mai 
oprește:/ Se urcă-n el și înțelesuri, toate…”

Multe piese, strânse sub genericul primului 
ciclu «Cuvintele din vămi», trimit la viziuni progra-
matice. „Semințele de cuvânt”, care-și fac «culcuș» 
în «huma limbii», ca într-un «pântec milostiv de 
mamă», vor rodi în «silabe» strămutate «în rai», de-
clinând astfel o asumare deplină de destin artistic: 
„În huma limbii calde-mi fac culcuș/ Ca într-un pân-
tec milostiv de mamă,/ Cu solzi de litere pe ochii 
duși/ Strămut în rai silabe fără teamă.// Și când în 
toamnă socoteală dau/ Flori de hârtie zboară către 
moarte,/ Cerneală acră drept cucută beau// Și mă 
ascund vremelnic într-o carte.”

Metaforele «zidirii», foarte frecvente – lait-
motive ale intenției creatoare – trimit la metafora 
din titlul volumului – „Biserica din cuvinte”. Este 
conștiința vie a creatorului cu propriu-i vis: „Cuvinte 
vulnerabile probez,/ Ca rochii de mireasă demoda-
te,/ Inel în deget răsucesc un crez/ Și-ncerc dantela 
verbului se poate./ (…)/ Și-n loc de haine-aș vrea să 
mă-nveșmânt/ În vorbele nespuse ori uitate,/ Și-ntr-
un amurg, suflarea ta drept vânt/ Să mă prefacă-n foi 
albii de carte.”

Clădirea visată ( «ridicând cu slove noua 
casă») este, totodată, și o «biserică de gânduri», 
ridicându-se deopotrivă între un sentiment de 
cuvenită condescendență (o mistică a creației) și 
împărtășirea dureroasă a celei ce se simte născută «în 
căușul/ Rostirii celei fără stâmpărare»): „Mă nasc 
din nou în fiecare noapte,/ Și plânsetul se-nghesuie 
în mine,/ Din sfârcul de-ntuneric curge lapte/ Pe bu-
zele citind printre ruine./ (…)/ Iar seara letopiseți mă 
brumează,/ Aleg o închisoare de tămâie,/ Și fumeg ca 
silabă încă trează,/Cădelnițând lumina, să rămâie”.

«Salahor» în ridicarea propriei «catedrale», 
poeta pune în vibrație un sentiment trudnic, de 
meșteșug «arghezian», de unde tonul dolorific al 
acestei lirici înfiorată asemenea de neliniștile dărui-
rii:  „Și stau, și scriu pe carne și pe pietre,/ Cu fir de 
gând, arnicii de dogoare,/ Cămașa nunții, zboruri de 
egrete,/ Neterminată, țesătura doare./ (…)/ Și te visez 
scoțându-mă din clisa/ De vorbe cu otrăvuri și măta-
se,/ Dar amândoi fugim înspre promisa,/ Împovărata, 
liniștea din oase…”

Și în al doilea ciclu, Fântână la duminici 
preste an, ritmurile și metaforele acestui joc «de-a 
viața și de-a moartea» revin în învăluitoare registre 
muzicale, evocând așa-numitele «tăceri» pline de 
conținut, de împovărări spirituale și atâtea stări de 
reverie ori de veghe consolatoare la atâtea «duminici 
de preste an».

Aluzia la limbajul ritualisticii creștine impli-
că, însă, neuitata «povară» a cuvântului «ziditor», 
de aici hotărârea nestrămutată de a urma calea pre-
destinată a clădirii de sine întru cuvânt și poezie: 
„Nimic nu-mi stă-mpotrivă, nici patimi, nici dureri,/ 
Nici cupe încărcate cu lâncedă licoare,/ Nici timpul, 
melc agale, împletocit în ieri,/ Nici rădăcini înfipte 
în amintiri fugare.// Și vin ca un războinic și inima 
drept scut/ Cu herghelii focoase în ochi și plete ude,/ 
Ca să-mblânzesc balaur cu solz necunoscut/ Să-mi 
lepede hlamida și visele zălude.// Și-apoi? Poveste 
mândră, de agrăit arar,/ Pe prag în miez de noapte, la 
focuri fără șarturi,/ Când trupul se-ncovoaie ca piatră 
de hotar,/ Iar sufletul e caier cerut înspre înalturi.”

Dorindu-se a deveni, în toată această aventu-
ră a «zidirii» spirituale, «fântână la duminici preste 

an», poeta mărturisește și un sentiment de exhortație 
umanitarist-simbolic, de solidaritate cu semenii 
predestinați întru idealul sugerat astfel: „Un alt pă-
mânt, cu iad și rai deodată/ Ne zvârle din noroaie-
n ritm și slavă,/ Recopiind povestea-nverșunată/ A 
somnului cu vise de otravă.// Și măsurăm în pași de 
mătrăgună/ Bătăi de inimi rare, imprecise,/ Un melc 
împiedicat din corn mai sună/ Întoarcerea în mântuiri 
promise.”

Al treilea ciclu „Amândoi fulgerați”, dezvol-
tând simbolistica unui atotprezent  alter ego (de re-
găsit prin pluralul «noi»), exprimă aceeași nevoie de 
comunicare cu propriu-i sine (este aici și ambigui-
tate studiată, desigur, și de mare efect stilistic), în 
care trăiesc, contradictoriu, două tendințe ipostaziate 
figurativ, după principiul structurării antinomice a 
ființei umane, între fațete ale realității concrete și ne-
voia imperioasă de idealitate: „Trupul meu albastru 
doar zăpadă vrea,/ Mâna ta întinsă răscolind omătul,/ 
Iarnă mi-i în suflet, proaspătă și grea,/ Un troian de 
fluturi înghețați cu totul./ (…)// Mână-n mână ducem 
o restriște-stea,/ Ochii pierd în larguri fulgi mărunți 
de zare,/ Zălogiți cu lanțuri de tristețea grea,/ Tâmplă 
lângă tâmplă seceră ninsoare.”

Poeta se adresează unui Tu (mereu în preajmă 
sau în ipotetică însoțire), un fel de instanță solvabilă 
și mântuitoare, de la care așteaptă, - ca și chinuitul de 
incertitudini din «Psalmii» arghezieni, - un «semn» 
de rodire și de sărbătoare a primenirii: „Printre vă-
păi ascunse în silabe? Aștept un semn de ploaie și 
de Paști.”  Relația eului personal cu eul impersonal 
(„Eu-Tu, pe mine-tine, pronume-ntortocheate”, s.a. 
M.G.), dincolo de „gramaticile efemere”, vizează 
o galaxie din „roiul de cuvinte”: „Icoanei de silabe, 
nou idol, mă închin.”

E în aceste poezii o anumită mistică a creației, 
o năzuință pătimașă către o lume de dincolo de cu-
vinte, acel Tu vizând, în primul rând, o instanță divi-
nă (în sensul arghezian precizat), dar ca o prelungire 
a dedublării propriului eu, a cărui parte «divină» își 
caută obârșia cosmică, transmundană. În acest caz, 
comunicarea cu Dumnezeu („Doamne, blând ne 
macină/ Slovă și cu pagină”) nu este una clamată, 
teatrală, retorică, nici profetic-oraculară, ci una in-
trinsec asumată în versuri de împovărate mărturisiri 
și spovedanii, atingând uneori accente de litanie.

Așteptarea «împlinirii», a consacrării, a «visu-
lui cel curând» este comunicată cu răbdare de anaho-
ret, «tăcerea și «răbdarea» conlucrând spornic la re-
alizarea comuniunii: „Și-aștept. Împielițată nădejde 
încolțește,/ Un dor de pribegie ivită de nicicând,/ Ca 
să-mpărțim în două, amar și bărbătește,/ Și pâinea, și 
tăciunii, și visul cel curând.”

Acest fremătător dialog cu sine, tradus în ver-
suri de autentică trăire poetică, dezvăluie, până la 
urmă,expresivitatea plină de substanță a unui mesaj 
ales și împlinirea unui destin. Dincolo de care co-
mentariul nu-și mai are rostul, dovadă că «zidirea» 
întru poezie («biserica din cuvinte») a Mihaelei Gră-
dinaru o transformă într-o Ană care-și este deopotri-
vă «gând» călăuzitor și «jertfă» bine primită și plă-
cută: „Avar, nu-mparți cu nimeni din toate ale tale,/ 
Polifonii tăioase, concerte pentru surzi,/ Aduni cu-
nverșunare tot ce îți iese-n cale/ Și-n sânul fără capăt 
mereu, mereu le-ascunzi.// Te învelești în spaime, ca 
zilele cu anul,/ Un cruciat în iarnă, părelnic și răzleț,/ 
Care-a uitat și drumul, și oastea, și dușmanul,/ Și-și 
cheltuie în fală arginții altei vieți.// Și dormi străin 
prin ocniți, în labirintul casă,/ Cotloane de durere 
înalți și iar cobori,/ Și uiți că – închisoare – același 
cer ne-apasă/ Din care-am frânt și carne și vise une-
ori.// Și pâine mi-este trupul, cu dor însulițată,/ Iar 
sufletul e sare de presărat în blid,/ Căci zi de zi mă 
arde a gândurilor vatră,/ Prin tâmple de altare dumi-
nici ni se-nchid.”

Tania DAMIAN

„Biserica de cuvinte” a Mihaelei Grădinaru
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Prestigioasa şi frumoasa revistă de cultură, Portal-MĂIASTRA, ce apare 
la Târgu-Jiu, este cunoscută şi citită  în  acest centru cultural din inima Transil-
vaniei, în primul rând de studenţii şi cadrele didactice din numeroasele şcoli şi  
universităţi clujene. O primă explicaţie ar fi dată de valoroasele colaborări ale 
unor cunoscuţi profesori universitari, ori cercetători avizaţi ai  diferitelor laturi 
ale culturii române.

Dintre aceşti clujeni, mereu prezenţi în paginile revistei, aş aminti pe Con-
stantin Zărnescu, un cunoscut specialist în studierea vieţii şi activităţii lui Con-
stantin Brâncuşi, pe profesorul universitar Mircea Popa, cu multe cărţi şi studii 
de istorie literară, unele dedicate unui alt  vestit oltean, Tudor Arghezi, pe pro-
fesorul univ.Vistian Goia,sau scriitorul Iuliu Pârvu, ca şi pe vestitul etnolog, Ion 
Taloş, clujean, iar astăzi profesor de etnografie şi folclor la o mare universitate 
germană.  Mărturisec că eu, redactor al unei reviste clujene, prin ecoul acestor 
colaborări am ajuns să citesc primele numere ale Măiastrei, ca şi prin interesul 
manifestat de fiecare număr nou în cercul din  jurul revistei clujene „Oraşul”, în 
paginile căreia revista a fost prezentată  şi comentată.

Am devenit,  mai apoi, un fidel şi interesat cititor  al revistei gorjene, atras 
mai ales de numeroasele articole şi studii dedicate  operelor nemuritoare create şi 
dăruite ţării sale  de acest mare artist, Constantin Brîncuşi, cel plecat din  Hobiţa 
Gorjului, devenit şi recunoscut în lumea întreagă drept cel 
mai mare sculptor al secolului XX. Da, încântătoarte şi doc-
te comentarii şi prezentări ale Porţii Sărutului, ale Coloanei 
Infinitului, sau despre Masa Tăcerii, părţi ale acestui atât 
de apreciat, astăzi, ansamblu monumental, mândria oraşului 
Târgu-Jiu, ca şi a Gorjului şi a întregei ţări româneşti.

Aproape îm fiecare număr am găsit şi apreciat articole 
şi studii dedicate înţelegerii opere brâncuşiene, vieţii şi gân-
dirii acestui  mare creator de frumos, ca de exemplu ampla 
relatare a celor mai importante momente din viaţa artistului, 
semnată de Sorana Georgescu-Gorjan,  persoană avizată 
prin ascendenţa familială, inginerul Gorjan, care l-a înso-
ţit şi sprijint pe Brâncuşi în timpul edificării monumetelor. 
Sau mărturisirile unui alt contemporan, Victoria Roşianu-
Bălănescu, despre atelierul lui Brâncuşi din grădina casei 
lor de pe strada Victoriei, sau relatarea vizitei artistului, în 
anul 1922, la Dobriţa, una din mărturiile legăturii sale cu 
pământul patriei. Apoi,  numeroasele studii de analiză şi in-
terpretare a sculpturii lui Brâncuşi, precum cele două cărţi 
semnate de profesorul Zenovie Cârlugea: „Brâncuşi-studii 
şi eseuri” şi „Brâncuşi-orizonturi critice”. Sau, studii în care 
se filosofează pe tema simbolismului pieselor componente: 
Masa tăcerii, egal orizontul plat, Coloana infinitului, egal 
verticalitatea (Aureliu Gociu). Şi de aici, la acea  exegeză de excepţie, semnată 
Paul Rezeanu, „Brâncuşi, tatăl nostru”. În fine, tot în paginile Măiastrei am citit 
şi-am reţinut această formulă: „Brâncuşi, patriarhul sculpturii moderne şi Sfân-
tul românilor”, lansată la Simpozionul aniversar „Brâncuşiana 2014”. 

Asemenea dovezi de recunoaştere, explicitare şi omagiere a marelui  ar-
tist pe mine m-au bucurat mult, întrucât am avut şansa să văd „pe viu” cum se 
lucra, chiar sub îndrumarea artistului la ridicarea ansamblului sculptural. În anul 
1937, elev în clasa întâi a Şcolii Normale, profesorul Ion Manolesu ne ducea să 
vizităm Muzeul de istorie al oraşului, ce se afla într-o  clădire din parcul public. 
Atunci trecem pe lângă şantierul în care se înălţa, din marmură albă, Arcul de 
triumf, numit stăzi Poarta Sărutului, admirându-l de la distanţă pe artist, iar 
dirigintele nostru ne dădea unele explicaţii despre ceea  ce avea să  să fie în acel 
spaţiu al parcului orăşenesc. De la dânsul am aflat că Brâncuşi, văzând cum se 
înalţă acel Arc de trimuf, ar fi zis: „Pe aici ar fi trebuit să treacă toţi eroii de pe 
Jiu”, cu referire la cei care, în septembrie 1914, s-au jertfit, oprind înaintarea 
germană pe defiliul Jiului. Prin aceasta, vreau să spun că eu, contemporan cu 
acele evenimente, am cunoscut ceva din intenţiile şi strădania artistului  prin 
ochii  înflăcăratului nostru profesor de istorie, care a fost şi directorul şcolii, sub 
guvernarea lui Octavian Goga. Apoi, prin unele comentarii ale altor profesori ai 
şcolii, precum Părintele Dănău, de pedagogie şi latină, Victor Daimaca, de ma-
tematică, Vasile Isac, de filosofie, Petre Panaitiu, de limba română, Vasile Vâlcu, 
de lucru manual, Ion  Olaru, de agricultură şi Nicolae Bantu, de desen, cel ce s-a 
întors de pe front ca mare mutilat de război.

Cu recunoştinţă i-am amintit pe aceşti mari profesori de a căror îndrumare 
m-am bucurat în cei şase ani petrecuţi de mine în acea severă şcoală de formare 
a viitorilor învăţători, anii trecerii de la copilărie la adolescenţă, „anii deschiderii 
ochilor spre lume”.  De la fiecare am învăţat şi am reţinut ceva, în ciuda unei dis-
cipline exagerat de dure, în care principalele  „mijloace educative”erau foamea 
şi bătaia. Dar cu tot respectul cuvenit acestor dascăli, trebuie să spun că  vedeam, 
cu mirare, cum mai fiecare privea cu rezervă spre şantierele în care se lucra la 
edificarea monumentelor brâncuşiene. Era în acei ani nu atât nepăsare şi lipsă de 
interes, cât mai mult respingere hotărâtă a acestor lucrări de artă, pe care mulţi 
n-o  înţelegeau. Se zicea: ba că sunt cheltuieli inutile, ba că e vorba de preamă-
rirea lui Nicolae Tătărescu, pe atunci prim-ministru al României, care ar face 
aceste monumete doar pentru el. Iar argumentul cel mai „serios” era comparaţia 
cu cele două monumente existente în oraş, ambele măreţe, realizate în manieră 
clasică: Tudor Vladimirescu, pe un soclu înalt, în faţa liceului ce-i poartă numele, 
într-o mână cu drapelul, în cealaltă cu sabia. Cel de al doilea, Mausoleul Ecate-

rinei Teodoroiu, în piaţa centrală, între catedrală şi 
Prefectură.

- Astea-s  monumente adevărate, fraţilor, nu 
parul, ori şurubul ce se înalţă pe platoul din faţa 
cazărmilor, din  care nimeni nu înţelege nimic!

Aşa se vorbea de către cei mai mulţi. Pe 
atunci, oltenii „mei” n-au  prea înţeles  despre ce 
este vorba şi cu atât mai puţin despre ce faimă ar 
putea avea acest ansamblu sculptural. Iar cei ce 
sprijineau de la nivel înalt întreaga realizare, pri-
mul ministru şi soţia sa , doamna Arethia Tătăres-
cu, erau bârfiţi şi bănuiţi de intenţii personale şi 
prea „liberale”, într-un judeţ preponderent ţără-
nesc, „cu trei târguri prăfuite”. Ba unii  colegi din 
clasele mai mari, când în drumul spre ferma de la 
Vădeni  treceam pe lângă Coloană ce era aproape înălţată pe platoul ce se numea 
atunci „piaţa de fân”, făceau „băşcălie” şi glume proaste la adresa primului mi-
nistru: „Asta-i sula lu’ Tătărescu, bă!” Această neînţelegere, şi chiar respingere, 
a cunoscut şi campanii de presă,  care l-au supărat pe artist, mai ales când din 

această cauză inaugurarea monumentelor a fost de două ori 
amânată, ceea ce l-a făcut să plece la Paris şi să nu fie pre-
zent la inaugurarea din 27 octombrie 1938.

Sunt  bucuros când în paginile Măiastrei citesc artico-
le şi studii documentate despre rolul şi  contribuţia hotărâ-
toare a familiei Tătărescu la realizarea acestui atât de apreci-
at, astăzi, ansamblu monumental brâncuşian. Şi sunt cu atât 
mai bucuros când aflu date care o pun într-o nouă şi meri-
tată lumină pe Doamna Arethia Tătărescu, precum în cartea 
profesorului Zenovie Cârlugea: „Arethia Tătărescu - Marea 
Doamnă a Gorjului interbelic”. Am şi un motiv personal 
de duioasă şi sinceră recunoştinţă! Anume, am ajuns elev 
la „Normala” din Târgu-Jiu, eu, un copil din Munţii Apu-
seni, datorită unei burse speciale acordată de  prima doamnă 
a ţării, soţie de prim-ministru, Doamna Arethia Tătărescu, 
Preşedinta Ligii Femeilor Ortodoxe din România.

Cer scuze şi înţelegere din partea redacţiei revistei 
Portal-Măiastra, dacă la acest moment aniversar, ZECE 
ANI DE EXISTENŢĂ, cu atâtea merite şi realizări, în loc să 
formulez laude şi elogii, sincer, pe deplin meritate de către 
cei ce editează această publicaţie, furat de amintiri, am alu-
necat pe panta sentimentală. Dar sunt convins că atari apre-
cieri laudative vor veni din partea multor personalităţi de 

prim rang din cultura română. De asemenea, faptul  că m-am referit mai mult la 
modul în care este reflectat în paginile revistei Constantin Brâncuşi, sculptorul, 
a cărui „MĂIASTRĂ” dă şi numele revistei, nu înseamnă că nu m-am bucurat 
şi de  alte multe contribuţii literare, de mare ţinută. Aproape în fiecare număr gă-
sesc referiri la marii noştri poeţi: Eminescu, Blaga, Arghezi, Ion Barbu, Octavian 
Goga, Nichita Stănescu. Şi toate sub semnături prestigioase. Dar şi pagini întregi 
în care sunt prezentaţi poeţi mai noi, consacraţi ori debutanţi. Şi acest rol al 
revistei merită aprecieri. Astfel, cu încântare am citit poezii ale poetului român-
francez-suedez, Ion Miloş, trducător şi al lui Blaga şi al lui Arghezi în limbile  
ţările al căror cetăţean este astăzi. Idem, poezia românului-german  Mircea M. 
Pop, şi el traducător în germană al multor poeţi români.

În încheiere, urez colectivului redacţional al revistei Portal-Măiastra, ca în 
următorul deceniu, prin conţinut, ca şi prin ţinuta editorială actuală, ireproşabilă, 
să contribuie şi să reuşească  recunoşterea şi atribuirea titlului pentru această 
capitală a Gorjului:  „TÂRGU-JIU, ORAŞ DE ARTĂ” !

Cluj-Napoca 24 iunie 2014
Valer POPA

Redactor-şef „Normaliştii Clujeni”

Despre „Portal-MĂIASTRA” și Târgu-Jiul de altădată:

„MĂIASTRA” SE CITEŞTE ŞI LA CLUJ

De câteva zile citesc și recitesc ultimul număr al revistei, cu interes 
și încântare. Texte valoroase,conținut echilibrat, informații literare în pre-
mieră, poezie de înaltă clasă și cronică imparțială;acestea sunt doar câteva 
dintre calitățile revistei pe care o conduceți și la care munciți, iată, de zece 
ani deja! Știu cât v-ați zbătut pentru ea, câte nopți veți fi lucrat ca să iasă un 
lucru de calitate și mă bucur că ați reușit nu numai s-o mențineți în peisajul 
literar,dar s-o faceți să fie trecută chiar sub egida Uniunii Scriitorilor!

Vă felicit din toată inima! V-ați împlinit visul de a atrage atenția asu-
pra acestei zone puțin neglijate care a dat totuși țării un Brâncuși, un T. 
Vladimirescu și mulți alți oameni de seamă. Sunt onorată că am participat 
și eu cu câteva texte publicate încă de la început, în Portal-Maiastra, alaturi 
de nume consacrate.

 La mulți ani și la multe și frumoase numere!

  Cu aleasă stimă și statornică prietenie,
 Elena BRĂDIȘTEANU
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Regăsire

Tu, 
Tot atât de necunoscul mie,
Ca stropii de ploaie pe florile-albastre căzând,
Tu,
Tot atât de necesar mie,
Ca aerul pur, strecurat în plămâni,
Tu,
Tot atât de preţios mie,
Ca lumina de aur lunecând prin vitralii
Peste mâinile împreunate-n rugăciune,
Invocând pace, iertare,
Şi mai presus de toate,
Iubire,

Tu,
Vei traversa într-o zi
Pădurile toate şi marea;
La poarta casei mele, trudit te vei opri,
Iar eu te voi primi cuprinsă de sfânt tremur,
Cu ochii plini de lacrimi şi sufletul lăcaş
Dragostelor coapte şi târzii;
O, cerşetorule…

Pe căi de nimeni știute…

Am intrat din nou în cimitir
Pe căi de nimeni ştiute ;
M-au întâmpinat eucalipţii regi,
Cu trunchiurile groase, despuiate.
Pielea lor molatică
De prunci îmbătrâniţi,
Infiorându-mă ca altă dată.

Băncile-s rămase tot la locul lor,
Florile din an s-au topit în ţărână,
Pietre de căpătâi cu inscripţii arabe,
S-au lăsat şi mai mult într-o parte,
Plante cărnoase cu păstăile pline din care 
Seminţele stau gata să tâşnească,
Răsuflă din greu, în chinuri născând.

O pană sură trece, purtată de vânt ;
Eucaliptul bătrân îşi scutură ţoala
Deasupra creştetului meu,
Rămâne gol, tremurător,
De pofte şi gânduri gemând.

Cuprinsă de dor,
Trec pe sub coama-i stufoasă,
Umbra ta mă-nsoţeşte în valuri,
Ca marea venind şi plecând,
Simt degetele tale lunecoase
Pe şira spinării ritmic dansând,
Aş mugi,
Aş striga,
Dar marea o face mai bine,
In vreme ce soarele 
Toropeşte cu-ncetul
Nevoia de tine.

Trupul lunii

Plutea un parfum peste râul adânc,
Un parfum sălbăticit şi negru.
Ţâşnea din pieptul lunii aplecat peste noi,
Când şi când luminând
Pântecul gol al apei,
Şi, ca dus dintre vii,
Chipul tău. 

In umbra vremii

Şi pe ei îi ajunge din urmă
Bătrâneţea şi moartea.
Şi pe ei îi vor îngropa alţii
La umbra vestitelor ruine;
Căci toate se sfârşesc 
Atunci când le cunoşti;

Deşi s-ar zice că, nemuritori,
Hibiscuşii-nfloresc fără-ncetare,
Florile lor lascive, înfoiate,
Aşteptându-mă.pline de dor 
De un an şi mai bine.

Să mai ai șaisprezece ani…

Cât de greu ar fi
Să mai ai şaisprezece ani,
Să fii suavă, fragilă şi să ţii
Ochii pe jumătate închişi;
In vis să-ţi cuprinzi genunchii cu mâini trans-

parente,
Să vrei să te-ntorci în pântecul cald
Cel care nu demult
Te-mbrăţişa strâns, dându-ţi aerul
Şi hrana de care aveai nevoie 
Să creşti, să înfloreşti.

Cât de greu ar fi 
Să mai ai şaisprezece ani,
Să ştii, să presimţi, că ţi-a venit rândul şi ţie
Să rodeşti, să fii leagăn albastru;
Cerul să se deschidă în fericitul ceas
Lăsându-te să-ţi vezi într-o clipită
Amanţii şi copii peste ani,
Să-ţi simţi trupul greoi, sânul rotund,
Ochiul trudit, pasul domol,
Şi mai târziu—să-nfrunţi cu modestie,
Amara servitute a vârstelor de aur.

Câteodată ai vrea să opreşti timpul în loc;
Ai vrea să ai deapururi şaisprezece ani
Şi să n-ai viitor.

Gesturile Eroilor

Ne minţeau oare feţele statuilor?
Falnicii eroi cu gesturi îndrăzneţe?
Şi cetele de îngeri, ne-au ocrotit vreodată
Când umiliţi le ceream ajutor?
Vorbele mari se sting în briza serii,
Fiinţele gingaşe se urâţesc şi mor, 
Nu-i nimeni să ne-audă,
Nici cine să ne-nveţe.
Seminţele zac sterpe pe ogor.

Şi azi, dacă mă-nchin la vechile icoane,
In faţa adormiţilor părinţi,
In inimă îmi încolţeşte teama
Că într-o zi senină ca aceasta
Chiar tu, îngere bun, ai să mă minţi.

Pene de îngeri

Desprindem de pe haine
Pene gingaşe de îngeri,
Inguste, minuscule.
Le-ndepărtăm, le lansăm în văzduh,
Le privim cum se-nalţă, plutesc,
Se reped vertical spre plafon 
Crezând
Că pot răzbate prin el fără probleme,
Inspre neantul în care le-aşteaptă
Ca nişte ramuri uscate 
Braţele Tatălui.
Obosite de noi oamenii,
              Penele tânjesc să se-aşeze 
Pe mâneca Lui,
Să redevină îngeri întregi,
Şi  să se-ntoarcă seara
La culcare,
Ca să ne păzească somnul
De Cel Viclean.

Mama mea

Mama mea nu cânta la pian;
Degetelor mele întinse, crescând,
Nu le găsea un rost,
Nu le dădea povaţă;
Ea nu cunoştea 
Sensul înalt al zborului;
Firea ei nu era îndrăzneaţă.

Mama mea nu citea
Cărţile savante, marea literatură;
Poezia o făcea, rând pe rând,
Să râdă sau să plângă;
Ea fredona liniştit
Cântece triste despre Iisus,
In vreme ce cuta din frunte
I se adâncea nătângă
Şi faţa-i, tot mai albă devenea.

Mama mea nu ştia mare lucru
Despre treburile acestei lumi,
Dar zâmbetul ei, ca flacăra lămpii,
Ştia totul despre toate cele,
Inainte de a se stinge, prea curând,
Lăsându-ne în braţe tot întunericul,
Nemărginit, flămând.

Bunica mea ştia şi mai puţin,
Dar mâinile ei, vrăjitoare bătrâne,
Făceau şi desfăceau vieţile noastre,
Năframă transparentă,
Miraculos cuvânt,
Ca un vis înflorit
Intins peste lume,
Ca o pală uşoară de vânt.

Nu eşti un tigru

Nu eşti un tigru fiindcă vrei să fii,
Nu eşti un şarpe că aşa ţi-ai ales.
Crocodilii, viespile, rechinii,
N-au avut nici ei încotro.

Toţi stau gata să sfâşie, să zdrobească,
Să înfulece, 
Să otrăvească.
Sub pielea lipicioasă
Ingerii, înghiţiţi se-ofilesc,
Bundiţele albe, pufoase,
In sânge şi mâl se topesc.

Te străduieşti şi tu, de aceea,

FLAVIA COSMA
Toronto (Ontario) - Canada
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Recenta cu-
legere de cronici a 
d-nei Monica Gro-
su se înscrie, firesc, 
în ordinea unor 
comentarii empa-
t ic-hermeneutice, 
dacă e să amintim 
„Lecturi în oglindă” 
(2010) sau volumul 
de eseuri, în general 
monografice, „Lite-
ratura Apusenilor. O 
incursiune” (2013), 
ba chiar monografia 
„Petru Comarnescu, 
un neliniștit în secolul 

său” (2008) și „Ioan Popa și valențele evocării” (2013).
Colaboratoare la periodice culturale de mai 

largă răspândire, de la „Nord Literar”, „Cetatea cul-
turală”, „Discobolul” și „Vatra”, la ”Reflex”, „Portal-
Măiastra”, „Ramuri”,  „Luceafărul de dimineață„, 
„Observator cultural„, „Steaua Dobrogei„, „Pro Sae-
culum”, „Ethos XXI” ș.a., d-na Monica Grosu mili-
tează pentru o lectură rezonantă a operelor literare, 
pe dimensiuni afective, ideatice, spirituale, biogra-
fice chiar. „Toate aceste dimensiuni se regăsesc în 
exercițiile noastre de înțelegere și interpretare”, pre-
cizează autoarea cronicilor de față într-un «cuvânt 
înainte» lămuritor în privința sistemului de opțiuni 
lecture, mizând de la bun început pe titluri „de certă 
expresivitate estetică, respectiv documentară”.

Cronicile de față, apărute mai întâi în o parte 
din publicațiile menționate, sunt așezate acum „într-
o «casă» nouă”, în ideea că, prin referențialitatea 
estetică a textelor comentate, noua construcție le-ar 

pune la adăpost de „cotidianul efemer al filei revuis-
tice” (în paranteză fie zis, contează nu atât revista cât 
numele celor «împricinați»: autorul și comentatorul, 
care fie pot merge împreună…până mai departe, fie 
timpul îi desparte volens-nolens odată ce «ligamen-
tele» pe care s-a mizat nu s-au dovedit esteticește 
trainice).

*
Poziționându-și «obiectivul analitic» asupra 

unor cărți de actualitate (a se remarca ideea de exper-
tiză autoritară din titlu, care dă bine la un critic tânăr, 
pe deasupra filolog de meserie), Monica Grosu co-
mentează, în trei secțiuni distincte, 15 cărți de poezie 
(Ochelarii poetului), 10 de proză artistică (Ficțiuni 
și autoficțiuni) și 10 scrieri documentare, în genere 
memorialistice (Fereastra aprinsă).

Materia – judicios distribuită, având în vedere 
realitatea fenomenului literar – privește scriitori din 
varii generații, mai cunoscuți (precum poeții Gabriel 
Chifu, Aurel Pantea, Ion Horea, Marcel Mureșean, 
Teofil Răchițeanu, și prozatorii Dumitru Țepeneag, 
Herta Müller, Ovidiu Pecican, Doina Ruști, Ion Vi-
anu, Ion Brad, Vistian Goia) sau în curs de afirmare 
(Nicolae Crepcia, Eleodor Dinu, Emilia Ivancu, Ofe-
lia Prodan, Andrei Doboș). Dacă în privința poeților 
și prozatorilor, aceștia sunt mai de mult afirmați, în 
cazul criticilor și istoricilor literari autoarea comen-
tează cărți ale unor binecunoscuți cercetători, din 
generații mai vechi sau mai noi: Valeriu Râpeanu 
(prima ediție critică din portretistica lui Nicolae Ior-
ga), Mircea Popa („Continuități”, 2010), Ion Brad ( 
„Printre alte mii de scrisori”, 2010), Ion Buzași (an-
tologia aniversară realizată cu confraternă admirație 
și prețuire de scriitorul Ion Brad), Vistian Goia („Fe-
restrele Blajului”, 2010), Zenovie Cârlugea („Luci-
an Blaga – între amintire și actualitate, interviuri & 
reportaje”, 2010), Maria Vaida (readucerea în actua-

litate a poetei bihorene Lucreția Suciu, 1859-1900), 
Maria Daniela Pănăzan („Spirale literare”, scrieri 
despre literatura religioasă, 2013), Ironim Muntean 
(„Romanul feminin românesc”, 2013). Cititoare pa-
sionată și cu o grilă critică de reale calități evaluati-
ve și cu distinctă expresivitate, dna Monica Grosu 
s-a dedicat comentariului aplicat, cu accent pe va-
loarea estetică. După o scurtă prezentare a autorilor, 
criticul încearcă încadrarea în anumite direcții sau 
identificarea unor trăsături specifice, urmărind toto-
dată corespondențele în planul creației proprii sau în 
peisajul literar, configurarea unor nuclee stilistice, a 
unor tipologii etc. Comentatorul se plasează undeva 
în vecinătatea textului, încercând a rezona empatic și 
a găsi căi de acces către specificitatea estetică. Oda-
tă identificată, aceasta este urmărită într-o întreagă 
rețea de imagini, obsesii, idei, teme, motive.

Într-un «panopticum» al opțiunilor critice, 
s-ar situa, în ordine, manifestările liricului și epicu-
lui, apoi ale genului memorialistic și, desigur, lucră-
rile de istorie și critică literară. Aceasta este și struc-
turarea cărții, pe o echilibrare numerică evidentă, 
mărturisind opțiuni privind stiluri, viziuni, abordări 
teoretice ori documentare, cu precădere din spațiul 
cultural transilvan, dar nu numai.

Ideea demersului critic este aceea de a sur-
prinde imagini «în oglindă» ale scriitorilor abordați, 
contururi închegate și cât mai obiective, relevând 
aportul de autenticitate și de specificitate. Puse «sub 
obiectiv», cărțile își dezvăluie substanța originară și 
sensurile profunde, vorbind, în același timp, despre 
autorii lor, ei înșiși individualități menite a fi statua-
te, valoric, într-un peisaj literar cu constantele și va-
riabilele lui determinări axiologice.

Eduard SIMTEA

Monica Grosu:
„Cărți sub obiectiv”

(TipoMoldova, 2013, 156 p.)

Așteptând
Metaforele cresc pe lângă gardul 
minții
Dar se usucă-n raza lor ca sfinții.

Rima
De când mă știu am fugit după tine:
În melodii te întreci cu oricine.

Frică
Puține întrebări au mai rămas –
Dar n-am curaj să le dau glas.

Întrebare
Încarcerat în limitele proprii,
De Libertate cum să mă apropii?

Definiție
Orice distih închide o poveste
Ca în cetatea șoaptelor o veste.

Scenă
Când Marea Artă își arată chipul
O ocolește Timpul, galben ca nisipul.

Fast
Prea coapte clipe euritmic cad
Dintr-un poem cu rimele de jad.

Jurnal
În subțirimea unui căiețel
Redute ale luptei lui cu el.

C.V.
În hamuri am slujit destinul,

Căruța poeziei și sublimul.

Incidența razei
Un diafan contur de orhidee
Și-a etalat paloarea de femeie.

Fără scăpare
Voci străine mă-nconjoară
Și-năuntru, și-n afară.

Aud
În tăcerea mitului
Pașii infinitului.

Norii
Spre capete de sfinți plutesc fuioare
Ce se prefac în brațe lungi de gheare.

Principiul frigiderului
Experiența mea de viață
Când se topește, când îngheață.

Amintire
Înainte de a fi
Mă jucam cu alți copii.

Alpină
În vârful munților
Răsfățul frunților.

Întâmplare
Alunec pe-o vocală. Și, surpriză,
Mă zguduie puțin: era în priză!

Definițe
Poezia e un strop de chihlimbar
Ce poartă-n el un suflet rar.

Aparențe
M-a vizitat în vis un biet aed
Ce se ținea de coada unui ied.

Hanul din garsonieră
E gândul musafir pretențios:
Când bea prea mult, și ritmul e pe jos.

Voce
Îmi cere mereu să renunț…
Același tip de enunț…

Peisaj intim
Surâsul tău e-o notă în decor
Din alte vremi, cu amintiri de dor.

Definiție
Versul cu luminile aprinse
E un reactor prin vremuri ninse.

În laboratorul propriu
Experiență cu far niente:
Electroliză de sentimente.

Obosit
E sufletul un buzunar uzat
În care m-am oprit de căutat.

Accent
Timpul lasă praf peste ruine –

(Nu m-am referit la mine.)

Inefabil
Șoapta dintre sfinți e la amiază.
Dumnezeu o ia și o pictează.

Timpul
Când nu-și aduce bine-aminte,
Puțin (sau mult), ne mai și minte.

Exasperare
O rimă – ce mai, e nebună! -
Mă urmărește de vreo lună!

Experiență
Pe învelișul vorbelor sunt spini,
Adesea te înțeapă și suspini.

După invazia blugilor
O prințesă în grădină
E lumină din lumină.

Frescă profană
Din mozaicul zilelor adun
Ce-a mai rămas din coada de păun.

Prezență
Ceasul roțăie de zor
Clipele din dormitor.

Intimitate
Își desvelește umbra, puțin câte puțin,
Aflată în penumbra unui pahar cu vin.

ADRIAN VOICA

Distihuri
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Remember

Eu sunt poetul atemporal, care şi-a trăit toate 
existenţele fecunde, cu însemnat
temei,
sub Cardines Mundi, în Omphalos, născut
fiind chiar aici pe Valea 
Sarasului, 
străjuită imperial, sus pe creste, de însuşi
Şarpele Ouroboros, din Munţii 
Riphei.
Am ştiut mereu să-mi armonizez ritmurile
subtile ale fiinţei, prin ape limpezi de
vers, 
după rotirea aştrilor pe bolta cerească, 
ascultând concentrat marea surdină 
cosmică 
şi glisada spiralatelor galaxii 
din uriaşul nostru
Univers.
Îndrăgostit, cu dor iluminat de Femeie, 
spiritul meu, fi-va dragon etern
prin depărtata Cale
Lactee.

Căderea în Har

Sunt cămilar; am şapte cămile,
rătăcesc mereu prin al lumii 
deşert, 
nu-mi pasă de ani ori de zile, 
cât timp visez colorat
poezia, 
şi-ntr-o oază secretă din mine, 
Dumnezeu, păşeşte 
desculţ, 
cu pas amânat, iar lacrima
însăşi devine apă vie, 
senină, 
la fel involucrul însingurării, 
altcândva cumplit,
dureros,
acum e plin de tandreţe, 
şi-i de mătase nisipul, 
vibrând,
din iubire, nicicând el nu 
va mai fi aspru, 
inert...
Sub paşii tăi, Doamne, cresc 
inspirat chiar florile 
nemuririi 
şi un parfum de verbină 
cuprinde memoria 
lumii. 
Din cer, pogoară-se Harul, încet.

Dacă

Doamne, pururi tânăr aş rămâne, dacă 
mi-ai permite, zi de zi să te
colind;
de greul celor şapte vieţi nu mi-ar păsa,
nici de cumplita răutate-a
lumii –
aş gusta setos, cu amânare, din infinitul 
botezat iubire, tot trăind şi 
nemurind.

Interior de Mănăstire

Noapte de Sânziene. Ascult iederi crescând; 
roua mistică se pogoară lin pe 
pământ. 
Numai lacrima rugii noastre tot urcă spre
ceruri, prin pânzele fine de de dor şi de 
gând...

Imagini din Braşov

Biserica Neagră; în oglinzi
de ierburi, jad: îngeri tot 
urcă, oameni mai şi
cad.
Acorduri de orgă, din prea
cruda devenire, extrag
chintesenţe.
Înspre Evul Mediu, tandru,
s-a deschis larg
vad.
Ora et labora, alchimiştii 
şoptesc rar, făcând
reverenţe.
Din turnul de veghe, de
la vechiul Sfat, bate
orologiul, trist şi
amânat.

Rostiri

Bate soare-n mozaic...

Când tăceri se mai îndură,
sus, la Sfântul Munte,
pietre tot dor
subţie –
cade-ne, 
din cer dând zor, 
mir afinat pe frunte.
Viaţa-i o sfântă prescură!

Prin omul elevat în rugă 
trec îngerii spre
veşnicie.

Clopotele imnuri zic...

Cutuma

Versul nu este de vânzare,
cum înşişi Poeţii nu se vând;
găsiţi-mi negustor în stare,
să pună preţul corect la gând.

Poeţii nici nu stau în lume,
şi, tot evadând din colivii,
au un statut de păsări rare,
prin univers sus, pot locui.

Se scaldă-n al uitării râu
şi dobândesc doar neiubire.
Destinul prescris, lan copt de grâu;
cosit doar trece-n nemurire...

Există, totuşi, o cutumă;
deci, nu i se pot împotrivi:
îi paşte gloria postumă, 
numai astfel pot Ei stăluci.

Curcubeu

atâţia nori
dansând
în jurul
meu
şi tu
râzând
precum un
curcubeu...

Singur

singur
într-o gară
tristă
ca un 
ceferist
manevrant
fluturând 
o batistă...

Tăcere

atâta tăcere
încât
pe bolta
înstelată
se aud
îngerii
furându-şi
unii altora
câte un
sărut...

Prin noaptea beată

aleargă fluturii prin noaptea mută
când stelele cu luna se sărută
 
aleargă insomniile prin oase
şi curg încet poemele frumoase
 
aleargă supărarea despletită
şi se ascunde-n scorburi de răchită

aleargă totu-n jurul meu deodată
când cântă greierii prin noaptea beată...

Sfat părintesc

-copiilor mei-

când numele-mi va fi
doar amintire
când peste poezia mea
vor creşte flori
această carte
răsfoiţi-o uneori
lăsând ca visul meu
prin voi
să mai respire... 

ROMULUS IULIAN OLARIU IOAN VASIU
Motru Orăștie
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Cu tine-n gând

m-am răsfăţat cu tine-n gând o noapte
m-am tulburat cu tine-n gând o zi
aveai pe buze iz de pere coapte
şi în priviri nori reci şi cenuşii

m-am bucurat cu tine-n gând o vară
m-am întristat cu tine-n gând un an
ascunsă într-un stup cu miere-amară
tu mă chemai cu râsu-ţi diafan

La Orăştie

undeva pe deal la Orăştie
viaţa curge ca o poezie

undeva pe străzi la Orăştie
vântul amintirii mai adie

undeva prin munţi la Orăştie
îngerii ne cheamă şi ne-mbie

undeva sub pod la Orăştie
se ascunde toamna cea zglobie

undeva în gară-n Orăştie
trenul cu zapadă întârzie...

Să ştii...

să ştii iubita mea că te anunţ
când voi intra în visul tău desculţ

să ştii că-ntr-un poem o să te strig
când de singurătate-mi este frig

să ştii iubita mea că o să plâng
într-un amurg sălbatic şi nătâng

să ştii că-ntr-un târziu o să te rog
îngenuncheat precum un inorog

să ştii că într-un vers vreau să m-ascund
cum mă ascund sub sânul tău rotund...

Dragoste

când voi muri va ninge cu petale
de trandafiri peste iubirea mea
şi va ploua cu lacrimile tale
peste ţărâna umedă şi grea

eu voi păşi pe un covor de stele
tu vei rămâne-n urmă tot mai tristă
şi mă voi pierde-n nopţile rebele
cum dorul se ascunde-ntr-o batistă

când voi muri va bate-n catedrală
un clopot spânzurat de-o amintire
şi va rămâne casa noastră goală
ca un poem de dragoste subţire...

MONICA POP
Timișoara

*
printre vechituri
păpușa neschimbată

i-am fost Dumnezeu
și-am născut-o zilnic

în inerția jocului
centimetrii sporeau
și-am început să observ
nemișcarea din jucării
florile scuturate-n nisip
resturile din farfuria cuiva
care privea în gol

(ce admirabil 
măsura bunica orezul
bob cu bob)

în ochii păpușii
somnul tînjește 
cu ultimul zîmbet
poticnit în suspin

da 
am fost cîndva
o minune

*

sînt clipe-n care cred
că moartea-i o broșă ruginită
într-un șal pufos

(frica are culoarea ruginei)

cînd îmi umple gura
înalț piloni de întrebări
și fug în lumina copilăriei
amețitoare de rouă

(e prea mult soare acolo)

atunci totul e- o rană
și- aștept să se deschidă ușa

pașaportul păcatului
să abandoneze numele
la vama albastră

cît pentru un anotimp
glaciar

*

scriu pe nisip
numele țării soarelui răsare

mă regăsesc în ecoul
de cretă
din pătrate

convenție cu copilăria
care- a vegheat să crească
tălpi

(timpul trece cu linii
întrerupte
pe muchii de soartă)

amintirea- i cel mai bun poet
îmi strigă îngerul șotronului

mai lasă-mă în dreptul ușii
pe banca veche

pune-mi lapte pe aripi 
citește-mi haiku- uri
despre zbor

ION SCOROBETE
Cluj-Napoca

Densus

în relieful inimi mele timpul te-a zidit       
fortăreaţă
cuburi de granit peste iernile cubate
deşeuri din cetatea bucăţită
după retragerea pe şest
se aşează umeri  
de sprijin cerului de fiecare zi 
să mă închin vieţii
adună colinele împrejur
prin vocea distinctă a altarului umbrelor  
amprentate  
freamătă râul straturilor de compoziţie
mă-nvrednicesc să răsucesc cheia să intru

INTARSIE

într-o privinţa nu aleg 
pe ceva criterii
mă încredinţez travaliului nopţii
cum s-ar aşterne la lucru
cioplitorul în stânca
masivă
uneltele aplecate provoacă energiile contrare
forme inseparabile în sine se dezic
în geometrii şlefuiesc logica
partizană artei
dintr-un spaţiu gol clădesc altul plin 
în preajmă
îşi răspund din priviri cu tenaciltatea
ce nu se lasă desluşită
până să mă aşez
liniştea e de neclintit păpuşa narativă care 
nu prisoseşte

CE N-AM SPUS

îmi stă pe limbă

se spune că există gustul frunctelor în desişul 
cel mai ascuns
al neuronului regenerat

există perina de ierburi parfumate
fără extract
pe care ţi-am visat chipul deşi grădina
mă ocoleşte

există percepţia care mă împinge 
să-mi intru in piele
ca ultimă consecinţă 

există grăuntele nonşalanţei acelui scenariu 
care nu-mi reuşeşte
şi basta
chiar dacă eu cântaresc mereu rezerva 
din cămara de alimente
cu echilibrul blocat 
ce n-am spus e poate prea important
pentru a se face conexiunea aşteptată

IARNA PE VALEA FIERULUI

versanţi de zăpadă stau de pază punctului
în care ne adunăm 
copacii dorm sub anestezia iernii
dintr-un frunziş stors de viaţă şireată sare
o vulpe să ne atragă atenţia
urcă printre fagii îmblăniţi în spuza albă
ne aruncă ocheade
până se face una cu muntele

dinspre Densuş neagră intră pe drumul bocnă
carosata cu bănci orizontale
prindem locuri în picioare înclinaţi obraze
peste obraze
lame de curenţi pe valea Fierului
taie pe unde apucă
bărbat vecinul ridică fruntea 
trunchiul într-o rână din dreapta îi ia capul
iarna curge încet printre case somnoroase
păgubaşă apoi renunţă căci
e iaraşi sâmbătă
şi iarba se trezeşte prin locurile vioaie
participă la conversaţie
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Hotărât lucru, Brâncuşi a vrut să realizeze un univers după modelul biblic. În Prima Zi a genezei, 
artistula creat sculptura ovoidală Începutul lumii, care închide în sine întregul său univers artistic. 

În Ziua a Doua şi a Treia, sculptorul a şlefuitul ovoidul până când acesta s-a mântuit în lumină. 
Suprafaţa mată a marmorei o numim uscat, zonele din care lumina reflectată irumpe constituie apa, 
iar lumina incident solară, reprezintă cerul brâncuşian. Apoi a acoperit suprafaţa uscatului cu Plante 
exotice.

În Ziua a Patra, cioplitorul a instituit în universul sãu douã legi fundamentale: prima înalţã forme-
le pe verticalã, fãcându-le imponderabile - aceastã tentaţie a luminii şi zborului constituie “’luminãtorul 
cel mare’’; a doua, concentreazã volumele pânã la împãcarea cu sine, eliberându-le interior - este 
‘’luminãtorul cel mic’’, tentaţia somnului. Din linişte, seninãtate, blândeţe, bucurie şi puritate, artistul 
a fãcut Muzele -‘’stelele’’ sale.

În Ziua a Cincea,  Brâncuşi a fãcut vieţuitoarele chtoniene: Animalele nocturne; vieţuitoare-
le mãrii: Peştii; pe cele amfibii: Focile, Ţestoasele, Pinguinii; pe cele ale vãzduhului: Pãsãruicile, 
Mãiestrele şi Pãsãrile în spaţiu.

În Ziua a Şasea,  Ca sã vesteascã apariţia omului, Brâncuşi a sculptat altarul soarelui, Masa 
tãcerii. Apoi a modelat Cuminţenia pãmântului şi primul cuplu uman - Adam şi Eva, din care va descin-
de întregul şir de copii, bãrbaţi şi femei care vor popula lumea. Cum totul în universul artistului se naşte 
din iubire, Brâncuşi nu l-a asezat pe om stãpân peste celelalte vieţuitoare, ci toate îşi ocupã locul firesc 
la masa tãcutã a armoniei lumii. A mai făcut Poarta sărutului ca oamenii să se cunune şi o Coloană fără 
sfârşit ca sufletele lor să urce la cer.

În Ziua a Şaptea, construcţia universului a fost încheiatã. Brâncuşi şi-a contemplat creaţia, a vãzut 
cã totul era armonie şi a binecuvântat-o sã aducã fiinţelor care o populeazã bucurie purã şi veşnicã.

Pe toate acestea, precum şi biografia fabuloasă a sculptorului-demiurg, le-a evocat  Zenovie Câr-
lugea în Lythiada,  adică epopeea brâncuşiană.

În Cuvântul  înainte la volumul de versuri 
Oman (Ed. Kartagraphic Ploieşti, 2012, ediţie bilingvă 
româno-engleză, traducerea în limba engleză Sebasti-
an Radu), al poetei CAMELIA IULIANA RADU,  
Mohammed Al Wadhahi – Preşedinte al Asociaţiei Pri-
eteniei dintre Oman şi România, afirmă:  „Sentimente 
stanii şi imagini strălucitoare mă pătrund când îi citesc 
poeziile şi învăţ despre ţara mea  ca şi cum nu aş fi 
omanez. Vânturi aspre şi ţinuturi aride se desfăşoară 
prin faţa ochilor mei când îi citesc poeziile şi călăto-
resc prin ţara mea, ca şi cum nu m-aş fi născut aici. La-
crimi blânde şi bucurie îmi umplu inima când îi citesc 
poeziile şi îmi văd ţara pentru pentru prima dată, prin 
ochii altcuiva, ca şi cum aş fi fost orb înainte. Sunt plin 
de recunoştinţă pentru o persoană atât de îndepărtată 
de Oman, atât de diferită prin cultură şi religie, atât 
de îndrăgostită de moştenirea şi pământurile acestea  
mă face să mă îndrăgostesc la rândul meu din nou de 
ţara mea. Noi, ca onamezi, îi urăm bun venit Cameliei 
Radu, nu ca turistă de această dată, ci ca primul me-
sager al prieteniei dintre români  şi omanezi şi al fru-
museţii gândurilor şi cuvintelor dintre ţările noastre.” 
(Muscat 20.09.2012)

Într-adevăr, Camelia Radu s-a identificat cu  
spiritului omanezilor, trăindu-le emoţiile, nostalgiile 
şi bucuriile aduse de boom-ului actual, atmosfera de 
basm a bazarelor, religiozitatea profundă. Iată câteva 
exemple din capitolul Peisaje din Oman: „Mă înfă-
şor în mătasea fiecărei zile/ până voi deveni sâmbure/ 
timpului tău.” (Oman); „Binecuvântate sunt stelele 
prezentului!/ În leagănul lor/ răsar oraşe tihnite, copiii 
citesc/ şi cresc precum curmalii/ cu fruntea în soare/ şi 
rădăcinile în apa din adânc.” (Sharia); „Şeherezada/ 
s-a refugiat în clinchetul vitrinelor/ între sacii cu mi-
rodenii,  nestemate şi flori,/ printre mătăsuri,/ brăţări 
dospite în aur, tămâie, rodii, curmale,/ nisip şi zvon de 
wadz,” (Muscat).

Cum s-ar explica apetenţa pentru spaţiul cultu-
ral al Omanului, la Camelia Iuliana Radu?

Elaborând matricea stilistică a unei culturii, Lu-
cian Blaga afirmă că o persoană poate aparţine altui 
spaţiu cultural de cât cel al naţiei în mijlocul căreia 
locuieşte.  Filosoful  consideră că spaţiul cultural arab 
se caracterizează prin: spaţiu boltit sau perdelat, dublat 
de o teamă faţă de spaţiul vid (motiv pentru care îl 
umple cu arabescuri), orizont temporal orientat spre 
trecutul glorios (timp cascadă), accent axiologic când 
pozitiv, când preţuind lumea de dincolo şi năzuinţă 
formativă elmentarizantă/geometrizantă.   

Pentru spaţiul nostru mioritic, filosoful culturii 
stabileşte următoarele caracteristici: orizont spaţial 

inconştient ondulat (deal-vale), orizond temporal in-
conştient de acelaşi tip, accent axilogic pozitiv (soli-
daritate organică totală cu natura), năzuinţă formativă 
elementarizantă (stilizantă).

Vasile Băncilă, adaptând matricea stilistică 
blagiană la spaţiul Bărăganului, consideră că în cazul 
câmpiei, se poate vorbi de o prelungire şi domolire a 
spaţiului ondulat. Monotonia acesteia provoacă halu-
cinaţii morganatice ca şi deşertul.  Tot Vasile Băncilă 
crede că un om poate adera la două sau mai multe ma-
trici stilistice, ceea ce ar putea explica apetenţa poetei 
noastre  atât  pentru spaţiul mioritic cât şi pentru cel al 
deşertului.  Să fie acestea două atât de diferite?  Dunele 
deşertului crează şi ele un peisaj ondulat, ca şi valuri-
le mării. Astfel, în Oman, poeta descoperea un spaţiu 
mioritic exotic: „A fost nevoie să ajung în mijlocul lu-
mii,/ să ascult vântul deşertului,/ foşnetul copacilor cu 
frunze necunoascute,/ şi apoi să gust din oceanul cu 
valuri/ mai verzi ca jadul,/ din fructe mai dogoritoare 
ca soarele care le-a mângâiat,/ să cred în ritmuri noi,/ 
să privesc cele mai strălucitoare culori/ ţesute împără-
teşte.” (Urna cu vise – Confesiuni)

Orizontul spaţial inconştient presimţit de au-
toare pe aceste meleaguri, este cel boltit, menţionat 
de Blaga în matricea sa specifică pentru deşert: : „aş 
sta/ sub poleita cupolă/ de vorbă cu îngerii/ până la 
răsărit...” (Al Sawadi – Peisaje din Oman); „Dune de 
catifea/ linişte neatinsă./ Păsările au fugit/ sub cortul 
cerului. (5- Fire de nisip)

Timpul  resimţit este de tip cascadă, întors către 
trecut: „Când voi bea ceai dimineaţa/ inima mea va 
fi plină/ de ploaia trecutului” (Marele Deşert Poves-
tea deşertului);  „suntem/ efemere corăbii/ doldora de 
amintiri/ de paşi.” (O margine de cuvânt - Povestea 
deşertului)

În deşert timpul îl măsoară nisipul scurs din 
clepsidra ce seamănă cu torsul femeii: „Clepsidra răs-
fira/ firele zilei” (Tors de femeie – Confesiuni)

Întoarcerea în timp ajunge până la omul pri-
mordial:  „La Shatti-al Qurum, pe plajă,/ când ziua îşi 
stinge culorile în mare/ şi născoceşte o noapte nouă,/ 
liniştea este mai consistentă ca văzduhul,/ cade grea 
peste lume, un adevăr primordial./(...)/ eşti singurul 
locuitor de pe terra,/ eşti primul./ Glasul tristeţii nu s-a 
auzit încă,/ nici gustul fricii nu e ştiut,/ liniştea nu este 
opusă zgomotului.” (Plaja Shatti-al Qurum – versiu-
nea pentru europeni– Peisaje din Oman)

Viaţa este privită când efemeră: „Aşa a rămas 
istoria în picioare/ purtată de colo-colo, ca un ghem 
de scaieţi/ alergând prin deşert/ năucă.” (Misterioase 
umbre în deşertul Wahiba - Povestea deşertului), când 
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eternă şi valorizată pozitiv: „Cadână fugară,/ privirea./ 
Fulg topit,/ pasul./ Între coapsele dunelor/ timpul s-a 
uitat/ pe sine.” (7- Fire de nisip)

Sacralitatea musulmanilor este surprinsă în ima-
gini specifice locului: „Nimb alb/ oraşul călătoreşte/ 
prin deşert -/ corabie/ de rugăciuni.” (Terasă în Azazba 
– Peisaje din Oman)

Peisajul deşertului provoacă, desigur, halucina-
ţii: „În ziua aceea vânătorul era atent la gesturi/ şi pri-
virea lui era mirele când îşi pune haina de sărbătoare/ 
era o orchestră sub vraja baghetei/ ducând mai departe 
fantasma,” (Povestea săgeţii -  Povestea deşertului)

Capitolul Confesiuni cuprinde în general poezii 
de dragoste tapetate cu senzaţii colorate (după o inova-
ţie  cu iz suprarealist a autoarei),  tactile: „Am atingeri 
albastre, amestecate nostalgic/ sau verde mugur inde-
cis.” (Culori pentru pasărea depărtării – Confesiuni) 
şi gustative: „Ai gust de tărână,/ de soare dogoritor,/ ai 
gust ars de albastru,/ calcinat,/ înnegrit,/ ca respiraţia 
nopţii sătule.” (Gustul tău – Confesiuni)

După experienţa deşertului, resimţit ca un spaţiu 
mioritic exotic, zugrăvit în culori vii, pârjolit de soa-
rele dogoritor al zilei şi pietre crăpate, după ce au fost 
încinse, de gerul nopţii, camelia Iuliana Radu îşi îmbo-
găţeşte experienţa lirică: „Nu am ştiut că nevăzutul are 
legile lui/ credeam că aurul nins uneori/ este sufletul 
cerului poleind lumea,/ să-i fie oglindă.” (Întoarcere – 
Confesiuni)

Cartea se prezintă în condiţii grafice deosebite, 
şi este ilustrată inspirat de însăşi semnatara versurilor.
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CRISTIANA MARIA PURDESCU s-a născut la 
21 februarie 1964 în comuna Negreni, judeţul Teleorman.  
A absolvit  la Bucureşti, Facultăţile de:  Ştiinţe Agrico-
le;  Biologie şi de Arte Decorative şi Design (specialitatea 
Arte Textile – Modă), obţinând un Doctorat în Arte Plasti-
ce. În prezent îşi conduce propria-i casă de modă.

Volumul  Risipa de a fi/Wastwefulness (Ed. Tracus 
Arte, 2013), pe care-l comentăm,  este al zece lea volum 
de versuri semnat de autoare. Traducere în limba engleza 
a fost efectuată de Alina Olimpia şi Anna Robinson.

În prefaţa  volumului (intitulată Privind ferestra de 
cristal), Mariana  Roman face observaţia interesantă că,  
citind versurile autoarei, în care abundă imagini hiberna-
le,  s-a simţit trăind într-un iglu, cu interiorul alb, curat şi 
cald, frigul fiind doar în exteriorul  incintei: „Între pereţii 
iglu-ului, micile obiecte ale nefericirii, la fel ca micile sau 
marile obiecte casnice, sunt acoperite de gheaţă – învaţă 
să le foloseşti aşa!” În această frumoasă metaforă pentru 
sufletul poetei, nu mi se pare că întâlnim micile obiecte 
ale nefericirii  produse de destrămarea unei iubirii ci o 
nefericire uriaşă, care i-a îngheţat sufletul şi i-a indus o 
singură temă lirică în toate poeziile din cuprinsul tuturor 
volumelor  tipărite până acum, tema suferinţei din dragos-
te. E greu să ne închipuim cât de puternică a fost această 
iubire încât a provocata atâta suferinţă. Cert este că a fost 
apropiată de absolut, şi atât de acaparatoare încât poetei i 
se pare că a fost  o iubire blestemată („Mi-ai preschimbat 
iubirea în durere/ şi dorul în blestem,”), sau  păcătoasă: 
„Iubirea vinovată/ răpeşte liniştea/ (...)/ aruncând otrăvuri 
dulci/ peste sufletul presărat cu cratere adânci/ şi cu miros 
de smoală.” (Iubirea vinovată) 

Altă imagine, complementară iglu-ului, şi care ar 
putea sugera  direcţia descendentă a vectorului trăirilor 
Cristianei Maria Purdeascu, ar fi, după părerea mea, cas-
cada îngheţată. Ea ar sugera faptul că prezentul este lip-
sit de sens, din moment ce marea iubire s-a destrămat, pe 
când trecutul, dinaintea rupturii, este valorizat pozitiv.  O 
astfel de perpetuă întoarcere spre trecut,  poate fi carac-
terizată sugestiv prin timpul cascadă, teoretizat de Luci-
an Blaga.  Putem exemplifica  prin majoritatea poeziilor 
volumului:  „Caută-mă în negura timpului,/ icoana ta s-a 
prăfuit în mine,/ de când ai întunecat cerul/ cu gândurile 
tale nerostite.// caută-mă în nesfârşitul rămas bun:/ încă o 
creangă aşezată pe rug.// Caută-mă în belşugul de melan-
colii/ când singurătatea vine de niciunde/ iar uitarea/ se 
îndepărtează spre nicăieri.” (Caută-mă...)  Pare că stările 

sufleteşti ale poetei s-au blocat  la momentul  destrămă-
rii iubirii, şi sufletul ei îngheţat nu poate ieşi din această 
stare. 

Gândurile autoarei au început să se îndrepte spre 
extincţia văzută uneori ca o eliberare: „În mine,/ flacăra 
speranţei/ se îneacă de noaptea cosmică,/ pregătindu-mă 
pentru/ adâncul tenebros al unui sfârşit/ ce nu vrea să 
adoarmă. „ (Când tristeţile îngroapă).

E nevoie de o nouă iubire, mai puternică decât cea 
veche,  a cărei forţă să-i poată dezgheţa sufletul, sau poate 
că  tercerea timpului, până la urmă îi va aduce alinarea. 
Până atunci, universul, în viziunea poetei, ascultă de legea 
entropiei, destrămându-se încet încet, întunecându-se alu-
necând spre haos.  Iată un exemplu concludent:  „Briza/ 
înşiră amintiri/ despre Apusul de Soare/ şi despre nopţile 
de iubire/ rătăcite în uitare.// Luna plângătoare/ spală cu 
lacrimi de sare/ haosul,/ înnoptarea/ şi însingurarea noas-
trp.” (Aruncând ciudate nisipuri)  Sufletul poetei a trecut 
de la flacăra pasiunii la condensarea tristeţilor şi apoi la 
îngheţul sentimentelor. Frigul interior a contaminat în-
treaga lume, ca şi când s-ar prevesti moartea termică a 
universului. Titlul volumului, Risipa de a fi,  vrea să preci-
zeze tocmai această destrămare a stărilor sufleteşti pentru 
o cauză pierdută.

Când cuvintele nu mai pot exprima tristeţea, po-
eta invocă tăcerea: „Despre străina suflare a verii,/ în vi-
sul care tocmai a zburat,/ vorbeşte tăcerea rece a iernii.” 
(Grăbit spre nicăieri)

Există rare momente când reveria şi visul reaprind 
iubirea trecută: „Cu lacrimi încerc să sting/ focul viselor/ 
în care aştept să apari/ înveşmântat în haina ta aurie.” (Dă 
ecou iubirii) Uitarea încă nu vrea să vină: „Nu-i adevărat 
că nu te aud,/ că nu mi-e dor,/ că nu-mi lipseşti,/ că te-am 
uitat,/ dar este adevărat că m-ai pierdut/ ca pe o tăcere.// 
(...)// Nu-i adevărat că nu te mai caut,/ absenţa ta este pre-
zenţa mea lângă tine.” // (...)// Nu-i adevărat că nu mai 
aştept/ aripa ta pe umărul meu drept.// Nu-i adevărat...” 
(Nu-i adevărat)

Poezia reprezintă o refulare binefăcătoare din ca-
lea însingurării şi melancoliei. Există un ciclu de cinci po-
ezii, construite cu replici umoristice la gravitatea stărilor 
sufleteşti, binevenite pentru descreţirea frunţilor: „Focul 
iubirii pâlpâie în singurătate,/ eternul circ al vieţii nu pot 
să-l îndur.../ / şi sunt atâtea farfurii în jur// şi linguri, şi 
cuţite nespălate.-„ (Nu pot să-l îndur) Cu această temă şi 
în această tehnică, poeta ar putea scrie un volum cuceritor.

Stilul autoarei este simplu, direct, confesiv, trăiri-
le, de multe ori adolescentine, conferă prospeţime imagi-
nilor.  

Se pare că alinarea o va aduce credinţa: „Nu sunt 
ce-ai fi dorit să fiu,/ dar, veghind la învăţătura Ta,/ într-un 
târziu.../ m-am depărtat de-nşelătoare vise/ şi m-am recu-
perat iubindu-Te.// tipărind amintirea morţii în mine,/ cu 
gândul luminat şi spălat de păcare,/ mi-ai arătat timpuri 
despre care n-aveam ştire...// Şi..., toate, pentru a mă în-
toarce/ în grădina Ta plină de iubire.” (Toate pentru a mă 
întoarce)   Aşteptăm cu interes următorul volum de ver-
suri, care, poate ne va aduce înseninarea liricii Cristianei 
Maria Purdescu.

ELIS RÂPEANU s-a născut la 27 august 1939 la Valea 
Călugăreacă, judeţul Prahova. Educaţia şcolară este impresionan-
tă prin diversitate şi calitate. A absolvit la Bucureşti: Facultatea de 
Limba şi Literatura română; Facultatea de Limbi clasice, romani-
ce şi orientale (Secţia franceză); Universitatea Ştiinţifică (Secţia 
spaniolă); Universitatea Politică de Conducere şi Şcoala Populară 
de Arte (Canto popular şi romanţe). În anul 1999 a devenit doctor 
în filologie. A absolvit toate treptele învăţământului universitar: 
asistent, lector, conferenţiar şi profesor la Catedra de Limbi mo-
derne din Universitatea Politehnică şi Universitatea Spiru Haret, 
ambele din capitală.   Debutează editorial cu versuri, cu placheta 
Simfonie (Ed Litera, 1970). Până în prezent a publicat multe cărţí 
de poezii (8), de istorie şi critică literară, de aforisme, figurând şi 
în volumul Dellʹ aforisma romeno contemporaneo apărut la Tori-
no în 2012, de studii monografice despre locuri şi, mai ales, des-
pre personalităţi precum acad. Zoe dumitrescu Buşulenga, acad. 
Radu Voinea, Tudor Gheorghe, Valeriu Papahagi ş.a. 

Elis Râpeanu a aboradat şi literatura pentru copii şi tineret, 
publicând încă din anul 1985, la editura „Ion Creangă” (specia-
lizată în acest domeniu), placheta de versuri Sfatul din poiană 
(semnată Elis Dobriţoiu), apoi, în 2008, romanul Băiatul cu min-
gea (Ed. TIPO-MAN, Ploieşti), pe care îl prezint, în continuare, 
cititorilor. Destinul acestui băiat cu mingea e urmărit din frageda 
lui copilărie, până ajunge un fotbalist talentat, cuprins în echipa de tineret a clubului 
Astra din Ploieşti. Radiaţiile de la Cernobâl, care s-au extins şi asupra ţării noastre, îl 
surprind într-o excursie cu prietenii, cu coturile. Din acel moment s-a declanşat leucemia 
neiertătoare pentru băiatul cu mingea.

Povestea tulburătoare a acestui tânăr, încadrat într-o familie cu un tată care nu şi 
l-a dorit, rod al vârstei înaintate a mamei sale, zugrăvită în condiţiile de viaţă ale epocii 
apuse, cu bune-rele, se constituie într-o chemare a ocrotirii copiilor, dar şi a mediului 
înconjurător, devenit tot mai îmbâcsit de noxe. Alături de el, evoluează cele două fiinţe 
dragi – sora care i-a ţinut loc de mamă şi nepoata cu care  a crescut - care au rămas ală-
turi de el în toate speranţele, chiar şi în celălalt colţ al lumii, în Londra, unde a urmat 
tratamentul mai mult de un an. 

Primul lucru care ne captivează la lectura acetui roman tragic îl constituie au-
tenticitatea întâmplărilor şi limpezimea înlănţuirii momentelor epice. Când autoarea 
menţionează că faptele şi numele personajelor sunt neintenţionate sau întâmplătoare, ne 
dăm seama că, prin bogăţiie amănuntelor transmise, situaţia stă invers, ficţiunea  fiind 
construită pe o solidă fundaţie reală.

Al doilea fapt care ne impresionează şi, sunt convins că fiecare cititor va vărsa o 
lacrimă în timpul lecturii, îl reprezintă trgismul însăşi al povestirii, moartea unui tânăr 
fotbalist talentat, Dumitru Daniel (Dani) în floarea vârstei.

Impresionează, în al treilea rând, profunzimea analizelor psihologice realizate de 
autoare, din care rezultă caracterizarea personajelor, care include şi momentele desfăşu-
rării epice.  

Gheorghe, tatăl lui Dani era un meseriaş, beţiv, arogant, cuprins de patima jo-
curilor de noroc, egoist şi, pentru că provenea dintr-o familie înstărită, îşi denigra soţia 
apelind-o „ţărancă proastă”.  În lumea oamenilor cu mai puţină cultură, se mai păstra, în 

secolul trecut, inegaliatea dintre bărbat şi femeie (pentru cei grobieni, 
diferenţierea se mai păstrează şi astăzi). În constrast, soţia sa, Stelia-
na, apare blândă, supusă, umilă dar cu mare dragoste pentru copiii ei 
Lucica şi Dani, băiatul fiind născut după decretul lui Ceauşescu din 
anul 1966, prin care se interziceau avorturile.

După moartea Stelianei, tatăl voia să-l dea pe Dani la  Casa de 
copii, dar Lucica (chimistă la rafinăria Teleajen), sora sa, după mari 
eforturi de convingere a autorităţilor, reuşeşte să-l înfieze. Lucica se 
va dovedi mai aprigă decât o mamă adevărată în apărarea fratelui 
înfiat, aplanând năzbâtiile făcute de acesta la şcoală (una extrem de 
hazlie constând în aducerea a doi câini maidanezi în clasă, pentru 
interpretarea de către băiat a rolului unui vânător, la un spectacol, 
moment în care, patrupedele puse într-o postură neobişnuită pentru 
ele, creind o debandadă de nedescris)  şi îi va fi alături în timpul bolii, 
până în ultima clipă.

Lucica, după o căsătorie eşuată, se mărită, a doua oară, cu un 
inginer marinar care îi îndrăgeşte familia şi care o va ajuta de fiecare 
dată. Dani e un copil care promite: jocul cu mingea e ca o chemare şi 
i se prevede o carieră de fotbalist cu un talent ieşit din comun încă de 
pe băncile şcolii profesionale şi este cooptat la juniorii clubului Astra. 
Dincolo de greşelile inerente vârstei, se dovedeşte extrem de ataşat de 
Lucica şi de Alina, fiica acesteia.  

Pe 26 aprilie 1986, Dănuţ cu un grup de colegi, aflaţi într-o 
excursie cu corturile în pădurea Boghiu, sunt surpinşi pe neştiute de radiaţiile degajate 
în urma exploziei de la Cernobâl. În luna decembrie a aceluiaşi an băiatul se simte rău, 
îi apare o umflătură la gât, se constată că s-a îmbolnăvit de leucemie, singura speranţă 
de vindecare constând în transplantul de măduvă care, la acea dată, nu se efectua în 
ţară. Aflat în cantonament la Breaza, băiatul amabil,  cu suflet cald, se împrieteneşte 
întâmplător cu o familie de englezi care îl ajută, chemându-l în Anglia pentru efectuarea 
costisitoarei operaţii. Cu greu, Lucica  îi obţine viza, luptând cu interdicţiile politice şi în 
sfârşit, Dani e operat, îşi revine pentru o scurtă perioadă, munceşte, antrenează copii la 
fotbal, dar în urma unui exces provocat de pasiunea lui pentru minge, se îmbolnăveşte de 
pneumonie şi începe prăbuşirea. Lucica şi Alina, vor fi lângă el până în ultima clipă, bă-
iatul cu mingea va pleca să joace fotbal în cer, trupul lui va fi incinerat. Ultimele zile din 
viaţa lui Dani sunt povestite cu duioşie, puternic umanism şi revoltă împotriva aplicării 
tehnologiilor periculoase. În epilog, răzbate o rază de soare, Alina se stabileşte în Anglia, 
se mărită, viaţa merge mai departe. 

O oază de răsfăţ, o constituie, prezentarea poeziilor şi cântecelor copilăriei, in-
cluse în educaţia lui Dani, care ne transpun în lumea fără griji a copilăriei, contrastând 
prin puritate cu viaţa maculată, de multe ori, a vieţii omului matur. Pe parcursul cărţii, 
autoarea trimite săgeţi ascuţite la adresa faptelor degradante petrecute la noi în perioada 
comunistă, dar şi a altelor noi, mai crude încă, instaurate în societatea postdecembristă. 
Puse în paralel, organizarea sanitară şi a învăţămâtului în Anglia şi România, ar trebui 
să dea de gândit guvernanţilor venali, veroşi şi corupţi, orientaţi exclusiv pe căpătuială.

Mesajul cărţii poate fi rezumat la trei cerinţe: familia să redevină sacră, tehno-
logiile  selectate pentru aplicaţii practice să nu poată produce dezastre, relaţiile sociale 
durabile durabile să fie  întemeiate pe respect şi dragoste. Povestea tragică a băiatului cu 
migea care a început să joace fotbal pe pămîânt şi a continuat în cer, ne zguduie sufletele.
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În noua sa carte, Mitul lui Narcis. Studii și cro-
nici literare (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014), Lu-
cian Gruia se dovedește același pasionat cititor care 
empatizează cu textele citite, identificând, în spatele 
rândurilor, chipurile scriitorilor care le-au creat. Cu 
toate acestea, esteticul rămâne reperul fundamental 
și axiologic al procesului de valorizare și interpretare 
critică, după cum se precizează în Cuvântul înainte al 
cărții: ,,mi-am propus să comentez scriitorii cu care 
am rezonat sufletește, în funcție, pe cât se poate, de 
valoarea lor estetică. Totodată, am analizat, de multe 
ori, un scriitor prin mai multe cărți ale sale, conturân-
du-i astfel mai exact personalitatea.” (p. 8).

Propunându-și să fie un critic literar corect, 
care nu deformează imaginea scriitorilor la care se 
referă, Lucian Gruia acordă importanță, în manieră 
heideggeriană, relației dintre ființă-operă-ființare, 
sau, altfel spus, acea esențială ,,punere-de-sine-în-
operă a adevărului”. În consecință, ,,receptarea cri-
tică a operei create, reflectă – conform autorului – 
mitul lui Narcis. Scriitorul orgolios îl reprezintă pe 
Narcis, iar textul critic, fântâna care îi oglindește 
chipul. Criticul se identifică atunci cu zeița Neme-
sis, având puterea să transfigureze/modifice chipul 
autorului. Zeița, impresionată de suferința dragostei 
neîmpărtășite a nimfei Echo, îl transformă pe Narcis, 

după ce acesta moare îndrăgostit de propriu-i chip 
reflectat în oglinda apei, în nufăr.” (p. 8). Analog este 
gestul criticului care poate ,,forma” sau ,,deforma” 
un text literar, punându-i în față o oglindă din cio-
buri.

Mizând pe aspectele de impact estetic ale unor 
creații, Lucian Gruia speră să pună în mișcare ,,ceea 
ce socio-psihologii descriu sub numele de efectul 
Pygmalion, adică un impact pozitiv asupra evoluției 
unor autori pe nedrept marginalizați până acum sau 
care și-au pierdut încrederea în ei înșiși, în opera lor.” 
(p. 8). Și din acest punct de vedere, putem considera 
demersul critic drept unul interdisciplinar, dacă tot 
trăim în era uniformizării globale.

Ilustrând mult discutatul concept al geogra-
fiei literare, cartea beneficiază de o structură tri-
partită, în cadrul căreia sunt apoi abordate spații și 
individualități scriitoricești. Într-o primă falangă, 
sunt surprinși ,,În secolul ieșit din țâțâni, ardelenii 
mai stabili”, poeți, prozatori și critici, în frunte cu 
cvartetul clujenilor (Horia Bădescu, Mircea Petean, 
Ion Pop, Ion Cristofor). Se continuă apoi cu expe-
rimentul poetico-filosofic al lui George Vulturescu 
și Viorel Cernica, ,,Ochiul orb” și ,,Urechea tăce-
rii”, despre care exegetul conchide: ,,Ochiului orb îi 
lipsește urechea, iar urechii tăcerii, ochiul. Ce au cele 
două viziuni în comun? Ambele explorează imagini-
le și sugestiile sonore ale memoriei speciei. Acestor 
două experimente imaginare se poate adăuga al trei-
lea, similar ontologic, cel al gurii mute. Aceasta îmi 
aparține mie, care le descriu în scris pe celelalte două 
amintite, fără a rosti un cuvânt.” (p. 32).

Un studiu aplicat tematic îi este dedicat proza-
torului albaiulian prin adopție, Mihai Pascaru, a cărui 
operă, așa cum menționa Irina Petraș, ne trimite la 
preocupările sociologice ale autorului. Lucian Gru-
ia subliniază spiritul critic, ludic și ironic deopotrivă 
al poetului și prozatorului Mihai Pascaru, precum și 
lapidaritatea, concentrarea sapiențială a mesajului 
scriptic și jocul sintagmatic scăpărător.

În cadrul ,,Postmodernismului înalt”, partea 
cea mai extinsă a cărții, Lucian Gruia pornește iti-
nerariul analitic de la ,,Falanga moldavă”, pentru a-l 
încheia cu ,,Bucureștenii pârâți și autentici”, după in-
teresante popasuri cu ,,Experimentul maramureșan”, 
,,Poeții din spațiul Deltei și al Dunării”, ,,Pe Argeș în 
jos”, ,,Republicanii ploieșteni/prahoveni” ș.a., într-
un exercițiu permanent de reflexie, reîntoarcere și 
reînnoire, sugerat și de titlul altui subcapitol: ,,Bana-
tu-i fruncea șarpelui circular Uroborus”.

Observăm, în toate aceste studii și cronici 
literare, o abordare de tip eseistic, ce desface din-
tr-un nucleu comun concepții și informații, teorii și 
supoziții, ilustrate ulterior în cazul fiecărui autor în 
parte. Trimiterile bibliografice se intersectează cu 
elemente de biografie, mai ales că, în cazul mai mul-
tor scriitori analizați, diagnosticul critic vizează nu 
doar un singur volum, ci mai multe. Astfel, demer-
sul exegetic devine mai cuprinzător și cu atât mai 
relevant pentru valoarea de ansamblu a creatorilor în 
discuție, mai ales că, pe parcursul lui, sunt citate și 
opiniile altor critici care au emis, la rândul lor, apre-
cieri asupra acestor texte literare. Pornind de la aces-
te judecăți critice, analiza alunecă spre interpretări 
noi, deschizând gândul spre un orizont al percepțiilor 
filosofice, cu simboluri și inserții ale metafizicului și 
un interes sporit pentru dialogul mentalităților. 

În această dinamică a periplului hermeneu-
tic intră numeroase volume de versuri, semnate de 
Gellu Dorian, Daniel Corbu, Cassian Maria Spiri-
don, Nichita Danilov, Valeriu Stancu, Mircea Bârsi-
lă, ș.a., dar și cărți de proză. Bineînțeles, înșiruirea 
de mai sus este selectivă și, implicit, nedreaptă, căci, 
așa cum demonstrează autorul cu benedictism ana-
litic, fiecare dintre scriitorii amintiți (comentați) și 
încă mulți alții merită a fi cercetați. Ca să mai echi-
librăm puțin balanța ,,nedreptății” comise mai sus, 
adăugăm alte câteva nume asupra cărora Lucian 
Gruia se oprește: Simona-Grazia Dima, Ion Scoro-
bete, Ion Lazu, Laurențiu Orășanu, Horia Gârbea și 
lista ar putea continua. Spre exemplu, în volumul de 
versuri Trecutul e o sărbătoare al lui Horia Gârbea, 
criticul relevă ,,colocvialitatea limbajului”, ,,ludicul, 
realismul magic și acel râsu-plânsu” care ,,colabo-
rează într-o construcție alegorică privind destinul 
nostru efemer.” (p. 194).

Secțiunea care încheie studiul de față este 
dedicată criticii literare, unor concepte (postmoder-
nism, transmodernism), dezbaterilor de idei și inclu-
de în geometria comentariilor cărți scrise de Virgil 
Diaconu, Adrian Marino, Eugen Negrici și Theodor 
Codreanu.

Înțelegem și din noul volum al lui Lucian 
Gruia, Mitul lui Narcis. Studii și cronici literare, că 
fiecare lectură vorbește despre o stare, alcătuiește o 
poveste, dă curs unor meditații. Fără entuziasme pu-
erile, comentariile rezultate circumscriu unui efort 
de (re)construcție, pe un ton egal cu sine, dar cu o 
mare voluptate a cunoașterii scriitorului din spatele 
rândurilor.

Monica GROSU

Mitul lui Narcis versus efectul Pygmalion

o măicuţă bătrână

în odaia întunecoasă, fără foc, fără lumină
stă o măicuţă bătrână, torcând caierul de lână,

ochii ei n-au cum să plângă, lacrimile s-au uscat
este singură, bătrâna, fiindcă fata i-a plecat,

i-a murit şi bătrânelul, într-o noapte dintre ani
şi îşi toarce acum din caier, anii ei, tăcuţi, sărmani,

pe o măsuţă  într-un colţ, stă un boţ de mămăligă
şi a pus într-o tigaie, o coastă să se frigă,

fata i-a plecat în lume, ţară de ea neştiută
n-are habar unde este, lumea îi e necunoscută,

se mai uită pe fereastră, ziua în amiaza mare
ca să vadă de poştaşul, nu îi lasă vreo scrisoare,

pe o poliţă în odaie, şade o poză ruptă toată
o priveşte şi oftează, viaţa ei e blestemată,

îşi aşteaptă în tăcere, moartea ca să-i vină odată

lângă ea e o lumânare, iarăşi uşa-i descuiată,

nu mai vrea ca să trăiască, sufletu-i secătuit
mai bine să moară odată, fata oricum n-a venit,

nu mai poate nici să plângă, doar oftează neîncetat
şi se roagă ea într-una, ca să-i dea domnul vreun 
sfat,

în odaia întunecoasă, fără foc, fără lumină
a închis ochii într-o noapte, o măicuţă bătrână,

iar la groapa ei săracă, întreg satul s-a întâlnit
însă fata ei cea dragă, nici-acum nu a venit.

mormântul din răscruce

sus în deal la o răscruce, o femeie s-a oprit
la mormântul fără cruce, la mormântul părăsit,

plânge, cu durere mare, lacrimile-i curg şiroi 
se apleacă spre mormânt, dar se trage înapoi,

se aşează apoi pe o piatră, pavăză lângă mormânt
se cutremură izvorul, mută e fără cuvânt,

a plecat demult de acasă, şi cu dorul dusă a fost
şi a umblat prin ţări străine, şi cu ros, şi fără rost,

din căsuţa părintească, mai nimic nu a aflat
iar părinţii nu se ştie, unde i s-au îngropat,

zgârmăie acum pământul, şi ea plânge neîncetat
nu se ştie de mormântul, este cel ce-i căutat,

sus în deal , la o răscruce, s-a lăsat noaptea pe sat
la mormântul fără cruce, o femeie a îngenuncheat,

stă acolo, se roagă,îşi cere apoi iertare
şi-n lumina de la lună, pe mormânt sădeşte o floare,

lasă lacrima să-i curgă, floarea o udă cu durere
vrea ca să strige la noapte, şi apoi la sfinţi să zbie-
re,

însă cade sfâşiată, peste neştiutul mormânt
şi adoarme obosită, vegheată de Tatăl  Sfânt. 

STEJEREL IONESCU
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În total dezacord cu maniera de scris folosită 
până acum (epic excesiv, psihologism infantil, le-
gende sentimentale, istorism  secvenţial etc.), C-tin 
Zărnescu revine în actualitate cu un roman total di-
ferit de modalităţile de abordare ale prozei contem-
porane. Un roman insolit, bazat pe deconstrucţia şi 
aventura liberă a limbajului, beneficiind de sugestiile 
şi cuceririle afirmate la noi de proza de avangardă, 
de la Urmuz la Cugler-Apunake. Subintitulat „Un 
roman-colaj „picto-poetic”, „istoric şi musical” asu-
pra tragediei umane închisă în cuvânt” (ed Scrisul 
Românesc, 2014), experimentul său narativ repre-
zintă o faţă inedită, şocantă şi promiţătoare a unei 
meditaţii asupra convenţiilor limbajului, văzut ca o 
constrângere repetitivă, şi o formă de asasinat fizic şi  
moral a lui homo cogitans. Combinând reminiscen-
ţe onomastice, toponomastice şi denominative luate 
din sfera lui Urmuz şi a discipolilor săi, el închi-
puie un personaj bizar pe nume Wolgang Amadeus 
Hannenheim Robert Norbert Fuchs, care trăieşte în 
contradicţie cu realitatea lumii reale, refugiat într-
o ficţionalitate notorie,  retrăind scene şi întâmplări 
imaginate de antecesorul său Urmuz,  împinse până 
la super-abundenţă şi istovire sapienţială. În fond 
este vorba aici de drama incomunicării omului mo-
dern, de supremaţia limbajelor informaţionale care 
îl transformă pe om într-un fel robot, într-un sclav şi 
prizonier al propriei munci de copiator şi producător 
de texte, de limbaje definitorii genului uman, limbaje 
împinse până la absurd şi impas raţional. Ceea ce-i 
reuşeşte autorului este tocmai sublinierea acestui  ca-
racter de inutilă zbatere şi insistenţă într-un domeniu 
care scapă oricărui control şi dirijare raţională, in-
trând în sfera nebulosului, hazardului şi increatului, 
unde personajul dilematic configurează haosul uni-
versal, domnia legilor devenind ea însăşi o tiranie, 
o formă de suspiciune şi de control, de  asuprire şi 
neantizare a insului. Domnia legilor şi funcţionarea 
sterilă a Tribunalului Suprem, loc de refugiu a tu-
turor ingerinţelor umane, transformă lumea într-o 
enormă dosariadă, asfixiantă. Replicile la Urmuz vin 
şi prin asocieri de cupluri, cu nume  ale personajelor 
sale (Dragomir and Cotady, Sacerdoţeanu and Sofia-
nu, Algazy and Grummer, Frapescu and Fortunescu, 
Brummer and Comp.) ale căror fapte devin un fel 
de îndreptar pentru Fuchs junior, om al pianului şi 
al plutirilor înălţătoare şi a reveriilor sociale produ-
se prin săpături „la temelia legii” de către personaje 
înfipte social ca Jean Căplescu, primarele din Kar-
ligatzy sau a  Crailor de la Casaţie, care transformă 
viaţa într-o enormă Arhivă. Degradarea fiinţei uma-
ne, automatizarea şi reificarea gesturilor sale, ajung 
să-l mortifice şi să-l transforme într-un fel de epavă 

a faptului trăit, într-un fel de copie palidă a gându-
rilor şi frământărilor sale, într-o veritabilă psihoză, 
cu vagi trimiteri la „clasa muncitoare” şi  la progra-
mul de a crea „noi seminţii de spirite” cu trimiteri 
la existenţa dincolo de moarte. Imaginea terifiantă şi 
sordidă a vieţii infernului uman, în care se amestecă 
uneori şi zeii Olimpului, se materializează în cele din 
urmă în invocarea minotaurului mitologic, a Fiarei 
monstruoase care trebuie sacrificată pentru ca binele 
social să renască (aluzie vagă la cazul Ceauşescu). 
Sacrificiul suprem este adus de chiar autorul şi slu-
jitorul dosariadei, a celui care a creat iluzia domniei 
dreptului pe pământ, care se sinucide în final, la fel 
cum a făcut-o în realitate şi grefierul Dem.Deme-
trescu-Buzău, alias scriitorul Urmuz, devenit şi el pe 
alocuri personaj al cărţii. Paginile finale, cu apologia 
morţii şi nevoia de purificare a rasei umane printr-o 
nouă ispăşire colectivă capătă alura unei noi apoca-
lipse bine surprinse de autor prin acelaşi limbaj echi-
voc şi aluziv, prin crearea de personaje episodice hi-
lare şi imaginare, printr-un stil eminamente parodic, 
un limbaj al postmodernităţii avngardiste bine însu-
şit şi şlefuit  fantasmatic.  Angoasa urmuziană este 
amplificată şi reformulată în căderile unei sociogonii 
malefice, unde răul şi binele se convertesc în for-
mule stranii, amestecate cu versuri urmuziene şi cu 
frânturi de texte diverse, instituind o ţesătură de vase 
comunicante cu o certă finalitate literar-ezoterică, o 
lume opacă şi surdă  de tip mecanoid, rezultată din 
anularea personalităţii şi supralicitarea instinctului 
atavic dominant. În lumea bizară şi coşmarescă in-
ventată de C-tin Zărnescu nimic nu este cum trebuie 
să fie, nimic nu mai corespunde regulilelor obişnuite 
de viaţă, totul se întrepătrunde, se macină, se iroseş-
te într-o frământare zadarnică şi fără sens. O utopie 
neagră, o scenerie cosmică de proporţii universale se 
rostogoleşte în gol ca o avalanşă imensă prăbuşită 
într-un abis şi care nu lasă loc la nici un fel de sal-
vare. Este o moarte clinică, o reîntoarcere la epoca 
începutului deşertic, un fel de inutilitate a sforţări-
lor omeneşti compleşite de cataclisme insondabile şi 
incalculabile, fără finalitate şi fără scop înalt, decât 
simpla funcţionare gestuală. Autorul se dovedeş-
te aici un imaginativ şi un fantezist de nezăgăzuit, 
formând fraze şi enunţuri când gongorice, când ne-
buloase, epurate de de zorzoane retorice, dar fixând 
fără încetare acel mers imuabil al lumii spre repetiti-
vitate, gol, aberaţie, non-sens, spre o catastrofă a ili-
mitatului existenţial şi intrarea într-un tunel, caver-
nă, gol, etuvă a simţurilor şi condiţiei umane, redusă 
la mărci simbolice şi simboluri criptice. Aspectul 
caracteristic al vastei scenerii re-puse în discuţie de 
contemporanul nostru, este eroziunea socialului şi a 

istoricului, dublarea şi 
clonarea personajelor şi 
a secvenţelor trăite de 
individ translate în zona 
auditivului, olfactivu-
lui, vizualului, unde to-
tul devine un fel de de-
lir continuu, magmă de 
sonuri voit inexpresive, 
redundante, regăsite şi 
retopite în pasta difor-
mă a timpului nemilos, 
ucigător de viaţă şi de 
memorie colectivă. Ro-
manul Fucsiada, rescris 
şi re-conceptualizat de 
C.Zărnescu este romanul istovirii totale a limbajului 
şi a omului, trecerea lui în starea larvară de incre-
at şi de fantoşă crepusculară, într-o lume de apus a 
idealurilor, inteligenţei şi speranţelor umane. Lumea 
barbară a unui nou apus, a rătăcirii umane, a pierderii 
controlului asupra sa însuşi denotă prelungirea acelei 
spaime demiurgice care nu ne mai lasă să visăm, să 
trăim în viitor, deoarece şi acesta ne-a fost amanetat, 
furat, anexat. Fraza, construcţie izotermică, ritmică 
şi poetică, aplecată spre găsirea sunetului interior al 
cuvântului trăieşte sub ochii noştri o veritabilă aven-
tură a limbajului pe care C. Zărnescu o stăpâneşte şi 
o provoacă la fiecare pas, prin aglutinări de imagini 
şi locuţiuni livreşti, prin asociaţii şi proiecţii  care 
pun în valoare procedee mimetice de artă narativă în-
suşite cu dezinvoltură şi ingeniozitate de autor, ajuns 
la stăpânirea matură a limbajului cu care operează, 
într-o fantazare degustativă de mare efect. Ţara lui 
C. Zărnescu, văzută prin lentilele deformatoare ale 
lui Urmuz, este o ţară anacronică şi revolută.

Salut cu căldură apariţia acestui nou tip de 
roman, prin  care C.Zărnescu are şansa de a rămâ-
ne la fel de unic în literatura noastră ca şi înainta-
şul său Urmuz. Creator neostoit de limbaje, în care 
rima interioară şi cuvântul poetic atent căutat are o 
funcţionalitate specifică, auditiv-muzicală şi picto-
poetică prin vasta  însoţire a imaginilor grafice ru-
late, autorul îşi dovedeşte imaginaţia insolită şi prin 
modul special în care concepe colofonul cărţii şi mai 
ales „suprafonul” acesteia, dorind cu tot dinadinsul 
să renască spiritul avangardei, reînoindu-se funda-
mental pe sine, şi apărând în postura de a demon-
stra perenitatea şi forţa de primenire demonstrativă 
a avangardei româneşti, de la Dada la Urmuz şi de 
la aceştia la Grigore Cugler, Gherasim Luca şi Saşa 
Pană.

MIRCEA POPA Ţara lui Urmuz

AMPRENTA LUMINII
Piloţii sunt amprenta luminii 
Pe cer,
Işi lasă acolo sus
Urma albă, incandescentă!
Iremediabil îndrăgostiţi
De mireasma cerului, 
Arzându-şi  repetabil desti-
nul,
Aduc Divinitatea mai aproa-
pe!

CE SĂ-ŢI MAI SPUN?
Că trece ora
Ca şi clipa când sunt cu tine?
Că ai sădit mii de tulpini

Ce cresc în mine?
Că simt în vorba-ţi
Un ecou gândului meu?
Că mă-nfăşoară-n catifea privirea ta?
Că te măsor cu viaţa mea
În nemurire?
Şi că-n afară de a ta iubire,
Nu am nimic,
Nu sunt nimic
Decât zadarnică simţire!
Ce să-ţi mai spun?
Când mă atingi
Esti adiere de petală,
Mai preţioasă
Decât însăşi floarea!
Cu tine
Cerul am atins!
Căzând vreodat` din paradis
Voi şti că i-am gustat culoarea!

ŢĂRMUL
Precum valul mării
Îşi sprjină forţa
Pe liniştea ţărmului,
Aşa îmi sprjin privirea,
ÎN TINE!
Eşti ţărmul
Spre care mă îndrept neîncetat,
Trudind
Să-ţi descopăr
Dulceaţa fiordului.
Fără ţărm,
Fără vis,
Inimă clopot, inimă rătăcită,
A dragostei furtună,
Mă arde,
Mă mistuie
Întruna!

Evelin CROITORU
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În această capricioasă primăvară, a încetat din viață, la 
17 aprilie în Ciudad de México, la vârsta de 86 de ani, unul din 
cei mai de seamă scriitori sud-americani, GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ, în opera căruia își găsește expresie artistică pro-
blematica majoră a epocii noastre.

Născut  la 6 martie 1927 la Aracataca, în Columbia, G.G. 
Marquez (Gabo, pentru prieteni) s-a impus ca un nume incon-
testabil în proza de limbă spaniolă din America Latină, repre-
zentant de seamă al realismului magic sudamerican. A făcut 
studii de drept și de jurnalism la Bogota și Cartagena, devenind 
repede un cunoscut jurnalist pe o arie largă de teme și subiecte 
(corespondent de presă la Roma, Paris, Barcelona și New York). 
A trăit multă vreme atât în Spania cât și în Mexic, venind în 
contact cu realitățile de pe cele două continente, și nu numai. 
Fapt abordat nu numai în jurnalistica sa, dar oglindit și în opera 
literară, în proza scurtă, în romane și memorialistică.

Scriitorul a debutat cu volumul de proză Pleava (1955), 
căruia îi urmează: Colonelului n-are cine să-i scrie, Funeraliile 
mamei-mari, Cronica unei morți anunțate, Dragostea în vremea 
holerei, Generalul în labirintul său, Despre dragoste și alți demoni, Povestea 
târfelor mele triste, A trăi pentru a-ți povesti viața, Nu vin să țin un discurs ș.a.

Celebritatea i-a adus-o romanul Un veac de singurătate, publicat în 1967, 
capodopera care a determinat Academia Suedeză să-i confere, în 1982, Premiul 
Nobel.

Un veac de singurătate / Cien años de soledad este un roman de amploa-
rea unei fresce sociale cu înțelesuri alegorice, în care realul se întrepătrunde cu 
imaginarul, reflecția filosofică urmărind îndeaproape o tulburătoare narațiune.

Romanul evocă istoria familiei Buendia și a satului Macondo, un topos 
imaginar înzestrat cu toate datele unei societăți în devenirea sa istorică. Înteme-
ierea acestui sat se datorează lui José Arcadio Buendia, căsătorit cu Ursula, o 
femeie de mare echilibru și înțelepciune în momentele importante, dar și câtor-
va familii dornice de libertate, care „trecuseră munții în căutarea unei ieșiri la 
mare, însă, după douăzeci de luni, renunțaseră la întreprinderea lor și întemeia-
seră satul Macondo, pentru a nu mai face cale întoarsă.”

Narațiunea evocă viața lui Jose Arcadio, fire energică și intrepidă, urmat 
îndeaproape de Ursula, o femeie cu darul previziunii și prudenței, mamă, totoda-
tă, a unor fii, dintre care se impune Aureliano, ajuns colonel și erou de legendă în 
războiul civil (tendințele de autoritarism, dezvoltate în contradicție cu cutumele 
etniei sale, pot fi asemănate cu ale Fratelui celui Mare din opera lui Orwell, ro-
manul 1984, până la un punct, desigur, căci ele vor primi bastonada cuvenită din 
partea Ursulei).

Este vorba și de urmașii familiei inițiale Buendia, romanul urmărind viața 
nepoților și strănepoților pe parcursul a șase generații. Istoria acestor generații 
succesive este, în fond, istoria satului Macondo, în desfășurarea ei socio-mentală 
de la stadiul comunității familiale, simple, patriarhale, la ipostaza unei civilizații 
nivelatoare, care înlocuiește tradiția, normele și modul de viață al înaintașilor cu 
regimul artificial al modernizării capitaliste. Instalarea în Macondo a unei com-
panii bananiere va duce la un mod de viață falsificat și la decăderea localității sub 
tăvălugul uniformizant  al istoriei.

Așadar, de la faza unei civilizații patriarhal-tribale la societatea bazată 
pe interesele de capital, un fel de globalizare a zonei continentale, fapt atestat 
de toate țările sudamericane în ultima jumatate de secol. De aceea romanul se 
constituie ca o alegorie a istoriei latino-americane, dar și aevoluția pe care a 
parcurs-o omenirea în general. Avem in nuce întreaga istorie a omenirii, de la 
stadiul primitivităților comunitare la ipostaza «modernizării» relațiilor sociale și 
de producție, care spulberă liniștea, tradițiile, modul de viață, în general, tihna 
locuirii în Macondo. Și acest fapt înfățișat de-a lungul unor generații întregi, în 
care cuvântul de ordine este «singurătatea» în sensul inadaptabilității, al trăirii 
în gratuitatea modului de viață cutumiar, înrădăcinat în mintea și sufletul locui-
torilor.

Satul Macondo și neamul Buendia repetă, așadar, etapele prin care a trecut 
istoria omenirii în general, dar într-o localizare  geografică anume, foarte semni-
ficativă, în schema ei simbolică și alegorică, pentru un întreg continent.

La început, Macondo „era într-adevăr un sat fericit”, nimeni nu avea mai 
mult de 30 de ani. Localitate relativ nouă, cu origini legendare însă în men-
talitatea izolată a locuitorilor săi, Macondo dezvoltă o civilizație tradițională 
în care oamenii „trăiesc după legi nescrise”. Însă, când în Macondo își fac 
apariția «samsarii» guvernamentali, agentul disoluției începe să lucreze spornic. 
Locuitorii se opun încercării de a li se confisca libertatea prin legi impuse de 
Guvern. Ei nu acceptă decât legea pământului, cutumele modului lor patriar-
hal de viață. În ciuda acestei rezistențe, istoria pătrunde într-un mod perfid în 
viața satului. Este vorba de politicianismul mincinos care măsluiește alegerile 

(«câștigate» de un guvern conservator), tulburând viața tihnită 
a localității. Va urma inevitabilul război civil, în care Aurelio 
Buendia capătă o aură legendară. Dar, în același timp, nepotul 
acestuia, Arcadio, devine în Macondo un dictator în miniatură, 
fiind aspru sancționat de bunica sa Ursula, cu lovituri de bici.

Perfidia politicianismului veros și grobian, sfidător și 
gregar face ca liberalii să-i trădeze pe susținătorii lor din războ-
iul civil și  Macondo cade pradă intervențiilor lucrative exerci-
tate de o companie bananieră, care aduce noi forme de muncă și 
viață. Impactul cu modul de viață obișnuit al satului este imens 
și tragic. Greva locuitorilor va fi brutal reprimată de armată, 
înăbușită în sânge. Ca să se șteargă urmele criminale, cadavrele 
celor uciși sunt sustrase și aruncate în mare (la noi, în 1989, 
repetându-se istoria, martirii Timișoarei au fost crematorizați 
la București, cenușa lor fiind aruncată la canal în Popești-
Leordeni!). Singurul supraviețuitor al măcelului este, desigur, 
tot un Buendia, pe nume José Arcadio Segundo. Dar populația, 
în loc să-i dea crezare, este manipulată în favoarea versiunii 
oficiale conform căreia locuitorii ar fi renunțat la grevă și ar fi 

părăsit satul împreună cu familiile lor.
După retragerea companiei din Macondo, satul decade din punct de ve-

dere economic, fiind sortit izolării și sărăcirii. Revenirea la modul de viață an-
terior este imposibilă, tocmai pentru că echilibrul fusese iremediabil stricat, iar 
germenii disoluției lucraseră destul de spornic, alterând orânduiala, mintea și 
sufletul curat al locuitorilor. José Arcadio Segundo devine acum reprezentantul 
progresului tehnic, căci, făcând fluviul navigabil, deterimase ca Macondo să fie 
racordat la lumea civilizată și printr-o cale ferată… În Macondo se construiește 
o fabrică de gheață, apoi un cinematograf și se instalează serviciul de telefonie… 
Urbanizarea distruge totul, falsifică mentalitatea, conștiințele…

Însă, odată cu sfârșitul familiei Buendia (de numele căreia se lega însăși 
întemeierea satului), vremuri apocaliptice se abat peste Macondo. Neamul Buen-
dia fusese marcat de semnul singurătății, de la primul José Arcadio până la ulti-
mul Aureliano – „însemnat de la începutul lumii și pentru totdeauna cu pecetea 
singurătății”… Motivul singurătății devine stigmat și ia forma orgoliului de sine 
egoist și nelimitat. Din toate aspectele vieții lor, membri familiei Buendia trăiesc 
sentimentul tragic al singurătății, o predestinare existențială.

Așa cum prezisese vrăjitorul Melchiade, Macondo este șters de pe fața 
pământului de o furtună apocaliptică atunci când ultimul Buendia terminase de 
descifrat însăși această profeție în pergamentele moștenite – „însuși tribul lui 
Melchiade (…) fusese șters de pe fața pământului, pentru că depășise limitele 
cunoașterii omenești.” Profeția vrăjitorului Melchiade este desigur metaforică, 
căci el „nu înșiruise faptele după timpul convențional al oamenilor, ci concen-
trase un secol întreg de episoade cotidiene, în așa fel încât toate să coexiste în 
aceeași clipă.”

Ca într-o vastă frescă socială, romanul Un veac de singurătate concen-
trează istoria omenirii, prin aglomerarea de personaje și evenimente. De-a lungul 
a șase generații, autorul intercalează fapte și evenimente întâmplate sau care se 
vor întâmpla. Este un bogat amestec de  real și fantastic, caracteristică mai gene-
rală a întregii creații a scriitorului columbian. Însuși autorul poate fi identificat în 
personajul Gabriel, unul din prietenii lui Aureliano Buendia.

Real și fantastic, imaginar și miraculos (v.episodul «covorului zburător» 
regizat de țiganii locului sau levitația preotului și a preafrumoasei Remedios 
etc.), toate la un loc determină o narațiune în care este valorificat realismul ma-
gic, termen creat de criticul de artă german Franz Roh pentru a desemna post-
expresionismul în pictură, dar aplicat și creației unor celebri scriitori sudame-
ricani precum Jorge Luis Borges, G.G. Marquez, Alejo Carpentier sau Isabel 
Allende ori la scriitori din alte literaturi ca Günter Grass sau John Fowles (la noi, 
să zicem Vasile Voiculescu).i latino-americane, dar și a istoriei pe care a par-
curs-o omenirea în general Relaționând două perspective asupra realității (cea 
rațională și cea fantastică pe latura miraculosului umanizat), realismul magic 
sudamerican amintește de mentalitatea magică a indienilor sudamericani (ame-
rindienilor), confruntați istoricește cu raționalismul coloniștilor europeni, impact 
total, brutal, chiat tragic.

Alejo Carpentier constata în acest sens destul de precis în lucrarea „Ba-
rocul și realul magic”: „Realul miraculos pe care îl susțin, și aceasta înseamnă 
propriul nostru real miraculos, se întâlnește în stadiul brut, latent și omniprezent 
în tot ceea ce este latino-american. Aici (în America Latină) straniul este un loc 
comun și a fost totdeauna așa”.

Amestec de urban și rural, de indigen și occidental, de perspectivă istori-
că, de parodie și alegorie, Un veac de singurătate este cea mai reprezentativă ca-
podoperă a literaturii sudamericane pentru acest spațiu continental, radiografiat 
în devenirea sa istorico-umanitară.

Marian MARCU

Meridiane culturale

Un maestru al realismului magic sud-american:

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
(1928-2014)

„Despre Un veac de singurătate s-au scris tone de hârtie, s-au spus o mulțime de lucruri importante, dar nimeni nu a atins aspectul care m-a interesat cel mai 
mult atunci când am scris cartea, și anume ideea că singurătatea este contrariul solidarității și cred că aceasta este esența cărții. Așa se explică frustrarea stirpei Bu-
endia, frustrarea mediului, frustrarea satului Macondo. Cred că aici este vorba de un concept politic, singurătatea considerată ca negație a solidarității este un concept 
politic de cea mai mare importanță.”

(Gabriel Garcia Marquez)
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România — puntea peste care s-a 
trecut pragul speranţei

 
Este o bucurie să constaţi că românii l-au înţe-

les pe Papa Wojtyła şi îi înţeleg în toată plenitudinea sa 
gândirea, după cum nu se poate să nu fi rămas mişcaţi 
de numeroasele referinţe româneşti pe care le găsim în 
lucrarea Să trecem pragul speranţei! Cu atât mai mult, 
cu cât asemenea trimiteri confortante se fac în lucrare la 
puţine ţări şi popoare de pe mapamond.

Pontiful ne pune — ca naţiune — la temelia 
lumii noi şi a noii Europe.

De aceea, cred că nu este deloc retorică întrebarea 
pe care o adresez, de această dată, înalţilor ierarhi cato-
lici şi greco-catolici: Ce s-a făcut în România pentru a-i 
aduce pe Martirii români, reprezentanţi ai acestor rituri 
în lumina altarelor?

Întrebarea vine din partea unui ortodox, care 
a constatat un efort nemaiîntâlnit în analele istoriei 
Bisericii Universale, din timpul Pontificatului Papei 
Ioan Paul al II-lea, de a-i pune El, personal, în lumină pe 
aceşti martiri.

În contextul exprimat, şi pe tonul grav pontifical, 
acestea nu sunt cuvinte de circumstanţă, cum corect 
remarcă şi Adrian Popescu, afirmând: „conform judecă-
ţii Papei, martirii români ne integrează în spiritul auten-
tic european, cel al creştinismului eroic, înrudindu-ne cu 
martirii altor popoare, al fraţilor din aceeaşi credinţă, 
care nu se tem de moartea fizică.

Închisorile de la Aiud, Gherla şi mai ales Canalul 
au cunoscut asemenea mărturisitori ai fidelităţii faţă de 
Iisus şi Vatican, faţă de Hristos în esenţă. Preoţii greco-
catolici şi unii ortodocşi au rămas în credinţă. Episcopii 
Bisericii Unite, sute de preoţi au aşezat o piatră la 
temelia Europei de azi, înceţoşată în perioada „Cortinei 
de fier“, Europa uitând că în România, creştinul pătimea 
ca în vremea primelor secole. (ibidem p. 217).

Cât sunt de actuale aceste chemări, cât de dragi şi 
apropiate îi sunt Marelui Pontif aceste adevăruri univer-
sale, dar şi româneşti, este suficient să amintesc că la 8 
mai 1999, la catedrala Sfântul Iosif, amintind cuvintele 
îngerului, spuse Apostolului Petru: Încinge-te şi încalţă-
te cu sandalele (Fap 12, 8), semn că poate ieşi din închi-
soare şi recupera libertatea, Sfântul Părinte a subliniat că 
„Hristos este libertatea noastră, pentru că este adevărul. 
Nu un adevăr abstract, căutat orbeşte de raţiunea mereu 
neliniştită a omului. Adevărul este pentru noi persoana 
lui Hristos. El ne-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Via-
ţa (In  14, 6). Dacă întunericul păcatului este biruit de 
lumina vieţii, atunci nu există robie care să poată sufoca 
libertatea“.

În contextul strălucitor al acestor adevăruri, 
Suveranul Pontif se adresează unor mari mucenici 
români, lucru relevat în Omiliile sale, înălţător în cea de 
faţă: „Tu cunoşti bine acest adevăr, iubite frate Alexandru 
Todea, Cardinal al Sfintei Romane Biserici, şi tu, 
Arhiepiscop Gheorghe Guţiu, pentru că înaintea voastră, 
ca şi înaintea lui Petru, s-a deschis de la sine poarta grea 
a robiei şi aţi fost redaţi bisericilor voastre, împreună cu 
numeroşi alţi fraţi şi surori, din care pe unii avem bucuria 
şi privilegiul de a-i saluta şi de a le da sărutul spiritual aici 
la această Divină Liturghie bizantină. Alţii, în schimb au 
fost primiţi în îmbrăţişarea Tatălui în zilele persecuţiei, 
fără să poată vedea în patria lor restabilirea libertăţilor 
fundamentale, inclusiv cea religioasă. Iubiţi fraţi, 
lanţurile voastre, lanţurile enoriaşilor voştri constituie 
gloria, mândria Bisericii: adevărul v-a făcut liberi. Au 
încercat să vă aducă la tăcere libertatea, să o sufoce, dar 
nu au reuşit. Voi aţi rămas liberi lăuntric, chiar dacă în 
lanţuri, liberi, chiar dacă în plânset şi lipsuri; liberi, chiar 
deşi comunităţile voastre erau profanate şi lovite“.

Papa a invocat o suită întreagă de martiri români 
pentru credinţă, de la Micu Klein, Vasile Aftenie şi Ioan 
Bălan, Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chi-
nezu, Alexandru Rusu până la Iuliu Hossu, care a prefe-
rat să rămână cu ai săi până la moarte, renunţând să se 
transfere la Roma ca să primească de la Papa biretul de 
cardinal pentru că aceasta ar fi însemnat să-şi părăseas-
că pământul natal!

De ce nu ne batem pentru memoria acestor vajnici 
eroi, cu vitejia sau dârzenia cu care ne batem pentru une-
le cauze cu mult mai lipsite de importanţă?

România — punte între Est şi 
Vest şi despre câştigul mediatic 

pierdut al vizitei
 
În cele peste 650 de localităţi vizitate până în mai 

1999 în pelerinajele sale, Bucureştiul este printre puţine-
le oraşe în care Sfântul Părinte va merge la mormintele 
episcopilor martiri greco-catolici: Vasile Aftenie şi Iuliu 
Hossu. Iată cum, se pare că, în mileniul al treilea, pragul 
speranţei, îl trecem mai uşor, având asemenea port-dra-
peluri, cum ar spune Nicolae Iorga.

Papa Ioan Paul al II-lea ne-a ridicat, ca nimeni al-
tul până la el, moralul şi conştiinţa de sine în clipe destul 
de grele pentru naţiunea română, care se afunda în vre-
mea respectivă tot mai adânc în mlaştina suficienţei şi a 
neputinţei, pe care guvernanţii din acei ani o resimţeau 
din plin, fără să vadă căile de a ieşi din ea. Pe canalul 
celui mai ascultat post de radio, România actualităţi, la 
emisiunea Ora fierbinte, subliniam — imediat la înche-
ierea vizitei din 1999 —, că dacă pelerinajul s-ar fi efec-
tuat ceva mai devreme, în 1993, 1994 sau 1995, mai ales 
că intenţii şi premise au existat, cu siguranţă cancelariile 
europene şi cele de peste ocean ar fi reacţionat, după ce 
auzeau şi conştientizau de la o asemenea „sursă“ despre 
rolul de punte pe care România îl joacă între Est şi 
Vest, între catolicism şi ortodoxism, - cum a spus-o di-
rect Sfântul Părinte. Cu siguranţă alta ar fi fost imaginea 
noastră, cu alte atu-uri am fi venit la masa negocierilor 
de la Madrid în 1997 şi la cele de prin alte capitale, când 
s-au fixat parcimonios valurile de aderare în structurile 
euro-atlantice.

Câştigul mediatic al vizitei a fost incomensurabil, 
inclusiv pentru Sfântul Scaun, fapt relevat de numeroa-
se agenţii, posturi de radio şi televiziune, de importante 
ziare europene. Suveranul Pontif a mulţumit în cele mai 
cordiale cuvinte că Biserica Ortodoxă Română a fost pri-
ma care l-a invitat în propria-i ţară, oferindu-i „bucuria 
unei întâlniri fraterne“, întărindu-i credinţa sa „alături 
de credinţa unor fraţi în Hristos plini de zel.“ În aplauze 
prelungite, cu spontaneitatea care l-a caracterizat dintot-
deauna a simţit nevoia de a parafraza titlul lucrării sale 
de referinţă, afirmând: „Este o vizită de neuitat. Aici am 
trecut pragul speranţei!“

Istoria — ca stindard, patria — 
ca legământ,  în creaţia 

poetică wojtyliană
 
La 28 aprilie 2014 a fost adus în lumina altarelor 

Fericitul Ioan Paul al II-lea, una dintre cele mai mari per-
soanlităţi din secolul al XX-lea,  despre care George Bush 
senior spunea: Îi sunem recunoscători lui Dumnezeu că 
ne-a dat un asemenea Om, fiu al Poloniei, care a ajuns 
episcopul Romei şi erou în veacul veacurilor. Nu toată 
lumea a conştientizat însă că marele Pontif a fost şi 
un poet rasat, cu o largă deschidere spre latura umană 
a creaţiei. Fostul lider sovietic,  Mihail Gorbaciov a 
surprins câteva aspecte inedite ale acestui Atlet al lui 
Dumnezeu, şi anume: Tot ceea ce s-a petrecut în Europa 
de Est  în ultimii ani nu ar fi fost posibil fără prezenţa 

acestui Papă, fără rolul său extrem de important, între 
care şi rolul politic pe care El l-a jucat pe scena politică 
mondială. Ioan Paul al II-lea a fost umanistul nr. 1 pe 
această planetă. A înfăptuit multe nu numai pentru cato-
lici, ci pentru lumea întreagă.

Puţini creştini însă, chiar foarte puţini ştiu, că 
Ioan Paul al II-lea a debutat şi s-a manifestat ca un Poet 
insolit de factură cerebrală. Şi  încă din tinereţe, creaţia 
sa lirică fiind - aşa cum menţiona Ioan Alexandru în pre-
faţa la volumul de Poeme pe care l-am pulicat în 1991, 
a însemnat adoraţie şi doxologie - marca marii poezii a 
lumii creştine de două mii de ani.   

Când gândesc Patria — ca pe o co-
moară să o ferec în mine vreau

 
În exegezele mele subliniam că unul din ciclurile 

de mare forţă din creaţia wojtyliană este cel consacrat 
Patriei. Întâlnim în el  poeme de o simplitate rară în care 
sacerdotul, gânditor şi filosof, se pronunţă  cu privire 
la  ceea ce înseamnă pentru el şi, extinzând, pentru ori-
care individ: ţara de baştină. O face depănându-şi trăirile 
— meditând, în primul rând, asupra chestiunilor legate 
de ţara sa — de Polonia, făcând apoi trecerea de la indi-
vidual sau strict local spre universal.

 
Patria — când gândesc — pe mine mă exprim
şi mă înrădăcinez,
inima-mi spune aceasta, de parcă o graniţă
tainică de la mine spre alţii pleacă,
cuprinzându-ne pe toţi într-un trecut mai vechi
decât fiecare din noi:
din el mă trag… când gândesc patria — ca pe
o comoară în mine să o ferec vreau.
Neîncetat mă-ntreb cum să o sporesc şi cum să
lărgesc spaţiul pe care ea  îl cuprinde.
 
Aşa cum am subliniat şi într-o prezentare a poe-

mului — făcută la radio —, recitat fiind de actorul Florin 
Pittiş, poezia a fost scrisă după ce Polonia marcase un 
mileniu de creştinism şi reflectă participarea gânditoru-
lui Karol Wojtyła la dezbaterile ample care au avut loc 
în mediile intelectuale din această ţară în deceniul al şa-
selea şi al şaptelea cu privire la rolul istoriei, al limbii 
polone şi al Bisericii în edificarea şi menţinerea statului 
şi a naţiuni poloneze. Ca nimeni altul, de la Norwid 
încoace, Karol Wojtyła reuşeşte să surprindă în vers 
calea sinuoasă şi mult prea spinoasă străbătută de această 
ţară în lupta cu numeroasele vicisitudini, lăsând — în 
continuare — pentru interpretare o largă deschidere în 
aserţiunea: „cunoaşterea nu are limite».

Identificându-se cu ţara din care se tragea şi în 
care se înrădăcinează, pentru poetul polonez t r e c u t u 
l   reprezintă comoara cea mai de preţ; el reafirmă că Isto-
ria este formată din victorii şi înfrângeri pe care  aceasta 
este chemată să le reliefeze.

Gânditorul şi filologul, Karol Wojtyła, este con-
ştient de existenţa oceanului limbajelor universale 
ale umanităţii  — el însuşi un mare poliglot — care 
simţise ca nimeni altul puterea de comunicare a slovei, 
ca expresie a gândirii poporului cu care limbajul se 
identifică; încearcă din plin înstrăinarea dureroasă a 
celor care trăiesc pe insula ce se scaldă în acest ocean al 
universului, profund îndurerat că limba pământului său 
(poloneza) n-a intrat în această categorie, pe motiv că e 
„prea grea“ sau „superfluă“.

După câteva decenii bune de când acest poem a 
fost scris, procesul de globalizare care s-a extins şi se 
extinde văzând cu ochii îi  produce un disconfort aparte, 
probabil, şi mai actual. Azi, se constată la scară planeta-
ră, ceea ce poetul intuia cu decenii în urmă:

 
La marea adunare a popoarelor vorbim nu
pe limba noastră. Limba proprie
ne închide între noi: ne ferecă,
nu ne deschide.

Dr. Nicolae MAREȘ

15 ANI DE LA VIZITA ISTORICA A PAPEI IOAN PAUL al II-lea ÎN ROMÂNIA
Zilele de 7-9 mai 1999 se înscriu cu litere de aur în istoria poporului român, a raporturilor dintre România şi Vatican. Pentru prima dată călca pe pământ 

românesc Episcopul Romei, unul dintre cei mai mari pontifi aleşi încă din 1978 în fruntea Bisericii Universale, în jilţul Sfântului Petru.
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Aceste documente latine, publicate de N. Ior-
ga, reflectă un ceas istoric însîngerat din lupta geo-
strategică a marilor puteri ale vremii. Voievodul mar-
tir este un simbol al jertfei pentru libertate şi credinţă 
creştină a poporului român.

Identificarea, prezentarea și traducerea do-
cumentelor din limba latină medievală

Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU
Universitatea din Iași

MAZILIREA1

LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
(1688-1714) 

 Împuternicit de Poarta Otomană Kapugiu2 
-Bassa care altfel este numit portar general, avînd 
cu sine 800 de militari turci, a intrat în Valahia la 3 
aprilie ale anului curent şi a aşezat în tabăra aproape 
de Bucureşti cei 800 de militari ai săi, iar el însuşi a 
intrat în cetatea numită Bucureşti numai cu 16 turci la 
o locuinţă sigură, în aceeaşi zi spre seară. Dimineaţa, 
la 4 aprilie, a anunţat pe principele Valahiei să adune 
toţi sfetnicii şi boierii lui la reşedinţa domnească a 
provinciei ca să participe la un sfat (în grai popular 
divan) pentru a înfăţişa ordinele aduse de la Poartă.

 După ce sfatul a fost adunat vede pe trimi-
sul aşteptat intrînd în curtea principatului. Acesta are 
grijă mai înainte ca toate porţile casei domneşti să fie 
închise îndată şi pune pe cei 16 turci ai săi la acestea, 
nepermiţînd nimănui să plece. Urcă singur la sfat şi 
declară că vrea să aibă 12 care încărcate cu provi-
zii pentru cetatea Hotin şi patru pungi cu monede de 
argint pentru drum, care să i se dea lui. După ce a 
primit moneda ca dar, îndată, pe nepregătite, prinzînd 
pieptul domnului, spune că el nu mai este domn, ci 
prizonier şi, la fel, doamna sa, fii, tineri prinţi, prin-
ţesele acestora, ginerii domnului şi doamnele lor, ca 
fiecare să stea în odăile lor, că tezaurul şi toate bogă-
ţiile domnului le sigilează singur şi le sechestrează. 
Revine la sfat şi declară că nimeni din familia dom-
nului Constantin Basarab să nu plece din curte. Dacă 
însă nobilii ar urzi ceva contra acestui mandat şi nu ar 
vrea să-l aplice şi să se supună, are cu sine 40 de mii 
de tătari şi se va îngriji îndată să pustiască adînc ţara. 
Dimpotrivă, el îndeamnă ca boierii înşişi să- i predea 
lui toată familia domnului întrucît domnia lui deja a 
încetat.

 Cei care nu erau din familia domnului, s-au 
întors acasă, fiecare la locuinţa sa; el însă a poruncit 
ca la ora 3 (deja domnul şi familia lui erau arestaţi) să 
vină iarăşi la sfat. Acolo cînd toţi dregătorii erau pre-
zenţi, Bassa întreabă, în sfatul ţării, cine era cel mai 
mare în ţară. În sfat însă nimeni nu răspunde. Întreabă 
încă o dată. Toţi tac. Tot aşa şi a treia oară. Niciunul 
nu vorbeşte. În cele din urmă, Ştefan Cantacuzino3, 
conte al Imperiului Sacru Roman şi general în funcţie 
al ţării (ei îl numesc Spătar) răspunde pentru ceilalţi: 
„Voi nu puteţi să răspundeţi oare şi nu ştiţi că eu sînt 
acum generalul armatei şi că eu nu ştiu pe nimeni mai 
mare decît mine, exceptînd familia domnului, în ţară? 
Ceilalţi sfetnici răspund că aşa este. Bassa, nevorbind 
mai mult, spune că toţi aceştia pot să se întoarcă aca-
să. În aceeaşi zi, la asfinţit, Bassa, în persoană, aduce 
sabia şi sceptrul, însemnele domniei, la casa spătaru-
lui Ştefan Cantacuzino şi îi declară că el însuşi, vrînd 
nevrînd, va fi principe şi că, în ziua următoare, îl va 
conduce şi- l va instala în scaunul domnesc.

 Făcîndu- se dimineaţă, în ziua de 5 aprilie, 
a rînduit ca, din cei 800 de oşteni turci ai săi, lăsaţi 
în cîmp, care au venit cu el de la Poarta Otomană, 
100 aleşi să fie aduşi la locuinţa domnească. Ei l-au 
sfătuit pe Ştefan Cantacuzino să meargă la Biserica 
Mitropolitană, pentru a săvîrşi acolo rugăciuni, după 
ritul lor. De acolo, întors la locuinţa sa, Ştefan a fost 
1 Textul latin al acestui raport se află în Aus den Papiern der 
Gesandtschaft zu Wien, turkische Angelegenheiten betreffend  
(1711-1717), iar o versiune românească se află în N. Stoicescu, 
Martiriul Sfinţilor Brîncoveni, Bucureşti, 2007, p. 301-303
Vezi N. Iorga, Documente privitoare la Constantin Vodă Brînco-
veanu, la domnia lui şi la sfîrşitul lui, Bucureşti, 1901, p. 52-56
2 Trimis special al sultanului pentru mazilirea şi căftănirea dom-
nilor.
3 Ştefan Cantacuzino – fiul stolnicului Constantin Cantacuzino.

îmbrăcat de Kapugiu–Bassa cu veşmîntul de domn, 
în scaunul domnesc, cu mare pompă şi explozie a 
bombardelor; în timp ce este introdus pe o poartă a 
palatului, pe alta, în acelaşi timp, domnul Basarab şi 
toată familia lui sînt scoşi ca prizonieri. Sînt închişi, 
pînă dimineaţă, într- o casă sigură, Ştefan Cantacu-
zino însă, noul domn, aşezat în scaunul domnesc, va 
domni în viitor. Domnul prizonier, în cealaltă zi, în 
zori, adică la 6 aprilie, într- un rădvan, doamna capti-
vă în alt rădvan, fiicele şi soţiile fiilor în al treilea şi în 
al patrulea rădvan, toţi fiii lui şi ginerii călări, avînd 
cu ei opt care <cu provizii>, bine încărcate, sînt duşi 
de acolo. Îndată o companie de seimeni este rînduită 
ca escortă pe lîngă cei 800 de turci, împuterniciţi pen-
tru drum. Astfel, s- a pornit cu el spre Constantinopol, 
încît au trecut Dunărea la începutul lunii aprilie. 

 Au fost sechestrate însă tezaurul, bunurile 
mobile, cu toate bogăţiile imobile, cu turme şi provi-
zii, toate fiind atribuite, desigur, noului domn. Acesta 
încearcă să instituie noi ordine şi dregători în toată 
provincia şi să atragă la sine tot poporul.

 De ce Poarta a trebuit să facă această schim-
bare, nu se spune încă motivul, în afară că, în iarna 
trecută, prin contribuţia animalelor (în graiul lor se 
cheamă văcărit) s-a adunat 250 de pungi de bani, însă 
la Poartă, din această sumă, în afară de 60 de pungi, 
nu a ajuns, restul fiind reţinute pentru sine; prin aceas-
tă contribuţie, se pare că provincia a fost aproape se-
cătuită de sevă. Din bogăţiile lui însă nu s-a îngrijit 
să fie duse la Poartă nimic altceva decît o tamburină 
de argint, nu demult făcută la Viena, şi cupe mici de 
argint al căror număr se spune că ar fi fost peste 500. 
Un nobil valah a primit o coroană, moldavul hatman4. 
Ieri a revenit în Valahia, chemat prin fratele noului 
domn domnul Mihai Cantacuzino5, cel care va dob-
îndi, în scurt timp, tot acolo slujbă. Domnul Manno6 
a avut însă o soartă norocoasă, întrucît plecînd din 
Bucureşti la 4 aprilie şi întorcîndu-se acolo la 6 apri-
lie, s-a salvat, el care, negreşit, ar fi fost condamnat 
la prizonierat împreună cu domnul său. Acela, din 
pricina bogăţiilor sale pierdute aproape în întregime 
în Valahia, s-a resemnat în amărăciune şi în lacrimi; 
fiecare în parte îi va putea împărtăşi suferinţa.

 Trei cai foarte frumoşi, turcici, împodobiţi, 
aleşi la chip şi trimişi după domn, prinşi, au fost în-
torşi noului domn; îndreptîndu-se spre aceste ţinuturi, 
chiar carele încărcate au fost aduse înapoi şi luate în 
primire de acelaşi domn.

SCURTA RELATARE7

a căderii tragice a principelui Valahiei Con-
stantin Basarab de Brîncoveanu, în anul 1714, la 4 
aprilie, petrecută în Bucureşti, scrisă de Bartolomeo 
Ferrati, medicul de familie al domnului, martor ocu-
lar al detronării.

A sosit la Bucureşti, la 3 aprilie8, capugiul 9 În-
altei Curţi a Sultanului, anume, Bassa; a spus că el 
nu este capugiu, ci un slujitor obişnuit al Vizirului10, 
că a fost trimis la domn pentru a duce 1200 de lucră-
tori ca să cureţe rîul Zbrucz11. A doua zi, adică pe 4 
aprilie, principele a trimis un cal împodobit şi ostaşi 
seimeni, ca numitul turc să vină la curtea domnească. 
Aşadar, sosind Turcul împreună cu circa 30 de turci, 
avînd turcii cu sine la principe, l-a salutat mai întîi şi 
i-a spus aceluia, zicînd: „Hotărîrea Sultanului12 este 
că tu eşti mazil” adică detronat şi că trebuie să pleci 
cu toată familia ta, cu fiii şi ginerii tăi, la Constantin-
opol. Te compătimesc şi sînt îndurerat că ţi-am adus 
4 Dumitraşcu Racoviţă, ginerele lui Mihai Cantacuzino.
5 Mihai Cantacuzino, fratele lui Şerban Cantacuzino, a fost pos-
telnic şi spătar.
6 Boier grec apropiat de familia lui Constantin Brîncoveanu.
7 Textul latin al acestei relatări a fost publicat de N. Iorga în Ana-
lele Academiei Române, MSI., seria II a, tom XXI, 1898-1899, 
p. 299 -301. O versiune italiană se află tipărită în Hurmuzachi 
IX, 1 p. 533-535 doc. 631, iar o versiune tributară traducerii ita-
liene menţionate, se află în Călători străini  despre români în 
limba română, după versiunea italiană, Edit. Ştiinţifică şi Enci-
clopedică, 1983, p. 401-403. Versiunea noastră urmează textul 
latin, nu italian.
8 Stil nou.  Mazilirea s- a produs la 24 martie, stil vechi.
9 Capugiul Sultanului – Aulae Supremae Sultani camerarius – 
era Mustafa Aga, un vechi cunoscut al domnului valah.
10 Mare Vizir: Damad Ali Paşa (1713-1716).
11 Rîul Zbrucz care se varsă în Nistru la nord de Hotin.
12 Sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730).

o veste atît de neplăcută.” După aceste cuvinte se în-
grijeşte ca hotărîrea, adică hatişeriful, să fie citită de 
un secretar turc, al cărei conţinut era acesta: „Întrucît 
noi am descoperit că tu Constantin Brîncoveanu eşti 
nevrednic şi necredincios, că ai adus pe moscoviţi13 la 
Brăila şi că le-ai dat provizii, că ai impus noi biruri în 
ţară şi prin acestea ai sărăcit-o şi nici nu te-ai mulţu-
mit cu reşedinţa hotărîtă de noi, ba că ţi-ai făcut, după 
plac, altă reşedinţă şi acolo şedeai mult mai mult, ast-
fel pentru aceste greşeli ale tale şi pentru multe altele, 
te scoatem din domnie şi îţi poruncim să vii aici la noi 
cu toată casa şi familia ta; în acest scop am trimis la 
tine pe capugiul Înaltei Curţi”. După ce hotărîrea sul-
tanului a fost citită, Turcul a strigat „Bojarlar14, Bo-
jarlar”, adică el convoacă boierii sau nobilii. Aceştia 
se adună şi, prezentîndu-le hotărîrea sultanului, le-a 
spus: „Vreţi să luaţi pe încrederea voastră pe domnul 
vostru şi pe fiii şi ginerii lui ca să nu cumva cineva 
dintre ei să fugă pînă se lămureşte soarta lor sau voi 
da poruncă la tătari care sînt pregătiţi să năvălească 
şi să jefuiască toată ţara? Toţi boierii au răspuns că 
vor să fie chezaşi pentru domn la care turcul a cerut 
de la ei un legămînt scris şi, după ce a fost primit, 
turcul a declarat că este împuternicit de Înaltul Sultan 
să aşeze un alt domn, la care boierii au răspuns că nu 
vor să aibă alt domn şi că sînt pregătiţi să se înfăţişeze 
cu domnul de faţă înaintea sultanului şi să respingă 
acuzaţiile neîntemeiate. Acesta, după ce a auzit vorba 
boierilor, cu toate că avea garanţia lor scrisă, a pus 
doi dintre turci să-l păzească pe domn şi s-a grăbit, 
cu ceilalţi turci ai săi, la cămara sau vistiernic şi a 
sigilat odăile domnului, chiar cu sigiliul său, şi fiind 
terminată sigilarea şi aşezate străji la toate uşile şi 
după ce a prînzit acolo, s-a dus la locuinţa din ajun 
unde sta şi imbrohórul15 cu circa 200 de militari turci 
din serhaturi16 şi l-a înştiinţat pe magistrul suprem al 
grajdurilor sultanului despre acţiunea sa.

În următoarea zi, adică la 5 aprilie, în zorii zilei, 
aflînd că acel imbrohor sosise în satul vecin Văcăreşti, 
au plecat toţi în întîmpinare şi l-au primit cu muzică şi 
strălucit alai şi l-au condus la locuinţa pregătită în Bu-
cureşti, unde a fost citit în prezenţa tuturor un alt decret 
al sultanului (numit hatişerif), al cărui curs era acesta: 
„Întrucît noi am poruncit ca Brîncoveanu Constantin 
să fie mazilit din pricina faptelor lui de necredinţă, am 
dat deplină putere imbrohorului nostru ca să confirme 
ca domn, în numele nostru, pe acela, străin dar din ţara 
voastră, pe care voi, boierii provinciei noastre Valahia 
îl veţi alege pentru a îndeplini cu credinţă slujba de 
domn.” După ce boierii au ascultat mandatul Sultanu-
lui, toţi au strigat că nu vor domn străin, ci unul din 
rîndurile lor. Imbrohorul, ascultînd glasul acestora, i-a 
îndemnat să meargă să prînzească la casele lor şi să se 
sfătuiască pe cine aleg, cît timp el însuşi prînzeşte, şi să 
se întoarcă iarăşi la el. Astfel, după ce au prînzit au ve-
nit toţi la imbrohor, alături de care se afla şi susnumitul 
capugiu Bassa şi toţi au strigat cu voce aprobatoare, că 
au ales ca domn pe Ştefan17, mare spătar al Valahiei. 
Numitul Ştefan, după ce a auzit strigătul, a vrut să fugă 
şi, fiindu-i oprită fuga, a fost dus fără voia sa, înaintea 
celor doi dregători ai sultanului şi imbrohorul i-a vor-
bit în acest fel: „Dacă tu te împotriveşti alegerii ţării, 
te arăţi nesupus voinţei sultanului. Aşadar, află că dacă 
nu vrei, am pregătiţi 6000 de tătari la hotare şi alţi 4000 
în afara de aceştia şi am trimis porunci hanului tătarilor 
să mă ajute cu 40.000 de tătari şi alta <poruncă> paşei 
din Sofia să vină cu 12.000 de oşteni în această ţară, 
dacă eu voi fi găsit cea mai mică împotrivire voinţei 
sultanului, şi voi da ca pradă acelora toată provincia.”. 
După ce aceste vorbe au fost auzite, boierii au strigat 
iarăşi: „L-am ales pe acest Ştefan, pe acesta îl vrem, şi 
rugăm ca acesta să fie confirmat”. La strigătul repetat 
al boierilor, imbrohorul l-a îmbrăcat pe Ştefan Canta-
cuzino, chiar fără voia lui, cu mantie domnească, nu-
mită caftan, şi l-a numit domn al Valahiei, în numele 
sultanului său, în timp ce toţi boierii şi alţii care erau 
de faţă  strigau: Trăiască, trăiască!

13 Aluzie la spătarul Toma Cantacuzino care participase la ase-
diul cetăţii Brăila (1711),  aliat cu ostaşii lui Petru cel Mare.
14 În limba turcă, boieri.
15 Imbrohorul era Supremum Stabuli Magistrum Imperatoris, 
trimis al sultanului pentru  mazilirea şi înscăunarea domnilor.
16 Serhat – cetate turcească la hotarul Ţărilor Române.
17 Ştefan Cantacuzino, domn 1714-1715.
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Turcul porunceşte ca Ştefan, îmbrăcat astfel cu mantia domnească, să se urce pe un cal domnesc împo-
dobit şi ambii dregători turci călări, ˂ îl însoţesc˃ la dreapta imbrohorul şi la stînga capugiul Bassa. Urmîndu-i 
tot alaiul de boieri, l-au dus la reşedinţa sa, unde, domnul Ştefan, intrînd, mai întîi în biserică, a rostit rugă de 
mulţumire lui Dumnezeu şi, apoi, dus în palat, a fost înscăunat de către susnumiţii dregători turci, după datina 
obişnuită, cu tot consiliul boierilor. Îl salută, în semn de bucurie, trei descărcări de bombarde şi salve de puşti 
de circa o mie de soldaţi şi, cu marea urare a tuturor: „Trăiască domnul Ştefan!”.

Fiind săvîrşite aceste ceremonii, turcii dau de ştire domnului mazilit că trebuie să plece la Constanti-
nopol în ziua următoare, adică la 6 aprilie, la amiază, împreună cu cei patru fii18 şi trei gineri19 (fiicele20 fiind 
trimise mai înainte) capugiul Bassa conduce, sub paza sa, pe numitul domn. L-au însoţit, cam o leghe două 
companii de ostaşi domneşti şi, pînă la Dunăre, trei boieri, de unde, apoi, s-au întors. În ziua de 7 aprilie21 a 
ajuns la Giurgiu, pe Dunăre şi au rămas acolo. În ziua de 8 aprilie au trecut Dunărea la Rusciuc, de unde şi-au 
urmat drumul spre Constantinopol. Imbrohorul a rămas la Bucureşti ca să înregistreze toate bunurile mobile 
şi imobile ale domnului mazilit: ce va urma, ştie numai Dumnezeu. Se ştie acest singur fapt, că ˂imbrohorul˃ 
are grijă să fie aduşi în arest administratorii tuturor bunurilor şi chiar unii favoriţi ai fostului domn. 

18 Brîncoveanu a avut 4 băieţi şi 4 fete. Băieţi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei.
19 Ginerii: Radu Creţulescu, Băleanu, Nicolae Rosetti.
20 Fiicele lui Brîncoveanu: Ilinca, Safta, Ancuţa, Smaranda.
21 Stil nou, adică 27 martie stil vechi.

Artistul Renașterii se bucura de considerația 
și respectul societății pe care acum o interesa nu nu-
mai opera, ci și autorul ei; nu numai arta, ci și artis-
tul: „Viețile” lui Giorgio Vasari au avut un succes 
extraordinar. – Brunelleschi, primul mare arhitect 
al Renașterii, este și primul artist căruia un contem-
poran (din cercul Academiei Platonice florentine) 
i-a scris biografia. – În asemenea condiții, artistul 
Renașterii are din ce în ce mai mult conștiința pro-
priei personalități: Ghiberti este cel dintâi artist care 
își scrie autobiografia.

*
Ca niciodată până acum, artistului Renașterii 

i se acordă cele mai mari onoruri oficiale. Vor fi 
înnobilați artiști ca Vasari, Mantegna, Genti-
le Bellini; apoi Canova, Bernini și alții. Lui 
Gentile de Fabriano i se conferă «toga de pa-
trician» al Veneției; lui Michelangelo – titlul 
de Membru al Consiliului Signoriei florenti-
ne; Tizian este numit de Carol Quintul „conte 
palatin” și membru al Curții Imperiale!

În secolul al XV-lea, numai regii 
Franței au înnobilat 13 pictori și sculptori 
(dintre care, 11 italieni). Iar în secolul al XVI-
lea au fost înnobilați alți nu mai puțini de 59 
de artiști dintre care 29 italieni). – Numai îm-
păratul Rudolf a înnobilat 11 pictori și sculp-
tori!

*
Pentru mentalitatea epocii, pentru 

condiția artistului în general, și pentru isto-
ria socială a artei Renașterii, semnificative 
sunt cele cinci ipostaze în care apare artistul 
Renașterii.

În prima ipostază – ca meșteșugar. 
Cum s-a spus mai sus, în secolul al XV-lea picto-
rii sau sculptorii țineau de bresle, erau încadrați în 
corporații meșteșugărești, se supuneau respectivu-
lui regim de lucru numai în «botteghe», în ateliere 
comune (artist izolat, care să lucreze numai pentru 
el, nu exista). Avea ucenici pe care îi forma, - iar 
ucenicia putea dura chiar până la 8-10 ani. Avea de 
obicei „ajutoare” – colaboratori calificați (ceva mai 
mult decât „calfe”), angajați ai artistului respectiv, 
patron al atelierului. 

(Ceea ce făcea ca această muncă de creație 
în colaborare să ducă – inevitabil – la confuzii, in-
certitudini, erori în atribuirea sigură a paternității 
unei opere ieșite din atelierul respectiv. Cazul cel 
mai elocvent, poate, este al lui Leonardo da Vinci, 
ale cărui (câteva) opere ce i-au fost atribuite abu-
ziv sunt, în realitate «lucrări de atelier», - în care, 
în diferite faze ale execuției, a intervenit, desigur, și 
indicația sau chiar mâna maestrului, într-o măsură 
imprecizabilă, mai mică sau mai mare: „Madonna 
Benois”, „Doamna cu hermelina”, „la Belle Ferro-
niere”, „Ginevra dei Benci”, „Madonna cu garoa-
fa” și „Muzicantul” din pinecoteca „Ambroziana”, 
„Leda” din colecția Spiridon, „Fecioara între stânci” 
în varianta de la Londra, și chiar „Bunavestire” de la 
„Uffizi”, - sunt doar parțial, nu integral și exclusiv 

opere ale lui Leonardo; indubitabile sunt considera-
te azi contribuțiile, în aceste lucrări, ale elevilor săi 
Lorenzo di Credi, Sogliani, Boltraffio, Ambrogio de 
Predis, sau Francesco Melzi).

„Ajutoarele” maeștrilor erau, în realitate, co-
laboratori: care erau numeroși în atelierele lui Ghi-
berti sau Verrocchio, - dar și în cele ale lui Ghir-
landaio, Pinturicchio sau în cel al fraților Pollaiolo. 
– Unele «botteghe» aveau un caracter de familie: în 
atelierul lui Jacopo Bellini lucrau și fiii săi Gentile și 
Giovani, precum și ginerele său, Mantegna; iar ate-
lierul de sculptură-teracotă al lui Luca della Robbia 
îl includea și pe nepotul său Andrea și pe cei cinci fii 
ai acestuia.

Pentru pictorii Renașterii (nu numai pentru 
sculptori) adevărate pepiniere în care aceștia se for-
mau erau atelierele giuvaergiilor. (Cunoscută era 
«giuvaergeria» lui Verrocchio). – În această ordine 
de idei, important de amintit este faptul că nu toate 
atelierele artiștilor erau rezervate unui singur gen de 
artă. În «bottega» lui Verrocchio, precum și în cele 
ale lui Donatello, Botticelli, Pollaiolo, Luca della 
Robbia etc., se executau și steme, blazoane, stea-
guri, firme, felurite intarsii, sculptură policromată în 
lemn, modele de broderii, cartoane pentru tapiserii 
(celebre sunt cele șase magnifice cartoane ale lui Ra-
fael din „Victoria and Albert Museum”, din Londra); 
se executau de asemenea mobilă de artă, lucrări de 
gravură, bijuterii, splendide lăzi de zestre: adevăra-
te mici capodopere ale picturii Renașterii sunt cele 
executate de Botticelli, Filippo Lippi, Piero di Casi-
mo etc.

*
O alternativă la poziția de meșteșugar a ar-

tistului Renașterii era binecunoscuta sa ipostază de 
curtean.

În secolele al XV-lea și al XVI-lea (precum 
și al XVII-lea), un pictor cu renume era o figură fa-
miliară, o prezență de rigoare care conferea un plus 
de prestigiu unei curți princiare: astfel, Leonardo la 

curtea ducală din Milano, Mantegna la cea din Man-
tova, Vasari sau Bronzino la curtea Marelui Duce 
al Toscanei, Bramante, Rafael sau Bernini la cur-
tea papală ș.a.m.d. – Ceea ce, firește, le asigura și o 
bună situație economică; mulți dintre ei devin chiar 
bogați – ca Benedetto da Maiano, Perugino, Ghir-
landaio sau Filippino Lippi. (În timp ce Rafael își 
putea permite un stil de viață de-a dreptul princiară).

Situația de curtean implica, desigur, și 
servituți – mai mult sau mai puțin plăcute. (Este 
iarăși cunoscut cazul lui Leonardo, obligat să-și 
piardă timpul ca să se ocupe de pregătirea frivolelor 
serbări date de ducele Milanului).

Mai important însă era faptul că, la cur-
te, artiștii intrau în contact și cu lumea 
umaniștilor, ceea ce, pentru educația lor inte-
lectual-culturală, însemna un profit conside-
rabil. Totodată aici, imitându-i pe umaniști, 
artiștii organizează, fondează și ei Academii 
după modelul celor ale umaniștilor, dar cu 
profil și de interes profesional-artistic. La 
Florența se constituie o Academie de Desen, 
la care se țin și cursuri de geometrie și lecții 
de anatomie; la Bologna, în cadrul Academi-
ei (fraților) Cracci se țin de asemenea lecții 
de anatomie și de perspectivă, dar se studiază 
și sculptura clasică, desenându-se după mo-
delele unor nuduri antice; la Roma, la Aca-
demia San Luca, se țin cursuri de teoria artei 
și se fac exerciții practice desenându-se după 
busturi clasice. (Pentru datele de mai sus, cf. 
Andre Chastel).

În a treia ipostază, artistul-patron de 
atelier care lucrează independent și pe cont 

propriu este mai degrabă un „impresar” decât artist, 
s-ar putea spune.

Momentul de afirmare certă a unei asemenea 
situații coincide cu apariția „pieței artistice”: artis-
tul nu mai lucrează numai „la comandă”, ci produce 
și „opere-marfă”, pentru clienți ocazionali. – Piața 
artistică este acum, în secolul al XV-lea, încurajată 
și întreținută de marea admirație a publicului pen-
tru arta, pentru sculptura antică îndeosebi; care, în 
secolul următor va fi amplu popularizată și prin nu-
meroase falsuri.

Pe de altă parte, cererea pieței de artă este în 
continuă creștere datorită și numeroșilor călători 
străini în Italia. Îndeosebi călătorii englezi cer, în 
cantități mari, „vederi din Veneția”; și Canaletto 
execută stereotipe lucrări, în serie! (Ilustra pinaco-
tecă Hampton Court posedă vreo treizeci!). Se ajun-
ge astfel și la situații foarte puțin onorabile: Guido 
Reni acceptă să fie puse în vânzare, drept originale, 
copii ale lucrărilor sale! În timp ce prea puțin „ono-
rabilul” Pietro Aretino, primul critic profesionist, nu 
se știe cât de sincer, de onest, de obiectiv și de dez-
interesat era în aprecierile sale…

În a patra lor ipostază, artiștii de curte sunt 
gratificați cu funcții oficiale care îi transformă în 
„funcționari de stat”. Giovanni Bellini este numit 
„pictor oficial al Republicii venețiene”; funcție care 
va fi apoi ocupată de Tizian. Iar la Roma, papa Leon 
X îl numește pe Rafael în înalta funcție de „Comisar 
pentru Antichități”. – Și exemplele ar putea conti-
nua.

*
În fine: în ultima ipostază apare „artistul re-

bel”, artistul revoltat și răzvrătit contra presiuni-
lor de tot felul la care – într-un fel sau altul, într-o 
măsură mai mică sau mai mare – îl supune mediul 
social, sau chiar cercurile oficiale. – Protestul ar-
tistului în acest caz ia forme diferite, chiar forme 
de «originalitate» extravagantă, de excentricitate, 
de cele mai ciudate teribilisme (pe care Vasari nu 
uită să le consemneze în biografiile sale); bizarerii 
de comportament care, în ultimă instanță, urmăresc 
(eventual) doar interesul meschin, reclama, profitul.

Fapt este că – în toate aceste ipostaze, cu toate 
aceste aspecte și calități, uneori contradictorii, - ar-
tistul rămâne tipul uman caracteristic al Renașterii.

Ovidiu DRIMBA 
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CONDIȚIA ARTISTULUI
ÎN RENAȘTERE

Artistul rămâne figura reprezen-
tativă a Renașterii, - tipul uman cel mai 
caracteristic al noii ere. Dintre toate cate-
goriile sociale și profesionale, artistul era 
cel care întrunea în cea mai mare măsură 
aspirațiile epocii, calitățile morale, inte-
lectuale și spirituale care au conferit aces-
tei perioade supremul prestigiu și străluci-
rea sa unică. 

În primul rând, cu individualis-
mul exacerbat care-l caracterizează pe 
omul Renașterii, artistul demonstrează și 
ilustrează în același timp și gigantismul 
Renașterii – una din principalele dimen-
siuni definește, de altfel, și idealul epocii: 
idealul de Uomo universale, de dilatare a 
eului artistului, de versatilitate, de extin-
dere, de expansiune a personalității sale în 
multiple domenii, - și totodată de rezulta-
tul și dimensiunile, adeseori de-a dreptul enorme, 
ale epocii.

În acest ultim sens iată câteva exemple con-
cludente: pe plafonul Capelei Sixtine (o încăpere de 
40,50 m lungime, 13,50 lățime și 20,70 m înălțime) 
Michelangelo a pictat, singur, culcat pe spate, timp 
de 4 ani, nu mai puțin de 500 m.p. de frescă. – După 
25 de ani, același Michelangelo – „pe care numai 
Dumnezeu l-a întrecut”, cum spune Rilke, - a pictat 
(tot singur, fără ajutoare) Judecata de Apoi, uriașa 
frescă de 17 m. înălțime pe 12,20 m. lățime. – Sau: 
puțini din cei ce intră în „Sala Marelui Consiliu” a 
Palatului Ducal din Veneția își dau seama că Para-
disul, imensul tablou pe pânză – cel mai mare tablou 
din lume – pictat de Tintoretto, are o lungime de 22 
m și înălțimea de 6 m.

*
În Renaștere nu exista termenul de «artist». 

Chiar și Giorgio Vasari – considerat primul istoric 
de artă – în celebra sa operă „Viețile celor mai de 
seamă pictori, sculptori și arhitecți”, îi numește, 
în mod generic: „maeștri ai desenului”, sau: „cei 
ce practicau artele vizuale”. – De ce nu exista ter-
menul de «artist»? Pentru că pictorul, sculptorul 
sau arhitectul fusese considerat până acum doar un 
meșteșugar, un „maestro” – artistul era pus în rândul 
meșteșugurilor.

Și, într-adevăr, artistul se găsea în aceeași 
condiție, ca a oricărui meseriaș: învăța meseria ca ori-
ce alt meseriaș, se forma nu într-o școală, ci în atelierul 
unui meșteșugar, rămânea toată viața membrul supus, 
disciplinat al breslei lui, - care își avea statute precise, 

reguli stricte și obligatorii inderogabile privind con-
tractele, atelierul, ucenicii, programul de lucru.

În primul rând, era un artizan în serviciul unei 
clientele, un meșter căruia i se dădea o comandă de-
taliat formulată – și care la rândul său își formula 
cu exactitate pretențiile. Artistul nu lucra nicioda-
tă decât la comandă, pe baza unui contract, în care 
erau specificate cele mai mici amănunte. – Pentru 
lucrări mai mari se organizau concursuri. Astfel, 
pentru două din cele trei porți ale Baptisteriului 
din Florența s-a organizat un concurs la care s-au 
prezentat șase concurenți: Brunelleschi, Ghilber-
ti, Jacopo della Quercia ș.a. Concurenții au fost 
întreținuți, complet, timp de un an și jumătate (cât a 
durat pregătirea proiectelor fiecăruia) pe cheltuiala 
Calimalei – corporația importatorilor-exportatorilor 
de lână florentini. – După care, câștigătorul concur-
sului, Ghilberti, a executat (cu 20 de „ajutoare”) 
cele două porți: prima, în 21 de ani, a doua în 27.

*
Odată cu secolul al XV-lea, în Italia arta și 

artistul încep să se emancipeze, să se elibereze de 
condițiile impuse de vechile rigori.

Arhitectura era considerată acum arta prin 
excelență: pentru că acum arhitectura era bazată pe 
calcul matematic și pe regulile geometriei, iar nu 
doar, empiric, pe «obicei», pe simplă experiență, ca 
înainte. Construcția executată fără respectarea unor 
reguli matematice clare era considerată cu dispreț și 
numită ironic: «gotică». Noul tip de arhitect nu mai 
este meșterul-zidar, maistrul-șef (capomastro) al 
șantierului din Evul Mediu, ci arhitectul-intelectu-
al care promovează raționamentul matematic în re-

zolvarea problemelor de construcție. Primul 
arhitect al Renașterii, Leon Battista Alberti, 
este doar proiectantul, cel care se ocupă nu-
mai de concepția lucrării, nu și de execuția 
ei.

În aceeași perspectivă, radical diferită 
de trecut, se situează și pictorul. Arta lui nu 
se mai plasează în rândul «ocupațiilor manu-
ale», ci este considerată o ocupație intelectu-
ală („La pittura è cosa mentale” – va enunța 
Leonardo); o elaborare care nu se poate 
acum dispensa de concursul intelectului, al 
rațiunii. Dovada cea mai eclatantă în acest 
sens este marea cucerire a picturii Renașterii: 

perspectiva, problema perspectivei rezolva-
tă cu concursul geometriei.

Prin această preocupare (de natură 
științifică, în definitiv), cu această pregătire 
și prin rezultatele astfel obținute în opera sa, 
pictorul se constituie acum într-un tip so-
cial-uman nou. Ocupă o poziție socială de 
prestigiu (de care e perfect conștient), tra-
tându-i cu demnitate pe cei ce apelează la 
serviciul său, la arta sa, - și câștigând astfel 
respectul societății. Și aceasta chiar când ar-
tistul este de origine foarte modestă. Pentru 
că, într-adevăr, mulți dintre marii artiști ai 
Renașterii erau de origine socială foarte mo-
destă: Andrea del Castagno era fiu de țăran: 
Masaccio – de tâmplar; Paolo Uccello – de 
bărbier; Filippo Lippi – de măcelar; Botti-
celli – de tăbăcar; Michelozzo – de croitor; 
Andrea del Sarto – de asemenea; Tintoretto 

– de boiangiu; Piero della Francesca – de cizmar; 
Verrocchio – de țiglar; Polaiolo – de negustor de gă-
ini etc. – Dar însuși faptul că, totuși, în pofida origi-
nii lor umile și deci a tuturor greutăților întâmpinate 
din această cauză, acești artiști se afirmau cu un ase-
menea talent, le aducea din partea societății un plus 
de considerație, de simpatie, de respect și admirație.

*
Individualismul exacerbat (tipic oamenilor 

Renașterii – cum s-a subliniat), în cazul artiștilor 
se exprimă în primul rând prin practica – rarisimă, 
aproape inexistentă în Evul Mediu – semnării operei 
de către autor. Posedăm semnăturile aproape tuturor 
marilor artiști – (și nu numai ale acestora). – Indi-
vidualismul renascentist se exprimă de asemenea și 
prin ambiția, prin orgoliul sau doar vanitatea picto-
rilor de a se reprezenta pe ei înșiși printre personaje-
le frescei sau tabloului lor, - chiar când tabloul avea 
un subiect sacru! Așa au procedat, de pildă, Taddeo 
Gaddi, sau Masaccio, sau Filippo Lippi; iar Ghirlan-
daio i-a reprezentat în asemenea compoziții chiar și 
pe membrii familiei sale!

După care, pictorii își vor executa – separat 
– autoportretul. Și din ce în ce mai frecvent: de la 
Perugino, Filippo Lippi sau Luca Signorelli, până 
la Leonardo da Vinci și – de-a dreptul incontinent! 
– Albrecht Durar. (Și chiar în sculptură – Ghilberti, 
ori Michelangelo: primul, într-un colț al «Porții Pa-
radisului», iar al doilea, în figura lui Nicodem din 
grupul statuar din Santa Maria del Fiore).


